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 Önsöz
28-30 Mayıs 2008 tarihlerinde Kızılcabölük’te  “Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu” gerçekleştiril-

mişti. Konu, Kızılcabölük ile örtüşen bir konuydu.

Dokuma; bizim tarihimizden yoğrulup gelen en önemli kültür değerimizdir. 

Dokuma; tarihi süreçte atalarımızın Ortaasya’dan bugün yaşadığımız coğrafyaya gelişlerinde yanlarında taşıyıp 
getirdikleri meslekleridir yani ekmekleridir.

Dokuma; el ele veren ayrı yönlerin yolcusu “atkı” ile “çözgü”nün oluşturduğu ayrılamaz bir birlikteliktir.

Dokuma; bizimkilerin duygularını ilmik ilmik işledikleri bir tuvaldir. Orada bazen gözyaşı vardır, bazen tebessüm 
vardır, bazen hani o resimlenemeyen mutluluk vardır. 

Dokuma; bazen bir anne şefkatiyle dünyayı sıcak kolları ile saran allı-morlu bir gökkuşağıdır.

Dokuma; bazen gününü yazıya aktarma geleneği olmayan Yörük beyinin sayfalar dolusu bir romanıdır, bazen 
Gökçe kızın hikâyesidir, bazen de Yunusça bir şiirdir. 

Dokuma; bazen sıcacık bir kıl çadır, bazen de başı göklere değen bir mabettir.

Dokuma; bazen buram buram Türklük kokan bir tarihtir, bazen de dörtnala at koşturulan bir coğrafyadır. 

Dokuma; bazen “Hilâl”dir, bazen de “Yıldız”.

Sözün özü; dokuma Kızılcabölük’tür.

Halen 600 yıllık geleneği devam ettirmeye çalışan Kızılcabölük için olduğu kadar bölgemiz adına da önemli ge-
tirileri olduğunu düşündüğüm bu sempozyumun ortaya konmasında emekleri geçen o dönemin Tavas Kaymakamı 
sayın Dr. Yusuf GÜLER’e, o dönemin Kızılcabölük Belediye Başkanı sayın Mehmet AYDINLIK’a, Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ’a, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölüm Başkanı sayın Prof. İsmail ÖZTÜRK’e, P. Ü. Meslek Yüksekokulu Müdiresi Sayın Doç. Dr. Nihal 
KARGI’ya, P. Ü. El Sanatları Programı Öğr. Gör. Sayın Ayşegül KOYUNCU’ya, bildirileri ile sempozyuma destek 
veren katılımcılara ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Gerçekleştirilen bu sempozyumdan, belediye arşivindeki evrakları incelerken elime geçen sempozyum afişi saye-
sinde tesadüfen haberdar oldum. Belediyede afişten başka sempozyum ile ilgili hiçbir evrak yoktu. 

Kitaplaştırılamamıştı. 

El sanatı ürünü olan geleneksel dokumamızın bir sempozyum çerçevesinde ele alınmasının önemi tartışılamaz. 
Ama bence, sempozyumun gerçekleştirilmesinden de önemlisi; o gün konuşulanların, yazılıp çizilenlerin gelecek 
kuşaklara aktarılması ve kalıcı olmasıydı.  

Eksik kalan bu ayağı tamamlamak da bize nasip oldu. 

Sempozyumun sekretaryasını yürüten Öğr. Gör. Sayın Ayşegül KOYUNCU’ya ulaştım, bu değerli çalışmanın 
eksik kaldığını belirttim ve kitaplaştırılmasını arzuladığımı anlattım. Aynı düşüncede olduğunu belirten Ayşegül 
Hanım, yoğun işleri arasında zaman ayırarak bildirileri tekrar elden geçirdi, eksikleri de tamamlayıp bize ulaştırdı. 
Hemşehrimiz Hakkı Uslu da kapak ve sayfa düzeni çalışmalarını yaparak bildirileri kitap formatına getirdi.

Katkısı olanlara bir kez daha teşekkür ediyor, bize tüm imkânsızlıklara rağmen bu kitabı yayınlama gücünü veren 
yüce Rabbime de şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.
 Abdülkadir Uslu

Kızılcabölük Belediye Başkanı
12.12.2010 
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Giriş

E 
l sanatları, bir milletin kültürünü simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biri ve kültürel kimliğin en 
canlı belgeleridir. Bir toplumun gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçimlerinin kuşaktan kuşağa aktarılma-
sında ve ülkenin tanıtılmasında el sanatlarının önemli bir rolü vardır. 

Önemli bir kültür öğesi olma vasfının yanında el sanatları, önemli bir gelir kaynağı olması, ailenin yaşam düze-
yini yükseltmesi, boş zamanı, işgücünü, hammaddeyi veya artıkları değerlendirmesi, turizm gelirlerini artırması gibi 
sosyo-ekonomik yararlara da sahiptir. Bu nedenle, günümüzde pek çok toplum el sanatlarına büyük önem vermekte 
geçmişten geleceğe bir kültür hazinesi olarak korumaktadır. Geçmişte günlük gereksinimleri karşılayan, özel veya 
belirli günlerde başvurulan, süsleme ve dekorasyon amacıyla kullanılan el sanatları; hızlı bir değişim sürecine girmiş 
ve günümüzde geleneksel amaçlar dışında toplumun her kesiminde, hatta uluslararası pazarda alıcı bulan ekonomik 
bir mal niteliği kazanmıştır.

Anadolu’da asırlardan beri uğraşılan el sanatlarının başında dokumacılık gelmektedir. Dokumacılığın bir geçim 
kaynağı olduğu ve bir sektör haline geldiği en önemli merkezlerden biri Denizli’dir ve Denizli ili içerisinde de Kızıl-
cabölük ayrı bir öneme sahiptir. Kızılcabölük, dokumacılık tarihine, kendine has bez ve alaca dokumalarıyla geçmiş-
tir. Günümüzde ise ticari amaçla çok çeşitli ürünlerin dokunduğu bir belde haline gelmiştir. Günümüzde dokuma 
sanayisinin gelişmesi, geleneksel giyimle birlikte, el dokumalarının kullanım alanlarının daralması, doğal malzeme 
ve geleneksel yöntemlerle üretim yapanların azalması, Anadolu el dokumacılığının ve pek çok değerli el sanatlarının 
unutulmasına neden olmuştur. 

Geleneksel tekniklerini, ana motiflerini koruyan el dokumaları; biçim, malzeme ve kullanım alanı açısından ge-
nişlemesine rağmen artık eski fonksiyonunu ve değerini yitirmiş, üretim biçimini değiştirerek gerilemiş ve varlığını 
sürdürme çabası içine girmiştir. Bu nedenle maddi kültürümüzün önemli öğeleri arasında sayılan el dokumalarının 
hammadde, geleneksel üretim teknikleri; kullanılan araç ve gereçleri; ülkemizdeki yayılma alanları; geçmişi, şimdiki 
durumu ve geleceği; ürün çeşitleri; sosyal ve ekonomik açıdan araştırılarak belgelerle ortaya konulmalıdır. Başlan-
gıçta temel ihtiyaçları karşılamak için üretilen el dokumaları artık dünyada bir sanat eseri olarak algılanmakta ve bu 
ürünlere yönelik küresel ölçekte bir talep artışı gözlenmektedir. Bu nedenle de el sanatlarının eğitimine, hammadde 
geliştirmeye ve çeşitlendirmeye, ürün tasarımlarına ve pazarlamaya yönelik çalışmalar yapılmakta ve desteklenmek-
tedir. 

Kültürel zenginliğe sahip olan ülkemizin bu sürecin dışında kalmaması için özellikle üniversitelerin bilgi, eleman 
ve ekipmanla katkıda bulunmaları artık kaçınılmazdır. Bu noktadan hareketle, yöresel el sanatlarımızın unutulmasını 
önlemek, gelecek kuşaklara aktarmak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak düzeye getirebilmek amacıyla, Kızılca-
bölük el dokuma sanatlarımız hakkında yapmış olduğumuz çeşitli inceleme ve araştırmaları ayrı bir kitap halinde siz 
değerli okuyucularımızın hizmetine sunmaya çalıştık. 

Prof. Dr. Nihal KARGI

Pamukkale Üniversitesi 
Denizli Meslek Yüksekokulu Müdürü
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Giriş

D enizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinin Denizli ve Türkiye, hatta dünya dokumacılık ta-
rihinde hatırı sayılır bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu cümleden olmak üzere bu gün var 
olan bu soylu geleneğin köklerinin XIX. yüzyılın ilk yarılarına kadar uzandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

1844–1845 senelerinde tutulan kayıtlarda yörenin en önemli mesleğinin dokumacılık olduğu anlaşılmaktadır. Biz 
bunu en az yarım asır önceye de götürebilir. O halde belde ahalisi en azından 200 senedir dokumacılık mesleği ile 
hemhal olmuştur. Bu konuda Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Temettuat Defterleri1 esas alınarak danışman-
lığım altında Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde bir bitirme tezi hazırlatılmıştı. Bu tezde yer alan bilgiler ve 
sair kaynaklar esasa alınarak Prof. Dr. İsmail YAKIT tarafından, hakikaten bir belgeler ve bilgiler manzumesi olan 
ayrı bir kitap yakın zamanlarda yayınlanmıştır2. Bu çalışmada esas itibarıyla 200 senelik geleneğin sürekliliği vurgu-
lanmaya çalışılacaktır.

XIX. Yüzyıl Ortalarında Kızılcabölük Sosyo-Ekonomik Hayatında Dokumacılık (1844–1845)

1844 -1845 senelerine ait temettuat defteri verilerine göre Kızılcabölük nüfusu aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Mahalleler Hane sayısı Tahminî nüfus 
(Hanex5) %

Kavaklı 213 1065 42,0
Yukarı 190 950 37,5
Demirci 104 520 20,5
Toplam 507 2535 100,0

XIX. yüzyıl ortalarında 3 mahalle kaydı olan Kızılcabölük’te toplam 507 hanede tahminî olarak 2535 nüfus bulu-
nuyordu. XIX. yüzyıl sonlarına ait bazı salnameler esas alındığı zaman bölgede hane başı erkek nüfusu 2–3 arasında-
dır. Dolayısıyla hane başı ortalama nüfus hesaplamalarında kabul gören 5 sayısı isabetlidir. 

* Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı, sozcelik@pau.edu.tr. (Bu bildiri metni ayrıca 
Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Ankara 2008, s. 763-782. adlı kitap içinde yayınlanmıştır.)

1 BOA. ML. VRD. TMT. No: 2617, 2624, 2644
2 İsmail YAKIT, Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük, Isparta 2002.

KIZILCABÖLÜK’ÜN
DOKUMACILIK SERÜVENİ

XIX. YÜZYIL ORTALARINDAN
XX. YÜZYIL ORTALARINA

(1844–1950)

Prof. Dr. Selahittin ÖZÇELİK*
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XIX. yüzyılda beldenin ekonomik hayatının ayrıntılarına girmeden hane reislerinin mesleki dağılımları aşağıda 
gösterilmiştir.

Kızılcabölük (1844-1845) Meslek Dağılımı (Hane- %)

Meslekler Demirci Kavak Yukarı Toplam %
* 9 3 9 21 4,1
Berber 1 3 0 4 0,8
Çulha 42 117 99 258 50,9
Demirci 0 1 0 1 0,2
Duhancı 1 0 0 1 0,2
Ekmekçi 0 1 0 1 0,2
Eskici 0 0 2 2 0,4
Fukara 1 0 0 1 0,2
Gündelikçi 12 11 24 47 9,3
Hizmetkâr 1 5 2 8 1,6
İmam-Hatib 0 0 1 1 0,2
Kahveci 0 2 0 2 0,4
Karakullukçu 0 0 2 2 0,4
Kiracı 5 9 11 25 4,9
Muallim-i Sıbyan 0 1 2 3 0,6
Oduncu 1 1 2 4 0,8
Sıbyan 0 0 1 1 0,2
Tarakçı 0 0 1 1 0,2
Talebe-i Ulumdan 0 1 0 1 0,2
Terzi 0 0 1 1 0,2
Ticaret 4 4 3 11 2,2
Ziraat 27 54 30 111 21,9
Toplam 104 213 190 507 100,0
% 20,5 42,0 37,5 100,0

Tablo verilerinden açıkça anlaşılacağı üzere Kızılcabölük ahalisinin yarıdan fazlasının mesleği “çulha” olarak kay-
dedilmiştir. “Erbab- ziraat” olarak kaydedilenlerin oranı ancak %21,9 olarak hesaplanmaktadır. Hiçbir şüpheye yer 
olmaksızın XIX. yüzyılda buraya hâkim olan meslek dokumacılıktır ve sosyo-ekonomik hayatı bu meslek şekillen-
dirmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler doğrudan temettuat defterindeki meslek kayıtlarından hareketle elde edilmiştir. Bunun yanın-
da ziraat dışında meslek hâsılatı olan hanelerin miktarları az çok değişecektir. Buna göre meslek hâsılatı kaydı olan 
hanelerin sayı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kızılcabölük Meslek Hâsılatı Olan Hane Dağılımı

Meslekler Demirci Kavak Yukarı Meslek Toplam % Toplam içindeki payı
* 0 0 1 1 0,3 0,2
Berber 1 3 0 4 1,0 0,8
Çulha 42 110 98 250 63,3 49,5
Demirci 0 1 0 1 0,3 0,2
Duhancı 1 0 0 1 0,3 0,2
Ekmekçi 0 1 0 1 0,3 0,2

• Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına (1844–1950)
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Eskici 0 0 1 1 0,3 0,2
Gündelikçi 11 8 22 41 10,4 8,1
Hizmetkâr 1 5 3 9 2,3 1,8
Kahveci 0 2 0 2 0,5 0,4
Karakullukçu 0 1 2 3 0,8 0,6
Kiracı 3 7 9 19 4,8 3,8
Oduncu 1 1 2 4 1,0 0,8
Perakende 5 4 2 11 2,8 2,2
Tarakçı 0 0 1 1 0,3 0,2
Terzi 0 0 1 1 0,3 0,2
Ticaret 4 2 3 9 2,3 1,8
Zuhurat 11 16 9 36 9,1 7,1
Toplam 80 161 154 395 100,0 78,2
% 20,3 40,8 39,0 100,0

Yukarıda yer alan verilere göre XIX. yüzyıl ortalarında Kızılcabölük’te ziraat hâsılatı dışında başka mesleklerden 
de geliri olan hane sayısı 395 olup, toplam nüfusun %78,2 sini teşkil etmektedir. Bu hanelerin aynı zaman da az da olsa 
ziraat hâsılatı olduğunu da hatırdan uzak tutmamak gerekir. Meslek hâsılatı olan hanelerin %63,3’ü dokumacılık ge-
lirine sahiptir. Bu aynı zamanda toplam hane sayısının da %49,5’i demektir. “Çulha” mesleğine en yakın “gündelikçi” 
gelir olan haneler olup ancak %10,4 gibi küçük bir orana sahiptirler ki toplam nüfus içinde %8,1’e isabet etmektedir. 
Diğer mesleklerin ayrıntılarına girmek bu çalışmanın sınırları dışındadır. Yalnız hemen belirtilmesi gereken husus, 
nüfusa nispetle meslek çeşitliliğidir. Kanaatimizce daha XIX. yüzyılda Kızılcabölük kır yerleşimi (köy) hüviyetinden 
daha ziyade kentsel özellikler taşımaktadır ki bunun en belirgin özelliği yoğun nüfus ve meslekî iş bölümüdür.

Ziraat dışında kalan mesleklerden elde edilen toplam gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kızılcabölük (1844–1845) Meslek Hâsılatı Dağılımı

Meslekler Demirci Kavak Yukarı Meslek Toplam % Toplam Hâsılat payı
* 0 0 330 330 0,2 0,1
Berber 400 1400 0 1800 1,2 0,6
Çulha 14516 38460 42933 95909 64,1 34,1
Demirci 0 400 0 400 0,3 0,1
Duhancı 500 0 0 500 0,3 0,2
Ekmekçi 0 200 0 200 0,1 0,1
Eskici 0 0 550 550 0,4 0,2
Gündelikçi 3710 3719,5 6946 14375,5 9,6 5,1
Hizmetkâr 500 2200 712 3412 2,3 1,2
Kahveci 0 1000 0 1000 0,7 0,4
Karakullukçu 0 500 780 1280 0,9 0,5
Kiracı 730 2800 4370 7900 5,3 2,8
Oduncu 400 250 750 1400 0,9 0,5
Perakende 1755 660 256 2671 1,8 1,0
Tarakçı 0 0 300 300 0,2 0,1
Terzi 0 0 320 320 0,2 0,1
Ticaret 2080 1710 1585 5375 3,6 1,9
Zuhurat 3382,5 5430 3011,5 11824 7,9 4,2
Toplam 27973,5 58729,5 62843,5 149546,5 100,0 53,2
% 18,7 39,3 42,0 100,0

Prof. Dr. Selahittin Özçelik •
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Meslek hâsılatı olan haneler içinde “çulha” geliri olanların payı %63,3 olarak hesaplanmıştı. Toplam meslek hâsılatı 
içinde “çulha” (dokumacılık) hâsılatı payı da %64,1 olarak gerçekleşmektedir. Her iki oran birbirine çok yakın olarak 
gerçekleşmektedir. Kızılcabölük toplam gelirleri içinde dokumacılık gelirlerinin payı %34,1 olarak gerçekleşmektedir. 
Toplam hâsılatın ise %53,2’si meslek gelirlerinden oluşmaktadır. Keza bu nispetler bize XIX. yüzyıl ortalarında Kızıl-
cabölük ahalisi için “çulha”cılık mesleğinin ne denli önemli olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. 

Konumuzla alakalı olarak “çulha” kaydı ve gelir olan haneler ve gelirlerine bakalım.

Kızılcabölük “Çulha” Kaydı Olan Hane Dağılımı

Mahalleler Çulha Kaydı 
Olan Hane

Çulha Geliri 
Olan Hane

Toplam Çulha 
Geliri Ortalama

Demirci 42 42 14516 346
Kavak 117 110 38460 350
Yukarı 99 98 42933 438
Toplam 258 250 95909 384

XIX. yüzyıl ortalarında Kızılcabölük ahalisinin %50,9’unun “çulha” meslek kaydı bulunmaktadır. Yukarıda çeşitli 
vesilelerle söylendiği gibi bu toplam nüfusun %50,9’una isabet etmektedir. Bir bakıma nüfusun yarıdan fazlası do-
kumacılık yapmaktadır. Sadece 1844 senesi itibarıyla da 250 hane yani toplam nüfusun %49,5’i dokumacılıktan gelir 
elde etmektedir.  Keza çulhacılıktan hâsılat elde eden hanelerin, bu meslekten elde ettikleri hane başı ortalama gelir 
köy genelinde 384 kuruş olarak hesaplanırken, en yüksek ortalama 438 kuruşla Yukarı mahalle ortalamasıdır. Yuka-
rıdaki tabloda yer alan değerlerin köy toplamı içindeki yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir.

Kızılcabölük “Çulha” Kaydı Olan Hane Dağılımı (%)

Mahalleler Çulha Kaydı Olan 
Hane %

Çulha Geliri Olan 
Hane %

Toplam Çulha Geliri 
%

Demirci 16 17 15
Kavak 45 44 40
Yukarı 38 39 45
Toplam 100 100 100

Demirci mahallesi yüzdelerinde istikrar dikkat çekmektedir. Kavak mahallesi köy genelinde çulha hâsılatı olan 
hanelerin %44 gibi önemli bir kısmını barındırırken, toplam çulha hâsılatı payı %40’a düşmektedir. Buna mukabil 
Yukarı mahalle hane payı %39’da kalırken, köy toplam çulha hâsılatındaki payı %45’e yükselmektedir.

Son olarak mahallelerin kendi toplam hane ve toplam gelirleri içinde çulhacılık hâsılatı olan hane ve çulhacılık 
gelirlerinin paylarına bakalım.

Mahalleler Çulha geliri olan hane payı % Çulha geliri payı (%)
Demirci 40 25
Kavak 52 32
Yukarı 52 42
Toplam 49 34

Kızılcabölük genelinde çulha geliri olan hane nispeti daha önce gösterildiği gibi %49 olarak hesaplanırken bu pay, 
Kavak Mahallesi ve Yukarı Mahalle’de %52 gibi önemli bir nispete ulaşmaktadır. Halbuki Demirci Mahallesinde bu 
nispet ancak %40 olarak hesaplanmaktadır. 1844 senesine ait Kızılcabölük toplam gelirlerinin %34 gibi önemli bir 
kısmı dokumacılıktan elde edilirken, Demirci Mahallesi toplam hâsılatının ancak %25’i bu tür hâsılata girmektedir 
ki toplam hâsılatın ¼’ü demektir. Kavak Mahallesinde bu oran %32, Yukarı Mahalle’de %42’ye yükselmektedir. Her 
mahallenin kendi toplam değerleri esas alındığı zaman “çulhacılık” mesleğinin Yukarı Mahalle’de daha ağır bastığını 
söyleyebiliriz. Bunun yanında köy genelinde tarım ve hayvancılık hâsılatı %45’lik bir nispete sahiptir. 1940–50 arası 

• Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına (1844–1950)
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Kızılcabölük’te dokumacılığa ait çok önemli bilgiler veren bir araştırmada “Kızılcabölük’te dokumacılık sanatı pek 
eski değildir ve ancak 50 yıllık bir mazisi olup 1933’ten sonra inkişaf etmiştir” denmektedir3. Hâlbuki yukarıdaki 
bilgiler bu düşüncenin pek doğru olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

XX. Yüzyıl Ortalarında Kızılcabölük Sosyo-Ekonomik Hayatında Dokumacılık (1931–1952)

XX. yüzyılın ilk yarısında Kızılcabölük beldesinde sosyo-ekonomik hayatın en nemli göstergelerinden biri – belki 
de en önemlisi “Evlenme Defterleri”dir. Köy muhtarları veya belediyelerce tutulan bu defterler çok önemli bilgiler 
barındırmaktadır. Ancak, evlenme kayıtlarını yapan görevlilerin durumuna göre bazı farklılıklar göstermektedir. Ev-
lenen kadın veya erkeklerin meslekleri ayrı ayrı yazılırken bazen kadınlara sadece “ev kadını” kaydı düşülebilmekte, 
bazen de hem kadın hem de erkeğin meslek kısmı boş bırakılabilmektedir. Burada bize olağan gelebilecek olan ka-
dınlara ait meslek kayıtlarında “ev kadını” ifadesinin yer almasıdır. Bu sadece bir görevlinin kayıtlarında veya belli 
sayfalarda ise kayıtların üstün körü yapıldığı anlamına gelmektedir. Kızılcabölük beldesine ait bizim incelediğimiz 
defterler aşağıda gösterilmiştir.

Defter No Başlangıç Bitiş Evlenme sayısı
1 20.09.1931 23.02.1933 50
8 01.07.1939 31.12.1943 199
9 05.01.1944 14.02.1948 196
10 14.02.1948 29.02.1952 204
Toplam 649

Yıllar İtibarıyla Dokumacılık

Bu çalışmamıza konu olan evlenme defterlerini bütün olarak ele aldığımızda 647 çift yani 1294 kişinin evlenme 
kaydının olduğunu görürüz. Evlenme kayıtlarında meslek olarak niteleyebileceğimiz 34 ayrı meslek adına rastla-
maktayız. Bazı kayıtlarda meslek hanesi boş bırakılmıştır. Meslek kaydı olmayanlarda dâhil 1931–1952 seneleri arası 
(1934–1938 seneleri arası kayıtlarımız yoktur) evlenme kaydı olanların meslekî dağılımları aşağıda gösterilmiştir. 

1931–1952 Kızılcabölük Meslek Dağılımı (a)

Erkek Kadın Toplam %
Çuha-Dokumacı 378 393 771 59,6
Yok 79 78 157 12,1
Ev kadını 0 152 152 11,7
Rençber 43 16 59 4,6
Çiftçi 31 3 34 2,6
Amele 18 2 20 1,5
Terzi 19 0 19 1,5
Toplam 647 647 1294 100,0

Bu tablo verilerine göre meslek kaydı olamayan kadın ve erkek sayısı eşit sayılabilir. Bu bize, kayıt memurunun 
tutumunu yansıtmaktadır. Evlenenlerin %12,1’lik kısmı bu sınıfa girmektedir. Böyle olduğu halde evlenenlerin %59,6 
gibi önemli bir kısmı dokumacılık yapmaktadır. Keza “ev kadını” kaydı olanlarda da muhtemelen aynı hata vardır. 
Bu tür kaydı olanlar, büyük ihtimalle dokumacılık yapmaktadırlar. Diğer meslekler genellikle büyük bir köyde veya 
kasabası olması gereken mesleklerdir. Özellikle sadece1 kişi olarak görülen meslekler kasaba hayatına sonradan ka-
tılan mesleklerdir.

Yukarıda verilen değerleri meslek kaydı olmayanlar hesap dışı tutularak yeniden değerlendirirsek aşağıdaki tab-
loyu elde ederiz.

3 Haluk CİLLOV, Denizli El Dokumacılığı Sanayi, İstanbul 1949, s. 37.

Prof. Dr. Selahittin Özçelik •
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1931–1952 Kızılcabölük Meslek Dağılımı (b)

Erkek Kadın Toplam %

Çuha-Dokumacı 378 393 771 67,8
Ev kadını 0 152 152 13,4
Rençber 43 16 59 5,2
Çiftçi 31 3 34 3,0
Amele 18 2 20 1,8
Terzi 19 0 19 1,7
Tüccar 12 0 12 1,1
Toplam 568 569 1137 100,0

Meslek kaydı olamayanları liste dışı bıraktığımız zaman çulhacı-dokumacı kaydı olanların nispeti %67,8’e çık-
maktadır. Bu bize 20 senelik zaman dilimi içinde dokumacılık mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha 
göstermektedir. Meslek hanesinde “ev kadını” yazanları aynı şekilde çalışmamızın dışında tutarsak çulhacı-dokumacı 
nispeti %78,3’e ulaşmaktadır. 

Meslek kaydı olmayanları inceleme dışı bırakarak cinsiyetlere göre meslek dağılımlarını hesaplarsak aşağıdaki 
yüzdelere ulaşırız.

1931–1952 Kızılcabölük Meslek Dağılımı (%)

Meslekler Erkek Kadın Toplam
Çuha-Dokumacı 66,5 69,1 67,8
Ev kadını 0 26,7 13,4
Rençber 7,6 2,8 5,2
Çiftçi 5,5 0,5 3,0
Amele 3,2 0,4 1,8
Terzi 3,3 0 1,7
Tüccar 2,1 0 1,1
Berber, yolcu 1,1 0 0,5
Bakkal 0,9 0 0,4
Çoban 0,7 0,2 0,4
Kunduracı 0,9 0,0 0,4
Öğretmen 0,7 0,2 0,4
Şoför 0,9 0 0,4
Kahveci, Memur 0,7 0 0,4
Arabacı, demirci, marangoz 0,5 0 0,3
Ekmekçi 0,4 0 0,2
Belediye Ebesi 0,0 0,2 0,1

Belediye katibi, boyacı, çilingir, dişçi kalfası, esnaf, 
hâkim namzedi, işçi, manifaturacı, sağlık memuru, 
sünnetçi, tahsildar, teknikokul mezunu, yargıç

0,2 0 0,1

Toplam 100,0 100,0 100,0

Herhangi bir meslek kaydı olamayanları inceleme dışı bıraktığımızda meslek olarak “çulhacı-dokumacı” kaydı 
olanların nispeti genel toplamda %67,8’e ulaşmaktadır. Bu nispet kadınlarda %69,1’e yükselirken erkeklerde %66,5 
olarak hesaplanmaktadır. Burada verilen nispetler aynı zamanda Kızılcabölük ahalisinin sosyo-ekonomik hayatını 
yansıtmaktadır. Yani kasabada dokumacılık XX. yüzyılın ilk yarısın ikinci çeyreğinde önemli bir yer tutmaktadır.

• Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına (1844–1950)
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Toplam %
Çuha-Dokumacı 771 59,5
Yok 157 12,1
Ev kadını 152 11,7
Rençber 59 4,6
Çiftçi 34 2,6
Amele 20 1,5
Terzi 19 1,5
Toplam 1296 100,0

 Evlenme defterlerinin tamamını dikkate aldığımızda evlenme kaydı olan 1296 kişinin %59,5’i çulhacı 
veya dokumacı olarak kaydedilmişlerdir. %12,1’lik bir kesimin meslek kaydı bulunmamaktadır. Bunların da doku-
macılık mesleğine mensup olabileceklerini daha önce söylemiştik. Yukarıdaki tabloda nispet olarak %1,5 ve üstü de-
ğerlere sahip olanlar dokumacılar yanında ev kadını (%11,7), rençber (%4,6), çiftçi (%2,6), amele (%1,5), terzi (%1,5) 
oranları dikkat çekmektedir. Bu veriler ışığında, beldenin sosyo-ekonomik hayatı hakkında ilgili bilim dalları kendi 
alanları ile ilgili yorumlar yapabilir.

Meslek kaydı olmayan haneleri bir tarafa bıraktığımızda aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

Toplam %
Çuha-Dokumacı 771 67,7
Ev kadını 152 13,3
Rençber 59 5,2
Çiftçi 34 3,0
Amele 20 1,8
Terzi 19 1,7
Toplam 1139 100,0

Son tabloya göre çulhacı-dokumacı kaydı olanların nispeti %67,7’ye yükselmektedir. Netice itibarıyla evlenme 
defterlerine göre Kızılcabölük’ün kaderini doğrudan dokumacılık tayin etmektedir. 

Sadece çulhacı-dokumacı kaydı olanların senelere göre toplam nüfusa nispetleri Yukarıdaki grafikte gösteril-
miştir. 1933–1939 yılları arsında kayıtlarımızda bir kesinti vardır.  1939-1940 senelerinde umumiyetle meslek kaydı 
bulunmadığından toplam sayı içinde çulhacı-dokumacı kaydı olanların nispeti düşmekte hatta “0” olarak hesaplan-
maktadır. Defterlerdeki verilere göre en yüksek çulhacı-dokumacı nispetine 1941 senesinde %91 ile ulaşılmaktadır. 
1942–1944 seneleri arasında bu nispet oldukça azalmaktadır. 1945 senesinden itibaren istikrarlı bir şekilde %73’den 
başlayarak 1950-1951’de %80’e çıkmakta ve 1952’de %75 olarak hesaplanmaktadır. 1952 senesi kayıtlarının tam olma-
dığını düşünürsek 1945–1951 seneleri arası ortalama nispet %79 olarak gerçekleşmektedir.

 Aynı değerlendirmeleri tam yıl olarak evlenme kaydı olan defterler esas alınarak (meslek kaydı olmayan 
1940 senesi ile meslekleri yazılmayanları de dışarıda kalmak üzere) yapılırsa aşağıdaki verilere ulaşırız.

Prof. Dr. Selahittin Özçelik •
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Toplam %
Çuha-Dokumacı 742 68,3
Ev kadını 149 13,7
Rençber 52 4,8
Çiftçi 33 3,0
Terzi 19 1,7
Amele 17 1,6
Toplam 1087 100,0
% 100
Ortalama

Yılın 12 ayı evlenme kaydı olan seneler esas alınarak ve meslek kaydı verilmeyen 1940 senesi de inceleme dışında 
bırakılarak yapılan yukarıdaki tablo verilerine göre çulhacı-dokumacı kaydı olanlar yine %68,3 ile ilk sıradadır. Yani 
herhangi bir değişiklik görülmemektedir. 12 senelik yukarıdaki tabloda ortalama senede 91 evlilik kaydı görülmek-
tedir. Bu ortalamaya en yakın 1950 senesi kayıtlarıdır. 1940 senesi kayıtlarını da ilave edersek tablo aşağıdaki gibi 
değişecektir.

Toplam %
Çuha-Dokumacı 742 57,3
Ev kadını 149 11,5
Yok 137 10,6
Rençber 52 4,0
Çiftçi 33 2,5
Terzi 19 1,5
Amele 17 1,3
Toplam 1224 94,4
% 100,0
Ortalama

1932 ve 1940 seneleri dışında, çulhacı-dokumacı kaydı olanların toplam nüfus içindeki nispetleri aşağıdaki gra-
fikte gösterilmiştir.

1941 senesinde %34 olan çulhacı-dokumacı nispeti, meslek kaydı olmayanların fazlalığı yüzünden düşük hesap-
lanmaktadır. 1943 senesindeki düşüşün sebepleri konusunda yukarıda bazı düşünceler ileri sürülmüştü. Bu grafikte 
de 1944 senesinden itibaren istikrarlı bir yükseliş görülmekte ve 1946 senesinde neredeyse ortalama bir seviye yaka-
lanmaktadır. 1945–1951 arası ortalama nispet %79 olarak gerçekleşmektedir. Diğer bir söyleyişle bu seneler arasında 
evlenenlerin veya Kızılcabölük ahalisinin %79’u dokumacılıkla uğraşmaktadır.

• Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına (1844–1950)
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Netice olarak, bazı senelerde inişli bir grafik görülmekle beraber, çulhacı-dokumacı kaydı olanların nispetinde 
artış gözlenmektedir. Defter kayıtlarında görülen bazı özensizlikler olmasaydı, 1939 senesinden hata daha öncesin-
den itibaren hızlı bir yükseliş görmek mümkün olacaktı. Özellikle 1929 yılında gümrük vergilerinin yerli üretim 
lehine artırılması Türkiye genelinde ve Denizli vilayetinde dokumacılar için olumlu neticeler ortaya çıkarmış, bu 
arada Kızılcabölük dokumacıları da bu ayrıcalıklardan istifade ederek yeni bir atılımın içine girmişlerdir. Bu gelişme 
1935–1937 senelerinde gözle görülür şekilde artmıştır. II. Dünya savaşı sırasında, pamuklu dokuma dışalımı konu-
sunda karşılaşılan zorluklar ve Türkiye’deki fabrikaların yeterli üretim yapamamaları, el dokumalarına olan talebi 
artırmış ve Denizli ile birlikte Kızılcabölük’te 1939-1946 senelerinde çok hızlı bir gelişme seyri ortaya çıkmıştır4. Buna 
1940’lardan itibaren hızlanan kooperatifler şeklinde esnaf örgütlenmelerini de ilave etmek yerinde olacaktır. Nitekim 
1946 senesinde Kızılcabölük’te dokumacılık kooperatifi üye sayısı 1149’dur. 1262 tezgâhın olduğu 1946’da kooperati-
fin sermayesi 126.200 lira olup bu sermaye 1948’de 170.893 liraya çıkmıştır5.

Bir asırlık zaman içindeki durumu iyi kavrayabilmek için öncelikle 1944–1945 senelerine ait verileri bir tabloda 
gösterelim.

1944–1945 Arası Kızılcabölük’te Meslekî Dağılım

Erkek Kadın Toplam %
* 1 0 1 1
Amele 2 0 2 1
Arabacı 2 0 2 1
Bakkal 1 0 1 1
Çitftçi 3 0 3 2
Çulha- Dokumacı 64 53 117 63
Ev kadını 0 33 33 18
Kahveci 1 0 1 1
Öğretmen 2 0 2 1
Rençber 16 7 23 12
Tüccar 1 0 1 1
Toplam 93 93 186 100

 Temettuat defterlerinden 100 sene sonra Kızlcabölük’teki meslekî dağılım yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Buna göre cinsiyet ayrımı yapmaksızın 1944-1945 senelerinde Kızılcabölük ahalisinin %63’ü dokumacılıkla uğraş-
maktadır6. 1844-1845 senelerinde bu oran 50,9 olarak hesaplanmıştı. Ancak temettuat defterleri sadece erkeklere 
ait bilgiler verdiği için biz de her zaman yaptığımız gibi evlenme defteri verilerini cinsiyetlere göre değerlendirirsek 
aşağıdaki nispetlere ulaşırız.

1944–1945 Arası Kızılcabölük’te Meslekî Dağılım (%)

 Erkek Kadın Toplam
* 1 0 1
Amele 2 0 1
Arabacı 2 0 1
Bakkal 1 0 1
Çiftçi 3 0 2

4 Cillov, a.g.e., s. 30-31
5 Cillov, a.g.e., s. 90.
6 Daha önce gösterildiği gibi 1945 senesinde Kızılcabölük’te 1945 sensinde nüfusun %36,38’i dokumacılıkla uğraştığına dair 

izahlara rastlanmaktaydı (Cillov, s. 37). Evlenme kayıtlarında sadece 1945 senesini dikkate alırsak, toplam 108 evlenme kaydı 
vardır. Bunlardan 79 kayıt “dokumacı” olarak gösterilmiştir ve evlenenlerin %73’ü dokumacıdır. Yani Cillov’un verdiği nis-
petten daha fazla dokumacı bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Selahittin Özçelik •



10 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Çulha- Dokumacı 69 57 63
Ev kadını 0 35 18
Kahveci 1 0 1
Öğretmen 2 0 1
Rençber 17 8 12
Tüccar 1 0 1
Toplam 100 100 100

1844–1845 senelerinde “çulha” kaydı olan haneler %50,9 olarak tespit edilmişti. Bu oran 100 sene sonra yani 1944–
1945 senelerinde erkekler için %69, kadınlar için %57 olarak hesaplanmaktadır. Bir asır içinde dokumacılık Kızılcabö-
lük için önemini daha fazla hissettiren bir meslek haline gelmiştir. 1844–1845 senelerinde “erbab-ı ziraat” kaydı olan 
haneler %21 olarak hesaplanmıştı. Bir asır sonra çiftçi ve rençber nispetleri %20 civarındadır. Tarım ve hayvancılıklı 
ilgili önemli bir durumun olmadığı hatta “işletme sayıları” açısından azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bir 
asırlık zaman diliminde Kızılcabölük ahalisinin dokumacılık mesleği ile ilgili macerası ortaya konmuş olmaktadır. Bu 
zamanı en azından çeyrek asır önce ve sonraya taşırsak 150 senenin ortalama verilerine ulaşmış oluruz.

Cinsiyete Göre Çulhacılık ve Dokumacılık

Daha önce sözü edildiği gibi, incelediğimiz evlenme kayıtlarına göre toplam 771 kişinin meslek olarak çulhacı-
dokumacı kaydı bulunmaktadır. Bu toplam evlenme sayısının %59 demektir. Ancak, bu nispet bizi yanıltmamalı-
dır. Zira toplam evlenme sayısına 1940–1941 yıllarında meslek haneleri boş bırakılanlar da dâhildir. Bu ise çulhacı-
dokumacı nispetinin düşmesine sebep olmaktadır.  Cinsiyetlere göre çulhacı-dokumacı sayıları ve nispetleri aşağıda-
ki tabloda gösterilmiştir.

Seneler Erkek Kadın Toplam %
1931 2 5 7 1
1932 2 27 29 4
1933 0 4 4 1
1939 0 0 0 0
1940 0 0 0 0
1941 15 14 29 4
1942 45 11 56 7
1943 34 3 37 5
1944 26 12 38 5
1945 38 41 79 10
1946 30 32 62 8
1947 40 52 92 12
1948 46 55 101 13
1949 35 49 84 11
1950 33 41 74 10
1951 24 37 61 8
1952 8 10 18 2

Toplam 378 393 771 100
% 49 51 100

Erkek ve kadın çulhacı-dokumacı nispetleri birbirine yakın gibi görünmekle beraber kadınların %51 gibi genel 
toplamda önemli bir nispete ulaştıkları anlaşılmaktadır. Genel çulhacı-dokumacı sayısının senelere göre dağılımında 
1939–1940 senelerinde “0” nispetinin çıkması, yukarıda söylediğimiz gibi meslek kayıtlarının olmamasından kay-
naklanmaktadır. Diğer bazı senelerin kayıtlarının eksikliği bu nispetlerdeki oransızlığa sebep olmaktadır. Nitekim 
eksik seneleri ve meslek kaydı olmayan seneleri göz önüne almazsak aşağıdaki değerler ulaşırız.

• Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına (1844–1950)
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Cinsiyete Göre Çulhacı-Dokumacı Sayıları (Tam Seneler) 

Seneler Erkek Kadın Toplam %
1932 2 27 29 4
1941 15 14 29 4
1942 45 11 56 8
1943 34 3 37 5
1944 26 12 38 5
1945 38 41 79 11
1946 30 32 62 8
1947 40 52 92 12
1948 46 55 101 14
1949 35 49 84 11
1950 33 41 74 10
1951 24 37 61 8

Toplam 368 374 742 100
% 49,6 50,4 100

Bu sefer kadın-erkek nispetleri neredeyse eşit olarak çıkmaktadır. Senelere göre dağılımda ise aşağı yukarı daha 
önceki sıralamalar korunmaktadır. Cinsiyete göre çulhacı-dokumacı olanların durumu aşağıdaki grafikte gösteril-
miştir.

Grafik verilerine göre 1941–1944 senelerinde kadın çulhacı-dokumacı nispetlerinde düşüş vardır. Bu senelere 
ait kayıtlarda kadınlar genellikle “ev kadını” olarak kaydedilmişlerdir. Bu onların dokumacılık yapmadıklarını gös-
termez. Hâlbuki bu senelerde II. Dünya Savaşı vardır ve erkeklerin önemli bir kısmı silah altındadır. Kadınların bu 
mesleği devam ettirdikleri rahatlıkla söylenebilir. Son olarak senelere göre çulhacı-dokumacı olanların nispetlerine 
bakalım.

Seneler Erkek Kadın Seneler Erkek Kadın
1931 29 71 1945 48 52
1932 7 93 1946 48 52
1933 0 100 1947 43 57
1939 0 0 1948 46 54
1940 0 0 1949 42 58
1941 52 48 1950 45 55
1942 80 20 1951 39 61
1943 92 8 1952 44 56
1944 68 32 Toplam 49 51

Prof. Dr. Selahittin Özçelik •
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1939–1940 seneleri dışında 11 satırda kadın nispeti erkeklerden fazladır. Sadece 1941–1944 senelerinde yani II. 
Dünya Savaşı senelerinde evlenen toplam dokumacıların büyük bir kısmını erkek olanlar oluşturmaktadır. Az önce 
belirttiğimiz gibi, bu senelerde genç erkeklerin önemli bir kısmının silâhaltında olması kadın dokumacı sayısının 
fazla olmasını düşündürürken tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu neticeyi dünyadaki gelişmelerin dokuma ürün-
lerine olan talebi ile izah etmek imkânına da sahip değiliz. Nihayet bu işi kadın veya erkek yapmaktadır. Savaş senele-
rinde neden çulhacı-dokumacı erkek nispeti artmaktadır? Bu sorunun cevabını da şimdilik veremiyoruz. Bu bilgileri 
grafik üzerinde gösterelim.

1940 öncesi erkek-kadın nispetleri arasındaki makas, 1940–1944 arasında tersine dönmekte, sonara birbirine 
yaklaşmakla beraber kadınların nispeti artmaktadır.

Son olarak toplam evlenme sayıları içinde kadın, erkek ve toplam çulhacı-dokumacı nispetlerine bakalım. 

Toplam Nüfus İçinde Cinsiyete Göre Çulhacı-Dokumacı Nispeti (%)

Erkek Kadın Toplam
1931 11 28 39
1932 3 38 40
1933 0 50 50
1939 0 0 0
1940 0 0 0
1941 17 16 34
1942 38 9 47
1943 35 3 39
1944 33 15 49
1945 35 38 73
1946 38 41 79
1947 34 44 78
1948 38 45 83
1949 34 47 81
1950 36 45 80
1951 32 49 80
1952 33 42 75

Toplam 29 30 59

Daha öncede söylediğimiz gibi evlenen toplam 1296 kişinin %59’u çulhacı-dokumacı olup bunların %30’unu 
kadınlar, %29’unu da erkekler oluşturmaktadır. Her seneye göre genel toplam içinde kadın ve erkek nispetleri değiş-
mektedir. 1939–1940 senelerinde çulhacı-dokumacı kaydına rastlanmamaktadır. Daha önce söylediğimiz gibi 1939, 
1940 ve kısmen de 1941 senelerinde evlenenlerin meslek kayıtları tutulmamıştır. Bu itibarla elde edilen veriler sağlıklı 
olmayacaktır. Buna rağmen biz yine bu değerleri bir grafikte gösterelim.

• Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Ortalarına (1844–1950)
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Yukarıdaki grafikte toplam evlenme kaydı olanlar içinde çulhacı-dokumacı olanların nispetleri gösterilmiştir. 
Daha öncede ifade edildiği gibi 1939–1940 seneleri farklı bir durum söz konusudur. Keza 1931, 1932, 1933 senelerine 
ait çizgiler ile 1940–1944 senesi çizgilerinde tersine dağılımlar gözlenmektedir.1943–1944 senelerinde toplam nüfus 
içinde dokumacıların oranı düşüşte iken kadın oranları artmaktadır. Zaten bu senelerden itibaren hem kadın hem 
de toplam çulhacı-dokumacı oranları hızla artacak, kadın oranları %44 civarında seyrederken, erkeklerin oranı %35 
etrafında dolaşacaktır. Toplamda ise daha öncede söylendiği gibi %79 sözkonusudur.

Eksik senelerle, birbirini takip etmeyen seneler ve meslek kaydı olamayan 1939 ve 1940 senelerini hesap dışı 
bırakırsak aşağıdaki değerlere ulaşırız.

1941–1951 zaman kesitinde evlenenlerden ortalama %66’sı çulhacı-dokumacıdır. İstikralı bir nispete ulaşılan 
1945 sonrası bu değer daha önce söylendiği gibi %79-80’de karar kılmaktadır. Kadınlarda %44, erkeklerde %35 oldu-
ğunu daha önce vurgulamıştık.

Sonuç

1844–45 senelerine ait temettuat defterlerinde Kızılcabölük’te yoğun bir dokumacılık faaliyetinin olduğu anlaşıl-
maktadır. Uzun seneler sonra, yaşanan bütün felaketlere rağmen bu geleneğin Cumhuriyet senelerinde de var olduğu 
ve günümüze intikal ettirildiği anlaşılmaktadır. Tanzimat sonrası hazırlanan temettuat defterlerinin bize sunduğu 
bilgiler 1931–1952 senelerine ait, başta evlenme defterleri olmak üzere başka kaynaklarca da desteklenmekte ve bu 
geleneğin bir asır sonraki nesillerce sürdürüldüğünü göstermektedir. Kızılcabölük’ün sosyo-ekonomik hayatını her 
zaman bu meslek tayin etmiştir. Günümüzde belde için dokumacılığın ne kadar önemli olduğu zaten bellidir. Şimdi 
yapılması gereken bu güzide sanatı daha ileriye taşımak ve dünya ölçeğinde pazarlara ulaşarak, bir yandan iktisadî 
olarak kazanç elde ederken, diğer yandan bu nadide kültürü gelecek kuşaklara aktarmak yanında bütün insanlığa 
taşımak içi gerekli ortamı oluşturmaktır. Bu ise ortak şuur ve teşviklerle mümkündür ve bunun olabileceğine dair 
kanaatimiz tamdır.

Prof. Dr. Selahittin Özçelik •
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G ünümüzde Denizli ili Tavas ilçesine bağlı olan Kızılcabölük beldesi tarihi kayıtlara göre geçmişte Aydın 
eyaleti sınırları içinde yer almaktadır. Kızılcabölük kelimesinin nereden geldiği hakkında çeşitli rivayet-
lerin yanı sıra bazı arşiv belgeleri de mevcuttur. Rivayetlerde ve belgelerde beldenin adının, “Kızılcaoluk”, 

“Kızılcabörklü”, “Kızılcabölük” olarak geçtiği görülür. 1

Kızılcabölük Beldesi, geçmiş tarihine paralel olarak el dokumacılığını da bugünlere taşımıştır. Yakın tarihe dek 
beldenin ana geçim kaynaklarından olan el dokumacılığı, günümüzde önemini yitirerek otomasyon ağırlıklı üreti-
me geçmiştir. Dokumacılık gibi beldede yaşayanların yaşam biçimi, üretim araçları ve günlük kullanım eşyaları da 
hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim sürecinde gerek işlevini kaybeden ürünlerin, gerekse hala kullanılan 
günlük kullanım eşyalarının belediyenin altındaki bir alana toplanarak sergilenmeye çalışılması ile beldede bir müze 
kurma düşüncesi oluşturulmuştur. Toplanan günlük kullanım eşyalarının büyük çoğunluğu Sadık Salınan’ın özel ko-
leksiyonunu belediyeye bağışlaması ile oluşturulmuştur. 2005 yılında başlatılan bu girişim, beldedeki diğer ailelerin 
de ellerindeki kullanmadıkları günlük kullanım eşyalarını bağışlamasını dolayısıyla koleksiyonun zenginleşmesini 
sağlamıştır. Koleksiyon, bağışlanan yeni ürünlerle zenginleştirilerek günümüze kadar gelmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Meslek Yüksekokulu ve Kızılcabölük Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan bu 
sempozyum kapsamında, Kızılcabölük Belediye Başkanı Mehmet Aydınlık ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. İsmail Öztürk ile bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
beldede yapılan çalışmalar ve kurulmaya çalışılan müze hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Yapılan görüş-
meler sonucunda beldeye gidilerek tarafımızdan yerinde gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Söz konusu incelemeler 
sonucunda koleksiyonda yer alan günlük kullanım eşyalarının korunması, saklanması ve daha donanımlı bir sergi 
alanının oluşturulması konusunda çalışmalara başlanmıştır.

* Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Öğrencisi. 
mbilgen99@gmail.com.

** Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Öğrencisi. 
vildan.omur@gmail.com.

1 Rivayetler ve arşiv belgeleri için bakınız: İsmail, Yakıt; Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük, [y.e.y.] Isparta [t.y.], s. 13-15 
Rivayetlere göre, belde toprağının kızılımsı renginden dolayı kızılyer anlamına gelen Kızılcabölük denmiştir. Diğer bir riva-
yete göre ise yörenin hanımları “börgü” ve “bürgü” adını verdikleri bir baş örtüsü kullanırken erkeler de “börk” adı verilen 
bir serpuş (şapka) giyerlermiş. Başa giyilen bu serpuş ve baş örtülerinin kızılımsı renginden dolayı Kızılcabörklü adı verilmiş 
Kızılcabölük adı da buradan gelmiştir. Bu ve benzeri  rivayetlerin yanı sıra arşiv belgelerinde, II. Beyazıd Dönemi’nde (1481-
1512) tapu tahir defterlerinde “Kızılcaoluk”, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde “Kızılcabörklü”, mimari yapılar ve mezar 
taşlarının üzerindeki kayıtlarda da 18-19. yy.da beldenin adı “Kızılcabölük” ve “Kızılbölük” , 1912 tarihli  Sultan Reşat’ın 
(1909-1918) mührünü taşıyan padişah beratında da “Kızılcabörklü” olarak geçtiği görülmektedir.

KIZILCABÖLÜK’TE
(DENİZLİ - TAVAS) ETNOĞRAFYA 

MÜZESİ KURMA PROJESİ

Muhammet BİLGEN* • Vildan ÖMÜR**
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Bildiride, yukarıda sözü edilen ön çalışmalar hakkında bilgi verilecek ve bu ön çalışmalar göz önüne alınarak 
daha sonra beldede bir müze kurulabilir mi sorusuna yanıt aranacaktır. Ayrıca bildiride, ileride kurulması hedefle-
nen müzenin, işlevini tam olarak yerine getirebilmesi; ürünlerin sağlıklı bir ortamda saklanmaları, sergilenmeleri, 
müzeye bağışlanacak olan yeni ürünlerin bilinçli müdahalelerle koruma altına alınmaları ve depolanmalarına ilişkin 
müze çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” i kapsamında 
sürdürülecektir. 

Günümüz Türkiye’sinde sanayileşme sürecinde toplumsal yaşama etki eden köklü değişimler yaşanmaktadır. Bu 
değişim, kültürün maddi ürünlerini de etkilemektedir. Geçmişle olan bağların kurulmasını ve geçmişten günümüze 
kadar olan süreçteki değişimi izleme olanağı sağlayan söz konusu ürünlerin, uygun ve donanımlı bir alanda ser-
gilenmesi gerekmektedir.2 Günlük kullanım eşyaları, her türlü araç ve gereçler bir kültür birikiminin son ürünleri 
olarak karşımıza çıkar. Bugün kullandığımız ve yarın daha gelişmiş örneklerinin yapılacağı ürünler, dün yapılmış 
olan ilk örneklerinin sayesinde ortaya çıkabilmişlerdir. Tarihteki her uygarlık, her buluş, her teknoloji, varlığını daha 
önceki uygarlıklara, buluş ve teknolojilere borçludur. Bu da bize gelişimin, ilerlemenin, ancak geçmişin korunması ile 
mümkün olabileceğini göstermektedir. Müzeler, geçmişin yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan malze-
melerin korunup saklandığı, üzerinde araştırmalar yapılması için araştırmacıların hizmetine sunulduğu, ziyaretçilere 
sergilendiği, geçmiş kültürler hakkında eğitim verildiği ve halkın eğitildiği alanlardır. Bu anlamda müze; kültürel 
değeri olan ürünlerden oluşan bir bütünü çeşitli yollarla toplamak, incelemek, korumak, değerlendirmek, toplumun 
geçmişini görmesi ve eğitimi için oluşturulan bir kurum olarak değerlendirilmelidir.3 Bütün bu işlevleri yerine getire-
bilecek teknik, altyapı ve özelliklere sahip bir müze, bulunduğu yörenin ve en nihayetinde ülkenin gelişiminde etkin 
rol oynar. Bu anlamda müzelerin bir ülkenin gelişimindeki rolü yadsınamaz. Geçmişini tanımayan, çevresindeki eski 
eserleri ve kültürel birikimi değerlendirmesini bilmeyen bir toplum, geleceğin planlamasını yapma konusunda aciz 
kalır.4 Müzeleri yalnızca zamanın bir bölümüne tanıklık etmiş eski eşyaların sergilendiği alanlar olarak değerlendir-
mek, turistlerin uğrak alanları ya da döviz getiren yerler olarak görmek doğru değildir. Bütün bu işlevlerinin yanı sıra 
müzelerinin en önemli görevi eğitim kurumu olmalarıdır. 

Müzelerin depo ve sergi alanlarının düzenlenmesinde öncelikle yapılması gereken çalışmalardan biri bu alanların 
sıcaklık ve neminin kontrol altına alınması olmalıdır. Gerek ileride kurulması düşünülen tam donanımlı müzede, 
gerekse sergileme ve depo alanlarında iklim koşullarının tam denetimi için hem sıcaklık hem de nem düzeyini ayarla-
yan ve hava dolaşımını sağlayan iklimlendirme cihazları kullanılmalıdır. Geleneksel tekstillerin depolara ve sergileme 
alanlarına yerleştirilmesi sırasında yapı içindeki farklı koşullarla, malzemelerin ihtiyacı olan ortam arasında uyum 
sağlanmalıdır. Malzemelerin bulunduğu alanların iç mekân sıcaklığı, birbirinden farklı bütün malzemeler göz önün-
de bulundurularak ayarlanmalıdır. Depo ve sergi alanlarının bulunduğu yerin iklim koşullarına, mevsimlere, yapının 
özelliklerine, içinde bulunan eşyaların türlerine bağlı olarak iklimlendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu 
bağlamda içerinin nem oranının dengelenmesi için, nemölçer, klima vb. iklimlendirme araçları kullanılmalıdır. Depo 
alanın da iklim denetimi yapılarak, benzer koşullar gerektiren eşyalar bir araya konularak, vitrin ya da dolaplarda 
koruma altına alınmalıdır. Bu alanların aydınlatılması konusu da çözümlenmesi gereken konular arasındadır. Günı-
şığı, organik malzemelere zarar vereceğinden, aydınlatmanın değişik boyut ve değerlerdeki yapay ışıklarla yapılması 
gerekmektedir. 

Müze ve sergi alanlarının bulunduğu yörenin yaşam biçimini en doğru ifade edecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 
Bu sebeple söz konusu alanlar oluşturulmadan önce yöre kapsamlı biçimde araştırılmalı,  her yönüyle analiz edilmeli, 
sergilenecek eşyaların, asıl işlevinin ne olduğu ve ona asıl işlevinden farklı olarak ne tür işlevler yüklendiğinin bilin-
mesi gerekir. Bu düşünceler doğrultusunda, eşyaların günlük yaşamdaki asıl işlevleriyle nerede ve nasıl sergilendik-
lerini gözlemlemek amacıyla, bazı evler ziyaret edilmiş, günlük kullanım eşyaları işlevleri ile birlikte fotoğraflanmış, 
belgelenmiş, kayıtları tutulmuş ve belde halkının günlük yaşamı, gelenek- görenekleri hakkında bilgi sahibi olunmaya 
çalışılmıştır.

2 İsmail Öztürk, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kültürel Değişim ve Müzecilik Açısından Kültürün Maddi Ürünlerinin 
Önemi”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1997, 333.s.

3 İsmail Öztürk, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kültürel Değişim ve Müzecilik Açısından Kültürün Maddi Ürünlerinin 
Önemi”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1997, 333.s.

4 İsmail Karamut, “Eski Eserlerimizi Neden Koruyoruz?”, Müze, Konya Müzeler Müdürlüğü Müzeler Haftası Özel Sayısı, 1982, 
19. s.
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Bu çalışma sürecinde, ön araştırma ve incelemeler tamamlandıktan sonra bir çalışma takvimi hazırlanmış ve 
yapılacak işlemler öncelik sırasına göre yapılmaya başlanmıştır. İlk önce sergi alanı olarak düzenlenmesi düşünülen 
Cumhuriyet İlkokulu’nda5 incelemeler yapılmış, hangi alanların sergileme için kullanılacağı belirlenmeye çalışılmış-
tır. Binanın alt ve üst katları arasında ısı, ışık ve nem farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Yapının alt katının, zemin-
den nem aldığı ve duvarlarında nem izlerinin olduğu, özellikle duvarların toprak seviyesinin altında kalan kısımla-
rında söz konusu nemin yoğunlaştığı görülmüştür. Ahşap tavanda da kuruma ve yıpranma sonucu hasar oluştuğu 
gözlenmiş, binanın duvar, tavan, taban izolasyonunun sağlanabilmesi ve alt katta yer alan mekânın bir bölümünün 
sergi alanı olarak kullanılabilmesi için yapılması gereken müdahaleler ve koruma önlemleri için belediyeye bazı öne-
rilerde bulunulmuştur. 

  

Fotoğraf 1: Duvardaki Nemli Bölgeler     

Fotoğraf 2: Ahşap Tavandan Genel Görünüm

Sergilenecek günlük kullanım eşyalarının mevcut durumlarının doğru ve ayrıntılı tanımlanması amacıyla tarafı-
mızdan kapsamlı bir belgeleme çalışması yapılmıştır. Söz konusu eşyalar ilk olarak çizim, video, fotoğraf gibi görsel 
belgeleme teknikleri ile belgelenmiştir. Teknik analizi yapılan günlük kullanım eşyalarına ait kimlik bilgilerinin ay-

5 1922 yılında Kızılcabölük’te, Asmalıkahve İlkokulu eğitim hizmeti verirken 1937 yılından sonra Cumhuriyet İlkokulu eğitim 
hizmeti vermeye başlamıştır. Cumhuriyet İlkokulu 8 Kasım 1992 tarihine kadar faaliyette kalmış, söz konusu tarihten itibaren 
Hacı İbrahim Aydın İlköğretim Okulu eğitim hizmetini sürdürmüştür. Cumhuriyet İlkokulu 1992-2000 yılları arasında Kı-
zılcabölük Hanife ve Ahmet Paralı Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılmıştır. Yine 1992 yılından 2007 yılına kadar okulun 
bir bölümü Eldos Dokumacılık tarafından kullanılmıştır. Kaynak kişi: Kızılcabölük Hacı İbrahim Aydın İlköğretim Okulu 
Müdür Yardımcısı Hasan Şaşalı, Yukarı Mahalle Kızılcabölük –Tavas/Denizli, 0 258 626 20 25 
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rıntılı bir dökümü çıkarılmış ve söz konusu veriler mevcut malzemelerin türlerine göre hazırlanan kimlik formlarına 
yazılarak kayıt altına alınmıştır. Ön araştırmalar sonucunda elde edilen söz konusu bilgiler hasar nedenlerini ortadan 
kaldıracak veya etkilerini azaltacak koruma tekniklerinin seçilerek uygulanmasına temel oluşturmuştur.

    

Fotoğraf 3: Teknik Analiz Çalışması

Koleksiyonda bulunan günlük kullanım eşyalarının temizlik ve tasnifine geçildiğinde uygun olmayan ortam ve 
sergileme şekillerinden ötürü eşyaların güve, küf, korozyon, kırılma, kir,  tozlanma gibi olumsuz etkenlerden zarar 
gördüğü görülmüştür. Özellikle tekstil ürünlerinde görülen hasarların, ürünün fiziksel yapısı ve kullanım şeklinin 
yanı sıra içinde bulunduğu çevre koşullarından da kaynaklandığı tespit edilmiştir. Tekstil ürünleri için uygun koşul-
ların sağlanamaması ve gerekli olan bakım işlemlerinin yapılamaması, ürün üzerinde ciddi hasarların oluşmasına 
neden olmuştur. Geleneksel tekstillerde hasar, genel anlamda liflerde dayanıklılık kaybı, yırtılma, hav kaybı, sararma, 
renklerde solma, mikroorganizma ve böcek hasarları ile kullanıcı tarafından verilen zararlar olarak izlenmektedir.

 

Fotoğraf 4:Yanlış Kullanımdan Kaynaklanan Hasar Örneği                                                                       
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Fotoğraf 5:Liflerde Dayanıklılık Kaybı,Yırtılma

 

Fotoğraf 6: Böcek Hasarı  

                                       

 

Fotoğraf 7: Mikroorganizma Hasarı
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Belediyenin altında sergilenen malzemeler öncelikle mevcut yerlerinden alınarak yumuşak kıllı fırçalar ve kuru 
bezler kullanılarak üzerilerinde birikmiş olan toz katmanlarından arındırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu yüzeysel 
temizleme işlemi sırasında hiçbir kimyasal temizlik malzemesi kullanılmamıştır. Duvarlara çivilerle tutturulmuş du-
rumda olan kumaş örnekleri dikkatli bir şekilde çivileri sökülerek, birbirlerine temas etmeyecek ve zarar vermeye-
cek şekilde pamuklu kumaşlar arasına açık ve yatay olarak serilip koruma altına alınmıştır. Yere serilen halı ve düz 
dokuma örnekleri ise, öncelikle mevcut hasar oranlarına göre iki gruba ayrılmıştır. Rulo olarak sarılan örnekler belli 
aralıklarla bir sırada boyuna, bir diğer sırada enine gelecek şekilde yan yana dizilmiş ve aralarına pamuklu kumaşlar 
konularak birbirlerine temas etmemeleri sağlanmıştır. Mevcut günlük kullanım eşyaları ön temizlik işlemleri tamam-
landıktan sonra türlerine göre ayrılarak deponun belirlenen bölgelerine toplanarak istiflenmiştir.

Fotoğraf 8: Çivilerle Tutturulan Örneklerin Sökülmesi  

 

Fotoğraf 9:Rulo Olarak Sarılan Dokuma Örnekleri

         Temizlik işlemi, dokumanın özelliğine ve hasar oranına göre kuru ve ıslak temizleme şeklinde yapılmıştır. Kuru 
temizleme, düşük ya da yüksek vakumlu ayarlarda elektrik süpürgeleri ile tozlarının alınması şeklinde gerçekleşti-
rilmiştir. Halı ve düz dokumalara ıslak temizlik işlemi uygulanmıştır. Islak temizlik, herhangi bir kimyasal temizlik 
malzemesi kullanılmadan sadece arıtılmış su ve yumuşak kıllı fırça yardımıyla yapılmıştır. Temizlik işlemleri yapılan 
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tekstiller,  sergi alanına taşınmıştır. Sergi alanında yapılan sergileme, beldede tarafımızdan yapılan araştırmalar ve 
çekilen fotoğraflar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenmeye çalışılmıştır.

 

Fotoğraf 10:  Kuru Temizleme

Fotoğraf 11: Kuru Temizleme

Sonuç olarak, yukarıda sözü edilen çalışmalarla, eldeki mevcut malzemelerin doğru müdahalelerle temizliği ya-
pılmış, zararlı etkenlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmış ve ürünlerin daha sağlıklı bir ortamda sergilenmeleri ve 
depolanmaları için yeni bir sergi ve depo alanı oluşturulmuştur. Uzun vadede Kızılcabölük Beldesinde bulunan bir 
evin, belediye tarafından satın alınıp restore edildikten sonra müzeye dönüştürülmesi düşünülmektedir. Bu girişim 
gerçekleştirilirken Kültür Bakanlığının Özel Müzeler ve Denetimleri hakkında yönetmelik mevzuatları dikkate alı-
narak gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Söz konusu yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları, 
gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla her çeşit taşınır kültür ve tabiat 
varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir ve özel müzeler kurabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığına müze 
kurmak amacıyla başvuru yapılabilmesi için, müze olarak kullanılacak olan alanın ya da binanın adresi, tapu kaydı 
kira sözleşmesi gibi haklarla en az 10 yıl kullanma iznini gösteren belge örneği, mevcut malzemelerin sıra numarası, 
adı, cinsi ve ölçülerini belirtir bir listesi ve gerektiğinde malzemelerin bakımının yapılabileceği bir atölyenin bulun-
ması gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.6 Tarafımızdan yapılan çalışma, bu projenin ilk ayağını oluştur-

6  Ayrıntılı bilgi için bakınız: Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik Madde 4-5-6, http://www.kultur.gov.tr/teftis/
BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF060F3652013265D612A1E234DBB8F8F6w 
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maktadır. Amaç, ilk aşamada bir müze kurmak değil, eldeki mevcut malzemelerin sistemli bir şekilde sergilenmesini 
sağlamaktır. İleride oluşturulması düşünülen müze, gerek şu anda sergilemenin yapıldığı ilkokulda olsun, gerekse 
beldede tahsis edilerek onarılacak bir evin müzeye dönüştürülmesi ile o alana taşınsın gerekli koşullar sağlandığı 
takdirde müze olma özelliğine kavuşabilecektir. Tam donanımlı bir müze oluşturulana kadar geçen süreçte eldeki 
mevcut malzemelerin Kızılcabölük Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen sergi alanında sergilenmesi, depolanması 
ve saklanması planlanmaktadır. Özetle söylemek gerekirse oluşturulan bu alan, şimdilik bir müze değil, bir sergi 
alanıdır.

Fotoğraf 12: Yüklük-Musandra

Fotoğraf 13: Yatak Odası
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Fotoğraf 14: Sergi Alanından Genel Görünüm

Bu çalışma, Prof. İsmail Öztürk’ün danışmanlığında, Dilek Himam Er, Mehmet Aydınlık, Ahmet Dobulga, Ömer 
Kartoğlan ve Sadık Salınan’ın katkıları ve deneyimlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Katkıda bulunanlara te-
şekkür ederiz.
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K ızılcabölük Belediyesi’nin müze kurmak amacı ile etnografik eşyalardan oluşturduğu koleksiyonda bulu-
nan zili ve cicim dokumalar, bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. (Bkz. Fotoğraf: 1-2)  Bu bildiride 
zili ve cicim dokumalarının nereden ve nasıl geldiği konusunda bilgi verilerek, dokumaların tanıtımı ya-

pılacaktır.

Fotoğraf 1: Kızılcabölük Belediyesi’nin Müze Kurmak Amacıyla Oluşturduğu Koleksiyonun Yer Aldığı Alan 

KIZILCABÖLÜK BELEDİYESİ’NİN 
MÜZE KURMAK AMACIYLA 

OLUŞTURDUĞU KOLEKSİYONDA 
BULUNAN ZİLİ VE CİCİM 

DOKUMALAR

Öğr. Gör. Ayşegül KOYUNCU*

* Pamukkale Üniversitesi Denizli Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü El Sanatları Programı Öğretim Elemanı, 
aysegulkoyuncu@pau.edu.tr.
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Fotoğraf 2: Kızılcabölük Belediyesi’nin Müze Kurmak Amacıyla Oluşturduğu Koleksiyonun Yer Aldığı Alan 

Bu bildiri konusu araştırılırken zili ve cicim dokumaların şu anki yerinden1 (Bkz. Fotoğraf: 3-4) alınarak Kı-
zılcabölük Cumhuriyet İlkokulunun yeniden elden geçirilmesinin ardından düzenlenecek olan sergi alanına diğer 
etnografik eşyalar ile birlikte taşınması ve daha sağlıklı koşullarda sergilenmesi için gerekli tüm işlemler gerçekleşti-
rilmiştir. 

Fotoğraf 3: Koleksiyonda Bulunan Zili ve Cicim Dokumaların Bulunduğu Alan

1 Zili ve cicim dokumalar Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozymu fikri ortaya çıkmadan önce diğer etnografik eşyalar 
ile birlikte Kızılcabölük Beldediye Binasının giriş katında kötü koşullarda sergilenmeye çalışılmıştır. 
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Fotoğraf 4: Koleksiyonda Bulunan Zili ve Cicim Dokumaların Bulunduğu Alan

Bu araştırma yapılırken yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan gözlem ve söyleşi tek-
niklerinden faydalanarak konuya ilişkin gerekli bilgi ve bulgulara ulaşmak için Kızılcabölük Beldesine çeşitli tarih-
lerde gidilmiş, kaynak kişilerden ve yerel yönetimden çeşitli bilgiler elde edilmiştir. Yöredeki zili ve cicim dokumaları 
ile ilgili olarak yazılı bir kaynağa rastlanmamış olması bu dokuma türünün belde halkı tarafından ilgi görmediğini ve 
konunun uzmanları tarafından incelenmediğini ortaya çıkartmaktadır.  

Yapılan inceleme sonucunda Kızılcabölük Belediyesi’nin müze kurmak amacıyla oluşturduğu koleksiyonda bu-
lunan zili ve cicim dokumalarının büyük bir çoğunluğunun yörenin en eski camisi olan  “Kavaklı Camisinden” satın 
alınarak temin edildiği ortaya çıkmıştır.2 Bu nedenle bu dokumalara ait kesin bilgiler elde edilemediğinden yöre halkı 
ile söyleşi yapılarak bu dokumaların özellikleri hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. 

Bu dokumaların geçmişte Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük’e çok yakın mesafede bulunan Yahşiler, Avdan ve Gök-
çeler köylerinde kullanım amacı ile çeyizlik ve ölümlük olarak dokutulduğu ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim yerlerinden 
satın almak suretiyle temin edilen bu dokumalar geçmişte Kızılcabölük halkının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikteydi. Zamanla değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak bu dokumalara olan ihtiyac azalmış ve gün geçtikçe 
ihtiyaçlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Bunların başında ise Kavaklı Camisinin 1995–1997 yılları arasında tek tip 
halıflexle kaplatılması gelmektedir. 

Cami bu tarihten sonra ihtiyaç durumu ortadan kalktığı için bağış olarak dokuma kabul etmemiştir. Üstelik ca-
mide bulunan dokumalar işlevini kaybederek atıl duruma düşmüştür. 2005 yılında cami hocası olan Ekrem HARKTI3 
yasaların bu dokumaların satılmasına izin vermesi ile birlikte satış ilanını çıkartmıştır. İhtiyacı olanların alması için 
cami cemaatinin yardımları ile tüm halka haber göndermiş ancak, kimse camiye bağışlanan bu dokumaları satın al-
mak istememiştir. Manisa tarafından gelen antikacılar ve halı tüccarları bu dokumalar arasından birkaç tanesini çok 
değerli bulup satın almak istemişlerdir. Ancak hepsinin değil de seçilerek birkaç tanesinin satılmasına camii yönetimi 
ve yöre halkı izin vermemiştir. Bu dokumalara ait “Kavaklı Camii” nin elinde bulunan tek kayıt Tavas Müftülüğü ta-
rafından verilen “Kızılcabölük Kavaklı Camii Demirbaş Eşya Defteri”dir. Bu defterde dokumalara ait sadece “Eşyanın 

2 Yöredeki ölüm geleneğine ve ölüm sonrası camiye bağış olayına detaylı bir şekilde değinmek yerinde olacaktır: Yöre halkı 
ölümünden sonra camiye bağışlanmasını istediği düz dokumayı ya da halıyı sağlığında sarıp, sarmalayıp bir kenara koymak-
tadır. Böylece, ölümünden sonra da hayır işlemeye devam edecek ve amel defteri kapanmamış olacaktır. Geçmişte bu gelenek 
sayesinde tıpkı Kızılcabölük Beldesi’nde olduğu gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde camiler dokumaların toplandığı alanlar 
olmuşlardır. Ancak teknolojinin hızlı gelişimi bu geleneğin de bozulmasında etkili olmuş Anadolu’da olduğu gibi “Kavaklı 
Camisi’nin de 1995–1997 yılları arasında zemini tek tip “halıfilexle” kaplatılmıştır.

3 Ekrem HARKTI, 48 Yaşında, Lise Mezunu, Kavak Camii Hocası, 05-04-2008, Denizoluk Köyü-Tavas.

Öğr. Gör. Ayşegül Koyuncu •
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Cinsi, Ebadı, Miktarı ve Düşünceler” başlıkları bulunmaktadır. 1991 yılı öncesinde kayıt altına alınmış olan bilgiler 
bu dokumalara ait tek belgedir. (Bkz. Fotoğraf: 5-6-7) Bu defterde eşyanın cinsi, ebadı ve miktarı hakkında gerekli 
bilgiler tam olarak verilmiş ancak, düşünceler kısmına sadece “muhtelif çiçekli”, “muhtelif renkli” vb. denilerek ayrın-
tılı açıklama yapılmamıştır. 

 

  

Fotoğraf 5: T.C. Denizli İli Tavas Müftülüğü Kızılcabölük Kavak Camii Demirbaş Eşya Defteri Kayıtları  

Fotoğraf 6: T.C. Denizli İli Tavas Müftülüğü Kızılcabölük Kavak Camii Demirbaş Eşya Defteri Kayıtları  
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29Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

  

Fotoğraf 7: T.C. Denizli İli Tavas Müftülüğü Kızılcabölük Kavak Camii Demirbaş Eşya Defteri Kayıtları  

2005 yılında dönemin Kızılcabölük Belediye Başkanı Sayın Mehmet AYDINLIK tarafından önemi anlaşılan ve 
kurulması planlanan müzede sergilenmesi düşüncesi ile dokumaların tamamı o günkü para birimi ile 2.000.000.000. 
TL. (2 milyara) satın alınmış ve Kızılcabölük Belediyesi’nin müze kurmak amacı ile oluşturduğu koleksiyonunda 
bulunan diğer etnografik ürünler ile birlikte günümüze kadar bilgi eksikliği nedeni ile uygun olmayan bir ortamda 
üst üste serilerek sergilenmiştir.

Kavaklı Camii’nden satın alma yolu ile temin edilen dokumaların yanı sıra belde halkının müzede sergilenmesi 
amacı ile bağışladığı dokumalar da bulunmaktadır. Ancak araştırma esnasında bu dokumaların kim tarafından, hangi 
tarihte bağışlandığı konusunda kayıt altına alınmış bilgiye rastlanılmamıştır. Koleksiyonun yer aldığı alanda bulunan 
dokumalar üst üste serilmiş ve üzerlerine çeşitli etnografik eşyalar yerleştirildiğinden bu dokumalar zarar görmüştür. 
Yaptığımız araştırma sırasında ulaştığımız bilgiler ve belgeler doğrultusunda satın alma ve bağış yolu ile temin edilen 
dokumaların sayılarının eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu eksik parçalar sergilenmediği için koleksiyonun yer aldığı 
Kızılcabölük Belediye Binasının giriş katında bulunan alanın içerisindeki bir odanın asma katında saklandığı fark 
edilmiştir. Bu dokumalar saklandıkları yerden indirilerek koleksiyonda bulunan diğer etnografik eşyalar arasına dâhil 
edilmiştir. 

Kızılcabölük Belediyesi’nin müze kurmak amacı ile oluşturduğu koleksiyonda bulunan zili ve cicim dokumaları-

Öğr. Gör. Ayşegül Koyuncu •
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nın tamamının tespit edilmesinin ardından dokumaların genel ve detay fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir. Doku-
maların teknik ve desen analizleri tarafımızca yapılmış ancak dokumalarda yer alan motiflere yörede verilen adlara, 
dokumayı kimin, ne zaman, ne amaçla yaptığı gibi bilgilere ulaşmakta zorluklar çekilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucu incelenen zili ve cicim dokumalarda kullanılan renkleri dokuyucunun rastgele seçtiği 
gözlenmiş, genelde sentetik boyanın kullanıldığı, ipliklerin ise 2 kat “S” büküm yün iplik olduğu tespit edilmiştir. İp-
liklerin boyanırken boyayı farklı tonlarda emmesi ve boya işleminin çok kaliteli olarak yapılmamasına bağlı olarak ip-
liklerde meydana gelen “abraj” hataları incelenen zili ve cicim dokumalarda yoğun olarak gözlenmiştir. Tüm bunların 
yanı sıra motiflerin dokuyucu tarafından yanlış aktarıldığı, kaliteli bir işçiliğin olmadığı da tespitlerimiz arasındadır.

Çok yıpranmış olan dokumaların hiçbir onarım işlemine tabi tutulmadığı ayrıca uygun olmayan koşullarda sergi-
lenen, saklanan dokumaların çok tozlu ve kirli durumda oldukları da tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Tüm bu tespitlerin ardından koleksiyonda bulunan zili ve cicim dokumalar tozdan ve kirden arındırılmak üzere 
yıkama işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra sergi alanı olarak düzenlenecek olan Cumhuriyet İlkokuluna taşınmış 
ve orada sergi işlemini yapacak olan kişilere teslim edilmiştir. Temizlenen bu dokumaların, hak ettiği değeri alarak 
uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda sunum işlemini yapılmıştır.    

Sonuç olarak araştırma esnasında Kızılcabölük Belde halkının kumaş dokuma dışında başka dokuma yapmasını 
bilmediği ortaya çıkmış, bu dokumaların nasıl temin edilerek Kavaklı Camii’ne oradan da belediyenin eline geçtiği 
araştırılarak tespit edilmiştir. Bu dokumaların geçmişte Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük’e çok yakın mesafede bu-
lunan Yahşiler, Avdan ve Gökçeler köylerinde kullanım amacıyla, çeyizlik ve ölümlük olarak dokutulduğu ortaya 
çıkmıştır. Artık bu köylerde de düz dokumaların yapılmadığı tespitlerimiz arasında yer almaktadır. Farklı ebat ve 
kullanım alanlarına sahip zili ve cicim dokumaların kendine özgü dokuma tekniği, renk, motif, desen ve yöre özel-
likleriyle düz dokuma yaygılar arasında önemli bir yere sahiptir. Yapılan bu araştırma ile geçmişte Kızılcabölük’ün 
günlük yaşamında kullanılan zili ve cicim dokumaların durum tespiti yapılmış, fotoğrafları çekilerek belgelenmiş ve 
kayıt altına alınmıştır.  

Fotoğraf 8: Koleksiyonda Bulunan Cicim Dokuma (RENKLİ s. 315)

• Kızılcabölük Belediyesi’nin Müze Kurmak Amacıyla Oluşturduğu Koleksiyonda Bulunan Zili ve Cicim Dokumalar



31Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Fotoğraf 9: Koleksiyonda Bulunan Cicim Dokuma Örneği (RENKLİ s. 315)

Fotoğraf 10: Koleksiyonda Bulunan Zili Dokuma Örneği (RENKLİ s. 316)
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Fotoğraf 11: Koleksiyonda Bulunan Cicim Dokuma Örneği (RENKLİ s. 316)
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Fotoğraf 12: Koleksiyonda Bulunan Cicim Dokuma Örneği (RENKLİ s. 316)

Öğr. Gör. Ayşegül Koyuncu •
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Fotoğraf 13: Koleksiyonda Bulunan Zili Dokuma Örneği (RENKLİ s. 317)
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Özet

K ızılcabölük ilçesinin, yaklaşık 600 yıl öncesine dayanan dokuma geleneğine sahip olduğu bilinmektedir. 
Kızıcabölük günümüzde de dokuma üretimiyle ön plana çıkmaktadır. Yörede yapılan incelemelerde günü-
müz örneklerinin geçmişe göre oldukça farklılık gösterdiği gözlenmiştir.

Araştırmada Kızılcabölük’te geçmiş yıllarda dokunmuş olup günümüzde üretimi yapılmayan, ulaşılabilen gele-
neksel kumaş dokumaları incelemek, belgelemek ve tanıtmak amaçlanmıştır.

Çalışma 2006 yılı içinde yöreden elde edilen 1940- 1980 yıllarına ait, 23 adet geleneksel kumaş örneği üzerinde 
yapılan analizler, bu örneklerin dokuyucularından ve/veya sahiplerinden elde edilen bilgilerle yürütülmüştür. Ku-
maş örneklerinin analizi ile dokuma örgüleri tahar ve armür planları, iplik numaraları, iplik sıklıkları, metre kare 
ağırlıkları hesaplanmış ve her bir kumaş örneği, oluşturulan ayrıntılı bilgi formlarında fotoğrafları ile desteklenerek 
belgelenmiştir. Ayrıca incelenen kumaş örnekleri üzerinden yörenin dokuma geleneğini yansıtan istatistikî bilgilere 
de yer verilmiştir.

Giriş

Dokumacılık geçmişte olduğu gibi günümüzde de Kızılcabölük’ün en önemli geçim kaynaklarından birisidir. 
Kızılcabölük’ün dokumacılık tarihine ilişkin yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen bilgilerin farklılık gösterdiği dik-
kati çekmektedir. Bilimsel bir çalışmaya da ulaşılamamıştır. Bazı kaynaklara göre dokumacılık yöreye Kafkaslardan 
göç eden Türkmenler tarafından getirilmiş, 16. asırdan 19. asrın ortasına kadar el tezgâhlarında dokuma yapılmış ve 
mamul madde olarak yalnız düz beyaz bezler dokunmuştur. 19. asrın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya 
başlamış, 1870 senesinden sonra dış elbiselikler dokunmuştur.1 Cilov’a göre dokumacılık sanatı Kızılcabölükte 50 
yıllık maziye sahip olup 1933’ten sonra gelişme göstermiştir. Dokumacılık özellikle 4697 nüfuslu merkezde yoğun 
olmakla beraber Vakıf, Sofular ve Karahisar köylerinde yaygındır. Nüfusun %36,83’ü dokumacılıkla uğraşır, 1948 
tarihi itibariyle Denizli Ticaret Odası kayıtlarına göre Kızılcabölükte 3300 dokumacı ve 1492 tezgâh bulunduğu tespit 
edilmiştir.2 Yörede 1930’lu yıllarda Kızılcabölükten dokuma ihraç edildiği, 1940’larda havlu dokuma üretimi yapıldı-
ğını belirtilmektedir.3

* Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Tekstil Dokuma Örgü Anabilim Dalı Öğretim Elema-
nı, halide@gazi.edu.tr.

** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, ozmen-betul@hotmail.com.
*** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, pln_srgl@hotmail.com.
1 Kızılcabölük’ün Tarihçesi, www. Kizilcaboluk.bel.tr/k_boluk.html,2008
2 Haluk CİLOV, Denizli El Dokumacılığı Sanayi, İstanbul, 1949, s.31
3 Abdullah TATÇI, Kızılcabölük El Dokumacılığı, (Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

Ankara,1950)
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Bilgilerden köklü bir dokuma geçmişi olduğu anlaşılan yörede günümüzde de dokumacılığın ön planda olduğu 
gözlenmektedir. Kızılcabölük Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 2006 tarihli kayıtlarına göre üyelerinin %90’ dokuma 
kayıtlıdır. 320 adet tam otomatik, 300 adet bursa tipi yarı otomatik, 200 adet ise el dokuma tezgâhı bulunmaktadır.4 
Günümüzde yörede yapılan dokumalar çoğunlukla ev tekstili ve giyim eşyası niteliğinde ürüne dönüştürülerek pa-
zarlanmaktadır.  Metre işi üretimler, daha çok sipariş üzerine ve büyük metrajlarda kabul edilmektedir. Önceki yıl-
larda zengin çeşit içeren metre işi kumaş üretimlerinin ağırlıklı olduğu bilinmektedir. Son beş yıldır ise kullanıma 
hazır ürüne dönüştürülmüş üretimlerin yoğunluğu dikkati çekmektedir. Üreticiler bu tip üretimi, pazarlaması kolay, 
talep vb açıdan daha verimli buldukları için tercih ettikleri belirlenmiştir. Ev ve giyim aksesuarına dönüştürülmüş 
ürün çeşitlerinin, kumaşa göre daha fazla alıcı bulduğunu düşünen dokumacılar, tasarladıkları basit işçilik gerektiren 
ürünleri kendi imkânları ile oluşturmaktadırlar. Bu üretimler beraberinde saçak bağlama, püskül ve oya yapımı gibi 
ev kadınlarını devreye sokan farklı iş kollarını da gündeme getirmiştir.5

Ancak geçmişte aynı ile bağlı Buldan ilçesinin dokuma kültüründen dahi farklılık gösterdiği anlaşılan Kızılca-
bölük dokumalarının günümüz üretimlerinin, el dokumacılığının ön plana çıktığı diğer yörelerimizde yaygın ola-
rak üretilen dokumalarla malzeme teknik ve ürün çeşidi başta olmak üzere renk, motif ve kompozisyon açısından 
da benzer özellikler taşıdığı gözlenmektedir.6 Yöre dokumacıları ekonomik kaygılarla tüketicilerce talep gördüğüne 
inandıkları popüler dokuma ürün çeşitlerini dokumaya yönelmektedirler. 

Yörede yapılan ön araştırmalarda, Kızılcabölük’ün dokumacılık geleneğinde, basit yapılı dokuma örgülerinin dı-
şına çıkan, ilave çözgülü karmaşık yapılı dokumaların yer aldığı anlaşılmıştır. Yine yöreden elde edilen geçmiş yıl-
lara ait dokuma örneklerinin,  günümüzde üretilmediği gözlenmiş, yöre dokumacılarının tanımlamaya çalıştıkları 
birçok dokuma kumaş örneğine ise hiç ulaşılamamıştır. Esasen yörelerin dokuma geleneğinin geçmişten günümüze 
süreklilik göstererek devam etmesi kültürel açıdan büyük önem taşır. Yörenin maddi kültür değeri olan bu geleneğin 
örneklerinin tamamen yok olmadan belgelenmesi ve tanıtılması amacıyla bu çalışma ele alınmıştır.

Yöntem

Araştırma kapsamında incelenen geleneksel kumaş örnekleri Nisan 2006 tarihinde yöre halkından temin edilmiş-
tir. 1940-1980’li yıllara ait toplam 23 kumaş örneğinin kullanım alanları ve teknik özelliklerine (motif, iplik, renk, de-
sen özellikleri) ilişkin bilgiler yörede ulaşılabilen yaşlı dokumacılarla ve dokuma geleneği hakkında bilgi sahibi olan 
bireylerle görüşülerek sağlanmıştır. Araştırmacılar tarafından numune kumaşların analizi yapılarak dokuma örgüleri 
tahar ve armür planları, iplik numaraları, iplik sıklıkları, metre kare ağırlıkları hesaplanmış ve her bir kumaş örneği, 
oluşturulan ayrıntılı bilgi formlarında fotoğrafları ile desteklenerek belgelenmiştir. Ayrıca incelenen kumaş örnekleri 
üzerinden yörenin dokuma geleneğini yansıtan istatistikî bilgiler derlenmiştir.

Kızılcabölük Dokuma Geleneği

Araştırma kapsamında ulaşılabilen kumaş örneklerinden geçmiş yıllarda yörede, Bezayağı, Dimi, Saten ve Krep 
gibi temel dokuma örgüleri ve bunların türevleri gibi basit yapılı kumaşların yanında, ilave çözgü iplikleri ile oluştu-
rulan motiflerle bezeli (çözgü lanse) daha karmaşık yapılı kumaşların da üretildiği belirlenmiştir. 

Dokuma üretiminde temel çözgü ve atkı ipliklerine ek olarak atkı veya çözgü konumunda yer verilen bu iplikler 
kumaşı kuvvetlendirme veya kumaş yüzeyini değişik motiflerle bezeme (lanse) olmak üzere iki farklı amaca hizmet 
ederler. Kuvvetlendirmede dokumanın tersini kaplayan ve eşit dağılım gösteren ilave iplikler belirli bir düzende do-
kuyla bağlantı kurarak ilerlerler. Bezemede ise kumaşın yüzey kompozisyonuna göre tüm yüzeyi kaplayabileceği gibi 
motiflerin yer aldığı bölümlere iplik grupları halinde yerleştirilirler. Motife bağlı olarak zemin dokumanın üzerinden 
yükselerek atlama yapan ilave iplikler, motifi oluşturduktan sonra bir sonraki motife kadar dokunun tersinden iler-
lerler. Dokunun tersinde daha temiz bir görüntü sağlamak için ise motifler arasında uzun atlama yapan iplikler kesilir 
ya da zemin dokumayla gizli bağlantı (tam bağlantı) kurar. Dokuma yüzeyinde işleme görüntüsü veren bu tekniğin 
diğer işlemeli kumaşlardan farkı, daha çok dokunun tersini kaplayan lanse ipliklerinin ön yüzde sadece motif veya 

4 Kızılcabölük Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Maliye Raporu, 2006
5 Halide SARIOĞLU ve Erhan CEPE, Denizli İli Kızılcabölük Dokumacılığı, (Uluslar arası Katılımlı)   Denizli 1. El Sanatları 

Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Kınıklı/Denizli, 2006
6 Fatma YETİM, Kastamonu El Dokumacılığı Ve Üretilen Dokumaların Bazı Özellikleri İle İşleme Teknikleri Üzerine Bir Araştır-

ma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2004)
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figür büyüklüğü kadar görünmesidir.7

Dokumacı Ömer Kartoğlan’dan alınan bilgilere göre Kızılcabölük dokumalarının %90’ının zemini renklidir. Yöre-
de çözgü direzi, atkı argeç, tarak dem, çerçeve ise tarak olarak isimlendirilir. Ömer Kartoğlan’a göre ipliğin sağlamlığı 
iplik numarasına göre 4,530 kg iplik paketini kaldırması esasına göre belirlenirdi. Örneğin 20 numara iplik için 20 kat 
iplik alınır, bununla 4,539 kg iplik kaldırılarak sağlamlığı kontrol edilir. Bir paket iplik 20 kelep, bir kelep 5 ağızlık, bir 
ağızlık 10 çile, bir çile 720 m olurdu.

Dokuma Kumaş Örnekleri

Kreplin  genellikle siyah veya doğal beyaz zemin üzerine mavi, kırmızı, siyah renkli çözgülerden oluşturulan 
motiflerle bezenmiş dokumalardır. 5 çerçeve ile dokunur. Zemin üzerinde eşit aralıklarla yer alan renkli şeritler ilave 
çözgü ipliklerinin atlamalarla oluşturduğu motiflerle bezelidir(Şekil1, 2). Bu motifler kumaş üzerinde işleme görün-
tüsü verir (Görüşme: Halis ERÇELEBİ, M. Ali MACİT, Osman AYSEL).

Dokumanın örgüsü Bezayağı zemin /ilave çözgüden motifli(çözgü lanse)
Kenar örgüsü RA2/2 (10 çift iplik)

İplik numarası
Çözgü Pembe: Ne 22/1,  Siyah: Ne 24/1,  Ekru: Ne 22/1
Atkı Ekru: Ne 24/1

İplik Rengi
Çözgü Pembe, siyah, ekru
Atkı Ekru

İplik Sıkılığı(çözgü ve atkı) 24 X15 adet/cm
Metrekare ağırlık 125,9 gr/m2

Şekil 1: Kreplin, 1950 Burhan Çıralı Üretimi, M. Ali Macit’ten/Kızılcabölük (RENKLİ s. 317)

7 Zahide İMER, Dokuma Tekniği 2, Sistem Ofset Ltd. Şti, Ankara, 1989
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Dokumanın örgüsü Kırık dimi /İlave çözgüden motifli (çözgü lanse)
Kenar örgüsü RA2/2

İplik numarası
Çözgü Ekru: Ne 22/1     Kırmızı, Gri: Ne 24/1
Atkı Ekru: Ne 12/1

İplik rengi
Çözgü Ekru, kırmızı, gri
Atkı Ekru

İplik sıkılığı (çözgü ve atkı) 24 X21adet/cm
Metrekare ağırlık 169,2 gr/m2

Motiflerin yöresel isimleri Fincan götü

Şekil 2: Kreplin, 1950’li yıllar, Halil İbrahim Tekinoğlu’ndan(Koreli) / Kızılcabölük (RENKLİ s. 317)

Vişe çözgüsü siyah ve beyaz (çözgü düzenlemesi 4 siyah 2 beyaz), atkısı siyah pamuk ipliğinden  bezayağı dokuma 
zemin üzerinde beyaz çözgü ipliklerinin atlamalarıyla oluşturulmuş küçük baklava desenli dokumadır.

         

Dokumanın örgüsü Fantezi
Kenar örgüsü -
İplik numarası Çözgü Ekru: Ne 20/1,  Koyu gri: Ne 16/1 

Atkı Gri: Ne 22/1 

İplik Rengi
Çözgü Ekru, gri
Atkı Gri 

İplik Sıkılığı(çözgü ve atkı) 24 X14 adet/cm
Metrekare ağırlık 122,7 gr/m2

Şekil 3: Vişe, 1950 Halil İbrahim Tekinoğlu’ndan (Koreli), 04.2006/Kızılcabölük (RENKLİ s. 317)

Biti kare 2/2 ya da 4/4 iplikten çözgüsü ve atkısı iki renkli kareli pamuklu dokumadır (Şekil. 4).
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Dokumanın örgüsü Fantezi
Kenar örgüsü RA2/2 (10 çift iplik)

İplik numarası
Çözgü Siyah: Ne 20/1      Ekru: Ne 24/1 
Atkı Siyah: Ne 12 /1     Ekru: Ne 10 /1

İplik Rengi (çözgü ve atkı) Siyah, ekru
İplik Sıkılığı 20X 16adet/cm
Metrekare ağırlık 153,2 gr/m2

Şekil 4: Biti Kare, 1955–60, Halis Erçelebi’den, 04.2006/Kızılcabölük (RENKLİ s. 318)

Satraçlı doğal beyaz ve bordo, siyah ya da lacivert kareli, bezayağı örgülü pamuklu kumaştır. Kareler 4–5 cm 
boyutundadır.

Dokumanın örgüsü Bezayağı 
Kenar örgüsü RA(1 dörtlü,5 tek,1çift iplik)
İplik numarası (çözgü ve atkı) Ekru, Siyah ve Kırmızı:  Ne 20/1    
İplik rengi  (çözgü ve atkı) Ekru, siyah, kırmızı
İplik sıklığı (çözgü ve atkı) 16 X13adet/cm
Metrekare ağırlık 89,2 gr/m2

Şekil 5: Satraçlı/Damalı, 1955’li yıllar Halis Erçelebi’den 04.2006// Kızılcabölük (RENKLİ s. 318)

Dok: çözgüden renklendirilmiş çizgi desenli, çözgülerin gücülerden 2, taraktan 4 iplik geçirildiği kumaşlar yöre-
de dok ya da dok alacası olarak adlandırılır. Atkı dokumada tek kat uygulanır Bu yüzden örgü bezayağı uygulandığı 
halde atkı ripsi görünümündedir. Bu tür dokumalara yörede çifteli olarak da adlandırılmaktadır. Yörenin yaşlı doku-
macılarından alınan bilgilerden bu tür dokumaların kendi içinde çeşitlilik gösterdiği ve Gazelin,  Kütül,  Zifir gibi 
farklı isimlerle ifade edildiği belirlenmiştir.

Gazelin çözgüsü siyah ve doğal beyaz, atkısı siyah, Ne 20/1 pamuk ipliği, bezayağı örgülü, siyah zemin üzerine 
beyaz çizgili dokumadır. Genellikle 2 çözgü ipliğinden oluşan beyaz çizgilerin arası 0,5 cm’dir. İplik sıklığı çözgüde 28 
adet/cm, atkıda 16 adet/cm’dir. Araştırma sürecinde bu tanımlamaya uygun gazelin örneğine ulaşılamamıştır. Yöre 
dokumacılarından Ömer Kartoğlan şekil 6 da görülen örneğin “gazelin” olduğunu ifade etmiştir.
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Dokumanın örgüsü Bezayağı 
Kenar örgüsü -
İplik numarası(çözgü ve atkı) Siyah, Ekru, Mavi,  Pembe: Ne 20/1   

İplik Rengi
Çözgü Siyah, ekru, mavi, pembe
Atkı Siyah 

İplik Sıkılığı(çözgü ve atkı) 28 X11adet/cm
Metrekare ağırlık 114,9 gr/m2

Şekil 6: Gazelin, 1950, Halil İbrahim Tekinoğlu’ndan, 04.2006/Kızılcabölük (RENKLİ s. 318)

Diril eni 70–75 cm çözgü ipliğinden renklendirilmiş, sık çizgili, çizgileri tekli ya da çiftli, çözgüsü ve atkısı Ne 16/1 
pamuk, çok renkli, zeminin %50’si doğal beyaz (ekru) renkli, çözgü sıklığı 7 ,8 adet/cm olan, bezayağı dokumadır.

Kutil devetüyü ya da kurşuni zemin üzerine beyaz çizgili bir kumaştır. Çözgüsü ve atkısı Ne20/1 ve Ne 16/1 iplik-
tir. Çözgü düzenlemesi 140 iplik kurşuni, 4 iplik beyaz, 8 iplik kurşuni, 4 iplik beyaz şeklindedir. Atkısı doğal beyaz 
renklidir Dokuma örgüsü bezayağı ya da D 3/1 Z’dir (D3/1 Z yörede saten olarak ifade edilmektedir). Tarak numarası 
70’dir.8 

Dokumanın örgüsü Bezayağı 
Kenar örgüsü -
İplik numarası(çözgü ve atkı) Siyah, mavi, kırmızı, sarı, ekru, yeşil:Ne20/1

İplik Rengi
Çözgü Siyah, mavi, kırmızı, sarı, ekru, yeşil
Atkı Siyah 

İplik Sıkılığı(çözgü ve atkı) 30X12adet/cm
Metrekare ağırlık 132 gr/m2

Şekil 7: Kutil, 1950’li yıllar, Osman Aysel’den, 04.2006/ Kızılcabölük (RENKLİ s. 318)

Zifir çözgüsü siyah ya da bordo, mavi ve doğal beyaz, atkısı doğal beyaz Ne 20/1 pamuk, çözgü düzenlemesi doğal 
beyaz zemin üzerine 0,5 cm aralıklarla siyah ya da bordo ve mavi çizgili, bezayağı örgülü kumaştır. İplik sıklığı orta-
lama çözgüde 24, atkıda 18’dir. Şekil 8’de görülen örnek yöre dokumacılarından Ömer Kartoğlan tarafından “zifir” ve 
“tisor” olarak tanımlanmıştır.

