NALLIH A N ( AN KARA) VE G Ö YN ÜK (BOLU) YÖ RESİ
M EK İKLÎ EL D OKUM ACILIĞ I
H A LİD E SA R IO Ğ LU *

Tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve üretim ilişkilerinin biçim len 
dirdiği el sanatları, folklorik bir unsur olarak süreç içinde gelişen ve yen ile
nen kültür değerleridir. İnsanoğlu her yeni çağda el sanatlarına yeni bir an
layış getirm iş, kültürel ortam ından doğan yeniliklerle zenginleştirm iş ve gü 
n üm üze ulaştırm ıştır.
G ünü m üzd e kendi sanatlarım ız olarak yaşayan tek dal "H alk El San atla
ra d ır denilebilir. H alk El Sanatları, bir toplum un kendine ait sanatını m eyd a
na getiren en köklü kaynağıdır. (Ö nen 1981: 278) G elenekli halk el sanatların
dan en yaygın ve zengini ise dokum acılıktır.
N eolitik çağa ait, M .Ö . 6000'lere tarihlendirilen en eski b u lu ntular ile ön
plâna çıkan A nad olu 'd a ve Ö n A sy a'd a d okum acılık, N eolitikten sonraki
çağlarda da düzenli bir ilerlem e gösterm iştir. Yapılan araştırm alarla ortaya
çıkarılan zen gin d oku m acılık m alzem eleri bunu belgelem ektedir. (Gönül
1969: 392; Yağan 1978: 54)
İnsanların iklim şartlarınd an korunm a ve örtünm e ihtiyacı ile b aşlattıkla
rı dokum a, A nadolu 'd a boş zam anı ve d urağan iş gücünü değerlend irm e,
üretici ihtiyacını karşılam a, gelir sağlam a açısından bireye, aileye, yöreye ve
ülkeye katkıd a bu lu nan bir halk el sanatıdır. D okum alar, üretim inde kulla
nılan araçlara göre çarpana, kirkit ve m ekik ile yapılan d oku m alar olarak sı
nıflandırılır.
İncelem e, belgelem e, tanıtım ve geliştirm e am açlı çalışm alar, bunlardan
kirkitli d oku m alar grubuna giren düz dokum alar - kilim , cicim , zili, su m ak
ve ilm eli dokum alar-halı üzerinde yoğunlaşm ış, m ekikli d oku m alara gere
ken ilgi ve önem verilm em iştir. H alk arasında "bez" olarak ifade edilen bu
d oku m alar konusunda, yapılm ış araştırm alar sınırlı sayıdadır. (Arlı, 1979;
A talayer 1980; Barışta 1987: 57-66; 1996: 1-15; Erdoğan, 1996; Sarıoğlu 1994,
1997: 256-264; Yağan, 1978)
Bu m akalede am acım ız, yakın geçm işte yoğun olduğunu belirled iğim iz
N allıhan ve G öynü k yöresi m ekikli el dokum acılığı hakkında bilgi verm ek
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Meslekî Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü.
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ve araştırm a sürecinde gözlenen dokum a ürün çeşitlerini genel özellikleri ile
tanıtm aktır.
A raştırm a 1997 yılı, N isan ve K asım aylarında yörelere y apılan incelem e
gezileri ile yürütülm üştür. D okum acılığın yoğun olduğu belirlen en N allıhan
ilçesinin dört köyü (Şekil 1) ile G öynük ilçesinin d ört köyü (Şekil 2) araştır
m a kapsam ına alınm ıştır. A raştırm a köylerden sağlanan d oku m a örnekleri,
doku yu cu larınd an alm an bilgiler ve üretim inde kullanılan araç gereçler ü ze
rinde gerçekleştirilm iştir.
B ilgiler yöre dokuyucuları ile karşılıklı görüşm e, anket uygulam a, d oku 
m alar ve üretim inde kullanılan araç ve gereçler ü zerinde g erçekleştirilen
gözlem , incelem e ve ölçüm lerle elde edilm iş ve dokum a ürün örnekleri fo
toğraflarla belgelenm iştir.

N allıhan ve G öynük İlçelerinde D ok u m acılığın G eçm işi ve
G ünüm üzdeki D urum u
N allıhan, Batı K aradeniz bölgesinde, A nkara ilinin batısınd a ve A nkara
iline bağlı b ir ilçedir. A nkara, Bolu ve E skişehir illerinin ortasında yer alır.
