M ARM A RİS YÖ R ESİ’NDE YAŞAYAN ALAYUNT
O YM AĞ IN A AİT N A M A ZLA Ğ A LA R 1
N U R A N SAY*

T ü rk m edeniyetinin daha U ygurlar devrinde Buda m abetlerind e tek veya
daha fazla kişinin tapınabilm ek için üzerine oturdukları yaygıların var old u 
ğu b ilinse de, günü m üzd e İslâm iyet etkisi ile ortaya çıkan 2 bu yaygılar
A rap ça " seccâde etm ek" fiilinden türetilm iş ad ile anılm aktadır.3
Seccade İslâm î tem izlik prensibine göre özel olarak kullanım a hazırlan
mıştır. H alıcılıkta bu gü n bir eb'ad adı olarak kullanılıyorsa da esas am acı d i
nîdir.4
M üslüm anların ilk çağlarında nam az kılm ak için cam ilerin çıplak zem in i
ni, avluyu, tem iz toprak üstünü kullandıkları bilinm ektedir. Bu sebeple Hz.
M uham m ed zam anınd an sonra bu tür yaygı geleneğinin oluştuğu d ü şü n ü l
m ekle beraber kesin olarak nasıl ortaya çıktığı konusunda b ilg iler b u lu n m a
m aktadır.5
El sanatları içind e yer alan seccadeler, halı6 ve işlem e7 teknikleriyle karşı
m ıza çıkarken, A nadolu bölgesel özelliklerine sahip olarak günüm üze kadar
gelm iş8 "K ula seccâdeleri" "M arpuçlu G ördes seccâdeleri" gibi yöre ve "D i
rekli seccâde", "İbrikli G ördes", "M ihraplı seccâde", K andil m otifli seccâd e9
vs. b ezem e isim leriyle de anılm aktadır.

G. Ü. Eğitim Fak., Güzel Sanatlar Bölümü, Resim İş Eğitimi Ana Sanat Dalı ö ğ retim Üye
si.
1 Bu araştırma 1990 senesinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim- İş Eğiti
mi Bölümü’nde tamamlanmış ve daha geniş master tezi olarak sunulmuştur.
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M arm aris İlçesi'ne bağlı Söğüt, A rm utalan, İçm eler, m erkez, O sm aniye
köylerind e yapm ış old u ğu m uz alan araştırm ası sonunda kend ine özgü b eze
m e ve renk özelliği ile boy geleneğini sim geleyen " C icim tekn iğiyle kirkitli
düz el dokum aları içinde de görülm üştür.
M arm aris Ege B ölg esi'nd e bu lu nan M uğla ilinin güneyind e d ağlık bir sa
hil ilçesidir.10
M arm aris, Bozburun adlı bir bu cak ve on beş köyden m eyd ana gelm iştir.
M erkeze bağlı köyler; A da, A rm utalan, Beldibi, Cam lı, H isarönü, İçm eler
(Bölenye), K araca ve O rhaniye'dir. Bozburu n bu cağına bağlı k öyler ise; B oz
burun, Bayır, Selim iye, Söğüt, Taşlıca ve Turgut isim leriyle b ilin m ekted ir.11
İlçe köylerind e halen yerleşik düzende yaşayan yerli halkın, O ğu z K ayı
boyu A la Yuntu oym ağı Türkm en ve Y örü klerind en oldukları çeşitli kayn ak
lar ve yöre halkından elde edilen bilgiler ile tespit edilm iştir.12
11.yy. da A n ad o lu 'y a gelen Tü rkm enlerin beraberin d e keçe, çadır, d ü 
ğüm lü halı ve ipekli kum aş yanı sıra kilim de getirdikleri bilin m ekted ir.13
İncelem em iz sırasında Söğüt, A rm utalan, İçm eler ve B ayır köylerind e ıstar tezgâhı görülm üştür. Tezgâh, bu köylerde bu lu nan bazı evlerde evin in 
şaatıyla birlikte yapıld ığınd an sabit durum dadır. En önem li yeri işgal etm ek 
tedir.
K onum uz olan nam azlağalarda ( seccâde) Istar tezgâhınd a genç k ızları
m ızca çeyiz olarak d okunan ürünlerdir. Bu ürünlerden, desen, teknik ve
renk olarak bu labild iğim iz en özgün dokuz örnek sırasıyla şunlardır.
Ö rnek: 1
Fotoğraf No
Ç izim No
B ulunduğu Yer
İlçe
Köy
İncelem e Tarih
D okuyucunu n A dı Soyadı
D okund u ğu Tarih
D okum anın Türü
Tekniği