Dokumanın örgüsü Bezayağı 
Kenar örgüsü RA2/2(14 çift iplik)
İplik numarası(çözgü ve atkı) Ekru, mavi, kahverengi: Ne 20/1

8 Halil İbrahim Tekinoğlu (Koreli), 2000 yılına kadar dokumacılıkla uğraştı, (Denizli/Kızılcabölük: Nisan 2006)
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İplik rengi
Çözgü Ekru, mavi, kahverengi
Atkı Ekru 

İplik sıklığı(çözgü ve atkı) 20 X 17adet/cm
Metrekare ağırlık 127,9 gr/m2

Şekil 8: Zifir, 1970, Fatma Basmacı’ dan 04.2006/Kızılcabölük (RENKLİ s. 318)

Boncuklu çözgü ipliğinden renklendirilmiş, siyah ve lacivert atkı ipliği ile dokunan, koyu renkli bezayağı zemin-
de sarı, mavi, kırmızı, krem renkli çözgü ipliklerinin oluşturduğu,  inceli kalınlı şeritlerin,  küçük boncuk şeklinde 
kabartma motiflerle dolgulandığı pamuklu kumaştır. 4–6 çözgü aralıkla beyaz ve sarı renkli, 2–3 kat kalın çözgü 
ipliği simetrik olarak, atkı iplikleri ile 4 çözgü 2 atkı bağlantısı kurarak boncuk motiflerini oluşturur. Yöre esnafından 
S.Salınan’dan alınan bilgiye göre eskiden yörede gelin olacak genç kızlara bu kumaştan üç etek dikildiği anlaşılmak-
tadır.

                        
                                                                     

Dokumanın örgüsü Fantezi
Kenar örgüsü RA2/2 

İplik numarası
Çözgü Siyah, kırmızı,  h. sarısı, mavi: Ne 20/1; Sarı, beyaz:  Ne 6/1
Atkı Siyah: Ne 20/1

İplik rengi (çözgü ve atkı) Siyah, kırmızı, sarı, h. Sarısı, mavi, beyaz
İplik sıklığı 22X 20adet/cm
Metrekare ağırlık 102,7 gr/m2

Motiflerin yöresel isimleri Bucuklu/Boncuklu

Şekil 9: Boncuklu,2006 (Yarı Otomatik Tezgah Üretimi) Sadık Salınan’dan 04.2006/Kızılcabölük (RENKLİ s. 318)

Diğer kumaşlar: Bunların dışında bezayağı örgü zemin üzerinde yer alan renkli şeritlerin, yörede “sığır sidiği”, 
“selvi dalı”, “fincan götü”, “bucuklu” (boncuklu) adı verilen motiflerle dolgulanması suretiyle desenlendirilmiş tek 
katlı kumaşlar da dokunmuştur. Motifler çözgü ya da atkı bağlantıları ile çözgü yönünde veya çözgü ve atkı yönünde 
sivri uçlu kırık dimi örgüsüyle (Şekil 10, 11), ya da bir grup çözgüye atkı üzerinden yaptırılan atlamalarla oluşturul-
muştur.                                                                                                                 
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Dokumanın örgüsü Fantezi *
Kenar örgüsü -
İplik numarası(çözgü ve atkı) Ekru, siyah, mavi: Ne 20/1   

İplik rengi
Çözgü Ekru, siyah, mavi
Atkı Ekru 

İplik sıkılığı(çözgü ve atkı) 24X 14adet/cm
Metrekare ağırlık 115 gr/m2

 Motiflerin yöresel isimleri Sığır sidiği*

Şekil 10: “Sığır Sidiği” Motifli Dokuma, 1950’li Yıllar, Osman Aysel’den 04.2006 /Kızılcabölük (RENKLİ s. 319)

Dokumanın örgüsü Fantezi *
Kenar örgüsü -
İplik numarası(çözgü ve atkı) Ekru, yavruazı, mavi, siyah: Ne20/1 

İplik rengi
Çözgü Ekru, siyah, mavi, yavruazı
Atkı Ekru 

İplik sıkılığı(çözgü ve atkı) 24X 20adet/cm
Metrekare ağırlık 141,3 gr/m2

Motiflerin yöresel isimleri Fincan götü*

Şekil 11: “Fincan Götü” Motifli Dokuma, 1950, Burhan Çıralı üretimi, 04.2006/Kızılcabölük (RENKLİ s. 319)

Dokuma Kumaşların Özellikleri

Kızılcabölük’te temel örgülere göre daha karmaşık yapı gösteren ve kuvvetlendirilmiş ve ilave çözgü ipliğinden 
motifli (lanse) örgüler grubunda yer alan dokuma yapılarının(%30,4) ve bezayağı örgü üzerine dimi bağlantılarla 
motif oluşturan tek katlı fantezi örgülerin(%34,8) yoğunlukla üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1). Bunu beza-
yağı örgüsü (%21,7) izlemektedir. Düşük oranda da olsa atkı ripsi ve dimi gibi temel örgü ve türevlerinin uygulandığı 
görülmüştür.

Tablo 1: Dokuma Kumaşların Örgü Çeşidi

Dokuma Örgüsü s %
Bezayağı 5 21,7
Atkı ripsi 2 8,7
Dimi 1 4,4
İlave Çözgü (Lanse) 7 30,4
Fantezi 8 34,8
Toplam 23 100,
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Bulgulardan yörede geçmiş yıllarda karmaşık yapılı olarak tanımlanabilen dokumaların basit yapılılara tercih 
edildiği ve daha çok üretildiği söylenebilir. Yöre dokumacılarının o yıllarda 6 ve 8 çerçeve (ayak) ile dokunabilen do-
kuma yapılarını uygulayabilecek bilgi ve yeterliliğe sahip oldukları anlaşılmaktadır.  Bu durum Kızılcabölük dokuma 
geleneğinin geçmişine ışık tutan önemli bir bilgidir. 

Kenar örgüsü mevcut bulunan kumaş örneklerin üzerinde yapılan incelemelerden kumaş kenarlarında RA 2/2 
örgüsü kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kenarlar en az 6 çift en çok 14 çift olmak üzere değişen sayılarda çözgü ipliklerin-
den oluşmaktadır. Kenar örgüleri çözgü sayısına ve iplik sıklığına bağlı olarak 0,5 cm - 1 cm arasındaki kalınlıklarda 
olabilmektedir.

Yörede dokuma üretiminde saf pamuk ipliği kullanılmıştır. İplik numaralarının ise Ne 6/1 - Ne 28/1 arasında 
değiştiği, çoğunlukla Ne 20/1 ipliğin kullanıldığı, bunu Ne 22/1 ipliğin izlediği Tablo 2’deki verilerden görülmekte-
dir. Yoğunluk çözgü ipliklerinde (%73,8) ve atkı ipliklerinde (%56,4) Ne 20/1 iplikte olmakla beraber, çözgüde Ne 
22/1(%30,4), Ne 24/1(%17,3), atkıda Ne 16/1 (%12,9) ipliklerinin de tercih edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2. Dokuma Kumaşların İplik Numaralarının Örgü Çeşidine Göre Dağılımı (23 Numune Üzerinden)

Dokuma 
Örgüsü

İplik Numaraları ( Ne)

6/1 8/1 10/1 12/1 16/1 20/1 22/1 24/1 28/1

s % s % s % s % s % s % s % s % s %

Ç
Ö
Z
G
Ü

Bezayağı - - - - 1 4,3 2 8,7 - - 3 13, - - 1 4,3 1 4,3

Atkı ripsi - - - - - - - - - - 2 8,7 - - - - - -

Dimi - - - - - - - - - - 1 4,3 - - - - - -

Lanse - - - - - - - - - - 6 26,1 6 26,1 2 8,7 - -

Fantezi - - - - - - - - 1 4,3 5 21,7 1 4,3 1 4,3 - -

Ara Toplam - - - - 1 4,3 2 8,7 1 4,3 17 73,8 7 30,4 4 17,3 1 4,3

A
T
K
I

Bezayağı 1 4,3 2 8,7 - - - - - - 3 13, 1 4,3 1 4,3 - -

Atkı ripsi - - - - - - - - - - 2 8,7 - - - - - -

Dimi - - - - - - - - 1 4,3 - - - - - - - -

Lanse - - - - - - 1 4,3 1 4,3 5 21,7 - - 1 4,3 - -

Fantezi - - - - 1 4,3 - - 1 4,3 3 13, 1 4,3 - - - -

   Ara Toplam 1 4,3 2 8,7 1 4,3 1 4,3 3 12,9 13 56,4 2   8,6 2 8,6 - -

Ne20/1 ipliklerin çözgü (%26,1) ve atkı (%21,7) ipliği olarak yine Ne22/1ipliklerin çözgüde (%26,1) ilave çözgü-
den motifli (lanse) örgülerde çoğunlukla kullanıldığı dikkati çekmektedir. Lanseyi çözgü ipliği olarak %21.7’le, atkı 
ipliği olarak % 13’le fantezi örgülü kumaşlar izlemektedir. Bu bulgu, temel örgü çeşitleriyle dokunan örgülere göre 
daha karmaşık yapı gösteren lanse ve fantezi örgülerle, ince ve yumuşak tutumlu doku elde etme isteğine bağlanabi-
lir. Yöre dokumacıları incelen kumaşların iplik numaralarını 16/1 ve 20/1 olarak belirtmişlerdir. Ölçümlerin küçük 
numuneler üzerinde gerçekleştirildiği ve kumaşların oldukça yıpranmış olduğu göz önüne alınırsa, iplik numara 
tespitinde hata olması söz konusudur. 

Tablo 3: Dokuma Kumaşların İplik Sıklıklarının Örgü Çeşidine Göre Dağılımı (23 Numune Üzerinden)

Dokuma Örgüsü

İplik Sıklıkları ( adet/cm)

10–12 13–15 16–18 19–21 22–24 25–27 28–30

s % s % s % s % s % s % s s

Ç
Ö
Z
G
Ü

Bezayağı - - - - 1   4,3 3 13, 1   4,3 - - - -
Atkı ripsi - - - - - - - - - - - - 2 2
Dimi - - - - - - - - 1   4,3 - - - -
Lanse - - - - - - 1   4,3 5 21,7 2 8,7 - -
Fantezi - - - - - - 1   4,3 6 26,1 - - - -

Toplam - - - - 1   4,3 5 21,7 13 56,5 2 8,7 2 2
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A
T
K
I

Bezayağı 2   8,7 1   4,3 2   8,7 - - - - - -
Atkı ripsi 2   8,7 - - - - - - - - - -
Dimi - - 1   4,3 - - - - - - - -
Lanse - - 3 13, 4 17,3 1   4,3 - - - -
Fantezi - - 3 13, 1   4,3 3 13, - - - -

Toplam 4 17,4 8 34,6 7 30,3 4 17,3 - - - -

Dokuma kumaşların iplik sıklıklarının 10–30 adet/cm arasında değiştiği, kumaşların iplik sıklıklarının çoğunluk-
la 22–24 adet/cm arasında yer aldığı bunu 19–21 adet/cm arası iplik sıklığının izlediği görülmektedir. Çözgü iplik sık-
lıklarında genellikle 22–24 adet/cm (%56,5) arası sıklığın, atkıda ise 13–15 adet/cm (%34,6) arası sıklığın kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. (Tablo 3) Dokumalarda çoğunlukla Ne 20/1 ipliklerle elde edilen bu sıklık değerlerinin kumaşlara 
ince ve sıkı bir doku olarak yansıdığı gözlenmiştir. 

Tablo 4: Dokuma Kumaşlarda Kullanılan İplik Renkleri (23 Numune Üzerinden)

İplik Renkleri
Çözgü İpliği Atkı İpliği

s % s %
Siyah 16 69,6   6 27,3
Ekru 21 91,3 16 69,6
Açık Mavi   3  13, - -
Yavruağzı   4 17,3 - -
Pembe   4 17,3 - -
Kırmızı   7 30,4   2   8,7
Mavi   9 39,1   1   4,3
Sarı   3  13, - -
Gri   6 26,1   3  13,
Kahverengi   1   4,3 - -
Yeşil   3  13,   1   4,3
Mor   1   4,3 - -
Beyaz   1   4,3 - -
Hardal Sarısı   1   4,3 - -

Yöreye ait dokuma kumaşlarda kullanılan iplik renkleri incelendiğinde, çözgüde (%91,3) ve atkıda (%69,6) ekru 
rengin dokumaların hemen hemen tamamında kullanıldığı, bunu siyah rengin izlediği görülmektedir. (Tablo 4) Yöre 
halkının çözgü ipliğinde yoğunluk sırasına göre; ekru, siyah, mavi, kırmızı, gri, yavruağzı, pembe gibi renkleri tercih 
ettiği, az da olsa açık mavi, sarı, yeşil, kahverengi, mor, beyaz ve hardal sarısını kullandıkları anlaşılmaktadır. Atkı 
ipliğinde ise genellikle ekru ve siyah rengi kullanıldığı, az da olsa gri, kırmızı, mavi ve yeşili tercih etikleri anlaşılmak-
tadır.

Bulgulara göre yöre halkının dokuma kumaşlarda çözgüden renklendirmeyi tercih etmiş olduğu dikkati çekmek-
tedir. Dokumaların renklendirilmesinde siyah, ekru, mavi, kırmızı ve gri gibi ana ve nötr renklerin hakimiyeti ön 
plana çıkmaktadır.

Tablo 5: Dokuma Kumaşların Metrekare Ağırlıklarına İlişkin Dağılım (23 Numune Üzerinden)

Metrekare Ağırlıkları (gr/m2)
90–104 105–119 120–134 135–149 150–164 165–179 210–224 225–239
s % s % s % s % s % s % s % s %

Bezayağı 1 4 , 3 1 4 , 3 1 4 ,3 - - - - - - 1 4 , 3 1 4 ,3
Atkı ripsi - - 1 4 , 3 1 4 ,3 - - - - - - - - - -
Dimi - - - - - - - - 1 4 , 3 - - - - - -
Lanse - - - - - - 4 17,3 2 8 , 7 2 8,7 - - - -
Fantezi 1 4 , 3 1 4 , 3 1 4 ,3 2 8 , 7 1 4 , 3 - - - - -
Toplam 2 8 , 7 3 1 3 , 3 1 3 , 6 26,1 4 17,3 2 8,7 1 4 , 3 1 4 ,3

• Kızılcabölük Kumaş Dokuma Geleneğinin Geçmişinden Örnekler
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Kumaşların metrekare ağırlıklarının 90–239 gr/m2 arasında değiştiği, 180–209 gr/m2 ağırlığa rastlanmadığı an-
laşılmaktadır (Tablo 5). Bezayağı örgülerin çoğunluğunun 90–134 gr/m2 gibi daha düşük ağırlıklarda, dimi ve lanse 
örgülerin ise 135–179 gr/m2 gibi daha yüksek ağırlıklarda yoğunlaştığı gözlenmektedir. Dimi ve lanse örgülerdeki 
ağırlık farkı, iplik yoğunluğu ile açıklanabilir. Yine bezayağı örgülerin 210–239 gr/m2 gibi yüksek ağırlıklarda da gö-
rülmesi (Tablo 5) bu ağırlıklara karşılık gelen kumaşların düşük iplik numaralarına ve yüksek sıklıklara sahip olması 
şeklinde açıklanabilir. 

Sonuç ve Öneriler

Araştırma kapsamında ulaşılabilen kumaş örnekleri, üzerinde yapılan gözlem ve incelemeler, dokumacılardan 
sağlanan bilgiler yörede oldukça gelişme göstermiş bir dokuma geleneğinin varlığını ortaya koymaktadır. Yöre hal-
kından elde edilen kumaşlar 1940–1980 yılları üretimleridir. Bu dokumaların yörede Kreplin, Vişe, Bitikare, Satraçlı, 
Dok, Gazelin, Diril, Kutil, Zifir, Boncuklu olarak isimlendirildikleri belirlenmiştir. Geçmişte yörede bu isimlerle anı-
lan kumaşlar günümüzün bezayağı, atkı ripsi, dimi, lanse ve fantezi (karışık) dokuma örgü türleridir. 

Dokumalarda fantezi ve lanse örgülerin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllarda yörede dokunan kumaş-
larda daha çok karmaşık yapılı örgülerin tercih edildiği ve üretildiği söylenebilir. Dokumaların iplik numaralarına 
bakıldığında daha çok Ne20/1 ipliklerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. 20/1 numara ipliklerle ince ve sık bir kumaş 
yapısı elde etmek için iplik sıklıkları çözgüde 22–24, atkıda 13–15 arasında değişmektedir. Kumaşlarda en çok kul-
lanılan iplik renkleri ekru ve siyahtır. Bu renklerin yanı sıra, yoğunluk durumuna göre mavi, kırmızı, gri, yavruağzı, 
pembe ve diğer renk çeşitlerinin özellikle çözgüde kullanıldığı dikkati çekmiştir. Bu durum yöre halkının geçmiş yıl-
larda daha çok çözgüden renklendirmeyi tercih ettiğini göstermektedir. Dokumaların metrekare ağırlığının ise iplik 
yoğunluğuna göre çoğunlukla 135–149 gr/m2 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Kızılcabölük’ün en önemli geçim kaynaklarından biri olan dokumacılık, 
yörenin önemli kültür miraslarındandır. Bu miras günümüzde de layık olduğu nitelikte sürdürülmeli ve Kızılcabölük 
ismiyle birlikte yaşatılmalıdır. Başlangıç niteliğindeki bu çalışmayla vurgulanmak istenen, popüler dokuma üretim-
lerin yanında özellikle ve bilinçli olarak geleneksel niteliklerin korunması ve yaşatılmasının gerekliliğidir.  Yöre do-
kumacılarının da katılımına imkân veren, daha detaylı ve uygulamalı çalışmalar planlanmalı ve yürütülmelidir. Yöre 
dokumacılarının yöreye ait geleneksel özelliklere sahip çıkabilmeleri, korumaları ve sürdürmeleri için bilinçlendiril-
meleri konusunda ilgili eğitim kurumları ile çalışmalar planlanmalı yürütülmelidir. Bu çalışmaların yerel yönetimler 
tarafından destek bulması ise yöre halkının motivasyonu açısından çok önemlidir.
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D enizli iline bağlı Kızılcabölük’de dokumacılığın yöreye 1300-1400lerde Kafkaslardan göç ettiği bilinen 
insanlar tarafından getirilmiş olduğu sanılmaktadır. 16. asırdan 19. asrın ortasına kadar dokumalarını 
mekiği el ile atılan ahşap tezgâhlarda dokumuşlardır. Bu dönemde sadece düz bezler dokunmuştur. 19. 

asrın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya başlamış,1870 senesinden itibaren ‘dış elbiselikler’ adı verilen 
kumaşlar üretilmiştir. Bugün ise peştamaldan çarşafa pek çok ürün dokunmaktadır ve dokumacılar talepler doğrul-
tusunda eski desenlere özellikle ‘kendi tasarımları’ olarak nitelendirdikleri desenler ilave etmektedirler.

Dokumalarda, bu dönemlerde  ‘has boya’ olarak nitelendirdikleri doğal boyaları kullanan Kızılcabölüklüler, 1910 
senesinden itibaren Avrupa’dan gelen ‘solan boyalar’ adını verdikleri boyaları ucuz fiyatla alındığı ve artan rekabete 
direnemedikleri için doğal boyalara tercih etmişlerdir.  El dokumalarında kullanılan iplik ise elde bükülmekte idi. 
Bu ipliğe  ‘ham iplik’ denilmekteydi. Ahşap tezgâhlar yörede 1940 senesine kadar yoğun olarak kullanılmış olup, bu 
tarihten sora yarı otomatik tezgâhlara geçiş başlamıştır. Zaman içinde de tam otomatik tezgâhlara geçilmiştir. Yarı ve 
tam otomatik tezgahların kullanılmaya başlanması ile birlikte el dokuma tezgahları unutulmaya yüz tutmuştur. 

Değişen yaşam koşullarının insanları farklı isteklere yönlendirmesinden dolayı, tüketim tercihlerinin değişme-
sine rağmen, son dönemlerde özellikle ‘eko tekstil’ kavramı ile birlikte, tekrar doğal malzemelerden üretilen yöre 
dokumaları önem kazanmaya başlamıştır. Bunu fark eden Kızılcabölüklü dokumacılar, bu eski sanatı yaşatmak için,  
atadan dededen kalma yöntemlerle el dokumalarını son 5 yılda yaygınlaştırmışlardır.

Halen, hem az sayıdaki el tezgâhlarında hem de yarı ve tam otomatik tezgâhlarda yöre dokumalarının üretimini 
devam ettiren Kızılcabölüklü dokumacılar, hem orijinal kimliklerini korumaya hem de çağın modern sistemlerine ve 
yaşam biçimlerine ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Ne yazık ki,  zaman içinde, seri üretim tekstilleriyle rekabete baş 
edemeyen dokumacılar, ürünlerinin kalitesinden ödün vererek daha ucuz mallar üretmeye başlamışlardır. 

Dokumaların özellikle iplik, cm deki sıklıklarında bozulmalar olmuştur. İplik kaliteleri düşmüş, cm ye düşen iplik 
sayısı azalarak, sık dokumalarla birlikte son derece seyrek dokumalar üretilmeye başlanmıştır.

Kızılcabölük Dokumalarında Değişimin Nedenleri

Kızılcabölük dokumaları bugüne değin hammadde özelliklerinden, üretim biçimlerine ve de kullanım alanlarına 
kadar gözle görülür değişimler geçirmiştir.  

KIZILCABÖLÜK 
DOKUMALARINDA DEĞİŞİMİN 

NEDENLERİ, GELİŞTİRİLİP 
YAŞATILMASINA YÖNELİK 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Değişimin gerçekleştiği aşamaları; 

1- Hammadde 

2- İpliklerin üretim biçimleri, incelikleri ve kaliteleri

3- Tezgâh tipi, özellikleri ve sayıları

4- Motif ve desenler

5- Renkler

6- İpliklerin boyanma biçimleri ve boya türleri

7- Kalite

8- Dokumaların türü

9- Üretim alanı

10- Kullanım alanı

11- Dokuma ustalarının sayıları

12- Üretimin el tezgâhlarından motorlu ve otomatik tezgâhlara kayması ve de fabrika üretimi

13- Üretim biçimleri ve pazarlama yöntemleri şeklinde sıralanabilir.

Türkiye genelinde olduğu gibi, Kızılcabölük dokumalarında da değişimin belirli nedenleri vardır. Değişimin ne-
denlerinin başında, öncelikle geçmişten günümüze değişim gösteren yaşam koşulları ve bu kapsamda örneğin, aile 
fertlerinde çocukların dokumacılık öğrenme yerine okumayı yada kazanç getirecek başka iş kollarını tercih etmeleri, 
moda faktörünün de içinde yer aldığı kültürel, sosyal ve ticari farklılaşmalar, turizm faktörünün ön plana çıkması, 
ülkede yaşanan ekonomik krizler ve de teknolojideki gelişmeler gelmektedir. Sözü edilen bu nedenler doğrultusunda 
Kızılcabölük dokumalarının değişim sürecini yukarıda belirtilen maddeler bazında ele alırsak:

1. Hammaddede; doğal elyaflardan üretilmiş ipliklerle birlikte yapay elyaflardan üretilmiş ipliklere geçiş,

2. İpliklerde; elde bükülen ipliklerin kullanılması yerine fabrika üretimiyle elde edilen ipliklerin kullanılması,

3. Tezgâh tipinde;  el dokuma tezgâhlarından yarı ve tam otomatik tezgâhlara geçiş,

4. Motif ve desenlerde; yöreye ait geleneksel motiflerle birlikte günün moda anlayışına uygun motif ve desenlerden 
etkilenmelerin yer alması, zaman zaman yurt dışından, örneğin Almanya’dan gelen desenlerin üretilip kullanılması,

5.  Renklerde; yöreye ait geleneksel renklerle birlikte yine günün moda renklerinden de etkilenmeler. 

6.  İpliklerde; doğal boyalar yerine kimyasal boyalarla ve de el yerine fabrikalarda boyanmaları,

7.  Kalitesinde; dokumaların sıklık ve seyrekliklerinin ticari kaygıyla, daha ucuza üretip, daha ucuza mal satabilme 
kaygısıyla azaltılmaları, en ve boylarının yarı ve tam otomatik tezgâhların kullanımı nedeniyle genişlemesi. 

8. Dokumaların türünde; geleneksel kapsamda peştamal, üstlük, göynek, önlük, peşkir, gibi dokuma türleri ile bir-
likte masa örtüleri, dekoratif amaçlı örtülerinin de dokunmaları. Değişen yaşam koşulları ve alışkanlıklar nedeniyle 
bazı dokuma türlerinin yok olması ya da farklı amaçla kullanılmaları (Donluk, Üstlük, Göynek v.b.)

9. Üretim alanında; çeyizlik ya da günlük ihtiyaçlar için üretim yerine, turistik amaçlı, moda kapsamlı ticari kay-
gıyla üretim,

10.  Kullanım alanında; çeyizlik ve ihtiyaç amaçlı üretilen peştamal, göynek, önlük, üstlük, başörtüsü v.b. tüm 
dokumaların kendi kullanım alanları dışında giysilik olmadığı halde giysi, ev tekstili ürünü olmadığı halde ev tekstili 
ürünün olarak kullanılmaları, hatta tüm dokumaların dekoratif amaçlı olarak kullanımları,

11.  Dokuma ustalarının sayılarının, değişen ekonomik dengeler, maddi yetersizlikler ve dokumaların beklenilen 
kazancı sağlamamaları nedeniyle azalmaları 

12. Dokumacılığın ev üretimlerinden atölye ve fabrikalar gibi belli merkezlere kayması. 

• Kızılcabölük Dokumalarında Değişimin Nedenleri, Geliştirilip Yaşatılmasına Yönelik Çözüm Önerileri
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Yukarıda belirtilen on iki maddeyi örneklerle açıklayacak olursak;

Hammadde ve iplik açısından; örneğin dokumalar için gerekli olan pamuk ipliği 1960 lı yıllarda Denizli’den ham 
iplik olarak alınıp, evlerde ağartılıp boyanırdı. Bugün ise iplikler çoğunlukla Denizli’deki fabrikalardan işlenmiş ve 
boyanmış olarak temin edilmektedir. Dokumalarda pamuk yerine akrilik, polyester ya da diğer sentetik iplikler de 
kullanılmaya başlanmıştır. (Fotoğraf: 1-2)

Yöre halkı ipliklerini daha önce kendisi eğirip bükerken, bugün çoğunlukla fabrikalardan temin etmektedir. Elde 
iplik bükme işi yok denecek kadar azalmıştır. Dokumalarda kullanılan doğal hammaddeli ipliklere eşdeğer yapay 
elyaflardan üretilen ipliklerin kullanılmasının yanı sıra şenil gibi günün modasına uygun fantezi iplikler de kullanıl-
maktadır. Bugün üretilen ürünlerde pamuk ipliği numaraları 20 numaradan 40 numaraya değişim göstermektedir. 

Yörede kullanılan tezgâh türleri de zaman içinde yerini el tezgâhlarından yarı ve tam otomatik dokuma tezgâhlarına 
bırakmıştır. 1960 yılına kadar el tezgâhlarında üretilen dokumalar, 20 Mart 1960 tarihinde beldeye 135x135 beygir 
güçlü dizel motorlu elektriğin gelmesiyle yarı otomatik tezgâhlarda üretilmeye başlanmıştır. 5 Temmuz 1968 yı-
lında da belde de hidroelektrik şebekesi devreye girmiştir. Bu tarihten günümüze dokumalar yarı ve tam otomatik 
tezgâhlarda üretilmektedir. ‘Sanayi Sitesi, adı verilen alanda, dokumacılık işiyle uğraşan kişilere ait dokuma atölyeleri 
yer almaktadır. Burada yer alan tezgâhlar mekikçikli, kancalı armürlü tezgâhlarının yanı sıra jakar tezgâhlarıdır. El 
tezgâhları evlerdeki atölyelerde ya da evin bu iş için ayrılmış bir odasında kuruludur. Esnaf ve Sanatkârlar odası veri-
lerine göre, belde de bugün itibari ile 200 adet civarı yarı otomatik, 600 tam otomatik bulunmaktadır. Zaman içinde 
‘kara tezgâh’ olarak nitelendirilen yarı otomatik tezgâh sayısı 800 den 200 e, tam otomatik tezgâh sayısı 700 den 600 
e düşmüştür. Beldeye elektrik gelmeden önce el tezgâhlarında dokunan ürünler elektriğin gelmesiyle yarı ve tam oto-
matik tezgâhlarda üretilmeye başlanmasından dolayı el tezgâhlarının sayısı da gün geçtikçe azalmıştır. Bu gün belde 
sadece 150 adet el tezgâhı bulunmaktadır. (Fotoğraf: 3-4-5)

Kızılcabölük dokumalarının motif ve desenlerinde çok büyük farklılıklar görülmemekle birlikte, beğeniler ve 
tercihler doğrultusunda farklılıklar ve yenilikler olmakta, bazı ürünler diğerlerine oranla daha fazla miktarlarda üre-
tilmektedirler. Alıcı istekleri ve moda faktörü nedeniyle motiflerin boyutlarında değişimler olmaktadır ya da benzer 
etkili desenler yapılmaya başlanmaktadır (Fotoğraf: 6-7-8)

Dokumaların renklerinde değişim teknolojik gelişmelere bağlı olanlar hariç, motif ve desenlerle paralellik içinde-
dir. Yörenin kendine özgü renklerinin yanı sıra, yine günün beğenilerine ve modasına uygun renkler de zaman içinde 
kullanılmaya başlanmıştır. Yöreye özgü motif ve desenler özgün renkleriyle birlikte moda renklerle de dokunmakta-
dırlar.(Fotoğraf: 9-10)

İpliklerin boyanma yöntemlerinde de teknolojik gelişmelere ayak uyduran değişimlerimler söz konusudur. İplik-
ler geçmişte doğal boyalarla elyaf halinde boyama ile yada ipliklerin çile halinde geleneksel usullerle boyanması ile 
renklendiriliyordu. ‘El Dokumacılığında Has boya olarak kullanılan maddeler kan, ot kökü, zeytinyağı, sirkenotu ( 
Mahalli ismi ) ve keçi karnından çıkarılan bir maya ile kırmızı ve şarabi boyalar yapılmakta iken 1880 senelerine doğ-
ru Avrupan Alizar, Şarabi, Sarı, Yeşil, Siyah, Çivit has boyaları 1910 senesine kadar kullanılmış, bundan sonra gene 
Avrupadan, solan boyalar ucuz fiyatla alındığı için has boyalar terk edilmiştir’ (http://kizilcaboluklu.blogspot.com). 
Dokuma ustası Ahmet Dobulga 1966-70li yıllarda bugün reaktif ve indantren boyaların bir çeşidi olan ‘Mozer’ isimli 
bir boya kullandıklarını ve iplikleri kendilerinin boyadıklarını dile getirmiştir. Bugün ise iplikler fabrikalarda modern 
teknoloji ile kimyasal boyalarla renklendirilmektedir. Kimyasal boyalar sayesinde çok renkliliğin elde edilebilmesi 
beğenilerin arttığı alıcı kitlesine kolay hitap edebilmeyi sağlamaktadır.  Boyama işlemini kendisi yapan dokumacı ise 
doğal boya yerine anilin ve diğer kimyasal boyarmaddeleri kullanmaktadırlar. Doğal boya ile boyama tarihe karışmak 
üzeredir. 

Kızılcabölük dokumalarının kaliteleri kumaş sıklığı açısından bir gerilemeye gidip daha seyrek kumaşlar do-
kunmakla birlikte, otomatik tezgâhlarda dokunan ürünlerde hata oranı azalmakta, uygulanan bitim işlemleri ile de 
el dokumaları da diğer dokumalar gibi daha yumuşak ve çekme oranı düşük olabilmektedir. Fakat bitim işlemleri 
aşamasında kullanılan kimyasallar düşünüldüğünde ise, el dokumalarının sağlık açısından uygunluğu eskiye oranla 
azalmış ve değişim göstermiştir. Dokuma ustası Ömer Kartoğlan, kumaşların kalitelerinden ödün verilmemesi gerek-
tiğini savunmaktadır. Hatta beldede dokunan desenlerin bir kataloğunun yapılmasını da önermektedir.

Kalite açısından dokumaların boyutlarında da değişimler olmuştur. El tezgâhlarında daha dar enlerde ve az met-

Doç. Nesrin Önlü •
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rajda dokunan ürünler yarı ve tam otomatik motorlu tezgâhların kullanılmasıyla çeşitlilik göstermiş, tezgâh enlerinde 
dokumalar üretilmiştir. Tezgâhların eni genişledikçe dokumaların da enleri genişlemeye başlamıştır. Kumaş enleri ile 
kaliteleri arasında da doğrudan bir ilişki söz konusu. Örneğin Ahmet Dobulga tarafından dokunan %50 pamuk %50 
polyester hammaddeli peştamalların enleri 80 x 180 cm iken %100 pamuk olan peştamalların enleri 100x175 cm. 
Enleri ile beraber dokumaların sıklıklarında da farklılıklar olmuş, zaman içinde daha seyrek kumaşlar dokunmaya 
başlanmıştır. Kumaşların gramajları 90 gr/m² ye kadar düşmüştür. Bugün kumaş gramajları 90-239 gr/m² arasında 
değişim göstermektedir. (Fotoğraf: 11-12)

Üretimde, geleneksel kapsamda peştamal, mendil, üstlük, başörtüsü gibi dokuma türleri ile birlikte masa örtüleri, 
kurulama bezi, dekoratif amaçlı örtüler, çarşaf, pike, perde v.b. ev tekstili amaçlı diğer ürünler ile giysi olarak özellikle 
buluzluk ve gömlekliklere, şal gibi giyim aksesuarı ürünlerine yönelim olmuştur. 

Kullanım alanındaki değişim üretim alanı ile paralellik göstermekle birlikte, geleneksel tarzda üretilen dokumalar 
çeyizlik ve kendi gereksinimleri için başörtüsü, önlük, üstlük gibi bilinen kimlikleri ile kullanımlarının yanı sıra, tüm 
bu ürünlerin hepsi dekoratif ve turistik amaçlı kullanılmaya başlanmıştır ve bu kullanım gün geçtikçe yaygınlaşmak-
tadır. Özetle, ev tekstili için dokunanlardan giysiler, giysilik olarak dokunanlardan ev testili ürünleri yapılmaktadır. 
Sehpa örtülerinin şal olarak, şalların sehpa örtüsü olarak kullanımları gibi. Yörede daha önce hiç üretilmeyen ürünler 
de üretilmeye başlanmıştır. Ahmet Dobulga kurulama bezinin beldede ilk kez kendisi tarafından dokunmaya başlan-
dığını dile getirmiştir.

Kızılcabölük dokumalarındaki en can alıcı değişim ise sayıları her geçen gün azalan dokuma ustalarında yaşan-
maktadır. Dokuma ustalarının sayıları değişen ekonomik dengeler, maddi yetersizlikler ve dokumaların beklenilen 
kazancı sağlamamaları nedeniyle dokumacılık işinin diğer kuşaklara öğretilememesi nedeniyle azalma göstermek-
tedir. Yeni kuşak özellikle kazanç yetersizliği nedeniyle ya okumayı tercih etmekte ya da kazanç getirecek, geçimini 
sağlayacak başka iş kollarına yönelmektedir. 

Diğer bir değişim, üretimin el tezgâhlarından yarı ve tam otomatik tezgâhlara kaymasıdır. Böyle bir değişimle; 
kısa bir zaman öncesine kadar kendi işinin sahibi olma, baba mesleğini devam ettirme, para kazanma, aile geçimine 
katkıda bulunma gibi nedenlerle evde dokumacılık işini sürdüren Kızılcabölük halkı dokumacılık işini evlerinde 
sürdürmekle birlikte sanayi sitesinde yer alan atölyelere de taşımışlardır. 

Kızılcabölük Dokumalarının Geliştirilip Yaşatılmasına Yönelik Çözüm Önerileri

Kıcılcabölük dokumalarında yörede dokumacılığın öneminin fark edilmesi ile, özellikle1994 yılından günümüze 
belediye ve yöre dokumacılarının işbirliği  ile önemli gelişmeler sağlanmış olmakla beraber, bugün yöre dokumacıları 
sıkıntılı günler yaşamaktadır. Değişen yaşam koşulları nedeniyle tekstillerdeki tercihlerin günün anlayışına ve moda-
ya uygun ürünlere kayması, dokumaları dokuyan ustaların sayılarının azalmaları, dokudukları ürünleri eskiye oranla 
daha zor pazarlamaları nedeniyle zor bir dönem geçirmektedirler. Yörede dokumacılık yapan ustaların ifadelerine 
göre; dokumalar için gerekli olan iplik ve benzeri malzemelerin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, dokunan ürünler 
daha maliyetli olmakta, buna karşılık tüketicinin alım gücünün azalması nedeniyle ürünlerin fiyatlarında artış söz 
konusu olamamaktadır. Böyle bir durum dokumacıyı mali açıdan zor duruma düşürmektedir. 

Kızılcabölüklü dokumacılar Çin’den gelen ucuz ürünlerin pazarlama aşamasında kendilerini krize soktuğunu dile 
getirmektedirler. Son derece göz alıcı ürünlerin oldukça ucuz fiyatlara satıldığını, bu da yöre dokumalarının daha az 
tercih edilmesine neden olduğunu belirtmektedirler. Bu durum pek çok dokumacının zaman içinde farklı iş alanları-
na kayacağının göstermektedir. Dokuma ustası Ahmet Dobulga, atadan kalma mesleğini isteyerek devam ettirdiğini, 
fakat yapabileceği iyi kazanç getiren farklı bir iş olduğu takdirde dokumacılığı bırakabileceğini dile getirmektedir. 
Dobulga; “Bütün girdilerimiz zamlanıyor. Asgari ücret zamlanıyor, elektrik zamlanıyor ama Kızılcabölük’ün malları 
10 senedir aynı fiyata. Devletten yardım göremiyoruz. Bundan 10 yıl önce bir sofra bezi satıp üç paket sigara alabili-
yordum ama şimdi bire düştü.’’  diyerek içinde bulundukları mali sıkıntının önemini vurgulamaktadır. (http://www.
haberler.com/pestamallariyla-unlu-kizilcaboluk-cin-mallari-haberi/)

Turkuaz Tekstil’in sahibi Ziynet Diroğlu, ürünlerinin fiyatlarının beş altı yıl öncesiyle aynı olduğunu belirtmek-
tedir. Diroğlu, “Allah bereket versin, yine de iyi ama eski kazanca göre düşük. Aldığımız ipliğin fiyatı arttı, işçilik 
fazla, satış fiyatları ise aynı.” diyor. Sattıkları ürünün de vadeli olduğunu kaydeden Diroğlu, “Ayakta durmaya çalışı-
yoruz. Sezon kırgın geçti, böyle giderse işi bırakacağız. Çok bırakanlar var. Elimizdeki sermaye bitince biz de bite-
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ceğiz herhalde. Herkesin önünde Çin malı yığılı. 2 YTL’ye, 5 YTL’ye Çin malı. Bir kucak inci döşemeli malı 5 YTL’ye 
veriyorlar. Bizim ürünlerin değeri anlaşılsa başköşeye konur.’’ şeklinde konuşmaktadır. (http://www.haberler.com/
pestamallariyla-unlu-kizilcaboluk-cin-mallari-haberi/)

Ekonomik nedenlerden ötürü zor bir döneme giren dokumacılığın beldede devam ettirilebilmesi için Denizli 
Sanayi Odası v.b. kuruluşlar, Kızılcabölük Belediyesi, devletin ilgili organları- örneğin Kültür Bakanlığı-, bölgede var 
olan üniversiteler ve de yöre dokumacıları bir an önce işbirliğine girmelidir. 

Bu amaçla Kızılcabölük’te dokumacıları bir araya getiren, ürünlerini daha kolay tanıtıp, pazarlayabilecekleri bir 
kooperatif kurulabilir. Dokumacılık bu kooperatifte kurulacak tezgâhlarda dokuma ustaları tarafından yapıldığı gibi, 
kendi evlerinde ve atölyelerde dokuma yapan dokumacılar da kooperatife dâhil edilebilir. Kooperatife Kültür Ba-
kanlığı ve devlet desteği ile üniversitelerin işbirliği sağlanabilir. Kurulacak bu kooperatifte, dokumacılıkla birlikte 
ipliklerin geçmişte olduğu gibi doğal boyalarla boyanmaları sağlanabilir. Eko tekstillerin çok güncel olduğu ve önem 
taşıdığı günümüzde yöre dokumaları hammaddeden üretim ve de bitim aşamalarına kadar tamamen doğal yöntem-
lerle üretilip ilgili kuruluşlardan ‘Eko Tekstil’ patenti alınabilir ve Kızılcabölük dokumaları kendine özgü desen ve 
renklerin yanı sıra eko tekstil ürünü olarak tanıtıp pazarlanabilir.Hatta bu kapsamda markalaşabilir. Kaldıki, Kızıl-
cabölük dokumaları Truva filmi’nin pek çok kostümünü oluşturmaktadır. Ömer Kartoğlan ve Ahmet Dobulga başta 
olmak üzere yöre dokumacıları bu film için kumaşlar dokumuşlardır. 

Kendilerine özel ürünlerin patentlerini alıp marka olarak kullanabilirler. Fakat böyle bir girişimin sonucunda 
da doğru pazarlama stratejileri belirleyip, müşteriye direk ulaşılması gerekmektedir. Bu da ancak müşteri ile birebir 
dialogla söz konusudur. Ahmet Dobulga “Peştamalcı” diye patent almasına, Peştemalcı’nın marka olduğunu be-
lirtmesine rağmen mali kaygılarla bu ismi kullanamamaktadır. Hiçbir malında ‘peştamalcı’ etiketini kullanamayan 
Dobulga, kendi mallarını tüketiciye direk ulaştıramamaktan şikâyetçidir. ‘Bazı noktalarda 2, bazı noktalarda 3 tane 
aracı kullanıyoruz. Şimdi 5 yıldızlı bir otele Ahmet Dobulga olarak benim mal satmam çok zor oluyor. Onların pa-
zarlama müdürlerini bulmam, muhasebecilerini bulmam zor. Ama İstanbul’da büyük otel malzemesi yapan şirketler 
var. Benim malımı pazarlıyorlar. O aracılarda benim malımda benim armamı istemiyorlar. İstememelerinin sebebi 
de, oradaki müşterilerin Ahmet Dobulga’yı bulma korkusu.   Ben buna saygı gösterdim. Çünkü kendi malımı üretip 
pazarlama şansım yok. Kışın peştamal üretimlerimiz daha az oluyor. Sipariş daha azalıyor. Tüketim yazın daha çok 
oluyor. Peştamallar pareo olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle deniz kenarlarındaki otellerde ihtiyaç daha çok olu-
yor. Kışın kimi tezgâhlarımızı kapatıyoruz, kimisi de % 30 kapasitede çalışıyor…’ diyerek markası olmasına rağmen 
kullanamamasının sıkıntısını dile getirmektedir. Bu nedenle Kızılcabölüklü dokumacıların ürünlerini kime ve nasıl 
pazarlayacakları, tanıtımlarını nasıl yapacakları konusunda Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Ege İhracatçı 
Birlikleri beldede ya da Denizli’de konuyla ilgili seminerler verebilir. Bu türden bir talep Kızılcabölüklü dokumacılar-
dan ilgili kuruluşlara da yapılabilir.

Geleneksel sanatları geliştirmek ve devam ettirmek isteyen pek çok yörenin yaptığı gibi, Kültür Bakanlığı’ndan 
destek alınabilir. Kızılcabölük dokumalarının Pazar payını arttırmak için ulusal ve uluslararası el sanatları, hediyelik 
eşya fuarlarına, özellikle moda sektörünün içinde yer aldığı ulusal ve uluslar arası giyim ve ev tekstili fuarlarına ve 
benzeri etkinliklere Kültür Bakanlığı desteği ile gidilebilir. Çünkü bakanlık bu tür desteği hala hazırda el sanatı üreti-
cilerine vermektedir. Bu tür etkinliklere katılımda, Denizli Sanayi Odası ve Ticaret Odası’nın Ege İhracatçı Birlikleri 
tekstil İhracatçıları Birliği’nin de desteği alınabilir, bu kuruluşlarla iletişim kurulabilir.

Ürünler DÖSİM aracılığı ile halka tanıtılıp, pazarlanabilir. DÖSİM başvurulduğu takdirde, geleneksel sanatlar 
kapsamında üretim yapan kişilerden örnekler talep etmekte, kurula sunmakta ve daha sonra belirlenen oranlarda 
sipariş vermektedir. Bu ürünler daha sonra DÖSİM’ in ülke çapında var olan mağazalarında satışa sunulmaktadır. 
Beldede DÖSİM’le işbirliği yapan tek kişi, geçmişte dokumacılık işi ile uğraşan, bugün belediye başkanı olan Mehmet 
Aydınlık olmuştur. Diğer dokumacılar bu tür bir işbirliğine girmemişlerdir.

Bunlarla birlikte konunun önemini kavrayan ve geleneksel sanatların yok olmaması için mücadele eden özel ku-
ruluşların dikkati çekilip,  kuruluş aşamasında olan müzeye katkıları sağlanabilir. Hatta bu kuruluşlar aracılığı ile 
tanımları yapılabilir. 

Kızılcabölüklü dokumacılar ürünlerini daha geniş kitlelere pazarlayabilmek için işe öncelikle kendi beldelerinden 
başlamalıdır. Yörenin turizme açılmasını isteyen yöre girişimcileri, yerli yabancı turisti beldeye çekmek istemektedir. 
Bu amaçla belde de pansiyonlar açıldığını dile getirmektedir. Araştırma için gelinildiği sırada kalınan pansiyonda 
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kullanılan tekstil ürünlerinin bu girişimin ciddiye alınmadığı düşüncesini uyandırmıştır. Yöre dokumaları öncelikle 
turist gelmesi, turizmi canlandırılması için açılan yerlerde kullanılmalıdır. Denizli’den getirilen hazır uyku setleri 
yerine, el emeği, göz nuru ile dokudukları, son derece doğal olan çarşaflarını, peşkirlerini, peştamallarını, ürettikle-
ri perdeleri, dekoratif amaçlı ürünlerini v.b. kullanmalıdırlar. Bu pansiyonlar bütünüyle yöreye özgü olmalı, geleni 
cezp etmeli ve tekrar gelme isteği uyandırmalıdır. Hatta dünyada ‘Eko Turizm’ diye bir kavram yaygınlaşmaya baş-
lamaktadır. Kooperatiflerle birlikte açılacak merkezlerde özellikle yabancı turistlerin kendilerinin yapabilecekleri ve 
beraberlerinde götürecekleri küçük dokumalar onlar için son derece ilgi çekici olacak, yöre dokumaları da dünyaya 
tanıtılacaktır. Araştırdığım kadarıyla ülkemizde böyle bir merkez henüz yoktur. Böyle bir girişim Avrupa Birliği Pro-
jelerinden alınacak krediyle de desteklenebilir. Hatta proje bu kapsam da bile yapılabilir. 

Bütün bu önerilerle birlikte, geniş kitlelere ulaşma şansının en hızlı olduğu, internetin çok yoğun olarak kullanıl-
dığı günümüzde dokumacıların bireysel ya da toplu olarak sahip oldukları, ürünlerini tanıtan bir web siteleri bulun-
mamaktadır. Kızılcabölük dokumalarının görsellerinin ve haklarında bilgilerin yer aldığı bir tanıtım kurulacak web 
sitesi ya da siteleri ile gerçekleştirilebilir.  Belediyenin web sitesin de benzeri bir tanıtım gerçekleştirilebilir. Çünkü 
bugün web siteleri aracılığı ile pek çok belediye geleneksel sanatlarını tanıtmaktadırlar. Geleneksel sanatlarına sahip 
çıkan ve üretimlerini sürdüren pek çok üretici de kendilerine ait web siteleri aracılığı ile ürünlerini tanıtıp, aynı za-
manda pazarlama ağlarını genişletmektedirler.

Son olarak; bugün beldede bir müze kurulması planlanmış ve eski ilkokul binası şu an için geleneksel sanatların 
yer aldığı sergi alanı haline getirilmiştir. Müze haline getirildikten sonra, beldede üretilmiş olan ve üretilmeye devam 
eden tüm ürünlere ait örneklerin tümü müzede yer alamasa bile, belirlenip, detaylandırılabilir. Katalog haline geti-
rilebilir. Bu katalog müzede tanıtıma sunulabilir. Böyle bir kataloglama, üretimi devam eden etmeyen dokumaların 
üretimlerinin devamlılığını da sağlayacaktır.

Sonuç

Pek çok yörede olduğu gibi Kızılcabölük’te de dokumacılığın değişime uğramasının nedenleri yukarıda tekrar 
tekrar üzerinde durulduğu gibi farklılaşan yaşam koşulları, ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler v.b. dir. 

Tüm bu nedenler sonucunda el dokumalarının satışında ilk aşamada pazardan manifaturalara geçilmiş ve bu 
süreç değişimi hızlandırmıştır. 1970li yıllarda ev tekstili alanında mefruşat dönemi, giyside hazır giyim mağazaları 
dönemi ve bu amaçla üretim başlamıştır. Bu da beraberinde tekstillerin geleneksel tarzda üretimiyle beraber günün 
anlayışına ve tercihine uygun üretimlerini getirmiştir. El dokumalarının zaman, emek ve sabır isteyen kısıtlı üretim-
leri yerini gelişen teknoloji ile çabuk üretilen aynı ve  farklı ürünlere bırakmaya başlamıştır. 

Bunda aynı zamanda hem beğenilerin farklılaşması hem de zamanın önemi nedeniyle pratik ve kolay temin edilip 
bakımı da kolay olan ürünlerin tercih edilmesinin de payı büyüktür. 

Kızılcabölüklü dokumacılar bu tür bir gelişim ve değişimin nispeten farkına varmalarına rağmen eskiye oranla 
kendilerine Pazar bulmakta zorlanmaktadırlar. Pazarda paylarını arttırmak, markalaşma girişimlerini hızlandırmak 
için öncelikle düşük kaliteli ürün dokumadan vazgeçmeli, eskisinden çok daha kaliteli ürünler ortaya koymalıdırlar. 
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Fotoğraf 1: Çiçekli Jakarlı Peştamal.100/180 Cm.% 100 Pamuk. Çözgü/ Atkı 30/2 Nm, Ring Büküm. Sıklık: 
Çözgü: 9 Tarak, Dişten 2 Tel, 18 Tel/Cm, Atkı: 18 Tel/Cm.Örgü 3/1 Kırık Dimi. (Ahmet Dobulga) 

(RENKLİ s. 319)

Fotoğraf 2: 1 Çiçekli Jakarlı Peştamal. 100/180 Cm. Çözgü/ Atkı 30/2 Nm, Ring Büküm. Sıklık: Çözgü: 9 Tarak, 
Dişten 2 Tel, 18 Tel/Cm, Atkı: 18 Tel/Cm.Örgü 3/1 Kırık Dimi. Floş Kullanılmış. Örnek Olarak Dokunmuş. 

Üretilmesi Düşünülüyormuş. (Ahmet Dobulga) (RENKLİ s. 319)
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Fotoğraf 3: Geleneksel Kızılcabölük El Tezgâhı

Fotoğraf 4: Günümüzdeki El Tezgâhlarına Örnekler
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Fotoğraf 5: Sanayi Sitesindeki Atölyelerde Yer Alan Tam Otomatik Tezgâhlara Örnek

  

 

Fotoğraf 6: Kızılcabölük Dokuması( Sadık Salınan) (RENKLİ s. 320)
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Fotoğraf 7: Kızılcabölük Dokuması( Sadık Salınan) (RENKLİ s. 320)

Fotoğraf 8: Kızılcabölük Dokuması( Sadık Salınan) (RENKLİ s. 320)
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Fotoğraf 9: Kızılcabölük Dokuması( Ömer Kartoğlan Tasarımı) (RENKLİ s. 320)

Fotoğraf 10: Kızılcabölük Dokuması( Ömer Kartoğlan) (RENKLİ s. 320)
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Fotoğraf 11: Şekerci Peştemali.80/180 Cm.%60 Pamuk, % 40 Polyester, Open-End İplik. Çözgü/Atkı 10/1 Nm. 
Sıklık: 6 Tarak, Dişten 2 Tel, Çözgü/ Atkı: 12 Tel/Cm (Ahmet Dobulga) (RENKLİ s. 320)

Fotoğraf 12:Saraylı Peştamal.80/180 Cm. % 100 Pamuk. Çözgü/Atkı 20/1 Nm. Sıklık: 8 Tarak, Dişten 2 Tel, 
Çözgü/Atkı 16 Tel/ Cm. (Ahmet Dobulga) (RENKLİ s. 321)
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Giriş

B ildirinin konusunu “Kızılcabölük Bez Dokumalarının Özellikleri ve Giysi Tasarımları İle Uygulamaların-
dan Örnekler” oluşturmaktadır. Konunun amacı, geleneksel dokumalarını yaşatmaya çalışan Kızılcabölük 
yöresine günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlarla katkıda bulunmaya çalışmaktır.

Tasarımların yöre dokumalarının teknik yapısına uygun ve yöresel çizgilerden faydalanılarak yapılmasına özen 
gösterilmiştir. Maddi gelir kaynaklarına ek olacağı ve bez dokumalarından tasarlanan giysilerin turizme katkı sağla-
yacağı düşüncesi önemlidir. Giysi tasarımları günlük, spor, fantazi, kadın ve çocuk giysileri olarak belirlenmiştir.

Tasarımlar çizim ve uygulama tekniğine uygunluğu belirlenen çalışmalardan oluşmaktadır. Yöresel çizgileri öne 
çıkan üç etekden esinlenerek tasarlanan bir yelek ve günümüz modasına uygun bol kesim bir bluz tasarımının, uygu-
lamaları yapılarak sunulmaya çalışılmıştır.  

Bildirinin giriş bölümünde, Kızılcabölük bez dokumalarının genel yapısı özetlenerek tanıtılmaya çalışılmıştır.  
Gelişme bölümünde, yapılan tasarımların özellikleri ile uygulamaların ayrıntıları anlatılmaktadır. Sonuç ve değerlen-
dirmede ise; tasarım ve uygulamalarında yer aldığı öneriler ele alınmaya ve sunulmaya çalışılmaktadır.

Anadolu dokuma sanatı, tarih sürecinde üretildiği yerleşim yerlerinin sosyal ve ekonomik yapısına, zenginlik 
katan, el sanatlarından biri olma özelliğini koruyarak günümüze ulaşmıştır.

Yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, Denizli ve çevresinin köklü bir dokuma merkezi olduğu-
nu öğrenmekteyiz. Bu kaynaklar, günümüzde yaşatılmaya çalışılan bez dokumalarının, geçmişte aranılan dokumalar 
olduğunu da anlatmaktadır. Bu kaynaklardan Aytaç;

“1331 yıllarında İbni Batuta’nın “orada pamuktan altın işlemeli kumaş imal olunur ki misli yoktur. Pamuğun nefis 
olması ve kuvvetli eğrilmiş bulunması dolayısıyle ziyade dayanır. Bu kumaş beldenin ismiyle anılır.” dediği Denizli’de 
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bugün de dokumacılığın ağırlığı yine pamuk üzerinedir. Fakat kullanılan iplikler genellikle fabrikalardan sağlanmak-
ta, boyamaları ise yerinde yapılmaktadır. Merkez dışında Buldan, Babadağ, Sarayköy, Tavas, Kızılcabölük ve Kale il-
çelerinde oldukça gelişmiş bir dokumacılık vardır. Dokumaların büyük çoğunluğunu yatak çarşafları ve alacalar oluş-
turmaktadır. Ayrıca birkaç köyde “Kılçar” denilen şalvarlıklar da dokunur. Yine Tavas ilçesinin Kızılhisar bucağında 
yünden; “Menevrek”, “Kılçar”, “Çakşırlık” gibi çeşitli dokumalar ve siyah kuzu yününden şalvarlıklar dokunmaktadır. 
Çal ilçesinin Ortaköy ve Bekirli köylerinde akbez, alacabezler, şalvarlıklar dokunmaktadır.” 1

Aynı kaynaktan ayrıca“Selçuklular, kendilerinden önce de Anadolu’da var olan dokumacılık sanatını daha da ge-
liştirmişlerdir. O devirde, özellikle Denizli’nin altın telle işlenmiş dokumaları çok ünlüydü. Milattan önceki yıllardan 
beri birçok uygarlıkların altında el değiştiren Denizli’de o çağlarda yapılan dokuma ve halıların çok değerli olduğu 
söylenir.”2 denilmektedir.

Erdoğan’a göre de “13.yüzyıl’dan itibaren Türklerin bu bölgeye yerleştikleri, ticaret ve tarım yanında dokumacılık 
yaptıkları bilinmektedir. Pamuk ve yünden kirmanla eğrilen ipliklerle giyim eşyasında kullanılan kaba, ancak sağlam 
bezlerin dokunduğu ve bu dokumaların kısa sürede tanınarak Osman Gazi’nin burada dokunan kırmızı şallardan 
giysi yaptırdığı belirtilmektedir.”3 denilmektedir.

Cillov tarafından yapılan araştırmada da Kızılcabölükdeki dokumaya ait sayısal değerleri bulmaktayız; “Denizliye 
bağlı ilçelerde dokumacı sayısı Buldan’da 6009, Babadağ’da 4559, Denizli merkez ilçede 4369, Kızılcabölük’te 3300 
olduğu, bunun 1945 yılında yapılan nüfus sayımına göre oranı ise Kızılcabölük’te %36 olduğu belirtilmiştir.”

Ayrıca resmi kurumların Kızılcabölük’ de ki mesleki yapıya ait bilgi verirken, “1844’lerde Kızılcabölük’ün %50’si 
çulha yani dokumacılıkla meşgul olmaktadır. 119 u Kavaklı, 93 ü Yukarı ve 42 si Demirci Mahallesinde olmak üzere 
toplam 254 hanenin geçim kaynağı ve temel uğraş alanı bugün dokumacılıktır. Bunun böyle olması dokumacılığın 
Kızılcabölük’ün en eski uğraş alanı ve geçim kaynağı olduğunun bir ifadesidir açıklamasını görmekteyiz.

Kızılcabölük Dokumaları

Geçmişten günümüze ulaşabilen mekikli dokumalar yapıldıkları yer, yapan kişi, kullanılan malzeme veya doku-
ma tekniklerine göre isimler almaktadırlar. Yöre adıyla bilinen bir örnekte, Kızılcabölük bez dokumalarıdır.

Kızılcabölük ile ilgili kaynaklardan dokuma hakkında; “Otomatik, yarı otomatik, eski yıllardan bugüne kadar ha-
len kullanılan el tezgâhları halkın geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ne kadar başka mesleklerle de uğraşanlar olsa da 
sonuçta hepside dokumacılığa bağlanıyor. Hangi meslekten olursa olsun dokumacılık geçim kaynağıdır. Belki çiftçi, 
belki bakkal, belki de kahvecidir ama ya evinde dokuma tezgâhı var ya da aileden en az bir kişi dokumada çalışır. Çalı-
şılan tezgâhlarda çarşaf, mendil, gömleklik, pike, sofra bezi, peçete, masa örtüleri, ham bez dokunmaktadır. Otomatik 
tezgâhlar günün yirmi dört saati vardiyalı işçiler tarafından çalıştırılmaktadır. Yalnızca Kızılcabölük halkından olan 
kişiler değil diğer köy ve kasabalardan gelen işçilerde dokuma işinde çalışmaktadır” denilmektedir.4

Yöre dokumalarının geleneksel tezgâhları kamçılıdır. Dokumaya hız kazandıran mekanik tezgâhlar da kullanıl-
maktadır. Dokumaların çoğunluğu bezayağı tekniğindedir. Bu teknikte bilindiği gibi bağlantılar çok olduğundan, 
dokumayı dayanıklı kılmaktadır. İşlenmesi de kolay olan bezayağı tekniğinde atkılar farklı renklerde kullanılarak ve 
çok bükümlü iplerle atılarak desenlemeler yapılmaktadır. Bu desenler yükseltili olarak, bazen de bezayağı tekniğinin 
büyütülmüş şekli olan panama şeklinde dokunmuştur. Yöre dokuyucuları “Bambu” dokuma olarak adlandırmaktadır. 
Bu dokumada bambu lifleri doğal haliyle atkı olarak kullanılmıştır.

Bezayağı dokumanın sadece çözgü yönünde ya da atkı yönünde çoğalarak atlama yaptığı üçlü ve ikili rips doku-
malarda yapılmaktadır. Desenlerin renklerle ortaya çıktığı ve verev çizgiler halinde yükselen dimi örgüleri de örtü 
olarak dokunan bezlerde görülmektedir. Kızılcabölük fitilli dokumaları, bezayağı tekniğinde kalın yapıdaki dokuma-
lardır. Fitiller atkı olarak ve çözgünün 3-5 katı kalınlıktadır. Dokumada çözgüler atkılar tarafından kapatılmaktadır.

1 Aytaç., Çetin,El Dokumacılığı, 1980, Ankara, s.159
2 Aytaç., Çetin,El Dokumacılığı, 1980, Ankara, s.159
3 Erdoğan., Zeynep, “Buldan Dokumacılığının Bugünkü Durumu”, III. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve Sorunları 

Sempozyum Bildirileri, Konya, 2000.
4 Erişim:[http//www kızılcabölükbelediyesi.com] 
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Dokumaların başlama ve bitimlerinde, çözgülerin bağlanması, örülmesi ve püskül olarak bırakıldığı süslemeler 
görülmektedir. Ayrıca boydan çözgü tellerinin gruplar halinde çekilmesi ile boşluklar ve azaltmalar yapılarak, bir 
nakış tekniği olan ajur örme, bağlamalarla bir arada kullanılarak desenler oluşturulmuştur.

Kızılcabölük dokumaları çeşitli başlıklar altında toplanabilmekte ve satışa sunulmaktadır. Bilindiği gibi, her do-
kuma değişik kullanım alanları ve tasarımları düşünüldüğünde, bu sınıflama ortadan kalkmaktadır. Örneğin; perde-
lik olarak dokunan bezlerden tasarlanan bir yelek bu kumaşın kullanım alanını genişletebilmektedir. Sofra bezi veya 
peştemalin yazlık giysi tasarımında kullanılması diğer bir örnektir. Bürgü veya bürümcük dokuma, yazlık giysi ve ör-
tülerde kullanılabilmektedir. Bu bölümde Kızılcabölük dokumaları ile ilgili bilinen teknik bilgiye ek olarak verilmesi 
gereken bir ayrıntıda renk bilgisidir. Dokumaların geneline hâkim bej ve krem zemin üzerine oluşturulan desenlerde 
renkler, uyumlu sıcak geçişlidir. Canlı renklerin peştamal dokuması dışında kullanımı azdır. 

Kızılcabölük Bez Dokumalarından Giysi Tasarımları

Tasarımların, yöre dokumalarının yapısına uygun ve yöresel çizgilerden faydalanılarak geliştirilmesine özen gös-
terilmiştir. Giysiler; günlük, spor, fantazi olarak sınırlandırılmıştır.  Belirgin çizgileri öne çıkan tasarımların ise uygu-
lamaları yapılarak sunulmaya çalışılmıştır. Yöreden temin edilen kumaşlar tasarımlarda kullanılmıştır.

Yapılan tasarımlar son şeklini almadan önce, çok sayıda eskiz olarak hazırlanmış aralarından uygulamaya ve 
günlük hayatta kullanılabilir olmasına özen gösterilerek seçimleri yapılmıştır. Seçilen tasarımlar silüete giydirilerek, 
dokuma desenlerine göre boyaması yapılmıştır. İki tasarımın kalıpları çıkarılarak 1/1 ölçek ile uygulamaları yapılmış-
tır. Kızılcabölük bez dokumalarından ve süslemelerinden faydalanılarak yapılan giysi tasarımları yelek ve bluz olarak 
sunulmaya çalışılmıştır. 

Yelek tasarımı uygulamasında; yelek boyu kalçayı örtecek şekilde, dilimli, önü kruvaze kapamalı, kol oyuntusu 
karedir. Yaka oyuntuludur ve ön kısım 4 cm. açık bırakılarak etek ucuna doğru kruvaze kapamalıdır. Ön ortaların ça-
kıştığı yerde püskül ve kordon ile bağlanmıştır. Boyuna kupları olan yelek etek ucuna doğru genişlemektedir. Etek ucu 
dilimli olarak düşünülmüştür. En kısa dilimli parçalar bedenin yan taraflarında kullanılmıştır. Uzun dilimli parçalar 
ise ön orta ve arka ortada kullanılmıştır. Giysinin dikiminde makinada düz dikiş tekniği uygulanmıştır. Yaka, kol ve 
etek uçları pervaz ile temizlenmiştir. Giysinin süslemesinde püskül ve boncuk kullanılmıştır.

Bluz tasarımı uygulamasında; bluz boyu kalça düşüklüğü hizasında, bedeni bol, etek ucu düz ve karpuz kollu 
olarak tasarlanmıştır. Oyuntulu yakanın ön orta kısmında 12 cm. büzgü yapılmış ve giysi genişletilmiştir. Oyuntulu 
yakanın üzerine yarım daire şeklinde parça takılarak yaka tamamlanmıştır. Arka bedende etek ucunda genişleme ya-
pılarak, ön bedene uyumu sağlanmıştır. Giysinin dikiminde makinada düz dikiş tekniği uygulanmıştır, yakası pervaz 
ile temizlenmiştir. Dantel ve kanaviçe ile süslenen yarım daire parçası yakaya tutturulmuştur. Kol uçları dantel ile 
temizlenmiş ve büzgü yapılmıştır. Etek uçlarına da kanaviçe yapılarak süslenmiş ve dantel ile temizlenmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Kızılcabölük dokumalarının diğer bütün dokuma merkezlerinin yaşadığı benzer sorunlar nedeniyle zamanla ge-
rilemeye başladığı bilinmektedir. 

Bütün el sanatları üretim merkezlerinde yaşanan temel sorunlar Kızılcabölük dokumaları içinde söylenebilmek-
tedir. Üretilen dokumanın, yöre dışında süreklilik sağlayacak ölçüde pazarlanamaması, dokuyucunun hak ettiği geliri 
kazanamaması sorunların temelini oluşturmaktadır.

Günümüzde, hazır giyim sektörünün çok ucuza mal edilen giysileri üretmesi, piyasa hâkimiyetini koruması, çok-
lu üretimin rekabet tanımayan gücünü ortaya koyması, tekdüzeliğin zaferi olarak görülmektedir. Bu anlamda el do-
kumalarına yönelerek, özel tasarımlar olarak hazırlanan, belirli sayılarda üretilen ve pazar oluşturulan giysi üretimleri 
içine Kızılcabölük dokumalarının da yer alabilmesi için çalışmalar yapılması tavsiye edilebilir. 

Bilindiği gibi giysiler tercih edilirken artık sadece örtünmek ve süslenmek amaçlı satın alınmamaktadır. Sağlıklı 
dokumalardan üretilmiş olması öncelikli tercih sebepleri arasında gelmektedir. Kızılcabölük dokumalarının bu dü-
şünceyi destekleyen yapısıyla iç pazardaki yerini fabrika üretimi dokumalara oranla tercih edilebilir seviyeye getir-
mesi tasarımlarla umut edilebilir. Kızılcabölük bez dokumalarından sağlıklı yaşam ürünleri olarak özellikle çocuk ve 
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bebek giysileri ve oda döşemeleri üretimi düşünülebilir. Albenisi yüksek tasarımların bu yöreye ait bir çizgi oluştu-
rulması ile ilginin artabileceği pazarlamanın da mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Uygulanabilecek diğer önerileri sıralamak gerekirse; öncelikle yörede mesleki eğitim veren orta öğretim okulla-
rında dokuma sınıflarının oluşturulması ve stajlarda ustalardan yardım alınması olabilir ve gereklidir. Aynı düşün-
cenin devamı niteliğinde yüksek okulların dokuma bölümleri içinde uygulama alanı olarak yörede staj yapmalarının 
sağlanması işgücünü arttıran girişimler olabilir. Tasarım, üretim ve pazar üçgeninde sürekliliği sağlayacak belediye 
destekli tasarım yarışmaları da düzenlenebilir. Böylece pazarlama sorununa katkı sağlanabilecektir.

Bu çalışma ile; dokumalarını yaşatma ve geliştirme çabalarının devam ettiği Kızılcabölük yöresine, katkı sağ-
layacağı hedeflenen, günlük hayatta kullanılabilecek, üretilebilir, giysi tasarımları yapılmaya çalışılmıştır. Yöredeki 
dokuma üretimlerinin değerlendirilmesine, mütevazı bir fikir girişimi olarak düşünülmüş çalışmalardır.
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E ge bölgesinin güneydoğusunda, Aydın-Karacasu-Muğla yol güzergâhında, eskiden Kızılcaoluk olarak bili-
nen Kızılcabölük, 1912 yılında kurulmuştur. Denizli iline yaklaşık 50 km. uzaklıkta bulunan Kızılcabölük’de 
halkın geçim kaynağı dokuma, tarım ve hayvancılıktır. 

Konu ile ilgili olarak yörede dokumacılık yapan ustalardan Ahmet Dobulga ve Ömer Kartoğlan’dan alınan bilgi-
lere göre dokumalar, geçmişte kamçılı ve yüksek tezgâhlarda yapılırken, günümüzde elektrikle çalışan yarı otomatik 
tezgahlar ve tam otomatik (jakarlı) tezgahlarda yapılmaktadır. 

Peştemal üretimiyle adından söz ettiren, aynı zamanda Truva film kostümlerinin üretimini de yapan, 1956 do-
ğumlu Ahmet usta (Foto: 1) dokumacılık serüvenini şöyle anlatmaktadır; “Eskiden yörede dokumacılık çok önemli bir 
iş koluydu. 1963 yılında 7 yaşımdayken evin en küçüğü olduğum için akşama kadar dokunan çarşafların uçlarındaki 
saçakları bağlama işi benimdi. Biraz büyüyünce de, babamla Pazartesi günleri Denizli’de kurulan dokuma pazarına 
giderdik. Sabah 4 gibi Denizli merkezde sadece dokumacıların ve Anadolu’dan tüccarların geldiği pazar açılırdı. Pazar-
tesi akşamı pazar toplanınca Denizli’den aldığımız ipliklerle tekrar Kızılcabölük’e dönerdik. Evimizde havuzlar vardı. 
Ahar dediğimiz bu havuzlarda Salı günü getirdiğimiz iplikleri aharlıyorduk. İpliklerimizi kendimiz hazırlıyorduk. Hazır 
alınan, her biri 4 kilo 300 gr. gelen iplik paketlerine evde zincir yapardık. Bu aharların içinde iplikleri hiç kuru yeri 
kalmayıncaya kadar su çizmeleriyle çiğnerdik. Tokmaklarımızla iplikleri döver tekrar ahara atardık. Ondan sonra eğer 
renkli iplik olacaksa onları ayırırdık. 1966-1970 yılları arasındaki dönemden itibaren doğal boya hiç görmedik. Boyama 
işlemini kimyasal boyalarla yapardık. Sonra iplikleri sağlam olsun diye haşıllardık. Evlerimizde sırık dediğimiz uzun, 
ince ağaçlarımız vardı. Bunlar dam başlarında veya sokak kenarlarında bulunurdu. Onlara bu boyadığımız iplikleri 
çok düzgün şekilde sererdik. Serdikten 1-2 saat sonra bu iplikleri çırpardık. Çırpma işlemi de yaptığımız haşılın iplikte 
tutmaması için olurdu. Sonra bu yaptığımız iplikler sarıcılara giderdi. Ağaç kalemlere sarılırdı. O zaman bir paket iplikte 
20 tane gelep olurdu. Evlere dağıtılır, 3-4 gün bu evlerde sarım olurdu. Evlerimizde el çözgülerimiz vardı. Bu çözgülerde 
raporları hazırlardık. Raporuna göre kaç metre yapacaksak kalemleri yerleştirirdik. Ondan sonra levent dediğimiz, o za-
manlar ağaç bobinler vardı. Evimizde hep hazır olurdu. O yıllarda annem, babam çarşaflık ve  gömleklik dokurdu…..”1

İlk olarak 1963 yılında, kırmızı peştamal dokuması yapan babasına yardım ile dokumacılığa başlayan Ahmet 
usta 8 yaşında dokumayı öğrenmiştir. Dokumacı olan dedesi 1953 yılında vefat ettiği için dedesini hiç görememiştir. 
3 kardeşi içinde dokumacılık mesleğini tek başına sürdüren Ahmet usta dokumacılığa gönül verdiğini, bu işi çok 

* Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı, esra.kavci@hotma-
il.com.

1 07 Şubat 2008 tarihinde Ahmet Dobulga ile yapılan görüşme.
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severek yaptığını ve tüm zorluklara rağmen devam ettireceğini vurgulamaktadır. 4 çocuk sahibi olan Ahmet ustanın 
tüm çocukları (3 kız, 1 erkek) dokumacılığı bilmektedir. Hatta büyük kızı Pamukkale Üniversitesi İplik Bölümünü 
kazandığında göndermemiştir. Bunun pişmanlığını her fırsatta dile getiren usta okumasını engellemekle çok büyük 
hata yaptığını söylemektedir. 

Ahmet usta Kızılcabölük’de ilk kurulama bezi ve peştamal dokuyan kişidir. Sanayide 3 atölyesi bulunan ustanın 
17 adet tam otomatik tezgahı, evlere fason üretim için verdiği 10 adet kara tezgahı (yarı motorlu tezgahı) vardır.  Es-
kiden 3-4 renk ekose diye tabir ettiğimiz gömleklikler ve mendille de dokumuşlar, ancak günümüzde sadece peşkir 
ve peştamal dokumasını sürdürmektedir. Önceleri İstanbul’da tanıdıkları kişilere mal verirken, günümüzde çeşitli 
şehirlere sipariş ile mal göndermektedir. Özellikle otel hamamlarına mal vermeye başlayarak üretim kapasitelerini 
arttırmıştır. (Foto: 2)  Bu nedenle de talebi karşılayabilmek için mecburen otomatik tezgâhlarda üretime geçmiştir. 
(Foto: 3) Son yıllarda da Antalya, İstanbul, Bursa ve Antakya’ daki otel müşterinin isteğine uygun peştamal ve peşkir 
üretmeyi sürdürmektedir. 2 yıldır gelen müşterileri hep yenilik talebinde bulunmuşlardır. Desenlerde, boyutlarda ve 
hammaddesinde özellikle yeni örnekler görmek istemişlerdir. Bu nedenle de son yıllarda 2 boyutda dokumalar yapıl-
maktadır. (Foto:4-5-6) Bunlar 80 x 180 cm. ve 100 x 175 cm. olan peştamal boyutlarıdır. 80 x 180 cm olanlar, eskiden 
%100 pamuk ipliğiyle üretilirken, günümüzde isteğe göre polyester karışım iplikle de (% 50 pamuk, % 50 polyester) 
üretilmektedir. Ancak Ahmet usta özellikle % 100 pamuk olan 100 x 175 cm. boyutundaki dokumalarda ipliğin en 
kalitesini kullandıklarını vurgulamaktadır. Çeşit olarak aşağı-yukarı 20’ ye yakın desende peştamal üretilirken, fiyat-
ları ise 1 liradan 8 liraya kadar değişmektedir. Peştamal dokumalarında tarakta oynama şansı olmadığı için müşteri 
eninde ya 80 cm, ya da 100 cm genişliği kabul etmek zorundadır. Ancak dokumaların boyunda ise müşteri isteği 
uygulanmaktadır. Örneğin bazı müşteriler 150 cm., bazıları 160 cm. boyunda dokuma isteyebilmektedir. Müşterinin 
isteğine göre kalitesinden ödün vermeden üretimlerini bugüne kadar sürdürmektedir. 

Eski yıllara göre dokuma işinin çok gerilediğini düşünen usta,  bugün dokumacılığın önemini yitirmesine sebep 
olarak da Kızılcabölük’deki dokumacıları görmektedir. Eski ustalar “İşine hile katma çile kat. Ya kafayı değiştir, ya 
tefeyi…” derlermiş. Ahmet usta “ dokumalara biz hile kattık. Kafayı değil, tefeyi değiştirdik. Dokumaların çözgüsünden 
çaldık. Eni ve boyuyla oynadık. Kalitesini düşürdük derken dokumacılık bu günlere geldi. 5000 kişinin bulunduğu bir 
yerde dokumacılık 70 milyona hitap edemiyorsa burada önemli bir sorun vardır. Bizim hiçbir malımızın elimizde ve 
depolarımızda kalmaması lazım” demektedir.  

Ahmet usta dokumaları için “Peştamalcı” diye patent almış, ancak hiçbir malının üzerinde bu etiket bulunma-
maktadır. Bunun nedeni de kendi malını tüketiciye direk ulaştıramamasından kaynaklanmaktadır.  Bazen 2, bazen 
de 3 aracı kullanarak malını pazarlayabilen usta, 5 yıldızlı bir otele Ahmet Dobulga olarak mal satmasının çok zor 
olabileceğini, İstanbul’da büyük otel malzemesi yapan şirketlerin aracılığı ile malını satmanın daha kolay olduğunu 
düşünmektedir. Bu aracı şirketlerin Ahmet usta’nın mallarında “peştemalcı” patentini istememelerinin sebebi de, 
müşterilerinin Ahmet Dobulga’yı bulma korkusudur. Kendi malını üretip pazarlama şansının olmayacağına inanan 
usta, neredeyse maliyetine verdiği mallarını ancak bu şekilde pazarladığı için maalesef patentini kullanamamaktadır. 

Pamuklu ve polyester karışımı peşkir ve peştamal dokumaları dışında 2003 yılında TRUVA filminin sayesinde 
yünlü dokumaya da başlayan Ahmet usta, İstanbul’da Kapalıçarşı’da mal gönderdiği müşterisi Dr. Süleyman ERTAŞ 
(foto: 7) aracılığı ile 2003 yılının ilk aylarında Truva filminin kostüm yönetmeni olan bayan ve ekibi ile tanışmıştır. 
Ahmet usta sayesinde ellerinde bulunan desen çizimlerini Kızılcabölük’de üretme imkânı bulmuşlardır. Çizimlerin 
dokumaya hazırlanmasında en büyük yardımı dokuma ustası Ömer KARTOĞLAN yapmıştır. (Foto: 8) Ahmet us-
tanın anlattıklarına göre “Truva film kostüm yönetmeni bayan atölyemizi görünce bizi küçümsedi. Burayı beğenmedi. 
İstediğinizi biz yaparız burada dedim. Hiç inanmadılar bize.  Hatta bir ara yapmak istemedim dokumaları. 31 Mart’ta 
yetkililer geldi. Kostüm yönetmeni bayan bana 5 günde mallarımı verin dedi. 5 günde nasıl olur dedim. Bütün desenleri 
hazırlıyorsun, kostümleri hazırlıyorsun. Çok zor dedim. Hep ilişkimiz sürtüşmeyle geçti. Mallar çıkınca bizi küçümse-
din fakat bak başardık dedim. Biraz özür dilediler. Ama bu yetmedi. Bizim kalbimizi çok kırdılar. En ufak bir yanlışlık 
olmadı dokumalarda. 13 gün bir desende uğraştı Ömer ağabeyim.  Hepimiz beraber çalıştık. Dokumacılara gününde 
yetiştirelim diye 500 liralık işi 1000 liraya, 1500 liraya işlettim. Dokumacıları hep parayla çalıştırdık. Ama en sonunda 
kırıldık onlara. Biz siparişi yaptık, bitirdik onlardan bir memnuniyetsizlik asla gelmedi. Onlara 7500 metrelik iş yaptık. 
Peştamallardan yatak örtüleri yaptık, şallar ve başrol oyuncularının kostümleri yapıldı. 5 çeşit, savaşçılar için toplam 
750 adet yün pelerinler dokuduk. (Foto: 9-10-11-12-13-14) Bu pelerinler 50 cm. eninde, 3 parçalı, 5 parçalı, 3 metre 
uzunlukta dokumalar şeklinde evlerde dikildi. Mallar tertemiz teslim edildi. Bu aldığımız en büyük işti. Bizim buraya 
sadece Truva filminin kostüm yönetmeni geldi. Filmin tüm kumaşları Kızılcabölük’de üretildi. Ama bize film gösterime 
girene kadar hiç reklam yapmayın dediler. Biz de hiç tanıtım yapmadık. Onlar filmde Denizli-Kızılcabölük’de kumaşlar 

• İki Ustanın Anlatımıyla Kızılcabölük Geleneksel Dokumalarının Dünü-Bugünü
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üretilmiştir diye yazı ile reklamınızı yapacağız dediler. Biz de inandık. Bütün bunlar sözlü anlaşma oldu. Yazılı bir belge-
miz yoktu. Süleyman ağabeyimize güvendik, malları biz ona gönderdik. Anlaşmayı da o bizim adımıza yaptı. Çok büyük 
zararımız oldu. Maddi kazanç olarak da 60 000 YTL’ye işi yaptık. 40 000 YTL masrafımız oldu. Sadece 20 000 YTL bu 
büyük işten kazanabildik. Hiç de reklam yapmadılar. Kaybımız çok oldu….”  

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Ömer ustanın da bu olaydan dolayı duyduğu öfke Ahmet ustanınkinden 
farklı değildir. Ömer usta ayrıca Kızılcabölük’deki dokumacılara çok sitem etmektedir.  Ömer usta da dokumacılığın 
bu günlere gelmesindeki tek nedenin kendileri olduğunu düşünmektedir. 

1939 doğumlu olan Ömer ustanın anlattıklarına göre yörede dokumacılığın başlangıcı pamuk don dokumacılı-
ğıdır. 1932 yılında Almanya’nın Kızılcabölük Dokumacılar Birliğine gönderdiği numune kumaş örnekleri dokunur-
muş. O yıllarda gönderilmiş ve sipariş verilmiş olan numune kumaş kataloğu onlar için sözleşme sayılırmış. (Foto: 
15) Hepsi elle dokunmuş olan bu kumaşlar Almanya’ya ihraç yapılmış. 1932 yılında Denizli’de “Denizli Dokumacılar 
Kooperatifi” kurulmuş ve 1950’li yıllara kadar kooperatif faaliyeti sürmüştür. (Foto: 16) O yıllarda pamuk iplikler 
elle hazırlanırmış. Çok iyi paralar kazandıkları 1940’lı yıllarda, Kızılcabölük’de başta Tavas olmak üzere diğer çevre 
ilçelere fason üretim yapılırmış. Yaklaşık 10 sene önce Kızılcabölük’de 4500 tezgâh varken şimdilerde tezgâh sayısı 
700-800’ e kadar düşmüştür. Ahşap tezgâh ise hiç kalmamıştır.

Usta sözlerine şöyle devam etmektedir; “Kızılcabölük 60’lı 70’li yıllara kadar devamlı ihraç kumaş dokuyordu. 
Gavur hileli dokumaları geri döndürürdü. Üretimlerde kooperatif nedeniyle sıkı bir kontrol olurdu. Şuanda bizim atöl-
yemizde tam otomatik 4 tezgâhımız var. 10 çocuğum var. Aşağı yukarı hepsi ilgileniyor bu işle. Şimdi argaç atkı, ivedi 
sırlama, deseni işleme olarak biliniyor. Ben artık işi bıraktım. Çocuklar bu işi yapıyor. Bana ihtiyaç olduğunda da yar-
dımcı olurum. Biz okumuş değiliz ama bir mühendis kadar tecrübeliyiz. Her işimizi kendimiz yapardık. İpliğinden bo-
yamasına, taharlamasından dokumasına kadar. Deneyimliyiz. Şimdi eski ipliklere göre çok çeşit iplik var. Teknik ilerledi 
her şeyden önce. Ama eski kalite yok. Kontrol hiç yok. Allah izin verirse dokuma için her şeyi tek başıma yapabilirim. 
Ancak Allah bir vidamla oynarsa işi yapamam.”2  

Ömer ustanın bugüne kadar yaptığı aşağı yukarı bütün desenlerin birer numunesi elinde bulunmaktadır. Sahi-
bi olduğu “Narin Tekstil ve Çeyiz“ mağazasında görebildiğimiz örnekler bize yapmış olduğu dokumalar hakkında 
bilgi vermektedir. (Foto: 17) Dokumacılığın eski günlerde olduğu gibi kalitesini koruması için ahilik teşkilatının, 
kooperatifleşmenin şart olduğunun altını çizen usta, dokuma yapanların ellerinde kendi yaptığı gibi (foto: 18-19-
20) numune olmadığı için zamanla bu örneklerin kaybolacağının da kaygısını ifade etmektedir. Kızılcabölük olarak 
yapılması gerekenin, eski örf âdeti geri getirmek olduğunun altını çizen usta, ahlaklı ve dürüst dokuma yapmak ve 
Allah korkusunu duymak önemlidir diye düşünmektedir. Dokumalarda mutlaka kalitenin korunması gerektiğini ve 
bu güne kadar yapılmış olan tüm desenlerin, dokuma örneklerinin toplanması gerektiğini düşünen usta sözlerine 
şöyle devam etmektedir; “Bu örnekler çok önemli. Bugün bunlar bende olmasa eskiden ne yapılmış bilemeyiz. En bü-
yük görev devletin. Devlet bizlere sahip çıkmalı. Sizlere görev düşüyor. Herkes koyun gibidir. Bir sürü başını alır gider. 
Kurtlara dikkat etmeli. Dokumacılık ayrı, bilmek ayrı. Bilmek okumakla da olur. Ben okumamışım. Bu dokumaları hiç 
anlatamam. Ben bunun neresindeyim, dokumacılığı nereye getirdim bu önemli. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa 
gavur gelir tepemize biner…….”

Bütün bu açıklamalardan sonra görülüyor ki aslında Ahmet ustanın ve Ömer ustanın üzerinde durduğu sorunlar 
aynıdır. Dürüst bir dokumacı olmak, geleneksel dokuma kültürünü korumak, tüm dokumacıların birlik ve beraberlik 
içinde çalışması önem taşımaktadır. Burada üniversitelere düşen görev ise bu dokumaların bir takım ulusal ya da 
uluslararası sempozyum ve kongrelerde tanıtılması, dokumaların özelliklerinin ve günümüzdeki kullanım alanla-
rının belirlenmesi, özellikle yöreye ait olan desen ve dokuma türlerinin hammadde, boyama, iplik ve kalitesinin es-
kiden olduğu gibi üretilmesinin desteklenmesi olabilir. Ayrıca bir takım işbirliği, üniversite, belediye ve özel işletme 
desteği, özellikle Avrupa Birliğinin desteklemiş olduğu projelerle hem bölgede istihdamı sağlamak, hem de uluslara-
rası düzeyde dokumaların tanıtılmasını ve pazar payını arttırmasını sağlamak mümkün olabilir. 

Öncelikle yöredeki dokumacıların birlik içerisinde olması, bugüne kadar yapılmış olan dokuma örneklerinin top-
lanması, belgelenmesi ve analizleri yapılarak sonraki nesillere arşiv belgesi olarak kataloglanması gerekmektedir. Bu 
örnekler birebir dokunmalı, ayrıca günümüzde farklı iplik, boyut ya da kalitede, kullanım alanına göre yeni üretimler 
de yapılmalıdır. 

2 08 Şubat 2008 tarihinde Ömer Kartoğlan ile yapılan görüşme.

 Arş. Gör. Esra Kavcı Özdemir •
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Geçmişini bilmeden, orijinal iplik, renk, desen ve boyutta dokumaların nasıl olduğunu bilmeden yeni üretimler 
yapmak bir süre sonra kendine özgü karakteristik özellikleri olan Kızılcabölük dokumalarının yok olmasına sebep 
olacaktır. Korumayı bilmezsek dokumacılıkta geleceği göremeyiz. Bu nedenle de Kızılcabölük Belediyesi tarafından 
oluşturulmaya çalışılan müze çalışmasını desteklemek gerekmektedir. Kooperatifleşme de kalitenin korunmasında, 
üretimlerin pazarlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

Ayrıca dünyaca bilinen Aphrodisias gibi önemli bir antik kentin yol güzergahı üzerinde olan Kızılcabölük’e tur 
şirketlerinin uğramadan geçmesini engellemek gerekmektedir. Kızılcabölük’ün turistik bir bölgede olup, bu fırsatı 
kaçırması da dokumacılığın bilinmemesi nedenleri arasında sayılabilir. Buradan da anlaşılacağı gibi dokumacıların 
işbirliği içerisinde olması dışında, Kızılcabölük’deki diğer esnaf dayanışması da önem taşımaktadır. Böylelikle farklı 
alanlarda da kalkınma ve ekonomik kazanç sağlamak mümkün olacaktır. 

Unutmamalıdır ki bilinçli olmak, ne yapmak istediğimizi bilmek ve zaman kaybetmeden bu öneriler üzerinde 
durmak, gelecek nesiller için elbirliği ile çözümler üretmek sorunların bir ölçüde aşılmasına neden olacaktır.  Ve 
yörede dokumacılığın devamlılığının sağlanmasına neden olacaktır.

Foto: 1 Dokuma Ustası Ahmet Dobulga

Foto: 2 Ahmet Ustanın Mağazasından Görünüm

• İki Ustanın Anlatımıyla Kızılcabölük Geleneksel Dokumalarının Dünü-Bugünü
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Foto:3 Jakarlı Tezgâhlar

Foto: 4 Peştamal Örneği (RENKLİ s. 321)

 Arş. Gör. Esra Kavcı Özdemir •
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Foto: 5 Peştamal Örneği (RENKLİ s. 321)

Foto: 6 Peştamal Örneği (RENKLİ s. 321)

• İki Ustanın Anlatımıyla Kızılcabölük Geleneksel Dokumalarının Dünü-Bugünü
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Foto: 7 Süleyman Ertaş

Foto: 8 Dokuma Ustası Ömer Kartoğlan

 Arş. Gör. Esra Kavcı Özdemir •
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Foto: 9 Truva Filmi Yünlü Dokuma Pelerini (RENKLİ s. 321)

Foto: 10 Truva Filmi Yünlü Dokuma Pelerini  (RENKLİ s. 321)

• İki Ustanın Anlatımıyla Kızılcabölük Geleneksel Dokumalarının Dünü-Bugünü
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Foto: 11 Truva Filmi Yünlü Dokuma Pelerini (RENKLİ s. 322)

Foto: 12 Truva Filmi Yünlü Dokuma Pelerini (RENKLİ s. 322)

 Arş. Gör. Esra Kavcı Özdemir •
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Foto: 13 Truva Film Kostümü (RENKLİ s. 322)

Foto: 14 Truva Film Kostümü (RENKLİ s. 322)

• İki Ustanın Anlatımıyla Kızılcabölük Geleneksel Dokumalarının Dünü-Bugünü
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Foto: 15 Almanya’dan Gelen Desen Numuneleri       

Foto: 16 1932 Yılına Ait Belge

 Arş. Gör. Esra Kavcı Özdemir •
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Foto: 17 Narin Tekstil ve Çeyiz Mağazası 

Foto: 18 Ömer Ustanın Tasarımı (RENKLİ s. 323)

• İki Ustanın Anlatımıyla Kızılcabölük Geleneksel Dokumalarının Dünü-Bugünü
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Foto: 19 Ömer Ustanın Tasarımı (RENKLİ s. 323)

Foto: 20 Ömer Ustanın Tasarımı (RENKLİ s. 323)

 Arş. Gör. Esra Kavcı Özdemir •
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Giriş

B u bildirinin konusu “Kızılcabölük Dokumaları Üzerine El ve Makine Nakışları İşlenerek Yapılan Tasarımlar 
ve Uygulamalarından Örnekler” olarak belirlenmiştir.

Kızılcabölük mekikli dokumalarını kapsayan bu çalışmanın genel amacı, yörede geleneksel yollarla üre-
tilen dokumalara çağdaş tasarımlarla, farklı işleme tekniklerinin uygulanması ile yeni bakış açılarının kazandırılması, 
değerlerine değer katan estetik özellik verilmesidir. 

Bu bildiride amacımız, gereği gibi tanımadığımız, tanıtamadığımız dokumalardan bir grubunu ele alarak teknik 
çeşitleriyle sergilemek, konu, renk, biçim ve kompozisyon değerleri ile kültürümüz içindeki önemine değinmektir. 

Bu bildiride sunulacak tasarım çalışmaları ile Kızılcabölük dokumalarından üretilebilir ve yöre tanıtımına katkı 
sağlayacak ürünler oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Kızılcabölük dokumalarının genel özellikleri korunarak yapı-
lan tasarımlarla Kızılcabölük ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kızılcabölük yöresine ait dokumalar hakkında literatür taraması yapılmış, Kızılcabölük’ teki dokuma ustaları ile 
bire bir görüşülmüştür. Dokumalar incelenerek gözlenebilir özellikleri hakkında bilgiler edinilmiştir. Dokumanın 
özellikleri korunarak tasarımlar yapılmış ve örnek uygulamaları verilmiştir. Seçme kaynakçada verilen bibliyografya 
işleme ve dokuma hakkında konuya ilgi duyanlara daha detaylı bilgi vermektedir.

Yörede yaptığımız araştırma sonucunda, Kızılcabölük dokumalarını yapan ustalardan M. Mustafa KARTOĞ-
LAN, Ahmet DOBULGA, Volkan SALINAN, Mithat DİRİOĞLU, Emin DİLEMRE ve Kızılcabölük’te bulunan gönül-
lü ustalar üretime devam etmektedirler.

Bildiri konusu olan Kızılcabölük kumaşları üzerine el ve makine nakış tasarımları için yöreden temin edilen ku-
maşlar kullanılmıştır. Tasarımlar yapılırken kumaşın özelliği, Kızılcabölük’ün geleneksel yaşam tarzı, yörenin doğal 
florası gibi etkenler tasarımlara konu edilmeye çalışılmıştır. 

KIZILCABÖLÜK DOKUMALARI 
ÜZERİNE EL VE MAKİNA 
NAKIŞLARI İŞLENEREK 
YAPILAN TASARIMLAR 

VE UYGULAMALARINDAN 
ÖRNEKLER

Arş. Gör. Şerife DOĞAN* • Öğr. Gör. Sema ÖZ**

* Selçuk Üniversitesi.Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı, serifedogan@selcuk.edu.tr.
** Selçuk Üniversitesi.Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı, semaoz@selcuk.edu.tr.
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İşlemenin Tanımı ve Sınıflandırılması

İpek, yün, keten, pamuk, metal v.b. iplikler kullanarak, çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, 
dokuma v.b. üzerine yapılan bezemelere “İşleme” denir.1 İşlemedeki uygulama biçimleri, dokumayı oluşturan atkı ve 
çözgü iplikleri üzerinde yapılan iğneleri ve uygulama biçimleri 5 grupta toplanmaktadır.

Dokumanın İplikleri Üzerinde Yürütülerek Yapılan İğneler

a. Serbest Stil İğneler: Bu grupta dokumanın en ve boy iplikleri serbest stilde yapılan iğnelerle örtülüdür. Bu tek-
niklerle işlemede amaç, dokuma üzerinde kabartma etkisi sağlamaktır. Örneğin, Çin iğnesi, balıksırtı, zincir iğnesi, 
blonya iğnesi v.b. (Fotoğraf 1).

b.İplik Sayılarak Yapılan İğneler: Bu grupta dokumanın en ve boy iplikleri sayılarak yapılan iğnelerle örtülüdür. 
Bu tekniklerle işlemede amaç, dokuma üzerinde düzenli olarak dokunmuş bir kumaş görünümü elde etmektir. Ör-
neğin Hesap iğnesi, kum iğnesi, yüzeysel pesent, pesent, muşabak, mürver, ciğerdeldi, tel kırma v.b. Bu tekniklerden 
mürver ve tel kırma dışında tüm tekniklerde kumaşın hem arka hem de ön kısmından görünüşü aynıdır (Fotoğraf 2). 

Dokumanın İplikleri Kapatılarak Yapılan İğneler

a. Atma İğneleri: Atma iğneleri serbest stilde uygulanılan nakışlar olmasına rağmen; iplikler kumaşa bağlanırken 
yapılan işlemlerin düzgünlüğü sayılarak yapılan iğne izlenimini vermektedir. Örneğin Maraş (Dival) işi, kordon işi, 
Romanya atması v.b.(Fotoğraf 3).

b. Kapama İğneleri: Bu grupta bulunan nakışlarda işlenecek kumaşın üzerine başka bir nesne ya tutturulur ya 
da teğellenerek üstüne kordon geçirilir. Örneğin aplike, boncuk işi, pul işi bu başlığın altında kümelenen iğnelerdir 
(Fotoğraf 4).

Dokumanın İplikleri Çekilerek Yapılan İğneler

a. Tek Yönde İplik Çekilerek Yapılan İğneler: En ve boy iplikleri çekilerek yapılan bir tür antikadır 

b. Çift Yönde İplik Çekilerek Yapılan İğneler: En ve boy iplikleri çekilerek yapılan iğnelerden çift yönde iplik 
çekilerek kafes şeklinde iplik ve kumaş blokları oluşturulur. Antep işi en güzel örneğidir.

Dokumanın İplikleri Kesilerek Yapılan İğneler

a. Kenar Süsleme İğneleri: Bu iğne teknikleri adından da anlaşılacağı gibi kumaşın kenarını bezemede kullanılır. 
Fisto nakışı bu grubun en tipik örneğidir (Fotoğraf 5).

b. Kumaş Süsleme İğneleri: Dantel gibi bezeyici nakış kumaşı ciğerdeldi ya da başka sivri aletle deldikten sonra 
uygulanır. Örneklendirilirse en yaygın olanı ciğerdeldidir (Fotoğraf 5).

Dokumanın veya Dokumaların İplikleri Bağlanılarak Yapılan İğneler

a. Bağlama İğneleri: Bağlama iğneleri ya üst üste yerleştirilen dokumaları yada dokuma ipliklerini birbirine bağ-
lamak için yapılmaktadır. Yamama kumru gözü en tipik örnekleridir (Fotoğraf 6).

b. Geçme İğneleri: Türk sanatının ahşap geçme bezemeciliğine çok benzeyen bu iş bez mozaiği olarak da isim-
lendirilmektedir. Hazırlanmış kalıpların birbirine geçirilmesi ve tutturulması şeklinde yapılan bu işte önemli olan 
değişik renkte ve biçimde bir bütün oluşturacak kalıplar hazırlamaktır.2

1  BARIŞTA, H., Örcün, Türk İşleme Sanatı Tarihi, Gazi Üniversitesi  Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi yayın No:201,   Mesleki 
Yaygın Eğitim Fakültesi Yayın No:1, Ankara , 1995, s.5.