K ara yolund an A n kara'ya 157 km, B o lu 'y a 105 km, E sk işeh ir'e 125 km u zak 
lıktadır. D oğudan Beypazarı; kuzeybatıdan G öynük; batı ve güneybatıd an
Eskişehir, Sarıcakaya; güneyden M ihalıççık; kuzey ve kuzeyd oğu d an M u 
durnu ve Seben ilçeleri ile çevrilidir. A ladağ sıralarının Sak arya'ya uzanan
kolları arasında engebeli bir vadide 610 m yükseklikte kurulm uş ilçenin y ü 
zölçüm ü 2060 km 2, nüfusu (1990) 36.779'dur. (M utlu 1992: 7-8, 17) İlçenin es
kid en "K orupazarı" diye anıldığı, bir rivayete göre O ym aağaç, diğer bir riva
yete göre de K ayapm arı çiftlikleri civarında bu lu nd u ğu söylen m ekte ve h a 
len buralard a bazı harabelere rastlanm aktadır. Sonrad an K arah isar ve N aili
kazası diye ikiye ayrıldığı en son K arahisarınallı diye isim lend irild iği sö ylen 
m ektedir. (Ü züm eri ve ark. 1957: 282) Bugünkü ilçe m erkezi B ağd at seferin 
den dönen O sm anlı vezirlerinden N asuh Paşa tarafından N al D eresi v ad isin 
de yaptırılan bü yü k bir hanın çevresinde gelişm iştir. Yine bir rivayete göre
K öroğlu bu rad an geçerken bu handa konaklam ış, dönüşte düşürdüğü atının
nalı hanın kapısına asılm ış ve N allıhan ism i bu rad an kalm ıştır. Yönetim i ön 
ce K ü tah ya'ya, sonra B ursa'ya, B o lu 'y a ve en son 19. yy sonlarınd a A n k a
ra 'y a bağlanm ıştır. (M utlu 1992: 14-16) Büyük bölüm ü köylerde yaşayan il
çe halkı, geçim ini tarım ve orm ancılıktan sağlar. İlçede h ayvancılık da ön em 
li b ir gelir kaynağıdır. A nkara keçisi, koyun yetiştirilir ve sığır b esiciliği y a p ı
lır. (A nabritannica, 1988 (16): 388)
G öynük, K aradeniz bölgesinin batısında, Bolu iline bağlı, B o lu 'y a u zaklı
ğı 96 km. olan bir ilçedir. D oğu ve kuzeydoğuda M udurnu, güneyd oğu d a
A nkara, güneyde Eskişehir, güneybatıda Bilecik; batı, kuzeybatı ve kuzeyde
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de Sakarya illeriyle çevrilidir. G öynük, Bolu ilinin güneybaü u cunda çok
yüksek olm ayan engebeli bir alanda yer alır. Yüzölçüm ü 1.437 km 2, nüfusu
(1985) 21.511'dir. E skiden Bizans ve Selçuklu yönetim ind e kalan G öyn ü k 13.
yy. sonlarında O sm anlı topraklarına katıldı. O sm anlı dönem ini yön etim b a 
kım ından çeşitli d eğişikliklerle geçirdi. 19. yy. sonlarınd a K astam onu vilay e
tinin Bolu sancağın a bağlı bir kazası idi. 1923'te il yapılan B o lu 'n u n ilk ilçe
lerinden biri oldu. C u m h u riy etten sonra gelişm esi b ü yü k ölçüde yavaşlayan
G öynük, gelişm em iş küçük bir yerleşim dir. Tarihte Torbalı, Torbalı-G öynük,
Torbalı G ölyük, Tü rbeli-K öylü k adları ile tanınm ıştır. (Bolu İl Yıllığı, 1967:
79) Tem el g eçim kaynağı tarım ve orm ancılıktır. H ayvancılık yan uğraş n ite
liğindedir. En çok kıl keçisi ve koyun yetiştirilir. Sü t inekçiliği ve M udurnu
sınırına yakın yerleşim lerde tavukçuluk gelişm ektedir. (A nabritannica, 1988
(9): 616)
Literatürd en (Ü züm eri ve ark. 1956 (II): 442; 1957 (IV): 284) ve yöre d o ku 
m acılarından sağlanan bilgilere göre, geçm işte N allıhan ve G ö yn ü k'te ipek
kozacılığı oldu kça ileri durum daydı. N allıhan 'd a günüm üzde de ip ek b ö cek 
çiliği ve iğne oyacılığı önem ini bü yü k ölçüde korum aktadır. G öyn ü k'te ise
ip ekçilik eski önem ini kaybetm iş, dutlu klar sökülerek, yerine m eyve - sebze
bahçeleri düzenlenm iştir. B undan başka, başta çorap olm ak üzere şiş ve tığ
örücülüğü, işlem e ve dokum a yöre kadınlarının boş zam an uğraşısı duru
m undadır.
Yörenin* doku m acılık geçm işine ilişkin yeterli bilgi ve belgeye u laşılam a
mıştır. Yakın geçm işine ait bilgilerden, kom şu ilçeler olan N allıhan ve G öyn ü k 'ü n ben zer özellikler gösterdiği anlaşılm aktadır. B una göre 19. yy. b a şla 
rında, N allıh an 'd a ilçe genelinde 2700'e yakın d okum a tezgâhı b u lu nm akta
ve bu tezgâhlarda bez, diril (çizgili pam uklu dokum a), yatak çarşafı, kaba
yünlü k u m aşlar ve kilim dokunm aktaydı. (Ü züm eri ve ark. 1957 (IV): 283)
Aynı şekilde G ö yn ü k'te de küçük sanayiden en önem lisi dokum acılıktı. Y ö 
re halkı 3000'd en fazla sayıdaki tezgâhta, iç çam aşırı elbise, göynek, kilim ,
çuval ve heybe gibi ihtiyaçlarını kendileri üretm ekteydi. (Ü züm eri ve ark.