1-2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 27.
M arm aris
Söğüt
10.01.1990
H ayriye İN A L
1940-1950
N am azlağa
A tkı Yüzlü Ç izgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .

10 Uykucu 1970, 9: Göker 1971, 56.
11 Müştakhan 1968, 43
12 Sümer 1964, 358-387; Durul 1969, 2; Sümer 1972, 51,181,213,220,350,351; Özgirgin 1971,7
13 (Balpınar) Acar 1982, 16; Durul 1985, 11.
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Boyutları
Saçak U zunluğu
Ç özgü Sayısı
A tkı Sayısı
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1.30 X 73 Cm.
9-18 Cm.
4
13

Tanım : D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
üzerine sağdan sola kontur, çırpı, goraf (Çizim N o: 27), dişe Ç izim No: 6) adı
verilen yün atkı ipliklerinin oluşturduğu çizgilerden m eydana gelm iştir.
Bu çizgilerden "çırpılar" üzerine, zincir (Çizim N o : 4), baklav a dilim ine
b en zer kare (Ç izim No: 2), baklava kare zincir ( Ç izim No: 5) " g o r a f1üzerine,
iy ilik (Ç izim No: 3), göbekli (Çizim No: 1) adı verilen yanışlar dokunm uştur.
D okum anın renkleri; siyah, fildişi, yeşil, turuncu, kırm ızı, laciverttir.
Ö m ek :2
F otoğraf No
3-4
Ç izim No
2, 3, 7, 8, 9, 27
Bulundu ğu Yer
İlçe
M arm aris
Köy
Söğüt
İncelem e Tarihi
10.01.1990
D okuyucunu n Adı Soyadı
H ayriye ŞA H İN
D okundu ğu Tarih
1940-1950
D okum anın Türü
N am azlağa (Seccâde)
Tekniği
A tkı Yüzlü Ç izgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
Boyutları
1.48 X 90 cm.
Saçak U zunluğu
7-16 cm.
Ç özgü Sayısı
4
A tkı Sayısı
12
Tanım : D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
üzerine sağdan sola kontur, çırpı (Çizim No: 27) çu bu k (Çizim N o: 9) ve go
raf (Çizim No: 27 adı verilen yün atkı ipliklerinin oluşturduğu çizgilerden
m eyd ana gelm iştir.
Bu çizgilerden goraflar üzerine pıtrak (Çizim N o: 7), çaprazlı bak lav a ka
re (Çizim No: 8), baklava dilim ine ben zer kare yanış (Çizim No: 2) ve iyilik
yanışı (Ç izim N o:3) dokunm uştur.
D okum anın renkleri, fildişi, mor, m avi, kırm ızı, turuncu, sarı, pem bedir.
Ö m ek :3
F oto ğraf No
Ç izim No
Bulundu ğu Yer

5-6
1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27
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İlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D okuyucunu n Adı Soyadı
D okunduğu Tarih
D okum anın Türü
Tekniği
Boyutları
Saçak U zunluğu
Çözgü Sayısı
Atkı Sayısı

M arm aris
A rm utalan
15.01.1990
Fatm a B O D U R
1920-1930
N am azlağa (Seccâde)
Atkı Yüzlü Ç izgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
1.32 X 90 cm.
8-17 cm.
4