2  BARIŞTA, H., Örcün, Türk İşlemelerinden Teknikler, Gazi Üniversitesi  Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi yayın No:2 , An-
kara , 1997, s.1-19.

 BARIŞTA, H., Örcün, Türk El Sanatları , Kültür Bakanlığı Yayınları: 2168, Yayımlar Dairesi Sanat Eserleri Dizisi:192, Anka-
ra, 1998, s.127-133.
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İşlemeler yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda kullanılan araca bağlı olarak el işlemesi ve makine işlemesi 
olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. 1830 yılında Fransız terzisi Barthelemy Thimonnier’ in keşfettiği zincir 
işi yapan makineyle başlamış, 1851 yılında Isaac Singer’in bulduğu çeşitli ayaklarla gelişen dikiş makinesiyle büyü-
müştür. 20 yüzyılda Japonların keşfettiği zikzak makinelerle büyük boyutlara ulaşılmıştır.3

Yapılan Tasarımlar ve Uygulamalar Hakkında Bilgi

İşlemelerde Kızılcabölük yöresine ait dokumalar zemin olarak düşünülmüştür. Üzerine elde ve makinede farklı 
desen tasarımları yapılarak, çeşitli işleme teknikleriyle yeni uygulamalar ortaya konmuştur. El dokumaları elde ve 
makinede yapılacak nakış işlemeleri için fabrika üretimi kumaşlara oranla öncelikli tercih edilmektedir. Tasarımlar 
dokumaların genel görünüşüne göre hazırlanarak uygulamaları yapılmıştır. Çizimler ise elde ve makinede nakış uy-
gulama tekniklerine göre şekil almıştır. Tasarımlarda bitkisel bezeme ağırlıklı olmuştur. İşlemede renkler dokumanın 
deseni ve özelliğine göre seçilmiştir.

Kızılcabölük dokumaları üzerine, gerek elde gerekse makinede yapılan işlemelerde, dokuma yaparken verilen 
desenlerin özelliğine göre iğne teknikleri seçilip işlenmiştir. Konu biçimlendirilişinde, Polikrom (çok renkli) sistemle 
natüralist bir üslüp ile renklendirilmiştir. Kompozisyonda ise; desen bir bütünü oluşturacak şekilde bir motiften ya da 
birden fazla motifin tekrarlanması oluşturulmuştur.

Kızılcabölük yöresi dokumaları, üzerine yapılması planlanan el ve makine nakışlarının, yöre insanına yönelik 
pazarlama sorununa çözüm getireceği düşüncesiyle yola çıkılmıştır. 

Kullanılan Malzeme

1. Ahşap çanta sapı

2. Floş iplik

3. İğne ( 18-20-22 nolu kurdele iğnesi)

4. İğne ( 8-9-10-11 nolu dikiş-nakış iğneleri)

5. Kızılcabölük yöresine ait dokumalar

6. Koton

7. Kurdele

8. Muline

9. Pfaff 7570 Ev Tipi Bilgisayarlı Nakış Makinesi

10. Pul boncuk

11. Sim iplik

12. Tajima, El-ça, Barudan Çok Başlı Sanayi Tipi Makineler

13.Tığ

 Uygulama Örnekler

1. Ayakkabı

2. Çanta

3. Kare örtü

4. Masa örtüsü

5. Perde

6. Yatak örtüsü 

3 BARIŞTA, H., Örcün, Türk İşleme Sanatı Tarihi, Gazi Üniversitesi  Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi yayın No:201,   Mesleki 
Yaygın Eğitim Fakültesi Yayın No:1 Ankara , 1995, s.5.

Arş. Gör. Şerife Doğan - Öğr. Gör. Sema Öz •
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 1. Ayakkabı: Ayakkabı kalıbı çıkarılarak desen parşömen kâğıdına hazırlanmıştır. Parşömen kâğıdına hazırlanan 
desenin arka yüzü yumuşak kalemle çizilerek koyulaştırılmıştır. Çizerek desen geçirme tekniği ile kumaşa aktarılmış-
tır. Kasnakta, iğne yardımı ile elde işlenmiştir. İşlemede kurdele ve muline kullanılmıştır. Basit nakış iğnelerinden sap 
işi, zincir iğnesi, papatya iğnesi, çöp işi, sarma, Fransız düğümü uygulanmıştır. Doğadan stilize edilerek tasarlanan 
desen de gül, papatya, tomurcuk, dal ve yapraklardan, ayakkabının şekline göre motif oluşturulmuştur. Gül, pembe ve 
tonları ile;  papatyalar, gül kurusu tonları ve turuncu tonları ile; dal, tomurcuk ve yapraklar, yeşil tonları ve gül kurusu 
tonları ile işlenmiştir. İşlemesi bittikten sonra ayakkabı dikime verilmiştir (Fotoğraf 6). 

2. Çanta: Çanta kalıbı çıkarılarak desen parşömen kâğıdına hazırlanmıştır. Parşömen kâğıdına hazırlanan dese-
nin arka yüzü yumuşak kalemle çizilerek koyulaştırılmıştır. Çizerek desen geçirme tekniği ile kumaşa aktarılmıştır. 
Kasnakta iğne yardımı ile elde işlenmiştir. İşlemede kurdele ve muline kullanılmıştır. Basit nakış iğnelerinden sap işi, 
zincir iğnesi, papatya iğnesi, çöp işi, sarma, Fransız düğümü uygulanmıştır. Doğadan stilize edilerek tasarlanan desen 
gül, papatya, tomurcuk, dal ve yapraklardan oluşan çantanın ön yüzüne motif oluşturulmuştur. Gül, pembe ve tonları 
ile; papatyalar, gül kurusu tonları ve turuncu tonları ile; dal, tomurcuk ve yapraklar, yeşil tonları ve gül kurusu tonları 
ile işlenmiştir. İşleme bittikten sonra sapı, makinede tutturulmuştur. Yeşil renkli organze kurdele ile çırpma dikişi 
yapılarak süslenmiştir (Fotoğraf 6). 

3. Kare örtü: Desen parşömen kâğıdına hazırlanmıştır. Parşömen kâğıdına hazırlanan desenin arka yüzü yumu-
şak kalemle çizilerek koyulaştırılmıştır. Çizerek desen geçirme tekniği ile kumaşa aktarılmıştır. Kasnakta iğne yardımı 
ile elde işlenmiştir. İşlemede muline ve koton ipliği kullanılmıştır. Basit nakış iğnelerinden sap işi, zincir iğnesi, pa-
patya iğnesi, çöp işi, kotondan tığ ile örülmüş papatyalar, rokoko, Fransız düğümü, balıksırtı, Y iğnesi, sarma iğnesi 
uygulanmıştır. Doğadan stilize edilerek tasarlanan desen de bahar dalı hâkimdir. Ana dal üzerindeki yapraklar, küçük 
dallar, elma çiçekleri, tomurcuklar motifin tamamını oluşturmaktadır. Dokuma ile oluşturulan küçük halkalar da 
işlemenin görüntüsünü zenginleştirmektedir. İşlemede bahar dalı, beyaz, kahverengi tonları, pembe tonları ve yeşil 
tonları ile; elma çiçekleri, pembe tonları, sarı, beyaz; yapraklar, yeşil tonları ile işlenmiştir (Fotoğraf 7). 

4. Masa Örtüsü: Desen Accurate 4 proğramı üzerinde hazırlanmıştır. Desen parametreleri yapılan tekniğe göre 
desen boyutu, obje ve vuruş sayısı belirlenir. Desen fonksiyonları( iplik kesme, stoplama, pul dikme v.b.) ayarlanır. 
Pozisyonları (başlama-bitiş noktaları) seçilir. İplik bilgileri( hangi renklerin kullanılacağını gösteren tablo) verilir. 
Çalışma sırası düzenlenir (Fotoğraf 8). İşlemede floş iplikler kullanılmıştır. Desen, Çin iğnesi menüsünden sargı ve 
gaz ayağı tekniği hazırlanır. Desen, makinede yapılacak işin formatına uygun işlenir. Bir motif tekrarlalanarak yerleş-
tirilmiştir. Yapraklar, dokuma üzerine iki yeşil bordür arasına yerleştirilerek işlemesi yapılmıştır. İşlemede kahverengi, 
yeşil ve tonları kullanılmıştır (Fotoğraf 8). 

5. Perde: Desen, Pfaff ev tipi bilgisayarlı nakış makinesinde yüklü proğramdan seçilmiştir (Fotoğraf 9). Perde 
birbirlerine paralel aynı yönde sim iplik ile işlenmiştir. Yapraklar bordür şeklinde dizilerek yerleştirilmiştir. Dokuma 
yapılırken oluşturulan ajurların üzerine kahverengi ve tonları, pembe ve tonları ile elde makine dikişi tekniği yapıla-
rak işlemenin görüntüsü zenginleştirilmiştir. İşlemede sim iplik, muline kullanılmıştır (Fotoğraf 9). 

6. Yatak Örtüsü: Desen Accurate 4 programı üzerinde hazırlanmıştır. Desen parametreleri yani yapılan tekniğe 
göre desen boyutu, obje ve vuruş sayısı belirlenir. Desen fonksiyonları( iplik kesme, stoplama, pul dikme v.b.) ayarla-
nır. Pozisyonları (başlama-bitiş noktaları) seçilir. İplik bilgileri( hangi renklerin kullanılacağını gösteren tablo) verilir. 
Çalışma sırası düzenlenir. Desen Çin iğnesi menüsüne getirilerek pul dikme ve gaz ayağı tekniği ile işlenmiştir. Desen 
birbirlerine paralel aynı yönde bir motifin tekrarlanması ile oluşturulmuştur. İşlemede bakır ve sarı pullar floş iplik 
kullanılmıştır (Fotoğraf 10). 

Değerlendirme ve Sonuç

Kızılcabölük yöresine ait dokumaların genel özellikleri korunarak yapılan tasarımlarla ve uygulamalarla farklı bir 
boyut kazandırmak, değerlerleriyle bambaşka bir vizyon oluşturmaktır. 

Elde yapılan tasarımlar ve uygulamaları, bilinen, kullanılan, teknik ve yöntemlerle yapılmıştır. Makinede ise, ken-
di proğramları ile oluşturulan tasarımlarla, ev tipi bilgisayar proğramlı nakış makinesi ve sanayi tipi çok başlı nakış 
makinesi ile çeşitli uygulamalar yapılmıştır. 

Bugün Kızılcabölük’te dokuma işi ile uğraşan esnafın sayısı maddi imkânsızlıklar ve üretimin piyasaya açılmadaki 
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zorlukları nedeniyle azalmaktadır. Ancak kültür mirasımız olan dokumalar Kızılcabölük yöresinde bireysel çabalarla 
da olsa yaşatılmaya devam edilmektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu bildiride geleneksel dokuma kumaşları yaşatmak ve tanıtmanın yanı sıra, yöre 
ekonomisine ve turizme katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bu dokumalarla yapılmasını istediğimiz tasarımlar ve bu tasarımlardan yaptığımız sınırlı sayıda ev ve giyim ak-
sesuarlarından oluşmaktadır. Bu grup üzerine uygulamalar yapılarak Kızılcabölük Beldesinin tanıtımına katkı sağ-
lanması hedeflenmektedir. 
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Fotoğraf No 1b: Çin İğnesi, Suzeni, Basit Nakış İğneleri (RENKLİ s. 324)

  

Fotoğraf No 1c: Çin İğnesi, Suzeni, Basit Nakış İğneleri (RENKLİ s. 324)
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Fotoğraf No 2a: Hesap İşi ve Tel Kırma (RENKLİ s. 324)

 

Fotoğraf No 2b: Hesap İşi ve Tel Kırma (RENKLİ s. 325)
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Fotoğraf No 3:  Maraş İşi   

                   

                                   

Fotoğraf No 4:  Aplike
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Fotoğraf No 5a:  Beyaz İş Fisto ve Ciğerdeldi                   

   

Fotoğraf No 5b:  Beyaz İş Fisto ve Ciğerdeldi
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Fotoğraf No 6:  Kastamonu Çarşaf Bağlama

  

     

Fotoğraf No 7a:Kurdele İle Basit Nakış İğneleri İle İşlenmiş Ayakkabı ve Çanta (RENKLİ s. 325)
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Fotoğraf No 7b:Kurdele İle Basit Nakış İğneleri İle İşlenmiş Ayakkabı ve Çanta (RENKLİ s. 325)

 

  

Fotoğraf No 8a:Basit Nakış İğneleri İle İşlenmiş Kare Örtü
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Fotoğraf No 8b:Basit Nakış İğneleri İle İşlenmiş Kare Örtü

Fotoğraf No 8a: Mitat Kandemir’e Ait Desen Çalışması ve Masa Örtüsü
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Fotoğraf No 8b: Mitat Kandemir’e Ait Desen Çalışması ve Masa Örtüsü

       

Fotoğraf No 9a: Ev Tipi Bilgisayarlı Makine İle İşlenmiş Perde Çalışması
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Fotoğraf No 9b: Ev Tipi Bilgisayarlı Makine İle İşlenmiş Perde Çalışması

Fotoğraf No 10: Sanayi Tipi Makinede İşlenmiş Yatak Örtüsü
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Giriş

E l dokumacılığı, yapıldığı toplumun duygularını, kültürel özelliklerini ve beğenilerini yansıtan ve Anadolu’nun 
binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştiren önemli 
bir etkinliktir. Dokumacılık bugün de Anadolu’da çok eskiden beri yapılagelen, çoğu yörede geçim kaynağı 

olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. Doğan Kuban, dokumacılığı Türk göçebe kültürünün bir dönem ulusal 
geleneklerin taşıyıcısı olarak belirtirken bunun aynı zamanda teknik olarak sınırlı görülse de biçim açısından en 
zengin alan olarak ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Türk insanının günlük yaşantısında iç mimarinin, çevrenin, 
döşemenin, duvarın, sedirin, perdenin başlıca bezeme öğesi olduğunu da belirtmektedir. Bu açıdan dokumacılığa en 
az mimarinin biçim taşıyıcılığı kadar önemli bir vurgu yapmaktadır1

Kuşkusuz el dokumacılığı dendiğinde son derece emek yoğun, usta-çırak usulü öğrenilen bir süreç akla gelmek-
tedir. İsmail Öztürk’e göre el dokumacılığı dendiğinde, insan gücü ile çalışan tezgahlarda, el emeğine dayalı üretimi 
yapılan bir dokuma işlemi anlaşılmalıdır. Ülkemizde özellikle kırsal alanda geçim kaynağı ya da ikinci bir iş olarak 
varlığını sürdürmektedir. Cumhuriyet döneminden endüstri devrimine gelene kadar bütünüyle el emeğine dayalı bir  
üretim içinde  görülen el dokumacılığı, gelişen endüstriye koşut olarak kumaş ve diğer boyaların üretiminde kulla-
nılan makinelerin geliştirilmesi ve kimyasal boyaların kullanıma girmesiyle, dokumacılık endüstrisi hızlı bir gelişme 
göstermiştir. Bu gelişme de insan gücüne ve el emeğine dayalı üretimi yapılan  geleneksel dokumacılığın yavaş yavaş 
terk edilmesine neden olmuştur.2

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yapılan atılımlara rağmen  Türkiye’de dokumacılık gün be gün önemini 
yitirmiş ve sürekli bir gerileme göstermiştir.  Bunun başlıca nedenlerinden biri olarak da 19. yüzyılın ortalarından 
sonra Avrupa’da gelişen dokumacılık sanayinin makineli üretime geçmesi ve ülkemizin bu sanayiden uzak kalması 
gösterilmektedir.3

Bugün ise bilindiği gibi el dokumacılığı zarar görmüştür ve görmektedir, bu amaçla yapılmış olan Kızılcabölük alan 
çalışmalarında da görülmüştür ki,  Kızılcabölük’te oldukça eski bir geçmişi olan dokumacılık da benzer şekilde kan 
kaybetmiştir.  Halkın çoğunun dokuma yaptığı ve %90’ının da okuma-yazma bildiği bu gelişmiş beldede, belli başlı 
dokumacıların dışında yaşamını idame ettirebilen çok az dokumacı kalmıştır. Yapılan araştırmalarda Kızılcabölük’ün 

* Kuloğlu Tekstil Üretim Müdürü, İzmir,aykut.kuleli@gmail.com
** İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı, dilek.himam@ieu.edu.tr
*** İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı, seda.kuleli@ieu.edu.tr
1 Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1982,s.40,41
2 İsmail Öztürk,  Dokumaya Giriş ( Halı, Düz Dokumalar ve Dokuma Kumaşların Üretim Teknikleri), Mor Fil Yayınları, İstan-

bul, Ekim,2007, s.54
3 A.g.e., s.55
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bir dönem Vakko ve Beymen gibi firmalara kumaş üretmiş olduğu ve hepimizin bildiği önemli bir film projesi olan 
Truva filminin de pek çok kostümünün kumaşlarını dokuyan bir belde olduğu bilinmektedir.

Yapılan görüşmelerde aslında genel anlamda dokuyucuların oldukça bilinçli olduğu gözlemlenirken, mevcut 
olumsuz şartların oluşmasında en büyük payın kendilerinde olduğunu ifade etmektedirler. Kızılcabölük dokumacı-
ları ayrıca hammadde ve kalite problemlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Dokumacıların ortak sorunu beldede doğal 
boya ve hammadde ile yapılan dokumaların bitmek üzere olmasıdır. Fiyatları düşürerek ve kaliteden ödün vererek pa-
zara giren dokuyucuların piyasayı ve fiyatları kırmalarından şikayet edilmektedir. Dokuyucular yeni neslin dokuma-
lara sahip çıkması konusunda dileklerde bulunmaktadırlar. Dokumaların kalitesinin düşmesindeki temel nedenleri 
toplumdaki zayıf katmanların kente göçmesi, eski ustaların kalmaması, doğal malzeme ile üretilen ürünlerin oldukça 
maliyetli olması olarak ifade etmektedirler. 

Bu anlamda beldede dokumacılığı tekrar canlandırma amacıyla bu çalışmada ortaya koymaya çalışacağımız bazı 
tasarım alternatifleri ile bu alanda çeşitli stratejik açılımlar öngörmeye çalışılmış ve şimdi de bu amaçla beldeye katma 
değer sağlayacağı öngörülen bu kumaşlar kullanılarak alternatif tasarım önerileri getirilmeye çalışılacaktır.

Fark Yaratan Stratejiler

Günümüzde gerek teknolojinin sunduğu olanakların hızlı değişim ve gelişimi, gerekse sosyal yapının bağıl olarak 
dönüşümü, firmaların özellikle de, üreticilerin ağırlaşan bir rekabet ortamı içinde mücadele etmesine neden olmak-
tadır. Firmalar faaliyetlerini, kişiler mesleklerini, geliştirdikleri yetkinlikleri sürdürerek yer bulma çabasındadırlar. 
Bu da aynı faaliyetleri tekrarlayarak para kazanılan eski dönemlerden çok daha oynak ve değişken rekabet koşulları 
sunmaktadır. Bu da geleneksel mesleklerin, geleneksel zanaat ve el sanatların zaman içinde gördüğü ilginin azalması 
anlamına gelmektedir.

Bu sebeplerden ötürü geleneksel değerlerin yok olmasına karşı iki yol izleyerek durulabileceği düşüncesiyle yola 
çıkılacaktır. Bu doğrultuda iki yol önerilmektedir.

1. Sentetik esaslı ve sağlıksız, konforsuz elyafın baskın olduğu mevcut pazarlar içerisinde farklılaşma sağlayacak 
bir ürün olarak doğal lif esaslı el dokumalarının tercih edilmesini sağlayacak tanıtım uygulamalarına başvurmak

2. Geleneksel dokumanın orijinalliğini bozmadan farklılaşmalar sağlamak ki bu bağlamda tekstüre ve üç boyut 
barındıran nakış ile desenlendirmenin mevcut pazarda güncel popülaritesini de göz önünde bulundurarak, desen 
aplikasyonunda yöntem olarak nakışı tercih ederek konumuza devam etmek istiyoruz.

Bahsedeceğimiz “mevcut pazarlar” gelinlik ve abiye sektöründe atılım içerisinde olan İzmir bazlı olacaktır. Bu 
sebeple, öncelikle bu pazarın büyüklüğü ve faaliyeti hakkında bilgi vermenin doğru olacağını düşünüyoruz:

Gelinlik sektöründe, Türkiye Çin ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de her yıl ortalama 700 bin 
düğün gerçekleşirken, 450 bin gelinlik satılıyor, 250 bin gelinlik ise kiralanıyor. Geçen yıl (2007) ilki düzenlenen Gelin 
ve Damat Fuarına, 67 firma katılmışken, bu yıl (2008 Şubat) bu sayı 167’dir. İtalya, Almanya, Avusturya, Yunanistan, 
Rusya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine satış yapan Türkiye’nin gelinlik ve abiye hazır giyim ihracatı son verilere göre 10 
milyon dolara ulaştı. Moda ve Hazır Giyimciler Federasyonu Başkanı Kahraman Öztürk’e göre Türkiye’de son yıllarda 
düşük kur politikaları nedeniyle zorlanmakta ve gerilemekte olan hazır giyim sektörü, yatırımlarını gelinlik ve abi-
yeye kanalize etmek suretiyle kendine yeni açılım yaratarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu anlamda İzmir’li 
ihracatçılar, pazarda varlıklarını farklılaşarak sürdürme örneği sergilemiş oluyorlar.4 

Gelinlik ve abiye sektöründe yaygın olarak kullanılan sentetik bazlı dokumalar, bu alanda gelişen teknolojiye ve 
çok ucuza tedarik edilebilmelerine rağmen süregelen terletmek, deri solunumunu engellemek ve alerjik reaksiyo-
na sebebiyet vermek gibi olumsuz kullanım özellikleriyle rahatsızlık yaratabiliyorlar. Bu süreçte en büyük farklılık 
beklentisi sahibi olan tüketici açısından bir başka dezavantaj da aynı materyal, doku ve tasarımların pazarda tek 
düzeleşen görünümler sergilemesi olabiliyor. Ancak mevcut gelinlik üretim piyasasında bu yenilik arayışları henüz 
minimum düzeyde seyretmekte, fark yaratma beklentisi yatırımcılar ya da çoğunluk tasarımcılar tarafında henüz 
oluşmamaktadır. Oysa el sanatlarının özgün değerlerini ve doğal liflerin, organik yapılarının hijyenik üstünlüklerini 
modern giysi tasarımlarıyla biraraya getirerek, rekabetçi üstünlük olarak ortaya çıkarmak mümkündür.

Gelinlik ihracatımızın önemli bir kısmının müşterisi olan Avrupa ülkelerinin tasarımlarda kültürel yansımalara 

4  http://www.sirinyer.org/latest/en-guzel-gelinlikler-izmirde.html
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gösterdiği ilgi, bu pazara satılan ürünlerde yerel dokumalar kullanılmasını teşvik edebilir. Ayrıca küresel ısınma, 
organik tüketim gibi materyalist kaygıların da yön verdiği moda akımları doğal el dokumaları için pazar oluşturmak-
tadır. 

Bu ortamda el dokumalarının cazibe merkezine dönüşebilmesi için karşılaşılan engellerin aşılmasında izlenecek 
farklı yöntemler üzerinde duralım. Hanife Çetiner gibi pazar içerisinde olan fakat tasarımcı kimliği ile yerel kültür 
değerlerini ön plana çıkarmayı misyon edinmiş tasarımcıların öncülüğünde Kızılcabölük dokumalarının tanıtımının 
yapılması yine  bu yöreye önemli bir avantaj sağlayacaktır. Daha fazla tasarımcıya ulaşmak ve uluslararası tanınırlık 
sağlanması açısından uluslararası yarışmalara katılan genç tasarımcıların kumaş ile desteklenmesi izlenecek yöntem-
lerden bir başkası olabilir. 

Tabii ki bu aşamalar tanınırlık için reklam yatırımı kapsamında ele alınması gereken belde için maliyet doğurma 
olasılığı barındıran uygulamalardır. Bu nedenle daha az yatırım gerektiren ya da yatırım yapmak yerine pazarda fa-
aliyet gösteren firmalarla işbirliği yaparak ürün farklılaştırmayı ve daha fazla kar sağlama olasılığını mümkün kılan 
başka bir alternatif senaryo hakkında konuşmakta fayda vardır. Bu açıdan nakışla desenlendirilmiş kumaş pazarında 
faaliyet göstermekte olan firmalardan Kuloğlu’nun Harem Kumaşçılık markası ile ortaklaşa yaptığımız nakışla desen-
lendirilmiş kumaş numuneleri yeni ve alternatif tasarım önerileri olarak da değerlendirilebilir.

Bu çalışmalarda kullanılmış kumaşlar çalışma öncesinde Kızılcabölük’te yapılan alan araştırmasında tespit edilen 
iki tip kumaş olmuştur.  24 Kasım 2007, Cumartesi günü Kızılcabölük beldesine yapılan alan araştırmasında bu çalış-
mada farklı tasarım alternatifleri oluşturmak amacıyla kullanılmış olan kumaşlar hakkında ilk bilgiler edinilmiştir.  

Bu kumaşlardan birisi yörede Truva şalı, şallık veya Helen şalı olarak adlandırılan kumaştır. Atkısı keten,  çözgüsü 
ise ipek, pamuk, yün karışımı olan bir kumaş yıkanınca bürümcük halini almaktadır.  Kumaşın pamuklu ve yünlü 
olmak üzere iki tipi vardır. 

Bir diğer kumaş ise Nikfer bezi’dir. Kumaşın atkı ipliği bir çuval çekirdeksiz pamukla çıkrıkta eğrilerek hazırlan-
maktadır ardından fabrikasyon bir çözgüyle dokunarak özel bir yüzey elde edilmektedir.  Nikfer bezi pamuklu kalın 
ve kaba bir kumaştır, atkısı el eğirmesidir ve bükümlü pamuk çözgüsü vardır. Bugün Nikfer beldesinde 20 kişi Nikfer 
dokuması yapmaktadır.  Atkı ipliği atılmış mağlıçtan yapılmaktadır, mekiğin içine küçük masura takılır ve özelliği de 
kaba olmasıdır. Masura nefesle yerleştirilmektedir. Yünden asla dokunmaz. Kumaşın tarihsel kökenine baktığımızda 
kumaşın kadın ve erkek iç çamaşırı olarak kullanım alanı bulduğu da öğrenilmiş olup özellikle erkek çocukların da 
bir yaşa kadar koyu renkli nikfer bezlerinden üretilmiş pantolonlar giydikleri öğrenilmiştir. 

Fotoğraf 1:Nikfer Bezinin Dokunuşunu Gösteren Tezgâh
Fotoğraf 1: Vildan Ömür
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Fotoğraf 2: Nikfer Bezinin Dokumasında Kullanılan Pamuktan El Eğirmesi Atkı İplikleri
Fotoğraf 2: Vildan Ömür

Sonuç

El dokumacılığı, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yerli halkın gereksinimlerini karşılamak ve gelir getirmek ama-
cıyla sürdürülen bir uğraş alanı olarak, endüstrileşme sonucu gittikçe önemini kaybetmiştir. 5 Bu anlamda pazarda 
rekabetin gittikçe zorlaştığı bir dönemde  varolan ve yok olmakla yüzyüze kalan özgün dokumalar ile piyasaya girmek 
gerekmektedir. Bu anlamda geleneksel el dokumaları çalışmada bahsedilen çeşitli olumsuz sonuçları engelleme yö-
nünde hem çeşitli yenilik arayışları hem de fark yaratma beklentisi içinde olan yatırımcılar ya da  tasarımcılar tarafın-
dan en kısa sürede keşfedilmelidir. Bu şekilde hem el sanatlarının özgün değerlerini korunması ve kaybolmakta olan 
bir kültürün yaşatılması  sağlanacak ve hem de doğal liflerin, organik dokuların yapılarının hijyenik üstünlüklerini 
modern giysi tasarımlarıyla bir araya getirerek ve tekstilde rekabetçi bir üstünlük olarak ortaya çıkararak Kızılcabölük 
bölgesinin kültürel değerinin maddi değere dönüştürülmesi ve bu dönüşümden de beslenerek yaşamını sürdürmesi 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
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Kızılcabölük’ün Tarihçesi

K ızılcabölük, Aydın Karacasu Muğla yol güzergâhında 1912 yılında kasaba olmuş, yaklaşık 6.000 nüfuslu, 
köklü bir tarihe sahip kasabadır. Kızılcabölük’ün tarihi Orta Asya’dan göç eden Kayı kolunun Üçok boyuna 
dayanmaktadır. Beyin üç oğlundan biri Kızılhisar (Serinhisar) yönüne giderek burada yerleşmiş, ikinci 

oğlu Tavas Kızılca Kasabası’nda kalmış, Bey ile üçüncü oğlu da Kızılcabölük Kasabasının temellerini atmışlardır. 
Kasaba, önceleri dağınık bir yerleşim düzenine sahipti. Çobanlıkla geçinen halk, oba denilen 7-8 bölükte yaşamak-
taydı. Zamanla buralara hırsızlık amacıyla gelenlerden halk rahatsız olmaya başlamış ve durumu zamanın  Muğla 
valisi Cevher Paşa’ya iletmişlerdi. Cevher Paşa Kızılcabölük’te incelemelerde bulunmuş ve halkın şikâyetlerinin gi-
derilmesi için bir yerde toplanmasını istemişti. Günümüzde de kullanılan Kavak Camii’ni yaptırmış ve dağınık olan 
halk zamanla bu camiinin etrafında toplanmaya başlamış ve bugünkü Kızılcabölük Kasabasının temelleri böylelikle 
atılmıştır. Yaşlılardan ve yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre kasabanın adı hakkında çeşitli bilgiler ve söylen-
tiler vardır. Bu bilgiler ve söylentiler değerlendirilince hepsi aynı noktada birleşmektedir. Bunlardan birincisi   Kasa-
ba kurulurken dağınık olarak kurulmuş ve bunlara “Bölük” denilmişti. Bu bölükler kırmızı (kızıl) topraklı yerlerde 
yerleşmişlerdir. O nedenle kızıl topraklıların yerleştiği yer anlamına gelen “Kızılcabölük” adı verilmiştir. İkincisi ise 
yaşlı kadınlar, başlarını kırmızı bir örtü ile örter, erkekler ise başlarına kırmızı fes giyerlerdi. Kırmızı börgülülerin, 
başlıklıların yaşadığı yer anlamına gelen “Kızılbörgü”, ”Kızılbörklü” adları ile anılmıştır. Bu adlar zamanla “Kızılcabö-
lük” şeklini almıştır. Kasaba idari yönden 1883 yılına kadar Muğla Menteşoğulları beyliğinde kalmış ve 1883 yılında 
yapılan bir yönetim değişikliği nedeniyle Tavas İlçeleriyle birlikte Denizli iline bağlanmıştır. Kızılcabölük Denizli 
iline yaklaşık 50 km. mesafededir. Ege bölgesinin güney doğusunda Denizli’nin güneyinde yer almaktadır. Kasabanın 
kuzeyi dağlık olup güneyi düz ovalıktır.  En yüksek yeri Çakıroluk Tepesidir.  Halkın geçim kaynağını  tekstil, tarım, 
hayvancılık ve küçük el sanatları oluşturmaktadır. 500 civarında tam otomatik, 1500 civarında yarı otomatik ve 250 
civarında el dokuma tezgâhı ile Kızılcabölük bir sanayi kasabası durumundadır.  Kasabada 3 İlköğretim Okulu, 1 lise 
ve 1 adet Endüstri Meslek Lisesi bulunmaktadır. Faal vaziyetteki sağlık ocağı, postanesi, Tarım Kredi Kooperatifi, 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve belediyesi ile kasaba ve çevre köy halkına hizmet vermektedir. 
Kasabanın devlet karayolu (Afrodisias Karacasu) güzergâhında olması nedeniyle yine bu güzergâhtan Muğla ve Pa-
mukkale’ ye geçen turistlerin de uğrak yerlerindendir.  Kasabanın kuzey kısmında mevcut ve halen kazı işlemleri 
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tamamlanamamış (Heraklia - Salbase Hieronu) ve Ören tepesi her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir 
(http://www.kizilcaboluk.bel.tr)

Kızılcabölük’de Dokumacılık

Kasabada  el dokumalarının tarihçesi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Orta Asya’dan göç eden uç beyle-
rin bir kısmı, obalarıyla beraber bugünkü Kızılcabölük Beldesinin bulunduğu merkeze yerleşmişlerdir. Dokumacılı-
ğın yöreye kafkaslardan göçettiği bilinen insanlar tarafından getirilmiş olduğu sanılmaktadır. 16. Asırdan 19. Asırın 
ortasına kadar mekiği el ile atılan tezgâhlarda dokuma yapılmış ve mamül madde olarak yalnız düz beyaz bezler 
dokunmuştur.19. Asrın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya başlamış 1870 senesinden sonra dış elbiselik-
ler dokunmuştur.  O dönemlerde buralara gelen obaların insanları çobanlık işi ile uğraşmaları nedeni ile keçilerinin 
kılını, koyunlarının yününü kirman adı verilen el aletleri ile eğirip (işleyip) kendi ihtiyacı olan giyecek, heybe, çuval, 
kese gibi eşyaları gerim tekniği ile kendileri dokumuşlardır. Osmanlı döneminde ise dokumacılık sanatı daha da 
gelişmiş ve ilerlemiştir. Bu dönemde birçok Sadrazam, Şehzade ve devlet ileri gelenlerinin giydikleri giysilerin ku-
maşları bu yöremizin dokumalarından temin edilmiştir. Kısacası, Kızılcabölük el dokumacılığı geçmişten günümüze 
süregelen geleneksel bir yapıya sahiptir. Evliya Çelebi dahi Seyahatnamesinde bu yöremize yer vermiş, yörenin doku-
macılığından Kızılcabölük Çulhacılığı olarak bahsetmiştir. Yörede bugün ki gelişen teknolojiye rağmen, halen tahta 
tezgâhlarda geleneksel dokumalar yapılmaktadır. Tamamen insan gücü ile çalışan çekme tezgâhlarla üretilen ku-
maşlar yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyük ilgi görmekte ve tercih edilmektedir. Dokumaların üzerindeki motifler, 
tamamen yöreye özgü olup, ninelerimizin sandıklarından çıkan orijinalleri ile aynıdır. Her motifin ayrı bir anlamı, 
kendine özgü bir öyküsü vardır. El Dokumacılığında  has boya olarak kullanılan maddeler; Kan, ot kökü, zeytinyağı, 
sirkenotu ( Mahalli ismi ) ve keçi karnından çıkarılan bir maya ile kırmızı ve şarabi boyalar yapılmakta iken 1880 
senelerine doğru Avrupan Alizar, Şarabi, Sarı, Yeşil, Siyah, Çivit has boyaları 1910 senesine kadar kullanılmış, bundan 
sonra gene Avrupadan, solan boyalar ucuz fiyatla alındığı için has boyalar terk edilmiştir. 

El Dokumacılığı, rekabet karşısında ancak böyle ucuz maddeler kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. Tabii bu 
zamanda kullanılan iplik elde bükülmekte idi. Bu ipliğe mahalli olarak ham ipliği denir. Mekiği el ile atılan tezgâhlar 
1940 senesine kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra elektrik ile çalışan yarı otomatik tezgâhların kullanılmaya baş-
lanması ile birlikte el dokuma tezgâhları unutulmaya yüz tutmuştur. (www.Kizilcaboluk.biz/dokumacilik.html;http://
kizilcabolukvakfi.com/dokumacilik.htm)

İnsanların teknolojiye doymaları, geriye dönüş ve geçmişe özlem duygusuyla Atadan dededen kalma yöntemlerle 
bir kaç kişinin girişimleri ile  el dokumaları son 5 yılda yaygınlaştırılmıştır. El dokuma ürünlerinde herhangi bir baskı 
yöntemi kullanılmamaktadır. Desen tamamen dokuma ile verilmektedir. Kimya bilimi ile ilgili olmayan bir eğitimi 
olmayan bu insanlar doğal boyalarla çalışmaktadırlar. El dokuma tezgâhlarının seslerinin hiç kesilmediği bilinmek-
tedir.  Kızılcabölük’te dokumanın tarihi el tezgâhlarına dayanmaktadır. El tezgâhları mahalli ihtiyaçları karşılamak 
için eskiden beri kullanılan ağaçtan yapılmış tezgâhlardır. Hareketlerini insan gücünden almaktadırlar. Çerçeve hare-
ketleri, üzerine sırayla basılan pedallarla, mekik takarak vurma hareketi ise tamamen elle sağlanmaktadır. Dokuma-
cılık tarihi 400 yıl öncesine kadar dayanan Kızılcabölük’te 1959 yılında kurulan büyük jeneratör tesisiyle ilk elektrikli 
tezgâhlar çalışmaya başlamıştır. 1968 yılında normal elektrik şebekesinin hizmete verilmesiyle günümüze kadar gelen 
el dokumacılığı, yarı otomatik ve tam otomatik dokumacılık devam ettirilmektedir (http://kizilcabolukvakfi.com/
dokumacilik.html). 

Kızılcabölük Dokumaları ve Otel Dekorasyonu

Bir ülkenin kimliği olarak nitelendirilen imaj, birçok ülke için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 
Dünyadaki genel imajları itibariyle sorun yaşayan ülkelerin, yeni bir imaj ve yeni bir kimlik oluşturabilmeleri için 
iyi planlanmış tanıtma programlarına ve faaliyetlere gereksinimleri vardır. Türkiye açısından da imaj konusu büyük 
önem arz etmektedir. İmajın turizme yansıması da büyük önem taşımaktadır. Turistlerin karar alma süresince bilgi-
lenme düzeyi kadar, onların o ülke hakkında sahip olduğu izlenimler, beklentiler, duygu ve düşünceler ve kalıplaşmış 
yargılarda oluşan imajın önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu açıdan, Türkiye’nin uluslararası turizm pazarında 
hak ettiği yere ulaşabilmesi için saygın bir Türkiye imajının oluşturulması gereklidir. Türkiye, özellikle bilim, sanat, 
edebiyat, kültür ve spor gibi alanlarda dünyadaki sesini başarıyla yükseltmek zorundadır. (Avcıkurt 2004). Antik çağ-
lardan beri süregelen El Sanatlarımız ölmek üzeredir. Hangi sanat dalı araştırılsa, ya ustasının kalmadığı ya da ucuz 
ithal mallara direnemediği görülmektedir. El dokuması da bunlardan biridir. Ülkemizde pamuk geleneksel yöntem-
lerle işlenerek, dokuma için gerekli iplik haline getirilirken, 1900’lü yılların başında İngiltere’den iplik ve pamuklu do-

• Kızılcabölük Dokumalarının Otel Dekorasyonunda Özellikle Mutfak ve Restoranlarında Kullanımı ve Türk Kültürünün Tanıtılması



103Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

kumaların ithali, pamuk üretimini ve el dokumacılığını olumsuz etkilemiştir. Son yıllarda gözümüze en çok “Made in 
China” yazısı çarpsada, bu sorun çok eskilere dayanmaktadır (http://antikdatça.blogspot.com.htm/2006) Ekonomisi 
tekstile dayalı olan Kızılcabölük’te mevcut dokuma makinelerinde çalışacak işçi bulunamamaktadır. Yılda 20 milyon 
dolarlık ihracat yapan belde, işçi sıkıntısı çekmektedir. Bacasız fabrikalar diyarı olarak nitelendirilen beldede birçok 
tahta tezgâhın yanı sıra otomatik ve yarı otomatik tezgâhlar da bulunmaktadır. Otomatik tezgâhlarda ham bez, çarşaf, 
mendil, gömleklik, pike, sofra bezi, masa örtüsü dokunurken el tezgâhlarında ise kumaş, masa örtüsü, perde üretimi 
yapılmaktadır. Türkiye genelinde mendillik kumaş ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Kızılcabölük’te Tekstil 
Meslek Lisesi’nde okuyan öğrenciler, atölyelerdeki tahta tezgâhlarda ev tekstil ürünleri üretmektedirler. Çok geniş bir 
yelpazede üretim yapan belde, çevre kasabalardan gelen insanlara da iş imkânı sağlamaktadır. Son zamanlarda Kızıl-
cabölük beldesinde üretilen el dokuması kumaşlar Amerika’ya pazarlanmaktadır (www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/
ANADOLUNUN SESI/187/AND 24.htm). 

Bir konutu, bir mekânı hareketli ve hareketli olmayan çeşitli objelerle uyumlu biçimde yerleştirme ve döşeme 
sanatı olarak tanımlanan iç dekorasyon günümüzde “ikamet alanları” ve “ticari alanlar” olarak iki temel kategoriye 
ayırma eğilimi vardır. İkamet alanları dizaynı, evin evle ilgili alanların dizaynı ile ilgilidir. Her ne kadar ev sahibinin 
gereksinimi yıllar boyu değişmeden kalsa da, iç ortamı tasarımlayanlar konuya çok profesyonel olarak veya çeşitli ge-
reksinimlere farklı biçimlerde kararlı olarak yaklaşmaya başlamışlardır. İkamet alanlarının dizaynı, iç ortam dizaynı-
nın hala en önemli alanlarından biridir. Ticari dizayn, ikinci büyük alandır, daha çok ofisler, kurumlar, sergi alanları, 
oteller veya ilgili alanlar gibi toplumsal alanların dizaynı ile ilgilidir (Kalınkara 2006). 

Çeşitli otellerin dekorasyonuna (perde, havlu, dekoratif eşyalar, masa örtüleri vb.)baktığımızda gerek yatak odala-
rında ve banyolarda gerekse mutfak ve restoranlarda el dokumalarına pek rastlanmadığını görmekteyiz. Dokumaları 
çoğunlukla küçük işletmeler ve pansiyonlar kullanmaktadır. Türkiye bir turizm ülkesidir. Gerek doğal güzellikleri 
gerekse tarihi zenginliklerinden dolayı her yıl binlerce turist ülkeyi ziyaret etmektedir. Turistik amaç dışında bir 
çok insan çeşitli nedenlerden dolayı şehir dışına çıkmakta ve çeşitli otellerde konaklamaktadırlar. Otel dekorasyonu 
müşteri tatmini açısından oldukça önemli bir konudur. Dekorasyon, müşterinin göz zevkini tatmin etme dışında 
bizim kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkma mız açısından oldukça önemlidir. Otellerde çeşitli mekânlarda özel-
likle müşterilerin toplu olarak bulunduğu restoran gibi alanlarda masa örtülerinin, peçetelerin, perdelerin, dekora-
tif amaçla kullanılan çeşitli örtülerin, tepsi örtülerinin ülkemizin motiflerini ve kokusunu yansıtması bizim için bir 
gurur kaynağı olacak ve aynı zamanda dikkat çekecektir. Böylece hem aynı ülkede yaşayıp haberdar olmadığımız 
kültürel değerlerimizin farkına vararak ona sahip çıkmış, hem de el sanatlarımızın ülke dışında da tanıtımını sağ-
layıp pazarlanmasını kolaylaştırmış ve zayıflamakta olan el sanatlarımızı canlandırmış olacağız. Otel mutfaklarında 
kullanılan tutacak ve kurulama bezlerinden aşçı ve personel kıyafetine kadar dokumaların kullanılması mümkündür. 
Dokumalarda pamuklu hâkim olduğu için hem ergonomik dolayısıyla sağlıklı bir kullanım gerçekleşecektir.

Kızılcabölükte Bazı Gelenekler

Kızılcabölük’te eskiden görücü usulüyle evlenilirdi. Uzun savaşlar, ailelerin çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmeleri 
bireyleri erken evlenmeye zorlamış ve bu durum kalabalık aile yaşantısını doğurmuştu. 1950’li ve 1960’lı yıllara kadar 
erkekler 16-17 yaşına gelince genellikle ana ve babanın istediği kızla kendisi beğense de beğenmese de evlendirildi. 
Erkeğin görüşü sorulmazdı. Bu kızlar da akraba veya komşu kızları olurdu. Erkeğin kızı görmesi veya tanıması önem-
li değildi. Eşini ancak gerdek gecesi görürdü. Kız oğlan tarafından, ailece beğenilir, karar verilirse, kız evine bilgi ver-
mek, duyurmak için iki ailenin tanıdığı inanılır, güvenilir bir kişi elçi olarak gönderilirdi. Bu elçi, oğlan evinin isteğini 
kız evine bildirir ve birkaç gün sonra tekrar geleceğini söylerdi. İkinci gelişinde kız verilmeyecekse durum bildirilir, 
bu konuda tekrar gelmemesi söylenirdi. Kız verilecekse ikinci gelişinde daha samimi davranılır, tekrar gelmeleri is-
tenirdi. Daha sonraları oğlan evi ile birlikte gelinirdi. Kızın verileceği, söz verme ve nişan günleri konuşulurdu. Bu 
arada kıza takacakları takılar da istenirdi. 

Bazı aileler çok takı istedikleri için oğlan evi bunu yapamazsa, evlilik işi gerçekleşmezdi. Kabul edilirse gelip, 
gitme sürerdi. Söz alma günü belirlenince, o akşam oğlan yakınları ve akrabaları kız evine giderler, sohbet edilir, 
helva, fındık, fıstık yenir, getirilen hoca kuran okurdu. Böylece söz alınmış olunurdu. Gelen konuklar tarafları kutlar 
ve böylece kız verilirdi. Düğüne yakın nişan kız evinde yapılırdı. Oğlanın yakınları ve komşuları davet edilir ve kız 
evine gidilirdi. Gelen akraba kadınları geline takı, (altın, bilezik ve para) takarlardı. Takılar takınca tellal olan bir 
kadın kimin ne taktığını bağırarak duyururdu. Nişandan sonra artık düğün hazırlıkları hızlanırdı. Bu arada kız ve 
oğlan yakınlarının ve komşularının düğünü olur ve bu düğüne oğlan anası gelini götürürdü. Kız düğünde oynatılır 
ve oynarken oğlan anası altın takardı. Böylece kızın nişanlı olduğu herkese duyurulmuş olurdu. Bayramlarda nişanlı 
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kızlar arkadaşlarıyla topluca bayram yerine toplanır ve gezerlerdi. Oğlanlar da kızlar gibi arkadaşlarıyla topluca ge-
zerlerdi. Gezerken nişanlı kızın grubu, oğlanla karşılaşınca, bir kadın oğlanı çağırarak gel nişanlını götür derdi. Oğlan 
o zaman arkadaşlarından ayrılır, kendini çağıran kadına bir miktar para verirdi. Bu para ile kızın arkadaşları helva, 
çerez alıp yerlerdi. Düğün yaklaşınca taraflar birbirlerine elbise ve hediye alırlardı. Buna pırtı görme denirdi. Oğlan 
tarafı geline, anasına ve babasına giysi alırlardı. Kız, tarafı da damada, anasına ve babasına giysi alırdı. Ayrıca taraflar 
gerekli ev eşyaları alırlardı. Günümüzde erkek beğendiği kızla evlenmektedir. Bazıları evlenmeden önce konuşup 
anlaşmaktadır. Eskiden hafta boyu kız ve oğlan evinden yemek yenmekteydi. Geceleri saz çalınıp oyunlar oynanmak-
taydı. Kız evinde geceleri kızlar toplanıp oyunlar oynamakta ve eğlenceler düzenlenmekteydi. Çarşamba günü kız 
evinde çeyiz serilip kızın eşyaları düzenli bir şekilde asılmakta ve düğüne gelenler hem oynayıp eğlenmekte, hem de 
bu eşyalara bakmaktaydılar. Buna çeyiz denmekteydi. Oğlan evinde çarşamba sabahı keşkeklik buğday dövülmekte 
ve oğlanın arkadaşları toplanıp türküler söyleyerek buğdayı dövmekteydiler. Öğleden sonra gençler harman yerinde 
nişan atmakta ve hedefi vuranlara ödül olarak çevre, yazma, verilmekteydi. Zengin aileler güreş düzenlemekteydiler. 
Kazananlara ödül olarak koyun verilmekteydi. Çarşamba akşamı köy veya mahalle meydanına üç sopa çakılmakta, 
üstüne saç konmaktaydı. Burada çıralı odunlar yakılmaktaydı. Buna maşalı denmekteydi. Gençler bu ateş etrafında 
oynamakta, çeşitli eğlenceler düzenlemekteydiler.

Bunlar: Kız kaçırma, köçek oynatma gibi oyunlardı. Oğlan evinde Perşembe sabahı keşkek yapılıp, yenmekteydi. 
Oğlanın komşu ve akrabalarının yeni gelinleri ve genç kadınları güzel giysilerini giymekteydiler. Kocalarının hazırla-
dıkları süslü atlara binmekteydiler. Bu kadınlara yenge denilmekteydi. Yengelerin atları çocuklar tarafından para ile 
kesilmekte ve yengelerden para istenmekteydi. Hazırlıklar tamamlanınca oğlanın eşyaları bir deveye sarılmaktaydı. 
Meydanda girit oynanmakta ve oyun sonunda, ötede gençler, davulcular, yengeler, yüklü ve yüksüz develer gelin 
almaya gitmekteydiler. Kız evinde oyun ve eğlenceden sonra gelin ata bindirilmekteydi. Gelin ata binerken anası ve 
babası bereket ve mutluluk getirmesi için para ile şeker atmaktaydılar. Daha sonra gelin eve getirilmekteydi. Oğlan 
evi gelin almaya gidince, oğlan sağdıcıyla bir evde kalmaktaydı. Gelin gelince oğlanın arkadaşları ev, ev dolaşarak 
damadı aramakta ve damat bulunarak ödüllendirilmekteydi. Sonra topluca kahveye gidilmekte, düğüne katılanlara 
teşekkür için çay, kahve ikram edilmekteydi. Akşam oğlan evinde komşu ve. akrabalar toplanmakta, yemek yenmekte, 
oğlana öğütler verilmekteydi. Cuma günü de gelin bakılmaktaydı. Oğlan evinde kızlar ve gelinler oynayıp eğlenilmek-
teydi.  Günümüzde Cuma günü başlayan düğün pazar gününe kadar sürmekte, artık araçlarla, oğlanın da katıldığı 
toplulukla gelin getirilmektedir. Pazartesi günü gelin bakılmaktadır. Böylece düğün bitmektedir. Düğünden sonra 
önce oğlan evi komşu ve akrabaları ile kız evine birkaç gün sonra da kız evi oğlan evine kutlama ve tanışma gezisi 
yapmaktadır. Buna art ön denmektedir. Bundan sonra oğlanın akraba ve komşularına tanışma gezileri yapılmaktadır. 
Bu gezilere gelin gezdirme denmektedir. Akrabalara yapılan gezilerde, düğüne katıldıkları için hediye ile gidilmekte 
ve buna dürü denmektedir.   

Çok Amaçlı Örtü

• Kızılcabölük Dokumalarının Otel Dekorasyonunda Özellikle Mutfak ve Restoranlarında Kullanımı ve Türk Kültürünün Tanıtılması
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Amerikan Servis

Kurulama Bezi

Yrd. Doç. Dr. Nurten Çekal •



106 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Masa Örtüsü

Dekoratif Örtü                                                                 
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Dekoratif Örtü

Çamaşırlık  
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Giriş

E l sanatları bireyin bilgi ve becerisine dayanan genellikle, doğal hammaddelerin kullanıldığı elde ve basit 
aletler dışında makine gücüne ihtiyaç duyulmadan yapılan ve toplumun kültürünü, gelenek ve görenekleri-
ni taşıyan, yapan kişinin zevk ve becerisini yansıtan gelir sağlayıcı üretime yönelik etkinliklerdir.

İnsanların günlük gereksinimlerini karşılamak için daha çok süsleme dekorasyon ve fayda sağlama amacıyla yapı-
lan el sanatı ürünleri bireyin yaratıcı yeteneği ile toplumun karakterini yansıtarak milli sanat zevkini ortaya koymak-
tır. Bu ürünler tarihsel geçmişi içinde günlük kullanım eşyasından süs eşyasına, çeyizlik eşyadan hediyelik eşyaya pek 
çok ürünü kapsayan dayanıklı tüketim malları olarak tanımlanabilmektedir.1

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında sayısız el sanatları örnekleri mevcuttur. Bu örnek-
ler arsında göçebe ve Yörük kültürünün hâkim olduğu kırsal alanlarda dokumacılıkta yaygın olarak faaliyet göster-
miştir. Anadolu insanı gerek yer yaygısı olarak gerekse günlük kullanım eşyası olarak çok zengin dokuma örneklerini 
ortaya çıkarmıştır.

“Atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde birbirinin altından ve üstünden geçirilmesiyle ortaya çıkan 
düz yüzeyli mamullere“ dokuma denilmektedir.2

Anadolu’da Mekikli El Dokumacılığı birçok El sanatının yanı sıra varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Her yörede 
yapılan dokumalar benzer özellikler gösterse de kullanılan malzemede ve teknikte farklılıklar mevcuttur.

Birden fazla katlanmış ve bükülmüş ipliklerin yan yana dizilmesiyle oluşturulan çözgülerin yerleştirilmesiyle 
arada oluşan ağızlığa mekik yardımıyla atkı ipliklerinin geçirilmesi ile oluşturulan dokumalara mekikli dokumalar 
denir.3

* Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu El Sanatları Programı Öğretim Elemanı, malim10@hotmail.com.
** Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu El Sanatları Programı Öğretim Elemanı, imrenbarutcu@hotmail.

com.
1 (Özdemir, Yetim,1997,191)
2 ( Ersoy,1997,sf.284)
3 ( Aytaç,2006,sf.82)

KIZILCABÖLÜK DOKUMALARINA 
ÇAGDAŞ YAKLAŞIMLAR 
VE GİYSİ TASARIMLARI

Öğr. Gör. Mehmet Ali EROĞLU* • Öğr. Gör. İmren BARUTÇU**



112 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Günümüzde mekikli dokuma tezgâhlarında dokunan kumaşlar, farklı tasarımlarla birleştirilerek günlük ev deko-
rasyonunda ve çeşitli kullanım eşyalarında farklı uygulamalarla karşımıza çıkmıştır.

Kaynaklar tarandığında dokumaların farklı yörelerde günümüz insanının zevklerine hitap edecek şekilde ve mo-
daya da yön verecek özgün tasarımlarla üretim yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu üretimler doğrultusunda günümüzde bu tarz tasarımların büyük önem kazandığı tespit edilerek, ürünlerin el 
sanatları alanındaki materyallerle birleştirilerek ortaya çıkarıldığı da gözlenmiştir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak yapılan araştırmada tasarımlarla birleştirilen Kızılcabölük dokumalarının bilinen kul-
lanım alanlarının dışına çıkılmıştır.

Bu araştırma Denizli ili Tavas ilçesi Kızılcabölük beldesinde faaliyet gösteren geleneksel el sanatları örneklerinden 
olan Kızılcabölük dokumalarına dikkat çekmek ve yörede dokunan kumaşların farklı alanlarda değerlendirilmesi 
açısından önem göstermektedir.

Kızılcabölük ve Kızılcabölük Dokumaları Hakkında Genel Bilgi

Kızılcabölük Hakkında Bilgi

Kızılcabölük Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı bir beldedir. Tavas tarihi bakımından eski önemli bir yerleşim mer-
kezidir.

Kızılcabölük Aydın-Karacasu-Muğla yol güzergâhındadır, 1912 yılında kasaba olmuş yaklaşık 6.000 nüfuslu bir 
beldedir.

Kızılcabölük, Kayı kolunun Üçok boyundandır ve Orta Asya’dan göç etmişlerdir. Beyin 3 oğlundan biri Kızılhisar 
(Serinhisar) yönüne giderek burada yerleşmiş, ikinci oğlu Tavas Kızılca kasabasında kalmış. Üçüncü oğlu da Kızılca-
bölük kasabasının temellerini atmıştır. 

Kızılcabölük’te Dokumacılık

Kızılcabölük el dokumalarının tarihçesi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Orta Asya’dan göç eden uç bey-
lerinin bir kısmı, obalarıyla beraber bugünkü Kızılcabölük beldemizin bulunduğu merkeze yerleşmişlerdir.

Dokumacılığın yöreye Kafkaslardan göç ettiği bilinen insanlar tarafından getirilmiş olduğu sanılmaktadır. 16. 
yüzyıl ortasına kadar mekiği el ile atılan tezgâhlarda dokuma yapılmış ve mamül madde olarak yalnız düz beyaz 
bezler dokunmuştur. 19.yüzyılın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya başlanmış, 1870 senesinden sonra 
dış elbiselikler dokunmuştur.4 

Osmanlı döneminde ise Dokumacılık sanatı daha da gelişmiş ve ilerlemiştir. Bu dönemde birçok sadrazam, şeh-
zade ve devlet ileri gelenlerinin giydikleri giysilerin kumaşları bu yöre dokumalarından temin edilmiştir. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de Kızılcabölük çulhacılığından bahsetmiştir

Kızılcabölük’te dokumanın tarihi el tezgâhlarına dayanmaktadır. El tezgâhları, mahalli ihtiyaçları karşılamak için 
eskiden beri kullanılmış olup ağaçtan yapılmış tezgâhlardır. Hareketlerini insan gücünden alırlar. Çerçeve hareketleri, 
üzerine sırayla basılan pedallarla yapılır, mekik takarak vurma hareketi ise tamamen elle sağlanır.

Yörede bugünkü gelişen teknolojiye rağmen halen tahta tezgâhlarda geleneksel dokumalar yapılmaktadır.

4 (www.kizilcaboluk.biz)
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Kızılcabölük Dokumalarının Yapıldığı Tezgâh Örnekleri

(Fotoğraf No: 1) (RENKLİ s. 326)

(Fotoğraf No: 2) (RENKLİ s. 326)

Tamamen insan gücü ile çalışan çekme tezgâhlarla üretilen kumaşlar yurt içi ve yurt dışı pazarlarında büyük ilgi 
görmektedir. 

Dokumalar üzerindeki motifler yöreye özgü olup sandıklardan çıkan orijinal dokumalar ile aynıdır. Her motifin 
ayrı bir anlamı ve öyküsü vardır. 

Öğr. Gör. Mehmet Ali Eroğlu - Öğr. Gör. İmren Barutçu •
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Kızılcabölük Dokumalarından Örnekler

(Fotoğraf No: 3) (RENKLİ s. 327)

(Fotoğraf No: 4) (RENKLİ s. 327)

El Dokumacılığında has boya olarak kullanılan maddeler kan ot kökü, zeytinyağı, sirke otu ve keçi karnından çı-
karılan bir maya ile kırmızı ve şarabi boyalar yapılmakta iken 1800 senelerine doğru Avrupa Alizar, Şarabi, sarı, Yeşil, 
Siyah, Çivit boyaları 1910 senesine kadar kullanılmıştır. Daha sonra Avrupa’dan temin edilen boyaların kullanılma-
sıyla doğal boyalar önemini kaybetmiştir. Dokumanın hammaddesini pamuk ipliği oluşturmaktadır. Pamuk ipliğinin 
dokumaya dönüştürülmesi için birçok evreleri vardır. 

-Pamuk ipliğinin temini

-İpliğin Dövülmesi (İplik önce çile makinelerin de kelep haline getirilir. Kelepler birbirlerine zincir şeklinde bağ-
lanıp küçük havuzlarda (ahar) ıslanır. Sonra Tokmakla düzgün pürüzsüz büyük bir taş üzerinde dövülür. (tokmakla-
nır) Dövme süresi ortalama bir paket (20 kelep) iplik için 15 dakikadır.

• Kızılcabölük Dokumalarına Çagdaş Yaklaşımlar ve Giysi Tasarımları
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- Kazserleme (İpliğin Ağartılması)

- Muhtelif renk boyaları ile  (ipliğin Boyanması)

-Haşıllama (boyama işlemi bitince iplik burada sertleştirilir ve kullanıma hazır hale getirilir)

-Kalem sarma (haşıldan çıkan ipliğin çözgü yapılabilmesi için küçük bobinlere (kalem) sarılması gerekmektedir. 
Önceleri çıkrıkla yapılan bu işlem günümüzde bobinvar denilen makinelerde yapılmaktadır. 

-Çözgü (kaleme sarılan iplikler) çözgü denilen makinede büyük yumak haline getirilir. Dokuma tezgâhına takılır.

Yapılacak dokumanın çeşidine göre ya tarak çekme ya da tarak ulama denilen işlem yapılır. 

Kızılcabölük’te el tezgâhları mahalli ihtiyaçları karşılamak için eskiden beri kullanılan ağaçtan yapılmış tezgâhladır. 
Beldede 1959 yılında kurulan büyük jeneratör tesisiyle ilk elektrikli tezgâhlar dokuma üretmeye başlamıştır. 1968 
yılında normal elektrik şebekesinin hizmete girmesiyle yarı otomatik ve tam otomatik makineler yardımıyla doku-
macılık devam ettirilmiştir.5 

Kızılcabölük Dokumalarına Verilen Yöresel İsimler ve Kullanım Alanları

Kızılcabölük beldesinde yöre halkının verdiği bilgiler ve yazılı kaynakların doğrultusunda beldede çeşitli dokuma 
kumaş isimleri ve dokumanın kullanım alanlarının olduğu tespit edilmiştir. Dokuma kumaşlar -monika-makarna- 
ekoseli kumaş pikelik-hambez-likralı-bürümcük – adamilas – peştamal – dasdarlık – abani – hasırörgü – seten – dimi 
– çavuşdesen –hoşgör – kırıkpencere – tül - ipekli kumaş bodrum keteni simli kumaş - boşluklu kumaş - şile bezi gibi 
isimlerle anılmaktadırlar.

Kullanım alanları ise peçete-fiskos- mendil-Çarşaf - sofra bezi-perde -şemen-masa ve yatak örtüsü.-perde dir.

Kızılcabölük beldesinin dışında Anadolu’nun bazı illerinde de benzer dokumalar yapılmaktadır. Bu dokumalar 
Amasya (aba-şal), Kastamonu (mendil-ekose kumaş), Konya(bürümcük), Malatya (Car-Peştamal), Sinop(uçkur- ke-
ten, desenli yatak çarşafları), Gaziantep (kutnu), İstanbul (Şile Bezi), Denizli (Buldan bezi), Bayburt ( Ehram), Çorum 
(Kargı), Karabük (Eflani çember dokumaları), Ayancık keten dokumaları, Tarsus (Sekko), İçel (Çekmeli), Adana (Sa-
van), Burdur (dastar), Antakya (harbiye), Trabzon Çarşıbaşı  (Keşan-peştamal) gibi adlarla anılmaktadırlar.

Kızılcabölük Dokumalarının Giysi Tasarımları ve Uygulamaları

Örnek-1-                                                                                              Örnek-2-

5 (www.kizilcaboluk.vakfi.com)
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Örnek-3-

Örnek-1- 

Tasarım şile bezinden yapılmış uzun kollu bir bluz üzerinde tamamlayıcı bir tunik ve kısa kapri pantolondan 
oluşturulmuştur. Kapri Kızılcabölük’te şal olarak dokunan kumaştan yapılmış olup buluzda şile bezi kullanılmıştır. 
Üzerinde tamamlayıcı bir renk saten kumaştan tunik hazırlanmıştır. “Tığ” tekniklerinden örümcek tekniği ile tuniğin 
yaka-etek ucunda, kollarda-kaprinin bel kısmında ve paça kenarlarında süslemeler yapılmıştır.

Örnek-2- 

 Tamamen çağdaş bir bakış açısıyla tasarlanan elbise şile bezi ve makarna kumaşlardan yararlanılarak yapılmış-
tır. Fırfır kısımlarında turuncu tirikoton kumaş kullanılmıştır Elbisenin süsleme kısımlarında ise Bitkisel örücülük 
tekniklerinden olan “güneş Danteli” uygulanmıştır. Bu danteller oluşturulurken keten iplik renklendirilerek motifler 
uygulanmıştır.

Örnek-3- 

 Bu tasarımda “Kızılcabölük’te “şal” olarak dokunan kumaş etek yapılarak değerlendirilmiştir. Üzerine yine mo-
dernize edilerek üst etek(önlük) eklenmiştir. Bu eteğin oluşturulmasın da tığ ve nakış tekniklerinden yararlanılmıştır. 
Üst kısımda ise düşük kol bir bluz yapılmış olup süslemeleri yine etekte olduğu gibi yapılmıştır. Bluzun arka kısmında 
“monika”  adı verilen kumaştan yararlanılmıştır.

                                            

 

Örnek-4-                                                 Örnek-5-                                                  Örnek-6-
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           Örnek-7-                                                 Örnek-8-                                            Örnek-9-

 
 
 

                                     Örn. -10- (RENKLİ s. 327)            Örn. -11- (RENKLİ s. 327) Örn. -12- (RENKLİ s. 327)

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma Denizli ili Tavas ilçesi Kızılcabölük beldesinde faaliyet gösteren dokumacılığın tanıtılması ve doku-
nan kumaşların değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Araştırma kapsamında Kızılcabölük Beldesine gidilerek gerekli veriler toplanarak fotoğraflanmıştır. Yöre Halkı-
nın da görüşleri doğrultusunda bilgilere ulaşılarak kaynaklar toplanmıştır. 

Yörede yapılan araştırma sonucunda tam otomatik, yarı otomatik ve el tezgâhlarında dokumaların yapıldığı fa-
kat gereken tanıtımın sağlanamadığı saptanmıştır. Bu araştırma ile yeni bir bakış açısı getirilmesi ve farklı alanlarda 
kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Kızılcabölük dokumalarından araş-
tırma kapsamında yararlanılarak oluşturulan tasarımlar örgü ve dokuma teknikleri birleştirilerek yeni bir bakış açısı 
getirilmiştir. 

Öğr. Gör. Mehmet Ali Eroğlu - Öğr. Gör. İmren Barutçu •
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Yöresel kumaş dokumacılığının yaygın olduğu Anadolu’da birçok yerleşim yeri adını dokumaları ile duyurmuştur. 
Fakat Kızılcabölük bu tanıtımda hak ettiği yeri alamamıştır. Bu sebeptendir ki tamamen yöreye özgü dokunan bu 
dokumaların, mevcut kullanım alanları dışında da tanıtımının sağlanması ve ekonomik anlamda yöreye katkı sağla-
ması açısından yapılan tasarımlar ve öneriler dikkate alınmalıdır. Bu tasarımlardan oluşan giysilerin gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında yapılacak olan defilelerle tanıtılması ve iç pazarda yerini alması gerekmektedir. Yerel yönetimin 
bu konuya gereken önemi vermesi ve belde halkının bilinçlendirilmesi kalite ve geleneksel dokumacılık yöntemleri-
nin kalıcılığının sağlanması teşvik edilmelidir. Bu tarz dokumaların yapıldığı yerlerde yurt dışından ithal edilen ucuz 
dokumaların varlığı tespit edilmiş olup yöre esnafının Ekonomik kaygı nedeniyle geleneksellikten uzaklaşıp ticari 
amaçlı dokumalar yaptığı gözlenmiştir. Bu gibi kaygıların giderilmesinin ve bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşların 
gerekenleri yapması sağlanmalıdır.

Kültürel değerlerimize sahip çıkmak amacıyla kaliteden ödün verilmemesi sağlanmalıdır. Konuyla ilgili yerel 
yöneticilerin gereken hassasiyeti göstermesi önerilmektedir. Kızılcabölük dokumalarının marka olabilmesi için do-
kumaların kullanım alanlarının ve çeşitlerinin arttırılması,  iç ve dış piyasayla yarışır hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
Yapılan bu çalışmanın Kızılcabölük Beldesi dokumalarının tanıtması açısından ışık tutacağı ve Yörede El sanatlarının 
canlandırması açısından rehberlik edeceği düşünülmektedir.
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Özet

D enizli yöresinde dokumacılık ve el sanatları çok köklü ve eski bir geçmişe sahiptir. Kızılcabölük doku-
malarının bu bölgede üretilen tekstiller arasında kendine has yapısı ve  Anadolu’nun bağrında yaşattığı 
birçok medeniyeti özümsemiş dokusu nedeniyle, bu dokumaların, tarihsel bir aşk hikâyesini konu alan 

Truva filminde Roma dönemi giysilerinde kullanılması bir rastlantı değildir.

Öte yandan tarihsel bilgiler, Denizli’de dericiliğin, yörenin Selçuklular tarafından 17 Eylül 1176 tarihinde alınma-
sıyla Honaz’da başladığını bildirmektedir. Anadolu Ahilik örgütünün kurucusu Ahi Evran’ın Kayseri’de 1237 yılında 
başladığı dericilik mesleğini Denizli’de sürdürdüğü ve hatta ahilik örgütünün temelini de yine bu kentte attığı akta-
rılmaktadır. Ahilik felsefesi sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe geçmiş bir alaşımıdır. 
Bütün Ahilere yönelen düsturların yanı sıra, Ahiliğin, kadınlar kolu olan Bacıyan-ı Rum ( Anadolu Bacıları) için; 
aşına, işine, eşine sahip ol düsturu ayrıca önem kazanmıştır. Kızılcabölük dokumalarını, yörede işlenen deri ile bir 
arada kullanarak, 2009 Yaz Modası temaları ve Ahilik felsefesi doğrultusunda bir bayan abiye giysi koleksiyonu ta-
sarlanacaktır.

Bu tasarımların yabancı tekstil alıcılarına satılması durumunda yöre halkına ek bir gelir sağlanacak ve geleneksel 
kumaşımıza ve derilerimize alternatif bir kullanım alanı kazandırılacaktır.

Giriş

Anadolu birçok medeniyeti içinde barındırmış zengin kültürel yapıya sahip bir coğrafyadır. Dericilerin ‘pir’ ola-
rak kabul ettikleri Ahi Evran’ı da bağrında yaşatan Selçuklular’da aynı coğrafyada, bu zanaatla ilgili olarak adlarından 
söz ettirmişlerdir. 

Tarihsel bilgiler, Denizli’de dericiliğin, yörenin Selçuklular tarafından 17 Eylül 1176 tarihinde alınmasıyla Honaz’da 
başladığını bildirmektedir. Anadolu Ahilik örgütünün kurucusu Ahi Evran’ın Kayseri’de 1237 yılında başladığı de-
ricilik mesleğini Denizli’de sürdürdüğü ve hatta ahilik örgütünün temelini de yine bu kentte attığı aktarılmaktadır. 
Ahi kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye “kardeş- birader” anlamı ile geçmiş ve Türkçe’de geniş kapsamlı bir kavram haline 
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DERİYİ, AHİLİK FELSEFESİ 

IŞIĞINDA BAYAN 2009 
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gelmesinin yanında “cömert-yiğit” anlamlarını da kazanmıştır. Ahilik felsefesi sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik, 
ahlak ve doğruluğun iç içe geçmiş bir alaşımıdır. Anadolu Türkü’ne alın teri ile geçinme, başı dik, kendine güvenli 
ve minnetsiz yaşama yeteneği kazandırmış, bu ruhu onlara aşılamıştır Bütün Ahilere yönelen düsturların yanı sıra, 
Ahiliğin, kadınlar kolu olan Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) için ” Aşına, işine, eşine sahip ol” düsturu ayrıca önem 
kazanmıştır.

Minnetsiz ve özgür yaşam felsefesi doğrultusunda günümüz insanının da giyside hafiflik ve rahatlık aradığını 
düşünürsek yöresel kumaşlarımızın değerini daha iyi anlamış oluruz. 

Modada 2009 İlkbahar-Yaz 

2009 ilkbahar-yazında belirlenen moda başlıklarından biri ” Doğal Özgünlük”tür. Bu tema çerçevesinde doğal 
kumaşlardan yapılmış tasarımlar öngörülmüştür. Yün, ipek, pamuk ve keten gibi malzemelerin kullanılmasıyla za-
rif tasarımlar gündemde olacak. Kullanılan pahalı hammaddelerden dokunmuş kumaşlardan bazıları çok ince ve 
dökümü tül hafifliğinde olup omuzda ve belde drapeler tasarımları süsleyecek. Renkler sarının açıktan koyuya tüm 
tonlarıyla kum renginde olacak. “Natural Sublime” başlığıyla doğaya duyarlılık ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaç-
lanmaktadır.

Geçmişin süregelen kültürü günümüzün modasıyla buluştuğunda Kızılcabölük kumaşları ile deride sıra dışı bir 
uyum yakalanabilmektedir. Deride moda olan renklere bakıldığında kum renginden amber rengine doğru bir geçiş 
söz konusudur. Ayrıca suyun maviliğinin sakinliği ve gri-beyaz tonları ön plana çıkmaktadır. 2009 deri moda renk-
lerinde daha çok pastel ve mat tonlar özellikle farklı tonda bejler ve kahveler, dikkat çekmektedir. Bunların yanında 
kırmızılar ve açık morlar da mevcuttur. Diğer moda renkler olan mavinin ve yeşilin farklı tonları deniz renginin 
sürekli değişimi gibi bir hava yaratmaktadır.

Kolleksiyonun Özelliği

Kızılcabölük kumaşlarının giysi için özgür, rahat ve kullanışlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanısıra abiye 
kıyafet şeklinde kullanıma elverişli bir dokuya sahiptirler. Günümüzün film yıldızları bile filmlerinin galalarında 
Kızılcabölük dokumalarına benzer kumaşlardan yapılmış abiye kıyafetleri ile güzelliklerini ön plana çıkarmaya ça-
lışmaktadırlar. Örneğin Catherine Zeta Jones , “Death Defying Acts” filminin galasında Kızılcabölük kumaşlarına 
benzer dokusu ve tek omuzlu abiye kıyafetiyle şık ve otantik bir havaya bürünmüştür. 

Yukarıda açıklanan ” Doğal Özgünlük” başlığı’na uygun ve ahilik felsefesinin kadına verdiği önem ön plana çıka-
rılarak yapılmış olan tasarımlarda, Kızılcabölük dokumaları günümüz modasına dönük giysi tasarımında kullanıl-
mıştır. Ayrıca koleksiyonun en önemli özelliği, koyun dersiyle, doğal elyaftan elde edilmiş Kızılcabölük kumaşlarının 
insan teniyle uyumlu ve sağlığa, çevreye duyarlı bir şekilde kombine edilmesidir. 

Ahilik Felsefesi Işığında, Kızılcabölük kumaşlarıyla Bayan 2009 İlkbahar-Yaz Modasına Uygun Abiye Kolek-
siyonu Tasarım Süreci

Hazır giyime yönelik bir koleksiyon hazırlamadan önce yapılması gereken ön araştırmalar vardır. İlk önce kolek-
siyonun hangi sezona yönelik üretilmesi düşünülüyorsa o sezonun uluslar arası moda kurullu tarafından belirlenen 
ana temalarının bilinmesi gerekir. Daha sonra bu temalardan birinin seçilip ona uygun malzemelerin araştırılması 
gerekir. Malzemelerin ön araştırması yapıldıktan sonra seçilen ana fikir doğrultusunda bir hedef kitle belirlenip ona 
uygun giysi tasarımı yapılır. Giysi tasarımı safhasında malzemelerin birbirine uyumu, dikim kolaylığı, kullanılacak 
dikiş makineleri seçimi ve moda renkler dikkate alınarak çalışılır. Bu çalışmada yukarıda anlatılan yol izlenerek ko-
leksiyonun tasarımında şu safhalardan geçilmiştir.

Ön Hazırlık- İlk aşamada Kızılcabölüğe gidilip üreticiler ziyaret edilmiş, yerel dokumalar hakkında bilgi toplanıp 
örnekler seçilmiştir.

Hedef kitle olarak pahalı ve özel giyinmeyi seven müşteriler düşünülmüştür. 

Ülkemizdeki deri sektörünün canlanması ve ihracatımızın arttırılması için inceltilmiş koyun veya kuzu derisi 
çeşitleri araştırılmıştır. 

• Kızılcabölük  Kumaşlarıyla  Deriyi, Ahilik Felsefesi Işığında Bayan 2009 İlkbahar-Yaz Modasına Uygun Abiye Giysi Kolleksiyonunda Buluşturma
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Giysi Tasarımı- Kumaş ve deri özellikleri dikkate alınarak eskizler tasarlanmış. Deri ve kumaşın farklı koşullarda 
kirden arındırması gerektiğinden her iki materyalin birbirinden ayrılabilmesi için cırt bantlar ve çıt-çit düğmeler 
kullanılmıştır. Eskizlerden 6 model seçilip konfeksiyon açısından ürünlerin dikimi de dikkate alınarak tasarımlar 
bilgisayar ortamında boyanıp gölgelendirilmiş, model özellikleri belirginleştirilmiştir.

                      Model 1 (RENKLİ s. 328)                                        Model 2 (RENKLİ s. 328)                                         

                    Model 3                                                                            Model 4

 Öğr. Gör. Sevim YILMAZ - Doç. Dr. E. Eser BAYRAMOĞLU •
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                     Model 5                                                                             Model 6              

Orijinal Dokuların Fotoğraflanması ve Numaralandırılması

Kullanılan kumaşların her biri ütülenip düz bir zemin üzerine serilerek fotoğraflanmış doku özelliğinin çizimde 
tam verilememesi dolayısıyla, her bir foğrafa sıra numarası verilip kumaş isimleri ve özellikleri kısaca belirtilmiştir. 
Yapılan çizimlerin üzerinde hangi kumaşın kullanıldığı belirtilmiştir.

Kullanılan kumaşlar ve özellikleri aşağıda fotoğraflarda görülmektedir.

Fotoğraf No: 1-  İpek Kumaş 1 (RENKLİ s. 329)

• Kızılcabölük  Kumaşlarıyla  Deriyi, Ahilik Felsefesi Işığında Bayan 2009 İlkbahar-Yaz Modasına Uygun Abiye Giysi Kolleksiyonunda Buluşturma
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Kumaş 65 cm ende dokunmuş, saf ipekten dokunmuş olup 67 g/m² yoğunluktadır. Kenarları saçaklı olarak üre-
tilmiş.                                                          

 

Fotoğraf No: 2- İpek Kumaş 2 (RENKLİ s. 329)

Kumaş saf ipekten 40 cm ende 160 cm boyda kenarları saçaklı olarak üretilmiş olup, 105 g/m² yoğunluktadır.                                                          

Fotoğraf No: 3- İpek Kumaş 3 (RENKLİ s. 329)

Kumaş 95 cm ende dokunmuş, saf ipektir. Yoğunluğu 67 g/m² yoğunluktadır.  

 Öğr. Gör. Sevim YILMAZ - Doç. Dr. E. Eser BAYRAMOĞLU •
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Fotoğraf No: 4- “Kıvırcık”  Kumaş (RENKLİ s. 329)

  Bu dokuma, 165g/m² yoğunlukta olup, % 100 pamuktan mamuldür. Her yöne esnediğinden dikimi zordur.

Fotoğraf No:5-Kareli Eflatun Pamuk Kumaş (RENKLİ s. 329)

%100 pamuk, iki renkli bu kumaşın yoğunluğu 140 g/ m² .                                                          

• Kızılcabölük  Kumaşlarıyla  Deriyi, Ahilik Felsefesi Işığında Bayan 2009 İlkbahar-Yaz Modasına Uygun Abiye Giysi Kolleksiyonunda Buluşturma
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Fotoğraf No:6- Keten Kumaş (RENKLİ s. 329)

Bu %70 Keten/ %30 pamuk karışımı iplikten dokunmuş olan kumaşın yoğunluğu 210 g/ m².

Fotoğraf No: 7 Renkli Fular (RENKLİ s. 330)

Pamuk, viskon ve sarı sim ipliklerden seyrek dokunmuş boyuna çizgili, 65 cm en ve 200cm boydaki fular 80 g/
m² yoğunlukta.                                                                      

                                     

 Öğr. Gör. Sevim YILMAZ - Doç. Dr. E. Eser BAYRAMOĞLU •
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Fotoğraf No: 8 Kuzu Derisi Örneği

Tuşesi yumuşatılmış ve özel işlenmiş kuzu derisi, modaya uygun mor renge boyanmıştır

Derilerin İşlenmesi

Kolleksiyonda kullanılmak üzere derilerin işlentisi aşağıdaki Tablo 1 de gösterilmiştir. Deriler 2009 bahar moda 
rengi olan mora boyanmıştır ve çok özel olarak işlenmişlerdir.  Mor rengin seçilme nedeni moda olmasının yanısıra, 
mor renginin kadın hareketlerinin sembol rengi olmasıdır. Renk psikolojisi uzmanı Harald Braem’e göre erkeksi kır-
mızı ile kadınsı mavinin karışımı olan mor kadın hareketi için hakların eşitliğini simgelemektedir.1 Ahilik felsefesi 
ışığında başı dik, kendine güvenli, minnetsiz kadının yaşam tarzında bu koleksiyona uygun ideal rengin mor oldu-
ğuna karar verilmiştir.

İşlentiler için 0.8 mm inceliğinde traşlanmış krast koyun derileri alınarak yıkanabilirlik, su, kir ve yağ iticilik 
efekti sağlamak için özel yağlarla yağlama ve top yağlama işlemine tabi tutulmuşlardır. Bunun yanı sıra deriye hoş 
koku sağlamak amacıyla yaban mersini yağı verilmiştir. Ayrıca modifiye üzüm çekirdeği ekstresi retenaj aşamasında 
verilerek deride serbest formaldehit gibi kimyasalların açığa çıkması minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Derilere 
top yağlama yapılarak ipeksi bir tutum ve parlaklık elde edilmiştir. Deriler tamamen naturel bir görüntüde olup 
herhangi bir finisaj işlemi uygulanmamıştır. Bu nedenle deri yapısında bulunan gözenekler tıkanmamış olup derinin 
hava geçirgenliği maksimum düzeydedir(bakınız fograf no:8). Deri son derece hafif, ince, ipeksi tutumlu, pırıltılı ve 
hoş tutumlu günümüz kadınının doğallık ve rahatlık anlayışına uygun olarak mamul hale getirilmiştir.

Kolleksiyonun Üretimi

Tüm modellerin 38 bedende 172 cm boya uygun olarak kalıpları çalışılmış ve birer adet prototip numuneleri ka-
lıp ve dikim tekniğinin sınanması için öngörülen kumaşlara yakın tuşede kumaşlarla veya maliyeti düşük olanlarda 
aynisi ile çalışılmıştır. Prototip numunelerde deri yerine suni deri kullanılmıştır. İpek ve deri malzemeler çok pahalı 
olduğundan ilk denemeler maliyeti karşılayabilmek için ucuz materyallerden denenmiştir. Sponsor bir ihracatçı deri 
konfeksiyon işletmesi bulunabilirse bu koleksiyon orijinal kumaşlardan ve ince kuzu derilerinden 4 ayrı renge bo-
yatılarak çalışılacaktır. İki elbise, 3 etek ve bluz takım ile bir adet bluz pantolon takımdan oluşan bu koleksiyonun 
ile Kızılcabölük kumaşları uluslar arası pazarda üst gelir grubu müşterilerle buluşabilmesi için 2008 son baharında 
fuarlarda tanıtılması gerekmektedir.

1 Eke-Bayramoğlu E.,2006 Moda, Deri ve Yılın Moda Rengi:Mor, Standard, 45,532, S:58-63

• Kızılcabölük  Kumaşlarıyla  Deriyi, Ahilik Felsefesi Işığında Bayan 2009 İlkbahar-Yaz Modasına Uygun Abiye Giysi Kolleksiyonunda Buluşturma
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Tablo 1: Deri Boyama Prosesi ve Reçetesi

İŞLEM % KİMYASAL MALZEME 0C SÜRE
(dk) pH AÇIKLAMA

Islatma 300 Su 35 90    + 1 gece-

Süz – yıka – süz

Yağlama 100 Su 70

3 Magnopal SOF

1 Coripol IN 30

0.2 Yaban Mersini Yağı 30

Boyama 1.06 Sellafast Blue DEN

1 Sellafast Red F 30

Retenaj 1 Modifiye bitki ekstraktı 10

2.Boyama 0.53 Sellafast Blue DEN

0.5 Sellafast Red F 30

1.3 Formik asit 45dk

Top yağlama 300 Su 40

0.5 Formik asit 10

1.5 Coripol IN 20 3,8

Süz – yıka

Sehpa

Askı kurutma

Magnopal SOF: Yıkanabilirlik sağlayan akrilik polimer

Coripol IN: Suya dayanım sağlayan yağ

Sonuç          

Buram-buram tarih kokan dokusuyla Kızılcabölük geleneksel dokumalarımız abiye kıyafet yapımına son derece 
uygun düşmektedir. Yapılan çalışma ile  hazır giyimin exclusively olarak bilinen, öz Türkçe deyimle, pahalı ve az 
sayıda üretilen, marka olmuş ürün sınıfına girecek nitelikte bir koleksiyon tasarlanmıştır. Bu koleksiyon butiklerden 
alış veriş yapan pahalı, şık giymeyi seven yerli ve yabancı, genç veya orta yaş grubu tüm zarif hanımların giyebilmesi 
için tasarlanmıştır. Ayni zamanda bu çalışmayla derinin kumaşla uyumunun ne denli güzel bütünleştirilip giysi ta-
sarlanabileceği gösterilmiştir.

Tasarımlarımızı kitlelerle buluşturacak bir ihracatçı deri hazır giyim şirketinin sahiplenip, Kızılcabölük dokuma-
larını uluslar arası arenada tüketiciye ulaştırması dileğimizdir.

 Öğr. Gör. Sevim YILMAZ - Doç. Dr. E. Eser BAYRAMOĞLU •
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Giriş

2 0. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizm, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerden 
biri haline gelmiştir. Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için bir 
araç olarak kullanılmıştır. Turizm sektörü, yaygın biçimde gelir, iş ve vergi gelirlerinin oluşturulmasında, 

ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmelere katkıda bulunmada rol 
oynayan önemli bir faktör olarak yerini almıştır (1).

Türkiye’nin aktif dış turizmi özellikle 1980’lerden itibaren önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve ülke eko-
nomisine çok büyük katkı sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. Ayrıca dünyadaki bütün turistler 
için de Türkiye popüler bir turist çekim merkezi halini almış, özellikle 1983-1989 yılları arasında turist sayıları ve 
turizm gelirleri bakımından Türk Dış Turizminin, diğer geleneksel turizm gelirlerine göre artış oranı bir önceki yılla 
karşılaştırıldığında %127 ile rekor düzeye çıkmıştır. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 1980 yılında %0,6’dan, 
2001 yılında % 6,0’ya; bununla beraber turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki payı da aynı dönemlerde %11,2’den 
%28,8’e yükselmiştir (2).

Turizm, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı oluşturarak, yeni istihdam olanaklarının meydana getirilmesinde 
dolayısıyla da işsizliğin azaltılmasında ve ödemeler dengesi problemlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynamak-
tadır. Bu nedenle de turizm sektörü, Türkiye’nin ekonomik kalkınma stratejisinde anahtar sektör olarak kabul edile-
bilecek bir konuma sahiptir (1). 

Türkiye’de, turizm uzun yıllar güneş, deniz, kum, doğal güzellikler gibi kaynakları kullanma ve teknolojisi basit 
bir iktisadi faaliyet olarak görülmüştür. Ülkenin döviz darboğazı ve işsizlik gibi başlıca sorunlarına turizmin çözüm 
getireceği beklenmiş ve sektörün son yıllarda gösterdiği büyük gelişmeyle Türk ekonomisinin ve dolayısıyla kalkın-
manın önemli unsurlarından biri olmuştur.

Anadolu coğrafyasının insan yaşamına yansımasının sonucu olarak, coğrafyanın her bir parçası kendi kültürünü 
oluşturmuş, bu paralelde çeşitli yörelerde yaşayan insanlar, doğal ve beşeri faktörlerin etkisiyle oluşturmuş oldukları 
zengin bir kültüre sahip olmuşlardır. Kültür, insanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak-
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tardığı maddi ve manevi ürünler bütünüdür. Kültür, yaşamın, dil, gelenek, kurumlar, sanat yapıları gibi her ürününü 
kapsamaktadır. Yine kültür, insanoğlunun el becerisi ile zekâsının yaratıcı gücü arasındaki diyalogudur (3).

Bu kültürlerden en önemli olanlardan biri de geleneksel kumaşlarımızdır. Ülkemizin neredeyse her yöresinde 
kendi yöresinin özelliklerini yansıtan özel kumaşları mevcuttur.

Geleneksel Kumaşlarımızın Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Ülkemiz, Çin”den başlayıp Avrupa”ya uzanan tarihi ile ipek yolunun da en önemli kavşaklarından biri olmuştur. 
Bu nedenle Anadolu’nun her yöresinde geçmişe ait el dokuması görmek mümkündür. 

Karadeniz’den başlayarak ülkenin güneyindeki Hatay”a, Diyarbakır”a kadar ipekli, ketenli, birçok kumaş çeşidine 
sahip ülkemizde geleneksel kumaşların çoğu artık üretilmemektedir.

1715”lerde 3. Ahmet”in altın sırmalı kumaş üretimini yasaklaması, dokumacılık alanında zor dönemlerin baş-
lamasına yol açmıştır. Dolayısıyla aradan geçen yüz yılsonunda Avrupa kumaşları, Osmanlı İmparatorluğu içinde 
güçlü bir pazar haline gelmiştir. Avrupa dokumalarının ülke pazarını tamamen ele geçirmesi tehlikesine kısmen de 
olsa engel olmak için 1840”tan itibaren Hereke, Feshane, Basmahane gibi kumaş fabrikaları kurulmuştur. 19. Yüzyılın 
başlarından itibaren dokuma sanayii İstanbul ve Marmara”nın dışına doğru yayılmaya başlamıştır (4). 

1950”lerde el dokuması kumaş üretimi giderek azalmıştır. Dokumalarıyla ünlü Kastamonu, Diyarbakır, Gazian-
tep, Balıkesir gibi ülkenin birçok dokuma merkezindeki el tezgâhları tamamen kalkmıştır. 

Denizli”nin buldan bezi gibi bazı bölgelerin kumaş özellikleri günümüze kadar yerini muhafaza edebilmiştir. De-
nizli ilinin bir Tekstil sanayii merkezi olması bu yöreye özgü kumaşların değerlendirilmesinde etkin olmuştur. Ancak 
günümüzde amaç, bu yöresel kumaşların kullanım açısından daha da zenginleştirilmesidir. Bu kumaşlara uygulana-
bilecek birtakım bitim işlemleri sayesinde bu kumaşların hem kullanımı, hem de bakımı daha kolay olacaktır.

Bir ürünün üretimi kadar o ürünün pazarlanması da büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz insanı bu ürünlere daha 
kolay ulaşabilmektedir. Ancak turist gibi ziyaretçilerin bu ürünleri tanımaları ve satın almaları için bazı düzenlemeler 
gerekmektedir. Turistler, genellikle tatil köylerinde ve belirli merkezlerde bulunan alışveriş yerlerine götürülmekte-
dirler. Buralarda da ülkemize özgü, daha çok hediyelik eşyalar yaygın bir biçimde satışa sunulmaktadır. Geleneksel 
kumaşlarımızın satışı ise daha çok üretildikleri yörelerde veya pazarlarda satılmaktadır. 

Geleneksel kumaşlarımız, taşınmasının kolay olması ve sık rastlanmayan özellikleri nedeniyle turistlerin dik-
katini çekmektedir.  Bazı tasarımcılar bu özel kumaşları bebek giysi tasarımlarında vs. kullanarak katma değerini 
artırmışlardır. Bu yönde daha birçok ürünün tasarlanması ve üretilmesi mümkündür.

Fotoğraf 1a. Geleneksel Kumaşlarımız Ve Bu Kumaşlardan Üretilmiş Ürünler

• Geleneksel Kumaşların Turizme Yönelik Olarak Değerlendirilmesi
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Fotoğraf 1b. Geleneksel Kumaşlarımız Ve Bu Kumaşlardan Üretilmiş Ürünler (RENKLİ s. 330)

Geleneksel kumaşlarımızın en ünlüleri yurt dışındaki moda merkezlerine dahi gönderilmektedir. Keten ku-
maşlardan, pamuklu, yünlü ipeklilere kadar tam bir kumaş cenneti olan ülkemiz kumaşlarının değerini yaban-
cılar da anlamışlardır. Paris’e gönderilen bu dokumalar yurt dışındaki fuarlarda oldukça büyük miktarlarda talep 
görmektedir(4).

Türkiye’de Turizmin Ekonomik Sonuçları

Turizmin ekonomik sonuçları olarak; dış ödemeler dengesi, istihdam, ulusal gelir, yabancı sermaye girişi ve böl-
gesel gelişme üzerindeki etkileri dikkate alınabilir. Dünyada turizm talebi ve bunun sonucunda turist harcamaları 
hızla artmakta ve mal ihracına göre turizm daha kolay döviz akışı sağlayan bir ticaret biçimi olmaktadır. Turistik mal 
ve hizmetlere yapılan harcamalar bir döviz akımı doğurarak döviz artışı ya da azalışı şeklinde ödemeler dengesini 
olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

Türkiye açısından da turizm, önemli döviz girdisi sağlayan bir yatırım ve pazarlama alanıdır. Turizm sayesinde, 
ihracı mümkün olmayan birçokkaynak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaktadır. Bu kaynaklardan en önemlile-
rinden biri de geleneksel kumaşlarımız ve bu kumaşlardan yapılan ürünlerdir.

Turizm ve bölgesel gelişme açısından Türkiye’de turizmin ekonomik sonuçlarını incelemek gerekirse; turizm, ül-
kenin gelişmesine katkıda bulunurken, endüstri merkezleri dışında kalan bölgelerin dengeli kalkınmasına ve gelişme-
sine de yardımcı olmaktadır. Gerçekten de endüstriyel açıdan yeterli kaynak ve gelişme olanağı bulamamış bölgelerin, 
iyi bir planlama neticesinde turistik yönden kalkınmaları ve ekonomilerini düzeltmeleri mümkündür (1).

Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal •
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Sonuç ve Öneriler

Turizm, milyonlarca etkileşimin bir arada ortaya çıktığı, kendine özgü tarihi ve dili olan ve çok sayıda insanın 
katıldığı bir kitle hareketidir (5). Turizm sektörü, ülkeler için her zaman gelir kaynağı olmuştur. Turistlerin alış veriş 
yapması, ülke ekonomisi ve küçük esnaflar için gelir kaynağı oluşturmaktadır. Gelir kaynağı oluşturan ürünler arasın-
da yer alan geleneksel kumaşların değerlendirilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun için 
bazı tasarımcılar, Anadolu dokumalarını günümüz formuyla aslını bozmadan modernize etme ve geçmişle günümü-
zü sentezleyebilme amacını gütmektedirler.

Çeşitli şehirlerimizde yörelere özgü kumaşların üretimleri; pazarlama sıkıntısı nedeniyle durmuş durumdadır. 
Boşalan tezgâhların yeniden dolması için yeni pazarlama alternatiflerinin araştırılması gerekmektedir. Bunun için 
ülke imajımızın iyileştirilmesi ve geleneksel ürünlerimizin modernize edilerek dünya genelinde daha iyi bir şekilde 
tanıtılması gerekmektedir.
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Özet

B uruşma dayanımının yüksek olması özellikle giysilik kumaşlarda oldukça önemlidir. Buruşma dayanımına 
lif özelliklerinden kumaş özelliklerine kadar pek çok faktör etki etmektedir. Bu çalışmada; Kızılcabölük do-
kuma kumaşlarının buruşma dayanımları ile benzer kumaşların buruşma dayanımları incelenmiştir. Genel 

olarak Kızılcabölük dokuma kumaşlarının buruşma dayanımları diğer kumaşların buruşma dayanımlarına göre daha 
düşük bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kızılcabölük dokuma kumaş, buruşma geri dönüş açısı  

Abstract

High wrinkle resistant is very important especially in dress fabrics. Many factors effect the wrinkle resistant such 
as fiber properties and fabrics properties. In this study; the wrinkle resistant of Kızılcabölük woven fabrics and the 
wrinkle resistant of similar fabrics were researched. In generally the wrinkle resistant of Kızılcabölük woven fabrics 
were found lower than the wrinkle resistant of other fabrics.

Key Words: Kızılcabölük woven fabric, wrinkle recovery angle

Giriş

Dokuma kumaşlar ev tekstil ürünleri, giysiler, teknik kumaşlar gibi çok farklı alanlarda kullanılabilir.  Genel 
olarak tüm kumaşlar düzgün bir yüzeye, yeteri kadar incelik, sağlamlık ve esnekliğe sahip olmalıdır [1]. Kumaşların 
kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılabilmeleri için, ayrıca kimyasal özellikleri, mekanik özellikleri, duyusal 
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RESISTANT OF KIZILCABOLUK 

WOVEN FABRICS
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özellikleri de oldukça önemlidir. Herhangi bir kumaş için yukarıda sayılan tüm özelikler önemli olmayabilir. Kumaş-
ların kullanım yerleri ve amaçları kumaşlarda aranan özelliklerde öncelikli olarak önemlidir.    

Kızılcabölük dokuma kumaşlarının çarşaf, pike, bornoz ve ev tekstil ürünleri gibi kullanım alanları olmakla bir-
likte giysi üretiminde de kullanılmaktadır. Giysilik kumaşlarda tutum ve tuşe ile birlikte buruşmazlık da önemlidir. 
Buruşmazlığın arttırılması için kumaşlara kimyasal bitim işlemleri uygulanmaktadır. Ancak bu işlem kumaş maliye-
tini artıracaktır. Dolayısıyla kumaş üretimi sırasında alınabilecek önlemlerle kumaşların buruşma dayanımı makul 
seviyelere çıkarılabilir.   

Buruşma, kumaş üzerinde oluşan eğilme deformasyonudur ve estetik açıdan hoş olmayan bir görüntü verir.  Bu-
ruşmazlık kumaşların belirli basınç altında kırıştırıldıktan sonra basınç etkisi kaldırıldığında eski şekline dönebilme 
yeteneğidir. Liflerin esnekliği, iplik bükümü, atkı-çözgü sıklığı, gramaj, doku türü ve kumaş kalınlığı buruşma daya-
nımına etki eden başlıca faktörlerdir [2].  

Bu çalışmanın amacı; Kızılcabölük dokuma kumaşlarının buruşma dayanımlarının genel olarak değerlendirilme-
si ve buruşma dayanımlarının artırılabilmesi için alınabilecek önlemlerin tespit edilmesidir. 