1957 (II): 442) Ayrıca, günüm üze ulaşan dokum a örneklerinin gelenekli n ite
liği ve dokum acılığın yörede gelenek halini alm ış olm ası yöre d oku m acılığı
nın tarihinin çok eskilere dayandığını düşündürm ektedir. D okum acılar da
bu sanat dalının, eskiden oldukça yoğun bir şekilde yapıldığını ve değişik
kullanım alanlarına yön elik çeşitli ürünlerin dokunduğunu d oğru lam akta
dırlar.
G ünü m üzd e ise d okum acılık, ülke genelinde olduğu gibi, N allıhan ve
G öynü k yöresind e de, d eğişen h ayat tarzı paralelinde giderek eski önem ini
yitirm iştir. G eçim lerini genellikle çiftçilik ve M udurnu sınırına yakın köyler
de, tavukçulukla sağlayan dokum acılar, daha çok çeyiz ve ihtiyaç, nadiren
Metinde sık geçen "y ö re" sözcüğü Nallıhan ve Göynük ilçelerini ifade etmektedir.
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satış am acıyla dokum a yapm aktadırlar. Ç oğunluğu en az yirm i yıld ır bu iş
le uğraşm akta; ancak on yıld ır dokum a yapm adığını belirten ler de az değil.
Tezgâhını bu sene kaldırdığını ve artık dokum a yapm ad ığını ifad e edenlerin
yanında, halen d okum a yaptığı halde bu ndan sonra d okum a y ap m ayacağı
nı söyleyenler de var.
Yörede aile bü yü klerinden öğrenilen ve d evralm an bir sanat kolu d uru 
m u nda olan kum aş dokum acılığı, yoğ u nlu k 60-65 yaş grubunda olm akla b ir
likte, yaşları 25-65 arasında bulunan, öğrenim düzeyleri düşük, en fazla ilk o 
kul m ezunu kadınlar tarafından sürdürülm ektedir. Yeni yetişen neslin ise bu
san at dalına ilgisinin olm adığı anlaşılm aktadır. G ünüm üzde, h er iki ilçe ge
nelinde dokum acılıkla u ğraşanların sayıca azlığı ve her geçen gün azalm ası,
yörede bu geleneğin giderek yok olacağı endişesini beraberin d e getirm ekte
dir.
Y örede eskiden dokunm akta olup, günüm üzde d okunm adığı belirlenen
ürün çeşitleri, kılçan yaygı ve çuvallar, cicim dokum a yaygı, heybe ve y astık
lar ile bez d okum a peşkirlerdir. (Resim 1) "K ılçan" ya da "çöpür kılçan" o la
rak tanım lanan d okum anın atkısında ve çözgüsünde, yörede y etiştirilen kıl
keçilerind en elde edilen ip likler kullanılırdı. Bu sebeple, kılçan o larak adland ırıldığı anlaşılan dokum ada kıl iplikler tabiî renkleriyle kullanılm ıştır. Si
yah, kahverengi ve krem den ibaret renklerle d okum anın eni ya da boyu d o ğ 
rultusunda kalın çizgiler oluşturulm uştur. C icim d oku m alarının son yıllara
ait örneklerind e ise, desen atkısı olarak sentetik (orlon) ip liklerin k ullanıld ı
ğı gözlenm iştir.
G ünü m üzd e ise, kum aş d okum acılığı ak bez dokum a, çarşaflık, göyneklik ve örtm e ya da örtü olarak tanım lanan ürün çeşitleriyle sü rd ü rü lm ekte
dir.

D okum a A raçları ve K u llanılan M alzem e
D okum a tezgâhına yörede "çulfalık" ya da "düzen" adı verilir. Tezgâhlar
çam ağacından yapılm ış iki gücülü ve iki ayaklı, yüksek tipte, b asit ve b o zu 
lup kurulabilir özelliktedir. (Resim 2) Bir tezgâhta yerel adları ile "tefe-tarak;
kücü (gücü); vicirdek (k u ş/m a k a ra ); selm ir / çevirge / göçen / gersiye (sel
inin); çevirge çom ağı / zevle (selm ini sabitieyen çubuk); ayakçak (pedal);
çım bar; oklar ya da ağızlık tahtaları" bölüm leri bulunur. Ç özgü ipliklerinin
eşit aralıkta dağılım ını sağlayan, kam ıştan yapılm ış "tarak" ve tarağın yerleş
tirildiği, ileri ve geri hareket edebilen "tefe" atkı ipliklerini sıkıştırm aya yarar.