11

Tanım: D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
üzerine yukarıd an aşağıya kontur, çırpı, goraf (Ç izim No: 27) adı verilen yün
atkı ipliklerinin oluşturduğu çizgiler ve sığır sidiği (Çizim N o: 14) adı v eri
len kırık çizgilerden m eydana gelm iştir. Bu çizgilerden goraflar üzerine gü 
vercin gözü (Çizim No: 11), kirpik içinde m ekik (Çizim No: 15), ince bel
(Çizim No: 10), göbekli (Çizim No: B l), m ekik (Çizim No: 12), çırpılar ü zeri
ne ise çeprez (Çizim No: 13), pıtrak (Ç izim No: 7) yanışları dokunm uştur.
D okum am n renkleri: kırm ızı, siyah, fildişi, turuncu, pem be, sarıdır.
Ö m ek :4
Fotoğraf No
Ç izim N o
B ulunduğu Yer
İlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D okuyucunu n Adı Soyadı
D okunduğu Tarih
D okum anın Türü
Tekniği
Boyutları
Saçak Uzunluğu
Ç özgü Sayısı
A tkı Sayısı

7-8
1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 27.
M arm aris
A rm utalan
15.01.1990
H am ide ERTU Ğ RU L
1950-1960
N am azlağa (Seccâde)
A tkı Yüzlü Çizgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
1.38 X 98 cm .
7-9 cm . kozalı saçak (Ç izim N o: 28)
4

11

Tanım: D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
ü zerine yukarıdan aşağıya dontur, çırpı, goraf (Çizim N o: 27) adı verilen yün
atkı ip liklerinin oluşturduğu çizgiler ve sığır sidiği (Çizim N o: 14) adı v eri
len kırık çizgilerden m eydana gelm iştir.
Bu çizgilerden goraflar üzerine, kirpik içinde çaprazlı baklava kare
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(Ç izim N o:16), göbezli (Ç izim No: 1), ince bel (Çizim N o: 10), güvercin gözü
(Ç izim No: 11), çift m ekik (Çizim No: 19), çırpılar ü z e rin e , ters çeprez (Çizim
N o: 18), pıtrak (Çizim N o:17) yanışları dokunm uştur.
D okum a pem be, siyah, fildişi, mor, kırm ızı turuncu, çok açık yeşil, m avi
renklerinden oluşturulm uştur.
Ö m ek :5
Fotoğraf No
Ç izim No
B ulund u ğu Yer
îlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D okuyucunu n A dı Soyadı
D okund u ğu Tarih
D ok u m anın Türü
Tekniği
B oyu tları
Saçak U zunluğu
Ç özgü Sayısı
A tkı Sayısı

9-10
3, 22, 27
M arm aris
İçm eler
15.01.1990
Fatm a D U R SU N
1970-1975
N am azlağa (Seccâde)
A tkı Yüzlü Ç izgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
1.44 X 1.11 cm .
6-25 cm . örm e saçak (Ç izim N o: 22)
4
6

Tanım : D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
üzerine yu karıd an aşağıya çırpı, kontur, goraf (Çizim No: 27) adı verilen yün
atkı ip liklerinin oluşturduğu çizgilerden m eydana gelm iştir.
B u çizgilerden goraflar üzerine iyilik (Çizim No: 3) yanışı dokunm uştur.
D okum anın renkleri; kırm ızı, siyah, fildişi, turuncu, mordur. Yanışlardan
bazılarınd a pem be ve yeşil renk görülm ektedir.
Ö m ek :6
F otoğraf No
Ç izim No
B ulund u ğu Yer
İlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D okuyucun u n Adı Soyadı
D okund u ğu Tarih
D ok u m anın Türü
Tekniği

11-12
3, 6, 7, 20, 21, 22, 27
M arm aris
Söğüt
10.01.1990
H ayriye İN A L
1935-1940
N am azlağa (Seccâde)
A tkı Yüzlü Çizgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .

NURAN SAY

570

Boyutları
Saçak U zunluğu
Ç özgü Sayısı
A tkı Sayısı

1.23 X 73 cm.
5-9 cm . örm e saçak (Ç izim N o:22)
4
13

Tanım : D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
üzerine sağdan sola çırpı, gıraf, kontur (Ç izim No: 27) ve dişe (Ç izim N o: 6)
adı verilen yün atkı ipliklerinin oluşturduğu çizgilerden m eyd ana gelm iştir.
Bu çizgilerden goraflar üzerine gülbahçe (Ç izim No: 20) iyilik (Ç izim No:
3) pıtrak (Ç izim No: 7) d iyagonal çift çapraz (Çizim No: 21) yanları d oku n 
m uştur.
D okum am n renkleri; yeşil, turuncu, siyah, fildişi, kırm ızıdır.
Ö m e k :7
F otoğraf No
Ç izim No
B ulunduğu Yer
İlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D okuyucunu n Adı Soyadı
D okunduğu Tarih
D okum anın Türü
Tekniği
B oyutları
Saçak U zunluğu
Çözgü Sayısı
Atkı Sayısı

13-14
3, 23, 27
M arm aris
M erkez
17.01.1990
M uzaffer A LPER
1940-1950
N am azlağa (Seccâde)
A tkı Yüzlü Ç izgili Z em in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
1.40 X 80 cm.
9-18 cm.
4

10

Tanım : D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çöz ü ze
rine yukarıdan aşağıya goraf, kontur, çırpı (Çizim N o: 27) adı verilen yün a t
kı ipliklerinin oluşturduğu çizgilerden m eyd ana gelm iştir.
Bu çizgilerden goraflar üzerine kirpik içinde gül bahçe (Ç izim N o: 23) ve
yanışlı en son goraf içine b ir tane iyilik (Çizim No: 3) yanışı dokunm uştur.
D okum anın renkleri; kırm ızı, sarı, kahverengi, fildişi, yeşil, m ordur.
Ö m e k :8
Fotoğraf No
Ç izim No
Bulunduğu Yer

15-16
3, 7, 24, 25, 27
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İlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D oku yu cu n u n Adı Soyadı
D okund u ğu Tarih
D okum anın Türü
Tekniği
Boyutları
Saçak U zunluğu
Ç özgü Sayısı
A tkı Sayısı
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: M arm aris
: O sm aniye
: 17.01.1990
: Ayşe ERD O Ğ A N
: 1930-1940
: N am azlağa (Seccâde)
: A tkı Yüzlü Ç izgili Z em in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
: 1.19 X 72 cm.
: 9-20 cm.
:3
: 11

Tanım : D ikd örtgen form a sahip olan dokum a, kahverengi yün çözgü ü ze
rine yukarıd an aşağıya goraf, kontur, çırpı (Çizim No: 27) adı verilen yün at
kı ip liklerinin oluşturduğu çizgilerden m eydana gelm iştir.
Bu çizgilerd en goraflar üzerine, iy ilik ( Ç izim N o: 3), iki ucu çapraz b ak 
lava kare içinde pıtrak (Ç izim No: 24), iç içe geçm iş b aklava kareler (Ç izim
No: 25) ve pıtrak (Çizim N o: 7) dokunm uştur.
D okum anın renkleri, soğan sarısı, kahverengi, fildişi, kırm ızı, açık m avi,
mordur.
Ö m ek :9
F otoğraf No
Ç izim No
B ulund u ğu Yer
İlçe
Köy
İncelem e Tarihi
D okuyucun u n A d ı Soyadı
D okund u ğu Tarih
D okum anın Türü
Tekniği
Boyutları
Saçak U zunluğu
Ç özgü Sayısı
A tkı Sayısı

17-18
3, 7, 20, 22, 26, 27
M arm aris
Söğüt
10.01.1990
Zehra A K SEL
1940-1950
N am azlağa (Seccâde)
A tkı Yüzlü Ç izgili Zem in Ü zerine
Seyrek M otifli Cicim .
1.43 X 88 cm .
9-20 cm.
4
13

Tanım : D ikdörtgen form a sahip olan dokum a, fildişi renkte yün çözgü
üzerine yukarıdan aşağıya goraf, kontur, çırpı (Ç izim No: 27), adı verilen yün
atkı ipliklerinin oluşturduğu çizgilerden m eydana gelm iştir.
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Bu çizgilerden goraflar üzerinde iyilik (Çizim No: 3), eğri yanış (Ç izim
No: 26) çırpılar üzerinde gülbahçe (Çizim N o:20), pıtrak (Ç izim No: 7) adı v e
rilen yanışlar dokunm uştur.
D okum anın renkleri; kırm ızı, siyah, fildişi, sarı, yeşil, turuncudur.