Materyal ve Yöntem

Araştırmanın materyali, Kızılcabölük ve Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bir tekstil işletmesinde do-
kunmuş % 100 pamuk bezayağı kumaşlardır. Kumaş özelliklerinin ölçümü, Denizli Meslek Yüksekokulu Tekstil La-
boratuarında, Çizelge 1’de verilen standartlara göre yapılmıştır. Yapılan tüm ölçümlerde numune sayısı TS EN 12751’e 
göre belirlenmiştir. Laboratuar klima şartları TS 240’ta belirtildiği gibidir. Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde 
SPSS 11.5 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Çizelge 1: Ölçümlerde Kullanılan Standartlar

Ölçülen Özellik Kullanılan Standart

Kumaştan çıkarılan iplikte numara tayini TS 255

Kumaştan çıkarılan iplikte büküm tayini TS 256

Atkı-çözgü sıklıkları TS 250

Gramaj TS 251

Katlanma Açısı Tayini ISO 2313

Genel olarak kumaşlarda buruşma dayanımı iki şekilde ölçülebilmektedir. Bu yöntemlerden biri katlanma açısı 
tayini diğeri görünüm yöntemidir. Görünüm yöntemi ile yapılan ölçümler sübjektiftir.  Yani sonuçlar kişiden kişiye 
değişir. Bu sebeple yaptığımız çalışmada buruşma dayanımı ölçümünde katlanma açısı tayini kullanılmıştır. Bu yön-
temde atkı ve çözgü yönünde 10’ar tane 40 mm * 15 mm boyutlarında kumaş numuneleri hazırlanır. Numunelerin 
yarısı ön yüzü üstte diğer yarısı arka yüzü üstte olacak şekilde ve kısa kenarları üst üstte gelecek şekilde katlanır. Kat-
lanan kumaşlara 10 Newtonluk kuvvet 5 dakika boyunca uygulandıktan sonra kuvvet kaldırılır. Katlanma açısının 
büyük olması kumaşın esnek olması yani buruşma eğiliminin az olması anlamına gelir.         

Kumaş buruşma dayanımına etki eden kumaş özellikleri sıklık, gramaj ve doku türüdür. Sıklık ve gramaj olarak 
Kızılcabölük kumaşlarına benzerlik gösteren ve piyasadan toplanan diğer bezayağı kumaşların da buruşma dayanım-
ları ölçülmüş ve elde edilen ölçüm sonuçları ile Kızılcabölük kumaşlarından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kızılcabölük dokuma kumaşlarından 10 farklı numune alınarak ölçümler yapılmış ve elde edilen değerler Çizelge 
2’de verilmiştir.

• Kızılcabölük Dokuma Kumaşların Buruşma Dayanımlarının İncelenmesi - Researching the Wrinkle Resistant of Kızılcaboluk Woven Fabrics
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Çizelge 2: Kızılcabölük Kumaşlarına Ait Kumaş Özellikleri
K

um
aş

  N
o

G
ra

m
aj

 (g
/m

2 )
İplik Bükümü 

(t/m)
İplik 

Numarası (Ne)
Sıklıklar 
(tel/cm)

Buruşma Geri Dönüş Açısı (o)

Çözgü Atkı

Çözgü Atkı Çözgü Atkı Çözgü Atkı Yüz-
yüze

Ters-
terse

Yüz-
yüze

Ters-
terse

1 343,2 705 536 20,4 20,0 25,7 23,2 39 42 52 51

2 340,1 709 528 20,1 20,1 26,2 23,0 40 40 55 54

3 335,2 710 539 19,8 20,0 26,4 23,1 40 38 52 53

4 341,8 688 541 19,6 19,4 26,0 22,7 37 36 57 58

5 340,9 687 550 19,9 19,7 25,9 22,9 35 38 58 56

6 337,5 699 532 20,0 19,5 25,8 23,0 36 36 54 57

7 339,0 702 539 20,2 19,9 26,2 23,0 39 38 58 54

8 340,8 694 544 20,1 20,1 25,6 23,3 35 36 57 59

9 341,9 706 541 20,3 20,0 25,7 22,5 39 37 59 57

10 336,2 700 540 20,0 20,1 26,3 23,4 38 40 57 60

Denizli Organize Sanayi bölgesinde kurulu bir tekstil işletmesinden elde edilen 10 farklı kumaş üzerinde yapılan 
ölçüm sonuçları Çizelge 3’de yer almaktadır. 

Çizelge 3: Piyasadan Toplanan Benzer Özellikteki Kumaşlara Ait Kumaş Özellikleri

K
um

aş
  N

o

G
ra

m
aj

 (g
/m

2 )

İplik Bükümü 
(t/m)

İplik Numarası 
(Ne)

Sıklıklar (tel/
cm)

Buruşma Geri Dönüş Açısı (o)

Çözgü Atkı

Çözgü Atkı Çözgü Atkı Çözgü Atkı Yüz-
yüze

Ters-
terse

Yüz-
yüze

Ters-
terse

1 340.8 790 615 20,0 20,0 25,9 22,9 43 42 60 60

2 340.7 788 625 20,3 19,9 26,0 23,0 44 41 55 60

3 337.3 795 626 20,1 20,4 25,8 23,1 41 40 57 58

4 341.0 799 620 19,9 19,9 25,9 22,9 42 40 55 56

5 336.9 777 618 20,3 20,4 26,7 22,4 41 41 58 57

6 337.0 790 626 19,6 19,9 25,9 23,1 40 38 54 53

7 338.8 792 616 20,0 19,9 26,0 22,8 38 36 57 58

8 340.1 778 620 20,1 20,4 26,4 23,0 40 39 56 60

9 341.0 796 609 20,0 20,3 25,9 22,9 39 37 57 61

10 338.7 784 615 20,1 20,1 26,0 22,5 39 40 59 55
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Kızılcabölük kumaşlarının ve diğer kumaşların kumaş özelliklerinin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 
Çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4: Kızılcabölük Kumaşlarının ve Diğer Kumaşların Kumaş Özelliklerinin Aritmetik Ortalamaları ve 
Standart Sapmaları

Kumaş 
Cinsi

Gra-
maj (g/

m2)

İplik Bükümü 
(t/m)

İplik Numa-
rası (Ne)

Sıklıklar  
(tel/cm)

Buruşma Geri Dönüş Açısı (o)

Çözgü Atkı

Çöz-
gü

Atkı
Çöz-

gü
Atkı

Çöz-
gü

Atkı
Yüz-
yüze

Ters-
terse

Yüz-
yüze

Ters-
terse

Kızılca-
bölük

Arit-
metik 

Ortala-
ma

339,66 700,00 539,00 20,04 19,88 25,98 23,01 37,80 38,10 55,90 55,90

Standart 
Sapma

2,63 8,14 6,09 0,236 0,257 0,282 0,268 1,93 2,02 2,51 2,85

Diğer

Arit-
metik 

Ortala-
ma

339,23 788,90 619,00 20,04 20,12 26,05 22,86 40,70 39,40 56,80 57,80

Standart 
Sapma

1,71 7,36 5,56 0,201 0,230 0,279 0,236 1,88 1,90 1,87 2,57

Kızılcabölük kumaşları ile diğer kumaşların buruşma geri dönüş açıları birlikte incelendiğinde; Kızılcabölük ku-
maşlarının diğer benzer kumaşlara göre daha düşük değerler aldığı görülmektedir. Yani Kızılcabölük kumaşlarının 
buruşma geri dönüş açıları diğer benzer kumaşlara göre daha düşüktür. Bununla birlikte Kızılcabölük kumaşların-
daki buruşma geri dönüş açılarına ait standart sapma değerleri de diğer kumaşlardaki standart sapma değerlerine 
göre daha yüksek bulunmuştur. Bunun anlamı 10 farklı Kızılcabölük kumaşın buruşma geri dönüş açıları arasındaki 
farklılığın daha fazla olmasıdır. 

Kızılcabölük ve diğer kumaşların buruşma dayanımları arasındaki farklılıkların sebeplerini incelenmesi için, ku-
maş buruşma dayanımına etki eden başlıca özelliklerin yani iplik bükümünün, iplik numarasının, sıklıkların ve gra-
majın istatistiksel olarak değişip değişmediği, t testi ile α= 0,05 önem seviyesinde Çizelge 2 ve Çizelge 3’deki verilerle 
incelenmiştir. Kumaş üretiminde kullanılan ipliklerin bükümleri arasında istatistiksel olarak fark bulunurken, iplik 
numarası, sıklık ve gramajlar arasında fark bulunmamıştır. Dolayısıyla iki kumaş grubu arasındaki buruşma daya-
nımları farklıklarının iplik bükümünden kaynaklanabileceği söylenebilir.  

Sonuç

Kumaş buruşma dayanımı özellikle giysilik kumaşlar için oldukça önemlidir. Kızılcabölük dokuma kumaşların 
buruşma dayanımları benzer dokuma kumaşların buruşma dayanımlarına göre daha düşük olarak bulunmuştur. 
Bunun çok farklı sebepleri olabilir. Öncelikle iplikler farklı harmanlardan ve farklı tür pamuklardan üretilmiş olabilir. 
Ayrıca iplik bükümlerindeki farklıklar da buruşma dayanımları arasındaki farkın sebebi olabilir. 

Kızılcabölük kumaş üreticileri, buruşma dayanımı yüksek kumaşlar üretmek için, atkı ve çözgü iplik bükümleri-
nin makul seviyelerde yüksek, sıklıkların mümkün olduğu kadar düşük ve iplik bağlantı noktaların daha az olduğu 
dimi veya saten kumaş üretebilirler. Sıklık, gramaj ve doku türü gibi parametrelerin müşteriler tarafından belirlen-
mesi durumunda, kumaş üreticileri iplik alırken sadece iplik fiyatı ile ilgilenmemeli, iplik fiyatı ile birlikte iplik öze-
liklerini de dikkate almalıdırlar. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar; sadece % 100 pamuk lifinden üretilmiş ve Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilen sık-
lık ve gramajdaki bezayağı kumaşlar için geçerlidir. Kızılcabölük kumaşları hakkında tam bir fikir elde edebilmek için 
farklı doku türleriyle ve farklı sıklık ve gramajlarda kumaşlar ile çalışma yapmak daha sağlıklı sonuçlar verecektir.   

• Kızılcabölük Dokuma Kumaşların Buruşma Dayanımlarının İncelenmesi - Researching the Wrinkle Resistant of Kızılcaboluk Woven Fabrics



137Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Kaynakça

-Başer, G., 1998. Dokuma Tekniği ve Sanatı. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları No: 2, 255s.

-Özdil, N., 2003. Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri, E.Ü. Tekstil  ve Konfeksiyon Araştırma Uygula-
ma Merkezi Yayınları, 136s.   

-Anonim, 1972, Textiles - Determination of the recovery from creasing of a horizontally folded specimen of fabric by 
measuring the angle of recovery. ISO 2313.

-Anonim, 1989. Dokunmuş Kumaşlar-İmal Tarzı-Analiz Metotları-Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini. TS 
250.

-Anonim, 1989. Dokunmuş Kumaşlar-İmal Tarzı-Analiz Metotları-Kumaştan Çıkarılan İpliğin Doğrusal Yoğunlu-
ğunun Tayini. TS 255.

-Anonim, 1989. Dokunmuş Kumaşlar-İmal Tarzı-Analiz Metotları-Kumaştan Çıkarılan İpliğin Bükümün Tayini. 
TS 256.

-Anonim, 1991. Dokunmuş Kumaşlar-Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini. TS 251.

Yrd. Doç. Dr. Yahya Can - Yrd. Doç. Dr. Muhammet Akaydın •



138 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)



139Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Özet

G iyim ve giyinme kavramlarının örtünme ihtiyacından ortaya çıktığı bir gerçektir. Ancak günümüzde ör-
tünme ihtiyacı daha geri plana itilirken, güzel görünme isteği bu ihtiyacın önüne geçmiştir. Güzel görün-
me isteği ile birlikte farklı olma arzusu tasarım kavramını hayatımıza sokmuştur. Tasarım bir ürünün 

farklı şekillerde kullanıma sunulmasını sağlamaktadır. Anadolu, tarih boyunca giyim tasarımı ve tekstil açısından 
zengin kaynaklara sahip olmuştur. Bu kaynaklar yardımıyla her türlü giysi ve giysi aksesuarı için gereken malzeme 
ucuz olarak sağlanabilmiştir. Denizli ili Kızılcabölük ilçesine ait dokuma örnekleri giysi tasarımcıları için geniş bir 
çalışma olanağı sağlamaktadır. Geleneksel yöntemlerle üretilen ve hammaddesi doğal lifler olan bu kumaşlardan 
yapılan tasarımlar hem zevkli bir giyim hem de konfor sağlamaktadır.  Her türlü giysi formu ile farklı dizaynlarda 
kullanılabilme özelliğine sahip doğal renk ve malzemeden tezgâh dokuması olan Kızılcabölük şalları, sadece aksesuar 
olarak değil, giysi tasarımlarının vazgeçilmezleri arasında yer alabilmelidir. 

Çalışma ile geleneksel yöntemlerle üretilen Kızılcabölük dokumasından hazırlanan giysi tasarımları hem iç, hem 
de dış piyasada kabul görebilen ergonomik şık ve kullanım konforu sağlayan kıyafetleri oluşturacaktır. Çalışmada 
her türlü giysi tasarımında kullanılabilme özelliğine sahip olan Kızılcabölük dokuması kumaştan, giysi tasarımları ve 
örnek giysiler yapılmıştır.

Giriş

Bir kültür ne kadar karmaşık ve gelişken ise, geleneksel el sanatları da o ölçüde hiyerarşik ve çeşitli olarak geli-
şim göstermiştir.  Birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu’ya Türklerin yaptığı göçler, Anadolu’nun bugünkü kültürel 
yapısının oluşturulmasında önemli bir yer tutar. Türkler Anadolu’ya gelirken kendilerine özgü gelenek, görenek, giyim-
kuşam ve el sanatlarını da beraberlerinde getirmişlerdir. Buradaki uygarlıkların kültürleri ile yeni bir sentez içinde varlık-
larını sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Türk giyim kuşam ve el sanatlarının kökleri çok eskilere gitmekte ve sosyo kültürel 
açıdan önem kazanmaktadır (1).

KIZILCABÖLÜK 
DOKUMALARININ GİYSİ 

TASARIMLARINDA 
KULLANILMASI
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İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri dokuma sanatıdır. Kumaş dokumacılığı, insanların soğuktan korun-
ma, mevsimine göre giyinme, örtünme ve süslenme ihtiyacı sonucu doğmuştur. Zamanla dokumacılık gelişmiş, her 
milletin refah düzeyine, sanat ve teknik yeteneğine göre ilerleme kaydetmiştir (2).    

Türk kültürünün en önemli ve en değerli parçalarından olan geleneksel el sanatları içinde dokumacılık ayrı bir 
öneme sahiptir. Orta Asya’dan günümüze dokumacılık Türklerin başlıca uğraşılarından olmuş, gittikleri her yerde 
olduğu gibi Anadolu’da da en güzel örnekleriyle ve çeşitliliğiyle gelişmeye devam etmiştir.  Anadolu halkı günlük 
yaşamını sürdüreceği giysi; dış etkilerden korunacağı çadır, yaygı; eşyasını koyacağı çuval veya kendini ya da yaşadığı 
yeri süsleyecek bir ürün olarak el dokumacılığını yapmış ve kullanmıştır (1). 

Halen Anadolu’nun pek çok yöresinde dokumacılık yapılmaktadır. Dokumacılık pek çok kişi tarafından kazanç 
elde etme ve çevresinin ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Ancak zamanla elektrikli 
tezgâhların yaygınlaşması az zamanda çok kumaş dokunması gibi sebeplerle el dokumacılığı giderek azalmıştır. Bu 
azalmaya karşın Denizli ili Kızılcabölük ilçesi halen dokuma geleneğini ve dokumacılık mesleğini sürdürmeye devam 
etmektedir. 

Giysi Tasarımı

Kızılcabölük, Aydın - Karacasu - Muğla yol güzergâhında yaklaşık 6.000 nüfuslu şirin ve köklü tarihe sahip bir 
kasabadır. Kızılcabölük Denizli iline yaklaşık 50 km. mesafededir. Yaşlılardan ve yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere 
göre kasabanın adı hakkında çeşitli bilgiler ve söylentiler vardır. Bu bilgiler ve söylentiler değerlendirilince hepsi aynı 
noktada birleşmektedir.

1. Kasaba kurulurken dağınık olarak kurulmuş. Bunlara “Bölük” denilmiş. Bu bölükler kırmızı (kızıl) topraklı 
yerlerde yerleşmişlerdir. O nedenle kızıl topraklıların yerleştiği yer anlamına gelen “KIZILCABÖLÜK” adı verilmiş-
tir. 

2. Geçmişte kadınlar başlarını kırmızı bir örtü ile örterlermiş. Erkekler de başlarına kırmızı fes giyerlermiş. Kır-
mızı börgülülerin, başlıklıların yaşadığı yer anlamına gelen “Kızılbörgü”, ”Kızılbörklü” adları ile anılmış. Bu adlar 
zamanla “KIZILCABÖLÜK” şeklini almıştır  (3).   

Kızılcabölük’te el dokumalarının tarihçesi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Orta Asya’dan göç eden uç 
beylerinin bir kısmı, obalarıyla beraber bugünkü Kızılcabölük Beldesinin bulunduğu merkeze yerleşmişlerdir. 

O dönemlerde buralara gelen obaların insanları çobanlık işi ile uğraşmaları nedeni ile keçilerinin kılını, koyun-
larının yününü kirman adı verilen el aletleri ile eğirip (işleyip) kendi ihtiyacı olan giyecek, heybe, çuval, kese gibi 
eşyaları gerim tekniği ile kendileri dokumuşlardır (4).   

16. asırdan 19. asrın ortasına kadar mekiği el ile atılan tezgâhlarda dokuma yapılmış ve mamul madde olarak 
yalnız düz beyaz bezler dokunmuştur. 19. Asrın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya başlamış 1870 sene-
sinden sonra dış elbiselikler dokunmuştur (5).

Günümüzde de hemen her evinden tezgâh sesi gelen Kızılcabölük’te 258 aile hayatlarını çulha dokumacılıktan 
kazanmaktadır ki bu, nüfusun %51’i demektir. Kızılcabölük geçmişte olduğu gibi bugünde bölgenin en gelişmiş do-
kuma merkezidir (6).                          

İnsanların varoluşları ile birlikte çevre şartlarından korunmak için ortaya çıkan örtünme ihtiyacı, tarih boyunca 
giyim şekilleri ve gelenekleri, ait oldukları milletlere, topluluklara ve kişisel zevklerine göre şekillenerek farklılaşmış-
tır (7). 

Geleneksel kültürümüzün en önemli parçalarından birisi de giysilerimizdir. Geleneksel kültürümüzün bir göster-
gesi de olan giysilerimiz geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi görmüştür. Ancak giyim kuşam alışkan-
lıkları zaman içerisinde değişmiş, farklılaşmış bu farklılaşma sonucunda moda ve tasarım kavramları doğmuştur.

İnsanların moda eğilimleri, modayı yakalayabilme ve farklı olma çabaları, giyim alanında tasarımın önemini 
ortaya çıkarmaktadır. Giysi üretiminin ilk basamağı olan tasarım aşamasında, esin kaynağı olarak, toplumun kültürel 

• Kızılcabölük Dokumalarının Giysi Tasarımlarında Kullanılması 
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özelikleri, sosyal yapısı ve tarihi geçmişi, tasarımcı için zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Bir giysi tasarımının yapı-
labilmesi için hayal gücü, sezgi beceri öğelerinin olması gerekmektedir. Aynı zamanda, giysi tasarımlarının oluşması 
için, belirlenmiş bir konudan yola çıkarak belli bir düşünceyi yansıtması ve özgün bir çalışma ile yaratıcılık değeri 
içeren sonuç elde etmesi zorunludur (8).   

İnsanların bedenlerini kapatmaya başlamaları ile birlikte giysi ve giysiyi tamamlayan diğer detaylarda oluşmaya 
başlamıştır. İnsanların güzel görünme sevdasının daha çok giysilerde kendini gösterdiği bir gerçektir (9).

Kızılcabölük dokumaları giysi tasarımlarında da kullanılmakla birlikte günümüzde daha çok ev tekstili alanında 
tercih edilmektedir. 

Her türlü giysi formu ile farklı dizaynlarda kullanılabilme özelliğine sahip Kızılcabölük dokumaları giysi tasa-
rımlarının vazgeçilmezleri arasında yer alabilmelidir. Kızılcabölük’e ait dokuma örnekleri geleneksel özelliklerinin 
yanında giysi tasarımları içinde kullanılarak yaygın kullanıma başlanmasının el dokumacılığı konusunda önemli bir 
merkez olan Kızılcabölük ve dokumalarını, hem yurt içi, hem de dünya genelinde tanınır kılacağı düşünülmektedir. 
Bu amaçla hazırlanan giysi koleksiyonu tamamıyla Kızılcabölük dokuması kullanılarak hazırlanmıştır. Koleksiyonda 
çok amaçlı kullanılabilen bluzlarla birlikte özel gün giysisi olan gelinlikler bulunmaktadır.  

İki bluz ve dört gelinlikten oluşan toplam altı parçalık koleksiyonun artistik çizimleri ve teknik özellikleri irde-
lenmiş ve bu tasarımlardan 3 tanesinin dikimi yapılmıştır. Modellerin dikiminde Kızılcabölük el dokuması şekerpare 
adı verilen kumaş kullanılmıştır. Bu kumaşların temininde dokumacı Ahmet Dobulga sponsor olmuş ve tasarımların 
üretilebilmesi ve dokumaların kullanım alanlarının genişletilmesi amacıyla gerekli tüm desteği vermiştir. Tasarım-
larda kullanılan kumaşlar saf yün olup günlük hayatta çoğunlukla şal olarak kullanılmaktadır. Yapılan tasarımlar bu 
kumaşların işlevselliğini artırmaya yöneliktir. 

Tasarım 1 (RENKLİ s. 331)

Giysi Türü : Günlük

Kumaş Cinsi : Kızılcabölük Dokuması

Kumaş Adı : Şekerpare

Kumaş Rengi : Siyah

Süsleme : Kurdele, lastik 

Dokumanın püskülleri etek ucuna gelecek şekilde kesilerek kol ağzı, yaka ve 
ön kapama kenarları saten biye ile temizlenmiştir. Düz formda kesilen bluzun 
beli ve kol ucuna lastik geçirilmiştir.

Tasarım 2 (RENKLİ s. 331)

Giysi Türü : Günlük

Kumaş Cinsi : Kızılcabölük Dokuması

Kumaş Adı : Şekerpare

Kumaş Rengi : Krem

Süsleme : Dantel 

Dokumanın püskülleri etek ucuna gelecek şekilde kesilerek kol ağzı, yaka ve 
ön kapama kenarları saten biye ile temizlenmiştir. Düz formda kesilen bluzun 
kol ucuna lastik geçirilmiştir. Bluz kol ağzı kol evi çevresine dantel dikilerek 
süslenmiştir.

Yrd. Doç. Songül Kuru - Yrd. Doç. Dr. Halime Yüceer Arslan - Öğr. Gör. Medine Kaynak •
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Tasarım 3 (RENKLİ s. 331)

Giysi Türü : Gelinlik

Kumaş Cinsi : Kızılcabölük Dokuması

Kumaş Adı : Şekerpare

Kumaş Rengi : Krem

Süsleme : Pullu firkete oyası

Kumaş drape yapılarak korsaj hazırlanmıştır. Korsajın altından büzgü ile 
bollaşan etek, aşağıya doğru kademeli olarak bırakılmıştır. Korsaj ve etek uçları, 
pulla yapılan firkete oyası ile süslenmiştir. Kol aksesuarı serbest bırakılarak, baş 

çiçeği ve duvak hazırlanmış duvağın uçlarına firkete oyası dikilmiştir. 

 Tasarım 4 (RENKLİ s. 331)

Giysi Türü : Gelinlik

Kumaş Cinsi : Kızılcabölük Dokuması

Kumaş Adı : Şekerpare

Kumaş Rengi : Krem

Süsleme : Dantel, kumaş katlama tekniği

Marinada yıkanarak bürümcük özelliği verilmiş dokuma kumaş, gelinliğin 
iç elbisesinde kullanılmıştır. Üst formu ve kuyruk kısmı saten kumaştan yapıl-
mıştır. Gelinliğin bir yanı kumaş kaş katlama, diğer yanında ise dantelle asimet-

rik süsleme yapılmıştır. Gelinliği tamamlayan duvak, tülden hazırlanmıştır.

Tasarım 5 (RENKLİ s. 331)

Giysi Türü : Gelinlik

Kumaş Cinsi : Kızılcabölük Dokuması

Kumaş Adı : Şekerpare

Kumaş Rengi : Krem

Süsleme : Drape tekniği

Marinada yıkanarak bürümcük özelliği verilmiş dokuma kumaş, gelinliğin 
üst bedenindeki drapede kullanılmıştır.  Etek kısmında saten kumaşın kullanıl-
dığı gelinliği tülden yapılan duvak tamamlamıştır. 

• Kızılcabölük Dokumalarının Giysi Tasarımlarında Kullanılması 
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Tasarım 6 (RENKLİ s. 331)

Giysi Türü : Gelinlik

Kumaş Cinsi : Kızılcabölük Dokuması

Kumaş Adı : Şekerpare

Kumaş Rengi : Krem

Süsleme : Drape tekniği

Marinada yıkanarak bürümcük özelliği verilen dokuma kumaş, gelinliğin 
elbisesinde ve etek formunda kullanılmıştır. Eteğin iç kısmında tül ile drape 
tekniği kullanılarak süsleme yapılmış ve üst form ve kuyruk kısmında saten 

kumaş kullanılmıştır. Tülden yapılan duvak ile gelinlik tamamlanmıştır. 

Sonuç

El sanatlarının yapısı göz ardı edilerek sanayi ürünleriyle aynı değerde tutulmaları onların yok olmasına sebep 
olmaktadır. Maddi kültürün önemli bir bölümünü oluşturan el sanatlarının geçmişini geleceğe aktarmak onu yaşat-
makla mümkün olabilir.

Kültürümüz ve geleneksel el sanatlarımız içinde önemli bir yere sahip olan dokumacılık sanatı teknolojinin ilerle-
mesi ve el tezgâhlarının giderek azalması nedeniyle yerini dokuma fabrikalarına bırakmıştır. Anadolu ve Türk kültür 
tarihinde önemli yeri olan el tezgâhlarının yok olması ile maddi kültürün önemli bir parçası da yok olacaktır.

Asırların bize yüklediği misyon geleneklerimizle oluşan sosyal ve kültürel hayatımızın mirasını bizden sonraki 
nesillere aktarma görevini yüklemiştir. Bunun için de geleneksel el sanatlarımızı korumak, tarihimize kültürümüze 
ve mirasımıza sahip çıkarak geleceğe taşınmak ve aktarmak gönül borcumuz olmalıdır.

Ulusların kimlik belirleyicisi olan maddi kültür ürünlerinin farklı amaçlarla kullanımı, bu ürünlerin tanıtım ile 
birlikte ürüne olan talebi de arttıracaktır.

 Bu nedenle geleneksel dokumacılığını yaşatmak ve dokuma kumaşlarımızı tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu 
kumaşların farklı amaçlarla farklı tasarımlarda kullanılması ve işlevselliğini arttırılması gerekmektedir. 

Bu amaçla hazırlanan bildiride benzer çalışmalara örnek olabilmek amacıyla yeni tasarımlar yapılmış ve bu tasa-
rımlardan seçilen örnekler üretilmiştir. 

Öneriler

• Yerel yönetimlerince bölgesel bazda üretilen geleneksel dokuma kumaşların üretimini arttırıcı önlemler alın-
malıdır.

• En eski sanatlarımızdan biri olan dokumacılığı yaşatmak ve gelecek nesillere tanıtmak ve aktarmak için her türlü 
çalışma ve araştırma yapılmalıdır.

• Ulusal ve uluslar arası proje çağrılarında bu konu ele alınarak projelendirilmelidir.

• Dokuma kumaş üretimini olumsuz yönde etkileyen tanıtım pazarlama ve üretim sorunlarına çözüm getiren 
önlemler alınmalıdır.

Yrd. Doç. Songül Kuru - Yrd. Doç. Dr. Halime Yüceer Arslan - Öğr. Gör. Medine Kaynak •
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Özet

D enizli ili ve çevresi gerek coğrafi konumu gerekse iklim koşulları bakımından çeşitli medeniyet ve kültür-
lerin beşiği olmuştur. Bu yüzden ilde, ilçeler arasındaki kıyafetlerde bile farklılık görülmektedir. Üçetek ve 
entari olarak adlandırılan kıyafetler bazı bölgelerde morlu kaşık sapı, aklı hacı basması, boncuklu kutma 

gibi entari isimleri alırken, bazı bölgelerde buzlu fistan, güllü basma, adlarını almaktadır. Bununla birlikte Denizli 
ilinin, yöresel kıyafetlerinde renk, desen ve isim farklı olsa bile, biçim olarak birbirine benzemektedir.

Bu araştırmada Denizli ili Kızılcabölük bölgesi geleneksel kadın giysileri teknik ve desen bakımından hazırlanan 
gözlem formu yardımı ile incelenmiştir. Gözlem formundan elde edilen veriler tablolara dökülerek gerekli istatistiksel 
analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, giysilerin biçimleri oluşturulurken, fonksiyonelliklerinin yanında estetik 
görünümlerine de önem verildiği görülmüştür. Giysilerin yaka formu, kol ve kol ağzı biçimi, kapanma teknikleri, 
renk ve desen özellikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Denizli İli, Kızılcabölük, Geleneksel Kıyafetler, Giyim Teknikleri, Süsleme

Giriş

Giyim, ortak davranışların ve buna uygun toplum çıkarlarının sürekli değişim halindeki kültürel değerlere uyar-
lanmasının bir sonucu olarak gelişmiştir.

Gelenek; bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, 
yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. (www.baktabul.com.tr) Geleneksel 
kıyafet denildiği zaman ise, dünyada bir çok milletin benimsediği milletlerarası kıyafet moda kıyafetler dışında; her 
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milletin tarihinden gelen günümüzde sadece halk oyunları ekiplerinin üzerinde görülen veya bazı köylerde yaşatılan, 
çoğu müze vitrinlerine kaldırışmış kıyafetler anlaşılmaktadır (Özel, 1992:11).

Üçetek; Gerek tarihi devirlerde, gerekse günümüzde bölgesel Türk kadının giyiminin en uygun, en çok kabul 
gören özel modeli olmuştur. Üç etek tören ve gelin kıyafetleri arasında en çok tercih edilen bir giyim tarzıdır. Üç etek, 
eteklerinin yanları yırtmaçlı, önü açık, bazen belden birkaç düğmeli veya bir karış yeri kapalı, boyu yerle bir denecek 
derecede uzun olan entarilerdir (Anonim,1986: 12).

Cepken; Çuha, ipek atlas ve kadife kumaşlardan yapılan, kollu ve kolları sarkık bir durumda, yırtmaçlı, gümüş 
sim ve sarı simle süslenmiş yakasız bir kıyafettir. Önü iliklenmeden giyilir. Bel kısmı kısadır. Cepkenin bel kısmının 
kısa olmasının amacı, bele sarılan kuşağın gösterilmesidir (www.kayserikent.com).

Farklı coğrafi konum, politik yapı, ekonomik durum, kültürel etkenler ve tarihsel olaylar her ulusun kendine has 
özellikte bir giyim tarzı oluşturmasına neden olmuştur. Bu giysiler çok fazla değişikliğe uğramadan pek çok kuşak 
tarafından kullanılmıştır. Farklı sosyal yapıları gösteren tarzlar farklı yapıları da yansıtarak bugünde geçerliliğini sür-
dürmektedir. Her milletin tarihsel evrimi farklı olarak gelişmiş, bu farklı gelişim giysilerine de yansımıştır.

Bir kültür karmaşık ve gelişken olduğunda, geleneksel giyim tarzları da o ölçüde hiyerarşik ve çeşitli olarak geli-
şim göstermiştir. XIV. yüzyılın sonlarından sonra ortaya çıkan ekonomik ve sosyal bunalımlar, Denizli’nin sosyal ya-
pısındaki ilk değişiklikleri başlatmıştır. Denizli XV. Yüzyıla temel ekonomik etkinliği tarım ve dokumacılığa dayanan 
küçük bir Anadolu kenti olarak girmiştir. Türk giyim tarihinde Denizli il ve çevresi olarak yöresel kıyafetlerimizde, 
XIX. Yüzyıldan itibaren Avrupa giyim kuşamının etkisi görülmeye başlanmış ve Cumhuriyetin ilanından sonra yapı-
lan Kıyafet Devrimi ile önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişimler Kıyafet İnkılâbı’nın halkımız tarafından benim-
senmesi uzak ve yakın çevre yerleşim birimleriyle yapılan sürekli temaslar, sinema, radyo, televizyon ile dergi, kitap, 
gazete gibi yayın organlarının Denizli halkını özendirmeleri, ülkemizin turizme açılması, sosyal hayatın gelişmesi 
gibi nedenlerle bölgesel nitelikler kaybolmaya başladığında ise bunun yerini kent tutkusu ve modası almış, geleneksel 
giysiler yok olmaya başlamıştır. Etnik gruplaşmaların parçalanması beraberinde geleneksel giysilerin güncelliğini 
yitirmesine yol açmıştır. Ancak, günümüzde yöresel kıyafetlerimizde çok yaşlı kadınların sandıklarında da yerini 
korumaktadır (Kaptan, 1988:1).

Kızılcabölük; Aydın-Karacasu-Muğla yol güzergâhında bulunan ve 1912 yılında kasaba olmuş, yaklaşık 6.000 
nüfuslu ve köklü bir tarihe sahip olan bir yerleşim yeridir. Kasabanın ilk kuruluşunda bölük bölük olduğu ve ilk yer-
leşim yerleri Kırmızı topraklı olduğu, atalarımızdan ninelerimizin başlarına kırmızı bürgü örttükleri, dedelerimizin 
de başlarına kırmızı, baş giysilerden dolayı ‘ Kırmızı bürgülü insanların yaşadığı yer’ anlamına gelen Kızılbörgü-
Kızılcabörklü adları konmuş, zamanla bu adlar KIZILCABÖLÜK şeklini almıştır.

Kasaba idari yönden 1883 yılına kadar Muğla Menteşoğulları beyliğine bağlı kalmış ve 1883 yılında yapılan bir 
yönetim değişikliği nedeniyle Tavas ilçeleriyle birlikte Denizli iline bağlanmıştır (www.kizilcaboluk.bel.tr).

Kızılcabölük denilince akla ilk gelen, eski çağlardan beri süregelen dokumacılık ve beldenin kendi adıyla anılan 
özel bezidir. Kızılcabölük bezi hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi görmektedir. Kızılcabölük bezinden yapılan 
nevresim, mendil, çarşaf, pike, havlu, bornoz, perdelik kumaş, masa örtüsü ve diğer fantezi ürünler ihraç edilmekte-
dir.

Dokumacılığın yöreye Kafkaslardan göç ettiği bilinen insanlar tarafından getirilmiş olduğu sanılmaktadır. 16. 
asırdan 19. asarın ortasına kadar mekiği el ile atılan tezgâhlarda dokuma yapılmış ve mamul madde olarak yalnız düz 
beyaz bezler dokunmuştur. 19. asrın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya başlamış 1870 senesinden sonra 
dış elbiselikler dokunmuştur.

İnsanların teknolojiye doymaları, geriye dönüş ve geçmişe özlem duygusuyla atadan dededen kalma yöntemlerle 
bir kaç kişinin girişimleri ile  El Dokumaları son 5 yılda yaygınlaştırılmıştır. El Dokuma ürünlerinde herhangi bir 
baskı yöntemi kullanılmamaktadır. Desen tamamen dokuma ile verilmektedir (www.kizilcaboluk.bel.tr).

Geçmişi bilmek bu günü daha iyi anlamayı sağlar. Tarihsel ve çağdaş değerlerin ürünü olan giysilerin geçmişini 

• Kızılcabölük Geleneksel Kadın Giysilerinin Teknik ve Desen Açısından İncelenmesi
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incelemek, giysilerin çeşitli özelliklerini bugüne ve gelecek kuşakların moda çizgileri içerisinde yansımalarını görmek 
açısından gereklidir.(Koç, F;1997)

Tarihi süreç içerisinde Türk Giysileri günümüze ulaşıncaya kadar bölgelere ve değişen toplumun yapısına, insan-
ların gelişim evrelerine ve cinslerine göre farklılıklar göstermiştir. Kızılcabölük beldesinin, yöresel kıyafetlerinde renk 
ve desen farklı olsa bile, biçim olarak birbirine benzemektedir. Üst giysi olarak kullanılan cepken ve üçeteklerin yaka 
şekilleri, kapanma biçimleri ve kol formları aynıdır.

Kızılcabölük iklim şartları nedeniyle sıcak bir ilimiz olduğu için üçetek ve cepkenler boyunu sarmayan, açık, ya-
kasız yakalar veya 1-2 cm.lik dik yakalardan oluşmaktadır. Bu yakaların kenarları simli sarma, renk renk oyalar ve su 
taşları ile çevrilmiştir. Bütün bunlar Kızılcabölük halkının giysilerinde eski dönemlerden beri rahatlık kadar estetiğin, 
zarafetin ve süsün de önemli olduğunu yansıtmaktadır.

Belde de yörenin sosyal ve kültürel nitelikleri, gelenekler, vücut biçimleri, yörenin fiziksel koşulları doğrultusun-
da oluşan geleneksel kadın giysilerinden cepken ve üç eteklerin kol formu, yaka ve kapanma biçimleri giysi konforu 
açısından değerlendirilmiştir.

Materyal ve Yöntem

Araştırmanın materyalini, Denizli ili Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinden,  tesadüfen ulaşılan 5 adet üç 
etek ve 2 adet cepken ve ilgili kaynaklar oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini, Denizli ili Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinde bulunan yöresel kıyafetler kapsa-
maktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Denizli ili Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesindeki yöresel kıyafetlerin 
üzerinde yapılan gözlem ve incelemeler oluşturmaktadır. Gözlem ve incelemeler sonucunda geleneksel giysiler; ku-
maş çeşidi, süsleme tekniği, yaka biçimleri, kapanma şekilleri ve kol özelliklerine göre gruplandırılarak, kol formları 
belirlenmiş ve kol özelliği, kol ağzı özelliklerine göre veriler toplanmış ve değerlendirilerek tablolara dökülmüştür.  
Daha sonra gerekli analizler yapılmış; tablolar elde edilen sonuçlar doğrultusunda giysi konforu da dikkate alınarak 
ergonomik açıdan değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Yorum

Bir ülkenin ya da yörenin gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçimlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, bunun-
la birlikte gelişerek devam ettirilmesinde ve yörenin tanıtılmasında geleneksel giyim önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle pek çok yöre gibi Kızılcabölük yöresi de geleneksel giyime büyük önem vermekte ve geçmişten geleceğe bir 
kültür hazinesi olarak korumaktadır.

Denizli ilinin Kızılcabölük beldesine ait bugüne ulaşmış giysiler incelediğinde ve eski devirlerden günümüze 
kadar gelen giysiler hakkında edinilen bilgilere göre, Kızılcabölük giyim kuşamının özünün fazla bozulmadığı, bazı 
değişikliklere uğrayarak bugüne kadar ulaştığı ve geleneksel yaşamda halen kullanıldığı bilinmektedir. Geleneksel 
giysilerin formları incelendiğinde, kullandıkları bölgenin yaşam koşulları ve çalışma şartları düşünülerek hazırlan-
dıkları göze çarpmaktadır. Buradaki temel düşünce, insanın kendini rahat hissetmesi, sağlığı ve iş verimliliğini art-
tırmasıdır.

Kızılcabölük yöresinin geleneksel kıyafetlerini oluşturan üçetek ve cepken kumaşlar hem ev tezgâhlarında, hem 
de dokumacı esnafı tarafından üretilmektedir. Dokumacı esnafını Kızılcabölük yöre halkı oluşturmaktadır. Kızlca-
bölükte dokunan kumaşların, dar dokuma tezgâhların da (35-60cm) dokunması, giysilerin kol genişliklerinin dar 
olmasına neden olmuştur. Dar kollu bir giysiyle insanın rahat hareket edemeyeceği düşünüldüğü için, kol kumaşına 
kuş parçaları ilave edilmiştir. Kuş parçalarının şekli üçetek ve cepkenlerde farklıdır. Bunun nedeni de kıyafetlerin 
farklı özelliklere sahip olmasıdır.

Giysileri kolay giyip çıkarmak, model özelliği kazandırmak ve süslemek amacıyla çeşitli yaka ve kapanma teknik-
leri uygulanır. Giysilere uygulanan yaka ve kapanma payı, giysinin estetik yönünü önemli ölçüde etkiler. Kapanma 
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tekniklerinde özellik bakımından çok önemli farklar görülmez.(Çağdaş, 2002) Geçmişten günümüze üçetekler genel-
likle biye-ilik kapanma kullanılarak yapılmasına rağmen, cepkenler öne kapanma yapılmadan açık bırakılmıştır.

Tablo 1: Kumaş Dağılımları

Seçenekler Sayı %

İpekli kumaş 5 71,5

Çubuklu Pamuklu 2 28,5

Toplam 7 100

Araştırma kapsamına giren cepken üçeteklerin, % 71,5 İpekli kumaş (saten dokuma),  % 28,5’i çubuklu pamuklu 
kumaştan oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre cepken ve üçetekler daha çok ipek kumaştan dikilmiştir. Ayrıca 
Kızılcabölük yöresine ait çubuklu dokuma kumaşlardan oluşan, cepkenlerde fazlasıyla yer almaktadır. Çubuklu do-
kumanın özelliği % 100 pamuk olmasıdır. Dolayısıyla doğal ve sağlıklıdır. Kumaşlar el dokuması ve geleneksel olup 
kökboyası ile boyanmaktadır. Tel sayısı ortalama 40 tel olup dokumadan dokumaya değişmektedir. Kumaşların eni 
35 ile 60 cm arasında farklılık gösterir.

Kızılcabölük yöresine ait üçetek ve cepkenlerde dik yaka kullanılmıştır. İklim ve mevsimler yaka model tasarı-
mında, yakanın açık veya kapalı olmasını etkiler. Denizli ilinin kızılcabölük yöresi sıcak bir yöre olduğu için boyun 
ve boyun çevresini açıkta bırakan yaka modelleri tercih edilmiştir. Yöreye ait cepken ve üçetek modelleri daha çok 
dik yakadan oluşmaktadır. Dik yakanın ortalama 1,5cm eninde olduğu saptanmıştır. Üçetek ve cepken modellerinin 
kapanma payı teknikleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında olan üçetek ve cepkenlerin kapanma tekniklerinden, 
hepsinde birit veya biye ilik kapanma olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre üçetek ve cepkenlerde en çok biye-ilik 
kapanma olduğu söylenebilir. Kullanılan biye, kumaş bandından ya da kalın sim iplikten yapılmış dar, yumuşak bir 
kordondur.

Kızılcabölük yöresine ait cepken ve üç etek modellerinde kolu rahatlatmak için üçgen kuş parçası kullanılmıştır. 
İncelenen cepken ve üçeteklerin kollarını genişletmek amacıyla, ikizkenar şeklinde kesilmiş kumaş parçaları kol alt 
dikişi ve yan dikişle birleştirilerek kolun rahatlaması sağlanmıştır. Üçgenin ikizkenarları bedene veya kola verilmek 
istenen bolluk miktarına göre değişiklik göstermekle birlikte, üçgenin ikizkenarları bedene veya kola yerleştirilmiştir. 
Kol hareketleri ve genişliği ön planda ise, üçgenin ikizkenarı kol alt dikişine birleştirilerek kol genişliği ve hareket 
alanı genişletilmiştir. Kuş parçaları ayrı ayrı veya ortası kumaş katına gelecek şekilde hazırlanmıştır. Kol altında fazla 
yığılma olmasının istenmediği durumlarda, kuş parçası bedene doğru kavisli kesilerek, ortası dikişli olarak yerleştiril-
miştir. Üçgenin alt kenarının ortasından yükseklik ölçüsü arttırılarak, kolun elevasyon (omuzdan yukarıda açısal ha-
reket) durumunda, giysinin gerginlik yaratmaması sağlanmıştır. Ergonomi kavramı o yıllarda bilinmemesine rağmen 
maksimum kavrama noktası düşünülerek kuş parçalarıyla kola bolluk verilmesi, insanların her zaman ergonomi ile 
iç içe olduklarını ve farkında olmadan ergonomik yaklaşımları benimsedikleri görülmektedir. (Vural, Koç ve Pamuk, 
2006: 343-349)

Tablo 2: Kol Ağzı Biçimi Dağılımları

Seçenekler Sayı %

Düz-bol kollar 2 28,5

Manşetli kollar 5 71,5

Toplam 7 100

Araştırma kapsamına dâhil olan Denizli ili Kızılcabölük yöresine ait üçetek ve cepkenlerin kol ağzı biçimleri Tab-
lo 2’de verilmiştir. Tablo 2’ye göre, üçetek ve cepkenler, % 28,5 düz-bol kola, % 71,5 manşetli kola sahiptir. Özellikle 
üçeteklerde, bilek hizasındaki kol boylarının manşet ile toplanarak temizlendiği görülmüştür. Manşetli kolların yırt-
maç özelliğinde dolayı, kullanımı daha rahattır. Bu kolların uçları yöreden yöreye değişiklik gösteren yöresel süsleme 
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teknikleri ile süslenirler. Giysinin görünümü açısından yapılmakla beraber, kol alt dikişinde bırakılan yırtmaçlar 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Denizli ili Kızılcabölük yöresine ait üçetek ve cepkenlerde kol ağzına takılan manşet şekillerinin hepsi düz manşet 
olduğu gözlenmiştir. Bu manşet türünün tercih edilmesi kol model özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 3: Süsleme

Seçenekler Sayı %

Sim sarma 4 40

Kalın ip 2 20

Yardımcı malzeme(sutaşı, kumaş v.b) 4 40

Toplam 10 100

Tablo 3’den de anlaşılacağı gibi, araştırma kapsamına alınan, üçetek ve cepkenlere ilişkin süsleme tekniklerinde 
yaklaşık % 40 sim sarma, % 20 kalın ip, % 40 yardımcı malzemeden yararlanıldığı görülmektedir. Süslemeye ayrı bir 
özen gösterilmiştir. Süsleme, yaka, yırtmaç kenarlarına kol ve etek uçlarına uygulanmıştır. Sim sarma ve sutaşı gibi 
nakış tekniklerinin uygulandığı saptanmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Araştırma kapsamında incelenen Denizli ili Tavas ilçesine bağlı Kızlcabölük yöresi içerisinde, yer alan 7 adet 
cepken ve üç eteklerin biçimleri oluşturulurken, fonksiyonelliklerinin yanında estetik görünümlerine de önem veril-
diği, kol kesimleri, kol ağzı biçimleri, yaka formları, kapanma teknikleri ve süslemelerinde görülmektedir. İncelenen 
giysilerin tümünün kullanıcıların giysiden beklentileri olan işlevsellik, ekonomiklik, estetiklik özelliklerini taşıdık-
ları gözlenmiştir. Üçetek ve cepkenlerde yaka formu incelendiğinde, Kızılcabölük yöresi ve çevresinin iklim şartları 
dikkate alınarak tasarlandığı saptanmıştır. Bu doğrultuda yakaların boyun ve boyun çevresini sarmayan açık yakalar 
olduğu tespit edilmiştir. Yakaların boynu sarmamasında iklimin etkisi görülmektedir.

Kol formları, kolun fleksiyon (bükme) ve ekstansiyon( germe) hareketleri göz önüne alınarak hazırlandığı görül-
mektedir. Ekstansiyon durumundaki, rahatlık sağlamak amacıyla ya kol genişliğine kuş parçaları dikilmiş ya da kol, 
kol ağzına doğru genişletilmiştir. Ayrıca kol ağızları manşetli hazırlanarak kolun daha rahat hareket etmesi sağlan-
mıştır. Kol formlarında, vücudun dinamik özellikleri dikkate alınarak, giysilerin vücuda uyumunda antropometrik 
ölçülerin önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Vural ve diğerlerinin ‘ Geleneksel Kadın Giysilerinde Kol For-
mu Özelliklerinin Giysi Konforu Açısından İncelenmesi’ ile ilgili araştırmalarında benzer bir durum ortaya çıktığı 
saptanmıştır. Vural ve diğerleri kolun fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri göz önüne alarak, vücudun dinamik özel-
likleri doğrultusunda üçetek ve cepkenlerin kolunda, kuş parçalarının kullanıldığını belirtmişlerdir.

Giysilerin üzerine giyilen cepken ve üçeteklerde, kolay giyilip çıkarılması ve model özelliği vermesi için, kulla-
nılan çeşitli kapanma teknikleri uygulanmıştır. Üçeteklerde biye-ilik kapanma yapılması, cepkenlerde ise önün açık 
bırakılarak kapanma yapılmaması dikkat çekmiştir. 

Üçetek ve cepkenlerin, yapımı eskiye dayananlarda, elde makine dikişi ve elde baskı dikişleri kullanıldığı belirlen-
miştir. Giysi parçalarında, makine dikişi ve elde baskı dikişlerinin sıkça kullanıldığı tespit edilmiştir. Üçetekler belden 
dikişli olarak dikilmiştir. Ayrıca üç eteklerin sağ tarafında belin üst kısmına cep dikilerek, hem giysiyi fonksiyonel-
leştirmişler hem de süsleme özelliği katmışlardır. Araştırmaya dâhil olan üçetek ve cepkenlerin yaka, beden ve kol 
biçimlerinde, estetik bir görünüş sağlamak amacıyla daha çok sim sarma süsleme tekniğinin kullanılmasına rağmen, 
değişik renkte oyaların, kaneviçe gibi kalın ipliklerin olması da gözden kaçmamıştır. 

Kaybolmaya yüz tutmuş bu kıyafetler günümüzde ancak halk oyunları kıyafetleri olarak kullanılmaktadır. Ancak 
azınlıkta da olsa daha çok yaşlı kesimin elinde olduğu ve bu kıyafetleri saklamaya özen gösterdikleri gözlenmiştir. 
Sonuç olarak denilebilinir ki; bir kültür savunması ve korunması olarak bu hazineden elimizde kalanları saklamamız, 
envanterini çıkarmamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız şarttır. Geçmişi tespit etmek, yarına ondan kalan güzellik-
leri aktarmak, öğretmek, bildirmek sağlıklı ve uygar yarınlar için yapılabilecek en kutsal yatırımdır.

Doç. Dr. Şule Çivitci - Zeynep Atmaca •
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Fotoğraf: 1 (RENKLİ s. 332)

Kumaş: Çubuklu pamuklu (mavi üzerine beyaz çizgili)

Yaka: Dik yaka

Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma

Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz manşetle toplanmış takma kol

Süsleme: Açık renkli kalın iple ve sutaşı ile işleme
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Fotoğraf: 2 (RENKLİ s. 332)

Kumaş: İpekli kumaş(saten dokuma)
Yaka: Dik yaka
Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma
Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz manşetle toplanmış takma kol
Süsleme: Sim sarma ve kumaş

Fotoğraf: 3 (RENKLİ s. 332)

Kumaş: İpekli kumaş (saten)
Yaka: Dik yaka
Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma
Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz manşetle toplanmış takma kol
Süsleme: Sim sarma ve sutaşı
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Fotoğraf: 4 (RENKLİ s. 332)

Kumaş: İpekli kumaş (saten dokuma)(pamuk karışımı)

Yaka: Dik yaka
Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma
Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz-bol ve iç bükey, takma kol
Süsleme: Koyu renkli iple işleme

Fotoğraf: 5 (RENKLİ s. 333)

Kumaş: Çubuklu pamuklu (mavi üzerine beyaz çizgili)

Yaka: Dik yaka
Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma
Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz manşetle toplanmış takma kol
Süsleme: Sutaşı
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Fotoğraf: 6 (RENKLİ s. 333)

Kumaş: İpekli kumaş (saten)

Yaka: Dik yaka
Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma
Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz-bol ve iç bükey, takma kol
Süsleme: Sim sarma

Fotoğraf: 7 (RENKLİ s. 333)

Kumaş: İpekli kumaş (saten)

Yaka: Dik yaka
Kapanma Biçimi: Biyeli kapanma
Kol: Üçgen kuşlu, kol ağzı düz manşetle toplanmış takma kol
Süsleme: Sim sarma
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Özet

K ızılcabölük beldesinde 16. yüzyıldan beri yaygın olan dokuma ürünleri arasında çarşaflık kumaş üretimi 
önemli bir yer tutmaktadır. Önceleri mevcut olan düz çarşaflık kumaş üretimi günümüzde yerel özellikle-
rini korumakta ve aynı zamanda çağdaş, yeni görünümler alarak pazarlara sunulmaktadır.

Yörede bezayağı, dimi, saten örgülerde üretilen çarşaflık kumaşlara son zamanlarda çubuklu çarşaflıkların üre-
timi de dâhil olmuştur. Bu çalışmada Kızılcabölük’te yaygın olarak üretimi yapılan çarşaflık kumaşlarla çalışılmıştır. 
Ayrıca piyasada tam otomatik dokuma tezgâhlarında üretilen farklı örgülerdeki pamuklu çarşaflık kumaşlar ile bel-
dede üretilmekte olan kumaşların genel özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenip performans durumları değerlen-
dirilmiştir. Elde edilen çarşaflık kumaşların kalitesi üzerinde etkili olan fiziksel özelliklerden yapısal olanları; sıklık, 
gramaj, mekanik özelliklerden; yırtılma, kopma mukavemetleri ve aşınma dayanımları (sürtünme mukavemetleri), 
kimyasal özelliklerden; yıkama sonrası boyut değişimi araştırılacaktır.    

Giriş

Kızılcabölük’te dokumacılık geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen önemli bir geçim kaynağı durumundadır. 
Günümüzde Kızılcabölük dokumacılığı bir yandan ev kaynaklı aile isletmeciliği olarak geleneksel el tezgâhlarında 
üretilirken, diğer yandan gelişen teknoloji ile birlikte yarı otomatik ve otomatik tezgâhlarda da üretimine devam 
edilmektedir.

Kızılcabölük’te üretilen dokumalar genellikle ev tekstil ürünleri kapsamında yer almakta ve çarşaf, nevresim takı-
mı, pike, perde, işlemeli örtüler, kurulama bezleri en önemli ürünleri oluşturmaktadır. Tekstil ürünlerinin kullanım 
alanları çok çeşitli olmakla birlikte, sağlamlık, esneklik ve düzgün bir yüzey hepsinde istenilen genel özelliklerdir. 
Can (2004), kumaşların görünüm özelliklerine sahip olmasının yanında, kullanım alanlarına uygun olabilmesi için 
kimyasal özellikler ile yapısal özellikler (gramaj, doku türü, sıklık vb.), mekanik özellikler (kopma, aşınma vb. muka-
vemeti), duyusal özellikler ve geçirgenlik ve iletkenlik özellikleri (nem, ısı geçirgenliği) gibi fiziksel özelliklere sahip 
olmasının gerektiğini belirtmektedir.
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ÇARŞAFLIK KUMAŞLARIN 
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Dokuma Kumaşların Temel Özellikleri

Kumaşın bir tekstil materyali olarak kullanımını, diğer bir deyimle işlevini sağlayan düzgün yüzey, incelik, esnek-
lik, sağlamlık, örtme gibi temel niteliklerinin yanında, gerek yüzey görünümünü, gerekse kullanım koşullarında dav-
ranışlarını belirleyen başka birçok özelliği vardır. Bu özellikler kumaşın hammadde ve yapı özelliklerinin karmaşık 
fonksiyonları olarak oluşurlar (Başer, 1998).

Kimyasal Özellikler

Bir kumaşın üretimi ve kullanımı sırasında kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı, yanma ve boyanabilme gibi 
özellikleri kimyasal özelliklerdir. Bu ise kumaş yapımında kullanılan liflerin kimyasal özellikleriyle doğrudan ilgilidir.

Fiziksel Özellikler

Kumaşın fiziksel özellikleri lif, iplik özelliklerinden ve kumaş yapısından etkilenen karmaşık özelliklerdir. Bunlar 
kimyasal özelliklerden farklı bir nitelik gösteren bir dizi özelliktir. Bunlar yapısal özellikler, mekanik özellikler, duyu-
sal özellikler, geçirgenlik ve iletkenlik özellikleri olmak üzere dört grupta incelenebilir.

Yapısal Özellikler

Kumaşın eni, boyu, örgüsü, kumaşı oluşturan lif ya da ipliklerin kalınlıkları ve kumaş içerisindeki yoğunluk ya da 
sıklıkları ile kumaş kalınlığı bu özellikler içerisinde sayılabilir.

Mekanik Özellikler

Kumaşın eni, boyu ya da kumaş düzlemine dik doğrultuda etkileyen kuvvetler altındaki davranışlarını belirleyen 
kopma uzaması, kopma dayanımı, yırtılma dayanımı, patlama dayanımı, eğilme dayanımı, dikiş dayanımı, sürtünme 
dayanımı esneklik, ütü tutma, buruşmazlık gibi özellikleri mekanik özellikler olarak tanınırlar.

Duyusal Özellikler

Kumaşın tutumu hammadde özelliğinin, kalınlığının, yumuşaklığının, örgüsünün ve kumaşa uygulanan apre iş-
lemlerinin etkisi nedeniyle kumaşa elle dokunduğumuz zaman algıladığımız duygudur. Kumaşların tutumu, başta 
kullanılan hammadde olmak üzere kullanılan örgü, iplik cinsi, ipliğin bükümü ile dokuma sırasındaki çözgü ve atkı 
sıklıkları kadar, hatta daha çok apre işlemlerine bağlı olarak oluşturulur.

Geçirgenlik ve İletkenlik Özellikleri

Hava ve su geçirgenliği olarak iki ayrı biçimde tanımlanabilen bu özellik kumaş kalınlığı ile doğruda ilişkili ol-
makla birlikte, su geçirgenliği yüzey gerilimi nedeniyle kumaşın yüzey yapısına, hava geçirgenliği kumaş içindeki 
boşlukların miktar ve dağılımına büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle iplik ve sıklıkları kadar, ipliklerin kendi içyapıları 
ve kumaş örgüsü de önemli olmaktadır.

Görünüm Özellikleri

Başta hammadde olmak üzere iplik özellikleri, apre işlemleri, örgü efekti, renk ve ilave yardımcı süsleme eleman-
larının meydana getirdiği kumaşın en önemli özelliğidir. Kumaşın sunulacağı pazar ortamı, mevsim, moda eğilimi ve 
buna bakış açısının etkisi altında belirli değişiklikler gösterir (Acuner, 2001).

Materyal ve Metot

Bu çalışmada, Kızılcabölük’te ve Denizli’de piyasada üretilen %100 pamuklu çarşaflık dokuma kumaşların; kalitesi 
üzerinde etkili olan çözgü-atkı sıklığı, iplik numarası, metrekare ağırlığı, çözgü-atkı kopma mukavemeti, çözgü-atkı 
yırtılma mukavemeti, aşınma mukavemeti ve yıkamadan sonraki boyut değişmeleri incelenmiştir. %100 pamuklu 
çarşaflık kumaşlara ait bahsedilen bu kumaş özellikleri, ISO standartlarına uygun olarak DEBA Basma ve Boya Sanayi 
A.Ş. kumaş kalite kontrol laboratuarında test edilmiştir.  

• Kızılcabölük Beldesi’nde Dokunan Çarşaf ık Kumaşların Genel Özelliklerinin Araştırılması
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Kopma ve yırtılma mukavemeti Titan Universal Mukavemet Ölçeri ile aşınma mukavemeti Mardindale Aşınma 
Ölçeri ile ölçülmüştür. Numuneler, deneylerden önce standart atmosfer şartlarında 20 ± 2°C sıcaklık ve %65 ± 2 bağıl 
nem değerlerinde 24 saat kondüsyonlanmıştır. Kumaş kopma ve yırtılma mukavemeti çözgü ve atkı yönü için ayrı 
ayrı, kumaş aşınma mukavemeti ise; atkı ve çözgü yönü gözetilmeksizin verev yönlü olarak ölçülmüştür. Deneylerde, 
TİTAN Marka Universal Mukavemet Test Cihazı kullanılmaktadır. Cihaz standart bir bilgisayar ile bağlantılı olarak 
özel yazılımı vasıtasıyla çalıştırılmaktadır. Test esnasında elde edilen kuvvet/uzama diyagramı bilgisayar ekranından 
görüntülenebilmektedir. 

Tablo 1’de çarşaflık kumaşların yapısal özellikleri ve Tablo 2’de bu kumaşlara uygulanan testler ve kullanılan ISO 
standartlarına ve bunların TS standartlarındaki karşılıklarına yer verilmiştir.

Tablo 1: Çarşaflık Kumaşların Yapısal Özellikleri

Kumaşlar (Hammadde %100 
Pamuk) Örgü Türü Çözgü İplik 

Numarası
Atkı İplik 
Numarası

Çözgü 
Sıklığı 

Atkı 
Sıklığı Gramaj 

Kızılcabölük Seyrek Çubuklu 
Çarşaflık Kumaş Bezayağı Ne 14 Ne 16 15 tel/cm 16 tel/cm 129,8 g/m²

Kızılcabölük Sık Çubuklu 
Çarşaflık Kumaş Bezayağı Ne 18 Ne 18 16 tel/cm 17 tel/cm 131,4 g/m²

Standart Çarşaflık Kumaş Bezayağı Ne 20 Ne 20 26 tel/cm 22 tel/cm 144,1 g/m²

Poplin Çarşaflık Kumaş Bezayağı Ne 30 Ne 30 34 tel/cm 27 tel/cm 122,6 g/m²

Saten Çarşaflık Kumaş

Saten (5’li 
çözgü 
sateni - 3 
yükselmeli)

Ne 44 Ne 44 58 tel/cm 30 tel/cm 126,1 g/m²

Tablo 2: Çarşaflık Kumaşlara Uygulanan Testler ve Kullanılan Standartlar

Ölçülen Kumaş Özelliği Kullanılan Standart Numarası ve Adı

Birim Alan Ağırlığı

ISO 3801:1977 Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and 
mass per unit area
TS 251 (28.02.1991) Dokunmuş Kumaşlar - Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin 
Tayini

İplik Numarası

ISO 7211-5:1984 Textiles - Woven fabrics - Construction – Methods of analysis - Part 
5: Determination of linear density of yarn removed from fabric
TS 255 (10.01.1989) Dokunmuş Kumaşlar - İmal Tarzı - Analiz Metotları - Kumaştan 
Çıkarılan İpliğin Doğrusal Yoğunluğunun Tayini

Sıklık

ISO 4602:1997 Reinforcements - Woven fabrics - Determination of number of yarns 
per unit length of warp and weft
TS 3328 ISO 4602 (15.04.2002)
Takviyeler- Dokunmuş Kumaşlar- Atkı ve Çözgü Doğrultusunda Birim Uzunluktaki 
İplik Sayısının Tayini

Kopma Mukavemeti

ISO 13934-1:1999 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of 
maximum force and elongation at maximum force using the strip method
TS EN ISO 13934-1 (12.02.2002) Tekstil- Kumaşların Gerilme Özellikleri- Bölüm 
1: En Büyük Kuvvetin ve En Büyük Kuvvet Altında Boyca Uzamanın Tayini- Şerit 
Metodu
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Yırtılma Mukavemeti

ISO 13937-2:2000 Textiles - Tear properties of fabrics - Part 2: Determination of tear 
force of trouser-shaped test specimens (Single tear method) 
TS EN ISO 13937-2   (13.03.2002) Tekstil- Kumaşların Yırtılma Özellikleri- Bölüm 2: 
Pantalon Biçimindeki Deney Numunelerinin Yırtılma Kuvvetinin Tayini (Tek Yırtma 
Metodu)

Aşınma Dayanımı

ISO 12947-2:1998 Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the 
Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown
TS EN ISO 12947-1 (15.02.2001) Tekstil- Martindale Metoduyla Kumaşların Aşınmaya 
Karşı Dayanımının Tayini- Bölüm 1: Martindale Aşındırma Deney Cihazı
TS EN ISO 12947-2 (11.04.2001) Tekstil - Martindale Metoduyla Kumaşların 
Aşınmaya Karşı Dayanımının Tayini- Bölüm 2: Numune Kopmasının Tayini 

Yıkama Sonrası Boyutsal 
Değişimi

ISO 5720 / 6330 2A 60ºC - E Tambur Kurutma
TS 5720 EN ISO 6330/Nisan 2002 Tekstil -Tekstil deneyleri için ev tipi çamaşır 
makinası ile yıkama ve kurutma işlemleri

Kopma Mukavemeti

Kopma mukavemeti; uzunlamasına yöndeki çekme kuvvetine karşı, tekstil ürünlerinin dayanma kabiliyetidir. 
Bir kumaş için kopma mukavemeti; kumasın iki ucundan kuvvet uygulanarak, kumaşın kopmaksızın dayanabileceği 
maksimum kuvvet olarak ifade edilmektedir. Bir kumaş için kopma mukavemeti; iplik özelliklerinden, atkı-çözgü 
sıklığı, gramaj, kumaş doku türü gibi kumaş yapısal özeliklerinden ve terbiye işlemlerinden etkilenmektedir. Tablo 
3’de çarşaflık kumaşların atkı ve çözgü yönündeki kopma mukavemet, kopma uzama değerleri ve ortalama kopma 
süresi verilmiştir. Şekil 1’de çarşaflık kumaşların çözgü ve atkı yönündeki ortalama kopma mukavemetleri, şekil 2’de 
kopma uzama yüzdeleri grafik şeklinde özetlenmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi atkı ve çözgü sıklık değerleri düşük 
olan Kızılcabölük çarşaflık kumaşların kopma mukavemet değerlerinin düşük, sıklıkları diğerlerine göre oldukça 
yüksek olan saten çarşaflık kumaşın özellikle çözgü yönündeki kopma mukavemeti önemli ölçüde yüksek çıkmıştır. 
Genel olarak bakıldığında; çarşaflık kumaşların atkı ve çözgü kopma uzama değerleri birbirine yakın ve tüm kumaş-
ların çözgü kopma uzama değerleri atkı yönündekinden daha düşük olduğu dikkat çekmektedir.   

Tablo 3: Çarşaflık Kumaşların Kopma Mukavemet Test Sonuçları

Kızılcabölük Seyrek Çubuklu Çarşaflık Kumaşın Kopma Mukavemeti Test Sonuçları

Çözgü Atkı

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması 

(%)

Ort. 
Kopma 
Süresi

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması (%)

Ort. Kopma 
Süresi

Ortalama: 206,44 7,41 10,4 s 286,10 16,31 22,6 s

Maksimum Değer: 215,32 7,91 308,77 16,97

Minimum Değer: 197,01 6,92 266,97 15,65

Aralık (Range): 18,31 0,99 41,8 1,32

Standart Sapma: 7,27 0,41 14,93 0,52

Değişim Katsayısı (%): 3,52 5,47 5,22 3,22

Kızılcabölük Sık Çubuklu Çarşaflık Kumaşın Kopma Mukavemeti Test Sonuçları
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Çözgü Atkı

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması 

(%)

Ort. 
Kopma 
Süresi

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması (%)

Ort. Kopma 
Süresi

Ortalama: 216,32 8,14 11 s 297,29 16,25 21,3 s

Maksimum Değer: 235,30 8,76 301,47 16,92

Minimum Değer: 187,16 7,45 294,03 15,48

Aralık (Range): 48,15 1,31 7,44 1,44

Standart Sapma: 19,18 0,58 2,80 0,56

Değişim Katsayısı (%): 8,87 7,12 0,94 3,45

Standart Çarşaflık Kumaşın Kopma Mukavemeti Test Sonuçları

Çözgü Atkı

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması 

(%)

Ort. 
Kopma 
Süresi

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması (%)

Ort. Kopma 
Süresi

Ortalama: 423,35 7,00 9,3 s 380,05 15,4 20,1 s

Maksimum Değer: 439,25 7,23 390,75 15,96

Minimum Değer: 415,70 6,72 357,79 15,09

Aralık (Range): 23,55 0,51 32,96 0,87

Standart Sapma: 9,14 0,19 13,64 0,33

Değişim Katsayısı (%): 2,16 2,67 3,59 2,17

Poplin Çarşaflık Kumaşın Kopma Mukavemeti Test Sonuçları

Çözgü Atkı

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması 

(%)

Ort. 
Kopma 
Süresi

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması (%)

Ort. Kopma 
Süresi

Ortalama: 397,78 9,34 12,9 s 309,4 17,26 23,7 s

Maksimum Değer: 411,96 9,68 321,91 17,86

Minimum Değer: 384,53 8,86 286,92 16,52

Aralık (Range): 27,43 0,82 34,99 1,34

Standart Sapma: 11,34 0,3 14,1 0,53

Değişim Katsayısı (%): 2,85 3,26 4,56 3,05

Saten Çarşaflık Kumaşın Kopma Mukavemeti Test Sonuçları

Çözgü Atkı

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması 

(%)

Ort. 
Kopma 
Süresi

Maks. Yük 
(N)

Kopma 
Uzaması (%)

Ort. Kopma 
Süresi

Ortalama: 638,48 9,84 13,6 s 242,60 12,34 17,2 s

Maksimum Değer: 678,15 10,13 260,27 13,01

Minimum Değer: 572,73 9,46 227,46 11,74

Aralık (Range): 105,41 0,67 32,81 1,27

Standart Sapma: 39,73 0,24 13,93 0,47

Değişim Katsayısı (%): 6,22 2,45 5,74 3,8
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Şekil 1: Çarşaflık Kumaşların Çözgü ve Atkı Yönündeki Kopma Mukavemetleri 

Şekil 2: Çarşaflık Kumaşların Çözgü ve Atkı Yönündeki Kopma Uzama Yüzdeleri

Yırtılma Mukavemeti

Yırtılma mukavemeti; kumaştaki herhangi bir delik veya yırtığa uygulanmış yanal çekme kuvvetine karşı, ku-
maşın gösterdiği direnç yani kumaşın yırtılmaya karşı dayanma kabiliyeti olarak ifade edilmektedir. Bir kumaş için 
yırtılma mukavemeti, kullanım yerine göre farklı olmakla birlikte genellikle, söz konusu kumaşın faydalı olarak kul-
lanılabilmesi için, kopma mukavemetinden daha önemlidir. 

Atkı-çözgü sıklığı ve doku türü, yırtılma mukavemeti üzerinde oldukça etkilidir(Can, 2004). Okur (2002), atkı-
çözgü sıklığı yüksek olan kumaşların kopma mukavemetlerinin yüksek, yırtılma mukavemetlerinin ise düşük oldu-
ğunu belirtmiştir. Yırtılma mukavemeti atkı ve çözgü yönünde dayanıklı iplik yapılarında mukavemetli lifler kullanı-
larak artırılabilir. Ancak yırtılma mukavemeti kumaş içerisindeki ipliğin hareket edebilme kabiliyeti ile de ilgilidir. Bu 
nedenle gevşek kumaş yapıları daha fazla ipliğin kaymasına ve hareket etmesine neden olduğu için yüksek yırtılma 
dayanımı sağlarlar. Aynı kumaşın yırtılma mukavemet değerleri kopma mukavemet değerleri ile kıyaslandığında 
daha düşük sonuçlar vermektedir (Özdil, 2003).  Genellikle düşük kesişme noktası yoğunluğuna sahip ve ipliklerin 
hareket ederek gruplaşmasına izin veren örgülerde yırtılma sırasında uygulanan kuvvete karşı daha yüksek bir direnç 
söz konusudur. Örneğin 2/2 dimi ve 2/2 panama örgüler ipliklerin gruplaşmasına bezayağı örgüden daha kolay izin 
verirler. Bu nedenle dimiler ve panama yırtılmaya bezayağı örgüden daha dirençlidir (Okur, 2002). 
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Yırtılma mukavemeti ölçümünde kumaş kopma mukavemeti ölçülmesinde kullanılan cihazlardan yararlanılabi-
lir. Genellikle numune uzama hızı sabit olan CRE tipi kuvvet uzama grafiğini veren çekme cihazları kullanılır.

Tablo 4’de çarşaflık kumaşların atkı ve çözgü yönündeki yırtılma mukavemetleri,  bu tablonun özeti de şekil 3’de 
grafik şeklinde sunulmuştur. Yapılan testlerde, literatürdekini destekleyen yönde düşük atkı-çözgü sıklıklarında olan 
bezayağı çarşaflık kumaşların yırtılma mukavemet değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, litera-
türde bahsedildiği gibi yırtılma mukavemet değerlerinin saten çarşaflık kumaşta bezayağı örgülü çarşaflık kumaşlara 
nazaran daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 

Tablo 4: Çarşaflık Kumaşların Atkı ve Çözgü Yönündeki Yırtılma Mukavemetleri

Kızılcabölük Seyrek Çubuklu Çarşaflık Kumaşın Yırtılma Mukavemeti Test Sonuçları
Çözgü (N) Atkı (N)

Ortalama: 21,28 15,42
Maksimum Değer: 23,17 20,81
Minimum Değer: 17,51 12,37
Aralık (Range): 5,66 8,44
Standart Sapma: 2,43 3,35
Değişim Katsayısı (%): 11,40 21,70

Kızılcabölük Sık Çubuklu Çarşaflık Kumaşın Yırtılma Mukavemeti Test Sonuçları
Çözgü (N) Atkı (N)

Ortalama: 20,13 19,76
Maksimum Değer: 21,78 20,48
Minimum Değer: 17,49 18,37
Aralık (Range): 4,29 2,11
Standart Sapma: 1,68 0,82
Değişim Katsayısı (%): 8,33 4,16

Standart Çarşaflık Kumaş Yırtılma Mukavemeti Test Sonuçları
Çözgü (N) Atkı (N)

Ortalama: 10,86 11,34
Maksimum Değer: 11,19 11,65
Minimum Değer: 10,62 10,86
Aralık (Range): 0,57 0,79
Standart Sapma: 0,26 0,29
Değişim Katsayısı (%): 2,38 2,59

Poplin Çarşaflık Kumaşın Yırtılma Mukavemeti Test Sonuçları
Çözgü (N) Atkı (N)

Ortalama: 8,08 8,2
Maksimum Değer: 8,31 8,44
Minimum Değer: 7,89 7,94
Aralık (Range): 0,42 0,5
Standart Sapma: 0,16 0,2
Değişim Katsayısı (%): 1,97 2,42

Saten Çarşaflık Kumaşın Yırtılma Mukavemeti Test Sonuçları
Çözgü (N) Atkı (N)

Ortalama: 23,35 18,35
Maksimum Değer: 24,9 18,9
Minimum Değer: 22,3 17,69
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Aralık (Range): 2,6 1,21
Standart Sapma: 1,07 0,54
Değişim Katsayısı (%): 4,59 2,94

Şekil 3: Çarşaflık Kumaşların Çözgü ve Atkı Yönündeki Yırtılma Mukavemetleri

Aşınma (Sürtünme) Dayanımı

Aşınma kelime anlamı ile sürtünme kuvvetinin etkisiyle bir cismin yüzey çıkıntılarının ve pürüzlerinin zamanla 
düzleşmesi ve kalınlığının ya da hacminin azalması demektir (Okur ve Sülar, 2001). Aşınma mukavemeti ise, kuma-
şın gerek kumaş ve gerekse diğer bir yüzey ile teması sonucu, kumaşın bu sürtünme kuvvetine karşı gösterdiği di-
rençtir. Aşınma mukavemeti kısaca, tekstil ürününün sürtünmeye karsı gösterdiği dayanımdır. Kumaş aşınma muka-
vemetine etki eden kumaş yapısal özellikleri; öncelikle doku türü, atkı ve çözgü sıklıkları ve bunlara bağlı olarak iplik 
kıvrımları ve kumaş gramajıdır. Atkı ve çözgü sıklığı artıkça, birim yüzeydeki iplik sayısı artacak ve böylece aşındırma 
kuvvetine maruz kalacak iplik sayısı artacaktır. Dolayısıyla atkı ve çözgü sıklıkları artıkça aşınma mukavemetinin de 
artacağı söylenebilir. Ancak atkı ve çözgü sıklıklarının belirli bir değerin üzerine çıkmasıyla, aşınma mukavemeti 
azalacaktır. Kumaşta kullanılan örgü tipine bağlı olarak atlama uzunluğu arttıkça aşınma dayanımı düşmektedir. 
Ayrıca kumaş sıklığı, gramajı ve kalınlığı arttıkça aşınma dayanımı yükselmektedir. Bezayağı dokulu kumaşlarda, 
dimi ve saten dokulu kumaşlara göre daha kısa atkı ve çözgü atlamaları ve maksimum sayıda iplik kesişmesi olacağı 
için, bezayağı dokulu kumaşların aşınma mukavemetleri, aynı sıklık ve gramajdaki diğer dokulu kumaşlara göre daha 
fazladır (Can, 2004).

Aşınma sonucunda kumaş mukavemet özelliklerinde gramajında, kalınlığında, hava geçirgenliğinde azalma, 
renkte değişimler ve kumaş yüzeyinde boncuklanma görülür. Aşınma testleri, dokuma kumaştaki ipliklerin ikisinin 
koptuğu andaki tur sayısının tespit edilmesiyle sona erdirilmektedir.

Aşındırma işleminde test numunelerinin aşındırma kumaşı üzerinde yaptığı harekete Lissajous figürü denir. Bu 
figür dairesel hareketten dereceli olarak azalan elipsodik harekete ve sonunda çizgisel hale gelen hareket bu sefer aksi 
yönde hareket ederek dairesel harekete ulaşır(Özdil, 2003). 

Tablo 5’de çarşaflık kumaşların aşınma dayanım testlerinde tespit edilen iki ipliğin koptuğu andaki devir sayıları 
görülmektedir. 
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Pamuklu Kumaşlarda Yıkamadan Sonraki Boyut Değişmesi

Tekstil mamullerinde boyut değişimi çekme veya uzama şeklinde gerçekleşebilmekte olup yaygın olarak atkı ve/
veya çözgü yönünde çekme görülmektedir. Ancak çözgü yönündeki çekme atkı yönündeki çekmeden genellikle daha 
fazla olmaktadır. 

Yıkamadan sonraki boyut değişimi değeri; tekstil mamullerinin konstrüksiyonuna, gördüğü terbiye işlemlerine 
ve uygulanan yıkama işleminin şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle hammadde türü, iplik numa-
raları, sıklıklar, doku türü, uygulanan bitim işlemleri önemli derecede etkili olabilmektedir. Şekil 4’de testleri yapılan 
çarşaflık kumaşların çözgü ve atkı yönündeki yıkama sonrası boyutsal değişim değerleri grafik olarak görülmektedir. 
Kızılcabölük Beldesi’nde dokunan çarşaflık kumaşların yıkamadan sonra boyutsal olarak %10 değerinin üzerinde 
çektiği görülmüştür. Bunun sebebi olarak atkı ve çözgü ipliklerindeki sıklık değerlerinin düşük olmasından ve terbiye 
işlemlerinin stabil olarak yapılmamasından (örneğin sanforizasyon işlemi) kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Şekil 4: Çarşaflık Kumaşların Yıkama Sonrası Boyutsal Değişimleri

Tablo 5’de çarşaflık kumaşlara yapılan testlerin genel sonuçları özet olarak verilmiştir.

Tablo 5: Çarşaflık Kumaşlarda Yapılan Testlerin Genel Sonuçları

Kumaşlar                 Test 
Sonuçları

Aşınma 
Dayanımı

Yıkama Sonrası Boyutsal 
Değişimi

Kopma 
Mukavemeti

Yırtılma 
Mukavemeti

Kızılcabölük Seyrek 
Çubuklu Çarşaflık Kumaş 9000 devir Çözgü: -%10,5 Atkı: -%11 Çözgü: 206,4 N 

Atkı:286,1 N
Çözgü: 21,28 N 
Atkı: 15,42 N

Kızılcabölük Sık Çubuklu 
Çarşaflık Kumaş 18000 devir Çözgü: -%11 Atkı: -%10,5 Çözgü: 216,3 N 

Atkı:297,3 N
Çözgü: 20,13 N 
Atkı: 19,76 N

Standart Çarşaflık Kumaş >20000 devir Çözgü: -%7 Atkı: -%3,2 Çözgü: 423,4 N 
Atkı:380,1 N

Çözgü: 10,86 N 
Atkı: 11,34 N

Poplin Çarşaflık Kumaş >20000 devir Çözgü: -%8 Atkı: -%2 Çözgü: 397,8 N 
Atkı:309,4 N

Çözgü: 8,08 N 
Atkı: 8,20 N

Saten Çarşaflık Kumaş >20000 devir Çözgü: +%0,4 Atkı: -%2,3 Çözgü: 638,5 N 
Atkı:242,6 N

Çözgü: 23,35 N 
Atkı: 18,35 N

Sonuç

Bu çalışmada, çarşaflık kumaşlarla yapılan testlerin sonuçları özellikle Kızılcabölük çarşaflıkları dikkate alınarak 
aşağıdaki şekilde özetlemiştir:  
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- Kızılcabölük’te dokunan çarşaflık kumaşların kopma mukavemet değerlerinin diğer çarşaflık kumaşlarına göre 
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ancak çarşaflık kumaşlarda yüksek değerlerde kopma mukavemeti çok büyük bir 
önem taşımamaktadır. 

- Kızılcabölük sık ve seyrek çubuklu olarak dokunan çarşaflık kumaşların incelenen diğer çarşaflık kumaşlara 
nazaran yırtılma mukavemet değerlerinin yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Çarşaflık kumaşlar için yırtılma mu-
kavemetinin kopma mukavemetine kıyasla daha önemli olduğu düşünüldüğünde, Kızılcabölük’te dokunan çarşaflık 
kumaşların bu özellik bakımından daha öncelikle tercih edilebileceği söylenebilir.   

- Kızılcabölük Beldesi’nde dokunan çarşaflık kumaşların yıkamadan sonra boyutsal çekmelerinin diğer çarşaflık 
kumaşlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu özelliğin iyileştirilmesi için kumaş yapısında (örneğin örgü ve 
sıklık) düzenlemeler yapılabileceği gibi terbiye işlemleri ile de daha iyi sonuca ulaşılabilir.

- Kızılcabölük’te dokunan çarşaflık kumaşların aşınma dayanımlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun 
başlıca sebebi iplik sıklıkların özellikle düşük olmasıdır. Aşınma dayanımlarının yükseltilebilmesi için atkı-çözgü 
sıklıkların arttırılabileceği gibi gramajın da iplik numaralarıyla yükseltilmesi bu soruna çözüm oluşturabilir. 

Günümüzün bilinçli tüketicileri tekstil ürünleri seçiminde sadece estetik, görünüm, rahatlık ve moda olgusuna 
dikkat etmemekte, aldığı ürünün kullanım sırasında göstereceği performans ile de yakından ilgilenmektedirler. İşte 
bu açıdan son ürün haline gelmeden kumaşlara yapılacak testler kullanım özelliklerinin ortaya konulmasında olduk-
ça önem taşımaktadır. Kızılcabölük yöresel dokumalarında olduğu gibi standart üretimleri arasında yer alan çarşaflık 
kumaş üretimi ile de istenen kaliteyi sağlayarak pazarda söz sahibi olabilecektir. Çarşaflık kumaşların beklenen per-
formansları üzerinde çalışılarak yapısal değişimler yapıldığında ve terbiye işlemlerinde düzenlemeler ve iyileştirmeler 
yapıldığında kalite arzu edilen seviyelere ulaşacak ve müşteri istekleri daha üst düzeyde karşılanacaktır.      
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Özet

İ nsanoğlunun yaratıldığı günden beri beslenme ihtiyacından sonraki en önemli ihtiyacı giyim olmuştur. Önce-
leri sıcaktan ve soğuktan korunma ihtiyacı olarak görülmüş, daha sonra insanlar sosyalleştikçe giyim tarzları 
da değişmiştir. 

Günümüzde giyim sektörü, dünyanın birçok ülkesinin ve Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutan önemli sektör-
lerden biridir. Çok büyük miktarda paralar verilerek alınan bir giysinin ham madde fiyatı hesapladığında, o giysinin 
satış fiyatının belki yüzde biri bile olmadığını görülür. Bu da maddeye iyi şekil vermenin, tasarım gücünün ülke eko-
nomisinin gelişmesine ne kadar büyük katkısının olduğunu ortaya koymaktadır.

Giysi tasarımının en geniş ufukları zorladığı, hayal sınırlarının en uzak noktasını bulduğu alanı, tasarım çalışma-
larıdır. Türkiye’nin tekstil sektöründeki pazar payını yükseltebilmesi güçlü ve dinamik tasarım gücüne bağlıdır. De-
nizli sanayinin temelini oluşturan tekstil sektörünün tarihsel olarak geçmişi 2000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. 
Ekonomisi dokumacılığa dayalı 5 bin 310 nüfuslu Kızılcabölük beldesinde 500 el ve 2 bin yarı otomatik tezgâhlarla 
üretim yapılmaktadır. Burada dokunan ve üretilen ürünlerin bir kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir.

Ekonomik, siyasal ve toplumsal etkileri bakımından sanayi devrimi ile eşdeğer tutulan yeni bir döneme, bilgi ça-
ğına geçiş sürecini yaşadığımız şu günlerde, hiçbir kuruluşun uluslar arası piyasalarda eğimleri, yönelimleri ve moda 
akımlarını izlemeden, tüketici talep, beklenti ve alışkanlıklarını dikkate almadan ayakta kalma şansının olmadığı bir 
gerçektir. Bu bağlamda Kızılcabölük kumaşlarından üretimi kolay giyilebilirlik özelliklerini taşıyan giysi tasarımları 
hazırlanarak farklı pazar olanakları yaratılmalıdır.

Anahtar Kelime: Umut, emek, Kızılcabölük dokumaları, giysi tasarımları

Hope To Effort Women Clothing Designs From Kizilcaboluk Weavings

Abstract: Clothing has been the most important need of man following nutrition need since man created. 
Formerly, it has been seen as a tool to protect from cold and hot, lately by socializing clothing style of man has been 
changed.

Today clothing sector is one of the most important sector for the economy of Türkiye and many other countries. 
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When raw material of clothing is calculated, it is seen that it is not even 1% of its price. This presents us how far 
designing and forming a material properly has contribution on economic development of a country. Designing efforts 
are the most important area of clothing that imagination is its highest level. Increasing market share of Türkiye in 
textile sector is tied to strong and dynamic designing power.History of textile sector that constitutes basic of Denizli 
industry is based on 2000 years ago.

Kızılcabölük economy is based on weaving and 500 hand loom and 2000 semiautomatic looms are used for 
weaving. Some of the products that are produced and weaved here are exported. In information age which is equal to 
industry revolution about social affects, it is actual that non of the establishment can lead their life without taking into 
consideration of consumers demand, expectations, habits; without observing inclinations in the market and fashion 
flow.  In this sense different market share should be created by preparing clothing designs from Kızılcabölük fabrics 
that can be dressed easily. 

Keywords: Hope, effort, Kızılcabölük weavings, Clothing designs 

Giriş

Temel fizyolojik ihtiyaçların başında gelen örtünme ihtiyacı, zamanla yerini örtünmenin daha estetik boyutu olan 
giyinmeye bırakmıştır (Altınay ve Yüceer, 1992).  Bir incir yaprağıyla başlayan ve hayvan postlarıyla örtünme şeklinde 
gelişmeye devam eden giyim, önceleri sıcaktan ve soğuktan korunma ihtiyacı olarak görülmüştür. Daha sonra insan-
lar sosyalleştikçe giyim tarzları da değişmiştir. Tarih boyunca, bir insanın giysisi onun ait olduğu sosyal sınıfı ortaya 
koymaya yetmiştir. Cenap Şahabettin:“Kıyafet kişinin kartvizitidir” diyerek giyimin hayatımızda önemli yere sahip 
olan unsurlardan olduğunu belirtmiştir ( ww.megep.meb.gov.tr.artistik çizim modülü).

Giyinme, sosyal kontrol ve sosyalleşme için veya kültürel kısıtlamalardan kurtulmak amacıyla kullanılan alterna-
tif bir araçtır (Crane and Bovone 2006).

Günümüzde giyim sektörü, dünyanın birçok ülkesinin ve Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutan önemli sektörler-
den biridir. Çok büyük miktarda paralar verilerek alınan bir giysinin ham madde fiyatını hesapladığınızda, o giysinin 
satış fiyatının belki yüzde biri bile olmadığını görürsünüz. Bu da maddeye iyi şekil vermenin, tasarım gücünün ülke 
ekonomisinin gelişmesine ne kadar büyük katkısının olduğunu ortaya koymaktadır ( ww.megep.meb.gov.tr.artistik 
çizim modülü).

Tekstil sektörünün son süreci olan giyim sektöründe yaşanması olası riskleri ortadan kaldırmak ya da minimum 
düzeye indirmek; tüketici tercihlerinin doğru belirlenmesi ile mümkün olacaktır (Çakar ve Ark. 2003). Moda, belirli 
bir toplumda uygun görülen ortak zevkler, geçici, yaşama ve hissetme biçimleridir. Aynı zamanda moda toplum ya-
şamına girmiş, geçici yenilikler ve zevklerdir (Olgaç, 2005).

Denizli sanayinin temelini oluşturan tekstil sektörünün tarihsel olarak geçmişi 2000 yıl öncesine dayanmaktadır. 
Denizli yöresinde üretilen ve kalitesi ile büyük ün salan el dokumacılığı ürünlerinin Ege kıyılarındaki liman kentlerin-
den Yunanistan ve İtalya’ya satıldığı bilinmektedir. Geleneksel el dokumacılığı uğraşısı yörede Türk hâkimiyetinden 
sonra da, yünlü dokumadan pamuklu dokumaya geçiş biçiminde değişim yaşayarak parlak dönemler yaşadığı bilin-
mektedir (Gözlükaya, T. 2005).

Bu çalışmadaki amacımız, Kızılcabölük dokumalarından özgün giysi tasarımları yaratmaktır. Bu amaçla Kızılca-
bölük dokumaları incelenerek,  her dokumanın uyum sağlayabileceği modeller tasarlanmıştır. Tasarlanan modeller-
den bir kısmı hayata geçirilmiştir. Ayrıca, Kızılcabölük, özgün tasarımlara ve üretimlere önem veren bir belde olarak 
kültürel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde düzenleye-
ceği moda etkinlikleri ile hem dünyaya hem de Türkiye’ye tanıtmış olacaktır. Bu çalışmadaki hedefimiz ise; Kızılcabö-
lük dokumalarından geleneksel tasarımlara dikkat çekerek, moda, marka çalışmaları ile farkındalık yaratmaktır. 

Denizlide Dokumacılık

Denizli’de dokumacılığın kökeni, Antik dönemlere dayanır. Çürüksu ovasında yetiştirilen kaliteli pamuklar, iplik 
haline getirilir; ceviz yaprağı, soğan kabuğu, palamut, sumak, mazı, birçok ot ve köklerden elde edilen boyalarla renk-
lendirilerek kumaşlar dokunurdu. Bu kumaşlar yapıldıkları kentin adı ile anılır, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara da ihraç 
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edilirdi. İbni Batuta’ ya göre burada eşi benzeri olmayan altın işlemeli pamuklu elbiseler dokunurdu. Osman Gazi’nin 
kişisel eşyaları arasından, Denizli tülbentleri, saray kadınları için iç çamaşırlık ince beyaz bezler, bayraklık kırmızı 
kumaşlar, şalvar çıkmıştır. İshak Fakih, XlV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Sultanı l. Murat’ a ve Germiyanoğlu Sü-
leyman Şah’ın kızının Yıldırım Beyazıt ile evlenmesi nedeniyle, Denizli’ den âlemli ak bezler alındığını söylemektedir. 
XVII. yüzyılda Denizli ilini ziyaret eden Evliya Çelebi’ de, Akdağ’ ın beyaz pamuk bezinin, Acem ve Musul bezinden 
daha ince olduğunu yazmaktadır. Bu ifadesine göre, kumaşların o dönemde dünyada üretilen kumaşlarla yarışacak 
düzeyde olduğu anlaşılıyor. XIX. yüzyılın başlarına değin Denizli’ de dokumacılık gerçek bir sanat niteliği taşımaktay-
dı (http://www.pamukkale.gov.tr). Denizli merkezi dışında, Buldan, Sarayköy, Babadağ, Tavas, Kızılcabölük ve Kale 
ilçesinde de gelişmiş köklü bir dokumacılık bulunmaktadır.

Kızılcabölük Dokumaları

Kızılcabölük el dokumalarının tarihçesi, yaklaşık 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Orta Asya’ dan göç eden uç 
beylerimizin bir kısmı, obalarıyla beraber bugünkü Kızılcabölük Beldemizin bulunduğu merkeze yerleşmişlerdir. O 
dönemlerde buralara gelen obaların insanları çobanlık işi ile uğraşmaları nedeni ile keçilerinin kılını, koyunlarının 
yününü kirman adı verilen el aletleri ile eğirip ( işleyip ) kendi ihtiyacı olan giyecek, heybe, çuval, kese, kilim gibi 
eşyaları gerim tekniği ile kendileri dokumuşlardır (Http://www.Kizilcaboluk.Biz/Dokumacilik.Htm).

Osmanlı döneminde ise dokumacılık sanatı daha da gelişmiş ve ilerlemiştir. Bu dönemde birçok Sadrazam, Şeh-
zade ve devletin ileri gelenlerinin giydikleri giysilerin kumaşları bu yöremizin dokumalarından temin edilmiştir. 
Kısacası, Kızılcabölük el dokumacılığı geçmişten günümüze süregelen geleneksel bir yapıya sahiptir. Yörede bugünkü 
gelişen teknolojiye rağmen, halen tahta tezgâhlarda geleneksel dokumalar yapılmaktadır. Tamamen insan gücü ile 
çalışan çakma tezgâhlarla üretilen kumaşlar yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyük ilgi görmektedir.  Dokumaların 
üzerindeki motifler, tamamen yöreye özgü olup, ninelerimizin sandıklarından çıkan orijinalleri ile aynıdır. Her moti-
fin ayrı bir anlamı, kendine özgü bir öyküsü vardır (Http://www.Kizilcaboluk.Biz/Dokumacilik.Htm).

Kızılcabölük Beldesi’ nde üretilen peştamalların, Beyaz Saray ve İngiliz Kraliyet ailesi tarafından kullanılması, 
Dubai’ nin ünlü Burj Al Arab Hoteli’ nde hamam ve saunalarına girmesi, Truva (Troy) filminin kostümlerininde 
Kızılcabölük’ te hazırlanması, Mısır Prensesi Sarma’nın Kızılcabölük dokumasından kıyafet diktirmesi Kızılcabölük’ 
teki el tezgâhlarında dokunan el emeği göz nuru kumaşlardan tasarlanan ve üretilen giysilere yurt dışından çok sayı-
da talep geldiğini ve geleceğini göstermektedir. Kızılcabölük kumaşlarının ve ürünlerinin satıldığı dükkânları gezen 
ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu Kumaşların tek kelimeyle mükemmel olduğunu ifade ederek “Daha önce bu madeni 
nasıl görmedik” diyerek beldede dokunan kumaşların hazine olduğunu ifade etmiştir. 

Tasarımlarında Osmanlı motiflerini ön plana çıkaran ünlü modacı, Amerika’ da düzenleyeceği defilelerde yer 
alacak kreasyonlarını, Kızılcabölük’ te üretilen kumaşlardan hazırlayacağını ifade eden Yorgancıoğlu, Amerikalıların 
modaya son derece düşkün olduğunu belirterek kumaşların büyük ilgi göreceğine inandığını kaydetmiştir. Ayrıca 
Yorgancıoğlu, topladığı kumaş numunelerinin Amerika’ da tanıtılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını da 
ifade etmiştir. (http://yenisafak.com.tr/YurtHaberler/default.aspx?t=25.01.2008&i=94153)

Giysi Tasarımı

Yöntem olarak düşünebilmeyi ve düşünce ürünlerini iletebilmeyi içeren ‘’Temel tasarım’’kavramı olarak tanım-
layan Becer, Tasarımcıyı ise; bir şeyin şeklini zihinde oluşturabilen, kişisel yaratıcılıkları, eğilimleri, beklentileri ve 
yaşamsal özellikleri doğrultusunda tasarımlarken tasarlanan şeyle doğru mesajı verebilmek ve anlaşılır olanı ortak 
paylaşımlarla sunabilmeyi hedefleyen olarak ifade etmiştir (Becer, 1997).

Giysi tasarımının en geniş ufukları zorladığı, hayal sınırlarının en uzak noktasını bulduğu alanı, tasarım çalış-
malarıdır. Türkiye’nin tekstil sektöründeki pazar payını yükseltebilmesi güçlü ve dinamik tasarım gücüne bağlıdır. 
Artistik çizim tasarlanan giysilerin en güzel sergilenme biçimidir. Bu nedenle artistik çizimin endüstrideki önemi 
bilinmeli, güçlü ve özgün çizgilerle tasarımlar yapmalıdır ( ww.megep.meb.gov.tr.artistik çizim modülü).

Tekstil sektöründe birçok ülkede ve özellikle ülkemizde geçtiğimiz senelerde farklı bir döneme girildiği açıkça 
gözlemlenmektedir. Türkiye’nin kalitesi ile yakın geçmişte yaşanan Uzakdoğu ve Çin pazarlarının etkilerini yenmeye 
çalıştığı şu günlerde tüm gayretler, dünyaya başarımızı tasarım alanında kanıtlamak yönünde olmalıdır. Bu bağlamda 
Türk tekstilinin rekabete dayalı pazarlarda artık tasarımları ile ön plana çıkması zorunlu hale gelmiştir. Zaman içinde 
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tasarımcıların hak ettiği yere gelmesi, imalatçı ve ihracatçı firmaların kendi tarzlarını yaratmasında bulunmaz bir 
fırsat olacaktır (Albaylı, G 2007–2008).Bir giysi tasarlanırken pek çok konuya dikkat çekmek gerekir. Bunların içinde 
standart ölçülere, kumaşa, modaya, kullanım alanlarına ve amaca uygunluk gibi özellikler sayılabilir (Mete 1998).

Tasarlanan Giysilerin Özellikleri ve Tasarım Çalışmalarından Örnekler

Genel hatlarıyla günümüz modasının çizgilerini takip eden, özgün, farklı, moda kurbanı olmadan kişiyle bütün-
leşebilen ve giyen kişileri mutlu edebilecek modellerden oluşan tasarımlar düşünül-müştür. Kızılcabölük’ te dokunan 
kalın keten görünümlü kumaşlardan, pantolonlar, kapriler, şortlar ve şalvar görünümlü pantolonlar tasarlanmıştır. 
Şile bezinden, taytlar üzerine giyilen uzun gömlekler, bluzlar, günlük elbiseler tasarlanmıştır. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                    Resim: 1 (RENKLİ s. 334)                                                Resim:2 (RENKLİ s. 334)

İpek bürümcük (gelin göyneği denilen) fantezi kumaşlardan, Osmanlı motiflerini ön plana çıkaran kaftanlar, 
abiye giysiler, eteler, büstiyerler, elbiseler, pelerin ve şallara yer verilmiştir.