M ad enî telden "küçü" çerçeveleri, aşağı ve yukarı hareket ederek, küçü d elik 
lerinden geçirilen çözgü ipliklerinin arasını açar, yani atkı ip liğin in geçirile
ceği ağızlığı oluşturur. "V icirdekler" ve "ayakçaklar" gücülerin aşağı ve y u k a
rı hareketini sağlar. Selmir, çevirge, göçen ya da gersiye o larak ad land ırılan
bölü m e çözgü iplikleri veya dokunan kum aş sarılır. "Ç evirge çom ağı" selm i-
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ni sabitleyen çubuktur. Buna bazı yörelerde "el ağacı" denilm ektedir. (Sarıoğlu 1994: 56) Ç ım bar ise, dokum anın eninin aynı ölçüde ve d üzgün olm asına
yardım cı olur. "O klar" ya da "ağızlık tahtaları" çözgü ip liklerinin k arışm am a
sını ve gerginliğini sağlar.
Tezgâhlar genellikle evin bir odasına kurulm aktadır. Tezgâhların yanınd a
ip lik sarm aya yarayan çıkrık, keçere ve iğ denilen yardım cı araçları görm ek
m üm kündür. (Resim 3) Bazı evlerde çözgü hazırlam ada kullanılan, duvara
dik ve karşılıklı sabitlenm iş ahşap ya da dem ir çubuklardan ibaret b ir araç
olan d uvar çözeğine rastlanm ıştır.
Ç özgü ip liklerine "eriş", atkı ipliklerine "argaç" adı verilir. Yöre d oku m a
cılarınd an alınan bilgilerden ve ulaşılabilen dokum a ürün örnekleri ü zerin 
de g erçekleştirilen gözlem ve incelem elerden, dokum alarda farklı k alınlık ve
renkte pam u k iplikleri, ipek ve sentetik (orlon) ip likler kullanıldığı b elirlen 
m iştir. G eçm işte doku m acılar tarafından elde eğrilerek hazırlanabilen, gü n ü 
m ü zde ise ilçe m erkezinden çileler halinde satın alınabilen pam u k iplikler,
farklı yapıya sahiptirler. Bu ipliklerin Eflani ve B oyabat yöresi çem ber d o ku 
m alarınd a kullanılan ipliklerle ben zer özellikte olduğu anlaşılm aktadır. (Sarıoğlu 1994: 67)
Y örede "sulku" ya da "pelevenk" adı ile tanım lanan orta kalınlıkta, tek kat
büküm lü (1 2 /1 Ne) pam u k ipliği ak bez dokum alarda, çarşaflık ve göyneklik dokum alarda atkı ve çözgü ipliği olarak kullanılır. "K ıvrak" ya da "kız k ıv
rağı" adı ile bilinen iplik oldukça ince, tek kat çok büküm lü (2 0 /1 Ne) pam u k
ipliğidir. Ö rtm elerin zem inind e atkı ve çözgü ipliği olarak kullanılır. Ayrıca
göyneklik d okum alarda sulku iplikle birlikte atkıda ve çözgüde ku llan ılm ak
tadır. Son yıllarda "kartopu" denilen ağartılm ış beyaz renkte pam u k ip likle
rin de kullanıldığı belirlenm iştir. "Fitil", üç kat sulku ipliğin b ir arada b ü kü l
m esi ile elde edilm iş ( 4 /3 Ne) pam uk ipliğidir. Fitil örtm elerde zem in d e gö
rülen çizgiler ile renkli çizgilerin kenarlarında kontur olarak ve m otifleri
m eyd ana getirm ede kullanılır. R enkli pam uk ip likler sulku ip lik özelliği gös
term ektedir. Bunlar çarşaflarda görülen çizgilerde, göyneklerde çizgi ve ka
releri m eydana getirm ede, örtm elerde ise çizgileri ve m otifleri oluşturm ad a
kullanılırlar.
İpek ip likler daha çok N allıh an'd a Beydili K öyü civarında k ullanılır ve
yöre halkı tarafından elde edilir. Ç arşaflarda sulku iplikle, örtm eler de kıvrak
iplikle beraber, ham ya da pişm iş durum da, doğal rengi ile ya da boyan m ış
o larak yüzeyd e belirginleşen çizgileri m eydana getirm ede kullan ılabilm ekte
dir. Z em ini sadece ip ek iplikle d okunm uş örtm elerde vardır. (Resim 4)
Sen tetik (orlon) iplikler ise, göyneklik d okum alarda atkı ve çözgü ipliği
olarak pam u k ipliklerle birlikte kullanıldığı gibi örtm elerin kenarlarını b eze
yen m otifleri olu ştu rm ad a da kullanılm aktadır. Ö zellikle son y ıllara ait d o
kum a örneklerind e bu ipliklerin yer aldığı anlaşılm aktadır. D okum acılar
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yaklaşık yirm i yıldır dokum alarınd a orlon iplikleri kulland ıklarını ifade et
m işlerdir. Tercih sebeplerini ise, renk çeşitliliği, renklerinin solm am ası ve
ekon om ik olm ası şeklinde açıklam aktadırlar. A ncak bu ipliklerin ku llan ılm a
sı ürünün, tabiî niteliğini, renk karakteristiğini bozm akta ve kalitesini d ü şü r
m ektedir.