D EĞ ER LEN D İR M E
A raştırm am ıza konu olan y aygılarım ız, 1920 (Fo to ğ raf N o: 3)-1975
(Fotoğraf N o:5) yılları arasında d eğişen ü retim leriyle M arm aris'e bağlı S ö 
ğüt, A rm utalan İçm eler O sm aniye isim li dört köyde tespit edilm iş, örn ekle
rin çoğunluğu, Söğüt K öyü'nde (Fotoğraf No: 1, 2, 6, 9) bulunm uştur.
D aha önce yapılan incelem elere göre, " Atkı Yüzlü Seyrek M otifli Cicim "
de, desen iplikleri iki çözgü üzerine dolanarak yanışlar (m otif) oluşturulm uş,
seyrek bir biçim de zem in üzerine yerleştirilerek, dokum a elde edilm iştir.
İkinci teknik olan, "A tkı Yüzlü Sık M otifli Cicim " de desen ip likleri üç çözgü
üzerinden dolanarak yapılm ış ve yanışlar tüm zem in üzerine sık olarak d o 
kunm uştur.14
İnceled iğim iz d okum alarda ise desen iplikleri üç çözgü üzerinden d olan 
dığı halde, m eydana gelen yanışlar, seyrek ve yan yana sıralar halind e zem in
üzerine yerleştirilm iştir. Z em in renk bakım ından, çizgiler halind e d ü zen len 
m iştir. Bu sebeple, inceled iğim iz dokum a türüne "A tkı Yüzlü Ç izgili Zem in
Ü zerine Seyrek M otifli C icim " adını verm eyi uygun gördük.
27 num aralı zem in (Çizim No: 27) 8 örnekle ( Fotoğraf No: 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9 ) dikkatim izi çekm iştir. B unun üzerine üç num aralı bezem e (Ç izim No:
3) yedi örnekle (Fotoğraf No: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9) çoğunlukla işlenirken beş n u 
m aralı bezem e (Çizim No: 5) beş örnekle (Fotoğraf No: 2, 3, 6, 8, 9) hem en
ardından onu takip eder.
Siyah, fildişi yeşil turuncu kırm ızı, lacivert, mor, m avi, sarı, pem be, açık
yeşil, kahverengi, soğan sarısı gibi 13 ayrı rengin görüldüğü dokum alarda,
en çok dokuz örnekle (Fotoğraf No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) fildişi, ve kırm ızı
kullanılm ış, ikinci sırayı siyah alm ıştır. (Fotoğraf No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9).
Boyutları; kısa kenar uzunluğu 72-1.11 cm . arası uzun kenar 1.19-1.48 cm .
arası değişen d okum alarda standart b ir ölçü tespit ed ilem em iş olm asına rağ 
m en, yaygıların form u dikdörtgendir.
9 ile 5 cm arasında değişen kısa saçak uzunluğu, 9 cm ile (Fotoğ raf N o: 1,
7, 8, 9) çoğunlukla kullanılırken, 25 ile 9 cm. arası d eğişen uzun saçak b o y u 
tu en çok 20 santim ile (Fotoğraf No: 8, 9) sınırlandırılm ıştır. Saçakların ba-