Resim:3 (RENKLİ s. 334)
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Resim: 4 (RENKLİ s. 334)

 

Resim:5 (RENKLİ s. 335)

Resim:6 (RENKLİ s. 335)
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    Resim:7 (RENKLİ s. 335)                                                 Resim:8 (RENKLİ s. 335)

    Resim:9 (RENKLİ s. 336)                                              Resim:10 (RENKLİ s. 336)

Sonuç

Kızılcabölük dokumaları incelenerek,  her dokumaya uygun özgün giysi modelleri tasarlanmıştır. Tasarlanan 
modellerden bazıları dikilerek 17 Mayıs 2008 tarihinde DMYO yapılan uluslar arası katılımlı defilede tanıtılmıştır. 
Kültürel değerlerimizi tanıtmak adına yapılan bu moda etkinliği ile yöresel kumaşlardan özgün tasarımlara yönelik 
bilinçlendirme ve yeni tüketim tarzlarını oluşturulabilir. 

Genellikle ev tekstilinde kullanılan dokumaların giyim alanında da kullanılabileceğini dikkatleri çekerek, farklı 
sektörler ve disiplinlerle uluslararası arenada yeni pazarların elde edilebileceği düşünülmektedir. 

• Umuttan Emeğe Kızılcabölük Dokumalarından Kadın Giysi Tasarımları
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Ç omakdağ-Kızılağaç köyü, Muğla iline bağlı Milas ilçesinin, kuzeyinde, Menteşe dağlarının güneyinde ku-
rulmuş olan eski, büyük ve 1200 nüfuslu merkezi bir köydür.

Kızılağaç köyünün yaklaşık olarak 400-500 yıl önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Bölgede yapı-
lan daha önceki araştırmalar yöre insanının Aydın, Söke, Denizli ve Burdur yörelerinden gelen Yörük toplulukları 
olduğunu göstermektedir. Köyün, adını Çomakdağ ve bölgesinde yaygın olarak bulunan ağaç türlerinden biri olan 
kızılçam ağacının isminden aldığı söylenmektedir1.

Kızılağaç köyü mimari dokusu ve geleneksel kültürü ile özgünlüğünü halen koruyan ender köylerden biridir. 
Köyün en önemli kültür dokusunu mimari yapıları oluşturmakta olup özgün dokularını koruyan evler, molozla dol-
durulmuş büyük kesme taşlardan yapılmıştır. Bu kesme taşlarında arasına “çivi” adı verilen siyah taş ve kiremit par-
çaları süsleme elemanı olarak yerleştirilmiştir2. Evlerin dışındaki muntazam mimari evlerin içlerinde, canlı renklerle 
boyanmış kapılara, duvarlara, pencere kapaklarına, dolap kapaklarına, renkli pul ve boncuklarla yaptıkları nazarlık-
larına ve en önemlisi de ipekli dokumalarına kadar yansımıştır3. 

Bir toplumun yaşam biçimini belirleyen unsurlar arasında giyim, kuşam, ev içindeki düzen, kullanılan eşyaların 
niteliği, beslenme tarzı, dini yaşantılar el sanatları vb. faaliyetlerin geldiği söylenebilir. Kızılağaç köyü günümüzün 
hızla değişen dünyasında, geçmişten miras kalan özgün kültürel özellikleri ile her zaman dikkat çeken bir köy ol-
muştur. Bu kültürel özelliklerini kendilerine has giyim tarzları ve elde yaptıkları ipekli dokumalar ile koruyarak sür-
dürmektedirler. Köyün genç kız ve erkekleri modern giyim tarzını benimserken orta yaş grubun, eski ve yeni giyim 

* Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Teknik Pogramlar Bölümü Halıcılık Programı Öğretim Elemanı, 
sberna@mu.edu.tr.

* Öğretim Görevlisi, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Teknik programlar Bölümü Halıcılık 
Programı,e-mail: sberna@mu.edu.tr

1 Gülsen Demir-Serdar Ünal; Ege’de Bir Köy Çomakdağ Kızılağaç Üzerine Sosyal ve Kültürel Bir Değerlendirme, 
Aydın,2005,s.19.

2 Aşkıdil Akarca- Turhan Akarca; Milas, Coğrafyası Tarihi ve Arkeolojisi, İstanbul, 1954, s.19. 
3 Berna Sevinç; “Milas Çomakdağ Köylerinde Yapılan Dokumalar ve Yaneşler”, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 

Bildiriler,16-18 Kasım, İzmir, 2006, Cilt:1, s.116.
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anlayışını birleştirdiğini, yaşlı kesimin ise yöresel giyimlerine olan bağlılıklarını halen sürdürmeye devam ettikleri 
görülmektedir4.

Kızılağaç köyü kadınlarının geleneksel kıyafetlerini giymeye devam etmeleri köyün tanınmasına da yardımcı ol-
muştur. Özellikle dikkat çeken, sadece yöresel kıyafetler değil bu kıyafetleri günlük yaşamda halen kullanıyor olmaları 
ve ipekli dokumalarını bu giysilerinde taşımalarıdır5(Resim1).

Muğla ve yöresi dut ağacına elverişli toprak ve iklime sahip olduğu için bu yörede ipek böcekçiliği yıllardır süren 
bir aile mesleği olarak devam etmiştir6. 

Osmanlı Devleti döneminde Menteşe sancağının en önemli üretim alanlarını pamuklu dokumalardan başka 
ipekli dokumalar oluşturmaktadır. Bunlar arasında bürümcük yüzünakma ve sadokor en tanınmış ipekli kumaşlar-
dır. Milas’ın Kızılağaç köyünde de halen ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan ve ipekli dokumalar yapan aileler bu-
lunmaktadır. İpek böceği yetiştiriciliğini meslek edinen kişiler, ipek böceğinin yetiştirilişi hakkında kısaca şu bilgileri 
vermektedir: İpek böceğinin (kelebek) yumurtaları (tohumu) buzdolabında bir yıl saklandıktan sonra Mart ayının 
sonu Nisan ayının başı gibi dolaptan çıkartılır ve sıcak bir ortamda 20 günlük kuluçka süresi için bekletir. Kuluçka 
süresi sonunda yumurtadan çıkan kurtçuklar bir kutunun içine konularak dut yaprağıyla beslenir. Beslendikçe dıştan 
içe doğru kendi etrafında koza oluşturmaya başlayan ipek böcekleri daha sonra güneşte kurutur. Tohum olarak tekrar 
saklanacak ise gölgede 1 hafta bekletilir. Güneşte kuruyan kozaların içindekiler ölür. Daha sonra kaynayan suyun 
içine atılan kozalardan çekilen ipeklere çıkrıkta büküm verilerek iplik yapılır.

Köyde İpekli dokumalar için genellikle iki pedallı (ayaklı) kamçılı ahşap tezgâhlar kullanılmaktadır (Resim 2) . 
Bu tezgâhlar da pamuklu dokumalarda yapılmakta olup yapılan ipekli dokuma kumaşlara “Üstlük” adı verilir (Resim 
3) .Üstlüklerin doğal rengi sarı ipektir. Bu ipekli dokumalar küllü suda bekletildikten sonra kaynatılır. Yöre tabiriyle 
pişirilir. Pişirme işleminden sonra dokumalar yumuşar ve krem rengini alır7. 

Üstlük adı verilen ipekli dokumalar genellikle başörtüsü, yorgan çarşafı, kadın ve erkek gömleği, gibi kullanım 
alanı bulmaktadır. Köyde başörtüsü olarak yapılan ipek üstlük dokumaya “çemperi” denir. Çemperilerin uçları, kısa 
saçaklı olarak yapılır. Çemperi ile baş bağlanırken kulaklar dışarıda bırakılacak şekilde bağlanırsa bu bağlamaya 
“çetebaşı”denir8. 

Üstlüklerin birleştirilmesi ile yapılan ve içe giyilen gömleğin ipekten yapılanına Bürümcük (bürümcek) İpek iplik 
karışımı yapılanına “yüzünakma” denir. Kızılağaç köyü kadınlarının günlük yaşantılarında kullandıkları bu giysiler 
ile özellikle başlarına bağladıkları ipek çemperiler ve bu çemperileri süsleyen canlı çiçekler ve işlemeli top donlar, 
bellerine bağladıkları yün kuşaklar ve kuşakların arasından sarkıtılan nazarlıklar, giysilerinde kullandıkları önemli 
parçalardır. Kadınlar tarafından günlük giysi olarak kullanılan beyaz patiskadan dikilen, kasıktan bağlanan ve olduk-
ça geniş ağı olan ayak bilekleri büzgülü giysiye top don denir9. Top donlar, kumaşın cinsine ve rengine göre ipekli don, 
sarı don, pembe don, mavi don gibi isimler almaktadır.

Muğla keteni adı verilen beyaz humayın üzerine renkli ipek ipliklerle işlenerek yapılan ve sonradan top donların 
dış yan yüzeyleri üzerine dikilen parçalara “yaneş” denir. Yaneşlere giysinin yanlarında olduğundan dolayı “yan işle-
meli” ya da yana işli don anlamına gelen yaneş don da denilmektedir10. Yaneşli top donlar yörede “ayakkabı” olarak 
da isim almaktadır.

Çomakdağ-Kızılağaç köyü, yörede geleneklerine bağlılıklarını yaşam biçimleri ile sürdürmeye çalışan bir köy 
olarak tanınmaktadır. Köy halkı kendilerine özgü olan bu yaşam tarzlarının kendileri için bir ayrıcalık sağladığını 
yeni fark etmeye başladıklarını ifade etmektedirler. Bu duruma ise köye başlatılan kültür turizmi faaliyetlerinin etki-

4 Sevil Kişioğlu- Beyhan Pamuk; “Kızılağaç ve İkiztaş köylerindeki Yörük Giysilerinden Örnekler”,Türk Halk Kültüründen 
Derlemeler, 2000,Ankara,2004,s.264.

5 Gülsen Demir-Serdar Ünal; a.g.e.,s.59.
6 Melek Çolak; “Cumhuriyet Döneminde Muğla’da İpekböcekçiliği ve İpekli Dokumacılık (1923-1970) Muğla Üniversitesi Sos-

yal Bilimler enstitüsü Dergisi, Bahar 2002, S:8,S. 71.
7 Berna Sevinç; a.g.e.,s.117.
8 Ali Abbas Çınar; Muğla Kitabı, İzmir, 2004, s. 328.
9 Ali Abbas Çınar; a.g.e.,s.329.
10 Berna Sevinç; a.g.e., s.117.

• Milas - Çomakdağ - Kızılağaç Köyü İpekli El Dokumalarının Kültür Turizmindeki Yeri ve Önemi
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sinin olduğunu söylemek mümkündür. Buna yönelik olarak 2004 yılında Çomakdağ-Kızılağaç Köyü Havalisi Kültür 
Turizm Araştırma ve Geliştirme Derneğini (ÇOKDER) kurmuşlardır. Dernek başkanı Hasan Yıldırım derneğin ama-
cının köyün tanıtımının hem görsel hem de yazılı olarak yerli ve yabancı halka en iyi şekilde yapılmasını sağlamak 
olduğunu söylemektedir. Bu anlamda köy halkı turizme yönelik çabalarını daha planlı faaliyetlerle sürdürmek üzere 
programlar yaparken, bir taraftan kendi kültürlerinin tanıtılmasını diğer taraftan da bu faaliyetlerin ekonomik bir 
fayda sağlamalarını beklemektedirler11. 

Alternatif turizm türlerinden olan kültür turizmi, değişen seyahat eğilimleri ve turistlerin beklentileriyle birlikte 
giderek büyümektedir. Kişilerin daha farklı ve daha otantik yerleri ziyaret etme istekleri, kültürel alanlara yapılan 
gezilerde artışa neden olmaktadır. Geniş bir tanımı olan Kültür kavramının, içinde yer alan birçok özelliklerinden 
dolayı, pek çok turist toplumlara ait farklı kültürleri de tanıma isteği içinde seyahat etmektedir. Turistlerin bu farklı 
kültürleri görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve konaklamalarda kültür turizmi olarak adlandırılmaktadır12. Kı-
zılağaç köyünde Kültür turizmi çalışmaları içerisinde yerli ve yabacı turistlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlen-
mektedir. Geleneksel Çomakdağ düğünleri, gösteri amaçlı olarak tanıtılmakta, bu düğünlerde halk oyunları otantik 
olarak sergilenmektedir. İpekli dokumaların tezgah üzerinde dokunurken sunumu ile yöresel giysilerin tanıtımı da 
yapılmaktadır. Kültür turizmi faaliyetleri kapsamında başlatılan bir proje ile hem kadınların istihdam edilmesi hem 
de geleneksel giyim kuşam kültürünün tanıtılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
“Çomakdağ-Kızılağaç Köyü Geleneksel Giysili Bez Bebek” projesi başlatılmıştır. Köyün kadınlarının geleneksel giy-
silerini günlük yaşantılarında kullanıyor olması ve özellikle ipekli ve pamuklu kumaşlarını giysilerinde kullanmaları 
Kızılağaç köyünün pilot köy olarak seçilmesini sağlamıştır.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milas Kaymakamlığı işbirliğinde yürütülen geleneksel giysili bez be-
bek projesinden kısaca söz etmek gerekirse; köyde başlatılan kurs 6 ay sürmüştür. Kursa köyden 29 bayan kursiyer 
katılmıştır. Kursa katılan ve usta öğretici olarak çalışan kadınlardan, bez bebeklerin kalıbının çıkarılması ve dikim 
işlemlerinin öğretilmesi konusunda Hatice Küçük, yaneş işlemelerinin yapılması ve öğretilmesi konularında Emine 
Balcı ve Fatmaana Yıldırım adında üç usta öğretici kursun yürütülmesini sağlamışlardır.

Kursa katılan kadınlar bebeklerin başına bağladıkları çemperileri ile iç gömleklerinde ipekli dokumalarını kullan-
mışlardır. Bez bebekler için önce beyaz patiskadan kalıplar çıkarılmış, kalıpların içleri pamukla doldurulduktan sonra 
dikilen giysiler bebeklerin üzerine sırasıyla giydirilmiştir. Geleneksel giyim kuşamda kadın ve erkek giysileri farklı 
olup, Başa giyilen ve bağlanan, üste giyilen ve ayağa giyilen olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.

Bebeklerin başlarına desenli basma ya da pazen kumaştan yapılmış “fes” adı verilen başlık takılır. Feslerin üze-
rine “kollu” adı verilen ve hazır alınan kırmızı ve bordo renginde eşarplar sarılır. Fesin düşmemesi için örgü ya da 
kumaştan ince bantlar yapılarak feslerin iki ucundan tutturulur. Yüzü çevreleyen bu bantlara yörede “sakındırak” 
denir13. Sakındırakların kumaştan yapılanlarının üzeri renkli pullarla ve boncuklarla süslenir veya elde renkli yün 
ipliklerle örülerek hazırlanır. Başın tamamı ise dokuma tezgâhlarından çıkan üstlüklerden başörtüsü olarak yapılan 
ipek çemperiler ile bağlanır ve elde örülerek yapılan çiçeklerle ya da yapay çiçeklerle süslenir. Günlük yaşamda ise 
renkli mevsim çiçekleri, fesleğen ve zeytin dalı kullanılmaktadır. 

Bedene giyilen gömleklik (göynek) dokumalar(bürümcük) tezgâhlar da ayrı ayrı parçalar halinde dokunur. Daha 
sonra eklenerek kadın ve erkek gömlekleri şeklinde paylaştırılır (Resim 4). Bu gömleklerin kollarına “yen” adı verilen 
ipek kolluklar dikilir (Resim 5) . Yenlerin kenarları dantel yapıldıktan sonra renkli pullar, boncuklar ve değişik oya-
larla süslenir14. Gömleklerin üzerine “üç beş-entari” adı verilen ipek kutnu kumaşlarından hazırlanan kıyafetler giyil-
mektedir. Üç beş- entarilerin üzerine ise “göğüslük” giyilir. Göğüslükler değişik renklerde (lacivert, kırmızı ve bordo) 
olup genellikle kırmızı renkli göğüslük tercih edilir. Göğüslükler, bazen kadife kumaş bazen de hazır kumaştan yapılır 
ve üç beş-entari üzerine ön kısmı kapalı olacak şekilde giyilerek arkadan bağlanır. Bele bağlanan yün kuşaklar ile 
birlikte el yapımı renkli nazarlıklarda belin arkasından sarkıtılır. Hazırlanan bebeklerin üzerine de yöresel giysiler 
giydirilmektedir (Resim 6, 7, 8, 9) .

11 Gülsen Demir- Serdar Ünal; a.g.e., s. 167.
12 Selma Meydan Uygur- Eda Baykan; “Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri”, Ticaret ve Turizm 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, S. 2, s.33.
13 Ayşe Karapınar, Kaynak Kişi,  Kızılağaç köyü, 1957 doğumlu, Milas 
14 Berna Sevinç; a.g.e., s.117.
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Yaneş işlemeli top donlar ayağa giyilen giysileridir. Yaneşli donların yanında mavi renkli top don da giyilmektedir. 
Ayakkabı da denilen bu top donlar beyaz patiskadan yapılmakta olup yaneş adı verilen işlemeler sonradan top donla-
rın dış yan yüzeylerine elde dikilerek eklenir  (Resim10). Bebeklerin boyunlarına da kadınların günlük yaşamlarında 
boyunlarından eksik etmedikleri beşibirlik altınlar ile değişik renklerde yapılan boncuklu takılar takılır.

Kızılağaç köyünde turizmin kabul edilmesinin ve geleneksel kültürün korunmasının bir başka yolu da geleneksel 
kültürün turizmin bir parçası durumuna getirilerek canlanmasının sağlanmasıdır. Birçok toplumda endüstrileşme 
ve kentleşmenin etkisi altında yok olmakta olan birçok geleneksel değerler, turizm sayesinde canlanmıştır. Turizmin 
kültürü canlandırıcı etkisi çeşitli ülkelerde gözlemlenmiştir. Örnek olarak Kıbrıs ve Tunus’ta çömlekçilik, sepetçilik, 
süsleme, deri işleme sanatlarının, Malta’da da örgü, dokuma ve cam sanatlarının geliştiği görülmektedir15. 

Kızılağaç köyünün geleneksel değerleri arasında yer alan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı da köye 
yapılan Kültür turizmi sayesinde yeniden canlandırılmıştır. Köyün yaşlı kadınları tarafından yapılan ipek dokumacı-
lığı artık gençler tarafından da öğrenilmek istenmektedir. 

Kültürel varlık kavramı içine pek çok konu girebilmektedir. Bunlar arasında tarihi eserler, arkeolojik eserler, dini 
merkezler, müzeler, festivaller, yöresel yemekler, özel günler, yöresel el sanatları, dil ve yöresel oyunlar sayılabilir. 
Kültürel turizm kaynaklarının içeriği oldukça geniş olduğundan kültürel varlıkların sunumu da önemli bir noktayı 
oluşturmaktadır16. Bu nedenle Çomakdağ-Kızılağaç köyünün geleneksel mimarisini, yaşam biçimini, el sanatlarını, 
yöresel oyunlarını, giyim-kuşam kültürünü, yöresel yemeklerini ve ipek dokumacılığını birer kültürel varlık sayabil-
mek mümkündür. İşte bu kültürel varlıkların korunması, kültürel değerlerin devamlılığı açısından önem taşımakta-
dır; ancak bu kültürel varlıkların zaman içinde değerlerini yitirmeye başlaması da kültür turizminin olumsuz etkileri 
olarak değerlendirilebilir. 

Köyün kültür turizmine açılmasıyla birlikte geleneksel değerleri (el sanatları, düğünler, halk oyunları, yemekler 
vb.) aynı zamanda “ekonomik” değer kazanmıştır. Kadınlar ev işlerinin yanında çeşitli, el işleri, ipekli dokumalar, 
ipekli mendiller, nazarlıklar, pullarla ve boncuklarla süsledikleri bileklikler ve kemerler yaparak bunların hediyelik 
eşya olarak değerlendirilmesine ve satışa sunulmasına katkı sağlamaktadır (Resim11) .

Çomakdağ köy düğünleri de eski örf ve adetlere bağlı kalarak devam etmektedir. Düğünler dört gün sürmektedir. 
Düğünlerin her bir günü nün özel bir anlamı vardır.1. gün bayrak dikme ve dibek dövme, 2. gün şeker paralama, 3. 
gün gelin alma, son günde duvak günüdür. Her düğün günü ayrı birer şenlik havasında geçmektedir17. Kültür turizmi 
kapsamında turistlere yönelik gösteri şeklinde 2-3 saate sıkıştırılan bu düğünlerin sunumu gerçek anlamının dışına 
çıkmaktadır. Bu durum turizmin olumsuz etkileri olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç

Yörede halen yapılmakta olan ipek dokumacılığı ve bu dokumaların işlevsel olarak günlük yaşantılarında kulla-
nılması ve çeşitli biçimde değerlendirilmesi ( masa örtüsü, çarşaflık, gömleklik, başörtüsü vb.) köye başlatılan kültür 
turizmi sayesinde tekrar canlanmıştır. Köye yapılan turistlik geziler ve desteklenen projeler köyün tanıtımı artırmış 
ekonomik bir canlılık da getirmiştir; ancak turizmin olumsuz etkilerini azaltmak, olumlu sonuçlarını artırmak bölge 
insanının görevi olmalıdır. Bu sayede yörenin kültürel değerlerinden biri olan ipek dokumacılığının hem kültürel, 
hem işlevsel, hem ekonomik, hem de sanatsal, boyutta devamlılığı sağlanmalıdır.
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Resim 11: Hediyelik Olarak Yapılan Nazarlıklar
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Özet

B u çalışmada, Kızılcabölük’te dokunan peştemal ile 4 farklı ürünün emicilik değerleri damla, batma ve po-
tasyum kromat testi ile belirlenip kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, istenen değerleri sağlayan A,B ve E numu-
neleri arasında sıralama yapıldığında en iyi değerleri E numunesinin verdiği, E numunesini sırasıyla B ve 

A numunelerinin izlediği görülmüştür. B numunesi olarak kodlanan Kızılcabölük’te dokunan peştemal numunesinin 
emicilik değerleri her üç test metoduna göre de iyi sonuçlar vermiştir. 

Giriş

Havlu, bornoz gibi kurulama amaçlı ve pijama, iç çamaşırı gibi doğrudan cilde temas eden tekstil ürünlerinde 
emicilik istenen bir özelliktir.

Geleneksel bezlerimizden olan peştemaller, tarihimizde uzun yıllar kurulama amaçlı olarak evlerde, banyolarda 
ve hamamlarda kullanılagelmiştir. Ancak, hav içeren dokumaların yaygınlaşmasıyla peştemal kullanımı gitgide azal-
mıştır.

Bu çalışmada, gerek taşıma, gerek kullanım ve kurutma bakımından kolaylık sağlayan geleneksel bezlerimizden 
olan ve Kızılcabölük Beldesi’nde günümüzde halen dokunmakta olan peştemaller emicilik (hidrofilite) bakımından 
incelenmiştir.

Emicilik testi için literatürde günümüzde standartlaşmış olan damla, batma ve yükselme testleri yanı sıra daldır-
ma testi, delikçikli plaka ve hareketli blok (Cary ve Sproles 1979) yöntemleri ve yazarları tarafından önerilen metodlar 
(Buras 1950, Miller ve Tyomkin 1984) da mevcuttur.

Buras vd (1950), bir yüzeyinden basınç uygulanan ve diğer yüzeyinden ıslanan numunenin emiciliğini ölçmek 
için hem emicilik oranını hem de emicilik değerini belirleyebilen test metodu geliştirmişlerdir ve 10 farklı numu-
nenin emicilik değerlerini 20 yıkamaya kadar ölçmüşlerdir. Çalışmaları sonucunda emicilik özelliğinin yıkamayla 

KIZILCABÖLÜK BELDESİ’NDE 
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EMİCİLİK (HİDROFİLİTE) 
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arttığını ve emiciliğin lifin emicilik özelliklerinden ziyade kumaş desenindeki boşluklara bağlı olduğunu açıklamış-
lardır. Yıkamanın kumaşta mevcut boşluklarda iplik ve liflerin yeniden düzenlenmesini sağlayan bir mekanik işlem 
olduğunu ve çok seyrek bir kumaşta bazı boşlukların sıvı tarafından doldurulamayacak kadar büyük olduğunu ancak 
yıkama sonrası bu boşlukların doldurulabilecek kadar küçüldüğünü belirtmişlerdir.

Murphy ve Macormac (1958), boyanmamış 11 farklı havluya ev tipi çamaşır makinesinde 100 yıkama uygula-
mıştır. Yıkanmamış ve 1,3,10,30,60,80 ile 100 yıkama sonucunda numunelerin ml/dk biriminde emicilik oranı ve ml 
biriminde emicilik değerlerini belirlemişlerdir. Yıkanmamış numunelerin hem emicilik oranı hem de emicilik değeri 
en düşük çıkmıştır. Her iki parametre de 10 yıkamaya kadar artmış ancak 10.yıkamadan sonra artış daha düşük bir 
hızla gerçekleşmiştir. Emicilik oranı tüm numunelerde 100. yıkamada düşerken, emicilik miktarı 100. yıkamada da 
artışa devam etmiştir. Murphy ve Macormac, kumaş yapısı ve gramajının emicilik üzerine etkili olduğunu belirtmiş-
tir. Her bir gram numune başına emicilik değerlerine bakıldığında ise düşük gramajlı numuneler için daha büyük 
değerler görülmüştür.

Lord (1974), çalışmasında ring ve open-end ipliklerin emiciliklerini hem iplik hem de kumaş formundayken nem 
alma miktarı ve yükselme seviyesi metodlarına ve boyama özelliklerine göre araştırmıştır. Open-end ipliğin yükselme 
seviyesi testine göre daha iyi sonuçlar verdiğini ancak aynı büküm ve aynı numara değerlerinde open-end ve ring 
ipliklerden aynı yapıda kumaş üretildiğinde emicilik değerleri arasında çok az farkın olduğunu belirtmiştir. Boyama 
özelliği bakımından ise open-end ipliklerin boya alımının daha hızlı olduğunu belirtmiştir.

Cary ve Sproles (1979), daldırma emiciliği (immersion absorbtion), yükselme seviyesi testi, damla testi, delikçikli 
plaka ve hareketli blok olmak üzere 5 farklı test metoduna göre 308 g/m2, 440 g/m2 ve 230 g/m2 gramajlı 3 farklı hav-
lunun emicilik özelliklerini kıyaslamış ve delikçikli plaka metodu dışında tüm metodlar en iyi emicilik değerlerini 
308 g/m2 gramajdaki havlu vermiş ve çalışmaları sonucunda delikçikli plaka ve hareketli blok metodlarının emicilik 
testi için uygun olduğunu belirtmişlerdir.

Miller ve Tyomkin (1984), kontrollü koşullar altında yüzeyden sıvı emilimini ölçmek için yeni bir metod geliş-
tirmiş ve sıvının yüzey gerilimi, çeşitli bitim işlemleri ve farklı hammadde karışımları gibi parametrelerde deneyler 
yapmışlardır. Bu metodla kumaş yüzeyine dik yönde emilen sıvının hem miktarını hem de emicilik oranını hassas bir 
şekilde belirlemişlerdir.  

Yöntem

Bu çalışmada Tablo 1’de özellikleri belirtilen piyasadan satın alınan beyaz kalın havlu, beyaz peştemal, ince havlu, 
örme havlu numuneleri ile Kızılcabölük Beldesi’nden alınan peştemal numunelerinin emicilik değerleri damla, batma 
ve potasyum kromat testlerine göre kıyaslanmıştır.

Tablo: 1 Numunelerin Özellikleri

Numune Tanım Kumaş türü Hammadde Gramaj
(g/m2)

A beyaz kalın havlu havlu dokuma %100 pamuk 840

B turuncu şeritli beyaz 
peştemal (Kızlcabölük) dokuma %100 pamuk 140

C beyaz peştemal dokuma %100 pamuk 187

D ince havlu havlu dokuma %100 pamuk 262

E örme havlu kadife atkı örme %100 polyester 300

Damla Testi

Damla testi Türk Standartları TS 866’ya göre yapılmıştır. Damla testinde, lif formunda olmayan tekstil mamulü 
en az 15 cm çaplı kasnağa gergin olarak tutturulur. Beş saniyede bir damla saf su akacak şekilde kasnağa 1 cm üstteki 
büretten damlatma yapılır. Damlanın emilip kaybolduğu an, kronometreyle belirlenir. Damla testi için, en az 10 öl-
çüm yapmak gereklidir. Kasarlı pamuklu mamuller için 0-2,5 sn arası çok iyi, 2,5-5 sn arası orta, 5 sn’nin üstü ise kötü 
emicilik (hidrofilite) derecesi olarak tanımlanır.

• Kızılcabölük Beldesi’nde Dokunan Peştemallerin Emicilik (Hidrof lite) Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
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Damla testi sonuçları Tablo 2’de belirtilmiştir. Bu yönteme göre en iyi sonuçtan en kötüye doğru E,B,A,C ve D 
numuneleri sıralanmıştır. E,B ve A numune sonuçları yeterli iken C ve D’nin sonuçları düşük kalmıştır.

Tablo: 2 Damla Testi Sonuçları

Numune Ort.süre (sn) Standart sapma Emicilik

A 1,85 0,24 çok iyi

B 1,40 0,21 çok iyi

C 14,60 2,12 kötü

D 123,00 3,56 kötü

E 1,00 0,00 çok iyi

Batma Testi

Batma testi Türk Standartları TS 866’ya göre yapılmıştır. Batma testinde, lif formunda olmayan tekstil mamulü 
yalnızca bir yüzü beherdeki suya değecek şekilde 10 mm yükseklikten beher içine bırakılır. Numune suya değdiği 
anda kronometre çalıştırılır. Numune suyu tamamen emip battığı anda kronometre durdurulur ve batma süresi kay-
dedilir. Test için en az 3 ölçüm yapmak gereklidir. Batma süresi 0-50 sn arası çok iyi, 50-100 sn arası orta, 100 sn üzeri 
ise kötü hidrofilite (emicilik) derecesi olarak ifade edilir.

Batma testi sonuçları Tablo 3’te görüldüğü üzere en iyi değer E numunesinde; E numunesinden sonra sırasıyla 
A,B,C ve D numunelerinde elde edilmiştir. E,A ve B numune sonuçları yeterli iken C ve D numune sonuçları emicilik 
bakımından yetersiz kalmıştır. D numunesi üzerinde bulunan apreye bağlı olarak çok uzun süre batmamıştır.

Tablo: 3 Batma Testi Sonuçları

Numune Ort. Batma süresi 
(sn) Standart sapma Emicilik

A 50,67 4,04 orta
B 90,00 5,00 orta

C 245,00 5,00 kötü

D 14406,00 5,29 kötü

E 8,00 0,00 çok iyi

Potasyum Kromat (KCrO4)Testi

DIN 54924 standardına göre yapılan potasyum kromat testinde ise, %1’lik potasyum kromat çözeltisi bulunduran 
beher içine deney numunesinin bir ucu daldırılır. Çözeltinin 10, 30, 60 ve 300 saniyede kaç mm yükseldiği cetvelle be-
lirlenir. Test hem atkı hem de çözgü yönü için 5’er defa tekrarlanır. Belirtilen sürelerde atkı ve çözgü yönünde ayrı ayrı 
olmak üzere ölçümlerin aritmetik ortalaması alınır. Değer, 10 mm’nin altında ise test edilen numunenin hidrofilite 
derecesi düşük, 10-30 mm arasında ise orta; 30 mm’nin üzerinde ise hidrofilite (emicilik) çok iyi olarak ifade edilir.

Potasyum kromat testine göre atkı yönünde elde edilen değerler Tablo 4’te verilmiştir ve Grafik 1’de gösterilmiştir.
(Örme yapılı olan E numunesinde sıra yönü atkı, çubuk yönü çözgü olarak alınmıştır.)

Tablo 4’ten A,B ve E numunelerinde uygun değerler elde edildiği; C ve D numunelerinin ise yetersiz kaldığı gö-
rülmektedir.

Grafik 1’den ise tüm zaman aralıklarında en iyi değerleri E numunesinin verdiği; B’nin E’den sonra en iyi değerleri 
verdiği görülmektedir. A’nın zamanla düşük değerlerden çok iyi değerlerine ulaşmasına karşılık ise C ve D numune-
lerinin uygun değerlere ulaşamadığı görülmektedir.

Arş. Gör. Reyhan Keskin - Yrd. Doç. Dr. Sema Palamutçu •
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Tablo: 4 KCrO4’ün Zamana Bağlı Atkı Yönünde Yükselme Değerleri (mm)

Atkı yönünde yükselme (mm)

Numune 10 sn 30 sn 60 sn 300 sn

A 9 13 21 33
düşük orta orta çok iyi

B 42 54 62 92
çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi

C 5 7 10 31
düşük düşük orta orta

D 6 7 11 14
düşük düşük orta orta

E1
31 53 74 114

çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi

1 Örme yapılı olan E numunesinde sıra yönü atkı yönü olarak alınmıştır.

Potasyum kromat testine çözgü yönlerinde elde edilen değerler Tablo 5’te verilmiştir. Çözgü yönünde yükselme 
değerleri bakımından E numunesi en iyi değerleri vermiş olup B ve A numuneleri de uygun sonuçlar vermiştir. Ancak 
C ve D numune sonuçları, emicilik bakımından yetersiz olduklarını göstermektedir.

Grafik 2’den de görüleceği üzere, E,B ve A numune değerleri C ve D numunelerine kıyasla daha uygun çıkmıştır.

Tablo: 5 KCrO4’ün Zamana Bağlı Çözgü Yönünde Yükselme Değerleri (mm)

Çözgü yönünde yükselme (mm)
Numune 10 sn 30 sn 60 sn 300 sn

A 20 26 34 48
orta orta çok iyi çok iyi

B 23 42 50 73
orta çok iyi çok iyi çok iyi

C 4 10 13 30
düşük orta orta orta
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D 3 6 8 11
düşük düşük düşük orta

E2 31 51 61 100
çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi

2 Örme yapılı olan E numunesinde çubuk yönü çözgü yönü olarak alınmıştır.

Sonuç

Emicilik değerleri bakımından incelenen numunelerden en iyi değerleri veren E numunesini batma testinde sıra-
sıyla A ve B numuneleri; damla testinde ve potasyum kromat testinde ise sırasıyla B ve A numuneleri izlemekte olup 
her üç numune de uygun değerler vermektedir.

Ancak C ve D numuneleri her üç metoda göre de emicilik bakımından yetersiz değerler vermektedir.
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B ayır, Muğla merkez ilçeye bağlı, Muğla Aydın karayolunun 17. km.sinde yer alır. Eski bir yerleşim birimi 
olan Bayır, 1942 yılında bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır. Eski Bayır Kileci dağı’nın sarp yamacına 
kurulmuş olup, evleri birbirine dayalı, iki katlı ve üzeri toprak damla örtülüymüş. Halkı tarım ve hayvan-

cılıkla geçimini sağlamakta imiş. Bayır 1942 yılında meydana gelen depremde büyük hasar görmüş, büyük bir kısmı 
da yıkılmıştır. İki vadi arasına dar bir alana kurulu köyde evler iç içe ve birbirine dayalı yapılmış olmasından dolayı, 
köyde çıkan bir yangın söndürülememiş ve evin ahırında bağlı bulunan büyük baş hayvanlar yanarak can vermiştir1. 
Depremin meydana geldiği yıllarda köyde öğretmenlik yapan Nemci Yener, köyün yerleşim yerinin değiştirilmesi ge-
rektiğini köy ileri gelenleri ile paylaşmış, köylünün büyük bir kısmını ikna etmiştir. Köy öğretmeni Nemci Yener köy 
ileri gelenlerinden Molla Mehmet (Kocabıyık) ve mühendis Sait İyibilir’in girişimleriyle Vali İbrahim Ethem Akıncı 
döneminde Bayır’ın bugünkü yerini tespit ettirirler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığından yerleşim planı çıkarttırırlar. 
Çıkartılan bu plana uygun olarak Bayır Köyü yeniden şimdiki yerinde kurulur2.

Eski Bayır’ın yerleşim tarihi oldukça eskilere gitmektedir. Belediye başkanı Hamdi Yalgan’ın ifadesine göre köye 
ilk yerleşen Çoban Ali adlı birisi imiş. Köy mezarlığında okunabilen bir mezar taşında 1280 tarihi yer almakta ve 
Yörük imama ait olduğu ifade edilmektedir3. Bir başka kaynakta ise köy yolu üzerindeki iki taş köprü, mezar taşları 
ve sağlam kalan cami minaresi 17. yüzyıl ortalarına tarihlendirilmektedir.4 1928 yılında köyde 235 hane ev, iki cami 
ve iki kahvehane ve bakkal dükkânı ve bir manifatura dükkânı bulunduğu; köy nüfusunun da 2326 olduğu bilgisi yer 
almaktadır.5

Bayır beldesi 1956 yılında belediyelik olmuştur. Bugün ise, Yeni Bayır, geniş cadde ve sokakları ile düzenli bir 
yerleşim yeridir. Muğla Aydın karayolu üzerinde yer alması, mermer işletmelerinin belde sınırları içinde faaliyet gös-
termesi, Yatağan ve Muğla’ya yakın olması nedeniyle hızla büyümektedir. Bugünkü nüfusu da 4119 dur.

Muğla ve yöresinde dokuma kültürünün geçmişi MÖ.6. yüzyıla kadar inmektedir. Yatağan ilçesi sınırları içeri-
sinde yer alan ve bugünkü Güney Ege Linyit işletmeleri kömür ocakları alanında kalan Börükçü tepesinde yapılan 
kurtarma kazılarında dokuma atölyeleri ve dokumada kullanılan ağırlıklar bulunmuştur.6

1262 yılından itibaren ise bu bölgeye egemen olan Türkler7, yöreye kendi dokuma kültürlerini taşımışlardır. Men-
teşe Beyliği döneminde bölgeyi gezen İbn-i Batuta seyahatnamesinde Menteşe Beylerinden Şücaaddin Orhan dö-

* Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Halıcılık Programı Öğretim Elemanı, bnursel@mu.edu.tr
1 Necmi YENER: Benim Köyüm Benim Okulum Bayır Fethiye 1998 s.11
2 Necmi YENER:  a.g.e.s.15
3 Ersan.YILDIRIM:  Bayır. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Lisans tezi yayınlanma-

mış1989. Bursa
4  Osman KUNDURACI:Muğla ve Yatağan Çevresindeki Türk Devri Mimarisi ve El Sanatları, Muğla,2007 s.56
5 NecmiYENER: a.g.e.s. 16
6 A.A.TIRPAN- B. SÖĞÜT: “Lagina ve Börükçü 2004 Yılı Çalışmaları” Kazı Sonuçları Toplantısı2.cilts257270Ankarai2007
7 İ. Hakkı UZUNÇARŞILI:Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri,Ankara,1989 
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neminde Muğla’da yönetici olarak bulunan İbrahim Beyin kendini ziyaret ettiğini ve giysi hediye ettiğini oradan da 
Milas’a geldiğini ve burada Ahi Ali dergâhında misafir edildiğinden bahsetmektedir.8Ahi Teşkilatının kurucusu olan 
Ahi Evran ise, meslek teşkilatı örgütlenmesini 13. yüzyılda tüm Anadolu’ya yaymıştır. Ahi Teşkilatı 32 çeşit meslek 
erbabını içeriyordu. Bu teşkilat içerinde örücüler ve dokumacılar da bulunmakta idi. Bu teşkilatın kurucusu olan Ahi 
Evran Anadolu Selçuklu hükümdarlarına mesleklerin önemini anlatan mektup yazdığı; bu mektupta bunların şehrin 
belli bir yerinde toplanmaları gerektiğini anlatmıştır. Bunun üzerine esnaf teşkilatı “Ahilik” adı altında örgütlenmiştir. 
Bu teşkilatın bir kolu olan Dokumacılar Teşkilatının başına da karısı Fatma Bacı geçmiştir. Bu dokumacılar teşkilatı 
“ Bacıyan-ı Rum Teşkilatı” olarak kayıtlarda yer alır9. Moğolların Anadolu’yu işgalleri sırasında Kayseri’de ikamet 
eden Ahi Evran ve Ahilik mensupları Kayseri şehrini 15 gün süreyle savunmuşlardır. Moğolların Anadolu Selçuklu 
devletini yenmesi ve vergiye bağlamasından sonra bu teşkilata mensup tüm üyeler sıkı takibata uğramış ve büyük 
bir kısmı da öldürülmüşlerdir. Moğol baskısından kurtulmak için Anadolu’nun Batı bölgelerine doğru kaçan Ahi-
ler buralarda faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ahi Evran’ın Denizli’de bir süre zorunlu ikamet etmesi özellikle buraya 
yakın olan Muğla ve civarında da Ahilik teşkilatının etkili olmasını sağlamıştır. Örneğin Muğla merkezde Ahi Sinan 
zaviyesi, Milas’ta Ahi Ali zaviyesinin olması ve Yatağan’ın eski adının  “Ahi köy” olması bu bilgileri doğrulamaktadır. 
Muğla’da en son esnaf teşkilatından debbağlıkta çalışan usta olacak çıraklara üç veya yedi yılda bir gelerek törenle 
peştamal kuşattığı  ve bu kişinin Kırşehir’den geldiği bilgisi yer almaktadır10. Bir başka bilgi ise en son 1920 yılında 
Muğla Karabağlar yaylasında Ahi Sinan tarlasında şed töreni yapılmıştır11. Ancak dokuma ile ilgili en net bilgiler 
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer almaktadır12. Muğla merkez ilçeye bağlı ve şehir merkezine 16 km mesa-
fedeki Yerkesik beldesinden bahsederken “Cümle halkı keçe külah, seccade ve kırmızı tülbent börki işlerler, gayet 
meşhurdur.”der. Yine Yerkesik’le ilgili bilgilerde Kanunı Sultan Süleyman devrinde burada bir han yaptırıldığından 
söz edilmektedir.

Muğla’da mekikli dokumacılık Osmanlı’dan cumhuriyet dönemine aile içi bir sanat olarak gelmiştir. Coğrafi açı-
dan kapalı bir konuma sahip olan Muğla, ihtiyacı olan ürünleri kendi karşılıyordu13. Büyük ticaret merkezlerine uzak 
olması nedeniyle her yerleşim biriminin kendine özgü bir üretim potansiyeli vardı. Örneğin, Bodrum’da gemi yapım-
cılığı, Milas’ta zeytinyağı, sabun üretimi ve halı dokumacılığı, Kavaklıdere ve Yatağan’da bakırcılık, Ula’da ayakkabı 
yapımcılığı ve ipekli dokumacılık, Fethiye’de kilim ve dastar dokumacılığı Muğla merkezde ipekli dokumacılık ön 
planda idi.

1919 yılında Muğla’da faaliyet gösteren cemiyetler içinde Dokumacılar Cemiyeti de bulunmaktadır. Bu cemiyetin 
görevi aile işletmesi şeklindeki dokumacılığın geliştirilmesi pazarlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır14. 

Muğla ve yöresinde mekikli dokumalar genellikle yerleşik hayatın hüküm sürdüğü yerleşim birimlerinde daha 
ağırlıklı olarak yapılmıştır. Özellikle 1930’lu yıllarda devlet dokumacılığı desteklemiş ve bazı kooperatifler kurulmuş-
tur. Bu kooperatifler vasıtasıyla halkın ihtiyacı olan kumaşlar dokutulmuştur. Özellikle Muğla merkeze bağlı Düğe-
rek mahallesinde 50 tezgâhlık kurs açılmış, yine aynı dönemde merkez ilçeye bağlı Yeşilyurt’da dokuma çalışmaları 
yapılmıştır. Pamuklu ve ipekli dokumalar yaygın olup, yüzünakma, bürümcek ve sadakor ismi verilen kumaşlar do-
kunmuştur. Sadakor, kalın elbiselik kumaş olarak kullanılmıştır15. Pamuklu dokumaların en yaygını ise kaput bezi, 
pötikare, çarşaf, peştamal, sofralık, peşkir ve namazlıktı16. Bu dokumalar Muğla’ya bağlı Bayır, Yeşilyurt, Yerkesik, 
Kafaca, Algı, Yenice, Çiftlik, Göktepe, Kozağaç gibi Muğla merkez ilçeye bağlı yerleşim birimlerinde yaygın olarak 
yapılmıştır. Ancak bu merkezlerden en önemlileri Yeşilyurt, Bayır ve Yerkesik’tir. Ayıca Muğla ilinin diğer ilçelerinde, 
İlçelerine bağlı köylerde dokumacılık yapılmıştır. Örneğin Ula- Kızılyaka ve Karabörtlen de sarı pamuktan dokunan 
sarı bez en tanınmışları idi. Karabörtlen Köyünde ikamet eden Ayşe Ballı’dan aldığımız bilgiye göre, yörede sarı pa-
muk yetiştirildiği, elde eğrilip ve dokumada kullanıldığı yönündedir. Aynı bilgiyi Bayır’da yaşayan 72 yaşında olan ve 
yakın zamana kadar dokuma yapan Aynamah Çoban da vermiştir. Sarı pamuk, tütün tarlasının kenarlarına dokuma 
için gerekli ihtiyacı karşılayacak kadar ekilmiştir. Elde edilen pamuklardan el eğirmesi iplikler yapılarak boyanmadan 
dokumada kullanılmıştır. 

8 İsmet PARMAKSIZOĞLU:İbn-i Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler Ankara 1999.s.17
9 Mikail BAYRAM; Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Konya,1984 s,11
10 Bayram AKÇA,Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla(1923-1960) Ankara ,2002 s.178
11 İlhan TEKELİ;Tarih İçinde Muğla Ankara, 1993.s.149
12 Bayram AKÇA; a.g.e. s. 178
13 Nevin ÖZİÇ; Ula –Gökova- Akyaka Folklorü.Samsun,2000.s, 11.
14 Ünal Türkeş ; Kurtuluş Savaşında Muğla, İstanbul,1973 s.15
15 Bayram AKÇA,: a.g.e.s.178
16 Bayram AKÇA,: a.g.e.s.179
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Milas ilçesine bağlı Pinar köyünde, Çomakdağ köylerinde dokumacılık yapılmıştır. Burada dokuma yapanlar do-
kumayı Muğla’dan öğrenmişlerdir17. 

2. Dünya Savaşı sırasında dışarıdan ithal edilen ticaret mallarında sıkıntı olması nedeniyle devlet evlerde kumaş 
üretimini desteklemiştir. Evlerde dokunan kumaşlarda fabrika yapımı iplik kullanılıyordu. Bu yüzden iplik temin et-
mede sıkıntılar yaşandığından, sıkıntıların giderilmesi ve üreticilere iplik temin edebilmek için pamuklu ve ipekli do-
kuma ithali büyük ölçüde durunca Muğla’da dokumacılık yaygınlaşmış ve gelir getiren işler arasında yer almıştır.18.

1941 yılında Muğla’da 1557 adet dokuma tezgâhı bulunmakta idi19. Muğlalı Dokumacılar 15 Haziran 1942 yılında 
40 dokumacının katılımı ile Güzelyayla Dokumacılar Kooperatifini kurmuşlardır. 20Dokumacılık, valiliğin desteği ile 
gelir getiren bir iş olmuştur. Bu nedenle, Yerkesik, Yenice, Algı, Denizova, Çiftlik, Bayır, Kafaca, Kozağaç ve Göktepe 
gibi yerleşim birimlerinde de yaygın olarak yapılmıştır. Dokumacılık, sadece merkeze yakın ya da bağlı yerleşim 
birimleriyle sınırlı kalmayıp İlçelere ve onlara bağlı çeşitli yerleşim birimlerinde de yaygınlaşmıştır. Özellikle bu yer-
leşim birimleri içinde Bayır, Yeşilyurt, Yerkesik, Ula ilçesine bağlı Kızılyaka ve Karabörtlen köylerinde yapılan doku-
malar ön plana çıkmıştır. Özellikle Kızılyaka ve Karabörtlen’de dokunan kumaşlar yerli sarı pamuktan yapıldığından  
“ sarı bez ” olarak tanınmışlardır. Halkın günlük yaşantısında ve genç kızların çeyizlik eşyaları arasında bu dokumalar 
önemli bir yer tutmuştur. Daha sonraki dönemlerde, dışarıdan ithal edilen ucuz kumaşlar dokumacılığın gelişmesini 
olumsuz yönde etkilemiştir 21.

Mekikli dokumacılığın yapıldığı yerleşim birimlerinde ipek böceği yetiştiriciliği de desteklenmiş ve yaygınlaştı-
rılmıştır. İpekli dokumalarda kullanılan ipekler yörede yetiştirilen ipek böceklerinden elde edilmiş ve işlenerek iplik 
haline getirilmiştir. Dokumada kullanılacak hale getirilen ipekler, kadınlar tarafından dokunmuş ve çeşitli ürünlere 
dönüştürülerek kullanılmıştır. Her aile çocuklarının çeyizi için ve kendi kullanımları için ipek böceği yetiştirmiş ve 
iplik haline getirerek dokumuş ya da dokutturmuştur.   

1940lı yıllar da dokumacılığa bağlı olarak ipekböceği üretimini arttırmak için, Bursa’dan İpekböceği Enstitüsün-
den mezunlar getirilerek kurslar düzenlenmişti. II. Dünya Savaşı sonrası, tekrar dış ticaretin açılmasıyla el dokuma-
cılığı gerilemeye başlamıştır.

El tezgâhlarıyla üretimin yapıldığı yıllarda Muğla cezaevinde 14 dokuma tezgâhı,4 çorap ve fanila makinesi 
bulunmaktaydı. II. Dünya Savaşı sonrası devlet yine dut yetiştiriciliğini ve ipek böcekçiliğini desteklemeye devam 
etmiştir. 1950’ den sonra Muğla’da dutçuluk oldukça gelişme göstermiştir. Şubat 1953’te Muğla’ya İzmir Bölge Zi-
raat Okulundan 4500 adet dut fidanı getirilmiş ve üreticiye dağıtılmıştır. Yine aynı dönemde Tarım Bakanlığından 
da 2500 adet dut fidanı getirtilmiş, bunların 2004’ü merkezde, diğer kalanı da ilçelere dağıtılmıştır. Üreticinin ipek 
böcekçiliğini bilimsel yollarla üretmesi için, Bursa İpek Böcekçiliği Enstitüsünden 100 kutu ipekböceği tohumu ile 
devlet fidanlığından 5000 adet dut fidanı ve Bursa İpek Böcekçiliği Enstitüsünden yeteri kadar tohum sağlanarak 
üreticiye dağıtılmıştır.1956 yılında bursa Tarım Satış Kooperatifleri Birliği bir görevliyi Muğla’ya göndermiştir.1957 
yılında ipek böcekçiliği Ziraat Müdürlüğünce desteklenmiş ve o yıl merkez ilçede 1000 kg ipek kozası elde edilmiştir. 
Ayrıca Muğla merkezde yaş koza mihengi kurulmuştur.Yeşilyurt kasabasında kurulan dut fidanlığından 4000 adet 
dut fidanı üreticilere dağıtılmış,Muğla valiliğince gönderilen 1000 lira ile 22 kerevet yaptırılmış ve yöre insanına fenni 
ipek böcekçiliğinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterilmiştir22. Bütün bu teşviklere rağmen ipek böcekçiliği 
ile dokumacılıkta bir düşüş yaşanmıştır. Tarım teknolojisinin değişmesi, ulaşım imkânlarının artması ile dışa açılmış 
bölge; ülke pazarlarıyla bütünleşmeye başlamıştır.           

Muğla valiliği,1995 yılında il genelindeki dokuma geleneğinin yaygınlığını ve çeşitliliğini göz önünde bulundu-
rarak, dokumacılığın yaşatılması amacıyla Melsa’yı kurmuştur. %75 il özel idaresinin,%25i Muğla’ya Hizmet Vakfına 
ait olan Melsa’nın, Muğla El Sanatları ve Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘nin çalışmaları günümüzde de sürmektedir. Melsa 
işletme sorumlusu Nazmiye Kulaç’ın verdiği bilgiye göre merkez atölyede 10 kişi ile üretim sürdürülmektedir. Ayrıca 

17 Berna SEVİNÇ; “Milas –Çomakdağ Köylerinde Yapılan Dokumalar ve Yaneşler ”Uluslar arası Geleneksel Sanatlar Sempoz-
yumu 16-18 kasım 2006.,İzmir- Türkiye. s.116-126

18 Bayram AKÇA; a.g.e. s. 178
19 Bayram AKÇA; a.g.e. s. 179
20 Bayram AKÇA; a.g.e. s. 179
21 Bayram AKÇA; a.g.e. s. 179
22 Melek ÇOLAK; “Cumhuriyet Döneminde Muğla’da İpek Böcekçiliği ve Ipekli Dokumacılık”Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 
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Fethiye- Üzümlü’de on tezgâhta, Bayır’da dört tezgahta ve merkeze bağlı Kozağaç köyünde bir tezgahta dokuma yap-
tırmaktadır. Merkezdeki atölyede 10 çeşit ürün üretildiği, üretim sorumlusu Nuray Kuri tarafından ifade edilmiştir. 
Melsa üretilecek her türlü iplik ve hazır çözülmüş çözgüyü hazırlayarak evlere vermektedir.

Muğla’nın önemli dokuma merkezlerinden biri de Bayır’dır. Bayır’da dokumacılık eski bir uğraş alanıdır. Yaşlı do-
kuma ustası Aynamah Çoban’dan aldığımız bilgiye göre, Bayır’da çok eskiden beri dokumanın yapıldığı anlaşılmak-
tadır. Yine Bayır’da doğup büyümüş ve bu gün tekstil işiyle uğraşan Mustafa Sarıhan’dan alınan bilgiye göre 1960’lı 
yıllarda her evde dokuma tezgâhının olduğunu, kullanım amacına göre çeşitli dokumalar yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Yörede yetiştirilen sarı pamuktan çeşitli dokumalar yapılmış. Sarı pamuk Muğla ve yöresinde yerli olarak yetiştirilen 
bir pamuk türüdür. Daha çok Kızılyaka ve Karabörtlen köylerinde yetiştirilen bu pamuk, Bayır’da da yetiştirilmiştir. 
Sarı pamuktan elde edilen ipliklerle dokunan sarı bezlerden çeşitli ürünler yapılmıştır. Bu ürünlerin başında seccade, 
gömlek ve baş örtüleri bulunmaktadır.(Resim1) Günümüzde yetiştirilmeyen bu yerli pamuk türü, artık yörede bilin-
memektedir.

Yapılan Dokumalar

İpekli Dokumalar: Yörede yetiştirilen ipekböceklerinden elde edilen kozalarından çekilen lifler iğde eğrilerek 
iplik haline getirilir. İnce ipek ipliği kullanılarak yapılan dokumalara yörede bürümcek denir. Bürümcekler başörtüsü 
olarak kullanılan ve yörede “şamı” olarak adlandırılan iki yanı yine ipek ipliklerinden yapılmış kozalarla süslü kare 
formlu dokumalardır. Şamılar üç enden bir değirmi olacak şekilde ölçümlendirilirler. 45 cm ölçüsündeki taraklarla 
dokunan kumaşlardan üç parça birleştirilerek yapılırlar. Bu kumaşlar iki çeşittir. Birincisi düz diğeri de karelidir. Bu 
kare formlu şamılar üçgen şeklinde katlanılarak kullanılır.(Resim 2)Yine ipekli dokumalardan dikdörtgen formda 
olanlar  “üsküf ” olarak adlandırılır. Başörtüsünün üzerine alınan üsküfler kadınların daha çok özel günlerde kullan-
dıkları dokumalardır. İpekli kumaşlardan genç kızların çeyizlerine konan ve genelde iç giyimde kullanılan gömlekler 
de yapılır. Bu gömleklere yörede “göynek” denir.(Resim 3)

Pamuk ve İpek Karışımı Dokumalar: Pamuk ve ipek karışımı dokumalara yörede “yüzün akma” denir. Yüzün 
akmalarda çözgüde pamuk ipliği atkıda ise ipek ipliği kullanılmaktadır. Yüzün akmalar genellikle çarşaflık olarak 
kullanılır. Erkeklerin ipek kullanması İslam inancına göre uygun olmadığından ipeğin daha az pamuk ipliğinin daha 
çok kullanıldığı kumaşlara yörede “helali “ denir. Bu tür kumaşlarda pamuk %70 ipek %30 oranında kullanılarak 
yapılırlar. Çarşaf için dokunan kumaşlar ise boyuna çizgili olarak dokunmuşlardır23. 45 cm.lik taraklarda dokunan 
kumaşlar dört parça olarak birleştirilirler. Yüzün akmalardan daha çok çarşaf yapılmıştır(Resim 4). Günümüzde ise, 
bu tür kumaşlar ev tekstili ve hazır giyim ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. Bu tür kumaşlardan yaklaşık on 
iki çeşit ürün elde edilmektedir.

Pamuklu Dokumalar: Pamuklu dokumalarda atkı ve çözgüde pamuk ipliği kullanılarak yapılırlar. Pamuk ipliği 
kullanılarak yapılan bu dokumalar genellikle gündelik yaşamda kullanılan başörtüsü (şamı), çarşaf, sofra bezi, peşkir, 
peştamaldır. Şamılar genellikle kareli olarak dokunmuşlardır.

Herhangi bir desen içemeyen krem renkli dokumalar, Muğla yöresinde “Bayır bezi” olarak tanınmıştır. El eğir-
mesi ipliklerle yapılan dokumalarda çizgi için kullanılan iplikler dokuyucular tarafından sentetik boya kullanılarak 
boyanmıştır. Dokumada kullanılacak kırmızı rengi elde etmek için yörede demir sülfat mordan malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. Bu mordan maddesiyle boyanmış kırmızılara “şaşkırmızı” denmektedir. Özellikle enine çizgili ku-
maştan yapılan eski peştamallar kırmızıçizgilidir.(Resim 5) Al yanak kuşaklar ise kırmızı krem renkten kareli olarak 
dokunmuşlardır. Al yanak kuşaklar hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılan dokumalardır. Bele katlanı-
larak sarılan bu kuşaklar, kare olarak yapılırlar. Krem renk ve beyaz renkteki ipliklerle kareli dokunan şamılar kadın-
ların günlük yaşamda kullandığı dokumalardır. Boyuna çizgili kumaşlardan da genellikle çarşaf yapılmıştır. Çarşaf 
yapımında elde boyanmış kırmızı renkli ipliklerle dokunmuş ve çizgileri beyaz renkte yapılmışlardır. Kareli olarak 
dokunan kumaşlardan peşkir ve sofra bezleri yapılmıştır.(Resim 6)

Pamuk ve Yün Karışımı Dokumalar: Bu tür dokumalarda çözgüde pamuk ipliği atkıda yün ipliği kullanılmakta-
dır. Bayır’da tespit edebildiğimiz yünlü dokumalarda çözgüde pamuk ipliği atkıda ise hazır yün iplikler kullanılmıştır. 
Sofra bezi olarak dokunanlarda siyah ve yeşil renkler kullanılarak kareli olarak dokunmuşlardır.(Resim7) Çarşaflar 
ise, dikine beyaz çizgili olarak dokunmuştur. Daha önceleri elde eğirme yünlerin de dokumada kullanıldığını dokuma 
ustası Aynamah Çoban ifade etmiştir. Çarşaflar, farklı renkteki iplikler kullanılarak yapılmışlardır.(Resim 8) Günü-

23 A. AYTAÇ,..-M..HİDAYETOĞLU “Yeşilyurt Mekikli Dokumaları” Milli Folklor Dergisi sayı 4,yıl 1999s.54-56.
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müzde Melsa tarafından Bayır’da yaptırılan dokumalarda yün iplik de kullanılmaktadır. Melsa dokutacağı kumaşın 
çözgüsünü hazır hale getirerek dokuyucuya vermektedir.  

Yünlü dokumalar arasında yer alan, çözgüde 6 numara kalın ipliğin ve atkı olarak orlon örgü yünlerinin kul-
lanıldığı dokumalar seyrek dişli taraklarda yapılmaktadır. Yapılan dokumalar sedir örtüsü, paspas ve yolluk olarak 
kullanılmaktadır. Bu tür kumaşlar 90 cm enindeki taraklarda dokunmaktadır. Enine çizgili olarak farklı renkteki yün 
iplikler belli bir düzen içinde atkıda kullanılmaktadırlar.(Resim 9)

Pamuk ve Kumaş Karışımı Dokumalar:  Çözgüde 6 numara kalın iplik kullanıldığı ve atkıda kumaş parçalarının 
kullanılarak yapıldığı dokumalara da yörede “çaputlu”adı verilmektedir. Bunlar da yer yaygısı olarak kullanılmakta-
dır. Bu dokumaların yapılış amacı kullanılan malzemeden artan artıkların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Bu 
tür dokumalar Muğla ve yöresinde mekikli dokuma yapılan tüm yerleşim birimlerinde yapılmaktadır. Az kullanılmış 
kumaşladan şerit halinde ince ince kesilerek ve birbirine eklenerek elde edilen ipler, mekiklere sarılarak atkıda kulla-
nılır. Bu kumaş parçalarının aynı renkte olanları bir araya getirilerek kullanılır.

Sonuç ve Değerlendirme

Muğla ve yöresinde dokumacılığın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. 13. yüzyıl ortalarında itibaren Türklerin 
egemenliğine giren bu bölgede dokumacılık, gelişerek günümüze kadar devam etmiştir. İnsanoğlunun en temel ih-
tiyaçlarından olan giyinme ve barınma ihtiyacı, dokuma sanatının sürekliliğini sağlayan unsurlardandır. Muğla ve 
yöresinde dokumacılık, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine aile içi bir uğraş olarak geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında, dış ticaretin yavaşlaması ile devlet tarafından desteklenmiş ve ipekli dokumacılığın gelişmesi için çeşitli 
girişimlerde bulunulmuştur. Savaş yıllarının ardından dış ticaretin açılması ile dokumacılık yavaş yavaş gerilemiştir.

Özellikle Bayır’da dokumacılık, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günümüze kadar devam etti-
rilmiştir. Bu gün az sayıda insan tarafından yapılan dokumalar daha çok çok çeyizlik amaçlı kullanılmaktadır. Kültü-
rümüz içinde önemli bir yere sahip olan “çeyiz hazırlama geleneği” içerisinde dokumacılık, günün ihtiyaçlarına göre 
yeniden değerlendirilerek devam ettirilebilir. Melsa’nın çalışmaları bu konuda iyi bir örnektir. Özellikle çeyiz mağa-
zaları bu konuda dokuyuculara sipariş üzerine dokuma yaptırabilirler veya yapılan dokumaları satın alarak dokuma-
cılığın sürdürülmesini destekleyebilirler. Muğla ve yöresinde dokumacılıkla adını duyurmuş yerleşim birimlerinden 
olan Bayır, yeniden bu potansiyelini değerlendirebilir. Özellikle Marmaris Bodrum Datça gibi turizm merkezlerinde 
ürünler tanıtılıp satışı yapılabilir. Ayrıca dokumacılık kültür turizmi içinde de değerlendirilebilir. 
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Resimler

       

Resim 1: Sarı Bezden Seccade (RENKLİ s. 336)                Resim 2: İpekli Dokuma Şamı (RENKLİ s. 337)

 

       Resim 3: İpekli Göynek (RENKLİ s. 337)                  Resim 4: Yüzün Akma Çarşaf (RENKLİ s. 337)             

 

Resim 5: Peştamal (RENKLİ s. 337)
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Resim 6: Sofra Bezi

 

Resim 7: Sofra Bezi

 

Resim 8: Çarşaf
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Resim 9: Sedir Örtüsü
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İ şleme, değişik lifler kullanılarak üretilmiş dokumaların, keçe ve deri yüzeylerinin üzerine; ipek, yün, keten, 
pamuk, metal gibi iplikler kullanarak yapılan süslemelerdir. Türk işleme sanatı, Anadolu ve çevresinde 11. 
yüzyıldan günümüze kadar, Selçuklu Dönemi, Beylikler dönemi ve Osmanlı İmparatorluk dönemi gibi zengin 

çevrelerle etkileşimi sonucu gelişmiştir. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni görünümler kazanarak yoluna de-
vam etmektedir. Türkler, bezediği işlemelerle, inanç, düşünüş, duyuş, heyecan, sevgi, estetik değerlerini ürünler üze-
rinde yansıtmışlardır. Tarihi kökenlerinde zengin bir çevreden beslenen Türk işlemeleri, maddi ve manevi kültürden 
beslenerek, yaşamın üç ana evresi doğum, evlenme ve ölüm gibi olaylar çevresinde kümelenmiştir.  

İğneden makineye, doğal elyaf ve boyadan yapay elyaf ve boyaya; şalvar, üçetekten iki ya da tek parçalı bindal-
lıya; kaftandan, üniformaya; yer döşeğinden, karyolaya, yer minderinden koltuğa; sofra altı sumak peşkirden masa 
örtüsüne kadar araç gereç açısından geçişler, eşya türlerine kadar değişiklikler yaşayan işleme sanatı her yüzyılda 
özünü bozmadan imajını yenilemiştir (Barışta, 1999). Geleneksel Türk işlemeleri, geçmişten günümüze yaşamını 
ve gelişimini birlikte sürdürdükleri yöresel el dokumalarımıza uygun işleme tekniklerinden oluşan nakışlarımızdır. 
Dokuma iplikleri sayılarak yapılan bu tekniklerden en önemlileri “Hesap işi”, “Türk işi” ve “Antep işi” olarak bilinir 
(Özcan, 2003). 

Hesap işi, düz iğne, verev iğne adı altındaki temel işlemler ile kesme ajur, tel kırma gibi iğne teknikleri, dokumalar 
üzerine sıklıkla uygulanan iğnelerdir. Bu tekniklerin hepsi, dokuma iplikleri sayılarak yapılır ve genellikle üç iplik 
birimi ile işlenir. 

Türk işi, düz pesent, verev pesent, gölgeli ve tahrilli pesent, mürver, muşabak, hasır iğne temel işlemlerinden olu-
şur ve dokumanın iplikleri sayılarak yapılır. 

Antep işi, belirli özellikleri olan ve sürekli tekrarlanarak yapılan ajur ve susmalar ile hesap antikasını kapsar. Do-
kuma ipliklerinin en ve boy ipliklerinin bazılarının kesilip çekilmesi ile oluşan boşlukların; kartopu, örümcek, mer-
cimek, ciğerdeldi, cemelyan, karanfil gibi ajurlarla işlenerek doldurulması ile yapılır. Uygulanan iğnelerle dokuma, 
dantel görüntüsünde bezemeye sahip olur (Özcan, 2003). 

Geleneksel Türk işlemelerinden Türk işi, Hesap işi ve Antep işi, bezayağı örgüsünde yapılmış dokumaların, sayı-
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larak işlenmesi ya da en ve boy ipliklerinden bir kısmının çekilip kesilmesi ve bu işlemde oluşan boşlukların işlene-
rek doldurulması ile yapılan nakışlardır. Dokumanın ipliklerinin çekilebilmesi için, en ve boy ipliklerinin sayılabilir 
sıklıkta olması gerekir. İplikleri sayılabilir özellikteki bezayağı dokumalarının en ve boy ipliklerinin eşit sayıda kesilip 
çekilmesi ile oluşan boşlukların kare görünümde olması, aranan özelliklerdendir. Bunun için, dokuma ipliklerinin en 
ve boy iplik kalınlıklarının eşit ya da çok yakın olması işlemenin, oranlı ve güzel olmasını sağlayacaktır. Dokumanın 
atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde, birbirinin altından ve üstünden geçirilmesi işlemenin çok düzgün 
yapılması, nakış kalitesini artırmak bakımından önemlidir (Özcan, 2003) İşleme kalite açısından dikkate değer bir 
konumda olan dokuma, iki veya daha çok iplik grubunun çeşitli düzenlerde birbiri arasından (üstünden, altından) 
geçerek birbiriyle kenetlenmesi işlemine ve bu kenetleme sonucu oluşan mamullere denir.

Dokumacılığın başlama tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. Dokumanın esasını oluşturan iplikçiliğin ilk 
belirtileri, Neolitik döneme aittir.  Öncelikli olarak saz ve benzeri bitkilerden ipliklerin elde edilmesi, çağın sonuna 
doğru hayvanların ehlileştirilmesi ile yünlü dokumaların yapılmaya başlandığı söylenmektedir. Dokumanın başlan-
gıcına ilişkin kazılarda çok eski buluntular ortaya çıkmıştır. Çatal höyükte yapılan kazılarda Cilalı taş dönemine ait, 
M.Ö. 6000’ lere tarihlendirilen, dokuma parçaları bulunmuştur (Özcan, 2003). 

1072 yılında yayınlanan bütün Türk boylarının kullandığı kelimeleri içeren “Divan-ı Lügat it Türk” liflerin kulla-
nımı hakkında bilgi vermektedir. Kitapta “pamuk” karşılığında pamuk, eğrilmek üzere atılmış pamuk sümeği karşı-
sında “piştik” ve pamuklu karşılığında “kepezlik” kelimelerinin kullanılması, pamuğun üretildiğinin ve depolandığı-
nın kanıtıdır.  Yine çözgüsü yün, atkısı pamuk olan bir tür dokuma karşılığında “yatuk” ve kumaş biçiminde pamuklu 
dokumaya “çek” kelimeleri kullanılmıştır. Kaşgar’ da çıkan bir tür nakışlı keçe karşılığında “ kimeske”, ipek karşılı-
ğında “barçın” ve yün karşılığı “karış” kelimelerinin kullanılması, bu liflerin varlığını ve üretime dönüştürüldüğünün 
kaynağıdır (Barışta, 1995).

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde, ileri düzeyde bir dokumacılıkla karşılaşmışlardır ve kendi birikimlerini 
Anadolu’da ki dokumacılık sanatı ile birleştirmişlerdir. Selçuklu döneminde yapılan dokumacılık sanatı, Osmanlılar 
döneminde de gelişimini sürdürmüştür. Bu dönemde kaliteli bir üretim yapılabilmesi için önlemler alınmıştır. Belli 
yerleşim birimlerinin dokumacılık sanatında ilerlemeleri, tarihsel bir deneyime dayanır. Birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış Denizli, bu konumdan faydalanmıştır. Yörede, geçmişte heybe, kadın giysisi, peştamal ve kuşak yapımında 
kullanılan alaca denilen kumaş türünün imaline kadar yünlü ve pamuklu türlü dokumalar yapılmıştır. Bu kumaşlar, 
hem yerli ihtiyacı hem de diğer yörelerin ihtiyacını karşılıyordu. Kırmızı kumaşlar, beyaz tülbentten sarıklık bezleri, 
altın işlemeli sahtiyanlar, pamuktan üretilmiş kumaşlar arasında çok tanınmıştı. Bu kumaşların yapımında kullanılan, 
pamuk yörede çırçır fabrikalarından sağlanıyordu (Koraltürk,2002). 

1930’larda Cumhuriyet döneminde, Denizli ve çevresinin ekonomisinde dokumacılık önemli bir uğraş-
tı. 1940’larda 10.000 kadar tezgâhta üretim yapılmaktaydı. Denizli merkez, Sarayköy, Buldan, Güney, Tavas, Kale, 
Çal ve Acıpayam ilçeleri dokumacılığın yoğunlaştığı merkezlerdi. 1945 yılında, 316.000 olan il nüfusunun %58’i ve 
tezgâhların yaklaşık 9000’i, bu ilçelerde toplanıyordu. Bazı ilçelerde dokumacılar nüfus içinde çok önemli bir orana 
sahipti. Örneğin toplam dokuma tezgâhlarının % 23’ünün bulunduğu Buldan’ın nüfusunun % 60’ı, dokumacılıkla 
uğraşıyordu (Koraltürk,2002).Erdoğan’ın belirttiğine göre de,1996 yılı itibariyle dokumacılık Buldan’ın en önemli 
gelir kaynaklarından biriydi. Buldan da o tarihlerde 2000 adet dokuma tezgâhı bulunmaktaydı. (Erdoğan,1996). Gö-
rüldüğü gibi dokumacılık, Denizli ve yöresinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde ekonomik katkı sağlamıştır. Doku-
maların gelişimine paralel olarak geleneksel Türk işlemeleri de bu dokumalarda yaşamını sürdürmektedir. Peşkirler 
bu gelişimin en güzel örneklerindendir. 

İşleme ve dokuma sanatı, yaş ve cinsiyet ayrımı, öğrenim durumu ayırt etmeksizin, psiko-motor gelişimini ta-
mamlayan hemen herkesin yapabileceği bir uygulamadır. İşleme ve dokuma gereçlerinin basit ve kolay taşınabilir 
olması, ev ve atölye ortamlarında üretimi gerçekleştirmeye imkân tanımaktadır. Çoğunlukla sermaye girişimi ol-
madan ve kapital birikimi gerektirmeden yapılabilecek ekonomik faaliyetlerdendir. İşsizliğin ve genç nüfus oranının 
çok yüksek olduğu ülkemizde planlı bir çalışma ile yapılabilecek bu faaliyetler, ülke kalkınmasında çok önemlidir. ( 
Özcan,2001). Dünyanın en pahalı saatlerinin ev atölyelerinde üretildiği İsviçre örnek gösterilebilir. Yine Polonya’nın 
folklorik bebek sanatı, Fransa’da ve İsrail’de dekoratif çiçekçilik ve Çin’ de yapılan el işlemeli örtüler, bu çalışmaların 
sonucudur. Bu çalışmaları süs, hediyelik ve turistik eşya olarak görme yerine; geleneksel Türk işlemelerindeki motif-
lerden hareketle, yeni tasarımların dokumalarla buluşması, bir Türk tarzı oluşturmaya dönük kullanılabilir.

El sanatı ürünlerin “Turizm potansiyeli olan bölgelerde pazarlanabilir” düşüncesi 1970’ li yıllarda özellikle dış 
turizme yönelmiş ve bacasız sanayi faaliyetleri arasında yerini almıştır (Özcan, 2004). Bu çalışmaları yaparken top-
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lumsal işbirliğinden faydalanmak gerekir. Ülkemizde el sanatları alanında Kültür Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet bakanlığı gibi kurumlar ile KOSGEB, Üniversiteler, İhracatçı Birlikleri, Vakıflar 
ve Bankalar, Esnaf ve Sanatkârlar konfederasyonu ve ayrıca mahalli idarelerin meslek edindirme kursları, Ticaret ve 
Sanayi odalarının da yöresel kalkınmaya ilişkin çalışmaları vardır. Bu kurum ve kuruluşların koordineli olarak çalış-
ması, el sanatlarının üretim ve pazarlanması açısından önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı “Türkiye 
El Sanatları Haritası” çalışması, el sanatlarının üretim ve pazarlanmasına kaynak teşkil etmektedir.  (Özcan, 2004). 
El sanatları üretim ve pazarlama çalışmaları ortak bir plan dâhilinde yürütülmesine örnek, Nallıhan iğne oyalarıdır. 
Nallıhan iğne oyalarının sistemli ve planlı bir üretimi, birkaç girişimci kadının kurduğu “Anonim Şirket” üyeleri ta-
rafından gerçekleştirilmiştir. Üretilen iğne oyalarının Kültür Bakanlığı ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi 
(VEKAM) desteğinde, Amerika Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerinde sergilenmiş olup, tanıtım çalışmaları devam 
etmektedir (Özcan,2004).

Yöresel dokumalar ile geleneksel Türk işlemelerinin buluşması ve bütünleşmesi,  el sanatları üretim ve pazar-
lama faaliyetlerinin, öncelikli aile ekonomisi için bir katma değer, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı 
sağlayabileceği söylenebilir. Ürünlerin pazarlanmasında ulusal, uluslar arası ve yurtdışı fuarlardan etkin bir biçimde 
yararlanılmalıdır. Kültürel mirasın temsilcisi ve taşıyıcısı olan geleneksel işlemelerle bütünleşen dokumaların, benzer 
çalışmalarla devamının sağlanması, birey ve ülke ekonomisine yansıması, milli kültürümüzün tanıtılması açısından 
dikkate değer bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 
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Denizli Yöresi Dokumalarında Geleneksel İşlemelerden Hesap İşi Örnekleri

Örnek:1 (RENKLİ s. 338)
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Örnek: 2 (RENKLİ s. 338)

Örnek: 3 (RENKLİ s. 338)

Örnek: 4
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Örnek: 5
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Örnek: 8 (RENKLİ s. 339)

Denizli Yöresi Dokumalarında Geleneksel İşlemelerden Türk İşi Örnekleri (RENKLİ s. 339)

Örnek: 9
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Denizli Yöresi Dokumalarında Geleneksel İşlemelerden Antep İşi Örnekleri

Örnek: 13

Örnek: 14

Örnek: 15
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Örnek: 19

Örnek: 20

Örnek: 21
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Örnek: 22

Örnek: 23

Örnek: 24 (RENKLİ s. 339)
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İ nsanlar yaşadıkları toplumun ve bölgenin coğrafi etkilerine bağlı olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılama yoluna 
gitmişler, bununla birlikte yaşadıkları ortamı ve kendilerini süsleme ihtiyacı duymuşlardır. Günlük gereksi-
nimlerini karşılamak için daha çok süsleme, dekorasyon ve fayda sağlamak amacıyla çeşitli el sanatları ürün-

leri üretmişlerdir. Bu ürünlerde yaratıcı yeteneklerini de ortaya koyarak toplumun karakterini ve milli sanat zevkini 
de yansıtmışlardır.

Halk el sanatları ürünlerinin, önce yarar düşünülerek hazırlandığı, zamanla kişisel katkılarla sanat değeri kazan-
dığı bilinmektedir. Bu ürünler; çevresel koşullar, araç-gereç, motif, renk vb. durumlarla ilgili ayrılıklar yüzünden yerel 
özellikler göstermektedir.

Günümüzde değişen sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar, geleneksel Türk ailesinde önemli yapısal değişikliklere 
yol açmış, dolayısıyla, kadının evinin dışındaki sosyal hayatta rol almasını, sorumluluk üstlenmesini gerektirmiştir. 
Bu da ev içinde el işlerine ayrılan zamanı önemli ölçüde azaltmıştır. Bu birçok el sanatımızın ya hiç yapılmamasına ya 
da sınırlı sayıda üretilmesine neden olmuştur.

Ülkemizde yapılmakta olan çeşitli el sanatı kollarından çoğunun, kuşaktan kuşağa aktarılarak geliştirilmesi, kişi-
sel çabalarla olgunlaşması, bunlardan kimilerinin kırsal alanlarda bu işi yapanın kendi gereksinimi için olduğu ve bu 
üretimin kendi içinde bir geleneği bulunduğu da bir gerçektir.

İnsan yaşamında, teknoloji ile birlikte hangi dönemde olursa olsun gerek ev dekorasyonunda gerekse giyim ku-
şamda moda olgusu her zaman büyük bir etken olmuştur. İhtiyaçlar, beğeniler insanları ister istemez uyum sağlamaya 
itmiş, geleneksellikten uzaklaştırmıştır.

Bu bildiride, yurdumuzun pek çok yöresinde kendine has özellikleri bulunan el dokumalarının yok olmaktan 
kurtarılması için yapılan çalışmalardan örnekler sunmak amaçlanmıştır. Çeşitli yörelerde üniversiteler ve yerel ida-
reler tarafından yapılan projeler ile el dokumalarından yeni tasarımlar yapılarak kullanım alanlarının artırılmasına 
çalışılmıştır. Konu, tarafımızdan yapılan yeni tasarımlar ile desteklenmiştir.

Anadolu’da el dokumaları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile insanların ya-
şantısının, beğenisinin, kullandıkları araç- gereçlerin değişmesi, dokuma ile uğraşan bireylerin azalmasına neden 

YÖRESEL DOKUMALARIN 
YENİ TASARIMLARLA 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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olmuştur. Dokuma sanatı bazı yörelerimizde güncelliğini korumasına karşılık, bazı yörelerimizde yok olmaktadır.

El dokumacılığının geçmişte çok iyi durumda olduğu ancak zamanla yok olma noktasına geldiği bazı yörelerimiz-
de geleneği korumak, geçmişi yaşatmak adına, el dokumacılığını yeniden canlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
illerimizin başında Denizli, Kastamonu, Trabzon ve Muğla gelmektedir. 

Denizli’de dokumacılığın kökeni, Antik dönemlere dayanır. Bu temel uğraş, Çürüksu ve Büyük Menderes vadi-
lerinin, Türkler tarafından iskân edilmesinden sonra da gelişerek devam etmiştir. Dokumacılığı, genellikle kadınlar 
yapmıştır. Bu kumaşlar yapıldıkları kentin adı ile anılmış, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara da ihraç edilmiştir. Gerçek 
bir sanat niteliği taşımaktadır. Bu dönemde bölgedeki bez gereksinimini, tamamıyla yöredeki üreticiler karşılamış-
tır. Daha sonra çoğu İngiliz kaynaklı iplik ve pamuklu dokumaların ithali, pamuk üretimini ve el dokumacılığını 
olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni girişimcilerin desteği ile Denizli’de el dokumacılığı, yine gündeme gelerek hem yurt 
içinde hem de yurt dışında eski güncelliğini korumaya çalışmaktadır.

Denizli dokumalarıyla yapılan tasarımlardan birkaç örnek; ( Fotoğraf No:1-2-3)

Fotoğraf No:1a Denizli Dokuması İle Tasarlanmış ve Uygulanmış Yelek

Fotoğraf No:1b Denizli Dokuması İle Tasarlanmış ve Uygulanmış Yelek

• Yöresel Dokumaların Yeni Tasarımlarla Değerlendirilmesi
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Fotoğraf No:2 Denizli Dokuması İle Tasarlanmış ve Çeşitli Malzemelerle Süslenmiş Kemer

Kastamonu’da dokumacılığın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Sahil boyundaki ilçelerden Cide, İnebolu, Do-
ğanyurt, Bozkurt, Çatalzeytin ile Küre ve Şenpazar’da keten ekiminin yanında el dokumacılığı da yapılmıştır. 1941 
yılında el dokumacılığını desteklemek ve organize üretim sağlamak amacıyla “Dokuyucu ve Dokutturucular Ko-
operatifi” kurulmuştur. Aynı yılda Kastamonu ili dâhilinde 65 bin 318 hane varken, 19 bin 377 el dokuma tezgâhı 
kullanılmıştır. Ancak 1950’li yıllarda makineleşen dokumacılığa ayak uyduramayan el dokumacılığı tümüyle ortadan 
kalkmıştır. 1996 yılında ise Kastamonu Valiliği’nin maddi ve manevi desteği ile el dokumacılığı yeniden canlandırıl-
maya başlamıştır. Yörede başlatılmış olan el dokumalarının, geleneksel kültürün yaşatılması kadar, kullanım amaçlı 
olması da hedeflenmektedir. Ev dekorasyonu ve giyimde kullanılabilen dokumalar düz, ekose, desenli olarak yapıl-
makta, geleneksel renk ve desenlerden esinlenerek üretilen dokuma kumaşlar; perde, masa, sehpa örtüleri gibi çok 
çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Kastamonu yöresine ait dokumaların İnebolu tenteneleriyle değerlendirilmesi ile tasarlanmış birkaç örnek; (Fo-
toğraf No:3-4-5-6-)

Fotoğraf No:3

    Prof. Tevhide Özbağı - Öğr. Gör. Nihal Ülger - Arş. Gör. Zeynep Balkanal •
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Fotoğraf No:4

                                            Fotoğraf No:5                                                                              Fotoğraf No:6

Trabzon’un en eski dokumalarından biri olan ve bugüne kadar sadece örtünme aracı olarak baş ve omuzları örten 
bir örtü olarak kullanılan Keşan dokumaları moda dünyasında da yerini almaya başlamıştır. Şöyle ki, Trabzon Valiliği 
tarafından Geleneksel El Sanatları ve İstihdamı Geliştirme Projesi kapsamında Keşan Bezi Boyama Kursu açılmış, 
bu kursta üretilen ürünler, yurt içinde olduğu gibi, Trabzon’a gelen turistler ve yabancı öğrenciler sayesinde yabancı 
ülkelerde de tanıtılmaya başlamıştır. Keşan ürünlerinin yurtdışından, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç 
edildiği söylenmektedir. Yörede, bugün bu dokuma, eğitimli eğitimsiz birçok insanın uğraş alanı olmuştur. Keşan, do-
kuma, genellikle Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı köylerinde dokunmaktadır. Çözgü ipliklerinin renk hizalarının 
kaydırılmasıyla özgün desen görünümü elde edilmektedir. Yörede saf pamuk ipliğinden ikat tekniği ile boyanarak ha-
zırlanan çözgü, bayrak kırmızı, optik beyaz, siyah, açık sarı gibi dört ana renkten oluşmaktadır. Çözgü hazırladıktan 
sonra el tezgâhı üzerinde desen çubukları vasıtası ile şekillendirilerek dokunmaktadır.

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi tarafından 15.04.1996’da Rize Turizm Haftası kutlamaları çer-
çevesinde Keşan dokumalarıyla ilgili bir proje geliştirilmiş dokumalar çeşitli alanlarda değerlendirilerek sunulmuştur. 
Rize dokumaları ile tasarlanmış, kaşkol, çanta ve gözlük kılıfı örnekleri (Fotoğraf No:7-8-9) da yer almaktadır.

• Yöresel Dokumaların Yeni Tasarımlarla Değerlendirilmesi
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          Fotoğraf No:7 (RENKLİ s. 340)        Fotoğraf No:8 (RENKLİ s. 340)      Fotoğraf No: 9 (RENKLİ s. 340)

Konya Hadim, el dokumaları üretimi konusunda da geçmişte iyi bir yere sahip yörelerimizden birisi olmuştur. 
Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Konya Hadim dokumalarına yeni bir boyut kazandırarak yaşatıl-
masını sağlamak amacıyla Nisan 1998’de “Türk Giyim ve Kuşamında ve Dekorasyonda Hadim İmajı” projesi geliştir-
miş, bu proje çerçevesinde Hadim dokumaları ile çeşitli ürün tasarımları hazırlanmıştır. Bu tasarımlardan birkaç bazı 
örnekler (Fotoğraf No:10-11-12) de sunulmuştur. 

 

  

 

 

 

                             Fotoğraf No:10 (RENKLİ s. 340)                                 Fotoğraf No:11 (RENKLİ s. 340)

Fotoğraf No:12 (RENKLİ s. 340)
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Buraya kadar dokumalarıyla ünlü belli yörelerimizin dokumalarından yararlanıp çeşitli malzeme ve süslemeler 
kullanarak hazırlanan çağdaş tasarımlardan örnekler vermeye çalıştık. Ancak, yok olmaya yüz tutmuş yöresel do-
kumalar olduğu gibi yöresel tentenelerimiz (dantel) de bulunmaktadır. Burada ise, çeşitli yörelerimizin el dokuması 
kumaşlarını yine yöresel tenteneler kullanarak tasarlanmış ve uygulanmış, kullanılabilir, güncel ve çağdaş örnekleri 
sunmaya çalışacağız.

Yörelerimizde örülen tenteneler genellikle, yastık kenarı, karyola eteği kenarı, perde, havlu kenarı, çarşaf kenarı, 
yastık arası, karyola eteği arası, sandık örtüsü, sehpa örtüleri, televizyon örtüsü ve namaz başörtüsü kenarı olarak 
kullanılmaktadır. Çağdaş tasarımlarda bu tenteneleri kullanmak, giderek bu ürünlerin sadece kırsal kesimlerde kul-
lanılmasını, dolayısıyla yok olmaya yüz tutması önlenebilir.

Çeşitli yörelerimizin el dokuması kumaşlarını yine yöresel tentene örnekleri ile birlikte, tasarımları ve uygulanmış 
şekilleri (Fotoğraf No:13-14-15) sunulmuştur.

Fotoğraf No:13a Yastık Kılıfı Ara Tentenesi 

                            Fotoğraf No:13b Tasarım                                              Fotoğraf No:13c Uygulama

• Yöresel Dokumaların Yeni Tasarımlarla Değerlendirilmesi
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Fotoğraf No:14a Karyola Eteği Tentenesi

              Fotoğraf No:14b Tasarım                                                         Fotoğraf No:14c Uygulama

Fotoğraf No:15a Karyola Eteği Ara Tentenesi

    Prof. Tevhide Özbağı - Öğr. Gör. Nihal Ülger - Arş. Gör. Zeynep Balkanal •
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                                            Fotoğraf No:15b Tasarım            Fotoğraf No:15-c Uygulama (RENKLİ s. 341)

Ayrıca, Muğla’da da Muğla Valiliği tarafından yapılan “Işığın İçinden Gelen Kızlar” projesi çerçevesinde; Muğla’nın 
ünlü el dokuması kumaşları hayata geçirilmeye başlamış, Fethiye’nin Üzümlü beldesinin ünlü Dastar’ı ve Muğla mer-
kezin Bürümcek’i ile yapılan ürünler bir defileyle tanıtılmıştır. Defileden elde edilen gelir ile seçilecek pilot köylere 
yeni tezgâhlar alınacağı belirtilmiştir. Burada amaç, köylerde yaşayan kız çocuklarımızın öğrenimlerine katkı sağla-
manın yanında bu sanatı yaparak, hem geleneksel kültürümüzün yaşatılması ve ekonomiye katkı, hem de insanlara 
iş imkânı sağlamaktır.

Sonuç olarak, Anadolu’nun birçok yöresinde geçmişte sanat değeri yüksek olan el dokumaları teknolojiye yenik 
düşerek güncelliğini yitirmiş olmasına rağmen, bazı yörelerimizde canlandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu 
durum son derece sevindiricidir. Ancak yeterli değildir. Geçmişte bu sanatı sürdüren diğer yörelerimizin idari amir-
lerinin de bu konuya önem vererek yeni girişimler ve projelerle canlandırmaya çalışmaları yararlı olacaktır.

Geleneksel dokumalar, ticari kaygı düşüncesiyle günümüzde eski sanatsal etkilerini kaybetme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Motif, renk ve kompozisyon değerleriyle yörelere göre farklı özellikler gösteren geleneksel dokumalar ait 
oldukları yörenin kimliğini taşıması ve sürdürebilmesi için yozlaştırılmadan üretilmelidir.

Estetik değerlendirmelerin değişimi söz konusudur. Geleneksel anlamda sanat yapıtlarının dışında, yeni üretim-
lerin de sanatsal boyutlarda kabul görmesi çağdaşlaşma sürecinin başlaması demektir.

Nesilden nesile, aile içinde büyükten küçüğe miras kalan geleneksel dokumalarımıza zaman kaybetmeden gere-
ken ilgi ve desteğin gösterilmesi Türk Sanatı ve kültürünü yaşatmak adına büyük önem arz etmektedir. 

Hem yöre hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak açısından bu tür çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir.

• Yöresel Dokumaların Yeni Tasarımlarla Değerlendirilmesi
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İ nsan yaşadığı dünyayla duyuları aracılığıyla iletişime geçer. Bu tanımlama süreci kişinin doğduğu andan iti-
baren ilk dokunma duyusuyla tanışmasıyla ve yine ilk olarak sarıldığı kumaşı hissetmesiyle başlar. Görme, tat, 
koku ve işitme duyuları zaman içinde devreye girer. Çevreyi algılama sürecinde fiziksel dış çevreyi, mekan, 

objeler, formlar, renkler belirlerken kişi, içinde bulunduğu dış dünyanın yaşam ritmini etkileyen uyarılarla sürekli bir 
alışveriş içine girer. Kurulan bu iletişimde görme, bütün duyuların önüne geçer. Böylelikle algılama süreci hızlanarak 
bir devinim kazanır.1

“Genel olarak algılama; alınmakta olan duyum ile önceden alınmış görüntüleri(imgeleri) bir küme yapabile-
cek biçimde, bir de duyumu oluşturan şeyler üzerinde birleşmek ve toplamak gibi önemli bir zihinsel çalışma olarak 
görülmektedir.”2

İnsan doğası gereği, görme duyusu arcılığıyla içinde bulunduğu fiziksel çevreyi sürekli algılamakta, incelemekte 
ve hatta oluşabilecek tehlikelere kaşı kendini korumaya almaktadır. “Edinilen bilgilerin %80-90’na varan büyük kısmı-
nın görme duyusu geri kalan %10-20lik bölümününse diğer duyu organlarıyla kazanıldığı kabul edilmektedir.”3

Çevreden alınan bu uyarılar, deneyimle zamanla insanda farklı duyumların oluşmasını sağlar; geçmişte yaşanılan 
deyimler kendi iz düşümlerini insan psikolojisinde bulmaya başlar. Görsel algı ve dokunma duyusundaki izlenimler 
algı ve çağrışım alanlarını harekete geçirir. Bireyde başlayan bu oluşum toplumsal paylaşımla çoğalarak nesilden nesle 
aktarılır.

* İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanı, ebru.corsini@ieu.
edu.tr.

1 Bkz.; Duygu Ebru ÖNGEN, Dekor Sanatında Resmin Kullanımı ve Türk Tiyatrosundaki Yansımaları, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2001, s.XI

2 Halil AKDENİZ, Görsel Algılama Açısından Renk Kullanımı Ve Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, izmir, 1982, s.7.

3 Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt:2, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1997, s.699.
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Tarihin, doğanın, kültürün buluştuğu noktada insanı doğumdan ölümüne kadar saran kumaş, bu aktarımın en 
anlaşılır örneklerinden biridir. Dokuma, insanlarını duygularını, geleneklerini, becerilerini yansıttıkları bir ayna gi-
bidir. Burada görülen refle aslında geçmişin yansımasıdır. Gelenek geçmişle gelecek arasındaki en güçlü halkadır. 
Gelenekler, her yeni nesle deneyimler şeklinde aktarılırken, süreç kendini yeniden şekillendirir. Ana benliklerini 
koruyan dokumalar dokundukları doğal ortamın, mekânların, yaşam alanlarının özelliklerini, renklerini, dokularını, 
duygularını yansıtır. Kumaşları dokuyan kişiler bir ürünü oluşturmadan önce hazırlık çalışmasında, ne yapılacağı ve 
nasıl yapılacağını önceden belirler ve malzemelerini de ona göre oluştururlar. Böylelikle tasarım süreci başlar.

“Hem doku hem de desen olarak dokuma tasarlama eylemine konu olduğuna göre, onun bugün tıpkı resim ve grafik 
sanatlar gibi bir yüzey sanatı sayılması zorunludur... Tarih boyunca üretilmiş her türden dokuma sanatsal nitelikte 
sayılır ve bu bağlamda değerlendirilir.”4

Geçen yüzyıllar içinde dokuma sanatında üretim, insan gücünün, becerisinin sınırlarıyla gerçekleştirilmekteydi. 
Arz ve talep dengesi bu sınırlar ve üretim bölgeleri içinde sıkışmış durumdaydı. Zaman faktörü önemsenmemektey-
di. Dokumanın yapıldığı yörenin, bölgenin insanı o yöreye, en fazla da bölgeye hizmet sunmaktaydı. Amaç, günlük 
ihtiyaçlar doğrultusunda günlük giyim ve genel ihtiyaçları karşılamaktı. Tohumun tarlaya atılmasıyla başlayan ve do-
kuma tezgâhlarından kullanıcıya ulaşana kadar devam eden yardımlaşma ve iş bölümü, el emeğiyle üretilen dokuma-
larda ekip çalışmasını zorunlu kılarken, aynı zamanda bir sosyal aktiviteye dönüşüyordu. Usta çırak ilişkisi şeklinde 
aktarılan deneyimler geleneksel dokumaların yapılarının korunmasında ayrı bir önem taşıyordu. 

Ancak 20. yüzyıla doğru yükselen bir ivmeyle artan, kumaşa, ipliklere, kumaş boyalarına, pigmentlere karşı olu-
şan ilgi, dokuma sanatına ayrı bir önem kazandırmaya başladı. Her alanda yaşanılan sanayi devrimleri, artan talepler, 
hızla gelişen teknoloji dokuma sanatını dev bir sektör haline getirdi. Üretim hızının zamana karşı yarışında makineler 
insan gücünün yerini almaya başladı. Günümüzde ise artık yüksek teknoloji ile donatılmış fabrikalar, üretim alanları, 
bu oluşan arza cevap vermeye çalışmaktadır. Önceleri kullanılan doğal kaynaklar ve malzemelerin yerini, ekonomik 
çözüm arayışlarında, özellikle sentetik ham maddeler almaya başlamıştır. Bu yönelişlerin sonucu, sentetik ve teknik 
pek çok ürün giyim sektöründeki yerlerini almış, ayrıca moda trendlerine, ev tekstiline ve diğer alanlara cevap verme 
çabası içine girilmiştir. Bu durum diğer taraftan doğallıktan, doğal kaynaklarda uzaklaşan, uzaklaştırılan insanı yeni 
arayışlar içine itmiştir. 

Böylesi bir sancılı süreçte içinde geleneksel üretim tekniklerini korumaya çalışan dokuma atölyelerinin, bir dar 
boğazın içinde sıkıştığı bir geçektir. Gün geçtikçe zorlaşan koşullar el emeğine dayanan sanatları durma, yok olma 
sürecine soktu. Ancak özel talepler ve yakın çevre yaşayanlarının ihtiyaçları ve bu mesleği atalarından devralan in-
sanların çabaları bu atölyeleri ayakta tutmaktadır. Tüm bu çabaların yanında geleneksel dokumalar, sanat eserlerinin 
yakından incelendiği, korunduğu, sergilendiği müzelerde korunma altına alınarak varlıklarını sürdürmektedir.

Müzeler, bulundukları bölgelerin genel dokuları hakkında en rafine bilgiyi veren toplumsal alanlardır. Bir yapı 
olmanın dışında kapsadığı alandaki mekan bizlere yaşanmışlık duygusunu verir. Kendini var eden güç kaynaklarını 
geçmişten alır. Mekanla ziyaretçi arasında duygusal bir alış veriş başlar. Kurulan bu ilişkide, kurgulanan geçmiş yaşan-
tıyla sınırlı bir zaman dilimi içinde, orada bulunan ziyaretçi pek çok göstergeyle karşı karşıya kalır. 