D okum aya H azırlık
D okum aya başlam adan önce çözgü hazırlam a, yani çözm e işlem inin y a
pılm ası; çözm e işlem inden önce ise çözgü ip liklerinin haşıllanm ası yöredeki
ifadesi ile "çirişlenm esi" gerekir. Ç irişlem e çözgü ip liklerine kaygan ve sağ 
lam bir yapı kazand ırarak dokum a işlem inde bü yü k k olaylık sağlar.
Ç irişlem e yörede buğday unu ile "birlikte kaynatm a haşılı" o larak bilinen
yöntem le (Aytaç 1982: 179; K aya ve Ergenekon 1989: 51) yapılm aktadır. D o 
kum acılardan alm an bilgiye göre 4 kg. çözgülük ipliği çirişlem ek için 1 kg.
un ile 20 İt. suya ihtiyaç vardır. Un ılık su ile ezilerek bu lam aç haline getirilir
ve karıştırılarak fazla koyu olm ayan çorba kıvam ında pişirilir. İçine çile h a
lindeki ip likler bastırılarak yaklaşık 30 dakika kaynatılır. Bu süre sonunda bir
sopa yardım ı ile çıkarılır ve soğum aya bırakılır. Sıkılıp çırpılarak asılır. Ç öz
güd e renkli iplikler de kullanılacak ise, renkli iplik çileleri, ön celik açık renk
lere verilerek, aynı işlem den geçirilir.
Ç irişlenm iş nem li haldeki çözgü iplikleri, kecereye alınarak çıkrık ile m a
su ralara sarılır. M asuralara sarılm adan, kecere üzerindeki iplik çilesind en çe
kilen ipliklerle de çözm e işlem ine geçilebilm ektedir.
Ç özm e çözgü ipliklerinin, tezgâha geçirilm ek üzere dokum a özelliğinin
gerektirdiği sayı ve uzunlukta, renk sıra ve sayısı izlenerek birbirin e paralel
durum a getirilm esidir. Ç irişlenm iş ip likler nem li halde iken çözm e işlem ine
geçilir. A raştırm a yöresinde yerde ve duvar çözeğinde çözgü hazırland ığı b e 
lirlenm iştir.
Yer ya da duvar çözeğinde hazırlanarak yum ak haline getirilen çözgü ip 
liklerinin, uç kısm ında iplik bağlanarak hazırlanan ağızlığa, bir çu bu k geçiri
lerek ipliklerin karışm am ası sağlanır ve yüksekçe b ir yere asılır. İplikler sıra
takip ederek bezayağı (B 1 /1 ) dokum ayı o lu ştu racak şekilde, önce gücü tel
lerinin deliklerinden sonra tarak d işlerinden geçirilir. Tarağın ön kısm ından
sarkan çözgü uçları, küçük gruplar halinde birbirine düğüm len erek bir b ez
arasına sıkıca dikilir ya da oluşan aralıktan bir çu bu k geçirilir. Ç özgüler b ez
ya da çubuk ile beraber gerdirilerek üst selm ire sıkıca bağlanır. G ücülerin ar
kasınd an uzanan çözgüler, m aberin ü zerinden d üzgün b ir şekild e y ayılarak
geçer ve tezgâhın arka bölü m ünde bu lu nan ya da tezgâhtan 1.5-2 m uzağa
döşem eye sabitlenm iş alt selm irin altından geçerek Tezgâhın arka üst b ö lü 
m üne sıkıca sabitlenir. K alan çözgü yum ağı yüksekçe bir yere asılır. Ç özgü
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ip liğinin tezgâha gerildiği bu m esafeye "bir gerim " adı verilir.
D okum ada atkı ipliği olarak kullanılacak ip likler de çıkrık ile m asuralara
sarılarak d oku m aya hazırlanır.