14 Belkis Balpınar-Acar 1982, 57-59.
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z ıla n örgü (Ç izim N o:22) (Fotoğraf N o:9, 11,17), bazıları kozalı saçak (Ç izim
N o:28) (Fotoğraf N o:7) biçim ind e y apılarak sunulm uştur.
A tkı sayısı en çok 13 (Fotoğraf N o: 1, 6, 9) ile 11 (Fotoğraf No:3, 4, 8) ara
sında değişirken, çözgü sayısı (Fotoğraf N o :l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) num aralı ör
neklerle 4'dür.
K u llanılan elyaf çözgü ve atkıda yündür (Fotoğraf No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9)
K endi aralarınd a değerlendirdiğim iz dokum aları işlem e ve halı seccâdelerle k arşılaştığım ızd a teknik ve kom p ozisyon farklılıkları h em en d ikkat çe
ker. İşlem e seccâdelerde; m alzem eyi ince ipliklerle, uygulandığı zem inler
oluşturur. Z em inler çoğu kez ince ve kalın keten bezler, sık ya da seyrek d o
kunm uş d eğişik cinsteki kum aşlar, kadifeler ve derilerdir. B unların üzerine,
renkli ipek ip liklerle ve sırm a telle bezenm iş bir teknik ile lacivert, tarçın, yağ
yeşili renklerin kullanıldığı görülür. Konu olarak tabiat anlatım ı, figürlü b e 
zem elerin yanı sıra çiçek rozetleri, gül ve süm bül gibi çiçek dem etleri tasarı
m ın ana objesi niteliğini taşım aktadır. G eniş k enarlıklar çiçeklerle d old urul
m uş, M ihrabın iki yanındaki ü çgen kısım larda ve secdenin tam ortasına rast
layan çiçek dem etleri yoğunluğu artırm ıştır.15
H alı seccâd eler ise çözgü atkı ve düğüm den oluşan üç ip lik sistem ine d a
yalı teknik özelliklere sahiptir. K ullanılan ip yün olsa da k om p ozisyon olarak
m ihrap kem eri, sütunlar, kitabelikler ve diğer öğeler küçük soyu tlam alarla
seccâd elere olduğu gibi aktarılm ıştır. İnanç gereği soyu t ve sem bolik şek ille
rin tercih ed ild iği görülse de gerçekçi tasvirlerin d in î kavram ların anlatıcısı
olarak bezendiği dikkat çekm ektedir. Kandil resm i İlahî ışığı, ibrik, b ed en te
m izliğini, hayat ağacı sonsuz hayatı, m ihrap nişinin tepe noktasınd an aşağı
ya doğru sarkan bir çiçek dem etinin "Bağ-ı İrem 'i" m ihrap nişinin, C ennetin
kapısını sim gelem esi g ibi.16 A nlatm aya çalıştığım ız iki tip ib adet yaygısı,
A layu nt nam azlağalarından tam am en ayrılm aktadır.
Ö rn eklerim iz bazı yörelerim izde bu lu nan "cicim " doku m alarla k arşılaştı
rıld ığınd a ise fonksiyonel olarak farklılık gösterm ektedir.
M ut yöresine ait un çuvalı olarak kullanılan dokum a; zem in, bazı yanış,
renk ve d okum a tekniği ile yörem ize ben zerlik gösterm ektedir. B en zerlikler
2-3-6 num aralı örneklerim izde, goraf, çırpı (Ç izim No: 27) adı ile olu ştu ru l
m uş sarı, kırm ızı, kahverengi renklerin hâkim olduğu zem in üzerine zincir
(Ç izim N o:5), gül bahçe (Çizim N o:20) isim li bezem elerin işlenm esi ile g örü l
m ekted ir.17