Mekânın düzenlenmesi, mekânda kullanılan renkler, bir mizanseni besleyen yerleştirmeler ve özellikle de ışıkla-
ma tasarlanan atmosferde bir bütünün en önemli parçalarını oluştururlar. Mekân içine görsel imgelerle kuşatılmış, 
oluşturulmuş alanlar, görsel, biçimsel ve sanatsal olarak düzenlenmiş sahneler tiyatroda olduğu gibi ziyaretçiyi yaşam 
gerçeğiyle geçmiş arasında tanımlanamayan bir duygu içinde bırakır. Bu oluşturulmuş mekânlarda “dekor terimi ön-
ceden kurulmuş bir yapının ya da verinin hizmetinde olan bir teknik ve sanatsal düşünü kapsar.”5

Yaratılmış, yaşanmamış ama yaşanmış an olarak düzenlenmiş müze içindeki alanlar çok ayrı bir kurguya sahiptir. 
Müzelerde zamanın ve teknolojinin geçmişle bir araya gelmesine tanık olunur. Özellikle etnografya müzelerinin bu 
konuda ayrı bir önemi vardır. Buralarda yaşama ait, yaşanılan alana ait tüm veriler ziyaretçilere sergilenir. Kurulum-
ları ve sunumları da oldukça teatraldir. Özellikle seçilen binalarda geçmişin izlerini taşırlar. Bu mekânlarda insan ve 
eşya arasındaki ilişki rafine edilerek en yoğun biçimde ziyaretçilere aktarılır. Yöre insanının kendi kullanımları için 

4 Metin Sözen/Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Yayınevi, İst. 1992, s. 69.
5 Denis BABLET, “Dekor Sözcüğü Zaman Aşımına Uğramıştır” Çeviren: Rezan PESEN, Türk Dili Tiyatro Özel Sayısı, Sayı: 

178, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1966, s.971.
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geliştirdikleri tasarım objeleri, çalışma alanları ve şekilleri, yaşam alanları bir bir düzenlenir. Kişi ziyareti sırasında 
bu yaşantının yabancılaşmış tanığı olur. Artık ana bina,  kurgulu alan ve eşyalarla kişi, kumaşın teni sarması gibi geç-
mişin örgüsüyle sarılmaya başlar. Bu yoğun aktarım, insanı tarih içinde eğlenceli, düşündürücü bir yolculuğa çıkarır, 
geçmişle geleceği sorgulama fırsatı verir.

Geleneksel dokumalarıyla adından söz ettiren Kızılcabölükte’de bir etnografya müzesi kurulma aşamasındadır. 
Bu oluşum bölgenin belgelenmesi, geçmişinin dondurulması için çok önemlidir. Bu konuda çalışmalar devam eder-
ken oluşturulacak alanlardan birinde insan duyularında lokal olarak iz bırakabilecek bir düzenleme düşünülebilir. 

Görme, dokunma ve işitme duyuları kişinin bulunduğu alanda ne tip bir konumda olduğu duygusunu tanımlar. 
Tüm bu duyuları içinde barındıracak kurgulu alan, geçmişle günümüz arasında bir köprü oluşturmalı ve kısa sürede 
çok amaca hizmet etmelidir. Müze içinde girişe en yakın alan bu tasarım için en uygun yerdir. Bu noktada mekana gi-
rişte kişinin dikkati sesle, müzikle ve ışıkla çekilmeye başlanmalı; girişi şeffaf dokuya sahip “Truva Şalı” dokumasıyla 
perdelenmiş kapı ziyaretçiler tarafından belli belirsiz görülmelidir. Böylelikle insanı tanımaya, araştırmaya iten me-
rak öğesi tetiklenir. Girişte şaşırtma yöntemiyle yerleştirilen kumaşlara dokunmak yapılan tasarımın ilk adımıdır. 

Mekânda mimarinin yapısı gereği sunduğu bir oda kullanılmalıdır. Duvarlar beyaz kireçle boyanmalıdır. Doğal 
bir malzeme olması yanında kireç satensi pudramsı görünümüyle de yüzeyde ferahlık etkisi uyandırır. Böylelikle alan 
içinde kullanılacak ışık tasarımlarına zemin hazırlanır. Oda içinde yer alan pencereler, kalın bir dokuya sahip “Nikfer 
Bezi” ile kaplanmalı, ışık geçişi en az seviyeye indirilmelidir. Ayrıca bu kumaşın önüne daha ince bir dokuya sahip bir 
dokuma olan “Truva Şalı” yıkanarak doğal dokusuna kavuşturulup, mekânın üç duvarını kaplayacak şekilde düz bir 
büzgüyle sık olarak sarkıtılmalıdır. Perdelerin asılması sırasında mimari yapının özellikleri doğrultusunda hareket 
edilmelidir. Mimari yapı el veriyorsa gerdirme çelik halatlarla bu teknik çözümleme yapılmalıdır. Projeksiyondan 
oynatılacak filmin yansıyacağı kireçli duvar boş alan olarak bırakılmalıdır. 

Resim 1: Film Odası Tasarımı-Kızılcabölük Etnografya Müzesi

Mekânın içi belli belirsiz loş bir ışıkla aydınlatılmalıdır. Her 10 dakikada kendini tekrarlayan filmin başlangıç 
ve bitiminde renkli ışıklar boş duvarda ve dokuma kaplı yüzeylerde yansımalar yapmalıdır. Oda içinde oluşturulan 
harmoni (uyum) renklerin tek tek ve birbirleriyle iletişimleri, ışığın tüm objeler üzerinde farklı açılar ve derecelerle 
sağladığı açık koyu dengesi, sıcak soğuk renkler fiziksel olduğu kadar psikolojik etkisiyle ziyaretçiyi bir sonraki adı-
ma hazırlar. Her rengin dalga boyu ve frekansı vardır, dolayısıyla bu özellik kullanılan yüzeye göre yakınlık uzaklık 
derinlik etkisi uyandırmaktadır. Ayrıca bu efektlerle geçmiş, gelecek ve bugün etkisi sevinç, hüzün gibi tezat duygular 
verilebilir. ”Her rengin derinlik etkisi veren güçler taşıdığı izleyici üzerine, sürekli etki eden bu gücün rengin psiko-fiziksel 
enerjisinden kaynaklandığı kabul edilmektedir.”6  Renklerin insan psikolojisindeki yeri düşünüldüğünde bu etki mü-

6 Pavlik STRASSNER, Bildende Kunst-Begriffe und Reallexikon, Köln du Mont Veri. 1969, s. 57, Aktaran: Halil AKDENİZ, 
A.g.e., s.77.
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zikle beslenerek verilmelidir. Bir dakika gibi az bir zamanda duyguya sokulan insan seyredeceği hikâyenin içine daha 
hızlı çekilmelidir. 

Ziyaretçi filmi izlemek için oturma ihtiyacı hissedecek ve orada hazır bekleyen sedirlere oturduğunda elinin al-
tında bulunan bu dokumalara dokunacaklardır. Oturma grubu olarak tasarlanan sedir filmin yansıtılacağı alanın 
karşısında “U” şeklinde yer alır. Ziyaretçiler, bu sofa şeklinde geleneksel oturma biçimde düzenlenmiş kısıma yerle-
şirken çeşitli boylardaki yastıklar aracılığıyla Kızılcabölük  “Nikfer” dokuması ve “Truva Şalı” ile tekrar temasa geçer. 
Bu temasta içleri elyafla doldurulmuş yastıklar ve sedirin yumuşak kaplaması insan bedenini sarmalıdır. Böylelikle 
tasarımın ilk aşaması tamamlanır.

Resim 2: Film Odası Tasarımı-Kızılcabölük Etnografya Müzesi
Plan Çizimi: Zeynep Tuna Ultav

İkinci aşamada, 10 dakika sürecek, projeksiyondan oynatılacak bir kısa film sunulmalıdır. Alanın geniş olamaya-
cağı düşüncesinden hareketle 2500’lük olarak ifade edilen bir projeksiyon yeterli görülmektedir. Ses ve müzik sistemi 
için hoparlörler mekan içine ziyaretçilerin ses kaynaklarını göremeyecekleri bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu noktada 
görsel algının hızıyla kısa zamanda çok rafine bir görsel bilgi ziyaretçilerin sıkılmalarına fırsat tanımayacak bir bi-
çimde aktarılacaktır. 

Film belgesel özellikler taşımasının yanında daha çok bir hikâye şeklinde hazırlanmalıdır. Bu hikâyede ipliğin 
serüveni anlatılabilir. Eğrilmesi, boyanması, dokunması, kullanımı belgeselin ana yapısını oluşturur. Hikâyenin sonu 
bu dokumaların kullanımını ve geleceğini seyirciye bırakır. Ziyaretçilerin filmin sonunu kendilerince yorumlama-
larıyla, genel anlatımdan edindikleri bilgilerle daha bilinçli olarak müzeyi ziyaretleri söz konusu olacaktır. Ayrıca 
ziyaretçiler, film sona erdiğinde kapıda kendilerini karşılayan ve üzerine oturduğu, sarıldığı, hissettiği dokumaların 
serüvenini öğrenmiş olduğundan onlara başka bir gözle bakabilecek, böylece duyu bilinçle buluşmuş olacaktır. Bu 
süreç eğlenme, anlama, bilgilenmeyi kapsar ki bu da insanı daha üst bir boyuta geçirerek daha fazla merak ve ilgiye 
iter. Tasarımın üçüncü aşamasında girişten itibaren kişiyi film mekânına çeken ses ve müzik çıkışa dek ziyaretçilere 
eşlik etmelidir. 

• Geleneksel Dokumaların İç ve Dış Mekânlarda Kullanımı ve Sergilenmesi



219Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Sonuçta ziyaretçiler, Kızılcabölük’te geçirdikleri birkaç saatin içinde geleneksel dokuma kültürü hakkında bir bilgi 
birikimi elde edeceklerdir. Bu kısa sürede etnografya müzesinde düşünülen oda yoğun bir belgesel hikâye ile ziyaret-
çilere bir dokuma sanatıyla ilgili bilinç kazandırmayı hedefler. Ziyaretçiler, müzede gördüklerinden edindikleri bilgi-
lerden dolayı bu dokumalara farklı bir bilinçle bakmaya başlayacaklardır. Kişi için artık dokumalar sıradan olmaktan 
çıkıp, hem verilen emek hem de kullanım alanlarının fark edilmesiyle daha fazla değer kazanacaklardır. Böylelikle 
geçmişle gelecek arasında yeni bir köprü daha kurulmuş olacaktır.
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Tarihten Günümüze Kemaliye

E rzincan’ın Kemaliye ilçesi, Erzincan’a 163, Malatya’ya 175, Elazığ’a 145 km. uzaklıktadır. İlçe toprakları do-
ğuda Tunceli’nin Ovacık, güneyde Malatya’nın Arapgir, Elazığ’ın Ağın, Tunceli’nin Çemişgezek ve batıda 
Sivas’ın Divriği, kuzeyde Erzincan’ın İliç ilçeleri ile komşudur. Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat Bölümü’nde 

bulunan bir ilçedir.

Kemaliye (Egin) çevresinde yerleşen ilk unsurların Kafkasya üzerinden Anadolu’ya inen Orta Asya Türkleri ol-
duğu hususunda ortak bir kanı vardır. Türk boylan Fırat yolunu izleyerek hayvancılığa en uygun yaylalarda yerleşmiş 
olmaları bu kanıyı kuvvetlendirmektedir. Egin kenti, ilk ve orta çağlarda bazen yerli serdergeler bazen İran ve Roma-
lılar arasında el değiştirerek yönetilmiştir. V. yy Pers dönemi, VI. yy’da Bizans dönemidir. IV. yy’da Sasaniler’in eline 
geçti. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılışı ile Bizans toprakları içinde kalan Egin, VII. yy’da Arap saldırısına uğradı. 
İslâm-Arap egemenliği XI. yy’a, Alpaslan’ın 1071 tarihli Malazgirt Zaferi’yle bölgeye yerleşmesine kadar sürdü. Bu 
dönemin karakteristik niteliği, Bizans ve Arap kültürünün bölgeye hâkim oluşudur.

Türk boylarının Anadolu topraklarına ilk akınları 1015-1016 yıllarına rastlar. Fırat bölgesine yürümeleri, Malatya, 
Harput gibi önem arz eden kentleri zapt etmeleri de 1058 yılıdır. Bu tarihlerde Türk toplulukları bölgeye yerleştiril-
miştir. Bölge daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlı Devleti ve Akkoyunluların egemenliği altında yönetildi. 
Bu dönem içinde egemen olan yerler arasında Egin de vardı. Bu dönem çok sıkıntılı geçmiş, insanlar göçe zorlanmış-
tır. Timur istilasından sonra, Çelebi Mehmed döneminde (1413-1421) Osmanlı mülküne katılan Eğin, uzun zaman 
Sivas eyâletinin Arapgir sancağına bağlı bir kaza merkezi olarak idare edilmiş, XIX. asrın ilk yarısında Harput’a ve 
1878’de Mamuretül’aziz vilâyetine bağlanmıştır. Daha sonra Malatya’ya bağlanan Eğin’in adı 1922 yılında TBMM 
tarafından Kemaliye olarak değiştirilmiş, 11 Mayıs 1938’de ise Erzincan’a bağlanmıştır.

Kemaliye Pamuklu Dokumacılık Geleneği

XIX. yüzyılda Eğin’i ziyaret eden Moltke, şehrin yeşillikler içinde şirin bir yer olduğunu, kasabadaki tezgâhlarda, 
ince pamuklu ve ipekli dokumalar dokunduğunu, hamam takımları, yazma ve mendillerin meşhur olduğunu anlatır.

KEMALİYE’DE BULUNAN 
GELENEKSEL KUMAŞ 

ÖRNEKLERİ

Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK*

* Erzincan Üniversitesi Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Halıcılık Programı Öğretim Elemanı, numan_ozturk@hotmail.
com.
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Bu  yöredeki dokumacılık sanatını, Türkler ve azınlık Ermenilerin beraber başlattıkları ve en iyi şekilde uygu-
ladıkları belirtilmektedir. İlk sanatkârların, ham maddesi tabiatta bulunan bitki ve topraktan boyalar çıkarıp ipleri 
boyadıkları, boyalarını bu usullerle yapıp, çözgü ve atkı ipliklerini de kirman veya çıkrıkla büken ilk sanatkârların, 
çözgüyü de kazıklara gererek dokudukları, sonraları ise İran’dan geldiği rivayet edilen, az çok eskisinden pratik ve 
verimli olan, kuyu tezgâhları ile dokuma sanatına devam ettikleri aktarılmaktadır.

Bu suretle önem verilen dokumacılık hicri 1250 (Miladi 1835) tarihlerinde fevkalade terakki göstermiştir. Hatta 
tezgâh sayısının da bu devirde 2000-2500’e kadar çıktığı rivayet edilir. Dokumacılığın bu parlak zamanlarında Eğin 
halkı bütün pamuklu giyecek ihtiyacını temin ettiği gibi Van, Muş, Diyarbakır, Bayburt ve Sivas dolaylarına kadar da 
mamullerini satarlarmış.

Dokumacılık, hicri 1312 (Miladi 1895) tarihlerine kadar durmadan ilerlemiş, fakat bu tarihte dokumacılık bir 
gerilemeye uğramıştır. Bundan sonra Ekşioğlu Lütfi ve Haznedarzade Mehmet Efendi dokumacılığa el atmışlar ve 
imalata başlamışlarsa da gerilemeyi önleyememişlerdir. Bu iki kişiden sonra yetişen Cellikoğlu, Sehlikzade Mustafa, 
Hoca Mahmut Efendi ve Barassorlu Ali de işe başlamışlarsa da dokumacılık eski parlaklığına ulaşmamıştır.

Bu hususta Ayvacıoğlu, Haskerli Gözü, Martin, Gabuloğlu, Azaroğlu, Bogos, Bayındıroğlu ismindeki  ustalar du-
ruma el koymuşlar, dokumacılıktaki gerilemenin önüne geçmekte de kalmamışlar, Avrupa’daki boya ve dokumacılık 
tekniğini de Kemaliye’ye getirmişler ve alizarin, anilin boyalarını kullanmaya başlamışlardır.

Kemaliye’de,  bu dönemlerde yapılan kumaşlar; “Arapdudağı, Müflis, Mekkevi, Kemha, Dolaplı, Kırkızı Mor, Çi-
tari çeşitleri, Üllüp ve Darbezi, Acem, Altıparmak, Atlas, Aziziye, Elmadin, Elmasiye, Bağdadiye, Bindallı, Çitkari, 
Canfes, Diyarbakır, Gezi, Harput, Hurşidiye, Hindiye, Kemha, Kutnu, Kırkkalem, Mantin, Mecidiye, Meydaniye, Se-
vai, Sarıtas, Selimiye, Simsimiye, Şaliye, Şiraz, Taraklı, Tepebaşı, Mantin, Bindallı, Çitari, Gülmez, Salta, Pavruka, 
Abaniye”dir. Bu kumaşlardan “Entari, Fistan, Kaftan, Hırka, Kürk, Kastor, Gömlek, Don, Yaşmak, Kuşak, Kemer, 
Çarşaf ” gibi elbiseler, “Koza, Pullu, Saçaklı, Püskül, Hilal, Alınlık, Kulaklık, Zülüf gibi başörtüleri dokunmuştur.

1940’lara kadar Kemaliye’de dokumacılığın yöre insanının en iyi geçim kaynaklarından biri olduğu, yaklaşık 1500 
tezgâh olduğu ve hemen hemen her evde dokumaların yapıldığı, Elazığ, Malatya, Sivas, Erzurum, Erzincan, Gü-
müşhane ve  Bayburt’un,  dokumaların satıldığı en önemli yerler olduğu, “ Manusa, Gazenne, Arapdudağı,  Kemha, 
Mavi Bez, Çitari, Beyaz Bez, Kareli, Çarşaflık, Yatak Yüzü” gibi dokumaların ise bu dönemde yapılan dokumaların en 
meşhurları olduğu söylenmektedir.

Kemaliye’de ayrıca ‘Gazenne’ ismindeki kumaşların çok önemli bir yeri olduğu, 1960’lı yıllara kadar hemen he-
men her evde gazenne dokunduğu, halkın büyük bir kısmının bu dokumayı yaparak geçimini sağladığı, dokunan 
gazennelerin, pijama, gömlek, entari, şalvar ve sofra bezi olarak kullanıldığı söylenmektedir. 

Çözgü Yapımında Kullanılan Aletler

Çözgü işlerinde kullanılan başlıca aletler şunlardır:

a. Dolap: Birbirlerini dikey kesen iki dikdörtgenden malzemeden ibarettir. Dikdörtgenlerin kesiştiği yerlerden 
bir kalın mil geçer. Bu mil alt ve üst başlarından dönebilecek şekilde  yerleştirilmiştir.

b. Elicek: Çözgü tellerinin geçtiği ve ağızlık toplamaya yarayan iki tarafında 35-70 delik bulunan bir alettir.

c. Makara: Büyük bir makaraya benzer. Uzunluğu 13-17 cm arasında değişen makaralar vardır. 13 cm.likler 4, 
17-20 cm.likler 6 çile iplik alırlar.

d. Dastacak: Çözgünün iplikleri sarılı makaraların geçmesine yarayan bir alettir. Dikdörtgene benzer. Ortadan 
ikiye ayrılmıştır. Her iki taraftan da çeşitli sayıda teller vardır. Her tele iki makara geçer. Muhtelif sayıda makara geçen 
dastacaklar mevcuttur.

Büküm ve Sarma İşlemlerinde Kullanılan Aletler

a.Çıkrık b.Nezik c.Kirman 

• Kemaliye’de Bulunan Geleneksel Kumaş Örnekleri
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Çıkrık ve Nezik eskiden her ne kadar bükme işlerinde kullanılmışlarsa da daha ziyade sarma işlerinde kullanıl-
mıştır. Çıkrık, değirmende yapılan bir tadilatla su kuvveti ile çalışmaktadır. Diğer makine de elle çalışmaktadır. Bu 
dönemde kirmanın artık dokumacılıkta yeri kalmamıştır.

Dokumacılıkta Kullanılan Malzemelerin Geleneksel Yöntemlerle Elde Edilmesi

1. Kaserleme İşlemleri:

İplikler kelepler halinde paketten ayrıldıktan sonra bol suya basılıp çıkarılır ve düz bir taşın üzerine konularak 
tokaçla dövülür. İpliğin sarı suları tamamen çıkana kadar suya sokulup dövmeye devam edilir. Kaser yapmak için de 
bir kazana 100 kg su konup, içine bir paket için 320 gr kireçkaymağı atılır ve iyice suda eritilir. Çözeltinin içine 130 gr 
sac yağı atılır ve karıştırılır. Hazırlanan karışıma, sarı suları çıkarılmış iplikler iyice basılır ve sudan dışarıda kalıp hava 
ile temas, etmemelerine dikkat edilir. İplikler kazanda 3 saat kaldıktan sonra çıkarılıp bol suda yıkanır ve sıkılarak 
gölgede kurutulur.

2. Haşıllama İşlemleri:

İpliklerin işlenirken dayanıklılığını artırmak ve kopmasını engellemek için çözgü iplikleri haşıllanırlar. Haşıllama 
şöyle yapılmaktadır: Bir paket ipliğin haşıllanması için bir kilo fabrika unu ufak bir kaba konur. Su ile yavaş yavaş 
karıştırılarak orta kıvamda bir karışım haline getirilir. Sonra sıcak bir suya dökülüp karıştırılarak muayyen kıvamı 
alıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra haşıl kazanı ocağın üzerinden indirilir. Haşıllanacak ipliğe göre taksimatlı bir 
ölçü kabile haşıl çanağına bir miktar konulur, iplikler üçer kelep yani bir el olmak üzere bu haşıl çanağına konarak her 
tarafı haşıllanacak şekilde ovalanır ve iyice haşıl yedirilir. Bu işlerden sonra haşıllanan ipliklerin haşılı iyi massetmesi 
için düz bir taş üzerine konup tokaçla dövülür ve tekrar ovalanarak haşıllama   işi   tamamlanır. 

3. Boyama İşlemleri:

Kemaliye’de kullanılan boyaların önceli hep bitkisel boyalardan elde edilirken, daha sonraları ise bu bitkisel boya-
lardan pek az bir kısmı kalmış, diğer renkler ise alizarin ve anilin boyalarla elde edilmiştir. Kemaliye dokumacılığında 
genellikle elde edilen renkler kırmızı, mor, çivit mavisi, siyah, sarı ve yeşildir.

4.Çözgü İşlemleri:

Kemaliye dokumacılığında çözgü işinde dolap usulü kullanılır. Çözgü şu şekilde yapılır. Boyası yapılmış ve haşıl-
lanmış iplikler, makara tabir edilen kalemlere sarıldıktan sonra dastacağa geçirilir. Makaralardan alınan iplik uçları 
elicek denilen aletin deliklerinden, dokumanın desenine göre sıra ile geçirilip bütün iplik uçları toplanıp düğümlen-
dikten sonra dolabın alt tarafındaki bir çiviye geçirilir. Bundan sonra elicek dolaba yaklaştırılarak bir sağ bir sol de-
likten geçen iplikler arasından geçmek üzere zikzakvari bir sicim geçirilerek ağızlık toplandıktan sonra sol elle elicek 
tutulur. Sağ elin baş parmağı ile diğer parmakları arasına toplanan iplikler dolap çevrilerek, helezoni olarak başına 
kadar sarılır. Sonradan yukarı aşağı sarılır ve aşağıda ağızlık yerine gelince tekrar ağızlık toplanır ve bu suretle çözgü 
kaç tel olacaksa ona göre tel toptan hesaplanarak sarma işi tekrarlanır. Nihayet sarma bitince ipliklerin kuruması için 
12-24 saat kadar bu vaziyette bırakılır. Kuruduktan sonra dolap üzerinde iplik demetinin ucu kesilip düğümlenerek 
dolap üzerinden sokulurken aynı zamanda sarılıp yumurta şeklinde büyük bir top yapılır ki buna bazı yerlerde dire-
zin derler. Bu işlerden sonra çözgü topu dokuyucuya gider.

5. Çözgünün Gücü ve Taraktan Alınması:

Çözgü yumağının dokunuş vaziyetine getirilmesi için gücü ve taraktan alınması gerekir. Bunun için iki kişi gücü 
ve tarağı ortalarına alırlar. Gücülerin tarafında oturan bir kişi çözgü yumağının ucundaki ağızlık yerini eline alarak, 
ağızlık sırasını bozmadan, baştan birinci iplik ucunu, birinci gücünün birinci telinin halkasından, ikinci gücünün 
birinci ve ikinci teli arasından, tarağın birinci ve ikinci dişi aralığından geçirip karşısındaki kadına verir. Dokumanın 
çiçeğine ve sıklığına göre tarağın iki dişi arasından 2-4 tel geçirilebilir. Tarif edilen şekilde bütün çözgü iplikçikleri 
gücü ve taraktan geçirilir. Geçirilen iplik uçlarının 20-25 tanesi bir araya getirilir ve düğümlenir. Çözgü gücü taraktan 
geçirildikten sonra tezgâhtaki yerlerine yerleştirirler. Taraktan çıkan ve uçları düğümlenen çözgü telleri de salmin yi-
vinde sıra ile çakılmış çivilere geçirilirler. Çözgü yumağı tavanda çiviye asılarak bir urganla çekilip bir ağırlık asılarak 
çözgü gerginleştirilir. Dokunduğu zaman ve salmine sarılırken ağırlık da kaldırılıp çözgü gevşetilir.

Öğr. Gör. Numan Öztürk •
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Kemaliye’de Kumaşların Dokunmasında Kullanılan Tezgâh Tipleri

 Çözgü tezgâhın üzerine alınıp işlemeye hazır vaziyete getirildikten sonra dokuma işi başlar.

a. Çukur veya Kuyu Tezgâhta Dokuma:

Dokuyucu, çukur tezgâhın kenarına oturup ayaklarını ayakçaklara kor. Mekiğe iplik sarılı makaralardan bir tane 
geçirdikten sonra, sağ eline alır. Sağ ayağını sağ ayakçağa basar. Bu esnada sağ ayakçağa bağlı olan birinci gücü aşağıya 
iner, ikinci gücü kuşlardan geçen sicimle ön gücüye bağlı olduğundan yukarı çıkar. Bu suretle ön gücünün halkaların-
dan çözgü iplikleri aşağı, arka gücünün halkalarından geçen çözgü iplikleri de yukarı çıkar ve iki iplik destesi arasında 
bir açıklık kalır. Dara tabir edilen bu açıklıktan dokuyucu mekiği sola doğru ipliklerin kopmamasına dikkat ederek 
atar ve sol elle mekiği tutarken tefeyi de hızla kendine çeker. Sol ayağını sol ayakçağa basar. Bu sefer arka gücü aşağı 
iner. Ön gücü yukarı çıkar ve iplik demetleri de birinci vaziyetin tersini alır. Dokuyucu mekiği sol el ile daradan sağa 
doğru atıp sağ el mekiği karşılarken sol el ile de tefeyi çeker. Bu tarif edilen işlemler tekrarlanarak bez dokunur.

Kuyu Tezgâh

Kuyu Tezgâh

• Kemaliye’de Bulunan Geleneksel Kumaş Örnekleri
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b. Çekme veya Kamçılı Tezgâhta Dokuma:

Tezgâhın parçaları şunlardır : “ a. Tefe, b. Mekik, c. Gücü, d. Mekik, e. Kuşlar,  f.Tarak, g. Salmin, h. Mağbar, ı. 
Ayakçaklar, j. İskelet kısmı”. Bu dönemde dokuyucular arasında rağbetle tutunan bu tezgâhtaki dokuma şekli, kuyu 
tezgâhtakinden pek farklı değildir. Yalnız mekik elle değil, bir sicim parçasını çekip bırakmakla, sağdan sola, soldan 
sağa hareketi temin edilir. Mekik atma işlemi yukarıda izah edilmiştir.

c. Otomatik Tezgâhla Dokuma:

Bu tezgâhta dokuma şekli oldukça değişiktir. Tezgâhın sehpasına oturan dokuyucu mekiği makaraya takarak 
tefenin sağ kasasına kor. Sağ ayakçağa basınca ön gücü aşağı iner. Arka gücü yukarı çıkar ve bu esnada ayakçağa bağlı 
olan bir kol vasıtasıyla sağ taraftaki taka süratle mekiği açılan aradan tefenin sol tarafındaki takaya atar. Dokuyucu 
bu sırada tefeyi sol tarafındaki takaya atar. Dokuyucu bu sırada tefeyi önüne doğru çeker ve tekrar yerine götürüp, sol 
ayakçağa basınca ön gücü yukarı çıkar, arka gücü aşağı iner. Sol ayakçağa bağlı bir tertibatta mekiği soldan sağa atar 
ve dokuyucu tefeyi hızla önüne çeker, işte bu işlerin tekrarlanması ile dokuma dokunur.

Kaynakça

Her Yönüyle Kemaliye (Eğin), T.C. Kemaliye Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayınları,.30-31-
32-33-34-71

DEMİRSOY, Hadi, “Kemaliye Pamuklu El Dokumacılığı”, Kemaliye Dergin Dergisi, Sayı 3, s. 152-155-156-157-
158-159-160-170

ÖZEL, Necati, Kemaliye Belediyesi Eski Başkanı

Fotoğraflar, Kemaliye Müzesine halk tarafından verilen ve evlerde tespit edilen kumaşlardan çekilmiştir.

Kemaliye’de Tespit Edilen Dokuma Kumaş Örnekleri

                                           Bayan Gecelik                                                                                        Yazma

Öğr. Gör. Numan Öztürk •
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                                  Erkek Gerdeklik                                                                       Elbise

Elbise

Elbise
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Elbise 

Elbise

   

Elbise

Öğr. Gör. Numan Öztürk •
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Cepken

Cepken

Simli Elbise
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Simli Elbise (RENKLİ s. 341)

Gazenne Kumaş (RENKLİ s. 341)

Gazenne Kumaş (RENKLİ s. 342)

Öğr. Gör. Numan Öztürk •
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Kuşak

                                            Elbise                                                                                                     Elbise

Mantini Çeket
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Gümüş Sırmalı Bindallı Elbise (RENKLİ s. 342)

                                                              

                    Etek (RENKLİ s. 342)                                                                   Peştamal (RENKLİ s. 342)

Peştemal (RENKLİ s. 343)

Öğr. Gör. Numan Öztürk •
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Koza (Gümüş İşlemeli Gelin Örtüsü)

                               

    

 

   

                                           Mantini Örtü                                                                       Don

Don
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Öğr. Gör. Numan Öztürk •

Gümüş Sırmalı Mantini Örtü

Altın Sırmalı Havlu (Şerbetlik)
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Yağlık (El Havlusu)

Gümüş Sırmalı Yorgan Yüzü
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E l sanatları insanlığın var oluşuyla ortaya çıkan zaman içinde insanlıkla birlikte gelişip zenginleşen, sadece 
ihtiyaç karşılayıcı ürünler olmayıp, aynı zamanda bir milletin kültürünü ortaya koyan en anlamlı belgeler-
dir. Üretimi basit araçlar ile ve her türlü hammaddeden yararlanarak, yaratıcılık ve yoğun emek isteyen her 

türlü uğraşı el sanatıdır. 

Zengin örnekleri ile halk kültürümüzün bir parçasını oluşturan el sanatlarından birisi de dokumalardır. Dokuma, 
çözgü adı verilen tezgâhtaki dikey ipliklerin arasından, atkı adı verilen yatay ipliklerin farklı şekillerde geçirilerek 
bağlantı kurması sonucu oluşan yüzeylerdir. 

Türk kültürünün en zengin kaynaklarından birini oluşturan el sanatları içinde el dokumacılığı ayrı bir öneme 
sahiptir. Orta Asya’dan günümüze dokumacılık Türklerin başlıca uğraşısı olmuş, Anadolu’da ve gittikleri, yaşadıkları 
her yerde en güzel çeşit ve örnekleriyle ile gelişmiştir. 

Hammaddesi lif olan el sanatlarından dokumacılık mekikli, kirkitli, çarpana dokumalar olmak üzere farklı tek-
niklerden oluşmaktadır. Giysi, örtü, havlu, yatak takımı gibi ince dokumalar mekikli; çul, yaygı, çuval gibi kalın doku-
malar kirkitli; süslemede kullanılan ince, uzun ve sağlam ürünlerde çarpana dokumalar ile yapılmıştır. Dokumalarda 
kullanılan hammaddelerde bölgelere göre değişiklik göstermekte buna paralel olarak da kullanım alanı ve tekniklerde 
farklılıklaşmaktadır. 

Kültürümüzün bir parçasını oluşturan dokumaların eskiden günümüze gelen ve günümüzde yapılmakta olan ör-
neklerini belgelemek, korumak ve tanıtmak maddi kültürümüze de sahip çıkmak açısından ayrı bir önem taşımakta-
dır. Son yıllarda ülkemizde el sanatlarının geliştirilmesi ve yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalar birçok kurum 
ve kuruluş tarafından yapılmaktadır. Ancak denetim, iletişim ve eğitim yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar bazen 
bozulmalara bazen de kargaşaya sebep olmaktadır. El sanatlarımızı evrensel düzeye taşıyacak örneklerin üretiminde 
ise eğitimin önemi büyüktür. Türk halkının sanatsal geleneğinin ne olduğunun tanımını doğru yapmak ve belgelemek 
gerekmektedir (Uğurlu 2007, s:106). El dokumacılığının ve diğer el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi için eski 
örneklerden esinlenerek yapılan çalışmaların sonucunda el sanatları ve tasarım eğitimi eksikliği var ise yozlaşmış 
ürünler ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin yozlaşmasını önlemek için tasarım eğitimine gereksinim duyulmaktadır. 

Tasarım en genel anlamı ile bir tasarlama eğilimi sonucunda beliren, yani düşünsel ve maddi çalışmalar süreci 
içinde oluşan, bir ürün ortaya koymaya yönelik, ürünün gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim v.b. 
çalışmaların tümüdür. Bir ürünün tasarımında genel olarak dört unsur göz önünde bulundurulur. Bunlar kullanılan 
malzeme, bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan yöntemle, parçaların bütün içinde meydana 
geliş biçimi ve ürünün insanlar üzerindeki etkisidir.

YÖRESEL EL DOKUMASI 
KUMAŞLARDAN YAPILAN 

TASARIMLAR VE 
UYGULAMALARI

(MERSİN ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. H. Feriha AKPINARLI* • Yrd. Doç. Dr. H. Serpil ORTAÇ**

* Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Tekstil Dokuma Örgü Ana Bilim Dalı Öğretim Ele-
manı, feriha@gazi.edu.tr.
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Bir duygu ya da düşüncenin yüzey tasarımı olarak uygulanabilmesi formlar ve renkler ile mümkündür. Formlar 
ve renkler birbirleri ile olan ilişkileri sonucu bir anlatım dili oluştururlar. Bu dil görsel anlatım dilidir (Çiloğlu, 2007 
s:257).  Yüzyıllar boyunca doğa insanların en büyük öğretici ve ustası olmuştur. Düşünen üreten insan elde ettiği 
özelliklerle yetinmeyip sürekli araştırarak yeni formlar duygu ve düşünceler üretmiştir. Bu nedenle el sanatlarında-
ki formlar yaşanılan bölge coğrafyasından üreten kişilerin iç dünyalarına aksetmiştir. El sanatları üretenler doğada 
gördüğü formları olduğu gibi değil, duygu ve düşüncelerini yükledikleri iç dünyalarını yüzeylere doku olarak aktar-
mışlardır.

Tasarım ilkeleri doğrultusunda el dokumacılığındaki teknikler diğer el sanatları ile de birleştirildiği takdirde ortaya 
çıkacak ürünler geleneksel ve estetik özellikleri ile orijinal ürünler olacaktır. Yaşadığımız dünyada geçmişten günümü-
ze zaman sürecinde insanlar yaşadıkları doğayı tanıyıp etkileşim sağladıkça doğadaki form ve renklerden faydalan-
mışlardır. Türk el sanatları tarihi sürecinde dokumalarımız fonksiyonelliklerinin yanında yüzeysel görünen dokuların-
daki çeşitlilik motif güzellikleri ve estetik yönüyle Türk kültürünün temelini vurgulamışlardır. Dokumanın motifleri, 
renkleri dokuyucuyu ifade eden simge olmuş, önemli mesajlar iletmişlerdir. Anadolu’daki dokuyucular herhangi bir 
sanat eğitimi almamalarına rağmen geçmişten günümüze ulaşan estetik birikimle görsel anlatımlarını birleştirerek çok 
başarılı dokuma yüzeyleri ve kompozisyonları yapmışlardır. Bu da Türk insanının üstün yorumlama gücünün kanıtı 
olmuştur. Bu eserler gelecek kuşağa görsel ve kültürel öğreti kaynağı olmuş ve olmaya devam edecektir.

Günümüzde yapılmakta olan el dokumalarını yeni kullanım alanlarına yönelik tasarımlar yaparak giyim, giyim 
aksesuarı ve ev dekorasyonunu kapsayan ürünler üretmek, böylece el dokumalarının daha da yaygınlaştırılması, gün-
celleştirilmesi ile mümkündür.

1996–1998 yılları arasında yapmış olduğumuz “İçel El Sanatları Ürünlerini Araştırma, Geliştirme, Üretim, Pazar-
lama ve Eğitim Projesi” sonucunda yörede dokumacılık olarak mekikli, kirkitli, çarpana dokuma teknikleri ve bunla-
rın yanı sıra örücülük tekniklerinden yoğun olarak tığ, bağlama, iğne örücülüğünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Mekikli dokumacılık teknikleri ile yapılan ürünler incelendiğinde; Araç olarak çukur ve yüksek iki gücülü 
tezgâhlar saptanmıştır (Fotoğraf 1-2). Gereç olarak da yün ve pamuk elyafı tespit edilmiştir. Giysilik ürünlerde yün 
ipliği tek başına veya pamuk ipliği ile birlikte kullanılmıştır.  Günümüzde yapılan dokumalarda ise özellikle savan do-
kumalarda sentetik iplikler de pamuk ipliğinin yerini almaya başlamıştır. Teknik olarak tezgâhtaki gücü sayısına bağlı 
olarak bezayağı örgüsü ile 35–40 cm. eninde kumaşlar dokunmuştur. İplikler çoğunlukla doğal renklerde kullanılmış 
olup, desen amacı ile oluşturulan çizgiler çözgü veya atkı yönünde, bazen de her ikisinde de renklendirilmiş olarak 
yer almıştır. İpliklerin renklendirilmesinde doğal boyalar kullanılmıştır. Günümüzde doğal boyacılığın azalmasından 
dolayı sentetik boyalar veya hazır renkli sentetik iplikler tercih edilmiştir.

             Fotoğraf 1.Çukur Mekikli Dokuma Tezgâhı İçel        Fotoğraf 2. Yüksek Mekikli Dokuma Tezgâhı İçel

• Yöresel El Dokuması Kumaşlardan Yapılan Tasarımlar ve Uygulamaları (Mersin Örneği)
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Yöredeki mekikli dokumalarla üretilen kumaşlar ince ve kalın olmak üzere iki farklı özelliktedir. İnce dokumalar, 
göynek, elbise, pantolon, iç giyim olmak üzere çeşitli giysiler ile peşkir, çarşaf v.b. günlük kullanma yönelik ürünlerin 
yapımında kullanılmıştır (Fotoğraf 3-4). Bu ürünlerdeki dokumalar, ince pamuk ve yün ipliği kullanılarak dar enli 
düz veya çizgilidir. İnce kumaşların atkı ve çözgü ipliklerinde kullanılan renkli iplikler ile çizgiler oluşturulmuştur. 
Çizgilerde bordo, lacivert ve hardal renkler tercih edilmiştir. Kalın dokumalar ise düz, çizgili ve kareli olarak pamuk 
ipliği, günümüzde sentetik iplikler ile de dokunan, yörede savan denilen kumaş dokumalar olup dış giyim, perde 
ve çeşitli örtü amacıyla kullanılmak üzere üretilmiştir (Fotoğraf 5-6-7). Savan dokumalarda düz çizgi ve karelerin 
dışında, atkı iplikleri ile çizgi oluşturulurken kumaş yüzeyine halka şeklinde çıkarılarak dokunan kumaşlara yörede 
çekmeli adı verilmiştir. Savan dokumalarda genellikle beyazın yanında ince dokumalarda olduğu gibi bordo, lacivert 
ve hardal renkler ön plandadır.

Fotoğraf 3. Çizgili İnce Giysilik Kumaş (RENKLİ s. 343)

Fotoğraf 4. İnce Kumaştan Hazırlanmış Tor (RENKLİ s. 343)

 

 

 

 

                    Fotoğraf 5. Çizgili Savan Kumaş (RENKLİ s. 343)   Fotoğraf 6. Kareli Savan Kumaş (RENKLİ s. 343)

Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı - Yrd. Doç. Dr. H. Serpil Ortaç •
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Fotoğraf 7. Çekmeli Kumaş (RENKLİ s. 344)

Araştırma esnasında yörede kumaş dokumaların kullanımının azalması nedeni ile üretiminin de düştüğü tespit 
edilmiştir. Üretimi yeniden canlandırmak için incelenen kumaş ve ürün örneklerindeki teknik, motif, renk özellikleri 
dikkate alınarak farklı kullanım alanlarına yönelik güncel tasarımlar yapılması, böylece hem dokumaların tekrar 
gündeme getirilmesi hem de ekonomik kazanca dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümünde, Doç Dr. Feriha AKPINARLI ve Yrd.
Doç.Dr. Serpil ORTAÇ atölyelerinde, kumaşlarla birlikte gene yörede tespit edilen örgülerin teknik ve desen özel-
liklerini kullanarak yapılan tasarımlar üretilerek örnek modeller hazırlanmıştır. Böylece yöre kumaşlarının tanıtımı 
sağlanarak, kullanım alanlarının arttırılması amaçlanmıştır.  

Atölyelerimizde yöresel dokumaların güncel kullanım alanlarını çoğaltmak amacıyla iki şekilde tasarımlar çizil-
miş ve uygulanmıştır. Birinci grupta yöreden temin edilen dokunmuş kumaşlar örgü, dokuma ve tekniklerle birleşti-
rilerek yelek, bluz, elbise, örtü tasarlanarak uygulanmıştır (Fotoğraf 8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18). İkinci grupta 
ise yörede uygulanan teknik, gereç, motif kullanılarak yeniden dokuma örgü karışımı ürünler yapılmıştır. 

                  Fotoğraf 8. Dantelle Süslenmiş İnce                     Fotoğraf 9a. Bağlama Örgü İle Süslenmiş İnce
                                    Kumaştan Yelek                                                                        Kumaştan Bluz

• Yöresel El Dokuması Kumaşlardan Yapılan Tasarımlar ve Uygulamaları (Mersin Örneği)
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Fotoğraf 9b. Bağlama Örgü İle Süslenmiş İnce Kumaştan Bluz

Fotoğraf 10. Bağlama Örgü İle Süslenmiş Savan Kumaştan Yelek

Fotoğraf 11. Bağlama Örgü İle Süslenmiş Savan Kumaştan Yelek                                

Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı - Yrd. Doç. Dr. H. Serpil Ortaç •
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Fotoğraf 12. Dokuma İle Süslenmiş Yünlü Kumaştan Yelek

                Fotoğraf 13. Şiş Örgü İle Süslenmiş Savan                   Fotoğraf 14. Bağlama Örgü İle Süslenmiş Yünlü 
                                        Kumaştan Yelek                                                                         Kumaştan Yelek

• Yöresel El Dokuması Kumaşlardan Yapılan Tasarımlar ve Uygulamaları (Mersin Örneği)
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Fotoğraf 15. Dantelle ve Bağlama Örgü İle Süslenmiş İnce Kumaştan Örtü 

Fotoğraf 16. Dantelle Süslenmiş İnce Kumaştan Bluz

İnce kumaşlarda doku ile uyum sağlaması amacı ile örgülerde 60 numara dantel ipliği veya aynı kalınlıktaki ham 
pamuk ipliği, savan kumaşlarda ise 50 numara dantel ipliği ile  ham pamuk ipliği kullanılmıştır. Tasarımlarda kulla-
nılan dantel, bağlama örgü ve güneş dantelleri kumaşların özelliğine göre üstten tutturarak veya tutturma işlemi bit-
tikten sonra örgünün altındaki kumaşı keserek yerleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar çeşitli illerde, farklı etkinliklerde 
sergi ve defilelerle tanıtılmıştır. 

Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı - Yrd. Doç. Dr. H. Serpil Ortaç •
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Fotoğraf 17. İnce Kumaş ve Dantel İle Yatak Örtüsü - Yastık

Fotoğraf 18. Savan ve İnce Kumaş İle Yatak Örtüsü - Yastık

Bu doğrultuda atölyelerde yapılan tasarımların yanı sıra, Cemil İpekçi başta olmak üzere çeşitli tasarımcılara 
mekikli dokuma tezgâhlarında üretilen ince ve kalın kumaşlar ile çeşitli tasarımlar yaptırılmıştır. Bu çalışmaların 
sonucunda yörede dokunan kumaşların geleneksel özelliğini bozmadan, sadece enlerini genişletmek amacı ile tezgâh 
çatıları açılarak daha enli metal gücüler devreye girmiştir. Böylece aynı özellikteki kumaşlara daha farklı kalıpların 
uygulanmasına olanak tanıyacak enli dokumalar üretilmiştir. Yeni üretilen kumaşların iplikleri eski dokumaların 
özelliklerinde (renk ve kalınlık) temin edilerek, yöre halkına dokutturularak örnek uygulamalar yaptırılmıştır. Bu 
özellikte üretilen yeni ve sandıklardan toplanan kumaşlar birlikte kullanılarak Cemil İpekçi tarafından hazırlanan 
koleksiyon İstanbul Askeri Müzede yapılan defile ile tanıtılmıştır.

Sonuç olarak; Yöresel el sanatlarımızın sadece belgelenmesi korunması yöre ve ülke ekonomisi açısından aynı 
zamanda kültürel bakımdan yeterli değildir. El sanatları konusunda örneklerin çok sağlıklı belirlenmesi zorunludur. 
Bu içerik ile el sanatlarımızı geleneksel orijinal örnekler, ticari örnekler ve evrensel sanat boyutuna yansıtılmış ör-
nekler olarak düşündüğümüzde orijinal örneklerin müze ve koleksiyonlarda korunarak genç kuşaklara tanıtılması 
gerekmektedir. Günün ticari gereksinimlerine yönelik hediyelik ürünlerin ise yerel ve ulusal kimlikleri yansıtacak 
özelliklerde olmalarına özen gösterilmelidir. 

• Yöresel El Dokuması Kumaşlardan Yapılan Tasarımlar ve Uygulamaları (Mersin Örneği)
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 Yöredeki üreticilere pazarlama alanları sağlamak için günümüzde kullanılan alanlarda üretim yapılması gerek-
mektedir. Geleneksel el sanatı ürünleri yaşadığı yörenin coğrafi yapısını, toplumsal yapısını, insanların yaşadıkları 
olay ve olgulardan oluşan konuları gündeme getiren özelliklerde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu uygulamalar şu 
açılardan ele alınabilir;

• El sanatları ürünlerinin aynı özellikte hediyelik eşya boyutunda üretilmesi,
• Yörede bulunan önemli bir motifin turizm ve tanıtım amacıyla kullanılması,
• Yöreye ait olan gıda ürünlerinin paketlenmesinde el sanatları ürünlerinden yararlanılarak kültürel yapıyı taşı-

ması v.b. olarak çoğaltmak mümkündür.

Günümüzde el sanatları alanlarında direkt veya dolaylı çalışanlar sadece geçmişe dayalı değil, bugünden geleceğe 
de örnekler bırakma amacı da taşımalıdır. Güncel sanat değişimleri geniş halk tabanına yaygınlaşması yanında çeşitli 
malzeme tekniklerin bir arada kullanılması doğrultusunda gelişmektedir. Geleneksel değerlerle güncel değişimlerin 
karşılıklı etkileşimi kaçınılmazdır.  

Kaynakça

ÇİLOĞLU, Hakan. “15.yy Hayvan Figürlü Türk Halılarından Bir Örneğin Yüzeysel Tasarım Olarak Görsel Anla-
tım Dilinin Kavramsal Özellikleri. 1. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi. Konya: Kasım 2007. 

UĞURLU, Aydın. “Geleneksel Değerlerde Güncel Sanat Etkileşimleri”. 1. Uluslararası Türk El Dokumaları Kong-
resi. Konya: Kasım 2007. 

ONUK, T., F. AKPINARLI, H.S. ORTAÇ, Ö. ALP. Tarsus El Sanatları. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara: 1998.

ONUK, T., F. AKPINARLI, H.S. ORTAÇ, Ö. ALP. İçel El Sanatları. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara: 1998.

ONUK, T., F. AKPINARLI, H.S. ORTAÇ, Ö. ALP. Silifke Folkloru İşlemecilik, Dokumacılık, Örücülük, Halk 
Oyunları ve Giysileri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara: 2004.

Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı - Yrd. Doç. Dr. H. Serpil Ortaç •



244 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)



245Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

M ilas Anadolu’nun güneybatısında yer alan Muğla iline bağlı bir ilçedir. İlçeye bağlı merkez ve 5 kasaba 
ile 114 köy bulunmaktadır1.  Bu köylerden Kuzyaka ve Alaçam köyleri yörede dağ arası köyleri olarak 
bilinen bir grup içinde yer alırlar2.

Özellikle geleneksel halı dokumacılığının gelişmiş olduğu dağ arası köyleri arasında bulunan Kuzyaka ve Alaçam’da 
bugün azalmış olan geleneksel halı dokumacılığının yanı sıra birkaç evde mekikli dokuma tezgâhlarında ipek ve ih-
ram dokumacılığı ile çaput ve söküntü ipliklerden yaygı olarak kullanılan dokumalar yapılmaktadır. İpek dokumacılı-
ğı sadece bu köylerde değil ilçenin kuzeyinde bulunan Çomakdağ-Kızılağaç ve İkiztaş köylerinde de az sayıda devam 
ettirilmeye çalışılmaktadır3. Gelenek ve göreneklerini halen devam ettiren Çomakdağ-Kızılağaç köyü bu özelliğinden 
dolayı kültür turizmine açılmıştır. Kültür turizmi köyde ipekli dokumaların ekonomik değerini arttırmış; ancak ipek 
dokumacılığının canlandırılmasında henüz bir gelişme sağlayamamıştır4.

Bu bildiride Alaçam ve Kuzyaka köylerindeki ipekli dokumaların üretim aşamaları, dokuma araçları ve bu doku-
maların bazı teknik özellikleri ile ipek dokumacılığının durumu değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Alaçam ve Kuzyaka köylerine Milas-Bodrum yolu üzerinden ayrılan ve Ağaçlıhöyük köyü ile Gökçeler köyünden 
geçen yol takip edilerek ya da Milas-Ören yolu üzerindeki İkizköy’den ayrılan ve Karacahisar köyünden geçen yol 
takip edilerek ulaşılabilir.

Alaçam köyü Yaryaka (Manastır) dağı ve Gül dağı eteklerinde üç sırt ve derecikler üzerine kurulmuştur. Köy-
de 150 hanede 450 nüfus yaşamaktadır. Bugün 78 yaşında olan emekli köy öğretmeni aynı zamanda eski muhtar 

* Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı, nagehan@mu.edu.tr.
1 Muğla valiliği il yıllığı, 1998, Cumhuriyetimizin 75. yılında Muğla, shf: 80
2 Aşkıdil Akarca-Turhan Akarca, Milas Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, 1954, İstanbul,  shf.18
3 Berna Sevinç, Milas-Çomakdağ Köylerinde Yapılan Dokumalar ve Yaneşler, Uluslar arası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 

16-18 Kasım 2006, İzmir, shf 116 
4 Berna Sevinç,a.g.e.,shf:118
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Mehmet Çakır’dan alınan bilgiye göre Alaçam köyü Söğütçük köyüne bağlı bir mahalle iken 1875’lerde ayrılmıştır. 
Köye ilk yerleşenlerin çobanlar olduğu daha sonra ise Hasanlar, Söğütçük gibi çevre köylerden gelenlerin de buraya 
yerleştikleri söylenmektedir. Göç veren bir nüfusa sahip olan Alaçam köyünde gençlerin genellikle çalışma, evlilik ve 
eğitim gibi sebeplerle köyden ayrıldıkları ifade edilmektedir. Köyün asıl geçim kaynakları zeytincilik, tütüncülük ve 
hayvancılık olup ayrıca kendi ihtiyaçları için bahçe ve tarlalarında sebze, buğday, yulaf, arpa yetiştirmektedirler.  

Kuzyaka köyü ise Meşeli dağının kuzey eteklerine kurulmuştur. Köyde 220 hanede 800 nüfus yaşamaktadır. Köy 
muhtarı olan Ahmet Çam, köy nüfusunun göç verdiğini bunun en önemli sebebinin ise geçim sıkıntısı olduğunu 
söylemektedir. Öncelikle çalışma daha sonra da evlilik ve eğitim gibi sebeplerle gençlerin köyden ayrıldığını ifade 
etmektedir. Köyün asıl geçim kaynağı zeytincilik, tütüncülük, hayvancılık ve halıcılık olup tütüncülüğün ve halıcılığın 
artık gelir getirmemesi üzerine son yıllarda sebze yetiştiriciliğine başlandığı söylenmektedir. Ayrıca köy halkı bahçe 
ve tarlalarında kendi ihtiyaçları için de sebze yetiştirmektedir. 

1967 Muğla il yıllığında ilçeler üzerinde Muğla ili ipekböcekçiliği istatistiğine göre Milas ilçesine bağlı 62 köyde 
ipekböceği yetiştiriciliği yapıldığı belirtilmektedir. Bu istatistiğe göre yaş koza üretimi 11.000 kg, dut ağacı sayısı 
12.500 ve ipekböceği yetiştiren ev sayısı 2350’dir5.

1950-60’lı yıllarda Milas’ta şehir ve köy evlerinde kişisel ve bölgesel ihtiyaçlar için ipekböceği beslenerek meydana 
gelen kozalardan elde edilen ipeklerle sadakor, bürümcük, güğül ve yüzüne atma (veya üstüne atma ) denen kumaşlar 
dokunmaktaydı. Bu çeşit kumaşlardan işlemeli sedir ve sofra örtüleri, yorgan çarşafları, gömlekler, iç çamaşırları ve 
“çemperi” adı verilen başörtüleri yapılıyordu. O yıllarda yazılı kaynaklarda da geçen bilgilere göre Milas’ta ipekböce-
ğinin beslenmesinde önemi olan dut ağaçları her yerde seyrek olarak bulunmaktaydı. Yılda ortalama olarak 150 kutu 
yumurtadan 6-7 bin kilo yaş koza elde edilmekteydi6. 

İpekböceğinin beslenmesinde önemli bir yeri olan dut ağaçları Alaçam ve Kuzyaka köylerinde, bu köylerin yakın 
çevresinde ve Milas’ın pek çok yerinde halen dağınık olarak bulunmaktadır.   

Bu köylerde genellikle ipekböceği yetiştirme, ipek liflerini kozadan çekme, eğirme, çözgü çözme ve dokuma iş-
lemleri farklı kişiler tarafından yapılmaktadır; ancak bunların birkaçını ya da tamamını birlikte yapmasını bilen ka-
dınlar da vardır. 

Kuzyaka ve Alaçam köylerinde, ipek dokumacılığının 1960’lı yıllarda hemen hemen her evde yapıldığı 1990’lı 
yıllardan sonra ise hızla azaldığı söylenmektedir. Bunun sebebi olarak oldukça zor ve zahmetli olan bu işe verilen 
emeğin, karşılığını almaması görülmektedir. 

Her iki köyde de bugün ipek dokumacılığı yapan kadınlar 45-60 yaş arasındadır. Gençlerin ise ipek dokumacı-
lığına ilgisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu köylerde 40 yaşın üstündeki kadınların büyük çoğunluğunun dokuma 
yapmasını bildiği ifade edilmektedir. Bu yaş grubundaki kadınlar ipek dokumacılığına 25-30 yaşlarında başladıklarını 
söylemektedirler. 60 yaşın üzerinde olan kadınlar ise dokumayı çocukluklarında öğrendiklerini ifade etmektedir.  Bu 
durum bugün azalmış olan ipek dokumacılığına devam edenlerin özellikle evlendikten sonra, kızlarına çeyiz yapmak 
amacıyla başladıklarını düşündürebilir.

Alaçam köyünde bugün kurulu durumda 10-15, Kuzyaka köyünde ise 4-5 mekikli dokuma tezgâhı olduğu tespit 
edilmiştir; ancak Alaçam köyünde bu tezgâhlardan 5’inde, Kuzyaka köyünde ise 4’ünde çalışılmaktadır. Her iki köyde 
de kadınlar tarafından yapılan ipekli dokumalar bugün öncelikle kızların çeyizleri için masa örtüsü, yorganlık, peçete, 
oda takımı, gömleklik vb. olarak kullanılmakta; işlemeler yapılarak dantel, iğne oyası vb. ile süslenmektedir. Ayrıca 
Alaçam köyünde yapılan ipekli dokumalar ihtiyaç olduğunda ticari amaçla Milas’ta bulunan çeyiz evlerine satılabil-
mekte ya da çevre köylere ve dışarıdan gelenlere sipariş üzerine dokunabilmektedir; ancak sipariş veren kişi çoğu 
zaman ipek ipliğini kendisi temin etmektedir.

Dokuma tezgâhının ve dokumada kullanılan araçların her iki köyde de adlandırılmasında çok fazla bir değişiklik 
bulunmamakla birlikte dokuma tezgâhı-düven, cımbar-çımbar, kumaş levendi-ok, ip gücüler-kücü, aber-arka köprü 
olarak adlandırılmaktadır. Tarağı taşıyan tefe mekanizması-tefe olarak bilinmektedir. 2 çerçeveli 2 pedallı olan bu 

5 1967 Muğla il yıllığı, shf 466
6 Aşkıdil Akarca- Turhan Akarca, a.g.e.,  shf.41,42
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yüksek tezgâhlarda yapılan dokumaların tamamı bezayağı dokuma tekniğinde dokunmaktadır. Bugün üretilmiş olan 
örneklerde boyama yoktur. İplikler doğal renginde kullanılmaktadır. Bu dokumaların tamamında hammadde olarak 
ya ipek ipliği kullanılmakta ya da çarşıdan hazır alınmış beyaz renkli (50 ya da 60 numara 3 kat bükümlü dantel ipliği) 
iplikler ile ipek ipliği (tek kat bükümlü) birlikte kullanılmaktadır. Eski örneklerde çarşıdan satın alınan hazır iplikle-
rin yerine tek kat bükümlü pamuk ipliği kullanılmıştır.

Bugün Alaçam ve Kuzyaka köylerinde ipek çeken birer kişi kalmıştır. Kozadan ipeğin çekilmesi işleminde kozalar 
kaynar su dolu kazana atılıp gevşetildikten sonra çalı ile lif uçları bulunur. İlk 1-2 metrelik kısmı atılır ve çekilen bu 
ipek lifleri “ılgıdır tahtası” adı verilen çile sarma aleti üzerinde sarılarak çile haline getirilir. Kozadan ipek çekiminde 
en az iki kişi çalışır. Çekilen ipek lifleri iğ ile eğrilerek iplik haline getirilir.

Çözgü çözme işlemi Alaçam ve Kuzyaka köylerinde köy sokaklarındaki duvarlarda, evlerin bahçe duvarlarında 
önceden ölçüsü belirlenmiş yerlerde hazırlanan düzeneklerde gerçekleştirilmektedir (Resim 1). Çözgü düzeneğinde 
bobinlerin takılı olduğu çözgü çağlığına  “gelemgen”, çağlığın hemen önünde üzerinde belli aralıklarla açılmış delik-
ler bulunan çözgü ipliklerinin tek tek geçirildiği kılavuz tahtaya “delikli” adı verilmektedir. Kılavuz tahtanın altında 
çözgü ipliklerinin tek tek çaprazlandığı iki çapraz çubuğu bulunur. Çözgü çözme işlemi sırasında yapılan tek tek çap-
razlamanın amacı gücü ve tarak taharı sırasında ipliklerin sıralı olmasını sağlamaktır. Çapraz çubuklarından sonra 
çözgü ipliklerinin 18 ila 26 iplikten oluşan gruplar halinde (31 grup) çaprazlandığı ve “pergez çubuğu” adı verilen 
çatal uçlu çubuk yer alır. Pergez çubuğundan sonra dokunacak olan kumaşın uzunluğuna göre duvar boyunca önce-
den tespit edilmiş bulunan deliklere çözgü ipliklerinin çözüleceği çubuklar yerleştirilir.

Çözgü uzunluğunun tespit edilmesinde ipliğin kilosuna göre ezbere hesaplar kullanılmaktadır ( 3kg çözgü ipli-
ğinden 50m çözgü uzunluğu gibi). Bir dokuma için 558 ile 806 tel arasında çözgü çözülmektedir. Çözgü çözme işlemi 
bittiğinde iki tabakaya ayrılan çözgü iplikleri birbiri içinden geçirilerek “zincir” şeklinde pergez çubuğuna kadar 
örülerek toplanır. Çözgüler arasındaki pergez çubuğu çıkarılmaz tek tek çapraza alınan çapraz çubukları ise çaprazı 
alınmış iplikler alttan, ortadan ve üstten sıkıca bağlandıktan sonra çıkarılır. Çözgü çözme işini 2-4 kişi birlikte yap-
maktadır. 

Tek tek çaprazı alınmış iplikler düzgün ve sıralı bir şekilde önce çerçevelerdeki gücülerden tek tek geçirilerek 
taharlanır. Daha sonra da 2 tel bir tarak dişinden geçecek şekilde tarak taharı yapılır. İhram dokumalarında ve sö-
küntü ipliklerle yapılan dokumalarda her tarak dişinden bir çözgü ipliği geçirilmektedir. Çözgü ipliklerinin ucu bir 
çubuğa bağlanır. Çubuk ok (kumaş levendi) üzerindeki yuvasına yerleştirilir ve iplerle bağlanarak sabitlenir. Tarak 
tefeye yerleştirilir, çerçeveler tefenin arkasındaki makaralara ve hareketlerini sağlayacak pedallara bağlanır. Çözgü 
zincirinin dokuma tezgâhı üzerinde bir dokumalık uzunluğu açılır. Tezgâhın arka kısmında bulunan çözgü köprü-
sünden (maber) dolanan çözgüler ön direğin altından döndürülüp tezgâhın arka yanında bulunan ve bir dokuma 
için gerdirilmesini sağlayan “eğri kazık”tan geçirilerek tezgâhın ön yanında bulunan eğri kazığa bağlı iple çözgü zin-
cirinden bağlanıp gerdirilir. Bu işlem “gerime almak” olarak adlandırılmaktadır (Resim 2). Pedallardan birine bası-
larak çerçevelerin hareket edip ağızlık oluşturması sağlanır bu sırada gücü çerçevelerinin arka kısmında çözgülerin 
yukarı hareket etmesiyle açılan boşluktan çapraz çubuğu geçirilir, diğer pedala basılarak ağızlık değiştirilir ve gücü 
çerçevelerinin arkasında çözgülerin açılmasıyla oluşan yeni boşluğa ikinci çapraz çubuğu yerleştirilir. Önde bulunan 
çapraz çubuğunun ortasından bir iple ağırlık bağlanır. Bu ağırlık tezgâhın ortasında bulunan orta çözgü köprüsünün 
üzerinden geçirilerek arkadan aşağıya sallanır. Ağırlığın bağlanmasının sebebi çapraz çubuklarının dokuma sırasında 
kayarak öne gelmesini engellemektir. 

Alaçam ve Kuzyaka köylerinde tespit edilen tezgâhların hepsi aynı tipte yüksek dokuma tezgâhlarıdır. Çoğunlukla 
ailelerinden kalma olan bu tezgâhların köy marangozu tarafından yapılmış olduğu öğrenilmiştir. Dokuma tezgâhları 
ip gücülüdür, tarakları ahşap çerçeveli tarak dişleri ise kamıştır. Bu tezgâhlar döşemeye sabit değildir. Sökülüp takıla-
bilir tezgâhlardır. Dokuma yapmayı bırakan bazı evlerde sökülüp depolarda saklanmaktadır.

İğde bükülen ve tek kat olan atkı iplikleri “ılgıdır tahtası” olarak adlandırılan alet üzerine gergin bir şekilde sarıla-
rak çile haline getirilir. Ilgıdır tahtası iki ucunda 900 lik açıyla sabitlenmiş birer tahta çubuk olan yaklaşık 65cm uzun-
luğunda kalın bir tahtadır. Bu alet üzerinde atkı için sarılan çile soğuk sudan geçirildikten sonra kurumaya bırakılır. 
Böylelikle ipliklerin düzgünleşmesi sağlanmaktadır. Kuruyan ipek ipliği çilesi ılgıdırdan çıkartılıp dönene (gülcan) 
geçirilir. Dönendeki ipek ipliğinin ucu “kalem” ya da “masur” olarak adlandırılan mekik masurasına dolanıp çıkrığa 
takılır. Çıkrık çevrilerek kaleme yeterli miktarda atkı ipliği sarılır. Üzerine atkı ipliği sarılmış kalemler daha sonra su 
dolu bir kapta kaynatılır. Sudan çıkarılan kalemler ıslak olarak mekiğe takılıp dokumaya geçilir. Atkı ipliklerinin bu 
şekilde kaynatılmasının amacı serizinden dolayı sert olan ham ipliklerin biraz yumuşatılmasını ve birbirine tutunma-
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sını sağlamaktır. Atkının ıslak atılması ipliklerin kaygan olması sebebiyle masuradan kolaylıkla açılmasını da önler. 

Dokuma işleminde pedallar vasıtasıyla çerçevelerin hareketi sağlandıktan sonra açılan ağızlığa mekik el ile atıl-
maktadır. Dokunan kumaşın kenarlarının gergin durması ve düzgün çıkması için kumaş sınırının hemen altından 
cımbar takılır.  Kuzyaka ve Alaçam köylerinde üretilen dokumaların tamamında kullanılan dokuma tekniği bezaya-
ğıdır. Tezgâhtan çıkan dokumaların eni 40 ila 50cm arasında değişkenlik göstermektedir. 

Sert olan ham ipekli dokuma yumuşak ve dökümlü durması için terbiye edilir. Dar enli olan bu dokumalar 
tezgâhtan çıkarıldıktan sonra çile gibi sarılıp karışmaması için ortasından bağlanır. Bir kazanda su ile odun külü kay-
natılır. Kül çöktükten sonra başka bir kazana su süzülür. İpekli dokuma bu suda sabun ile yumuşayıncaya dek kayna-
tılmaktadır. Her iki köyde de bu işlem “pişirme” olarak adlandırılmaktadır. Bir kazana konacak sabun sayısı kumaşın 
uzunluğuna göre belirlenmektedir. (35m için 7-8 kalıp sabun gibi) Yumuşayan dokumalar durulanıp kurutulur. 

İpekli dokumalar kullanım alanına göre 2, 3 ya da 4 kanat (parça) yan yana dikilerek birleştirilmektedir. 

Alaçam ve Kuzyaka köylerinde 3 ipekli dokuma çeşidine rastlanmıştır. 

1- Düz ipekli dokumalar (çemperilik) 

2- Çatmalı (kareli) ipekli dokumalar (merzelik, bürgülük) 

3- Boyuna çizgili ipekli dokumalar (çarşaflık)

Örnek 1:

Dokumanın bulunduğu köy : Kuzyaka
Dokuyucunun adı/yaşı : Gülsüm KIRÇIN/68
Desen adı : Düz (çemperi)
Dokumanın eni : 36 cm üç kanat (parça) yanlarından dikilerek birleştirilmiş(108cm)
Dokumanın boyu : 105 cm
Dokumanın sıklık : 19x20 tel
Çözgü hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği
Atkı hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği
Dokuma tekniği :Bezayağı 1/1

Çemperiler genellikle 3 kanat (parça) halinde yanlarından dikilerek birleştirilir ve kare olacak şekilde kesil-
dikten sonra kenarlarına  “toka” adı verilen ipek ipliğinden küçük püsküller takılarak süslenir. İnce,düz ipekli 
dokumalardır(Resim 3).

Örnek 2: 

Dokumanın bulunduğu köy : Alaçam
Dokuyucunun adı/yaşı : Ayşe ÇULHA/ 45
Desen adı : Düz (çemperi)
Dokumanın eni : 41 cm 
Dokumanın boyu : 45 m
Dokumanın sıklık : 21X17 tel
Çözgü hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği
Atkı hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği
Dokuma tekniği :Bezayağı 1/1

Bugün çemperilik dokumalardan gömlek, bluz ve çeşitli örtüler yapılmaktadır(Resim 4).

Örnek 3:

Dokumanın bulunduğu köy : Alaçam
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Dokuyucunun adı/yaşı : Birgül KAYA/50
Desen adı : Çatmalı (kareli)
Dokumanın eni : 46 cm
Dokumanın boyu : 35 m
Dokumanın sıklık : 13x14 tel
Çözgü hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği, üç kat bükümlü hazır iplik
Atkı hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği, üç kat bükümlü hazır iplik
Çözgü raporu : 4 tel hazır iplik, 9 tel ipek ipliği
Atkı raporu : 4 sıra hazır iplik, 9 sıra ipek ipliği
Dokuma tekniği :Bezayağı 1/1

Eski örneklerde çözgüde ve atkıda ipek ipliği ile birlikte un ile haşıllanmış pamuk ipliğinin kullanıldığı söylen-
mektedir.  Bugün pamuk ipliğinin yerine hazır iplik olarak Milas’taki dantel ipliği satan dükkanlardan temin edilen 
50 ya da 60 numara üç katlı dantel ipliği kullanılmaktadır. Her iki köyde de dokunan çatmalı dokumalarda bu iplikler 
“kenar ipi” olarak adlandırılmaktadır(Resim 5,6). 

Örnek 4: 

Dokumanın bulunduğu köy : Kuzyaka
Dokuyucunun adı/yaşı : Gülsüm KIRÇIN/68
Desen adı : Çatmalı (kareli)
Dokumanın eni : 48 cm iki kanat (parça) yanlarından dikilerek birleştirilmiş(96cm)
Dokumanın boyu : 93 cm
Dokumanın sıklık : 15x15 tel
Çözgü hammadde : Ttek kat bükümlü ipek ipliği, üç kat bükümlü hazır iplik
Atkı hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği, üç kat bükümlü hazır iplik
Çözgü raporu : 3 tel hazır iplik, 10 tel ipek ipliği
Atkı raporu : 3 sıra hazır iplik, 10 sıra ipek ipliği
Dokuma tekniği :Bezayağı 1/1

Bu örnekteki çemperinin kenarları boncuk ile süslenmiştir. Aslında çemperi için kullanılan dokumaların düz olan 
örnekler olduğu kareli olanların “merzelik” ya da “bürgülük” adı verilen başörtüsü olarak kullanıldığı söylenmektedir 
(Resim 7). 

Örnek 5: 

Dokumanın bulunduğu köy : Alaçam
Dokuyucunun adı/yaşı : Gönül ÇOBAN/47
Desen adı : Çizgili(çarşaflık)
Dokumanın eni : 45 cm 
Dokumanın boyu : 260cm
Dokumanın sıklık : 19x20 tel
Çözgü hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği, tek kat bükümlü hazır iplik
Atkı hammadde : Tek kat bükümlü ipek ipliği
Çözgü raporu : 6 tel hazır iplik, 8 tel ipek ipliği, 28 tel hazır iplik, 8 tel ipek pliği, 6 tel hazır iplik, 
   70 tel ipek ipliği 
Atkı raporu : Tamamında ipek ipliği kullanılmıştır.
Dokuma tekniği : Bezayağı 1/1

Çarşaflık dokumalarda dört kanat (parça) yanlarından dikilerek birleştirilmektedir. Eski örneklerde çözgüde un 
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ile haşıllanmış pamuk ipliği ve ipek ipliğinin, atkıda ise tamamen ipek ya da tamamen pamuk ipliğinin kullanıldığı 
söylenmektedir. Bugün pamuk ipliğinin yerine hazır iplik olarak Milas’taki dantel ipliği satan dükkânlardan çile ha-
linde kilo ile temin edilen tek katlı hazır iplikler kullanılmaktadır. (Resim 8)

Kuzyaka ve Alaçam köylerinde bugün geleneksel ipek dokumacılığının geliştirilmesine yönelik bir proje bulun-
mamakla birlikte 1996 yılında özel bir teşebbüs olarak Melda Haktanır tarafından Milas-Bodrum yolu üzerinde 4 
dokuma tezgahıyla Çemperi adlı bir atölye açılmıştır. 4 dokumacının çalıştığı bu atölyede 45- 60cm arasında ipekli 
dokumalar yapılmış, gömlek, etek, bluz gibi giysiler ve çeşitli ev tekstilleri üretilmiştir. Ayrıca Alaçam ve Kuzyaka 
köylerinde de bu küçük atölye için kozacılık, ipek çekimi, büküm, çözgü çözme ve dokuma yaptırılmıştır.  İç piyasaya 
ve tur şirketlerine de hizmet veren atölye 1998 yılında özel sebeplerden dolayı üretimine son vermiştir.

Sonuç ve Öneriler 

Kuzyaka ve Alaçam köylerinde bugün azalmış durumda olan geleneksel ipek dokumacılığı ipeğin kıymetli bir 
hammadde olması sebebiyle özellikle çeyizlik amacıyla devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Çatmalı (kareli) dokuma-
larda eskiden ipek ipliğiyle birlikte kullanılan pamuk ipliği yerine bugün piyasadan satın alınan dantel ipliklerinin 
kullanılıyor olması bu dokumaların özelliği açısından olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  Kuzyaka ve 
Alaçam köylerinin önemli bir kültür ve turizm merkezi olan Bodrum’a yakın olması ipek dokumacılığı ile ilgili kültür 
turizmine yönelik projelerin geliştirilmesi konusunda bir fırsat oluşturmaktadır. Bu köylerde 40 yaşın üstündeki ka-
dınların büyük çoğunluğunun ipek dokumasını biliyor olması da önemli bir potansiyel olarak görülebilir. Geleneksel 
ipek dokumacılığına gençlerin de ilgisinin artması için dokuma kursları açılmalı, kozacılığı da teşvik eden dokuma-
cılık projeleriyle iş imkânları sağlanmalıdır. Bu şekilde köylerde geçim sıkıntısı sebebiyle yaşanan nüfus göçünün de 
kısmen önüne geçilebilir. 
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Meral Bulut–70 yaşında- Kuzyaka köyü

Gülsüm Kırçın–68 yaşında- Kuzyaka köyü

Fatma Aydın–52 yaşında- Kuzyaka köyü

Dildariye Özkan–64 yaşında-Kuzyaka köyü

Ahmet Çam- Kuzyaka muhtarı

Ayşe Çulha–45 yaşında-Alaçam köyü

Zehra Çobankara–61 yaşında- Alaçam köyü

Birgül Kaya–50 yaşında- Alaçam köyü

Mehmet Çakır–78 yaşında- Alaçam köyü eski muhtar ve köy öğretmeni

Gülsüm Çakır–58 yaşında-Alaçam köyü 

Gönül Çoban–47 yaşında-Alaçam köyü 

Ziya Keyik-Alaçam muhtarı

Seyhun Melda Haktanır-Anestezi teknisyeni-Biberon Kreş işletmecisi
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Kızılcabölük’te Kooperatifçilik

K ooperatifler iktisadî faaliyet alanında insanların karşılıklı yardımlaşma ve müşterek menfaat temini ama-
cı ile serbestçe birleşerek meydana getirdikleri örgütlerdir. Çağımızda kooperatifleşmenin, sanayileşme 
ile birlikte mübadele ekonomisinden endüstriye geçişle başladığını görüyoruz. İlk dokuma kooperatifi 

İngiltere’de Rochdale Kasabasında 1844 yılında 28 dokuma işçisinin katılımıyla kurulmuştur.  

Türkiye’de ise ilk kooperatif, büyük devlet adamı Mithat Paşa tarafından 1863 yılında “Memleket Sandığı” adıyla 
kurulmuştur.1 

Araştırmamızda Kızılcabölüklü dokumacıları ilgilendiren mesleki organizasyonların geçmişteki durumlarını, 
dokumacıların bu organizasyonlara karşı  vaziyet alışları ve onlar hakkında beslediği kanaatleri belirleyerek bu kana-
atlerin el dokumacılığına olan yansımalarını inceleyeceğiz. Bu nedenle Kızılcabölük’te 1936 yılında kurulan “I Nolu 
Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi” ile 1957 yılında kurulan “Kızılcabölük Motorlu El Tezgâhları Dokumacıları 
Küçük Sanat Kooperatifi” inceleme konusu yapılacaktır. 

Kızılcabölük I Nolu Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi (Kızılcabölük İstihlak ve İstihsal Kooperatifi)

Denizli’de 1935 yılında ilk kez Kale’de bir dokumacılık kooperatifi kurulmuş, bunu Babadağ ve Kızılcabölük do-
kumacılık kooperatifleri takip etmiştir.2 Kızılcabölük I numaralı kooperatifi, Mustafa Yağcıoğlu (Kooperatif Müdü-
rü), Öğretmen Ahmet Ali Öztekin, Hasan Öngören (Terzi Hasan Öngören’in dedesi), İsmail Kocayiğit (Hasan oğlu), 
Musa Varlıoğlı (Musa Çavuş), Hüseyin Enikunu ve Kerim Akbudak tarafından kurularak esas sözleşmesi, 8.12.1936 
yılında Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik edilmiştir.3 Kasım 1953’ten Nisan 1956’ya kadar Abdurrahman Yur, Rasim 
Ergil, Yusuf Yakıt, Osman Ök, Kel Bekir Bursalı, Hasan Kabakçı ve Mustafa Ali Çıralı (Faydalı) kooperatifin yönetim 
kurulunu oluştururlar.4 Nisan 1956 yılından itibaren İsmail Gönültaş, Hakkı Uslu, Hüseyin Enikunu, Kerim Çinbiş, 
Mehmet Kızak ve İsmail Kocayiğit (Ahmet oğlu) tarafından yönetilir. I Numaralı kooperatif, 25.06.1959 tarihinde 36 
sicil numarasıyla Denizli Ticaret Sicil Memurluğu’na kaydı yapılır. 19.07.1961 yılında yapılan genel kurulda İsmail 
Gönültaş, Halil İbrahim Aydınlı, Salih Dayıoğlu, Osman Saygılı, M. Ali Çıralı, Ahmet Yağcı ve Osman İlem yönetim 
kuruluna seçilmişlerdir. Denizli Ticaret Sicil Memurluğu’inun kayıtlarına göre, I Nolu kooperatif 1370 ortaklıdır.   

* Sosyolog, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi. yukselmarim@hotmail.com.
1 TOPRAK,  Zafer, Milli İktisat Milli burjuvazi, Tarih Vakfı yay, İstanbul, 1995, s. 125.
2 BATMAZ, Nihat, Gelişimi, Üretim Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Ekonomisi, Beta yay. İstanbul, 2001, s. 78.
3 T.C. Başbakanlık arşivi, Başvekalet kararlar Müdürlüğü, Fon Kodu: 30.18.1.2 Yer No: 70.94..13.
4 YUR, Abdurrahman, 1923 Tavas Doğumlu, Motorlu Tezgâh Dokumacıları Kooperatifi’nin ilk müdürü.
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Başbakanlık arşivinde yaptığımız araştırmaya göre 8.12.1941 tarih ve 2/17018 sayılı kararla Kızılcabölük Doku-
macılar Küçük Sanat Kooperatif Şirketi ana sözleşmesi değiştirilir.5 Bunun nedeni ise devletin, 15 Şubat 1941 yılında 
Türkiye’de iplik dağıtımının İktisat Vekâleti’nin görevlendireceği kurumlar aracılığıyla yapılmasını kararlaştırmasıdır. 
Bu karardan önce tüccarlar, ipliği fabrikalardan ve dış ülkelerden satın alır ve dokumacılara satarlardı. Karar, tüccar-
ların bu faaliyetini yasaklamış, tüm yerli ve yabancı marka ipliklerin Sümerbank’ta toplanarak kurulacak kooperatif-
ler aracılığıyla dokumacıya doğrudan dağıtılmasını öngörmüştür. 1941 sonrasında kurulan bu kooperatifler İktisat 
Vekâleti’nin hazırladığı tek tip statüye göre kuruluyordu. Daha önce kurulanların statüleri de buna göre değiştirildi. 
Bu kooperatiflerin kendi başlarına alım-satım yapması, üretim tesisleri kurması ve üretim kalitelerinin geliştirilmesi 
gibi çok amaçlı hale getirilmesi hedefleniyordu.6 Ancak değişen koşullar karşısında 9.10.1944 tarih ve 3/1635 sayılı 
kararla Kızılcabölük Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi’nin ana sözleşmesi tekrar değiştirilmiştir.7 Nedeni ise; 
20.06.1942 tarihinde Denizli’deki 17 dokuma kooperatifinin “Mahdut Mesuliyetli Garbi Anadolu Dokumacılar Küçük 
Sanat Kooperatifleri Birlik Kooperatifi” adı altında birleşmeleridir.8 Bu birleşme ile kooperatiflerin sermayelerinin % 
80’ini birliğe devredilerek, hammadde ihtiyaçlarının ve mal satışlarının birlik aracılığıyla tek elden yapılması hedef-
lenmekteydi. Böylece kooperatifler, devletin direktifiyle çalışan işletmeler haline gelecek ve denetimleri kolay ola-
caktı. Bu birliğe, Mustafa Yağcıoğlu döneminde (1942–1945) I Numaralı Kooperatif adına 150.000 (yüz elli bin) lira 
kesinti yapılmıştır. Kesilen bu paranın ancak 65.000 (altmış beş bin) lirası geri alınabilmiş, bu paranın 15.000 lirası 
ortaokul binasının inşaatı için kullanılmış kalan 50.000 lira ile de eski Esnaf Kefalet Kooperatifi binası yaptırılmıştır.9 
I Nolu Kooperatif 17.03.1972 tarihinde yaptığı genel kurul toplantısında ana sözleşmesini 1163 sayılı kooperatifler 
kanununa göre intibakını kararlaştırmış ve Ticaret Bakanlığının 19.02.1970 tarih ve 367 sayılı onayı ile tescil edilmiş 
07.07. 1972 tarihinde Denizli Ticaret Sicili’ne kaydı yapılmıştır. 

I Numaralı kooperatifin amacı, ipliği dokumacıya daha ucuza temin etmek ve dokunan ürünleri fazla fiyata sata-
bilmektir. Bu amaçla Kızılcabölük’te perşembe günleri dokuma pazarı kurulur. Çarşıda masalar hazırlanır, masalara 
dağıtılan dokumalar kooperatif tarafından görevlendirilen ve işinin erbabı olan kişiler tarafından incelenir ve dam-
galanırdı. Dokuma üreten herkes, malını satışa sunmadan önce mutlaka buraya getirmek zorundadır. Herhangi bir 
yönü ile standarda uymayan mala battal damgası vurulur. Battal damgası vurulan bir malın çarşı ve dokuma pazarın-
da hiçbir şekilde gerçek değerinde satılma şansı yoktur. Böylece kalitesiz olan malın kooperatife girişi ve kooperatifte 
satışı engellenirdi. 

Kızılcabölük II Nolu Motorlu El Tezgâhları Dokuma Küçük Sanat Kooperatifi

Kızılcabölük II Numaralı Motorlu El Tezgâhları Dokuma kooperatifi, Ekim 1957 yılında Abdurrahman Yur 
(Müdür), Eyüp Aydınlı, Süleyman Şibir, Ahmet Ali Yılmaz, Ömer İnce, İsmail Dobulga ve Ahmet Pay tarafından 
kurulur.10 Denizli Ticaret Sicil Memurluğu’nun kayıtlarına göre II Nolu Kooperatif, ilk toplantısını 19.04.1959 yılında 
yapmıştır. Genel kurul toplantısında Abdurrahman Yur 194, Eyüp Aydınlı 187, Bekir Ergil 176, Ahmet Pay 176, İs-
mail Dobulga 174, Süleyman Şibir 169 ve A. Ali Yılmaz 162 oy alarak yönetim kuruluna girmişlerdir. Genel kurulun 
yapıldığı tarih itibariyle kooperatifin ortak sayısını 1076 olarak tespit ettik. Denizli Ticaret Sicil Memurluğu’na 36 
numara ile 28.12.1959 tarihinde kaydını yaptıran II Nolu Kooperatif, 1960 yılında Abdurrahman Yur’un ayrılmasın-
dan sonra Eyüp Aydınlı, Ali Sinç, Ahmet Pay, Ramazan Teğiz ve İsmail Usta tarafından 08.08.1972 yılına kadar faali-
yetlerini sürdürür. Ancak kooperatifin 08.08. 1972 yılındaki toplantısında ortak sayısı 444’e düşmüştür. Ticaret Sicil 
Memurluğu’na 10.08.1972 tarihinde bir evrak girişi olmuş bunun dışında herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Denizli 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden aldığımız 21.05.2008 tarih ve 300–03/1583 sayılı belgeye göre iki kooperatifinde 
tasfiye ve fesih gibi işlemlerinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. II Nolu Kooperatifin 08.08.1972 yılında yapılan genel 
kurul toplantısında görevi şu şekilde açıklanmıştır: 

1. Ortaklarının mesleki ihtiyaçlarını teşkil eden hammaddeleri temin etmek.

2. Ortakları tarafından imal olunan malları satmak ve bunları en elverişli bir şekilde sürümünü temin etmek 
maksadı ile iç ve dış piyasalarda pazar bulmak.

5 T.C. Başbakanlık arşivi, Başvekalet kararlar Müdürlüğü, Fon Kodu: 30.18.1.2 Yer No: 97.102..2.
6 GÖZLÜKAYA, Türkay, Denizli İlinde Tekstil Sektörünün Gelişimi ve İl Ekonomisine Katkıları, Yayınlanmamış Uzmanlık 

Tezi, Denizli, Ağustos -2005. s, 42.
7 T.C. Başbakanlık arşivi, Başvekalet kararlar Müdürlüğü, Fon Kodu: 30.18.1.2 Yer No: 106.71..19.
8 DAĞDEVİREN, Ali Fuat,  “Denizli’de Dokumacılıkta Birlik”, Geçmişten Günümüze Denizli, Sayı 1,Ocak-Şubat-Mart, 2004, 

s. 13.
9 YUR, Abdurrahman, 1923 Tavas Doğumlu, Motorlu Tezgâh Dokumacıları Kooperatifi’nin ilk müdürü.
10 YUR, Abdurrahman, 1923 Tavas Doğumlu, Motorlu Tezgâh Dokumacıları Kooperatifi’nin ilk müdürü.
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3. Ortakların teslim ettikleri mal nispetinde: kooperatifin mali imkânları ile mütenasip avanslar vermek.

4. İhtiyaç ve imkânlar nispetinde fiyat ve tevzi bakımlarından piyasalarda nazımlık görevi yapmak.

5. Ortakların imalatının kalitesini ıslah ve standardizasyonunu temin etmek; ihraç, ambalaj ve sevk usullerini 
ıslah ve masraflarının azaltılması.

6. Kooperatifin çalışma konusunu teşkil eden sanatın inkişafını ve tekâmülünü takip ederek bunlardan ortakların 
faydalanabilmeleri için lüzumlu tedbirleri almak. İcap eden makineleri ve malzemeleri temin etmek.

7. Kooperatifin amaç ve kanunun gerektirdiği imalathaneler ve yardımcı atölyeler işletmek, açmak. 

8. Gerektiğinde sanayi bakanlığının kredi fonlarından ortaklarına kredi temin etmek.

9. Kooperatifin amacı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.11 I Nolu Kooperatifin 27.03.1972 tarihli ana sözleşmesinin 
de tamamen aynı olduğunu tespit ettik.12          

Kızılcabölük II Numaralı Motorlu El Tezgâhları Dokuma Kooperatifi, iplik ihtiyacını İstanbul Yedikule, Malatya, 
Sümerbank, Nazilli, Denizli ve Erzincan’daki fabrikalardan sağlıyordu. Motorlu Dokuma Kooperatifi, üyelerinden 
aldığı malları Samsun, İstanbul, Çorum, Konya ve Eskişehir’e pazarlıyordu. Kızılcabölük’te 1958 yılından itibaren 
teknolojik gelişmelere paralel olarak tezgâhlarda yenilenme başlar. II Numaralı Dokuma kooperatifin amacı; hem 
kaliteyi arttırmak hem de el tezgâhlarının ıslahını sağlamaktır. 1958 yılında dönemin başbakanı Adnan Menderes 
Kızılcabölük’e gelir. Halkın elektrik istekleri anında karşılık bulur ve kasabaya elektrik gelir. Artık bu dönemde el 
tezgâhlarının yerini motorlu tezgâhlar almaya başlayacaktır. Özellikle elektriğin yaygın olarak kullanılmaya başlama-
sıyla Karacasu ve Tavas’ta dokuma işi yapanlar Kızılcabölük’e dönmeye başlarlar. Bu süreç, üretimde büyük kapasite 
artışlarını beraberinde getirerek adeta dokumacılıkta bir dönüşüm sağlamıştır. Ancak bu dönüşüm, Kızılcabölüklü 
dokumacıların özgünlüğünü alıp götürmüştür. II Numaralı Dokuma Kooperatifi de aynı I Numaralı Koopeartif gibi 
varlığını başarılı bir şekilde sürdürememiş ve Kızılcabölük dokumacılığının bugünkü haline gelmesin de etkili ol-
muştur.  

Kızılcabölük’teki Kooperatifin Fonksiyon Kaybına Uğramasının Nedenleri

1. Kooperatif ortaklarından gelen etkenler, 

2. Devletle olan ilişkilerden gelen etkenler, 

3. Kooperatif idarecilerinden gelen etkenler,

4.Tüccar Zümresinden kaynaklanan etkenler olmak üzere dört grupta toplayabiliriz.

Kooperatif Ortaklarından Gelen Etkenler

Her sosyal organizasyon kendi hedeflerini gerçekleştirebilmek için temsil ettiği zümreye hizmetler sunar. Sosyal 
organizasyonların temsil ettikleri sosyal zümreler olmadıkça ve o zümrelerin desteğini almadıkça varlıklarını devam 
ettirmeleri söz konusu değildir. Bu bağlamda kooperatifler kimsenin zoru ve baskısı olmadan, belirli iktisadi faaliyet-
leri gerçekleştirmek için kendi istekleri ile birleşmelerinin bir tezahürüdür. 

Öte yandan Kızılcabölük’teki kooperatifler, bu tanımlardan farklı olarak devlet eliyle yukarıdan aşağıya doğru 
kurulmuşlardır. Gerçi Kızılcabölüklü dokumacılar başlangıçta bir kooperatif kurma isteğini kendi hür iradeleri ile 
gerçekleştirmişlerdir. Ancak o sıralarda bu tip örgütleri bilinçli olarak devam ettirebilmek için gerekli kooperatifçilik 
kültürüne o günün şartlarında sahip değillerdi. Ayrıca I Numaralı Kooperatif ortaklarının çoğunluğunun Halk Partili 
olmaları nedeniyle 1946 öncesindeki ahenkli uyum, bu tarihten sonra yerini şiddetli kavgalara bırakmıştır. Çünkü 
o güne kadar toplumun her alanında söz sahibi olan Halk Partisinin karşısına Demokrat Parti çıkmıştır. Kooperatif 
yönetimindeki rakip parti üyeleri birbirlerini “paraları zimmetlerine geçirdiler” diye ihbar edip mahkemeye vermeleri 
sonucunda hiçte hoş olmayan durumlar yaşanmıştır. Örneğin I Numaralı Kooperatifin kurucuları arasında olan Ke-
rim Akbudak’ın bütün mal varlığına el konmuş ve Kerim Akbudak sosyal güvenceden yoksun olarak ölmüştür.    

I Numaralı Kooperatifin yönetim kurulu seçimleri 1946–1956 arası kısır siyasi çekişmelere sahne olur. Cumhuri-

11 Kızılcabölük II Nolu Motorlu El Tezgâhları Dokuma Küçük sanat Kooperatifinin 08.08.1972 tarihli ana sözleşmesi, s.1.
12 Kızılcabölük I Nolu Dokumacılar Küçük sanat Kooperatifi 27.03.1972 tarihli ana sözleşmesi, s.1. 
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yet Halk Partili ve Demokrat Partili üyeler birbirleriyle aralarında kooperatifin yönetim kurulunu ele geçirmek için 
kıyasıya mücadele verirler. Bu mücadelede seçimi kaybeden Abdurrahman Yur ve ekibi, 1957 Ekim’inde II Numaralı 
Motorlu Dokumacılar Kooperatifini kurmuşlardır.13 Bu tarihten sonra siyasi çekişmeler bitmemiş, aksine şiddetle-
nerek bugünkü oluşumların temelleri atılmıştır. Bu türden kısır siyasi tartışmalar üyeler arasındaki mesafeyi gün 
geçtikçe açmış ve kooperatifleri asıl gayelerinden uzaklaştırmıştır. 

Kooperatif ortaklarından gelen bir diğer etken de, üyelerin kooperatiflerinin faaliyetlerini yakından izleyip ve 
kontrol etme alışkanlıklarının olmayışıdır. Gerçi Kızılcabölüklüler, birçok sorunlarının üzerinde düşünüp bunların 
sebeplerini kendilerine göre bulabilmek için zihni gayret ve alışkanlıklara sahiptirler. Ancak iş uygulamaya geldiğinde 
takım ruhunun yerini bireyselliğin aldığını görüyoruz.  

Devletle Olan İlişkilerinden Gelen Etkenler

Kızılcabölük’te kooperatifçilik faaliyetlerinin neden başarısızlıkla sonuçlandığı konusunda yaptığımız görüşme-
lerde, hem dokumacıların hem de kooperatif idarecilerinin üzerinde durdukları en önemli husus devlet olmuştur. 
Kızılcabölüklü Dokumacılar devletten şikayetlerini elektrik fiyatlarının yüksekliği ve devletin yeterli kredi sağlama-
ması şeklinde özetlediler. Bu bağlamda gerek idareciler gerekse dokumacı üyelerinin müştereken tek hedefleri devlet 
olmuştur. Devletin dokumacılar üzerindeki politikalarına bir göz attığımızda 1930’lu yılların başında çıkarılan ev-
lerdeki el tezgâhlarından vergi almayan Kazanç Vergisi Kanunu ile 1944 yılında çıkarılan tezgâh ve çalışan sayısı beşi 
geçen işyerleri için “Fevkalade Kazanç Vergisi” aslında küçük dokumacıları korumaya yönelik çabalar olduğunu gö-
rüyoruz. Diğer taraftan kooperatiflerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için devlet, 334. sayılı konuyla 09.07.1961’de 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51. maddesine göre: “Devlet Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
alır”14 yasası kabul edilmişse de Esnaf Kefalet Kooperatifleri ayakta kalmayı başarırken Küçük Sanat Kooperatifleri 
fonksiyonlarını kaybetmişlerdir. Belki de bunun nedenlerini ülkemizde tek partinin hâkim olduğu dönemde ikti-
dardaki partinin, kurdurduğu ve fertleri siyasi zor kullanarak kaydolma mecburiyetinde bıraktığı kooperatiflerde 
aramak gerekir. Çünkü bu kooperatifler siyasi bir gayeye dayanmış ve iktidar partisinin bir organı gibi çalışmışlardır.15 
Böylece ülkemizdeki kooperatifçilik hareketi yukarıdan aşağıya doğru başlamış ve devletin müdahaleleri altında ge-
liştirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle oluşturulan kooperatifler de uzun ömürlü olamamışlardır. 

Öte yandan bugün “her şeyi devletten bekleme anlayışının” Kızılcabölüklü dokumacılar arasında hâlâ sürdüğünü 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin Kızılcabölüklü dokumacıların, içinde bulundukları şartları özetlerken: “Bütün gir-
dilerimiz zamlanıyor. Asgari ücret zamlanıyor, elektrik zamlanıyor ama Kızılcabölük’ün malları 10 senedir aynı fiyat… 
Devletten yardım göremiyoruz. Bundan 10 yıl önce bir sofra bezi satıp üç paket sigara alabiliyorduk ama şimdi bu bire 
düştü.” Şeklindeki açıklamalar bile dokumacıların devletten büyük şikâyetlerinin olduğunun kanıtı sayılabilir. 

Kooperatif İdarecilerinden Gelen Etkenler

Sosyal örgütün amacına erişebilmesi için gerekli faaliyet, daha ziyade o örgütün temsil ettiği zümrece seçilen 
yöneticiler tarafından düzenlenir ve yapılır. Sosyal zümrenin yanında ikinci önemli unsur da, örgütün yönetici kad-
rosudur. Bir sosyal organizasyonun örgütleşip yaşayabilmesi için, temsil ettiği zümrenin tutum ve davranışları kadar, 
o örgütü yöneten elemanların örgütle ilgili vaziyet alış ve davranışlarının da önemi tartışılmaz bir gerçektir. 

Kızılcabölük’teki kooperatiflerin fonksiyon kaybına uğramalarında üyeler kadar yöneticilerinde payı büyüktür. 
İlkokul mezunu olan kooperatif yöneticilerinden; Mustafa Yağcıoğlu ve Abdurrahman Yur’un, modern toplumun 
karmaşık ekonomik hayatında kooperatif gibi önemli örgütü yönetebilecek gerekli bilgi ve becerilere sahip oldukları 
söylenemez. Hiç kuşkusuz akıllı ve zeki kimselerdir. Hemen belirtelim ki; o zamanlar Kızılcabölük’te kooperatife 
başkan olmak ya da yönetimde yer almak bir ayrıcalıktı. Fakat kooperatifin nasıl bir örgüt olduğunu, örgütün fonk-
siyonuna devam edebilmesi için gerekli şartların neler olduğu hakkındaki bilgileri kooperatif üyelerinden pek farklı 
değildir. 1940–1941 yıllarında Kızılcabölük dışından müdür getirme denemeleri bu tezimizi doğrulamaktadır. 

Tüccar Zümresinin Etkisi

Kasabanın sosyal yapısında dokumacı meslek gruplarından sonra gelen önemli meslek gruplarından biri de tüc-
car zümresidir. Tüccar, kasabada dokumacılığın tarihi kadar eski dir.

13 YUR, Abdurrahman, 1923 Tavas Doğumlu, motorlu tezgâh dokumacıları Kooperatif inin ilk müdürü.
14 ÇATALOĞLU, Oğuz, “Kooperatifçilik ve Sermaye Birliğinde Kooperatiflerin Rolü”, Ege Üniversitesi Matbaası, 1971, s.19.
15 KURTKAN, Âmiran, “Sosyoloji”, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1980, s. 9.
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1844’lerde Kızılcabölük’te 254 kişinin çulhacılıkla, 12 kişinin de erbab-ı ticaretle meşgul olduğunu görüyoruz.16 
Bugün kasabada, kasabayla ilişki halinde bulunan birçok tüccar vardır. Bu tüccarların kasabanın bugünkü sosyal 
yapısında önemli bir rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Kızılcabölük’te kurulan kooperatifler tamamıyla bünyevi bir ih-
tiyaçtan değil, bir zarurettin eseriydiler. Dokumacılar tüccarın istismarına dayanamayacak hale geldiklerinde bundan 
kurtulmak için iktisaden birleşmek zorunluluğu hissetmişlerdir.17 1941 – 1944 yılları arasında 15 liradan üye başına 
4 top iplik verilir; oysa aynı günlerde karaborsada ipliğin topu 58 – 60 liradır. Aslında bu rakamlar bile kooperatifleş-
menin nedenlerini çok güzel özetlemektedir. 