D ok um a İşlem i
D okuyucu, dokum aya hazır hale getirilm iş tezgâhın sehpasına oturarak,
ayaklarını ayakçaklar üzerine yerleştirir. Tezgâhın yanında bu lu nan bir kap
ya da kutu içerisinde atkı ipliği m asuraları vardır. B unlar arasından d oku m a
ya uygun özellikte ip lik taşıyan atkı m asurası, m ekikteki yuvasına yerleştiri
lir ve sağ ele alınır. D okum aya sağ ayakçağa basılarak başlanm aktadır. Sağ
ayakçak ikinci gücüye bağlıdır. Bu hareketle ikinci gücü aşağı doğru inerken,
birinci gücü yukarı kalkm akta, dolayısıyla bu gücülerden geçirilm iş olan
çözgü iplikleri bezayağı (B 1 /1 ) bağlantı oluşturacak şekilde aşağı ve yukarı
olm ak üzere iki kısm a ayrılarak ağızlığın açılm asını sağlam aktadır. A çılan
ağızlıktan sağdan sola doğru geçirilen m ekik, sol el ile karşılanırken, tefe sağ
el ile öne çekilerek atkı ipliği sıkıştırılır. A rdından sol ayak ile sol ayakçağa
basılırken tefe ileri doğru itilir, m ekiğe de soldan sağa doğru geri dönüş y ap 
tırılır. M ekik sağ el ile karşılanırken, tefe bu defa sol el ile öne doğru çekilip
atkı ip liğinin yerleşm esi sağlandıktan sonra yerine itilerek, yenid en sağ
ayakçağa basılır. Tezgâhlar iki ayakçaklı olduğu için dokum a bu hareketlerin
tekrarlanm ası ile m eyd ana gelir.
B unu n yanı sıra örtm elerin kısa kenarlarındaki kilim desenli bord ürler ki
lim doku m a tekniği ( el d okum a gobleni) ile uygulanır. Ayrıca kısa ve uzun
kenarlard a bazen de orta zem inde görülen renkli m otifler, farklı renk ve k a
lınlıktaki ilave atkı ipliklerinin, çözgü iplikleri ile m otif sınırları içinde, yine
bezayağı bağlan tı kurm ası ve zem in atkıları arasına sıkıştırılm ası su retiyle
oluşturulur. Bu m otif oluşturm a tekniği M uğla ile Fethiye ilçesi Ü züm lü b u 
cağı "dastar" dokum alarının, K arabük ili Eflani ilçesi çem ber d oku m alarının
ve ihram d oku m aların m otif oluşturm a tekniğine (Sarıoğlu, 1994: 86-101; Ya
ğan, 1 9 7 8:198) benzem ektedir. Ö rtm elerin Sinop ili B oyabat ilçesi çem ber d o
kum aları ile ise m ateryal, teknik ve m otif açısından ben zer özelliğe sahip ol
duğu d ikkati çekm ektedir. (Sarıoğlu, 1994: 89-93) A n ad olu 'n u n b irçok yöre
sine ait peşkirlerde de aynı m otif oluşturm a tekniğinin kullanıldığı g özlen 
miştir. (Sarıoğlu, 1994: 102-134)
"Ekstra atkılı m otifli kum aşlar" (Başer 1983: 103-106) kapsam ınd a ele alı
nabilen bu teknikte desen atkı iplikleri, m ekik kullanm aksızın el yardım ı ile
olu ştu ru lacak m otifin sınırları içinde, çözgü iplikleri ile bezayağı bağlantı
k urarak gid iş ve dönüş yapm aktadır. D esen atkısının her gidiş ve d ön ü şü n 
d en sonra iki sıra boyd an boya zem in atkısı geçirilerek sıkıştırılm aktadır. Ya
ni zem in atkı ve desen atkı sırası B oyabat çem berlerind e olduğu gibi 2:2 düzenindedir. (Şekil 3) M otifler, dokum anın arka yüzünden, m otiften m otife
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geçişte kısa veya uzun atlam alar şeklinde ya da m o tif bitim inde, iplik kesile
rek oluşturulm aktadır.

Ü rü n Ç eşitleri
G ünüm üzde halen yörede dokunm akta olan ürün çeşitleri ak bez, çarşaf
lık, göyneklik ve örtm e (örtü) olarak belirlenm iştir.
A k bez dokum alar, atkıda ve çözgüde kullanılan yörede "sulku" ya da
"pelevenk" olarak adlandırılan pam uk ipliği ile bezayağı d okum a tekninde
d okunm uş kum aşlardır. Tezgâhın elverdiği ölçüde, 45-50 cm . eninde dokunabilen bezin geçm işte daha çok iç çam aşırı (Resim 5) yapım ınd a ku llan ıld ı
ğı ve eski önem ini kaybettiği için çok nadir dokunduğu belirlenm iştir.
Ç arşaflık dokum alar, 45-50 cm . ende, genellikle çözgüsü ve atkısı pa
m uk, dokum a tekniği bezayağı olan, doğal beyaz zem in ü zerine boyuna
renkli çizgili kum aşlardır. G enellikle çözgüde ve atkıda, bez d oku m ad a b e 
lirtilen sulku ip lik kullanılır. Ç özgüsü kıvrak ve ipek iplik, atkısı sulku o la
bilm ektedir. B oyu na çizgiler çözgüde kullanılan renkli iplik sıralarıyla olu ş
turulur. Yörede boyuna çizgili dokum alara "doğrulu bez" denilm ektedir.