15 Kerametli, 1977,100-101.
16 Bilgin, 1977, 48.
17 Dulkadir, 1985, 54.
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Kayseri çevresi d okum alarından birind e de; zem in, teknik ve bazı y anış
lar sayesind e benzerlik fark edilir biçim dedir. 1-2-3-4-6-7-8-9 num aralı örn ek 
lerim izin goraf, çırpı (Ç izim N o:27) çizgili yüzeylere sahip oluşu, 8 nu m ara
lı örneğim izd e çizgi üzerine ters çeprez (Ç izim N o:18) isim li bezem en in iş
lenm esi ile ortak özelliklidir.18
A ntalya çevresinden karşılaştırıldığınd a; zem in, teknik ve bazı yanış
özellikleri ile benzerlik hem en algılanm aktadır. 1-2-3-4-6-7-8-9 num aralı ör
n eklerim izd e goraf çırpı (Ç izim No: 27) ile bezen m iş yüzeye örn ek 2-3-6-8-9
da pıtrak (Çizim No: 7) yanışın işlenm esi ile ortak nitelikted ir.19
D aha uzak bir örnek de Ç em işkezek çevresine ait dokum adır. Zem in, tek 
n ik ve bazı yanış örnekleriyle yörem iz doku m alarına benzem ektedir. 1-2-3-46-7-8-9 num aralı örneklerim izde goraf, çırpılardan oluşan (Ç izim No: 27) z e 
m in üzerine 1-2 num aralı örneklerim izd e görülen b aklava d ilim in e ben zer
karenin (Ç izim N o:2 ) işlenm iş olm asıdır.20
Ç an ak k ale/A y v acık çul dokum ası 1-2-3-4-6-7-8-9 num aralı örn ek lerim iz
de görülen goraf, çırpı, kontür (Çizim N o:27) zem in üzerine işlenen gül b a h 
çe (Çizim N o:20) isim li bezem e ve kırm ızı, sarı, kahverengi, fildişi renkleri ile
benzerliği dikkatim izi çekm iştir.21
K onya K eçim uhsine K öyü'nde, K onya K arapınar ve O bruk yöresind e
N iğde ve K onya arasındaki yörük yerleşim ind e d oku n du ğu 22 tahm in edilen
ü rünlerin yörem iz ile benzerliği, teknik dışında tespit edilem em iştir.
Ö zgü nlü ğü ne inandığım ız dokuz nam azlağanın 1920-1975 yılları arasın 
da d eğişen üretim leriyle M arm aris'e bağlı Söğüt, A rm utalan, İçm eler, O sm a
niye isim li d ört köyde tespit edildiği, çoğunluğunun, Söğüt K ö y ü ’nde görül
düğü, "Atkı Yüzlü Ç izgili Zem in Ü zerine Seyrek M otifli C icim tekniğinde
d okunduğu araştırm am ız sonucudur.
Belirgin özellikleri ise; 27 num aralı çizgili zem in "goraf, çırpı, kontür"
üzerine üç num aralı bezem e "iyelik" çoğunlukla işlenm iş, hem en ardından 5
num aralı bezem e onu takip etmiştir.
Fildişi, kırm ızı, siyah nam azlağalarda en çok kullanılan renkler arasın d a
dır.

18 Pekin 1975, 14.
19 Eren 1984, 11.
20 Durul 1971, 44.
21 Deniz 1998, 179.
22 Balpınar A car 1982, 80-81,83.
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Stan dart bir ölçü tespit ed ilem em iş olm asına rağm en, yaygıların form u
dikdörtgendir. M ihrap kısm ı bezem elerin yönü ve kısa saçaklı b ölü m ile b e 
lirlenm ektedir.
K ısa saçak uzunluğu, 9 cm ve uzun saçak boyutu en çok 20 santim ile sı
n ırlandırılm ıştır.
A tkı sayısı en çok 11, çözgü sayısı 4'dür.
K ullanılan elyaf çözgü ve atkıda "S" büküm lü yündür.
Yukarıda belirlem eye çalıştığım ız boy özellikleri ve üretim kalitesinin
yüksekliği bakım ın dan em in olduğum uz yörem iz yaygıları, genç kızlarım ız
ca dokunan ve anadan kıza öğretilerek kuşaktan kuşağa aktarılan kültür h â
zin elerim izd en biridir. G eçm işi günüm üze aktaran kadınlarım ızca üretilen
n am azlağalar teknik ve tasarım özellikleriyle halı ve işlem eli seccâd elerd en
ayrılıyor olsa bile, fonksiyonu sebebi ile aynı am aca hizm et etm ektedir. İn an 
cı paylaşan ancak ata yadigârı anlayışım m uhafaza eden bu tür ü rünlerin gelenekselliği korum ada önem i büyüktür. Yok olm alarına izin verm ed en d oku 
y ucuları hak ettikleri bir biçim de kendi yaşadıkları yöre boy özellikleri için 
de, destekleyecek gayret ve çabaların gösterilm esi gerekliliğiyle vak it kaybe
dilm ed en çalışm alara başlanılm ası um udum uzdur.
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