Kooperatiflerin kurulmasıyla birlikte, tüccarların iplikten sağladıkları tatlı kârlar bitmiş ve standartlara uygun 
temiz malları alamamalarından dolayı da eski güçlerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu durumu hazmedemeyen tüc-
carlar, kooperatif yöneticilerine sürekli baskı yaparak ortakları da birbirlerine karşı kışkırtmaya başlamışlardır.18 

Öte yanda bugün olduğu gibi dünde Kızılcabölük’te dokumacılıkta krizler yaşanmıştır. Özellikle 1946–1947–1956 
yıllarında yaşanan krizler halkın hafızasında büyük yer etmiştir. Bu dönemleri Kızılcabölüklüler “marul kesatı” diye 
tabir ederler. Halkın kooperatiften aldığı aylık ipliği 7–8 günde dokuyup bitirdikten sonra boş beklediği yıllardır. 
Anlaşılan durgunluk her dönemde dokumacının yakasından eksik olmamıştır. 

1960 yılından sonra işler bir süre daha iyi gider. Ancak 1970 yılından itibaren fonksiyonlarını kaybetmeye baş-
layan kooperatifler, ortaklarının iplik sermayesini bile sağla yamaz duruma gelmişlerdir. Bu dönemde daha önceki 
dönemlerde iplik, bez ticareti yaparak sermaye bi rikimi sağlamış tüccarın ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. 
Artık tüccarın küçük dokumacıları, metre başına ücretle kendilerine bağlayarak fason üreticiler halinde örgütlediği 
bir dönem olmuştur.19 Bu örgütlenmeden nasibini alan Kızılcabölüklü dokumacılar, kendilerini tüccarların insafına 
bırakmışlardır. Tabiatıyla da dokumacılar istedikleri fiyattan malını satamama durumlarıyla karşılaşmaya başlamış-
lardır. Geçmişte bazı dokumacılar hem tüccara karşı mücadele edebilmek hem de istedikleri fiyatı alabilmek için, bir 
süreliğine tezgâhları kapatma (mal dokumama) kararı almışlardır. Ancak bazı dokumacılar tüccarın, birliği bozan 
tahriklerine karşı koyamayarak tezgâhlarını çalıştırmaya devam etmişler ve diğer dokumacıların tüccarlarla olan pa-
zarlık güçlerini zayıflatmışlardır.

Öte yandan bu iki meslek zümresinin aralarında kurmuş olduğu sosyal ekonomik mahiyetli sosyal ilişkilerin 
şekli, Kızılcabölük’teki dokumacılık faaliyeti için ihmal edilemeyecek bir konudur. Bu iki grup birbirleriyle rekabet 
halinde bulunmakla beraber, üretim faaliyetlerinin devamı için aynı zamanda birbirini tamamlayan fonksiyonlara 
sahiptirler. Dokumacılar bu durumun kendi kaderleri olduğunu anlattıkları bir hikâyeyle şu şekilde dile getirmişler-
dir. Bir koca karı 20 okka pamuk ipliği alarak Şit Aleyhisselâma gider. Buvassi (çıkrık büküsü kalın pamuk ipliğinden 
işlenen kumaş) dokumasını söyler. Şit ipliğin 10 okkasını âgeç, 10 okkasını da (Direzzi) yapar. Direzzi, iki karış eksik 
geldiği için, hasırla işler. Kadın gelir, hasır otlu topu çeker. Şit Aleyhisselâma: “Elin sırmasını benim buvassiye karıştır-
mağa utanmadın mı”der. Şit mahcup olur. Birde bakar ki hasır otu sırma olmuş. O zaman Şit Aleyhisselâm: “Bu sanatı 
işleyen 40 yılda, alan satan 40 günde zengin olsun” demiş.

Sonuç

Araştırma konusu yaptığımız dokumacıların ekonomik faaliyet alanlarını incelerken karşımıza çıkan önemli 
problemleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Kızılcabölüklü dokumacılar kendi örgütlerini yaşatacak ve tehlikelere karşı koruyabilecek kadar benimsememiş 
olduklarından dolayıdır ki, geçmişte kurulan iki kooperatifin yerinde bugün yeller esmektedir. Devlet yardımına 
güvenen bu kooperatifler, yeterli iktisadi güç kazanamamalarından ve kendi kendine yeterli yardım teşekkülü olma 
vasfını kaybettikleri için değişimlere ayak uyduramayarak kapanmışlardır. Kooperatiflerin kapanmasıyla tüccarın 
isteklerine boyun eğmek zorunda kalan Kızılcabölüklü dokumacıların çoğunluğu tüccar adına fason üretim yap-
maya başlamışlar ve zamanla da kendi tezgâhlarının işçisi durumuna gelmişlerdir. Dolayısıyla tüccarın direktifleri 
doğrultusunda mal üreten dokumacı, kendi ürünlerine yabacılaşarak kendi özgünlüklerini kaybetmiştir. Bu durum 

16 YAKIT, İsmail, “Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük”, Tuğra matbaası. Isparta, 2002.s. 26.
17 MARIM, Yüksel, “Sosyal ve Ekonomik Yapısı İtibariyle Kızılcabölük Dokumacıları” (Basılmamış Lisans tezi), İnönü Üni-

versitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Malatya, 1992. s. 47.
18 YUR, Abdurrahman, 1923 Tavas Doğumlu, motorlu tezgâh dokumacıları Kooperatif inin ilk müdürü.
19 TÜRKÜN-Erendil, Asuman, “Mit ve Gerçeklik Olarak Denizli – Üretim ve İşgücünün Değişen Yapısı: Eleştirel Kuram 

Açısından Bir Değerlendirme”, Toplum ve Bilim, Sayı 86, Güz, 2000, s, 100–101.
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Kızılcabölüklü dokumacıların mesleki kazanç ve sürüm imkânlarını düşürerek dokumacıların zaman içinde meslek-
ten soğumalarına neden olmuştur. 

Sosyo-ekonomik faktörlü bir zümre olan Kızılcabölüklü dokumacılar, gelişen sanayi karşısında el tezgâhlarını 
bırakarak zaman içinde yarı otomatik ve otomatik tezgâhlara yönelmişlerdir. Bu durum bir taraftan Kızılcabölük 
dokumalarının orijinalliğini bozarken diğer taraftan da Kızılcabölüklü dokumacıları yeni dokuma işine başlayan böl-
gelerle aynı konuma getirmiştir. Böylece tezgâhlardaki değişmeler maddi kültürü etkilemiş, maddi kültür de manevi 
kültür üzerinde derin izler bırakmıştır. Kızılcabölüklü dokumacılar, yılların birikimi olan kendine has dokuma kültür 
hazinelerinden zaman içinde uzaklaşarak günlük piyasa şartlarında gidebilecek taklit ürünlere yönelmişlerdir. Günü-
müz piyasa şartlarında tutunabilmenin yolu, maddi kültürü taklit değil manevi kültürün zenginliğinden faydalanarak 
onu ön plana çıkarabilmekten geçmektedir. Çünkü manevi kültür hazinesi zengin olan ve bu hazineyi inkâr ve ihmal 
etmeyip bir sosyal miras olarak koruyabilen toplumlar hem maddi hem de manevi alanlarda zenginleşmişlerdir. 
Fakat Kızılcabölük’te bilgi, hüner ve alışkanlığa dayalı olan dokumacılık, bu özelliğini teorik olarak zaman içinde 
kaybetmiştir. 

Kooperatifler kapandıktan sonra Kızılcabölüklü her aile, iktisadi bir ünite haline gelerek kendi adına faaliyette bu-
lunmaya başlamıştır. Günlük yaşantılarının ortalama 16 saati mesleki faaliyet içinde geçen Kızılcabölüklülerin, sosyal 
ilişkilerde ferdiyetçi ve rekabetçi bir münasebet göstermeleri son derece doğal hale gelmiştir. Böylece Kızılacabölük’te 
cemaat duygusunun yerini cemiyet duygusu almıştır. Dokumacıların zor durumda kalmış meslektaşları için “pek bir 
şey yapamadıklarını ve herkesin başının çaresine bakmak zorunda” olduğunu ifade etmeleri kooperatiflerin kapan-
masının bir sonucudur. Özellikle fason ücretlerinin arttırılması için tüccara karşı birlik oluşturmaya çalışan Kızılca-
bölüklü dokumacı zümresi yaptığı eylemlerde bir türlü başarıya ulaşamamış ve örgütlü toplumun gereklerini yerine 
getirememiştir.  

Bu bağlamda Kızılcabölük’teki el dokumalarının fonksiyonlarını kaybetmesinde kooperatiflerin kapanması, tek-
nolojik gelişmeler gibi temel etkenlerle birlikte yan etkenlerin de zincirin halkaları gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Araştırmalarımızda temel varsayımın öngördüğü sonuç bugün Kızılcabölük’te el tezgâhlarına bir dönüşün sağ-
lanması gerektiği yöndedir. Böylece hem ürünün kalitesi artacak hem de kazanç artacaktır. Eğer Kızılcabölüklü do-
kumacılar özüne dönüp fason yerine yurtiçi ve yurtdışında tanınan marka oluşturabilirlerse, emekleri aracıya değil 
kendi ceplerine girmiş olacaktır. Böylece “bu sanatı işleyen 40 yılda, alan satan 40 günde zengin olsun” hikâye tersine 
dönecektir. 
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Aktif İstihdam Tedbirleri-Hibe Programı

P rogramın hedefi, kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik aktif istihdam tedbirleri-
nin tasarlanması ve uygulanmasıyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu hibe planı altında Kadınların 
ve Gençlerin istihdamının desteklenmesi öncelik olarak belirlenmiştir. Hibe planı, kadınları desteklemeyi 

hedefleyen projelerde, özellikle geleneksel olmayan sektörlerde becerilerin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin uygu-
lanmasını teşvik etmektedir. 

Başvurusunu yaptığımız proje Kızılcabölük Kadınlarının kendi işlerini kurmaya teşvik eden ve kadınları ara işgü-
cü piyasasına dahil etmeyi amaçlamıştır.

Bu amacı gerçekleştirmek için, yürütülecek faaliyetler:

• Kendilerine uygun iş alanlarını belirlemek, iş başvurusunda bulunmak ve bir işe yerleştirilmek isteyen kadınları 
desteklemeyi

• İşgücü piyasasında yer almayan kadınların işgücü piyasasına dâhil olmalarının desteklemesi şeklinde olacaktır.

Projenin Özeti

Kızılcabölük geçmişinden bu güne kadar el dokumacılığını babadan oğla aktararak geliştirmeye çalışmış bir bel-
demizdir. 

Bu projenin genel hedefi olan Kızılcabölük el dokumalarının marka haline getirilmesi, düzenli olarak üretiminin 
sağlanması ve pazarlamasının yapılmasıdır.

Kızılcabölük halkının %90 ı dokumacılık işini evlerinde iptidai şartlarda yapmaktadırlar. Bu üretimleri düzenli 
hale getirmek, halkını bilinçlendirmek, onları tek çatı altında toplayıp daha kaliteli dokumalar ürettirmek için bu 
proje desteği gerekmektedir.

KIZILCABÖLÜK EL 
DOKUMACILIĞINI A.B. HİBE 

FONLARI İLE DESTEKLENMESİ
“Ekolojik Dokumacılığın 

Canlandırılmasında Kadınların Etkin 
Katılımı Projesi”

Süleyman KOÇBAŞ*

* Kızılcabölük Belediyesi – AB Projeler Danışmanı,skocbas@superonline.com.
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Proje kapsamında açılacak olan atölyede, önce el dokumaları yapılacak, daha sonra bu dokunan yöresel kumaşlar 
yapılacak olan tasarımlarla ev tekstili ve giysi olarak üretilecek ve daha sonrada bu ürünlerin pazarlaması yapılacaktır.

Proje programında kurulacak atölyenin hazırlığı 3 ay sürecektir, daha sonra proje tanıtımı yapılacak, ardından 6 
aylık eğitim dönemi başlayacak ardından gelen aylarda da ortaya çıkan ürünlerin tanıtımı, pazarlaması yapılacaktır. 
Son dönemde ise proje bir sempozyum ile sonlanacaktır. 1 yıl sürecek olan bu projede yörenin tanıtımı da yapılmış 
olacaktır.

Şimdiye kadar üretilen ürünler fazla tanıtılmadığı için gerekli pazarda yaratılamamıştır. Oysaki üretilen doku-
malar bölgeyi de kalkındırabilecek özelliktedir. Tesadüf eseri de olsa üretilen dokumalar bazı Amerikan filmlerinde 
kostüm olarak kullanılmıştır. (Truva, Karayip Korsanları) 

Nihai hedefimiz olan kadınlar, el dokumacılığı işini zaten evlerinde yapmaktadırlar ama kurulacak olan atölye 
çatısı altında toplandıkları zaman hem seri üretim yapabilecekler hem de pazarlama sayesinde bölge ekonomisine 
katkıda bulundukları gibi kendileri de para kazanmanın keyfine varabileceklerdir. Böylelikle tüketen kadın değil 
üreten ve bunun sonucunda para kazanan kadın modeline geçmiş olacaklardır. Proje bittikten sonra kurulan atölyede 
kendi kendini finanse edebilecek duruma gelecek ve devamlılığı sağlanmış olacaktır. Proje ortağı olan kooperatif de 
ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı ile ilgili olan kısmı üzerine alacak ve gerekli lansman çalışmalarını gerçekleştire-
cektir. Proje sonunda Kızılcabölük el dokumaları bir marka haline gelecektir. Yerel halk zaten yaptığı bu işten düzenli 
gelir sağlamanın mutluluğunu yaşadıkları için devamlılığı içinde üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklardır. 

Projenin Tanımı ve Ana Yapısı

Kızılcabölük tarihinde önemli bir yer tutan el dokumacılığı işinin tekrar canlandırılarak, kasabadaki pasif du-
rumdaki kadınların, işgücü piyasasında dahil olmalarının sağlanması. Böylece hem geleneksel ve yerel bir sanatın 
tekrar ekonomik hayata dönüşümü ve iş gücü piyasasında yer almayan kadınların istihdamlarının desteklenmesi 
sağlanacaktır. 

Projenin Toplam Bütçesi: 250.000,- Euro

Projenin Sahibi: T.C. Kızılcabölük Belediye Başkanlığı

Projenin Ortağı: S.S. Kızılcabölük Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Projenin Destekçileri: 

- Dokuz Eylül Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi

- Ege Üniversitesi-Tekstil Fakültesi

- Pamukkale Üniversitesi-Denizli Meslek Yüksekokulu

- Kızılcabölük Meslek Lisesi

Projenin Yürütme Ekibi:

Proje Başkanı  : Mehmet AYDINLIK

Proje Koordinatörü :  Süleyman KOÇBAŞ

Proje Yöneticileri;

- Prof. Dr. Nuray YILMAZ (Dokumacılık)

- Prof. Dr. Mehmet Çetin ERDOĞAN (Konfeksiyon)

- Öğr. Gör. Ayşegül KOYUNCU (Süsleme)

- Banu ÖZDEMİR (Marka ve Pazarlama )

• Kızılcabölük El Dokumacılığını A.B. Hibe Fonları İle Desteklenmesi / “Ekolojik Dokumacılığın Canlandırılmasında Kadınların Etkin Katılımı Projesi”
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Proje Eğitmenleri;

- Sadık SALINAN

- İsmail MAKAV

Hedefler

Genel Hedef: Kızılcabölük el dokumalarının marka haline getirilmesini, düzenli ve kalitesi üretimini, pazarlama-
sını ve tanıtımını sağlamak.

Özel Hedefler:

• Dokuma kumaşlarında kullanılacak olan organik ipliğin ve boyanın teşvik edilmesi.

• Kadınların birlikte çalışabileceği bir atölye kurulması ve iş hayatına, aktif iş gücüne katılımının sağlanması.

• Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan işsiz kadın ve genç kesime istihdama yönelik eğitim vermek.

• Ürün kalitesinin bozulmasının önlenmesi ve kalitesiz ürün imajının düzeltilmesi

• Kızılcabölük organik dokuma birliği kooperatifinin kurulması

Hedef Gruplar

• İstihdam ve ekonomik hayatın dışında kalan kadınlar ve gençler

• Bireysel olarak kadınlar ve aileleri

• Kızılcabölük kasabası ve halkı (organik tarımla uğraşan kesim, satış yapılan dükkânlar)

Bu projenin gerçekleşmesi sırasında eğitilecek ve iş hayatına katılacak kişilerin sayıları; Dokumacılık işinde 30 
kişi, Süsleme işinde 10 kişi, Konfeksiyon işinde 20 kişi, Pazarlama işinde 10 kişi olacak şekilde hedeflenmiştir.

Nihai Faydalanıclar

• Projeye doğrudan katılan dokumacılık işiyle ilgili 70 aile

• Bunların 10 u süslemecilik işiyle ilgili  

• Dokumacılık işine iplik sağlayacak olan üreticiler 50 aile

• Ürünleri dükkânlarında satacak 20 aile

• Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını sağlayacak 20 aile

Temel Faaliyetler

• Atölye oluşturulması

• Kullanılacak alet ve ekipmanın sağlanması

• Kullanılacak iplik ve dokuma malzemesinin temini

• Kök boya temini

• Projede görev alacak kişilerin eğitilmesi

• Gerekli uygulama ve pratiklerin kazanılması

• Ürünler ile ilgili model ve çeşitliliğin sağlanması

• Geçmişte kullanılan motiflerin bugüne uyarlanması

• Ürünlerin tanıtım ve pazarlaması ile ilgili ürün, katalog ,cd ,reklam uygulamaları

• Pazar araştıması

• Web sitesi oluşturulması / İnternet yoluyla satış modeli

Süleyman Koçbaş •



266 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Öncelikli olarak tasarımın ne olacağı ve yapılan tasarım ile doğru orantılı olarak üretileceklerin ev tekstili ve giysi 
olarak belirlenmesi gerekecektir. Ev Tekstili grubuna; Yatak örtüsü, pike, perdelik, yastıklar, peştamal, havlu, sofra 
bezi, vb. Giysi grubuna; Kızılcabölük kumaşından dikilecek olan gömlekler girmektedir.Yukarıda üretilecek olanlar 
için kurulacak olan atölyeye gerekli olacak makine ve malzeme listesi ise aşağıdaki gibidir.

• 20 adet el dokuma tezgâhı 

• 2 adet bobin sarma makinesi

• 4 adet atkı makara sarma makinesi

• 1 adet düz çözgü makinesi

• 1 adet konik çözgü makinesi

• 1 adet haşıl makinesi

Konfeksiyon bölümü 4 bölümden oluşacaktır.

1- Kesim (Serim masası (2.40mx10m), 2 adet dik bıçak, 1 adet yuvarlak bıçak, 1 adet delgi makinesi)

2- Dikim (10 adet düz makine, 5 adet overlok makinesi, 1 adet 2 iğneli reçme makinesi, 1 adet ilik otomatı, 1 adet 
düğme otomatı, 1 adet metal düğme çakma makinesi)

3- Ütü (5 adet buhar kazanlı ütü sitemi, 5 adet paskara, 20 adet sandalye, Elektrik sistemi (Aydınlatma ve enerji)

4- Paketleme

Faaliyet Planı

Yıl 1
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl

Faaliyet 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama Birimi

Proje Hazırlıkları Belediye
Kooperatif

Projenin Lansmanı Belediye

Eğitim Çalışmaları Belediye

Tanıtım çalışmaları Belediye
Kooperatif

Pazar araştırması Belediye
Kooperatif

Proje kapanış Sempozyumu 
Defile

Belediye
Kooperatif

• Kızılcabölük El Dokumacılığını A.B. Hibe Fonları İle Desteklenmesi / “Ekolojik Dokumacılığın Canlandırılmasında Kadınların Etkin Katılımı Projesi”



267Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Özet 

H er gün sürekli değişen ve gelişen dünya ekonomi ölçeğinin bu derece hızlı olmasında şüphesiz girişimci-
liğin ve girişimcilerin rolü ve bunun yanında tekstil ürünlerinin yeri de oldukça önemli bir paya sahiptir. 
Bu bağlamda ülkemizdeki mevcut gelişmenin yeterli olmadığını ve bu gelişmenin yetersiz olmasında da 

başta tekstil ve dokumacılık konusunda olmak üzere, girişimcilik ve girişimcilik kültürünün gelişmemiş olmasının 
sebep olduğu açıktır. 

Ülkemizde tekstil dokumacılığı konusunda oldukça önemli bir yere sahip olan Denizli’de, “neden tekstil” diye 
sorulduğunda; bölgenin tekstil dokumacılığı üretiminde, Kızılcabölük, Buldan, Babadağ gibi köklü geçmişe sahip 
yerleşim birimlerinin olması gerekçe olarak gösterilebilir. Bu yerleşim yerlerinde köklü ve geleneksel dokumacılık ve 
kumaş üreticiliğinin geçmişi oldukça eski olup, girişimcilik ilk olarak dokumacılık üzerine gelişmiş ve dokumacılık 
ilk olarak Romalılar devrinde görülmekle birlikte, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde en ihtişamlı devrini yaşa-
mıştır. Orta Asya’dan bu yöreye gelen Türklerin anayurtlarındaki dokumacılık geleneklerini ve bilhassa halı ve kilim 
imalatı konusundaki tecrübelerini diğer dokumacılık ürünlerinde de göstererek giderek dokumacılıkta uzmanlaştık-
larını söylemek mümkündür.

Günümüzde ise bulunduğu yöreden sesini dünyaya duyurmaya çalışan dokumacıların bu gayretleri bir kültür 
olarak kabul edilebilecek olan; girişimcilik kültürü ile sağlanabilir. Bu konuda başta yörenin girişimcileri, sivil toplum 
kuruluşları, sanayiciler ve üniversite başta olmak üzere, ülkenin diğer kurum ve kuruluşları tarafından dokumacılığın 
gelişmesinde ve bulunduğu yöreden daha geniş alanda tanınmasında çalışma içerisinde olan kişi ya da örgüt düzeyin-
deki oluşumlara girişimcilik konusunda yeterli destek verilmeli ve bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.

Girişim, Girişimci ve Girişimcilik

Girişim olgusuna çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazıları girişimi; doğa, sermaye ve emekten oluşan bü-
tün olarak gördüğü gibi, bazıları da girişimi emek içinde saymaktadır1. Girişim faktörlerinin bir araya getirilmesine 
ilişkin girişimsel süreç, fırsatın tanımlanması ve değerlendirilmesi, iş planının geliştirilmesi, gereksinim duyulan kay-
naklar ve işletmenin yönetilmesi, gibi dört başlık halinde toplanabilir2. 

* Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı, hsncabar@gmail.com.
1 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Üçüncü Basım, Bursa, Ekin Kitabevi, 1997, s. 17.
2 Aykut Berber, “Girişimci ile Yönetici Profilinin Karşılaştırılması ve Girişimcilikten Yöneticiliğe Geçiş Süreci”, İstanbul Üni-

versitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:1, İstanbul, 2002, s. 24.

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN 
YÖRESEL DOKUMACILIĞIN
GELİŞMESİNE OLABİLECEK 

ETKİLERİ

Öğr. Gör. Hasan CABAR*
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Girişimci ise, risk alarak yenilik yapan kişidir. Diğer bir deyişle girişimci, fırsatları gözetleyen ve vizyon sahibi 
kişilerdir. Girişimci insanın bütün faaliyetlerinin arkasındaki enerji, geleceğin ateşinin kıvılcımını yakan hayal kurma 
gücüdür3. Kâr, girişimcinin kuşkusuz hakkıdır, girişimin altında yatan temel motiftir. Yine girişimci, bireysel veya 
takım olarak, fırsatları görüp, bunun için gereken kaynakları toplayan örgütü kuran ve idare etme aşamasına getiren4 
kişi olarak tanımlanabilir. 

Girişimcilik, kâr amacına yönelik olarak piyasa için mal üretmektir5. J.A. Schumpeter6 ve diğerlerinin çalışmala-
rında ise girişimcilik, yenilik yaratma ve teknolojik buluşlar ile açıklanmaya çalışılmış ve yeni ürünler, yeni hizmetler, 
yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni pazarlar yaratmak için yeni kaynakların yaratılması gibi konular üzerinde 
ağırlıklı durulmuştur. Yine girişimcilik sadece bir işletmeyi oluşturmakla değil, ortaya çıkan fırsatları izleyerek iş-
letmeyi büyütmekle de ilgili bir kavramdır7. Talep ne olursa olsun girişimcilik dört ana faktörün ürünüdür; talep, 
hükümetin etkisi, özel sektörün etkisi ve siyasi etkiler8. Girişimcilikte başarılı olmanın ana şartlarından biri amaçların 
belirlenmesi, hedeflerin tespit edilmesi ve imkânların oluşturulmaya çalışılmasıdır. Girişimcilik kişilik amaçlarının 
gerçekleştirilmesidir. Amaçların birbirine yakın olması etkinlik için ayrı bir önem taşır9. 

Kültür

Kültür, kullanılması çok kolay; fakat tanımlanması oldukça zor bir kavramdır. En çok kullanılan tanım olarak 
kültürün, bilgiyi, inancı, sanatı, hukuku, örf ve adetleri ve toplumun bir üyesi olarak kişiler tarafından kazanılmış 
diğer yetenek ve alışkanlıkları içine almakla birlikte10, insan topluluklarının gelişme özelikleri, üretim biçimleri ve 
toplumsal ilişkileri ifade eden bütün bir olgu olduğu ifade edilebilir11.

Kültür, zaman içinde öğrenme yoluyla, bazen kurumsallaşmış gelenekleri de kullanarak sonraki kuşaklara kadar 
ulaşır12. Kültürün oluşması için insanların belirli esaslara göre bir araya gelmeleri gerekir. Kişiler, kültüre uygun ve 
onun kabul edeceği davranışlar göstererek o toplum içerisinde yer alırlar ve her bir kişi kendi davranışlarıyla içinde 
bulunduğu toplumun davranışlarını, yani kültürü etkiler13. Kültürün, ait olduğu toplumun kurallarına, kurumlarına, 
süreçlerine, ilişkilerine ve yapılarına şekil vererek; bireylerin çalışma derecesini, biçimini ve yöntemini güçlü bir şe-
kilde yönlendirdiği genel olarak kabul edilmektedir.

Girişimcilik Kültürü

Girişimcilik ve kültür kavramlarını birleştirerek bir girişimcilik kültürü kavramına ulaşılacağı gibi, iki kavramın 
anlatımlarına bakarak da bir tanım yapılabilir. Bilgi toplumunda ve grupta birey olarak kişilerin kendilerini kabul 
ettirme, parasal zenginliklere ulaşma konusunda işletme açma uğraşısında olmalarını, farklılaşma arayışını işletme-
cilikte aramalarını, bu tarzdaki düşüncelerini ve uygulamalarını girişimcilik kültürü olarak açıklayabiliriz.

İnsanların kabul gören bir değer yargısı olarak işletme açmaya yönelmeleri girişimcilik kültürü olarak algılana-
cağı gibi; mevcut bir işletmenin sürekli kendisini yenilemeye çalışması, tüketiciye sürekli daha iyi olanaklarla mal ve 
hizmet sunma çabası içerisinde olması da girişimcilik kültürüdür. Toplum, grup ve bireylerin başarılı girişimcileri 
kahraman olarak algılamaları, lider olarak onları görmeleri, ihracata yönelenleri, istihdama katkı sağlayanları vatan-
sever olarak düşünmeleri de girişimcilik kültürü olarak açıklanmalıdır. 

3 Michael E. Gerber, Girişicilik Tutkusu, Birinci Basım, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1996, s. 24.
4 Nazlı H. Tanrısever, AB’de Girişimciliğin Teşvik Edilmesi İçin İzlenen Politikalar ve Türkiye’deki Politikaların AB Uygu-

lamalarına Uyumu, Uzmanlık Tezi, AB Genel Sekreterliği, Ankara, 2004, s. 5.
5 Metin Erol, “Bir Üretim Faktörü Olarak Girişimcinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkilerinin Sosyal-Kültürel Boyutu”, 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, Sivas, Haziran-1997, s.146.
6 Mehmet Başar ve diğerleri, Girişimcilik ve Girişimcinin Yol Haritası ve İş Planı, Eskişehir, Eskişehir Ticaret Odası Yayını, 

2001, s. 4.
7 Atılhan Naktiyok, İç Girişimcilik, Birinci Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2004, s. 1.
8 John C. Chicken, Yönetim ve Girişimcilik, Birinci Baskı, İstanbul, Epsilon Yayıncılık, 2002, s. 33.
9 Mustafa Gümüş, Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Birinci Baskı, İstanbul, Alfa Yayını, 1995, s.34
10 Semra Güney, Aysun Çetin, “Kültürün Girişimciliğe Etkisi ve Türkiye’de Girişimcilik Kültürü” Hacettepe Üniversitesi, İİBF 

Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, Ankara, 2003, s.190.
11 Anıl Çeçen, “Kültür Yönetimi” Amme İdaresi Dergisi, Cilt:18, Sayı: 2, Ankara, Haziran 1985, s.115.
12 İrfan Çağlar, “Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”, Gazi 

Üniversitesi, İİBF Dergisi, Ankara,  Cilt:3, Sayı:3, Kış 2001, s. 128.
13 Ayşe İrmiş, Şebeke Organizasyonlar, Birinci Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2003, s. 27.

• Girişimcilik Kültürünün Yöresel Dokumacılığın Gelişmesine Olabilecek Etkileri
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Girişimcilerin tüketicilere yaklaşımını, çalışanlara yaklaşımını, devlete yaklaşımını, toplumsal sorumluluğa iliş-
kin yaklaşımlarını da girişimcilik kültürü olarak düşünebiliriz14. Günümüz girişimcisi çalışma şeklini toplumun kül-
türüne göre ayarlamak gereğini duymaktadır. Aynı zamanda toplum içinde çalışmayı sürdüren işletmeyi, o toplumun 
teknoloji seviyesi ve kanunları da etkileyecektir. Buradan da anlaşılıyor ki; bir girişimci için kültür, işletmenin kuruluş 
amacını, faaliyetlerini etkileyen, inançlar, değerler ve bireyler arası ilişkilerin tamamıdır.

Girişimci için riskler çok çeşitli olabilir. Bu risklere girmek ve sonuçta bir şeyler elde etmek girişimcilik kültürü-
nün gereğidir15. Girişimcilik kültürüne sahip olan ve bunu girişimcilik politikası amaçlarına uygun olarak kullana-
bilen toplumlar girişimcilikte başarılı olabilmektedir. Bir ülkede girişimcilik politikası amaçlarına uygun olarak yeni 
bir girişimci tipinin yetişmesi için öncelikle yeni bir girişim kültürü oluşturulmalıdır16.   Girişimciliğin istenen yönde 
gelişip yaygınlaşmasıyla kişilik özellikleri ve tipi arasında bir ilişki vardır. Sonuç olarak, girişimcilik kültürü, bireysel 
ve toplumsal hayatın karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan öğrenilen ve sosyal olarak aktarılan değerlerin toplamı 
olmaktadır.

Girişimcilik Kültürünü Etkileyen Faktörler

Bireysel Faktörler

Motivasyon faktörü; İnsan unsurunun, iş örgütleri tarafından ön plana çıkartılmasıyla beraber gündem oluş-
turmaya başlayan motivasyon, günümüzde girişimcilik kültürün oluşmasında motivasyonun önemli rol oynadığı 
bir gerçektir. Bu kuvvetin pozitif veya negatif olması arasında motivasyon sağlama bakımından bir görev farklılığı 
yoktur. Bu kuvvet bizi rahatlatan bir olay olabileceği gibi, bize hayal kırıklığı yaşatan bir olayda olabilir17. Girişimcilik 
kültüründe motivasyonu, girişimcilerin bir takım amaçları gerçekleştirmeleri için çeşitli motivasyonlarla teşvik edil-
melidir, şeklinde tanımlayabiliriz18. 

Yaratıcılık faktörü; Girişimci bireyin en önemli özelliklerinden birisi yaratıcılıktır. Yaratıcılık, yeni ve geçerli 
fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir19. Yaratıcı kişilerin, tutumlarında oldukça bağımsız davranmaları 
beklenmektedir. Yaratıcılık, esneklik, çok yönlü düşünme, çevreye ve insanlara karşı duyarlılık, karşılaşılan yeni du-
rumlara karşı uyanık ve ilgili olma, akılcı, rahat, hızlı ve bağımsız düşünme ve hareket edebilme, orijinallik, farklı ve 
değişik sonuçlara varabilme gibi özellikleri içermelidir.

Kanaatkârlık; Sosyo-kültürel nedenlerden bir diğeri ise, kanaatkârlıktır. Türk toplumsal yapısının girişimciliği 
etkileyen diğer bir özelliği, yetiştirdiği insan tipinin aşırı kanaatkâr olmasıdır. Türklerin kanaatkârlığı ile ilgili yabancı 
bir yazar da şöyle demektedir: “…Türkler şayan-ı hayret derecede kanaatkârdırlar. Yılda bir kere esvap (giysi) yaptı-
rırlar ve onu yıl boyunca giyerler. Bu kadar az ihtiyacı olan bir halkta teşebbüs fikri ve gayret ateşi için bir saik (etken) 
olmayacaktır..” 20. Halk arasında çok kabul gören “bir lokma bir hırka” felsefesi, insanların dünyevi işlerle uğraşmak 
yerine daha manevi duygulara yönelmesini,  hırslardan uzaklaşarak ve daha az ile yetinerek yaşamaları konusunda 
insanları etkileyen bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.21.  

Risk alma; Bir diğer etken, kanaatkâr olma ile de ilgili olan, risk almama eğilimidir. Nitekim Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ticaretle uğraşan grupları inceleyen bir Fransız raporuna göre, Türklerin ticaret hayatından uzak 
olmasının nedeni riski göze alamamaları ve temkinli olmalarıdır. Dolayısıyla bu durum da özünde ‘risk alma’ unsuru 
olan girişimciliği olumsuz olarak etkilemiştir ve yapılan bir araştırma bu etkinin günümüzde de devam ettiğini gös-
termektedir. Şüphesiz ki, Türk insanının bir anlamda “sağlamcı” yatırım alanlarına yönelmesinde, ülkenin ekonomik 
ve siyasi belirsizlik koşullarının da rolü vardır. 

14 Ali Akdemir, Girişimcilik Kültürü, Kütahya, 1996, s. 24.
15 Şerif Şimşek ve diğerleri, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, İkinci Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 

2001, s.41.
16 Mahmut Tekin, Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü; Girişimcilik, Dördüncü Baskı, Konya, Günay Ofset, 2005, s.58.
17 Sang H. Kim, Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu, Çev: Hüseyin Aydın, İstanbul, Timaş Yayınları, 1998, 

s.13.
18 Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Altıncı Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1996, s.229.
19 Sezer Korkmaz, “Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 

Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, Ankara, 2000, s.166. 
20 Güney, Çetin, a.g.e., s.200.
21 Mahmut Arslan, “A Weberian Approach to Turkısh Entrepreneurship”, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 18 Sayı:2, 

Ankara, 2000,  s.382. 
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Sosyal ve Kültürel Faktörler

Aile faktörü; Toplumlarda sosyal örgütlenmelerin en küçük ve temel birimi olan aile, girişimcilik kültürünün 
oluşmasında da en önemli etkenlerden birisidir. Çocuğun ailede almış olduğu eğitim, onun girişimci olabilmesi açı-
sından son derece önemlidir. Araştırmacılar, girişimcilik davranışlarının, çocukluk evrelerindeki deneyimlerinin so-
nucu şekillendirdiğini belirtmektedirler22.

Çocuklar hem seçme işleminin hem de seçme davranışının temelini ailede öğrendikleri için kendi işine sahip 
girişimci nitelikleri olan anne babanın bağımsız ve esnek davranışları çocuklarda girişimcilik davranış kalıplarının 
öğrenilmesini etkilemektedir23.

Din faktörü; Toplumun kültürünü oluşturan en önemli unsurlardan biri olan dinin, o toplumun iktisadi haya-
tı üzerindeki etkisi hep tartışılan bir konu olmuştur. İslamiyet ve girişimcilik arasındaki ilişkileri üzerine yapılan 
ciddi ve sağlıklı çalışmalar, İslamiyet’in girişimciliğe karşı tutumlarının olumlu olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla 
Osmanlı’da Müslümanların iktisadi hayata girmemiş olmalarını yalnızca İslam dinine dayanarak açıklamak eksik 
olacaktır24. Bu durumun oluşmasında dini değil Osmanlı siyasi ve hukuki yapısının etkili olduğu söylenebilir. 

Ortaklık-işbirliği faktörü; Girişimci, yeni kurduğu bir girişimin sağlam bir zemine oturmasını sağlamak için bir 
ortak alabilir. Ortaklık, iki veya daha fazla kişinin kâr sağlamak amacıyla bir araya gelmesidir. Ortaklıkta, birlikte 
çalışan kişiler daha önce yapılmış bulunan ortaklık anlaşmalarının hükümleri gereğince, faaliyetin varlık, borçlar ve 
kârlarını paylaşmak durumundadırlar25. Dikkatlice seçildiği zaman, ortaklar sadece gerekli sermayeyi sağlamakla 
kalmaz aynı zamanda işletmenin daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Fakat ortaklıklar nadiren yeni girişimcinin yaşam 
süresi boyunca sürer. Çünkü girişimciler bağımsızlıklarına düşkündür.

Ekonomik-finansal Faktörler

Devlet kuruluşları; Girişimci bazen yenilik fikrini başlatmak ve geliştirmek için gerekli finansman desteğini dev-
let yardımlarından sağlayabilir. Bunun içinde ülkede bununla ilgili gelişmelere destek vermek amacıyla devlet ku-
ruluşlarının gereken desteği ve kolaylığı sağlaması gerekmektedir26. Devlet bünyesinde bulunan ve girişimcinin fon 
sağlayabileceği bazı finans kuruluşları şunlardır: Halkbank, Türkiye Kalkınma Bankası, ve Eximbank’dır.

Büyük sermaye şirketleri; büyük sermaye şirketleri günümüzde küçük işletme girişimcilerini finanse etmektedir-
ler. Küçük işletmeleri finanse eden büyük işletmeler genelde finanse edilen bu işletmelerin müşterileridir. Bu şekilde-
ki ortaklığın diğer bir şekli AR-GE ile sınırlı olacaktır. Bu ortaklıklar ileri teknoloji içeren alanlarda girişimciler için 
mümkün olan diğer bir finans kaynağıdır27.  

Eğitim Faktörü

Eğitim, kişide istenen davranışları geliştirmek, kusurlu davranışları düzeltmek, istenmeyen davranışları silmek 
gibi amaçlarla yapılır. Mevcut kültürün istenen amaçlara uygun olarak gelişmesi ve kullanılabilmesi, bu konuda geliş-
tirilecek girişimcilik eğitimine bağlı bulunmaktadır. Girişimcilik kültürünün gelişip, yaygınlaşması, kişilere girişimci-
lik kültürünün kazandırılabilmesi için eğitim mekanizmalarının kullanılmasında seçici olmaya özen gösterilmelidir. 

Ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve kişilerin bu kültürü benimsemesi için, girişimcilerin eğitim 
konusundaki tutum ve davranışları önemli olmaktadır. Kişiler, kendi alanlarında hayal gücüne dayalı sorun çözme 
yaklaşımı getirmeleri28 ve kendi alanları ile ilgili girişimcilik boyutunda eğitilmeli ve geliştirilmelidir. Girişimcilik 
eğitimi, girişimcilerin kuracakları işlerin türüne ve ihtiyaçları dikkate alınarak buna göre bir eğitim programı oluştu-

22 TÜSİAD, 1987, a.g.e., s. 15.
23  İrmiş, Emsen, a.g.e.,  s. 28.
24 Ayşe Buğra, Devlet ve İş Adamları, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s.54.
25 Arıkan, a.g.e., s.150.
26 R.Ali Küçükçolak, “KOBİ’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü”, İstanbul İstanbul Menkul Kıymet-

ler Borsası Yayını , 1998, s.46.
27 Gürol, a.g.e., s.190.
28 Neil Coade, Her Koşulda Yaratıcı Olmak, Birinci Baskı, İstanbul, Epsilon Yayınları, 2002,  s.99.
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rulup, girişimcilerin anlayabileceği bir şekilde sunulmalıdır29. 

Hukuksal Faktörler

Girişimciliğin gelişmesine ortam hazırlayan hukuki yapının varlığı genel olarak, çalışma yasaları ve işletmelere 
yönelik mevzuatlarda yapılan düzenlemeler, yeni bir şirket kurmanın önünde bulunan bürokratik işlemlerle ilgili 
düzenlemeler, şirketlerin işleyişi ile ilgili düzenlemeler, rekabet yasaları gibi çalışma yasaları ile ilgili yasal düzenle-
melerdir.

Siyasal Faktörler

Devletin siyasi ve ekonomik hayata yönelik olarak almış olduğu bağlayıcı kararlar ülkedeki bütün ekonomik faali-
yetleri olduğu gibi girişimciliği de etkilemektedir. Bugün girişimciliğin ve girişimcilik kültürün daha çok serbest piya-
sa ekonomilerinde gelişme kaydettiği belirtilmektedir. İnsan hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı toplumlarda girişimci 
sınıfın gelişmediğini, her şeyin devletten beklenir hale geldiğini ve böyle bir uygulamanın ne sosyal ne de ekonomik 
refahı getirmediğini söylemek mümkündür.

Girişimcilik Kültürünün Yöresel Dokumacılığa Etkileri

Anadolu’da yapılan kazılar, dokumacılığın çok eski bir tarihten beri yaygın olarak yapılan bir uğraşı olduğunu 
göstermektedir. Bu kazılar hem dünyanın bilinen en eski dokuma izinin Anadolu’da olduğunu, hem de kıl, yün, ipek, 
keten, pamuk olarak tüm doğal liflerle yapılan dokumacılığın Anadolu’da yaygın olduğunu ortaya koymaktadır30.

Anadolu’da dokumacılığın beşiği sayışan Denizli’de dokumacılığın tarihçesi oldukça eskiye, tarih öncesi çağlara 
dayanmaktadır. Denizli dokumacılığı tarihinin kökeninde materyal olarak, Laodicea’da (Denizli il merkezine 5 km 
uzaklıkta antik kent) yetiştirilen koyunların siyah, yumuşak ve dokumaya elverişli yünlerinin kullanıldığı bilinmek-
tedir. M.Ö. 2. yy.’da Laodicea’da o günün şartlarında çok gelişmiş bir tekstil üretimi varlığı tespit edilmiştir. Ceket 
yapılan kumaşların, sık dokunan ve yağmura karşı kullanılan kumaşların ve kenarları mor renkte boyalı kumaşların 
üretildiği belirlenmiştir31. 

Hierapolis (Denizli il merkezine 15 km uzaklıkta antik kent) kentinde de doğal termal suların varlığı, dokuma bo-
yalarını sabitleştirici etkiye sahip olmasından dolayı dokumacılığa büyük katkı sağlamıştır. Özellikle krallar, soylular 
ve din adamlarının tercih ettiği bu renkli kumaşlara bütün Roma İmparatorluğunda büyük bir talep olmuştur. 

Yıllar sonra, Orta Asya’dan bu yöreye gelen Türklerin anayurtlarındaki dokumacılık geleneklerini ve bilhassa halı 
ve kilim imalatı konusundaki tecrübelerini burada buldukları teknoloji ile zenginleştirerek, dokumacılıkta uzmanlaş-
tıklarını söylemek mümkündür32. Denizli’nin güneyinde, Karacasu’nun doğusunda, Tavas’ın batısında yer alan Kızıl-
cabölük, Denizli ilinde Buldan ve Babadağ ile en eski ve önemli dokuma merkezlerinden biridir. Bu yörede önceleri el 
tezgâhları ile yapılan dokumacılık, zamanla yarı otomatik motorlu tezgâhlarda ve günümüzde tam otomatik tezgâhlar 
ile sürdürülmektedir. El tezgâhları ile yapılan dokumacılık azda olsa gelenekleri sürdürme açısından devam ettiril-
meye çalışılmaktadır.

Kızılcabölük’te yer alan Kızılcabölüklü küçük girişimciler yıllardan beri, yerleşmiş bir girişimcilik kültürü ha-
line gelen, babadan oğula geçen anlayış içinde yöresel dokumacılığı devam ettirdikleri ve yine babanın belirlediği 
ve öngördüğü çalışma yöntemi doğrultusunda girişimci kimliğini sürdürmektedirler. Ancak günümüzde girişim-
ciliğin, babadan kalma yöntemlerin, değişen teknik ve ekonomik değişimlere uygun olarak sürdürülen, üreticinin 
tatminkârlığını ve tüketicinin ihtiyaçlarını sağlayabilen bir anlayış haline getirilmesi gerekmektedir. Özellikle yöresel 
dokumacılıkta sürdürülen geleneksel girişimcilik ve girişimcilik kültürünü uygulama şekli, işletme sahiplerini başta 
sermaye, sipariş, tanıtım, pazarlama ve satış çalışmaları olmak üzere çeşitli konularda önemli sıkıntılarla karşı karşıya 
bırakmaktadır.

29 Tınaz Titiz, Girişimcilik, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1994, s. 103.
30 Günay Atalayer, “Dünya Kültür Mirası Buldan’da Dokumacılık”, Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempoz-

yumu, Cilt-2, 6-7-8 Eylül 2006, Denizli, s.455.
31 Zeki Avralıoğlu, Buldan Yöresinin Tarihçesi, Ankara, 1997, s.36.
32 Hasan Cabar, “Türkiye’de Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Etkili Olan Faktörler ve Denizli Örneği”, Dumlupınar Üni-

versitesi, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Kütahya, 2006, s.89.
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Yöresel dokumacılık konusunda kendilerini girişimci olarak gören veya görmek isteyen kişiler kendilerinde eski 
ve yeni girişimcilik anlayışlarını birleştirip, ortaya çıkan ve uygulanabilen yeni bir girişimcilik kültürü anlayışı ile 
bulunduğu alanda sürdürülebilir çalışmalarına devam etmelidir. Yöresel dokumacıların girişimci olarak iş yaşama-
larında karşılaştıkları darboğazların ya da karşılaştıkları çıkmazların belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda; belirlenen 
problemleri girişimcilik kültürünü oluşturan ve etkileyen davranışlar ya da oluşumlardan hangi eylemleri gerçekleşti-
rerek çözebilirler”, sorusunun cevabı olarak, yukarıda da bahsedildiği gibi girişimcilik kültürünü etkileyen ve girişim-
cileri bulunduğu konumdan farklı bir konuma doğru yönlendirmede yardımcı olan faktörleri yöresel dokumacılığın 
gelişimine göre değerlendirecek olursak, durumu şu şekilde özetleyebilmek mümkündür.

Girişimci olmaya aday olan kişiler öncelikle yapmayı düşündükleri dokumacılık üzerinde belli bir motivasyon 
seviyesine sahip olmalıdır. Ayrıca, dokumacılık konusunda yapmayı planladıklarını ve ne yapmak istediğini belirle-
yerek, bunu başarabileceği konusunda öz güvene sahip olması gerekmektedir. Bu durumda, dokumacılık geleneksel 
motiflerin uygulanmasının yanında motifler üzerinde yeni ve yaratıcı fikirlerin sürekli olarak denenmesi ve gelişti-
rilmesi, yaratıcılığın sadece motifler üzerinde değil, ürünlerin tanıtımı ve satışı konularında da sürekli yeni çabalar 
içerisinde bulunmaları istenilen bir durum olabilir.Girişimciliğin temel taşlarından olarak risk faktörünün sürekli 
göz önünde bulundurulmasının yanında, risklerden büyük kazançlar elde edilebileceği de unutulmamalıdır. Ancak 
alınacak olan risklerin kabul edilebilir ve katlanılabilir riskler olmasına dikkat etmek gerekir. Bunun yanında hiç risk 
almadan mevcut sistem içinde var olanlarla yetinme çabası da belli bir süreçten sonra girişimciler için önemli sorun-
ları da beraberinde getirebilir.

Girişimcilerin bulundukları ortamda şüphesiz sosyo-kültürel ortamlardan etkilenerek çalışma yaşamlarını bu 
doğrultuda devam ettirdikleri bilinen bir gerçektir. Sosyo-kültürel ortam denildiğinde öncelikle aile, yakın çevre, ak-
rabalar, arkadaşların yanında din faktörünü de vurgulamak gerekir. Girişimcilerin bu faktörlerin her birini iyi analiz 
ederek, gelişimini olumsuz etkileyebilecek olanları etkisiz hale getirebilmesi istenilen bir durumdur. Bunun yanında 
yakın çevresinden gelişimine katkı sağlayabileceğini düşündüğü taraflar ile de gerekli işbirliğine gidebilir.

Girişimcilerin önemli sorunlarından olan ekonomik ve finansal faktörler dokuma alanında girişimci olmak is-
teyen, gelişmek ve değişmek isteyen kişiler için önemli birer engel olarak görülmektedir. Dokumacılar bu durum 
karşısında finansal kaynaklarını araştırmalı ve bulduğu kaynakları iyi analiz etmelidir. Bu konuda devlet bünyesinde 
bulunan finansal destek sağlayan ve özel sermaye kuruluşlarından mutlaka bu konularda destek talebinde bulunma-
ları gerekmektedir. Finansal açıdan alınan desteklerin geri ödemeler dengesinde sıkıntı yaşanmaması için gerekli 
hazırlık ve çalışmaların belirlenmesi gerektiğini de unutmamak gerekir.

Girişimcilik için en önemli faktörlerden biri olan eğitim konusunda da dokumacıların öncelikle faaliyette bulun-
dukları alanda kendilerini geliştirmeleri ayrıca, sektör ve değişen şartlar karşısındaki eksikliklerini belirlemeli gerekir. 
Hangi konularda eğitim anlamında yetersiz olduklarını belirlemeleri ve bu doğrultuda başta yerel eğitim kurumları 
olmak üzere, üniversite, odalar, KOSGEB, İGEME, MEK-SA, MPM, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilerek, 
gerekli eğitim çalışmalarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Hiç şüphesiz girişimciliğe başladıktan sonra gerekli 
olan eğitimin alınmasının yanında, yüksek öğrenime sahip olan, bu alanda işin teorisini iyi bilen, üretim, pazarlama, 
satış konularında yetişmiş, değişime uyum sağlama konularında daha esnek olan eğitimli bireylerden destek almaya 
da açık olunması gerekir.

Siyasal ve hukuki düzenlemeler de genelde tüm girişimcileri, konumuz özelinde ise dokumacıları en çok ilgilen-
diren ve etkileyen faktörler arasındadır. Daha işyeri açma ve iş kurma aşamasında motive olmuş girişimcinin karşı-
sına çıkan bürokratik zorluklar, kargaşa ve engeller, kişilerin iş yeri açmaktan vazgeçmesine ya da yasa dışı faaliyette 
bulunmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca siyasi açıdan, idare değişimi olduğunda getirilen yeni düzenlemelerle var 
olan ekonomik yüklerin biraz daha artması ya da mevcut yüklerin azaltılması için çalışma içerisinde bulunulmaması 
girişimcilerin çalışma düzenlerini aksatmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için başta, dokumacıların bağlı bulun-
duğu odalar olmak üzere, destek sağlanabilecek olan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket etmek gerekir. 
Ayrıca hukuki ve siyasal uyumsuzlukların iyileştirilmesi ve yeniden uygun şekilde düzenlenmesi konusunda gerekli 
girişimlerde bulunmak gerekmektedir.

Sonuç olarak, Kızılcabölük’te yöresel dokumacılığın sürdürülebilmesi için çaba harcayan ve bu alandan istihdam 
imkânları oluşturmayı amaçlayan girişimcilerin, amaç ve hedeflerini belirleyip ve bu doğrultuda ilerleyebilmeleri 
için girişimciliğin gereklerini yerine getirmeleri, sürekli faaliyet gösterdiği alan ile ilgili çalışma, araştırma ve çözüm 
arayışı içinde olmaları gerekir. Kurulan dokumacılar odasının dokumacılar açısından daha etkili ve faal bir çalıma 
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içinde olması, unutulmaya yüz tutmuş motif, desen ve dokuma yöntemlerinin geliştirilerek sürdürülmesi, dokuma-
ların kendi pazarını oluşturabilmesi için üretilen ürünlerde kaliteden ödün verilmemesi gerekir. Bunların yanında 
ürünlerin yurt içi ve yurt dışı yabancı müşteri sayısını artırmak amacıyla, yurt içi turizm merkezlerinde, yurt dışında 
ise anlaşmalı dağıtım ve pazarlama merkezleri ile gerekli çalışmaların bir an önce ve sürekli artan düzeyde yürütül-
mesi gerekmektedir. Dünya çapında tanıtım yapabilmenin yollarından biri olan sinema filmlerinde de (Truva ve Ka-
rayip Korsanları) Kızılcabölük dokumalarının kullanılmış olması, tanıtım açısında önemli bir fırsat olmuştur. Bu tür 
çalışmalarda yer almak için sürekli takip halinde olmak ve bir anlamda bu tür uluslararası pazarlama fırsatlarından 
yararlanmak Kızılcabölük dokumacıları için önemli bir tanıtım ve çıkış yolu olabilir. Bunun yanında, sadece kişisel, 
mağaza, çarşı vb. tanıtımlarına ek olarak, bilişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, yöresel dokumacılığa 
yönelik Türkçe tanıtım sitesinin yanında, farklı dillerde dokumaları tanıtan oluşumları da hayata geçirmek önemli 
bir çalışma olarak düşünülebilir. 
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K üreselleşme sürecinde yaşanan gelişmeler sonucunda tüm dünyada sermaye hareketlerinin hacmi de bü-
yümüştür. Bu hacmin önemli bir kısmının gelişmekte olan ülkelere yöneldiği görülmektedir. Gelişmekte 
olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, coğrafi konumu sayesinde önemli pazarlara yakın olması ile ulus-

lararası yatırımcılar gözünde gelecekte dünya ekonomisinde rekabet edebilmek için yatırım yapılması gereken bir 
çekim merkezi haline gelmiştir.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yabancı firmaların başka ülkelerde var olan bir firmayı satın alma, yeni 
bir firma için ilk sermayeyi sağlama veya var olan firmanın sermayesini artırma gibi, kendi ülkelerinin sınırları dışın-
da yaptıkları yatırımlar şeklinde tanımlanabilir 1.

Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye akışında sektörler içinde tekstil sektörü ön sıralarda yer almaktadır. Tekstil 
sektörü yakından incelendiğinde ise sektör alt bileşenleri içinde yer alan yöre dokumacılığı yabancı sermaye yatırım-
ları konusunda yeterli ilgiyi görmemektedir. Binlerce yıllık Kızılcabölük dokumacılığı buna örnek verilebilir.

Yöre dokumacılığının yeterli tanıtımı, markalaşma ve uluslararası talebe yönelik kalite ve standartlarda üretim ya-
pılması ile yabancı sermaye yatırımlarının yöreye çekilmesi sayesinde yöre dokumacılığının gerek finansal sorunları 
çözümleme konusunda, gerekse makine ve teçhizat temini ve bakımı konularında kaynak sağlama imkânı bulunabi-
lir. Ayrıca bu sayede uluslararası pazarlara açılma imkânı elde edilebilir.

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sağladığı Faydalar ve Önemi

Dünyada küreselleşme süreci öncesinde yeterince önemsenmeyen yabancı sermaye, bugün kalkınmaya olan 
katkısının anlaşılmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin ilgi odağı haline gelmiştir. Zamanla ülkelerin 
pazarları arasındaki sınırlar neredeyse bütünüyle ortadan kalkarak, tek bir dünya pazarı oluşmuş ve firmalar da bu 

* Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı, evrenkoc78@gmail.com.
1 Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), 2005 Yılı Yatırım Raporu, Ankara, 2005. (15.07.2005).
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pazardan pay kapmak için, birbirleriyle kıyasıya rekabet etmeye ve daha kaliteli ürünleri daha ucuza üretebilmenin 
yollarını aramaya başlamışlardır. Gelişmiş ülkeler rekabet güçlerini artırmada gerekli olan daha ucuz işgücü, daha 
ucuz ham madde, daha uygun yasal düzenlemeler ve vergilendirme sistemini ve şartlarını elde edebilmek için serma-
ye ve teknoloji transferi yoluna gitmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin ise en önemli sorunları sermaye ve teknoloji yetersizliğidir. Düşük satın alma gücü, iç 
tasarruflardaki eksiklikler ve döviz darboğazı yerli sanayinin gelişimini ve rekabet gücünün artmasını engellerken, 
gelişmiş ülkelerin standartlarına göre esnek mevzuat, ucuz işgücü ve diğer uygun koşullar da yabancı sermaye için 
uygun bir ortam hazırlamaktadır.

Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerin, kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için, gereksinim duydukları sermaye 
birikimini sağlamada, dış borç yerine yabancı sermayeye yönelmeleri çok daha akılcı bir yoldur. Hem kıt sermayenin 
çok sayıda ülke tarafından paylaşılmak istenilmesi, hem de yabancı sermayenin ülke ekonomisine ve kalkınmasına 
yaptığı katkıların gün geçtikçe daha çok anlaşılmaya başlanılmasıyla, ülkeler yabancı sermayeden aldıkları payı artı-
rabilmek için, her geçen gün çok daha cazip koşullar hazırlamaya çalışmaktadır.

Yabancı sermaye sayesinde gelişmekte olan ülkeler; sermaye açığını kapatmak, üretimi artırmak, işsizliğe çözüm 
getirmek, üretim maliyetlerini düşürmek; ucuz işgücü bulmak, taşıma giderlerinden tasarruf sağlamak, düşük vergi 
avantajlarından faydalanmak, ucuz ham madde kullanmak, döviz rezervlerini, ülke içinde sağlıklı bir rekabet orta-
mı yaratmak, ülkeye yeni teknolojiler kazandırmak, know-how getirmek, gelişmiş ve sermaye ihraç eden ülkelerin 
politik ve ekonomik desteğini sağlamak, promosyon yapmak, dışa açılmak, çevreyi korumak ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi gibi avantajlar elde ederler2.

Daha önceleri yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için özendirici mevzuata sahip olan ülkeler ayrıcalıklı ko-
numda iken, son on beş yılda yaşanan gelişmeler, neredeyse tüm ülkelerin ilgili mevzuatlarını yabancı sermaye ta-
raftarı bir yapıya kavuşturmaları ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu durum, bu tür bir yaklaşımı bir avantaj olmaktan 
çıkarmış hatta yabancı sermayeyi çekebilmek için kaçınılmaz bir ön şart haline sokmuştur.

Dolayısıyla, GOÜ hükümetlerine düşen görev, bu şartlar altında en iyi koşulları yaratmaya çalışmak olmalıdır. 
Doğal kaynak zenginliği ya da geniş bir yerli pazarı olmayan ülkelerin dahi yabancı sermaye yatırımları için çekici 
güzergahlar olmaları mümkündür3.

Çok-uluslu şirketler gittikçe artan önemde teknolojiye ilişkin politikalara ve bu politikalar aracılığıyla sağlanan 
olanaklarla ilgilidir. Bu çerçevede, telekomünikasyon şirketlerinin özelleştirilmesi, teknolojik araştırmalara vergi des-
tekleri veya yerli firmalarla yabancı firmalar arasında teknolojik işbirliğini özendirici önlemler düşünülebilir. Buna 
paralel olarak, yetişmiş insan gücü kaynakları güçlü olan ve fiziksel alt yapı sorunu olmayan ülkeler de yabancı ser-
mayeyi cezbetmede rakiplerine göre önde olmaktadır.

Yabancı yatırımların ev sahibi ülkelere sağladığı yararlar çok uzun süre sermaye (dolayısıyla mülkiyet ve kontrol), 
yönetim, teknoloji ve pazarlama kanallarının bir arada bulunduğu yatırım paketleri olarak algılanmışlardır. Uzunca 
bir süre böylesine bir yaklaşım, çok-uluslu şirketler tarafından GOÜ’Iere “ya kabul ya da ret” şeklinde sunulmuştur. 
Çünkü, işaret edilen parçaların (unsurların) ancak bir bütün halinde yarar sağlayacakları; bütünün parçalanmak is-
tenmesi halindeyse yani patent ile korunan teknolojinin elde edilemeyeceği hususu öne sürülmüştür.

Ancak, son yıllarda GOÜ’ler bu tür bir paketi kendi lehlerine çevirmeyi, diğer bir ifade ile alt bölümlere ayırmayı 
başarmışlardır. Örneğin, bazı çok-uluslu şirketler sermaye getirme riskine katlanmaksızın sadece teknoloji, yönetim 
ve pazarlama birleşimiyle önemli ölçüde kazanç elde edebileceklerini test etmişlerdir. Dolayısıyla, yukarıda sözü edi-
len bütünün (paketin) bazı parçalarının çeşitli biçimlerde (yabancı firmanın küçük ortak olmayı kabul ettiği bir ortak 
girişim / joınt-venture, mülkiyet yerine doğrudan üretimin paylaşıldığı bir yöntem, teknolojinin lisansla kullanıma 
verilmesi, yabancı sermayenin sermayeye ortak olmadığı halde yönetimi üstlenmesi, franchising ya da anahtar teslimi 
proje üretimi gibi) ayrı ayrı ele alınması söz konusu olabilmektedir. Yine de ÇUŞ’lar genellikle, doğrudan yatırımı 

2 OSKAY, S., “Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde, Yabancı sermaye Yatırımlarının  İncelenerek, Değerlendirilmesi”, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Dergisi, Sayı:8, Ocak 1998.

3 UNCTAD, World İnvestment Report, New York, 1998.

• Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yöresel Dokumacılığın Gelişimine ve Uluslararası Alanda Tanıtımına Katkısı



277Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

ve kontrol gücünü kendi ellerinde bulundurmayı tercih etmekledir. Bu, literatürde “içselleştirme” (internalisation) 
kavramı etrafında incelenmektedir 4.

Özetle; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yatırım yeri tercihleri ile ilgili olarak hızlı gelişmeler ve değiş-
meler gerçekleşmektedir. Tıpkı yerli yatırımcı gibi ekonomik ve politik faktörlerden etkilenen uluslararası yatırımcı-
ların yer seçiminde karşılaştırmalı maliyetler önemli bir rol oynamaya devam etmekte, ancak bazı faktörlerin önemi 
de azalmaktadır. Örneğin, nispî olarak ucuz işçilik maliyetleri önemini giderek kaybetmektedir. Toplam maliyetler 
içinde işçilik maliyetinin % 10-15 gibi düşük düzeyi bunu teşvik etmektedir. Buna karşın, üst düzey yöneticilerin 
gelişmiş ülkelerdeki maliyetlerinin hızlı artışı, uluslararası yatırımcıların iyi eğitilmiş insan gücüne sahip gelişmekte 
olan ülkeleri tercih etmesine neden olmaktadır. Ulusötesi şirketler, dünya çapındaki rekabetin hızla arttığı ve ürün 
geliştirilmesinde hizmet kalitesinin ön plana çıktığı bir ortamda, eğitimli ve yüksek becerili işgücüne sahip ülkeleri 
tercihe yönelmişlerdir5.

Ülke riskinin önemi ise yatırım yapılacak ülkenin seçimini belirleyen önemli bir diğer faktördür. Geçmişe dönük 
deneyimler hem uluslararası yatırımcıları hem de akademik çevreleri risk analizlerine yöneltmiştir. Ancak, ulusötesi 
şirket-risk faktörü üzerinde yapılan çalışmalar, getiri oranının düzeyi yeterli olduğunda uluslararası şirketlerin risk-
ten kaçmadığına işaret etmektedir.

Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler

Bir sermayenin, kendi ülkesinden çıkarak başka ülkelere hareketindeki temel sebep; sermayenin değişik ülkeler-
deki karlılık derecelerinin farklı olmasıdır. Yatırımcı ya da daha genel olarak girişimcinin temel amacı karını maksi-
mize etmek olduğundan, karını en fazla artırabileceği ülkede üretim yapması rasyonel bir yaklaşımdır. İktisadi açıdan 
gelişmekte olan ülkelerde yeterli miktarda sermaye birikimi yoktur, buna karşılık emek boldur. Gelişmiş ülkelerde 
ise bunun göreli olarak tersi bir durum söz konusudur. Böyle olunca, sermayenin ucuz olduğu ülkeden emeğin ucuz 
olduğu ülkeye doğru bir sermaye akışı olmaktadır.

Bu noktada, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının ne tür ülkelere gittiği ve ne gibi şartlar aradığı sorulabilir. 
Genel anlamda yabancı sermayenin başka bir ülkeye gidiş nedenleri çeşitlilik göstermekle birlikte özellikle ekonomik 
nedenler belirleyici unsur olmaktadır.

Yabancı sermayeyi bir başka ülkede yatırım yapmaya sevk eden ekonomik nedenler şu şekilde sıralanabilir6:

- Göreli olarak ucuz ve verimlilik düzeyi yüksek işgücü, 

- Siyasi ve ekonomik istikrarın bulunması,

- Teknolojiyi özümseme kapasitesinin olması,

- Yabancılarla ortaklık kurma ve dünya çapında iş yapma eğilimi olan gelişmiş bir özel sektör temelinin olması, 

- Elverişli bir yabancı sermaye mevzuatı ve yabancı sermayeye yönelik olumlu bir tavır olması, 

- Ülkenin iç pazar potansiyelinin bulunması, 

- Ülkenin stratejik konuma ve üretim, ihracat üssü olma potansiyeline sahip olması, 

- Taşımacılık, enerji, iletişim ve sanayileşmede ulaşılan aşama gibi alt yapı kalitesinin yeterli olması, 

- Vergi düzeninin caydırıcı olmaması.

Ülkedeki saydamlık; hızlı ve istikrarlı reel büyüme, düşük faiz oranları, düşük ve öngörülebilir enflasyon oranlan, 
ılımlı döviz kuru dalgalanmaları, liberal dış ticaret ve döviz rejimleri, yatırım teşvikleri, uygun uluslararası vergilen-
dirme düzenlemeleri, ülkenin stratejik konumu ve uygun coğrafi şartlara sahip olması gibi faktörler de doğrudan 
yatırımları ülkeye çekebilmenin önemli koşullarındandır. Özellikle de saydamlık çok önemlidir. Saydamlığı artıracak 

4 BUCKLEY, P. J., CASSON, M., The Economick Theory of Multinational Enterprise, Mac. Millan, London, 1985.
5 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Raporu, 8. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı, Yayın No: 2514, OIK: 532, Ankara, 2000.
6 ULAGAY, O., Küreselleşme Korkusu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2001
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hukuk kuralları ve iktisat politikalarıyla ekonomik unsurların karşı karşıya bulunduğu risk ve belirsizliklerin gideril-
mesi gerekmektedir 7.

Yabancı Sermaye Yatırımları Açısından Türkiye’nin Avantajları

Türkiye dünyanın en büyük 20 pazarından biridir. Hem ulaşım, enerji ve yeterli teknolojik alt yapı, hem de insan 
kaynakları açısından, ayrıca dinamik ve dışa açık bir ekonomiye sahip olması açısından yatırımcı için cazip koşullara 
sahiptir. Kolay eğitilebilen vasıfsız işgücünün yanı sıra, çok iyi eğitim görmüş bir yönetici sınıfı ve ortaklık yapıla-
bilecek son derece girişimci, dinamik bir kesime sahip bulunmaktadır. İşgücü maliyetleri ve diğer üretim faktörleri 
de diğer ülkelere göre ucuz bulunmaktadır. Coğrafi açıdan ise D.Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’nun ortasında, 
tüm pazarlarla ilişki içinde olan bir jeo-politik konuma sahiptir8. Bunlara ek olarak Türkiye dünyanın en liberal ya-
bancı yatırım mevzuatlarından birine sahiptir. GAP projesi, girişimcilik, yönetim, işletmecilik bakımından ileri bir 
iş ortamı, dünyanın önde gelen çok-uluslu şirketlerinin ülkedeki varlığı ve AB-Türkiye Gümrük Birliği ve Helsinki 
Zirvesi sonucunda açılan AB’ye tam üyelik perspektifi ve 3 Ekim 2005’de Türkiye-AB Müzakere Belgesi’nin imzalana-
rak Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin başlamış olması da olumlu faktörleri oluşturmaktadır9. Ayrıca IMF’ye verilen 
taahhütler kapsamında yer alan ve TBMM Genel Kurulu’nda 5 Haziran 2003 günü kabul edilmiş olan 4875 sayılı 
“Doğrudan Yabancı Yatırım Yasası” da son dönemde Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye yatırımlarını artırıcı yönde 
olumlu etkiler yaratmıştır. 

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yöre Dokumacılığı Açısından Faydaları

Küreselleşme rüzgarının etkisiyle çeşitliliği büyük bir hızla artan ve hızla tüketilen malların gerek ulusal, gerekse 
uluslararası piyasalarda seri üretimle yaygınlaşması önüne geçilemez bir durum haline gelmiştir.

Makineleşmenin ve seri üretimin, üretim faktörleri içinde özellikle emek faktörü üzerindeki yogun baskısı za-
manla tüm emek yoğun sektörleri ve iş kollarını olduğu gibi yöre dokumacılığı ya da geleneksel dokumacılık olarak 
da bilinen el dokumacılığını da olumsuz etkilemiştir. Üretim baskısına ek olarak ülkedeki ekonomik ve politik olum-
suzluklar da dokumacılık geleneğinin daha da zayıflamasına neden olmuştur. 

Bu bağlamda ülkemizdeki yöre dokumacılığının sıkça karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunları ana hatlarıyla şu 
şekilde sıralamak mümkün olabilir:

- Yüksek vergi oranları

- Yeterli tanıtım eksikliği

- Uluslar arası fonlardan yararlanamama

- Fikri mülkiyet hakları konusunda yeterince bilinçli olmamak

- Üretimin belli bir kalite standardında olmaması

- Müşteri talebine tam anlamda cevap verebilecek miktarda üretim yapabilme konusundaki eksiklikler.

- Uluslar arası piyasa koşullarına uygun makine ve techizat eksiklikleri.

- Hammadde ve pazarlara erişebilirlik konusunda imkanların sınırlı olması.

Yukarıda belirtilen sorunlara getirilebilecek kalıcı çözümler sayesinde hem yabancı sermaye çekimi sağlanmış 
hem de yöre dokumacılığının tanıtım ve finans sorunlarını aşması sayesinde varlığını devam ettirebilmesi sağlanmış 
olacaktır.

Yöre dokumacılığının sorunlarının çözümü konusunda yerine getirilmesi gerekenleri şu şekilde sıralamak müm-
kündür:

7 KARLUK, S. R., “ Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı”, Ekonomik İstikrar, Büyüme ve 
Yabancı Sermaye Semineri, TCMB Yayını, Ankara, 2001.

8 GÜÇLÜ, Y., “Yabancı Sermaye Çekimi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları”, Uluslararası Ekonomik 
Sorunlar, Sayı:8, Şubat 2003.

9 ONANER, M., “Türkiye’de DYY Mevzuatı”, Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye, Ankara, TCMB, 2001.
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- Kapsamlı bir vergi reformu çerçevesinde, uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi ya da yöre dokumacılığının 
vergi istisnasına tabi tutulması sayesinde kayıtdışılığın önüne geçilmesi gerekir. Böylece sektörde faaliyet gösterenle-
rin gerçek sayıları ve kapasiteleri doğru olarak tespit edilmiş olacaktır.

- Üreticiye ucuz ve uzun vadeli kredi imkânlarının sağlanması

- Özellikle kalite konusunda denetimlerin yoğunlaştırılması gerekir.

- Tescilleme yöntemi ile markalaşma teşvik edilmeli ve bu bağlamda dokumacılıktaki orijinal dokuma teknikleri 
ve desenler ‘Fikri Mülkiyet Hakları’ çerçevesinde koruma altına alınmalıdır.

- Uluslararasu kataloglarda yöresel dokuma ürünlerinin yer alması için girişimler başlatmak.

- Tanıtım amaçlı fuarlara katılım konusunda yerel yönetimlerin girişimlerde bulunması

- Üretimin kalitesinin belirli bir düzeyde tutulabilmesi için çeşitli eğitim ve kurs çalışmalarının düzenlenmesi.

- Uluslar arası fonlardan yararlanmak için projeler geliştirmek.

Bu düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi halinde yöre dokumacılığının yabancı sermaye yatırımları ile desteklen-
mesi ve uluslar arası piyasalarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi sağlanmış olacaktır. 

Sonuç ve Değerlendirme

Küreselleşme sürecinin de etkisiyle ekonomilerin gittikçe dışa açılması, sermaye hareketlerine ve yabancı sermaye 
yatırımlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması, özelleştirmelerin hızlanması ve birleşme ve devirlerin yaygınlaşma-
sı, süreç içerisinde yabancı sermaye yatırımlarının ivme kazanmasına katkıda bulunmuştur. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları aracılığıyla ülkeler, dış kaynağın yanı sıra, yeni teknoloji, know-how, yeni 
yönetim becerisi, pazarlama katkısı, ihracat, üretim ve istihdam artışı sağlamayı amaçlamaktadır.

Son yıllarda, ülkelerin idari-hukuki ve kurumsal yapılarının gelişmişlik düzeyi ve etkinliğinin sürdürülebilir bü-
yüme ve özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekme konusunda önemli bir etken olduğu ileri sürülmek-
tedir.

Yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen en önemli husus, ülkedeki var olan politik ve ekonomik istikrar duru-
mudur. Politik ve ekonomik istikrarsızlıklar, yatırımcının kontrol alanı dışında olduğundan ve girişimleri doğrudan 
olumsuz olarak etkilediğinden, yatırım kararlarını önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Ayrıca, ülkedeki alt yapının 
kalitesi de yatırımcıların karar vermesini etkileyen önemli faktörlerdendir.

Türkiye’nin kaynak eksikliğini kısa ve orta vadede giderebilmesini ve gereksinim duyduğu kalkınmayı gerçekleş-
tirebilmesini sağlayacak en sağlıklı yol, ülkeye büyük miktarda yabancı sermaye yatırımı çekilebilmesidir. 

Bu aşamada Türkiye’nin ele alması gereken öncelikler şunlardır:

- Siyasi istikrarsızlıkların önlenmesi,

- Ekonomik istikrarsızlıkların azaltılması; bütçe açıklarının kapatılması, dış borç yükünün hafifletilmesi, enflas-
yonun ve faiz oranlarının indirilmesi,

- Ekonomi politikalarındaki rekabet ve serbest piyasa uygulamalarının artırılması,

- Ekonomik yapının dünya ile bütünleşmesi,

- İhracatı artırıcı dinamiklerin yakalanması,

- Özelleştirme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması,

- Hukuki düzenlemeler yapılarak mevzuatlar arasında uyum sağlanması,

- Bürokratik işlemlerin azaltılması.

Bütün bu düzenlemelerin yapılması sayesinde Türkiye yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ülke haline gelecek-
tir. Tabi ki bu gelişmeden tüm ülke sektörleri gibi dokumacılık da payına düşeni alacak ve bu sayede Finans sorun-
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larının çözümüne paralele olarak kaliteli hammadde temini konusunda geniş imkânlara sahip olarak ve markalaşma 
fırsatını yakalayarak, uluslararası pazar şansını arttıracaktır.
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Özet

K üreselleşme sürecinde yaşanan gelişmeler sonucunda tüm dünyada sermaye hareketlerinin hacmi de bü-
yümüştür. Bu hacmin önemli bir kısmının gelişmekte olan ülkelere yöneldiği görülmektedir. Gelişmekte 
olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, coğrafi konumu sayesinde önemli pazarlara yakın olması ile ulus-

lararası yatırımcılar gözünde gelecekte dünya ekonomisinde rekabet edebilmek için yatırım yapılması gereken bir 
çekim merkezi haline gelmiştir.

20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitlesel üretim ve tüketim yaklaşımı, yaşam standartlarının yükselmesi, 
geçmişe oranla tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi ve birçok ürün alternatifinin olması nedeniyle değişime uğra-
mış ve dolayısıyla firmaları müşteri odaklı olmaya yöneltmiştir. Tüketicilerin tüketim kalıpları, değer ve fayda kav-
ramları değişmiş, özellikli yani farklılaştırılmış mal talepleri artmıştır. Bunun sonucunda da birçok firma rekabetçi 
yapılarının sürekliliğini sağlamak amacıyla, tüketici davranışlarındaki bu değişime paralel olarak farklılaştırılmış 
ürünler üretmek durumunda kalmıştır. 

Diğer taraftan yükselen Çin baskısı da kitlesel üretim yapan firmaları alternatif Pazar arayışlarına iten başka bir 
faktör olmaktadır. Ancak Çin’in kaliteli ürünleri düşük maliyetlerle üretebilme yeteneği sadece maliyet odaklı rekabet 
avantajına sahip olan ülkeler için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde çoğunlukla standart ürünleri üreterek 
rekabet etmeye çalışan tekstil sektörümüz, farklılaşmış ürünlerin hakim olduğu niş pazar potansiyelini kullanabilirse, 
bu tehditten daha az etkilenebileceği gibi post-fordist üretim sürecindeki esnek üretim modeline uygun olarak reka-
bet avantajı da kazanabilecektir. Dolayısıyla üreticilerimiz spesifik hale gelen niş pazarlara daha iyi konumlanacak, 
küresel rekabette yer alma fırsatı yakalayacak ve daha yüksek karlılığa ulaşabileceklerdir.

Çin’in de büyük ölçüde katkıda bulunduğu kitlesel üretimin pazarları doygunluğa ulaştırması ve karlılığının azal-
ması sadece Türkiye’yi etkilememiş, Meksika ve Bolivya gibi ülkelerde de dokuma sektörünü geliştirmek amacıy-
la ekonomik kalkınma programları uygulanmıştır. Bu çalışmada adı geçen ülke pazarlarından örneklerle, tekstil ve 
özellikle el dokuma sektöründe maliyet liderliğine dayalı bir rekabet anlayışı yerine, farklılaştırılmış ürünlerle rekabet 
gücüne sahip olabilmek için neler yapılabileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Giriş

20. yüzyılın başlarından itibaren hızla yükselen Fordist üretim anlayışı, 1970’li yıllarda ciddi ekonomik buna-
lımları atlatma noktasında sıkıntıya düşmüş ve bu sistemin temelleri köklü bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine 

EL DOKUMALARI SEKTÖRÜNDE 
NİŞ PAZAR POTANSİYELİ

Doç. Dr. Ahmet BARDAKCI* • Doç. Dr. Nihal KARGI**

* Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Elemanı, abardakci@pau.edu.tr.
** Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Elemanı, nkargi@pau.edu.tr.



282 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

girmiştir. Çoğu ürün açısından kitlesel pazarların doyuma ulaşmasının, yanında özellikle refah düzeyi yükselen ül-
kelerde standart ürün talebinin yerini farklılaştırılmış ürün talebine bırakması üretim sürecinin de yeni yollar ara-
masına neden olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren hızla gelişmeye başlayan bilgisayar temelli yeni teknolojilerin de 
bu dönemde üretim sisteminde kullanılmaya başlaması ile birlikte “esnek üretim” ve “esnek organizasyon” kavram-
ları gündeme gelmiştir. Post-Fordizm olarak ifade edilen bu yeni üretim süreci, üretimin örgütlenmesinden tüketim 
kalıplarına, firmalar arası ilişkilerden üretimin mekânsal dağılımına, bilginin kullanımından sınıfsal yapılanmalara 
kadar her alanda Fordist sistemden farklı bir yapılanmayı ifade etmektedir.

Post-Fordist üretim sistemi içerisinde yer alan “esnek uzmanlık modeli” ise kitlesel üretim yapan firmaların, de-
ğişken piyasalara küçük firmalar kadar uyum gösteremediği şeklindeki anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 
Esnek uzmanlaşma modeli, isçilerin vasıflı ve zanaatkâr bazlı olması, çeşitli ve çok sayıda nitelik isteyen işin bu işçiler 
tarafından yapılması ve bir ölçüde tasarım ve uygulamanın birleştirilmiş olması esasına dayanmaktadır (Ansal; 1994, 
30). Pollert’e (1991: 17) göre ise esnek uzmanlaşma, giderek parçalanan ve çabuk değişen piyasalara uzmanlaşmış 
mallar sağlamak için, programlanabilir teknolojiyle kolayca adapte edilebilen vasıflı zanaat üretiminin yeni biçimidir. 
“Esneklik”, emek piyasasında ve emek sürecinde yeniden yapılanmayı, tasarımda artan çok yönlülüğü ve yeni tekno-
lojinin üretime daha çok uyum gösterebilmesini ifade eder. “Uzmanlaşma” ise küçük pazar dilimlerine (niş) ya da özel 
müşterilere yönelik üretim yapma (mass-customization) anlamındadır. Esnek uzmanlaşma modeli, Fordizmin, yani 
kitlesel üretimin ve ürün standartlaşmasının açıkça sona erdiğini bu nedenle de üretimde ve tüketimdeki değişiklik-
leri bir arada değerlendirmek gerektiğini öne sürmektedir. 

Günümüzde sanayileşmiş ülke pazarları standart olarak üretilen tüketim mallarına doymuş ve ulusal tüketimin 
nihai sınırlarına ulaşmıştır. Üçüncü Dünya ülkelerinin gelişme çabaları ise dünyadaki rekabet koşullarını etkileyerek 
zorlaştırmaktadır. Bilindiği üzere Çin ve Hindistan standart ürün ve kitlesel üretim sayesinde elde ettikleri düşük 
maliyet avantajını çok iyi kullanmaktadır. Bir yandan Çin baskısı diğer yandan piyasaların doygunluğu bu pazarlarda 
faaliyet göstermeyi daha az karlı hale getirmekte, şiddetli rekabetten kaçış ve hayatta kalma mücadelesi adına farklı 
Pazar arayışları, üzerinde daha fazla yoğunlaşılan bir kavram olmaktadır. Düşük maliyetli üretici olma yolunu seçe-
rek rekabet etmeyi hedefleyen firmalar karşısında rekabet avantajı ancak ürün farklılaştırması ile sağlanabilecektir. 
Farklılaştırma kavramının ifadesine göre ürün sadece bir “şey” olmamalı, kalite, firma imajı, hizmet, ağızdan ağza 
referans, müşteri algısı vs. gibi bir değer veya değerler grubu içermelidir. 

Ürünü pazarda daha iyi konumlandırabilmek ancak ürünün farklı hale getirilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Farklılaştırılmış ürünlerin üreticileri maliyetler konusunda çok fazla endişe duymayıp bunun yerine ürünlerini geliş-
tirip uygun fiyattan sattıkları müşteri bölümlerini izole etme çabasına yoğunlaşmışlardır (Dalgıç ve Leeuw, 1994). 

Porter (1985), jenerik rekabet stratejilerinden birisinin “odak”, yani pazardaki bir bölüme yoğunlaşmak olduğunu 
ifade etmektedir. Porter’ın odak stratejisindeki dar pazar tanımı ile niş pazar tanımı arasında bir ilişki bulunmaktadır. 
Porter, odak stratejisinin maliyet liderliği ve ürün farklılaştırma şeklinde uygulanabileceğini ifade ettikten sonra her 
sektörde ürün odak grup uygulamak için yeterli boşluğun bulunabileceğini belirtmektedir. Bu paralelde Parrish ve 
diğ., (2006), Çin tehdidi karşısında zor günler geçiren tekstil sektörünün niş pazar potansiyeli üzerinde yoğunlaşarak 
Çin tehlikesini hafifletilebileceğini, küresel rekabette yer almak için avantaj sağlayabileceğini, daha yüksek kar marj-
larına ve karlılığa ulaşabileceğini belirtmektedir. 

Niş Pazar Stratejisinin Kuramsal Yönü

Pazarlama yazınında pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, mikro-pazarlama, bölgesel pazarlama, odaklanmış 
pazarlama ve yoğunlaşmış pazarlama kavramları ile eş anlamlı olarak da düşünülen, niş pazarlamaya ilişkin çok sa-
yıda tanıma rastlamak mümkündür. Konuya strateji perspektifinden yaklaşan yazarlar, niş pazar stratejisini “özel bir 
ihtiyacı bulunan, coğrafi, demografik veya psikografik pazar bölümüne yoğunlaşmak olarak ele almaktadır (Kotler, 
Armstrong, Saunders, & Wong, 1996; 354). Keegan nişi, rakip ürünlerin bulunmadığı küçük pazar olarak tanımla-
maktadır (Dalgic & Leeuw, 1994:40). Dalgıç ve Leeuw (1994:40) ise nişi, bireysel müşterilerin veya benzer özellik ve 
ihtiyaçları olan az sayıdaki müşteri grubundan oluşan küçük bir pazar olarak tanımlamaktadır.

Bu tanımlar ışığında niş pazar stratejisi, pazardaki büyük oyuncular tarafından ihmal edilen, benzer özellik ve 
ihtiyaçları olan, fakat bu ihtiyaçları tatmin edilmemiş küçük bir gruba farklılaştırılmış ve çok sayıda alternatifi bulun-
mayan ürünlerle hitap ederek nispeten küçük fakat karlı pazar bölümlerine konumlanmak olarak tanımlanabilir.
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Kitlesel pazarlama düşüncesine göre üretimi yapılan üründen herkesin hoşlanması beklenir. Niş pazarlama dü-
şüncesine göre ise “Herkesin yeterince hoşlanacağı bir ürün yoktur, sadece bazılarının çok hoşlanacağı ürünler var-
dır” (Linneman ve Stanton, 1991: 1). Porter’ın rekabet stratejileri ölçeğine göre ise dar bir pazara benzersiz ürünlerle 
hitap etmek isteyen işletme farklılaştırmaya odaklanmalıdır (Porter, 1980: 39). Dolayısıyla niş pazarlama stratejisinde 
ürün farklılaştırma anahtar öneme sahiptir.

Niş pazarlar Kotler (2000: 257)’e göre göreceli olarak küçük olmalarına karşın, büyüme potansiyeli taşımaktadır. 
McKenna da (1988: 91), birçok büyük pazarın niş pazarların büyümesi yoluyla meydana geldiğini söyleyerek bunu 
doğrulamaktadır. Niş, büyüme potansiyeline sahiptir, fakat çok hızlı büyümesi halinde rakiplerin pazara girişi hızla-
nacaktır. Bir nişin en önemli özelliği diğer işletmeler tarafından en düşük seviyede ilgi görmesidir (Lowry ve Wrege, 
1996, s.139). 

Bu durumda potansiyel niş pazarın doğru tanımlanması önemlidir. Bunun için ilk olarak, karşılanmamış ihti-
yaçların varlığını doğrulamak, sunulan ürünün müşterinin ilgisini çekebilecek düzeyde farklılaştırıldığından emin 
olmak ve nişin rekabete karşı korunmaya elverişli olduğunu belirlemek gereklidir (Tamagnini ve Tregear, 1998: 229). 
Sunulan ürününün müşteri ilgisini çekebilmesi için müşteriler açısından yüksek bir değer yaratabilecek yapıda olması 
gerekmektedir. Rekabetten korunabilmek için de rakipler tarafından kolaylıkla kopyalanamayacak bir ürün geliştiril-
melidir (Drea ve Hanna, 2000: 33).

Dalgic ve Leeuw (1994:43), niş pazarlamanın başarısının, işletme ve müşteriler arasında uzun dönemli ve güçlü 
ilişkiler geliştirmekten ve bu sayede müşteri sadakati sağlamaktan geçtiğini belirtmektedir. Yani niş pazarlamanın ba-
şarısı ve rekabetten korunabilmesi büyük ölçüde firmanın uygulayacağı ilişki pazarlaması stratejilerine bağlı olacak-
tır. İlişki pazarlaması, bir yandan müşteri sadakatini arttırarak mevcut müşterilerin muhafaza edilebilmesine imkân 
verirken diğer yandan olası rakipleri engellemek için bir giriş engeli olacak bu sayede uzun dönemde firma karlılığı 
sürdürülebilir bir hale dönüşecektir. Aynı doğrultuda Parrish ve diğ. (2006) niş pazar stratejisinin başarısında en 
önemli faktörün müşterilerin anlaşılması olduğunu tespit etmişlerdir.

Bu kapsamda Lawrence’e (2001: 23) göre hedef alınan nişle ilgili her tür sosyal ve ticari faaliyete katılarak, mevcut 
ve potansiyel müşterilerle ilişkiler geliştirilmeye çalışılmalıdır. İlişkisel pazarlama, taraflar arasında uzun dönemli 
güçlü ekonomik, teknik ve sosyal bağların kurulmasına olanak sağlar. Bunlar da, işletmenin müşteri odaklı olması 
için gerekli şartları hazırlar. Bu sayede işletmenin, değişen müşteri taleplerine hızlı cevap vermesi ve pazardaki boş-
lukları tespit edebilmesi mümkün olabilir. Bu açıdan bakıldığında müşteri odaklı yaklaşım niş pazarlamanın önemli 
bir unsurudur.

Niş Pazar Stratejisi Uygulamak İçin Nedenler

Pazarlama anlayışına göre amaç, hedef pazarın ihtiyaç ve isteklerini anlayarak müşteri memnuniyetini rakipler-
den daha etkili şekilde sağlamaktır. Dalgıc ve Leeuw’e göre (1994: 46) günümüzün parçalanmış pazarlarında bu ama-
cın kitlesel pazarlamaya göre niş pazarlamada daha iyi yerine getirilebilmesi mümkündür. Çünkü niş pazarlamanın 
fonksiyonları tüketiciye daha yakındır. Kitlesel pazarlama ile niş pazarlama arasındaki farklar, özet olarak Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Tablo 1: Kitlesel Pazarlama ile Niş Pazarlamanın Karşılaştırması

KİTLESEL PAZARLAMA NİŞ PAZARLAMA
Üretim Anlayışı Modern pazarlama anlayışı
Yüksek üretim miktarı Yüksek kar marjı
Standart ürün Farklılaştırılmış ürün
Yoğun rekabet Rekabet yok veya zayıf
Merkezi ve bürokratik organizasyon Esnek organizasyon
Hedef: Tüm pazar Hedef: ihtiyaçları karşılanmamış küçük grup

Kaynak: Armstrong ve Kotler, 2003; Dalgıc ve Leeuw,1994; Linneman ve Stanton, 1991; Shani ve Chalasani, 1992’ 
den yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Niş pazarlama kavramı günümüzde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayatta kalmasında önemli bir 
role sahiptir. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlayarak yola çıkan işletmeler, müşterileriyle uzun vadeli 
güçlü ilişkiler geliştirebilmektedir. Müşteriler ise tatmin edilmemiş ihtiyaçlarını karşılayan bu işletmelerin ürünleri-
ne yüksek bedel ödemeye hazırdırlar. Ancak niş pazarların büyüme potansiyelinin olması büyük işletmelerin de bu 
pazarlarla ilgilenmesine neden olacaktır. Müşterileriyle uzun vadeli güçlü ilişkiler kurarak, koruyucu duvarlar oluştu-
rabilen niş oyuncuları, kendilerini bu saldırılara karşı koruyabilirler.

Tom Peters’a göre Almanya, ekonomik başarısının neredeyse tamamını niş pazarlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerine 
borçludur (Dalgic ve Leeuw, 1994). Linneman ve Stanton’a (1991) göre ise müşterilerin zengin olanları çoğunlukla 
niş pazarlarda bulunmaktadır. Buna bağlı olarak Parrish ve diğ. (2006) firmaların niş pazar stratejisi uygulamak 
için oldukça çok nedenin bulunduğunu ancak ilgili yazında niş uygulamak adına en sık bahsedilen nedenin karlılık 
olduğunu ifade etmektedir. Niş pazar stratejisinin oldukça karlı olmasının temel nedeni ise, küçük bir bölüme odak-
lanarak firmanın müşterisini daha yakından tanıma imkanı elde etmesi ve ihtiyacını en iyi karşılayan firma haline 
gelmesidir. Müşterinin ihtiyacını en iyi karşılayan ürün için de firma, katlandığı maliyetlerine oranla çok daha yüksek 
bedeller talep edebilir. Yapılan çalışmalar, niş pazardaki markaların yatırım-getiri oranlarının daha yüksek olduğunu 
ortaya çıkarmıştır (Doyle, 1997; 473). Bu nedenle niş pazarda rekabet eden firmalar yüksek karlılığa ulaşırken, kitlesel 
pazarlamacılar satış hacmini arttırarak sürümden kazanma çabasına yoğunlaşırlar. 

Yüksek karlılık, niş pazar stratejisi uygulamak için tek neden de değildir. Nispeten daha az sayıda müşteri ile ilişki 
kurmuş olan firma kendisini talepteki değişime de daha çabuk adapte edebilir. Bunun yanında, rekabetin şiddet-
lenmesi sadece güçlü olanların hayatta kalabildiği bir pazar ortaya çıkardığından niş pazarlama, sağlıklı bir şekilde 
hayatta kalma imkânı da sağlamaktadır (Dalgıç ve Leeuw, 1994). 

Parrish ve diğ. (2006), ABD tekstil sektöründe gerçekleştirdikleri çalışmalarında, çoğu firmanın niş pazar stra-
tejisi sayesinde hem pazar paylarını hem de karlarını artırdıklarını ve dolayısıyla fiyat temelli rekabetten uzaklaştık-
larını tespit etmişlerdir. Araştırmaya katılan firmalar, niş pazar stratejisi uygulamasının firmalarının daha rekabetçi 
hale gelmesine yardımcı olduğunu, çünkü müşteriye yoğunlaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sayede firma, karlılığı yük-
sek pazar bölümüne odaklanarak, düşük fiyatlı ithalattan daha az etkilenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, 
standart ürün üreten firma yöneticileri, Asyalıların bu sektörlerde daha yenilikçi olduklarını belirtirlerken, özellikli 
ürünler üreten firma yöneticileri, Asyalı rakiplerinin yenilikçilik ve tasarım yetenekleri zayıf olduğu için ABD’lilerin 
rekabet gücünün daha yüksek olduğuna inanmaktadırlar. Bu sonuçlar, farklılaştırılmış ürünlerin standart ürünlere 
göre daha kolay korunabilen bir pazara sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan bir yönetici ise niş pazarı 
“düşük maliyetli ithalata karşı kıyıdaki son siper” olarak özetlemiştir.

Niş Pazarlar ve Zanaatkârlık

Chartrand’a (1989) göre batı ekonomisinde meydana gelen birtakım yapısal dönüşümler sonucunda, kitlesel üre-
tim büyük ölçüde düşük maliyetli üçüncü dünya ülkelerine kaydırılmıştır. Teknolojinin değişen yüzü, batının endüst-
rileşmeden uzaklaşmasına ve post-modern ekonomi kavramının yükselmesine katkı sağlamıştır. Geçmişte ekonomi-
nin zayıf tarafı olarak görülen sanat ve yetenek, artık post-modern ekonominin güçlü yanlarını oluşturmaktadır. 

Sanat ve el emeği birlikteliğinin ekonomik değerinin artmasına ise üç demografik değişim katkı sağlamıştır. Bun-
lar; (1) eğitim düzeyindeki artış: Kanada’da yapılan çalışmalara göre sanatsal ürünlere ilgi duyanlar çoğunlukla eği-
tim düzeyi yüksek olan pazar bölümüdür. Bunlar çoğu gelişmiş ekonomide küçük bir azınlığı değil çoğunluğu temsil 
etmektedir. (2) kadınların işgücüne katılım oranının artması: Kuzey Amerika’da geleneksel olarak kadının rolü 
evde kalmak ve bu sayede gelenekleri muhafaza etmektir. Kadınların sanata ayırdıkları zaman ve sanatsal zevkleri 
erkeklerden daha fazladır. Kadınların ekonomik ve siyasi hayatta erkeklerle birlikte yer alması ise sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerin ekonomik değerini de giderek artırmıştır. (3) nüfusun yaşlanması: Batı pazarlarında nüfusun yaşlandığı 
bilinmektedir. Yaşlılar, özellikle emeklilik dönemlerinde, sanatsal aktivitelerle daha fazla ilgilenmekte ve dolayısıyla 
sanatı giderek artan ölçüde ekonomik hayata taşımaktadırlar. Talebin yapısında değişim yaratan bu üç önemli gelişi-
min sonucunda kitlesel pazarlara alternatif olarak niş pazarların ortaya çıkması doğal bir süreç olmaktadır. 

Post-modern ekonominin güçlü yanı olarak ekonomik değer yaratan sanat ve el emeği bileşimi, günümüzde ürün 
farklılaştırma sürecinde yaratıcılığı ve tasarımı ön plana çıkarabilen zanaatkârların üretkenliğine katkı sağlamakta-
dır.

Zanaatkâr terimi, “bir uygulamalı veya endüstriyel sanatta uzmanlaşan kişiyi” ifade etmektedir. Zanaatkâr, ba-

• El Dokumaları Sektöründe Niş Pazar Potansiyeli



285Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

şından sonuna kadar üretim sürecini bilen ve işin bir kısmını da olsa elle yapan kişiyi tanımlar. Bazı yazarlara göre 
zanaatkâr, kaliteye çok daha fazla önem verir ve çoğunlukla kendine ait bir tasarımı vardır. Bu tanıma göre zanaatkâr 
iyi bir ustadır, bazen de zanaatkâr aslında bir sanatçıdır. Zanaatkârların ürünleri geleneksel el sanatlarının icrasıdır 
(Eversole, 2006). Zanaatkârlar genellikle üretimlerini elde gerçekleştirdiklerinden özellikle geleneksel egzotik mo-
tiflerle ürünlere eşsizlik kazandırmaktadır. Bu nedenle de hedef pazar olarak bu tür ürünleri almak isteyen nişler 
hedeflenmektedir.

Yükselen post-modern pazarlar, zanaatkârlara yeni alternatifler sunmaktadır (Chartrand, 1989). Örneğin, post-
modern pazarlar organik ürünlere olan talebi arttırmıştır. ABD’de çiftçiler, bu tür pazarlara organik tarım ürün-
leri ve organik et tedarik etmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra, kırsaldaki girişimci aileler, şehirli turistlerin antika 
dükkânlarına, zanaatkârların ürünlerine, ev yemekleri yapan restoranlara ve ev yapımı peynir, et/süt ürünlerini doğ-
rudan elden satın almaya meraklı olduklarını fark etmişlerdir. Benzer şekilde, bazı çiftlikler de insanların kurutulmuş 
kır çiçekleri, içi doldurulmuş hayvanlar, örgü ve nakış işlerine meraklı olduklarını fark etmiş, ucuz ve yetenekli işçiliği 
kullanma yolunu seçmiştir (Salazar, 2004). 

2006 yılında Buldan Tekstil sektörünü ele alan bir çalışmada, hem ihracat yapan hem de yapmayan esnaflar ürün-
lerinin en önemli tercih nedeni olarak el yapımı olmasını göstermişlerdir (Şekil 1) (Bardakcı ve Haşıloğlu, 2008). 