Ç arşaflar en az 10 m etrelik kum aş halinde dokunur. Yaklaşık 2 m. uzunlukta
kesilen üç en, yan yana d ikilerek çarşaf haline getirilir. D okum anın çizgileri
nin rengi, sayısı, iplik cinsi isim lendirm ede etkendir. Ö rneğin "üç kırm ızılı",
"çatal ipekli", "kuzulu", "ipekli", "altı parm ak" gibi. (Resim 6)
G öyneklik dokum alar, bez ayağı dokum a tekniğinde 38-45 cm . eninde,
enine ya da boyu na çizgili veya kareli kum aşlardır. Atkısı ve çözgüsü pam uk
ipliğindendir. A k bez ve çarşaflık dokum alarda kullanılan sulku iplikle b ir
likte, kıvrak iplik de atkıda ve çözgüde kullanılabilm ektedir. Son yıllara ait
örneklerde sentetik (orlon) ipliklere yoğun olarak yer verildiği belirlenm iştir.
D okum a yüzeyind e görülen boyuna çizgiler çözgüde, enine çizgiler atkıda,
kareler ise hem çözgüde, hem de atkıda kullanılan renkli iplik gruplarıyla
oluşturulur. Yörede boyuna çizgili dokum alara "doğrulu bez", enine çizgili
olanlarına "atkılı bez", karelilere ise "çatkılı bez" ya da "haneli" adı v erilm ek 
tedir. (Resim 7) K üçük karelerden oluşanlara "çıtlaklı" denm ektedir. D ok u 
m alar çizgilerin biçim i, sayısı ve rengine göre isim alırlar. Ö rneğin kırm ızı,
lacivert, beyaz renklerden oluşturulm uş kareli dokum a "dam at alacası", kır
m ızı, beyaz kareli dokum a "atm a alaca" olarak tanım lanm aktadır. Bu d o ku 
m alar yörede halen iç donu (Resim 8), dış donu ve elbise yapım ınd a k ullan ıl
m aktadır.
Y örede örtm e ya da örtü olarak adlandırılan dokum alar, baş örtüsü o la
rak kullanılan, bezayağı tekniğinde dokunm uş, h afif gram ajlı, ince d oku m a
lardır. Ö rtm elerde, atkı ve çözgüde genellikle "kıvrak" ya da "kız kıvrağı" d e
nilen pam u k ipliği kullanılır. Son yıllarda "kartopu" olarak b ilin en p am u k ip
liklerinin de kullanıldığı belirlenm iştir. N allıhan 'ın Beydili köyünd e yöre
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halkı tarafından elde edilen ipek ip likler zem in d okum ada tek başına (Resim
9) ya da kıvrak ipliklerle beraber kullanılır. Tabiî b ey az renkli zem in ü zerin 
de, farklı kalınlıkta, farklı renkte veya farklı cinste (ipek) ipliklerin çözgüde
ya da atkıda kullanılm ası ile boyuna veya enine çizgiler oluşturulm aktadır.
Zem ini, aralıklı tekrar ed en m otiflerle bezeli olanları da vardır. (Resim 10)
Ö rtm eler genellikle zem in dokum ada yer alan çizgilerin biçim ine, rengine,
ip lik cinsine ya da m otife göre isim lendirilir. "Fitilli", "atkılı" (Resim 11), "ça
tal ipekli", "paralı" (Resim 10) vb gibi.
Ö rtm elerin kısa kenarları kilim desenli bord ürlerle bezelidir. Bu kenar
sü slem esine yörede "baş d esen i” adı verilir. K ilim desenli bord ürlerin iç ke
narları "D okum a İşlem i" bölü m ünde açıklandığı üzere ilâve atkı iplikleri ile
olu ştu rulan m otiflerle zenginleştirilir. Aynı ya da farklı m otifler uzun ken ar
larda da yer alır. Ö rtm elerin uzun kenarlarının orta bölüm ü, alına gelecek kı
sım , m otifler d aha bü yü k boyutlu veya daha yoğun kullanılarak bezenir. Y ö 
rede "arın deseni" denilen bu bezem eler örtm enin karşılıklı iki kenarınd a n a
diren sim etriktir. D aha çok karşılıklı kenarlarda farklı m otiflerden oluşan d ü 
zen lem eler kullanılır. Bu uygulam a kullanıcıya örtm enin iki kenarını da d e
ğ işik şekild e kullanabilm e im kânı verm ektedir.
O rtalam a 49 cm. ende, 190 cm . boyda birbirine eş olarak d okunan iki par
ça uzun kenarlarınd an elde "çırpm a dikişi" (Şekil 4) ile b irleştirilerek örtü ha
line getirilir. K arşılıklı kısa kenarlarında bulunan saçaklara kırm ızı ya da b o r
do renkli "toka" denilen sık kısa püsküller bağlanır. (Resim 10-11) Bu işlem e,
y örede "tuğlam a" adı verilir. İpek örtm elerin tokaları beyaz renklidir. (Resim
9) Yörede, örtm elerin daha sade ve saçakları düz olarak b ırakılanlarına da
rastlanm ıştır. (Resim 12) D okum acılar, N allıhan yöresinde "çalık" G öyn ü k ci
v arında "saçaklı" diye tanım lanan bu örtm elerin y aşlılar tarafından k ullan ıl
dığını ifade etm işlerdir.
N allıhan ve G öynü k yöresinde dokunan bu örtm elere çok ben zer d o ku 
m aların K astam onu ili, A zdavay ilçesi köylerinde de dokunduğunu ve çem 
ber adı ile baş örtüsü olarak kullanıldığını, A zd avay'a bağlı K arakuşlu kö
yünden, dokum acı Fatm a Ö ztü rk'ten edindiğim iz bilgilerd en ve in celed iği
m iz d okum a örneğinden anlıyoruz.
G enel hatları ile tanıtm aya çalıştığım ız N allıhan ve G öynü k yöresi d o ku 
m a ü rün çeşitleri, yörede daha çok yaşlılar tarafından da olsa h alen ku llan ıl
m aktadır. (Resim 13) N allıhan 'ın Beydili köyünd en d okum acı H atice G üv en'd en (57 yaşında) alm an bilgiden, geçm işte fes üzerine kuşanıldığı an la
şılan bu örtüler, günüm üzde bed enin ü st bölü m ünü kapatacak şekild e yalın
olarak başa bağlanm aktadır. Ayrıca bu ürünlerin en güzel örnekleri kız ve
oğlan çocukların çeyizlerinde m utlaka yer alm aktadır. N allıh an 'ın D oğand ere köyünd en dokum acı Ayşe K eskin'in (50 yaşında) verdiği b ilgilere göre yö
rede, gelin evden çıkarken arabasının önüne çarşaf germ ek ve bu çarşafı şo 
för hakkı olarak şoföre hediye etm ek ad et olm uştur.
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Yeni uygulam alarda, tabiî olarak eski örnekler esin kaynağı d u ru m u n d a
dır. A ncak, renk seçim inde ve m otif d üzenlem elerinde d oku m acıların kendi
tasarım ları ön plâna çıkm akta ve örnekler özellikle örtm elerde sürekli bir d e
ğişiklik ve çeşitlilik gösterm ektedir. B ir örtm enin bir eşi daha olm adığı için
her bir örtm e tek ve orijinal niteliği taşım aktadır. A raştırm a kapsam ında z en 
gin renk, m otif, desen ve kom pozisyon özelliği ve m otiflerin yöredeki isim 
leri açısından da incelenen örtmeler, bu yönüyle ayrı bir m akale konusu o la
rak ele alınıp tanıtılm aya çalışılacaktır.

Sonuç
D okum acılığın geçm işinde önem li yer tuttuğu anlaşılan N allıhan ve
G öyn ü k yörelerinde bu sanat dalının halen varlık gösterdiği belirlenm iştir.
G eçm işteki durum una göre gittikçe azalan ürün çeşidi ve çalışan tezgâh sa 
yısı ile günüm üze kadar gelen m ekikli el dokum acılığı, çarşaf, göyn eklik ve
örtm e (örtü) dokum alarla sürdürülm ektedir. G ünüm üzd e her iki ilçe g en e
linde, dokum acılıkla uğraşanların sayıca azlığı ve her geçen gün azalm ası,
y örede bu gelenekli sanatın giderek yok olacağının göstergesidir.
D okum a ürün çeşitlerinde, eski örneklere göre ip lik cinsinde ve yap ısın 
da değişiklikler belirlenm iştir. G öyneklik dokum alarda ve örtm elerde p a
m uk iplikler yerine sentetik (orlon) ipliklerin kullanılm ası, estetik ve kalite
açısından gözlenen olum suzluklardan birisidir. Bunun yanı sıra, özellikle
örtm elerde kullanılan m otif çeşidi ve yoğunluğund a azalm a söz konusudur.
Eski örneklerin sahip olduğu renk, m otif ve kom pozisyon açısınd an üstün
estetik niteliğin, yeni örneklerde aynı ölçüde korunam adığı gözlenm ektedir.
B und a zam and an kazanm a düşüncesi, ekonom ik kaygı, bilin çsizlik ve d oku 
m aların eski önem ini yitirm iş olm asının etken olduğu söylenebilir.
Yöre halkı, ülke ekonom isi ve kültürüm üz açısından önem taşıyan bu sa
nat dalının geleceği, sağlanacak ilgi ve desteğe bağlıdır. Ü retim ve pazarlam a
konusunda sağlanacak destek, dokum acıları m otive edebilir. Ayrıca dokum a
ürünlere günüm üz ihtiyaçları doğrultusunda yeni kullanım alanları öngören
çalışm alar ( M uğla-Yeşilyurt dokum aları örneğinde olduğu gibi ) bu d oku 
m aların eski önem ini y eniden kazanm asına yardım cı olabilir.
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