Post-modern ekonomilerde tasarım zarafeti de, oldukça farklılaşmış olan niş pazarların önemli bir özelliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Chartrand, 1989). Güçlü, özgün bir kültürel geleneği yansıtan ürünleri satın alan müşteri 
aslında bir otantizm veya gelenek satın aldığını düşünmektedir. Bazı ürünlerin daha yüksek fiyatla satılmasının ne-
deni de sadece el emeği olması değil aslında bir sanat eseri olmasıdır. Bu tür eserlere Kuzey Amerika ve Avustralya 
aborijin’lerinde, Fiji ve Papua Yeni Gine’de rastlamak mümkündür (Eversole, 2006).

Latin Amerika ülkelerinin köylerinde veya istihdam olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde zanaatkârların ortaya 
çıkardığı el emeği ürünler, başta kalkınma ajansları olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 
(STK) tarafından üzerinde çalışmaya uygun bulunmuştur. Bir ekonomik kalkınma aracı olarak zanaatkârların ürün-
lerine odaklanmak, yerel zanaatkârların hünerlerini zengin pazar dilimi ile bir araya getirme imkânı sağlayacaktır 
(Eversole, 2006). 

Ancak, Eversole (2006)’a göre ekonomik kalkınma aracı olarak el emeği ürünlerin değerlendirilmesine dayalı bir 
stratejinin kullanılması kolay bir iş de değildir. Böyle bir stratejinin işler hale gelebilmesi için öncelikle eldeki ürünün 
pazarda çekiciliğinin olması gerekmektedir. Yani zanaatkârların sadece üretim yeteneklerinin bulunması yeterli ol-
mamakta, bunun pazarlama yeteneğiyle de birleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca üretim ve pazarlama gereksinimleri 
ve yeteneklerinin zanaatkârların kendi yaşam tarzları ve refahları ile uyumlu olması gereği de açıktır. Ekvator’da 
uygulanan bir ekonomik kalkınma programında, üretilen el emeği seramikler için açıkça belirlenmiş bir pazar bö-
lümü yoktu, üretimi gerçekleştirecek ustaların yeterli becerisi mevcut değildi ve pazarlama çabaları söz verdiği lüks 
pazarları bulamamış olan bir başka organizasyona emanet edilmişti. Aynı zamanda, programın uygulandığı bölgede, 
kadınların merkezi bir atölyede çalışmasına bölge insanları çok sıcak bakmıyordu. Sonuçta gerekli koşullar sağlana-
madığı için bu kalkınma projesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Zanaatkârların ürünlerini düzenli bir şekilde pazarlayabilmeleri için öncelikle alıcıya güven vermeleri gereklidir. 
Bu noktada Vangstrup (1997) tarafından verilen örnek dikkate değerdir: 

“Meksika’da 1982 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında çoğu müşteri informel pazardaki ucuz ürünleri al-
maya başladı. Bu esnada elde dokuma yapanların ürünlerine olan talep de arttı. Meksika’nın her bölgesinden pa-
zarcılar, esnaflar veya mağaza sahipleri bu tür ürünlerin yapıldığı bölgelere gelip ürün aldılar. Sadece birkaç küçük 
üretici mallarının reklamını yaptı ve hatta satıcılara bunları kendileri götürdü. Diğerlerinin önüne geçen bu üreticiler 
daha sonra ABD’li zincir mağazalara fason üretim yapmaya başladılar. 1995’ten sonra bu tür ürünlere talep azalmaya 
başladığında, üreticilerle dağıtım ağı üyelerini bir araya getirmek üzere bir fuar düzenlendi. Aracılar fuar için bölgeye 
gelip üretim sürecini gördüklerinde hayal kırıklığına uğrayıp, herhangi bir ticari bağlantı yapmadan geri döndüler. 
Üretim teknolojisi açısından herhangi bir problem yoktu, ancak organizasyonlar siparişin gerekli standartlarda ya-
pılmasını garanti etmekten son derece uzaktı ve güven vermiyordu. Sadece iki üretici ihracat bağlantısı gerçekleş-
tirebildi. Bunlardan birisi, geleneksel el örgüsüne benzer ürünler yapmaktaydı, diğeri ise örgülere çeşitli şekillerde 
deri uygulaması gerçekleştiriyordu. Diğer bütün üreticilerden farklı ürünleri olan sadece bu ikisiydi. Her ikisinin de 
alıcısı orta Amerikalı tüccarlardı. Dokuma üreticilerinden bir başkası kendi çabalarıyla ABD pazarında bir perakende 
zinciri ile anlaştı. Ancak bu anlaşma gerçekleşene, sipariş teslim edilene kadar birçok kez Chicago’ya gidip gelmesi 
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gerekmişti. Siparişini teslim edip, parasını alınca gördü ki aslında bu işten hiç para kazanmamış, kazancını Chicago 
seyahatleriyle tüketmişti. Bu nedenle bu üretici kendi başına bu tür anlaşmalarla uğraşmak yerine Meksika pazarında 
bu işi yapmaya devam etti.”

Bu örnek, ürünlerin pazarlanabilme yeteneği açısından yalnızca el yapımı olmasının yeterli olmadığını aynı za-
manda benzerlerinden ayırt edici özelliklerinin bulunmasının ürünün Pazar şansını artırdığını göstermesi açısından 
oldukça önemlidir.  Ayrıca Vangstrup, bu örnekte üreticinin tek başına Pazar arama çabasına girmesinin zor ve ma-
liyetli bir süreç olduğunu da vurgulamaktadır. Dolayısıyla üretilen özellikli ürünlerin bu konuda yeterliliğe sahip bir 
aracı vasıtasıyla pazarlanması daha etkin bir yöntem olabilecektir. Bu konuda da aşağıdaki Bolivya örneği incelemeye 
değerdir. 

“Bolivya’nın yüksek kesimlerinde Quechua ve Aymara dillerinin konuşulduğu bölgelerde geleneksel el dokumala-
rı yaygındı. El dokumalarının ekonomik kalkınma için kullanılması amacıyla başlatılan bir projede ürün kalitesinde 
önemli ölçüde bir düşüş olduğu görülmüştür. Kalite düşüşünün temel nedeninin ise, ürünlerin bu bölgeye yakın olan 
ve bir turist destinasyonu olan Sucre’ye satılması olduğu tespit edilmiştir. Turistler daha ucuz ürünler satın almak isti-
yorlardı ve bu yüzden de maliyetleri ve fiyatları düşürebilmek için dokumalardaki motifler basitleştirilmiş ve dokuma 
kalitesi düşürülmüştü. Üretimi daha fazla zaman dolayısıyla emek gerektiren geleneksel desenler artık üretilmiyordu. 
Geleneksel üretimi yaygınlaştırmak için kaliteli ve geleneksel desenleri taşıyan pahalı ürünlere bir Pazar bulmak ge-
rekiyordu. Bu amaçla kültürel bir organizasyon olarak ASUR kuruldu. ASUR, ilk olarak kaliteli ve tasarım açısından 
zengin ürünlerin fotoğraflarını uluslararası koleksiyonculara gönderdi. Üreticiler ASUR’dan aldıkları daha yüksek 
kalitedeki yün ile dokumalarını yapıyor sonra bunları kalitelerine göre ASUR’a geri satıyorlardı. ASUR, bu kaliteli 
ürünleri satabilmek için Sucre kentinde tarihi bir bina içerisinde satış mağazası açtı. Bunun yanında da bir tekstil mü-
zesi oluşturdu. Müzeyi ziyaret eden turistler yerel dokumacılarla buluşma ve onları izleme imkanı elde ettiler. Ayrıca 
sergilenen yüksek kaliteli ürünleri incelemek fırsatını buldular. 1994 yılından beri ASUR bölgede yaşayan bayanların 
evlerinde ürettikleri ürünlerden gelir sağlamasına yardımcı olmuş, kendilerinin sokak pazarlarında sattıklarından 
daha fazla kazanmalarına imkan sağlamıştır (Eversole, 2006).”

Zanaatkârlar için uygulanan ekonomik kalkınma projeleri çoğunlukla üreticilerin refah düzeylerini geliştirmeye 
yöneliktir. Bu amaca ulaşabilmek için, bu tür kalkınma projelerinde yer alan STK’lar veya kalkınma ajansları ürün 
kalitesi, girdi temini ve üretim miktarını kontrol etmelidirler. Çünkü küçük ölçekli firmalar açısından bir araya ge-
lip birlikte hareket etseler dahi pazar geliştirme konusu başarılması zor bir görevdir. Üstelik üreticilerin kontrolleri 
dışında ortaya çıkmış olan pazarların küreselleşmesi faktörü, rekabeti oldukça yoğun bir hale getirmiştir ve pazarda 
hızlı bir değişim söz konusudur. Tüm bu faktörler ise zanaatkârlar açısından avantajdan çok dezavantajlar ortaya 
çıkarmaktadır (Eversole, 2006).

Ürünün türüne, hedef pazara, üreticilerin yeteneğine ve diğer faktörlere göre doğru Pazar tanımlaması yapıldı-
ğında zanaatkârlar, el emeklerini zengin pazara satabilir, yeteneklerini arttırabilir ve ürünleri için yüksek fiyatlar talep 
edebilirler. 

Kızılcabölük El Dokumaları ve Niş Pazar

Ülkemizde el sanatlarının çok büyük bir bölümünün yöresel karakter taşıdığı bilinmektedir. Bu yöresel karakterin 
başlıca sebebi ise kullanılan ham maddenin bölgeye has olması ve bulunduğu bölgelerden elde edilebilmesidir. Kızıl-
cabölük el dokumaları da gerek hammadde gerekse kullanılan motifler açısından yöresel karakter taşıyan el sanatları 
ürünlerimizdendir. Bu dokumalar tarihi bir geçmişe sahip olmakla beraber kitlesel üretimin baskısı makineleşmeye 
geçilmesine neden olmuş, fiyat rekabeti nedeniyle de ürünün kalitesi ve yöresel özelliği giderek göz ardı edilmeye 
başlanmıştır. El dokuma tezgâhlarının sayısı ise her geçen gün daha da azalmaktadır.   

Post-fordist üretim sürecinde esnek uzmanlaşma ve ürün farklılaştırması kapsamında Kızılcabölük el dokuma-
larının rekabet avantajı Niş pazarlar yaratılarak sağlanabilir. Öncelikle ürünün sanayi üretiminden kullanılan iplik, 
boya, desen, vs. açısından farklılaştırılıp yeni tasarımlarla el tezgâhlarında üretiminin yapılması bu konuda duyarlı 
müşteri kitlesine hitap edebilecektir. Örneğin, günümüzde dokuma sektöründe kullanılan boyaların çevreye duyarlı 
müşterileri rahatsız etmesi söz konusudur. Dolayısıyla geçmişte kullanıldığı şekliyle yine doğal boyaların bu dokuma-
da kullanılması bu müşterileri hedef pazara dâhil edecektir.  Böyle bir tercih, üreticiler açısından iki yönlü bir avantaj 
da yaratabilir. İlk olarak, sağlık ve çevre duyarlı ürünleri üretenler daha yüksek fiyatlar talep etme şansına sahip 
olurken ikincisi de büyük firmalar açısından bu ürünleri üretmenin maliyeti yüksek olacağından bu pazara girmeleri 
engellenebilecektir. Ölçek ekonomileri açısından büyük firmaların pazara girememesi küçük zanaatkârlar açısından 
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da doğal bir koruma sağlamış ve dolayısıyla karlılığı sürdürülebilir hale getirmiş olacaktır.

Sonuç olarak, Kızılcabölük el dokumalarının rekabet avantajı sağlayabilmesi için öncelikle ürünün farklılaştırıl-
ması gerekmektedir. Ürün farklılaştırma, çok çeşitli ürünler sunmak demek değil, üretilen ürünü müşterinin gözünde 
rakiplerden daha farklı hale getirmektir. Bunun için de özellikle ürünün el dokuması şeklinde sanayi üretiminden ay-
rıştırılması, post-modern toplumlardaki el yapımı ürünlere olan talebin giderek artması nedeniyle üzerinde önemle 
durulması gereken bir konudur. Daha sonra, el yapımı bu ürünün farklı bir müşteri grubu olan çevreye duyarlı kitleye 
yönelik olarak üretilmesi yeni bir Niş potansiyeli yaratabilecektir. El dokumalarının dizayn ve kullanım alanları açı-
sından yeniden tasarlanması farklı Niş pazarların da oluşmasına katkıda bulunabilir. Bilgi düzeyi yüksek, pazarları 
analiz edebilen elemanlarının istihdamı ise ürünün kullanım alanları açısından zenginleştirilmesini ve yaratıcılığı 
teşvik ederek ürüne yeni talep alanlarının oluşturulmasını sağlayacaktır. Hedef aldığı müşterinin özelliklerini tanım-
layabilen, müşteri odaklı üretimi gerçekleştirebilen ve müşteri ilişkilerini önemseyerek müşteri sadakatini sağlayabi-
len üreticilerini el dokumaları pazarında başarılı olma ve ayakta kalma şansı da fazla olacaktır.

Sonuç

Niş pazarlamada çıkış noktası, hedef pazarın tatmin edilmemiş ihtiyaçlarını tespit etmektir. Bu aşamada önemli 
olan bu ihtiyaçların doğru tespit edilmesidir. İhtiyaçların tespit edilmesinin ardından, işletme hedef pazara farklılaştı-
rılmış ürünlerle hitap etmeye başlar. Bu aşamada, ürünü farklılaştırmanın yanında önemli olan diğer bir konu ise bu 
farklılıkları müşterinin algılamasını sağlamaktır. Bu nedenle de işletmelerin, nihai tüketiciye ulaşmak için kullandık-
ları aracıları eğitmeleri veya eğitimli uzman aracılarla çalışmaları ve farklılaştırılmış ürünlerin özelliklerini tüketiciye 
doğru bir şekilde iletebilmeleri gerekmektedir.

Müşteri sadakati, niş işletmelerinin başarılarının en önemli göstergelerinden biridir. Müşteri sadakati ise ilişkisel 
pazarlama ile sağlanabilir. 

Sonuç olarak niş pazarlama prensiplerini uygulayan işletmeler farklı ve tatmin edilmemiş beklentilere sahip müş-
teri kitlesini tespit edebilmekte ve bu müşterilere yönelik mal ve hizmetler üreterek büyük rakip işletmelere rağmen 
varlıklarını devam ettirebilmektedirler. Kızılcabölük el dokumaları sektöründe de Niş pazarlama stratejisi uygulama 
fırsatları mevcuttur ancak bu konuda bilgi ve beceri düzeyi yüksek pazarlama elemanlarına veya kurumlarına ihtiyaç 
vardır.

Kaynakça

Ansal, H. (1994), “Kapitalist Üretim Esneklik Kazanıyor:Post-Fordizm”, İktisat Dergisi, s. 346, Şubat.

Bardakcı, A. ve Haşıloğlu, S.B.(2008), “Buldan Dokumacılık İşletmelerinde Güç Birliği: Ortak Marka–
Perakendecilik”, Yerel Siyaset Dergisi, (yayına kabul edilmiş çalışma).

Chartrand, H.H.(1989), “The Crafts In A Post-Modern Market”, Journal Of Design History, v.2, n.2/3, pp.92-105

Dalgic. T. & Leeuw, M.(1994) “Niche Marketing Revisited: Concepts, Applications And Some European Cases”, 
European Journal Of Marketing, V.28, N.4, Pp.39-55

Doyle, P.(1997), Branding, içinde Baker, M.J(edi) The Marketing Book. 3. baskı, Bath, İngiltere, ss:470-483

Eversole, R.(2006), “Crafting Development In Bolivia”, Journal Of International Development, pp.945-955

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. & Wong, V.(1996), Principles Of Marketing, European Edition., Prentice 
Hall, England, pp.354

Parrish, E:D., Cassil, N,L. & Oxenham, W.(2006), “Niche Market Strategy In The Textile And Apparel Industry”, 
Journal Of Fashion Marketing And Management, v.10, n.1, pp420-432

Porter, M.E.(1985) Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance, içinde Wit, B.D. and 
Meyer, R. (1994) Strategy Process, Content, Context, West Publishing, ABD, 

Salazar, C.A..(2004), “Modern Challenges Of New Business Creation & Entrepreneurship In Rural Areas”, Asso-
ciation Of Global Business Conference, 20 Kasım, Cancun, Meksika

Vangstrup, U.(1997), “Globalization Of Industry In Mexico-A Commodity Chain Approach To The Analysis 
Of Linkage Capabilities”, Latin American Studies Associations, Continental Plaza Hotel, Guadalajara, Mexico, Ap-
ril 17-19

Doç. Dr. Ahmet Bardakcı - Doç. Dr. Nihal Kargı •



288 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)



289Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

K ızılcabölük; halkın geçim kaynağı % 98 dokumacılık olan, Denizli iline 55 km. uzaklıkta 1912 yılında 
Belediyelik olmuş, 5641 nüfuslu şirin bir kasabadır. Dokumacılık 16. asırdan 19. asrın ortalarına kadar 
mekiği el ile atılan tezgâhlarda yapılmış ve mamul madde olarak yalnız düz beyaz donluk denen bezler 

dokunmuştur. 19.asrın ortasından itibaren desenli alacalar dokunmaya başlanmıştır.

1880 yıllarında Avrupa’dan gelen alizarin, şarabi, sarı, yeşil, siyah, çivit gibi has boyaları kullanılmaya başlanmıştır. 
Dokumacılık tarihi çok eskilere dayanan Kızılcabölük’te, hiçbir teknik donanım kullanılmadan 16.asırdan başlayıp 
günümüzde tam otomatik makinelerle devam ettirilen bu meslekle ne yazık ki Kızılcabölük dokumacılıkta hak ettiği 
yeri alamamıştır. 

Ayrıca el dokumaları 2–4 veya 6 ayaklı diye tabir edilen ağaçtan yapılmış tezgâhlarda dokunmaktadır. Bu 
tezgâhlarda her türlü fantezi tekstil ürünü, perdelik, masa örtüsü, gömleklik ve buna benzer çeşitler üretilmekte olup, 
bu ürünler büyük şehirlerin seçkin mağazalarında büyük ilgi görmektedir. Kızılcabölük tekstil ürünlerinin yurtdışına 
ihracatı ile de milli ekonomiye büyük katkılar sağlanmaktadır. 1988 yılında Ege Bölgesi İhracatçılar Birliği tarafından 
düzenlenen yarışmada Kızılcabölük birincilik ödülüne layık görülmüştür. Yukarıda belirtilen şekilde geçim kaynağı 
tekstile dayalı olan 500 otomatik, 1500 civarında yarı otomatik tezgâhta çarşaf, gömleklik, mendil, sofra bezi, pike, 
peçete, ham bez, masa örtüleri ile son 5 yılda ismini daha iyi duyurmuştur (http://www.tavas.gov.tr/).

Kızılcabölük dokuma çeşitleri olarak alaca ve bez dokumaları ile ünlüdür. Gelenekselliğe dayalı dokumacılığın 
teknolojinin gerisinde kalması ve bu şekilde yapılan üretim sonucu ürünlerde kalite ve standart sorunu ortaya çık-
maktadır.

Sektör, hammadde yetersizliği ve talep yetersizliği gibi nedenlerden dolayı tam kapasite çalışamamaktadır. Yine 
nitelikli eleman, pazarlama, maliyetlerin yüksek oluşu gibi sorunlardan dolayı işletmelerin sorunlar yaşadığı belir-
lenmiştir.
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Denizli tekstil sektöründe gerekli olan hammaddeler Denizli çevresinden olduğu kadar, başka bölgelerden, hat-
ta yurtdışından da temin edilmektedir. Özellikle yörede üretimi yetersiz olan pamuk ipliği ve çeşitli sentetik lifler 
Gaziantep, Adana, Antalya, Urfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Bursa gibi merkezlerden; ayrıca, Pakistan, Sri Lanka ve 
Sudan gibi ülkelerden sağlanmaktadır. Çeşitli tekstil kimyasalları ve boya maddeleri de genellikle Batılı ülkelerden 
ithal edilmektedir (MPM, 1998: 959).

Hammaddelerin belirli standarda uymaması ve kalitede süreklilik sağlanamayışı çok önemli bir sorun durumun-
dadır. Bu durum, üretimini büyük ölçüde ihracata yönlendiren ve kalitenin önemini kavramış büyük ölçekli tekstil 
firmalarını uluslararası piyasalarda zor durumda bırakmaktadır. Örneğin kalınlıklarına göre belirli numaralar ve-
rilmiş bulunan ipliklerde partiler arasında farklılıklar olmakta, bu da üretimde aksaklıklara yol açmaktadır. Kalite 
kontrolü için gerekli laboratuar hizmetleri yeterli değildir. Hammadde ve malzemeler kontrolden geçmeden üretim 
hattına alındığı için, kalite bozuklukları ancak işleme aşamasında fark edilebilmekte ve bu yüzden önemli düzeyde 
malzeme, işgücü ve enerji kayıpları ortaya çıkmaktadır (MPM, 1998: 960).

Bu aksaklıklar küçük işletmeleri daha çok etkilemektedir. Özellikle Buldan, Kızılcabölük gibi yörelerdeki aile iş-
letmelerinde maliyet olabildiği kadar düşük tutulmaya çalışıldığı için ucuz iplik kullanımı hataların artmasına neden 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak da üretilen kumaşın hatalı çıkması değer kaybına, o da işletmenin zarar etmesine 
neden olmaktadır. 

Bu bildiride Kızılcabölük dokumalarının Ankara piyasasındaki durumu sorgulanmaya çalışılmıştır. 

Ankara piyasasında çok çeşitli yörelerden geleneksel dokuma ürünler pazarlanmaktadır.  Denizli’den Buldan ve 
Kızılcabölük dokumaları olarak bilinen el dokuması ürünler yerli dokuma kumaşlar arasında en önemli grubu oluş-
turmaktadır. Bu kumaşlar hemen hemen aynı özelliklere sahip dokumalardır. Buldan dokumalarının piyasada daha 
çok tanınması dolayısıyla çoğu alıcı da Kızılcabölük kumaşlarını da Buldan dokuması olarak bilmektedir.  Ancak bu 
iki yörenin metrelik kumaşları arasında kullanılan malzeme ve görüntü açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu farklılıklar Buldan’da fabrikasyon üretim yapan belirli firmaların daha kaliteli kumaş üretimi yapmaya başlama-
sından kaynaklanmaktadır. Kaliteli hammadde ve terbiye işlemlerinin yapılması çekme oranını azaltmakta, kumaşla-
rın görüntüsünü netleştirmekte ve kullanışlılığını artırmaktadır. 

Ankara merkezde yöresel kumaş satışı yapan ve özellikle de Denizli ve çevresi ile çalışan firmalarla yapılan görüş-
melerden elde edilen bilgiler doğrultusunda tüketicilerin en çok şikâyet ettiği durumlar;

- Kaliteli pamuk kullanılmaması 

Yörede yapılan dokumalarda kullanılan pamuk kalitesinin düşük olması üretilen ürünlerin görünümünü ve ku-
maş yapısını olumsuz etkilemektedir. Denizli yöresinde yapılan daha kaliteli pamuktan üretilen benzer dokumaların 
görünümü daha güzel ve kumaş yapısı daha yumuşak olmasından dolayı, pahalı olmasına rağmen daha fazla alıcı 
bulduğu belirtilmektedir. Kızılcabölük dokumalarının kalitesini yükseltmek için; elyaf uzunluğu fazla olan pamuktan 
üretilen büküm sayısı fazla olan iplik kullanılması gerekmektedir. Bu durum maliyeti yükseltse bile alıcı memnuni-
yeti sağlayacağından uzun vadede yöre dokumacılığına katkı sağlayacaktır. Firmalar eğer ham pamuk kullanılacaksa 
kaliteli, temiz iplik kullanılması gerektiğini belirtmektedirler.

- Tefenli (döküntülü) pamuk ipliği kullanılması 

Satıcı firmalar tarafından, maliyetin düşük tutulması ve daha çok el dokusu havası verilebilmesi için tefenli (yöre-
deki adıyla) pamuk kullanıldığı söylenmektedir. Özellikle yöreyi tanıyan ve bu yöreye ait dokumaları satan firmalar 
en çok top halinde dokunup gelen kumaşların temiz ve net bir görüntüsü olmamasından yakınmaktadırlar. Hatta ku-
maşın metrajlanması ve sarılması sırasında pamuk tozlarının ve elyaf artıklarının havaya karıştığını ifade etmektedir-
ler. Bu durumu düzeltebilmek için bazı firmaların kumaşları satışa sunmadan önce yıkama işlemine tabi tuttuklarını 
veya satış yaparken alıcıyı kesim işlemi yapmadan yıkamaları için uyardıklarını belirtmektedirler.

- Yöre dokumalarında çekme miktarının çok fazla olması

Gerek metrajlı dokumalar gerekse kullanıma hazır ürünlerde hem ende hem de boyda çekmenin çok fazla ol-
duğu, ancak 3 yıkamadan sonra ürünün gerçek boyutuna ulaştığı, 1 metrede 8–10 cm. çektiği dile getirilmektedir. 

• Ankara’daki Bazı Firmaların Kızılcabölük Dokumalarında Karşılaştığı Sorunlar
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Özellikle hazır ürünlerde bu durumun problem yarattığı, boyutlarının küçüldüğü için işlevini göremez hale gelip 
kullanılamadığı belirtilmektedir. Bu sorunun giderilebilmesi için iplik halinde iken yıkanmış olması gerektiği ifade 
edilmektedir.

- Ürün çeşitliliğindeki yozlaşma 

Firma sahipleri yerli dokuma kumaşlardan üretilen perde, masa örtüsü v.b. ürünler açısından piyasanın doygun 
hale geldiğini ve alıcıları farklı ürün beklentisi içinde olduğunu belirtmektedirler. Alıcıların günlük yaşantılarında 
kullanabilecekleri, ama doğal malzemeli, sağlıklı aynı zamanda geleneksel estetik değere sahip ürünleri tercih et-
tiklerini ifade etmektedirler. Bu ürünlere örnek vermek gerekirse çarşaf, nevresim, pike takımları, koltuk – kanepe 
örtüleri v.b. olabilir. Firma sahipleri sanayinin ürettiği kumaş ve ev tekstil ürünleri yerine sandıklarında bulunan eski 
dokumaları yeniden aynı özellikte üretimini tavsiye etmektedirler. Ürünlerin çeşitliliği artırılırken, kullanım alanı dü-
şünülerek, el emeği ile yapılan saçak bağlama, eski sandıklarda çıkarılan peşkirlerin kenar su desenleri v.b. örneklerin 
dokumalara eklenerek yeni üretimlerin yapılması alıcı memnuniyeti açısından önemli olabilir.

Sonuç olarak, Ankara’da Kızılcabölük dokumaları satan firmalar genellikle yerli dokuma vb. ev tekstili üzerine 
çalışmaktadır. Bu firmalara birçok yöreden yerli dokuma ürünler gelmektedir. Bu yöreler arasında Buldan’dan başka 
Türkiye’nin birçok yerinden mal akışı olmakta, hatta bu akış son zamanlarda yurt dışından Özbekistan, Türkmenis-
tan gibi Orta Asya ülkelerini de kapsamış durumdadır. Böylece daha ucuz ve farklı mallar da devreye girmiştir.   Hal 
böyle olunca alıcının seçme şansı artmıştır. Hatta kullanım ve gösteriş bakımından Kızılcabölük gibi yöresel dokuma 
yapanların rekabet şansı zora girmektedir. 

Bu durumda uzun vadeli planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hem kaliteli, hem de ucuz mal üretmek Kızılcabölük 
üreticilerinin hedefi olmalıdır.  Bu hedefe ulaşmak için Ankara piyasasından edinilen öneriler şöyle sıralanabilir.

- Metrelik kumaş yerine kullanıma hazır ürün üretiminin yapılması,

- Metrelik kumaş üretiminde ise; yöreye has (çarşaf, bükülü bez, alaca, nikfer bezi v.b. gibi) kumaşların üretilmesi,

- Kaliteli hammadde kullanımı,

- Kumaş dokunmadan önce, iplik halinde iken yıkanmış olması,

- Sandıklardan çıkarılan eski dokumaların tıpkı üretimlerinin (reprodüksiyon) yapılması,

- Fabrikasyon üretim tipi yerine el tezgâhında ev tipi üretimin yapılması ve el emeğinin fazla olduğu, çeyiz sandı-
ğından çıkmış gibi geleneksel süslemelere sahip ürünlerin daha çok alıcı bulacağı ifade edilmektedir.

Fotoğraf 1: Kızılcabölük’te Dokunan Kumaş Örnekleri

Doç. Aysen Soysaldı - Öğr. Gör. Hatice Tozun •
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Fotoğraf 2: Kızılcabölük’te Dokunan Kumaş Örnekleri (RENKLİ s. 345)

Fotoğraf 3: Buldan’da Dokunan Kumaş Örnekleri

Fotoğraf 4: Buldan’da Dokunan Kumaş Örnekleri (RENKLİ s. 345)

• Ankara’daki Bazı Firmaların Kızılcabölük Dokumalarında Karşılaştığı Sorunlar
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Fotoğraf 5: Kızılcabölük Ve Buldan’da Dokunan Kumaş Örnekleri

Ankara Merkezde Kızılcabölük Dokumaları Satan Firmalardan Çekilen Fotoğraflar

Fotoğraf: 6

Doç. Aysen Soysaldı - Öğr. Gör. Hatice Tozun •
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Fotoğraf: 7 (RENKLİ s. 345)

Fotoğraf: 8 (RENKLİ s. 345)

• Ankara’daki Bazı Firmaların Kızılcabölük Dokumalarında Karşılaştığı Sorunlar
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Fotoğraf: 9 (RENKLİ s. 345)

Fotoğraf: 10 (RENKLİ s. 346)

Doç. Aysen Soysaldı - Öğr. Gör. Hatice Tozun •
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Fotoğraf: 11 (RENKLİ s. 346)

Fotoğraf: 12 (RENKLİ s. 346)

Kaynakça

- Milli Prodüktivite Merkezi - MPM (1998) Denizli Verimliliği Artırma Projesi, Ankara.

- (http://www.tavas.gov.tr/)

Kaynak Kişiler
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E ski adıyla “Kızılcaoluk” yeni adıyla “Kızılcabölük”, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı 6500 nüfuslu küçük ama 
namı Dünyaya yayılmış meşhur bir beldemizdir. Müşterileri arasında Beyaz Saray, İngiliz Kraliyet Ailesi, 
Dubai’deki 7 yıldızlı Burj Al Arap Oteli ile birçok yabancı filme kostüm hazırlamanın da bulunduğu (Tru-

va, Karayip Korsanları ve Japon Gelin) Kızılcabölük dokumacıları, satışlardaki durgunluğa, fiyatlardaki gerilemeye 
dikkat çekerek artık meslekte sona gelindiğini düşünmektedirler. Bu durgunluğun ve gerilemenin en büyük sebebi 
olarak da, Çin Malı ürünlerin piyasada kalitesine dikkat edilmeden düşük fiyatlarla alıcı bulması ve Kızılcabölük 
dokumalarının kalitesinin kaybolup gitmesi gösterilmektedir.

Dokumacılık yapan mükellefler, 2006 yılının son döneminden bu yana kadar Denizlideki tekstil sektörünün için-
de bulunduğu kriz neticesinde, kendi çapında imalat yapan işletmelerin pazarlama sıkıntısı yaşadıklarını ifade etmek-
te, diğerlerinin de genellikle Denizli’deki büyük firmalara fason işi ile iştigal ettiklerinden çok büyük işsizlik ve nakit 
sıkıntısı içinde bulundukları ortaya konulmaktadır.

Firmaların sıkıntılarından bir başkası da vergi konusudur. Zaten durgunluk içinde bulunan firmalar, sabit mali-
yetler ve düşük kar marjları nedeniyle kendi faaliyetlerini idame ettirmekte zorlanırken, vergilerini zamanında öde-
yememe veya hiç ödeyememe problemi ile de karşı karşıyadırlar. Hatta mükellef kayıtlarını iptal ettiren mükellefler 
de olmuştur. Diğer sorunlar ile birlikte vergisel şartlardaki ağırlık, firma ve gerçek kişi işletmelerini kayıt dışı faaliyete 
de itmektedir. Bu çalışmada yukarıda anılan sorunlar, özellikle vergi penceresinden istatistikler yardımıyla analiz 
edilecektir.

Vergi Kavramı

Vergi; kamu hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunmak üzere devlet tarafından (vergi idaresince) egemenlik 
hakkı kullanılarak, mükelleflerden ödeme güçlerine göre, cebren ve karşılıksız olarak tahsil edilen parasal ödemeler-
dir. Özetle, kamu harcamalarının finansmanında devletin en yoğun olarak kullandığı kaynak, mükelleflerden karşı-
lıksız ve zorla toplanan vergilerdir. Günümüzde, sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemiş çağdaş devletler; devlet 
düzeyinde yapılacak kamu harcamalarının finansmanını, yaygın olarak, mal ve hizmet üretiminin piyasadaki arz ve 
talebe göre gerçekleştiği özel kesimden, mal ve hizmet üretiminin siyasal karar alma mekanizması tarafından ger-
çekleştirildiği kamu kesimine kaynak transfer ederek gerçekleştirmektedirler. Vergi, transfer edilen bu kaynakların 
en önemlisi ve garantilisidir. Vergi aynı zamanda, devlet egemenliğinin en üstün göstergelerinin başında gelmesi 
nedeniyle, vergi almak devlet olmak demektir. Bu noktadan hareketle devlet, toplum halinde yaşamanın bir gereği 
olarak ortaya çıkan kamusal ihtiyaçların finansmanında kullanılmak üzere hukuki cebir altında vergi alma yetkisine 
sahiptir1.

* Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Öğretim Elemanı,  ersanoz@pau.edu.tr.
1  Mehmet Tosuner ve Zeynep Arıkan, Vergi Usul Hukuku, İzmir, 2007, s.25.

VERGİ PENCERESİNDEN
KIZILCABÖLÜK

Yrd. Doç. Ersan ÖZ*
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Denizli-Tavas-Kızılcabölük Vergi Yapısı

 Denizli’de 9 vergi dairesi, 12 mal müdürlüğü bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo ve grafiklerde özellikle dokumacılık 
ve tekstil sektörüne vurgu yapılarak Denizli ve tekstille anılan ilçelerindeki vergi profili gözlem altına alınacaktır. 
Öncelikle dokumacılık sektöründe faaliyette bulunan mükellef sayılarına göz atmakta fayda vardır.

Tablo 1: Dokumacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükellefler

Bulunduğu 
Belde

Gerçek Usul 
Mükellefiyet

Basit Usul 
Mükellefiyet Kurum Adi 

Ortaklık
31.12/2007’den Bu 
Yana Gerçek Usul Toplam

Denizli 22407 18610 5800 1150 47.967

Kızılcabölük 130 182 2 1 10 325

Karahisar 15 59 1 2 3 80

Babadağ 118 357 26 501

Buldan 823 1106 62 15 2006

Kaynak: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı

* Denizli’de ayrıca toplam 27.184 KDV, 27.474 stopaj ve 11.093 gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunmak-
tadır.

Tablo 1’den de takip edileceği üzere Denizli il merkezinde dokumacılık sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 50 
Bin mükellef bulunmaktadır. Buldan’da dokumacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellef sayısı 2006, Babadağda 
501, Kızılcabölükte 325 ve komşusu Karahisarda 80’dir.

İnceleme sahamız olan Kızılcabölükte ve bağlı olduğu ilçe olan Tavas’ta diğer sektörlerdeki mükellefler de dikkate 
alındığında aşağıdaki rakamlara ulaşılmaktadır. 

Tablo 2: Kızılcabölük Mükellef Sayıları (2007)

Türü
Gelir Vergisi Kurumlar 

Vergisi Adi Ortaklık Toplam

Gerçek Basit

495

Tekstil Sektöründekiler 130 182 2 1

Diğer Sektördekiler 63 138 2

183 307 4 1

Kaynak: Tavas Vergi Dairesinin yardımlarıyla Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınmıştır.

Tablo 3: Tavas Mükellef Sayıları (2007)

Gelir Vergisi Kurumlar 
Vergisi KDV Gelir Stopajı Toplam

Gerçek Basit

5.7531305 1826 95 1.305

3.131 95 1.305 1.222

Kaynak: Tavas Vergi Dairesinin yardımlarıyla Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınmıştır.

Kızılcabölük kasabasına ait mükellef sayıları toplamı, Tavas ilçesindeki toplam mükelleflerin yaklaşık %8’ine te-
kabül etmektedir. Optimal mükellef sayısı seçmen sayısıyla doğru orantılıdır. Gerek Tavas ve gerekse Kızılcabölük 
açısından bakıldığı vakit, seçmen sayısının mükellef sayısına oranla oldukça fazla olduğu görülmektedir. Aynı de-
ğerlendirmeyi Denizli ilinin geneli açısından ve hatta Türkiye geneli açısından yapmak yanlış olmayacaktır. Çünkü 

• Vergi Penceresinden Kızılcabölük
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Türkiye geneli mükellef sayısı iyimser telaffuzla 10 Milyon kişidir. Fakat toplam seçmen sayısı yaklaşık 45 Milyon ki-
şidir ve giderek artmaktadır. Yani seçmen sayısının dörtte birinden daha az mükellef bulunmaktadır. Halbuki optimal 
mükellef sayısı, bir ülkenin seçmen sayısının yarısı kadar ya da daha fazlası kadar olmalıdır. 

Son olarak tablo 4, grafik 1 ve grafik 2 yardımıyla Türkiye ve Denizli geneli mükellef sayıları karşılaştırmalı olarak 
ortaya konulacaktır.

Tablo 4: Faal Mükellef Sayıları (Şubat 2007)

 Türü MÜKELLEF SAYISI DENİZLİ

 KDV 2.222.984 27.336

 Kurumlar Vergisi 612.843 6.012

Gelir Vergisi
1.709.293G+2.223.070S+
626.723GMSİ+769.552B=

5.328.638

22.192G+18.197B+
28.088S+10.795GMSİ=

79.272

 Toplam 8.164.465 112.620

* G: Gerçek Usulde, S: Stopajla, GMSİ: Gayrimenkul Sermaye İradı 

Mükellefleri, B: Basit usuldeki mükellefler

Kaynak: Ersan ÖZ, “Türkiye’de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme”, Mali Pusula Dergisi, Sayı:31, 
2007.

Grafik 1: Türkiye’de Kayıtlı Mükellef Sayıları(2007-Şubat)

Grafik 2: Denizli Mükellefiyet Grafiği

Yrd. Doç. Dr. Ersan Öz •
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Mükellef sayıları böyle olmakla birlikte, anılan mükellefler ne kadar vergi ödemektedirler sorusu akla gelmekte-
dir. Kızılcabölüklü mükelleflerin 2006 ve 2007 vergilendirme dönemlerinde ödedikleri vergilere ilişkin rakamlar tablo 
5 ve tablo 6’da yansıtılmaktadır. Tablo 7’de ise Tavaslı mükelleflerin ödedikleri vergilere ilişkin veriler yer almaktadır.

Tablo 5: Kızılcabölük’te Dokumacılara Ait 2006 Vergilendirme Dönemi Tahakkuk-Tahsilât Miktarları (YTL)

Vergi Türü Tahakkuk Eden Mahsup Miktarı Ödenecek Ödenen

Gelir Vergisi 84.511,18 40.249,69 44.261,49 34.849,84

Stopaj Vergisi 68.325,25 215,98 68.109,27 55.377,23

Kurumlar Ver. 13.831,82 13.832,54 - -

KDV 447.724,19 2.700.029,17 27.130,87 21.262,46

Kaynak: Tavas Vergi Dairesinin yardımlarıyla Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınmıştır.

* Gelir Vergisi itibariyle, 2006 yılı tahakkuklarının %43’ü tekstil sektörü, %57’si ise diğer sektörlerden kaynaklan-
maktadır. 2006 yılı tahsilâtının ise %44’ü tekstil sektörü, %56’sı ise diğer sektörlerden kaynaklanmaktadır.

Tablo 6: Kızılcabölük’te Dokumacılara Ait 2007 Vergilendirme Dönemi Tahakkuk-Tahsilât Miktarları (YTL)

Vergi Türü Tahakkuk Eden Mahsup Miktarı Ödenecek Ödenen

Gelir Vergisi 108.174,00 32.452,20 75.721,80 23.978,00

Stopaj Vergisi 57.781,34 1.948,59 55.832,75 43.756,13

Kurumlar Ver. - - - -

KDV 387.823,56 2.451.879,53 27.897,94 21.863,62

Kaynak: Tavas Vergi Dairesinin yardımlarıyla Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınmıştır.

* Gelir Vergisi itibariyle, 2007 yılı tahakkuklarının %41’ü tekstil sektörü, %59’si ise diğer sektörlerden kaynaklan-
maktadır. 2007 yılı tahsilâtının ise %38’i tekstil sektörü, %62’si ise diğer sektörlerden kaynaklanmaktadır.

Tablo 7: Tavas İlçesi Tahakkuk-Tahsilât Rakamları

Yıl Tahakkuk Tahsilât Tahsilât/Tahakkuk

2006 19.462.361 12.835.074 %66

2007 23.698.304 17.658.101 %74.5

Kaynak: Tavas Vergi Dairesinin yardımlarıyla Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınmıştır.

* Türkiye Geneli Açısından bakıldığında Tavas ilçesinde tahsilâtın tahakkuka oranı oldukça düşüktür. Tahsilâtın 
tahakkuka oranı Türkiye geneli %92, Denizli’de ise %81’dir. Türkiye’de tahsilâtın tahakkuka oranının en yüksek oldu-
ğu il %98 ile Kocaelidir.

Son olarak 2006 ve 2007 vergilendirme dönemlerinde en fazla vergiyi ödeyerek rekortmen listesine giren ve alkışı 
hak eden mükellefleri de belirtmekte yarar görmekteyiz. 

Tablo 8: Kızılcabölük Vergi Rekortmenleri

Birinci İkinci Üçüncü

2006 (Genel) Erdinç KIZILTAŞ Kamil ALLIN Ahmet DOBULGA

2006 (Tekstil) Ahmet DOBULGA Kadir DERİLİOĞLU Osman EKELİK

2007 (Genel) Erdinç KIZILTAŞ Ahmet DOBULGA Kamil ALLIN

2007 (Tekstil) Ahmet DOBULGA Volkan SALINAN Ramazan TAŞKIN

• Vergi Penceresinden Kızılcabölük
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Sonuç ve Değerlendirmeler

Denizli, ticareti, sanayisi, sosyal, kültürel özellikleri ve turizm imkânlarıyla Türkiye’nin en gözde illerinin başında 
gelmektedir. Çalışılabilir sahaları, kalifiye emek potansiyeli, mevcut ve yeni teknoloji imkânları ile potansiyel iller 
arasında cazibe merkezlerinin en önde gelenlerindendir. Fakat böyle olmakla birlikte son zamanlarda Denizli’de de 
Türkiye Ekonomisinin genelinde yaşanan ekonomik darboğazdan etkilenmeler yaşanmaktadır. Tekstil kenti olarak 
anılan ilimizde küçük esnafından ihracatçısına kadar herkes yakınmaktadır. Kimi işgücü maliyetlerinden, kimi girdi 
maliyetlerindeki artıştan ve zaten durgun olan piyasada mal satamama endişesiyle maliyetlerdeki artışı fiyatlara yan-
sıtamamaktan, kimi enerji maliyetlerinden ve kimi de ayrıntılarıyla incelediğimiz vergilerden şikâyetçidir. Şu açıkça 
bilinmelidir ki; gelişmekte olan ülkelerde, tam istihdam ve fiyat istikrarının birlikte sağlanması anlamına gelen eko-
nomik istikrar siyasi istikrara sıkı sıkıya bağlıdır. Türkiye de gelişmekte olan bir ülkedir. Eğer Türkiye’de çok partili 
hayata geçilen 1946’dan bu yana siyasi istikrar olmuş olsaydı ve bu da ister istemez ekonomik istikrara yansımış ol-
saydı, bizimde milli gelirimiz şu andakinin en az 2 katı, fert başına milli gelir 30 Bin Dolar, enflasyon %1-2 bandında 
kararlı, işsizlik %4 doğal işsizlik seviyelerinde olurdu. Vergi mi? Vergi şu anki oranlarda olsa da olurdu, olmasa da. 
Çünkü bahsettiğim makroekonomik verilere sahip olan bir ülkenin vatandaşının vergiden şikayet etmesi beklene-
mezdi. Şu anda imrenerek baktığımız Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının vergiye bakışı aynen böyle. Bizde vergi 
ödememek veya az ödemek marifet iken, orada vergi ödememek büyük ahlaksızlık, vergi ödemek ise bir onur vesile-
sidir. Denilebilir ki, bizim ülkemizin şartları ile o ülkelerin şartları aynı değil. Elbette aynı olmaz. Çünkü orada hem 
siyasi istikrar var hem de ekonomik istikrar var. Çalışmamız itibariyle sadece vergi istatistiklerine baktığımız zaman, 
genel bütçe vergi gelirlerinin sadece %1’inin Denizli’den sağlandığını ve bu oranla Denizli’nin 81 il arasında 17. sırada 
olduğunu görmekteyiz. Denizli, tahakkuk ettirdiği verginin maalesef sadece %81’ini tahsil edebilmektedir. Bu göster-
geyle de 81 il arasında 66. sıradadır. Türkiye’nin gelişmişlik endeksi sıralamasında merkez ilçe bazında 9. sırada yer 
alan Denizli’nin bu göstergelere sahip olması düşündürücüdür. Dokuma ve tekstille adı özdeşleşen beldelerden olan 
Kızılcabölükte’de durum Denizli’den veya Türkiye genelinden pek farklı değildir. Peki, çözüm nedir? Çözüm bence 
sadece ekonomik önlemler değildir. Size tuhaf gelebilir ama şu an içinde bulunduğumuz konjonktür bana farklı bir 
çözüm ürettiriyor. Türkiye’de şu an yaşanan gelişmeler ekonomik çözümlerin etkisini nötralize etmiştir. Bence şu anki 
çözüm; Öncelikle yaşadığımız vatanı sevmeliyiz. Önce ülkemiz, sonra ailemiz ve en son olarak kendimiz için çalışıyor 
olma prensibine inanmalıyız. Nasıl ki tüm dinler her yönden ahlaklı olmayı emrediyorsa, bizde özellikle iş ahlakını 
ve dürüstlüğünü tüm toplum olarak ön plana almak zorundayız. Ancak bu şekilde ülkemiz artık kriz kelimelerinden, 
durgunluklardan ve huzursuzluklardan uzaklaşabilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Ersan Öz •
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K ızılcabölük de üretilen ürünlerin tüketiciye tanıtılması ve tüketicilere göre kişileştirilmiş ürünleri sunmak 
için tüketiciler ile birebir ilişkiler kurmak gerekmektedir. Artık günümüz teknolojisinde tüketiciyle birebir 
ilişki kurmanın yolu internettir. 

Gelişmiş pazarlarda geleneksel mecraların tahtını sarsmaya başlayan İnternet’i kullanmak o kadar da kolay değil. 
İnternetteki ve internet teknolojilerindeki gelişmeleri çok iyi takip etmek gerekmektedir. Potansiyel tüketiciyi İnter-
net üzerinden değil müşteri yapmak, kendi internet sayfanıza bile çekmek için “banner” tasarlayıp bunu da uygun 
sitelere yerleştirmenin yeterli olmadığı herkes tarafından kabul edilir hale gelmiştir. Tüketiciyi sayfanızda tutabilmek, 
ürünlerinizi tanıtıp, ürün satışı yapabilmek için baştan sona kadar çok iyi tasarlanmış ve çalışılmış bir kampanya ya-
ratmak şart. Bunu da yapabilmek için internette kullanılan pazarlama ve satış stratejilerini firmanın sosyal, ekonomik 
ve teknolojik imkânları göz önünde tutularak oluşturmak gerekmektedir.

İnternet kullanıcılarını web sayfasında tutabilmek ve satış yapabilmek için tüketicileri etkileme sürecini iyi bilmek 
ve buna uygun stratejiler geliştirmek önemlidir. Tüketicilerle iletişim kurmada ve satış çabalarını olumlu sonuçlandır-
mada rehber niteliği taşıyan AIDA modeli,  tüketicilerin etkilenme sürecini en iyi şekilde ifade etmektedir.

1925’de geliştirilen ve hala geçerliliğini koruyan AIDA modeli, İngilizce Attention (Dikkat), Interest (İlgi), Desire( 
İstek) ve Action( Hareket) kelimelerinin ilk harflerini ifade etmektedir. Satış çabalarının planlanmasında rehberlik 
eden AIDA modeli dört aşamadan meydana gelmektedir:

• Dikkat çekmek
• İlgi uyandırmak
• İstek yaratma
• Harekete geçirme

Satış çabaları tüketicilerin mala dikkatlerini çekecek biçimde yapıldığında, tüketiciler maldan haberdar olurlar. 
Mala ilgi yaratacak şekilde satış çabalarında bulunulduğunda ise tüketiciler mala ilgi duyarlar. Satış çabaları mala 
karşı tüketicilerde istek yaratacak biçimde yapılırsa, değerleme aşamasında etkili olur. Tüketici malı denemek üzere 
harekete geçirildiğinde, malı dener ve satın alma kararı verir (Tenekecioğlu, Ersoy, 2000, s.243-244).

Bilgi toplumunda ise her şey bilgi çağı öncesi toplumlara göre çok daha hızlıdır. İnternette pazarlama daha hızlı, 
daha ucuz ve daha doğru sonuçlar verebilme özelliklerine sahiptir. Genel olarak internet üzerinde bir iş alanı kendi-
sini duyurabilmek için aşağıdaki yöntemleri kullanır:

KIZILCABÖLÜK EL 
SANATLARININ ELEKTRONİK 
ORTAMDA TANITIMI VE SATIŞ 

STRATEJİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Duygu KOÇOĞLU* • Öğr. Gör. Mete Okan ERDOĞAN**

* Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Elemanı, dkocoglu@pau.edu.tr.
** Pamukkale Üniversitesi Denizli Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Programı Öğretim Elemanı, me-

teokan@pau.edu.tr.  



304 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu (28-30 Mayıs 2008)

Banner gibi internet reklamları

• Arama motorları
• Tartışma grupları
Bu yaklaşımdaki problem, iş alanının ulaşabileceği müşteri potansiyelinin sadece müşterilere bağlı olmasıdır. 

Hatta bir müşterinin internet sayfalarında dolaşırken bir iş alanıyla ilgili reklamı görmesi şansa bağlıdır.

Banner reklamları, sık ziyaret edilen sitelere konulan, reklamı veren siteye bağlantı sağlayan şerit veya bant biçi-
mindeki mesajlardır. Siteye giriş yapan ziyaretçi, banner üzerinde yer alan ve dikkat çeken mesaj yada görüntülerde 
oluşan sembolü tıklayarak siteye ulaşabilmektedir.  (Demir, Sahin, Tümer,  s.160, 2001). 

Banner’ların en önemli amacı, dikkati odaklayarak kullanıcıların reklamın yönlendirdiği sayfalara bağlanmala-
rını sağlamaktır. Bilgi akışının çok hızlı gerçekleştiği internet ortamında reklamların kullanıcının dikkatini çekebil-
mesi için renk, tipografi vb. grafik elemanlarının doğru ve etkili kullanılması gerekir. Bununla birlikte, banner’larda 
yaratıcı fikirlerin kullanılması, mesajın hedef kitleye ulaştırılmasında özen göstermek, sistematik bir anlatım izlemek, 
kullanıcıyı reklam akışına katmak, internet reklamlarını dikkat çekici ve etkili bir hale getirebilmek için gereken baş-
lıca özellikler olarak sayılabilir (Şener, 1999: Biçkes, 2001, s.56)

Üreticilerin kendilerini tanıtabildikleri en önemli araç bir web sayfasıdır. Fakat birkaç yıl önce yapmış olduğunuz 
bir web sayfanız varsa bu web sayfanız size istediğiniz performansta hizmet verememektedir. Web sayfanızın pazarla-
ma hizmetinde bulunması imkânsız olmaktadır.

Web sayfamızda Mevcut markanızın desteklenmesi ve site içeriğinin cevap verme hızının en iyi şekilde olması 
için grafik elementlerinin verimli şekilde kullanılması, ana sayfa dizaynı ile ziyaretçileri tutmak, satış önerilerini-
zi sunmak ve markanızı  tanıtmak ve sitenin derinliğine doğru gidilmesini önerecek stratejiler uygulamak. Serbest 
yapıda tasarlanması, içerik ve dizaynın arama motorlarının taramasına uygun olması, dizaynın kullanılması kolay 
ve hedef kitlenin beklentilerine uygun olması, site içerisindeki alt konulara ait yönergelerin kullanılışlı olması, telif 
hakkı, gizlilik ve yasal politika konularına yer verilmesi, özellik ve konuların kapsamı geniş olması, kullanıcılarınızın 
ve müşterilerinizin veri güvenliğini sağlaması, dinamik yapıda olması ve web site analizinin yapılması mutlaka gerek-
lidir. Bunlar varsa etkin bir web pazarlamadan söz edilebilir. Web pazarlama sunmuş olduğunuz mal ve hizmetlerin 
var olan ve gelecekteki edindiğiniz müşterilerinize web tabanlı araçlar yolu ile tanıtılmasıdır. 

Web pazarlamada satış;

• Doğru hazırlanmış/zamanlanmış reklâm

• Yeni ürün araştırması
• Müşteri hizmetleri

• Kızılcabölük El Sanatlarının Elektronik Ortamda Tanıtımı ve Satış Stratejileri
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Şirketler var olan pazar etkinliklerine alternatif bir seçenek olarak kullandıkları web pazarlama;

• E-Mail ve listeleme yöntemi
• Online (Çevirimiçi) reklâm
• Elektronik bülten (e-newsletter)
• Bağlantılar
• Üyelik programları gibi farklı interaktif tabanlı internet araçları ile desteklenir. Bu destekleme doğru şekilde 

tasarlanmış bir web site üzerinden geleneksel tanıtı yöntemlerine alternatif olarak kullanılmaktadır.

Web pazarlamanın gelişmesi için kullanılan bu seçenekler, müşterileriniz hakkında bilgi toplamanızı ve onların 
ihtiyacına göre hizmet sunabilmenize kolaylık sağlar.

Web Pazarlama Araçları

E-Posta İle Pazarlama

E-posta insanlara ulaşabilmek için kullanılan en iyi yöntemdir. Her gün, milyonlarca internet kullanıcısı milyon-
larca e-posta okuyor, bunları yanıtlıyor ya da siliyor. Bir zamanlar telefonun olduğu gibi, günümüz dünyasının da en 
önemli iletişim aracı e-posta’dır. E-posta ile pazarlama da bu aracı kullanarak pazarlama yapma yöntemidir. E-posta 
ile pazarlamada amaç müşteriyi beklemek yerine ona doğrudan ulaşabilmek. Böyle bir pazarlama ile birçok avantaj 
elde ediliyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

• Müşteri isteklerini anlayabilmek 
• Mal veya servis hakkında müşteri memnuniyetini ve kaliteyi anlayabilmek. 
• Müşteri davranışlarını anlayabilmek ve sınıflandırabilmek. 
• Yeni stratejiler belirleyebilmek. 

Bu tip verilerle, bir iş alanı kendisiyle ilgili aşağıdaki analizleri yapabilir:

• Müşterileri istek ve ilgilerine göre sınıflandırabilme. 
• Ürünlerin değerini anlayabilme ve rakiplerle karşılaştırabilme. 
• Ürünler hakkında karar verebilme. 
• Ürünlerin özelliklerini değiştirebilme. 
• Geleceğe yönelik planlar yapabilme 

Bunlarla beraber e-posta ile pazarlama tüm bu sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlar. En basit olarak, e-posta 
ile pazarlamada müşteri kendisinin ilgilendiği bir konuyla ilgili bir e-posta alır. Bu kişi e-postayı gönderen iş alanı ta-
rafından bilinen bir müşteri olabileceği gibi kendisi hakkında hiçbir şey bilinmeyen biri de olabilir. Bu e-postaya müş-
terinin göstereceği tepki, pazarlamanın başarısını belirler. Bu noktada bazı unsurların göz önüne alınması gerekir. Bir 
kişiye e-posta göndermek o kişinin bu postayı okuyacağı anlamına gelmez. Her gün, binlerce mail hiç okunmadan 
siliniyor. Daha önemlisi bazı e-postalar, mail sunucuları tarafından analiz ediliyor ve uygun görülmeyenler tamamen 
reddediliyor. Dolayısıyla her ne kadar e-posta ile pazarlama birçok avantaja sahipse de yalnızca kurallarına uyularak 
yapılan bir pazarlama başarılı olabilir.

E-pazarlama eğer doğru kullanılırsa önemli bir pazarlama gücü. Eğer kurallarına uyulmazsa kolaylıkla spam (alı-
cıların bilgi ve onayı olmadan gönderilen ticari amaçlı e-posta) olarak değerlendirilebilinir. 

Bir kişinin e-posta adresini bilmek, ona pazarlama amaçlı e-posta atabilmek için yeterli değildir. Aşağıdaki du-
rumlarda da kişiye pazarlama postası göndermek için yeterli şartlar yoktur:

• Bir mail adresini web sitesinde görmek. 
• Bir forum içerisinde kişinin ilgi  alanlarını açıkladığı bir e-postasını görmek. 
• Tartışma gruplarından e-posta adresi toplamak. 
• Hedef kitlenin e-posta adreslerini  satın almak. 

Bütün bu durumlar, e-postanın sahibinin izni olmadığı için e-posta ile pazarlama için yeterli değildir. E-posta 

Yrd. Doç. Dr. Duygu Koçoğlu - Öğr. Gör. Mete Okan Erdoğan •
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sahibi gönderilecek e-postayla ilgili hiçbir şey bilmemekte, tamamen istemi dışında e-posta almaktadır. Bununla 
beraber, e-posta sahibi eğer servis aldığı şirketle e-posta sayısına göre bir ücretlendirme ile anlaşmışsa, gönderilen 
pazarlama amaçlı e-postalar e-posta sahibinin para harcamasına da neden olur. 

E-posta ile pazarlamanın başarı olabilmesi için 2 unsur vardır: Pazarlama amaçlı e-posta gönderebilmek için 
e-posta sahibinin izni ve bir e-postaya sahip olmaktır..

Kişilere pazarlama amaçlı e-postalar gönderirken, herhangi bir anda bu tip e-postalar almayı engelleyici olanak-
larında e-posta sahiplerine tanınması gereklidir. Böylelikle, e-posta sahipleri istedikleri zaman kendilerini pazarlama 
sisteminin dışına çıkarabilirler.

Online Reklâm: Online marka oluşturma ve kendi sitenize yönlendirmede kullanılan etkileşimli reklâmlardır. 

Elektronik Bültenler: Bu bültenler abone olanlara gönderilen grafik ve fotoğraflarla birlikte bilgi ileten içerikli 
e-maillerdir. Kargo ve matbaa maliyetlerini sıfıra indirirken, şirketinizin hakkındaki bilgiyi marka farklılığınız ve 
marka değerinizi arttırmak için kullanabilirsiniz.

Üyelik Sistemi: Bu sistem oluşturmuş olduğunuz web sitenize üye olanlara yönelik sunmuş olduğunuz avantaj 
sistemidir. Burada üye olanlara vereceğiniz ekstra avantajlar site ziyaret oranlarında olumlu etki yaratacak ve tanıtım 
rantını yükseltecektir. 

Web Sitesi: Şirketinizin sanal yüzü olarak göstereceğiniz web siteniz, hizmet ve ürünlerinizi çok fazla kişiye 24 
saat sürekli sunma ve tanıtma avantajı verir. İyi yapılandırılmış ve veri kayıtlarını doğru şekilde biçimlendirebilen bir 
web sitesi normal satış sonrası oluşturulması gereken performans raporlarına anlık ulaşmanıza da izin verir. 

Web Pazarlamanın Yararları

1. Pazarın Genişlemesi

Web üzerinden pazarlama, normal pazarlama ile hitap edeceğinden çok daha fazla kişiye hitap edebilme alt yapı-
sına sahip olduğundan verimliliği tartışılmazdır. 

2. Müşteri Hizmet Maliyetlerini Azaltmak

Web üzerinden pazarlama, normal pazarlama ile oluşacak bütçeyi çok daha aza indirirken, normal pazarlama 
ile ulaşılacak kişiden kat kat fazla kişiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca müşteriler internetten şirket bilgilerinize 
ulaşırlar ve satış alanınızı sanal ortama da taşımış olunur.

3. Müşterilere Yeni iletişim Kanalları Açmak

Web pazarlama teknikleri online ve interaktif müşteri portföyünüzü geliştirmenizi sağlar. Ayrıca şirket içi yeni 
haber, ürün ve hizmetlerden, e-mail, e-bülten ve teknolojik hizmetlerle zamanında bilgi aktarılabilir.

İş başarısını arttırmak için internet medyasının önemini anlamak ve internet üzerinde yer almak iyi bir başlangıç. 
Büyük yada küçük ama çoğu küçük işletme bu fırsatı tam olarak nasıl kullanabileceğini bilemiyor. Maalesef küçük 
işletmeler bu bilgisizliğin sonucu online pazarlamada önemli bir hata yapıyorlar; internet üzerinde basit bir web site-
siyle yer aldıkları zaman işlerinin tamam olacağını, sayfalarını, ürünlerini herkesin göreceğini sanıyorlar.

Maalesef böyle değil. Web sürekli bir gelişim ve hareket içinde. Online pazarlamanın kuralları her gün yeniden 
oluşuyor ve değişiyor. Bir kaç yıl önce yaptırdığınız bir web siteniz varsa, oyunun dışında kalmışsınız demektir. Dü-
şünün bir son defa sitenizi ne zaman güncellediniz. Yeni bir bilgi koydunuz. Paralı listelemelerde yer alıyor musunuz? 
Sitenizi kaç kişi ziyaret ediyor? Kimler ziyaret ediyor? 

Tutundurmanın AIDA modelindeki aşamalarda etkinlikleri de farklıdır. Dikkat çekme aşamasında reklam ve 
halkla ilişkiler etkin olurken, harekete geçirme aşamasında kişisel satışın ve satış geliştirmenin etkinliği daha fazla 
olabilmektedir Pazarlama yöneticisinin tutundurma karmasını geliştirirken bu etkileri göz önünde bulundurması 
gerekir (Mucuk, 2001, s.174).

İnteraktif web siteleri ile sosyal ağ siteleri, son yıllarda yeni tüketici kuşağının en büyük meraklarından biri haline 
geldi. Facebook profilleıi, twitter, Bickr’daki resimler, linkedin’deki cv’ler, last fm’deki müzikler, itiraf. com’daki itiraf-
lar ve yonja’da edinilen arkadaşlar, bu kuşa ğın sosyal ortamlardaki konuşma konuları arasında. Bu siteler gün içinde 
mutlaka en az bir kere zi yaret edilen bu sitelere olan ilgi, markala n da harekete geçirmiş durumda. Yeni nesle ulaşmak 
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isteyen şirketler için bu siteler, artık bir mecra olarak ciddiye alın maya başladı. Zaten uzmanlar da önümüzdeki yıllar-
da birçok şirketin bu sitele re yaptıkları reklam harcamalarını artıracakları yönünde tahminler yapıyor. 

Web site ziyaretçilerinin ilgisini çekmek için ‘tüketici neredeyse orada  ol “felsefesi, elektronik ticarette rekabetçi 
avantajın anahtarıdır. Web site içeriği geliştirildikten sonra kullanıcılar, bu sitenin varlığından haberdar edilmeli ve 
onları siteye çekecek yöntemler sağlanmalıdır. Siteyi hedef tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmak 
öncelikle dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Site, genel çatısı yani nihai yapısına kullanıcılardan gelen 
talep ve beklentilerle ulaşmaktadır. Kullanıcı odaklı çerçevede hazırlanan site içeriği güncel, doğru, güvenilir bilgi-
lerle donatılmasının yanında, onlar için kullanımı kolay, çekici ve hatta eğlenceli modüllerle birlikte sunulmalıdır. ( 
Erdal, , s.8)

Öncelikle tüketicinin anlamlı bulabileceği şekillerde bu sitelerde yer almak çok önemli. Çünkü sadece rakiplerle 
değil sosyal networkleri oluşturan bütün içeriklerle yarışılıyor. Bu alanlarda bir marka profili oluşturmak yeterli değil. 
Onun altını doldurmanız ve tüketicinin güvenini de kazanmanız gerekiyor.

Bunun için de sadece pazarı, markanın ihtiyaçlarını ve tüketiciyi değil, kullanmayı planladığınız sosyal ağın kul-
lanıcı segmentlerini de tanımlamanız ve onları anlamanız şart. Eğer kullanıcının yarattığı bir içerik etrafında bir ak-
tivite planlıyorsanız ve Youtube ana mecranız olarak aklınıza geliyorsa Youtube’ın milyonlarca kullanıcısından sadece 
yüzde 1’nin gerçekten içerik yüklediğini aklınızda bulundurmalısınız. Farklı tüketicilere farklı içeriklerle gidebilme-
lisiniz.

Kızılcabölük el sanatları müşteri portföyüne göre kullanıcı segmentine ve kullanıcı ilgilerine göre içerik hazırlan-
malı ve bu içeriğe ilgisi olan kullanıcıları siteye çekmeye çalışılmalıdır. 

İnternetin bir reklam ortamı olarak değerlendirilmesi; internet üzerinde pazarlama konusunda yapılan ilk çalış-
malarda kavram karmaşasına neden olmuştur. Zaman içerisinde geliştirilen teknikler ve uygulamalarla, internetin 
bilinen reklam araçları gibi düşünmekten öte özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Tutundurma çalışmaları ile ilgili 
olarak internet’te reklam ve halkla ilişkiler ön plana çıkmaktadır (Haşiloğlu, 2007, s.112).

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçileri tekrar sitemize gelmelerini sağlamak için değişik stratejiler uygulayabili-
riz. Bu stratejilerden en önemlisi ürünlere yapılan kısa süreli indirimlerdir. Müşteriler web sitemizde belli dönemler 
indirimler uyguladığımızı, değişik kampanyalar yaptığımızı bilirler ise web sitemizi ziyaret etmeye devam ederler. 
Kızılcabölük el sanatlarının web site üzerinden tanıtımı ve satışı yapılırken ürünler üzerinden doğrudan indirim yap-
mak yerine ürünleri alanlara veya web sitemizi en çok ziyaret eden, sitemizdeki anketi cevaplayan gibi uygulamalara 
katılanlara belirli dönemlerde hediyeler verilebilir. Buda süreklilik sağlamaktadır.

Web sitemizi ziyareti tekrarlatma stratejilerinden biride güncel haberlerde yer alan ilginç olayları anlatmaktır. 
İnternet kullanıcıları genelde haberlerde yer alan ilginç konuları takip ederler. Bu yöntem, halkla ilişkiler şirketlerinin 
müşterilerini medyanın gündeminde tutmak için kullandıkları bir taktiktir. Kızılcabölük yöreden haberler verebilir. 
Ama en önemlisi yapmış olduğu dokumalar veya bu dokumaları hazırlayanların ilgi çeken hikâyelerini anlatmaktır.

Web sitemizi ziyaret edenleri sitemizde tutmak, tekrar gelmelerini sağlamak, onlara ürünlerimiz ve şirketimiz 
hakkında bilgi vermenin en güzel yollarından birisi web sitemizde yapmış olduğumuz yarışmalardır. Bu yarışmalarda 
ödülün büyük olması gerekmemektedir. Yarışmanın eğlenceli ve hedef pazara yönelik olması yeterlidir.

E-ticarette şu anki zorluk, hedef müşterilerin seçiminde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak bir Web site alt 
yapısının nasıl tasarlanması gerektiğidir. E-Ticaret sitelerinin kalitesi, site mimarisi, ağ kapasitesi, web hizmetleri ve 
e-müşteri davranışlarının tahmin edilememesi gibi birbirleriyle ilişkili faktörlere bağlıdır. Bu özellikler, web tabanlı 
sistemlerin ve kullanıcılarının davranışlarını ölçmeyi gerektirir.     (Kwan, Fong, Wong, 2005, s1)

İnternet pazarlamasında insan davranışları analizi, ana sayfaya ilk giriş ve ilgili web sayfalarının bulunmasından 
alışveriş yapma ya da vazgeçme kararının sonuna kadar online deneyimlerin anlaşılabilmesini mümkün kılar. İnter-
net pazarlaması yapılırken e- müşterilerin web sitede izleyebilecekleri olası rotaların hesaplanması önemlidir. ( Kwan, 
Fong, Wong, 2005, s1)

Bir zamanlar sadece belli kitle ve kurumlar tarafından bilgi sunulan bir ortam olan web, artık kullanıcıları tarafın-
dan şekillendirilen bir platform olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Web sayfalarının pek çoğunda, okuduğunuz 
bir metne, bir habere yorumlarınızı ekleyebiliyor, konu ile ilgili kişisel düşüncelerinizi ya da deneyimlerinizi payla-
şabiliyorsunuz. Online günlük blog servislerini (örneğin, Blogger) kullanarak kendinize ait bir alanı bir kaç adımda 
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hazırlayabiliyorsunuz. Ortaklaşa içerik geliştirme sistemlerini (wiki) kullanarak farklı kişiler tarafından kapsamı ge-
nişletilebilecek, içeriği zenginleştirilebilecek siteler hazırlayabiliyorsunuz (örneğin: Wikipedia). Tuttuğunuz online 
güncenizin sizinle benzer konularda yazan insanlar tarafından takip edilmesi için içerik derleyici hizmeti veren site-
lere (örneğin: Technorati) üye olabiliyorsunuz.

Bu araçlardan en yaygın olarak kullanılan blog’ların büyük bir çoğunluğu kişilerin iş hayatındaki profesyonel 
kimliklerini yansıtıyor, yani elektronik portfolyo niteliği taşıyorlar.  Wiki’lerse bir grup tarafından işbirliği içerisinde 
ortaya çıkan bilgi bankaları olma özelliği taşıyor. En popüler örneği olan Wikipedia, her dilde yayın yapan açık ansik-
lopedi projesidir ve 6 yıl’da 200 farklı dilde toplam makale sayısı 5.000.000’u geçmiştir.

Özellikle el sanatları ile uğraşan veya uğraşmak isteyen insanlar arasında oluşturulacak blog servisleri Kızılcabö-
lük el sanatlarının gelişimine, tanıtımına katkıda bulunduğu gibi yeni dostluklarında oluşmasını sağlayacaktır.

Belirli bir alanda ilk işletme olmak ya da pazara sonradan girmek stratejinin belirlenmesinde etkilidir. İnternet or-
tamında başarılı olmuş iş modellerinin ortak özelliği yaratıcı ve yenilikçi bir iş fikrine dayanamalarıdır. A.B.D. nin en 
büyük kitapçısı Barnes&Nobles iken internetten kitap satmayı ilk düşünen Amazon olmuştur. (Kırcova, 2005, s.124)

Web sitesini ziyaret edenlerin neye baktıklarını, internette nasıl dolaştıklarını ve neyi araştırdiklarını bilmek çok 
önemlidir. Çünkü bu soruların cevapları, müşterilerin sitede neyi ilginç buldukları ve siteyi kullanmanın müşterilere 
ne gibi kolaylıklar sağladığı konularında firmaya ipuçları verecektir. Örneğin müşterilere ilişkin veri tabanı oluştur-
mak amacıyla web sitesi içerisine çevrim içi (online)  formlar konulabilir. Çevrim içi formlar sayesinde müşterilerin 
ziyaret ettikleri sayfalarda ürünlerle ilgili kendilerine yöneltilen sorular değerlendirilerek belirli bir ürün için müşteri 
profili oluşturulup, bunlar müşteri veri tabanında saklanabilir (Moore 1999: Gülmez, 2002, s.21)

Yeni nesil iletişim araçları sayesinde, sanal bir kimlik var ederek, kendisini bildikleriyle ve yaşadıklarıyla ortaya 
koyan birey, aynı zamanda kendini tanıma yolunda da önemli bir adım atmış olur. Fikirlerini, deneyimlerini, yazılı 
olarak milyonlarla paylaşır, onların yorumları ile fark etmediği şeylere odaklanır ya da yeni şeyler öğrenir. İçsel tatmi-
nin yanı sıra, sosyal olarak da kendini bir grup içerisinde var eder, sosyal bir kimliğe bürünür ve sorumluluk alır. Bilgi 
çağı öncesi toplumlarda pazarlama, çoğu zaman müşterilerle birebir iletişimi gerektirirdi. Bu tip aktiviteler belirli bir 
yatırımı (insan gücü, reklam harcamaları vb.)  zorunlu kılar. Bilgi toplumunda ise her şey bilgi çağı öncesi toplumlara 
göre çok daha hızlıdır.

Bu çalışmamızda Kızılcabölük kasabasında üretilen el sanatlarının internet teknolojileri kullanılarak tanıtım ve 
satışının daha etkin yapılabilmesi için oluşturulması gereken stratejiler ortaya çıkarılmıştır. 
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Özet

E lektronik ticaret, kısaca internet üzerinde gerçeklesen ürün, hizmet ve bilgi akışı içeren her türlü işlemin 
genel adı olarak tanımlanabilir. Elektronik Ticaret, dar anlamda mal ve hizmet alım satımının elektronik 
ortamda gerçekleştirildiği bir süreci ifade etse de bu aynı zamanda yeni yüzyılın yeni ticaret anlayışı olarak 

kendini göstermektedir. İşletmelerin en önemli sorunlarından birisi ürettikleri ürünü satabilmek için müşteriye ula-
şabilmelerini sağlayacak pazarlardan ya da pazarlama ağından yoksun olmalarıdır. Özellikle yeterli kaynaklara sahip 
olamayan KOBİ’lerin gerek ulusal, gerekse uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle rekabet edebilmeleri her 
geçen gün zorlaşmaktadır. 

KOBİ’ lerde E-Ticaret kullanımının yaygınlaştırılması hem verimliliği artıracak hem de etkili ve ucuz pazarlama 
imkânı sunarak tüm dünyadaki kişi ve kuruluşlara ulaşabilmeyi kolaylaştıracaktır.  İnternetin bir ihtiyaçtan çok bir 
zorunluluk olduğu günümüzde E-Ticaret birçok sektör için vazgeçilmez bir faktör haline gelmiş ve artık işletmeler 
için bir risk değil, yatırım haline dönüşmüştür. 

Dokuma alanında e-ticaretin kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Denizli İli Kızılcabölük Beldesinde ger-
çekleştirilen dokuma ticaretinde e-ticaretin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla,  Kızılcabölük Bel-
desinde dokuma alanında faaliyet gösteren KOBİ’lere e-ticarete yönelik hazırlanan ve 16 sorudan olaşan bir anket 
uygulanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı,  Kızılcabölük Beldesi dokuma üreticilerinin ürünlerini pazarlamada e-ticaret yöntemini 
kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi ve kullanmıyorlar ise e-ticareti kullanıp yaygınlaştırmaları konusunda öne-
rilerde bulunmaktır.  

Giriş

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler piyasalardaki rekabetin de boyutunu değiştirmiştir. Geleneksel pazarlarda yü-
rütülen rekabet, internetin gösterdiği gelişimle çok farklı boyutlara gelmiştir. İşletmeler eskiden sadece kendi çevrele-
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rindeki rakipleriyle rekabet ederlerken internet sayesinde artık çok geniş bir yelpazede rekabet etmeye başlamışlardır. 
Müşteriler de, internet sayesinde çok kapsamlı araştırmalar yapabilme  ve karşılaştırabilme şansını yakalamışlardır. 
Bu sürekli yaşanan gelişmeler, her geçen gün işletmelere de yansıyarak onların yapılarını değiştirmiş ve onları rekabet 
koşullarına uyum sağlamaya zorlamıştır. Böylece işletmeler sadece geleneksel pazarlarda faaliyet göstermeyi bırakmış 
ve hızlı yaşanan değişimlere de ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda işletmelerin e-ticaret ile ilgili bazı 
çalışmalar yapmaya başlamaları zorunlu olmaya başlamıştır. 

Bu çalışmamızda, Kızılcabölük’de dokuma alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin internet kullanımını ve e-ticareti 
ne düzeyde gerçekleştirdiklerine yönelik 16 sorudan oluşan anket soruları hazırlanmış ve bu anket, Kızılcabölük 
Beldesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanmıştır. Ancak Kızılcabölük Beldesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
sayısının 10’u geçmemesi ve sadece 7 firmanın anket sorularını yanıtlaması alan uygulaması ve genel örneklem grubu 
için yeterli bir sayıyı oluşturmamıştır. Bu nedenle; araştırmamız dar bir alanda yapılmış ve anket sonuçları üzerinden 
Kızılcabölük’te bulunan KOBİ’lerin e-ticaret uygulamalarını kullanıp kullanmadıkları konusunda bir genellemeye 
gidilememiştir. 

Çalışmada, e-ticaretin tanımı, e-ticaretin tarafları gibi konulara değinerek, e-ticaretin yararları üzerinde durula-
rak,  KOBİ’lerin e-ticareti kullanmalarına yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Elektronik Ticaretin (E-Ticaret) Tanımı

Elektronik ticaret (e-ticaret), mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme, satış sonrası 
bakım, destek işlemleri ile ilgili olası tüm ticari etkinliklerin bilgisayar ağları üzerinden yapılması sürecine denir. 

E-ticaret; devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve hatta bireylerin açık ağ ortamında (in-
ternet) ya da kapalı ağ ortamında (intranet), yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, 
iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmekte-
dir. Bu kapsamda ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, 
tanıtım-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler de e-ticaret kapsamına girmektedir.1

Bir işlemin elektronik ticaret kapsamına girebilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir. 

• Elektronik ortamda gerçekleşmelidir.

• İki veya daha fazla taraf arasında mal ve hizmet alım satımı veya tanıtımı olmalıdır.

• Metin, ses ve görüntü şeklindeki bilgilerin işlenmesi ve saklanması temeline dayanmalıdır. 

• Bir değer yaratmayı amaçlamalıdır.

• Ticari nitelikte bir işlem olmalı veya bir ticari işlemi destekleyici nitelikte olmalıdır.2

Elektronik ticaretin başlıca araçları, telefon, fax, TV, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri 
değişimi(EDI) ve internettir.

Katılımcılarına Göre E-Ticaret Türleri

E-Ticarette taraflar dört ayrı başlıkta incelenmektedir.3

a.İşletme-İşletme: İnternet öncesinde firmalar arasındaki e-ticaret, özel veya katma değerli ağlar üzerinden 
Elektronik Veri Değişimi (Elektronic Data Interchange; EDI) ile gerçekleştirilmiştir. Firmalar, iş ortakları/tedarikçi-
leriyle arasındaki ticari bilgileri/işlemleri, EDI formatına dönüşümünü sağlayan özel programlar kullanarak gerçek-
leştirmektedir. 

İşletmeden işletmeye e-ticaret organizasyonunda ürün ve hizmet satıcıdan yine satış yapmak üzere başka bir 
satıcıya geçmekte ya da firmaların elektronik ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedel-

1 www.iyimi.net
2 İsmail GÜNEŞ, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Uluslararası Boyutu’’, inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/20.doc
3 Adnan SEVİM ve diğerleri “Yönetim Bilgi Sistemi”, Anadolu Üniversitesi Yay., s.67, Eskişehir, 2004

• Denizli İli Kızılcabölük Beldesinde Bulunan Dokuma Alanında Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Satışlarında E-Ticaret Uygulamalarına Yönelik Bir Alan Araştırması
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lerini ödemesi ile gerçekleşmektedir.4

E-Ticaret, firmalar arası ticarette maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. 
Siparişler, bilgisayar ağı üzerinden üreticiye otomatik gönderilmektedir. Ülkemizde de otomotiv, elektronik/beyaz 
eşya, bilgi teknolojileri vb. sektörlerde e-ticaret uygulamalarının hızla arttığı görülmektedir. 

b. İşletme-Müşteri: İnternet özellikle KOBİ’lerin ticari hedeflerini yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur.5 
Dünya ticaretindeki “com” değişimini yakalayan işletmeler, sanal dünyada, bireysel tüketicileri hedef almışlar, show-
room, sanal mağaza uygulamaları ile bu firmalar elektronik ortamda, bilgisayardan otomobile, kitap, çiçek, CD gibi 
birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır. İşletme- müşteri arasındaki ticaret işletmeler arası 
ticarete göre daha az gelişmiştir. Bunun başlıca nedenleri internet kullanımının tüketiciler arasında az olması, İnter-
net üzerindeki güvenlik sistemlerine kuşkulu bakılması ve tüketicilerin e-ticaret ile elde edecekleri kazançtan haber-
siz oluşlarıdır. Ülkemizde de bu tür ürünlerin satışını yapan sanal mağaza sayısı hızla artmaktadır.

c.İşletme-Devlet (Kamu): İşletmeler ile kamu kuruluşları arasındaki ticari işlemleri kapsayan bu bölümde kamu 
ihalelerinin İnternet’te yayımlanması ve işletmelerin elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleri oluşturmakta-
dır. E-ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla kamunun vergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sanal dünyaya 
taşınmaktadır. 

d.Devlet-Vatandaş: Bu kategoride, ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri vb. 
uygulamalarla elektronik devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır. Ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır.

İşletmeler İçin E-Ticaretin Önemi ve Faydaları

Geleneksel pazarlardaki değişmeler müşteri davranışlarının da değişmesine yol açmış bu da pazarlamacıları fa-
aliyetlerinde değişiklik yapmaya itmiştir.  Gelişen teknoloji ve rekabet geleneksel pazarların yanında e- pazarların 
oluşmasına da yol açmıştır. Özellikle internetin yaygınlaşması bu alanda yeni  pazar oluşturmuştur. Bir çok firma in-
ternette satış yapmaya, bir çok kişi de internetten alış veriş yapmaya başlamıştır. E-ticaret üç aşamadan oluşmaktadır. 
Bunlar; reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimdir. 5 

Günümüz işletmelerinin e-ticaret konusuna , daha fazla önem vermeleri ve buna bağlı olarak AR-GE faaliyetleri-
ne ağırlık vermesi gerekmektedir. Ticaret ve iş ilişkilerinde e-ticaretin kullanılmasıyla; mevcut iş olanakları artacaktır. 
Buna bağlı olarak pazarlanan ürünlerin satışı daha kolaylaşacak, reklam, ürün, tanıtım, satış öncesi ve sonrası destek 
ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha etkili kullanılabilecektir.6

E- ticaretin faydalarına değinecek olursak; 

• E-ticaret interaktif olması nedeniyle; müşteri ile yakın ilişkiler kurulmasını sağlar. Müşterinin spesifik ihti-
yaçları iyi öğrenilir, müşteri veri tabanı oluşturulur. Müşteri tarafından sorulan sorular hemen cevaplandırılır. Sonuç 
olarak, etkileşimli iletişimle daha iyi ve müşteriye uygun mal ve hizmet sağlanır.7

• Düşük maliyet ve artan etkinlik sayesinde; mağaza açma ve bununla ilgili, kira, sigorta, elektrik, su gibi mali-
yet unsurlarından kurtulma bir taraftan maliyetleri düşürdüğü gibi, doğrudan temas nedeniyle de siparişleri yerine 
getirme, stoklar, teslimat ve tutundurma faaliyetlerinde verim artışı sağlanır. 

• Küresellik ve hızlılık alanında; pazarlamacı dünyanın her tarafındaki müşteri adaylarına mamulünü sunar ve 
bunu hızla yapar. Alıcıda, aynı şekilde hızla sipariş verir veya ek bilgi isteyebilir. 

• Kolaylık ve rahatlık nedeniyle rekabette üstünlük; Ulusal ve uluslararası rekabet anlayışı, piyasadaki arz ve 
talep değişikliklerine kısa sürede karşılık vermeyi gerektirmektedir. Bu nedenle,  satıcılar, rakip firmaları ne kadar 

4 Hakan UZUNOĞLU, E-Ticaret ve Vergilendirme-1999, http://www.ekitapyayin.com/id/033
5 Constantinides, Efthymios.,”Influencing the online Consumer’s Behavior: The Web Experience”, Internet Research Volume 

14, number 2, pp.112, 2004
6 Sacide VURAL, ‘’Değişim ve İletişim’’, Amme İdaresi Dergisi,Cilt 25, s.4, sayı.4, s.23-41
7 İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri , İstanbul-2004, s.246-247
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büyük bir firma olursa olsun otomasyona bağlanmış, iş yönetimi ve maliyetlerdeki azalma ile aynı ürünü daha az 
personel çalıştırarak daha ucuz fiyattan ve daha hızlı bir şekilde müşterilerine sunabilmelerini sağlamıştır.8

• Esneklik( uyum kolaylığı); değişen koşullara göre yapılacak ayarlamalarla sunulan mamullerde ve pazarlama 
programlarında esneklik sağlanır. Örneğin basılı bir kataloğu değiştirmek zaman alırken, internette günlük olarak 
hatta saat içinde değişiklik yapılabilir. 

Kızılcabölük Beldesi Tekstil Alanında Faaliyet Gösteren Kobi’lerde E-Ticaret Uygulaması ve Sonuçları

Kızılcabölük, dokuma tarihini incelediğimizde 400 yıllık bir geçmişinin olduğu görülmektedir. Bölge ancak kendi 
geçimlerini sağlayacak kadar üretmekte ve pazarlama sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aslında Kızılcabölük’te 
yaşanan pazarlama sorunları,  Denizli İli genelinde Buldan, Babadağ gibi ilçelerde de yaşanmaktadır.

Kızılcabölük’te özellikle aile işçiliğiyle gerçekleşen küçük çaplı ev dokumacılığı yaygındır. Evlerinde bulunan bir 
ya da iki adet tezgah ile ailece üretim yapılmakta, yine koza, boyama vb. yöntemler de aile bireyleri arasında payla-
şılmaktadır. Üretimin sınırlı olması, aile işletmeciliğinin yaygınlığı, pazarlama sorunları gibi nedenlerle iş yeri açma 
eğilimi çok fazla değildir. Son dönemlerde de zaman zaman açılan işyerleri kapanmak durumunda kalmıştır.  Araş-
tırmanın yapıldığı 2008 yılı başlarında faaliyet gösteren işyeri sayısı 10’u geçmemektedir.    

Araştırmamıza konu olan işyerlerinden anket çalışması yapıldığı gün 3 işyerinin kapalı olması nedeniyle kendi-
lerine anket verilememiş diğer 7 işyerinde anket doldurma çalışması yapılmıştır. Anket çalışmamızın 7 işyeri ile sı-
nırlanması genel bir alan çalışması için dikkate alınamayacak bir sayıyı oluşturmaktadır. Bu nedenle 7 işyerinden kaç 
tanesinin bilgisayarı, internet bağlantısı var,   e-ticaret sistemini bilen ve kullanan var mı gibi bilgilerin edinilmesine 
çalışılmıştır. Anketimizi oluşturan 16 sorunun sadece soru başlıkları aşağıda bilgi amaçlı tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1

KIZILCABÖLÜK BELDESİ DOKUMA ALANINDA KOBİ’LERE HAZIRLANAN ANKET SORULARI

1 Görüşülen Kişinin şirketteki pozisyonu:

2 Bulunduğunuz iş yerindeki çalışma süreniz:

3 İşletme Hakkında Bilgi (bilginini verilmesi isteğe bağlıdır):

4 İşletmede çalışan sayısı nedir?

5 İşletmenizin müşteri grubu nedir?

6 Ürünlerinizi hangi yöntemle satmayı tercih ediyorsunuz?

7 Satış şeklinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

8 Eğer 7. soruya evet/olabilir cevaplarınızdan birisini verdi iseniz hangi yöntemi/yöntemleri 
kullanmayı tercih edersiniz?

9 Satışlarınız:

10 İşletmenizde bilgisayar ve bilgisayarlar arası iletişim ağı var mı?

11 İşletmede tüm gün internet bağlantısı var mı?

12 WEB siteniz var mı?

13 İşletmede E- ticaret yapılıyor mu?

14 İşletmenizde e-ticareti (internetle pazarlama) tercih etme nedeniniz nedir?

15 E-ticareti kullanmıyorsanız kullanmama nedeniniz nedir?

16 Şirketinizin e-ticaret kullanma düşüncesi nedir?

8 Mehmet CİVA, Vedat BAL, ‘’E-Ticaret ve Kobilerin Geleceği’’, http://www.bilgiyönetimi.org
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Anket sorularını cevaplayan 7 işyerinden birincisinde;  bilgisayar, internet bağlantısı gibi bütün donanımların 
mevcut olduğu ve e-ticaretin de yapıldığı anlaşılmaktadır. Kendilerine ait bir web siteleri vardır ve e-ticaret hakkında 
da bilgileri vardır. Satışları yurt içinde gerçekleşmektedir. Yurt dışına satışları yoktur. Satışlarını genellikle internet 
üzerinden toptan satış yöntemiyle firmalara yapmaktadırlar. İşyerlerinden perakende satış yöntemiyle de satışları 
vardır. Neden işletmenizde e-ticareti tercih ediyorsunuz sorumuzda cevapları ise küresellik ve hızlılığı yakalamak 
olarak belirtilmiştir. 

İkinci işletmeden elde edilen bilgilere göre; firma sahibi e-ticarete sıcak bakmaktadır ancak bilgisayar ve internet 
donanımlarının olmadığını belirtmiştir. İşletme sahibinin kendisine ait kullandığı bir e-mail hesabı vardır. Ürün çeşi-
di az olduğu için perakende satışın yeterli olduğunu düşünmekte ve e-ticarete sıcak bakmamaktadır. 

Üçüncü ve dördüncü işletmelerin de bilgisayar donanımı yoktur, ancak verdikleri cevaptan e-ticaret konusunda 
bilgilerinin olmadığı ama bu konuda kendilerine destek olacak kişi ya da kuruluşların bulunması halinde e-ticaret 
konusuyla ilgileneceklerini ve bu konuda çalışabileceklerini belirtmişlerdir. 

Beşinci işletmenin bilgisayarı ve internet bağlantısı vardır.  Satışları, toptan satış olarak yurt içi/yurt dışına yöne-
liktir. Telefonla sipariş alma yöntemini kullandıklarını, bilgilendirme ve teknik hizmet sağlanırsa e-ticareti kesinlikle 
kullanmayı düşüneceklerini bildirmişlerdir. 

Altıncı işletmenin de bilgisayar ve internet erişiminin olduğu, e-ticareti kullanmadıkları ve bu konuda bilgilerinin 
bulunmadığıdır. E-ticaret konusunda kendilerine danışmanlık hizmeti verilebilirse e-ticareti kullanıp kullanmama 
kararsızlıklarının değişimi olumlu yönde olabilir. 

Yedinci işletmenin ise bilgisayar donanımı ve internet erişimi yoktur. Anket sorularından e-ticaret konusunda bil-
gilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hiçbir şekilde e-ticareti kullanmayı düşünmüyoruz seçeneğini işaretlemelerinden 
de yeniliklere tamamen kapalı bir işletme oldukları izlenimini vermektedirler. 

Edinilen bilgiye göre; Kızılcabölük’te kablosuz internet bağlantısının olduğudur. Bu önemli bir gelişmedir. Kab-
losuz bağlantı alanı içinde kalan birçok işletme aslında bir bilgisayara sahip olduktan sonra çok rahat e-ticaret yönte-
mini öğrenebilir ve bu alanda çalışmalarını geliştirebilir düşüncesindeyiz. 

Sonuç Olarak Kızılcabölük Beldesi Dokuma Alanında Faaliyette Bulunan KOBİ’lere ve Ev İşletmeciliği Yapanla-
rın Genel Durumu ve Öneriler;  

• Öncelikle KOBİ’lerin ve ev işletmeciliği yapanların, bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerek-
tiğidir. Bu yatırım bir kez yapılıp uzunca bir dönem kullanılacağı için çok maliyetli olmayacaktır. 

• Bilgisayar kullanımı konusunda kişilerin kısa süreli bir eğitim alması uygun olacaktır. Bilgisayar eğitimi alan 
kişi/kişiler öncelikle e-mail kullanmayı öğrenip, e-mail yöntemiyle e-ticaret çalışmalarına başlayabilirler. İnternet 
motorları üzerinden farklı şirket ve müşteri grupları taranabilir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ürün tanıtımı 
amacıyla, bilgilendirme ve ekli dosyası içinde firma ürünlerini kapsayan bir katalog gönderimi e-mail yöntemiyle 
yapılabilir. Bu sayede müşteri kitlesinin zaman içinde genişletilmesi sağlanabilir. 

• KOSGEB’e üye olunabilir. Bu sayede KOSGEB’in KOBİ’leri destekleme programlarının bir parçası olarak uygun 
kredi ve destekten yararlanılabilir. Aynı zamanda KOSGEB’in web tasarımı ve kullanımı konusunda da KOBİ’lere 
destekleri sürmektedir. Bu tür bir uygulama birçok KOBİ’ye etkin e-ticaret kullanımı konusunda fayda sağlayacaktır. 

• KOSGEB’e üye olunmadan da herhangi bir bilgisayar firmasından web konusunda destek alınabilir ve tanıtım 
amaçlı fonksiyonel bir web sayfasına kavuşulabilir. Bu sayede de e-ticaretin gelişmesine katkıda bulunulabilir.

• Ankete katılan işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde internetten yeterince yararlanamadıklarını, e-ticareti ter-
cih etmemelerine gerekçe olarak bilgi eksikliği ve yetersizliğini, kalifiye eleman eksikliğini, bilgisayar ve ekipmanın 
olmayışını, bu tür bir pazarlama ile çok az sayıda müşteriye ulaşabileceklerini çünkü interneti kullananların sayısının 
az olduğunu düşündükleri, İnternetle yapılan pazarlamalarda birtakım güvenlik sorunlarının olduğunu düşündükle-
ri ve klasik pazarlama yöntemlerini tercih etikleri tespit edilmiştir.
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• Araştırmamızda 7 işletmeden sadece bir işletmenin e-ticareti uyguladığını, bir işletme sahibinin de özel bir 
e-mail’i olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Diğerlerinin e-ticaret konusunda bir bilgisi yoktur. Kendilerine e-ticaretin fay-
daları anlatılmalı ve kullanmaları yönünde teşvik edilmelidirler. 

• Kızılcabölük Beldesi’nde bulunan kablosuz ağ bağlantısı aslında bir avantaj olmalıdır. Bir bilgisayar sayesinde 
ücretsiz olarak internet erişimi sağlanabilir ve e-ticarete yönelik faaliyetler etkin yapılabilir. 

• İnternet ve e-ticaret konusundaki bilgi eksikliği, e-ticaret için gerekli altyapı ve ekipman eksikliği kalifiye eleman 
eksikliğinden dolayı KOBİ’ lerin internetten yeterince yararlanamadıkları ortaya çıkmaktadır. İşletmeler e-ticaretle 
ilgilenecek elemanlar görevlendirerek, bu kişilerin eğitimlerine önem vermelidir.
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Fotoğraf No: 3- İpek Kumaş 3 (s.123) Fotoğraf No: 4- “Kıvırcık” Kumaş (s.124)

Fotoğraf No:5-Kareli Eflatun Pamuk Kumaş 
(s.124)

Fotoğraf No:6- Keten Kumaş (s.125)
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Fotoğraf No: 7 Renkli Fular (s.125)

Fotoğraf 1b. Geleneksel Kumaşlarımız Ve Bu Kumaşlardan Üretilmiş Ürünler (s.131)
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Tasarım 2 (s.141) Tasarım 3 (s.142)Tasarım 1 (s.141)

Tasarım 5 (s.142) Tasarım 6 (s.143)Tasarım 4 (s.142)
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Fotoğraf: 2 (s.151)

Fotoğraf: 3 (s.151)

Fotoğraf: 1 (s.150)

Fotoğraf: 4 (s.152)
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Fotoğraf: 7 (s.153)

Fotoğraf: 6 (s.153)

Fotoğraf: 5 (s.152)
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Resim: 3 (s.168)

Resim: 4 (s.169)

Resim: 1 (s.168) Resim: 2 (s.168)
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Resim: 5 (s.169)

Resim: 6 (s.169)

Resim: 7 (s.170) Resim: 8 (s.170)
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Resim: 9 (s.170) Resim: 10 (s.170)

Resim 5: Gömleğin Koluna Eklenen “Yen”ler (s.178)Resim 3: Üstlük Adı Verilen İpek Dokuma (s.178)

Resim 7: Bez Bebekler (s.179) Resim 1: Sarı Bezden Seccade (s.192)
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Resim 3: İpekli Göynek (s.192)Resim 2: İpekli Dokuma Şamı (s.192)

Resim 4: Yüzün Akma Çarşaf (s.192)

Resim 5: Peştamal (s.192)
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Örnek:1 (s.197)

Örnek: 2 (s.198)

Örnek: 3 (s.198)
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Örnek: 8 (s.200)

Örnek: 9 (s.200)

Örnek: 24 (s.205)
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Fotoğraf No:12 (s.211)Fotoğraf No:11 (s.211)

Fotoğraf No:9 (s.211) Fotoğraf No:10 (s.211)

Fotoğraf No:7 (s.211) Fotoğraf No:8 (s.211)
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Simli Elbise (s.229)

Gazenne Kumaş (s.229)

Fotoğraf No:15b Tasarım (s.214) Fotoğraf No:15-c Uygulama 
(s.214)
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Gazenne Kumaş  (s.229)

Peştamal (s.231)

Gümüş Sırmalı Bindallı Elbise (s.231) Etek (s.231)
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Peştamal (s.231)

Fotoğraf 5. Çizgili Savan 
Kumaş (s.237)

Fotoğraf 6. Kareli Savan 
Kumaş (s.237)

Fotoğraf 3. Çizgili İnce 
Giysilik Kumaş (s.237)

Fotoğraf 4. İnce Kumaştan Hazırlanmış Tor (s.237)
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Fotoğraf 7. Çekmeli Kumaş (s.238) Resim 3: Düz-Çemperi/Kuzyaka Köyü (s.251)

Resim 4: Düz (Çemperilik)/Alaçam Köyü (s.252) Resim 5: Çatmalı (Kareli)/Alaçam Köyü (s.252)

Resim 6: Çatmalı (Kareli)/Alaçam Köyü (s.252) Resim 7: Çatmalı (Kareli)/ Kuzyaka Köyü (s.253)
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Fotoğraf: 8 (s.294) Fotoğraf: 9 (s.295)

Fotoğraf 4: Buldan’da Dokunan Kumaş Örnekleri 
(s.292)

Fotoğraf: 7 (s.294)

Resim 8: Çizgili (Çarşaflık)/Alaçam Köyü 
(s.253)

Fotoğraf 2: Kızılcabölük’te Dokunan Kumaş Örnekleri 
(s.292)
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Fotoğraf: 10 (s.295)

Fotoğraf: 11 (s.296)

Fotoğraf: 12 (s.296)


