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Yuvarlak cam boncuklar 1 mm, kesme
cam boncuklar 2 mm uzunluğundadır. Her iki
çeşidin kalınları da 1-1,6 mm'dir.
Boncuk çeşidinin seçiminde yapılacak oya
Boncuk oyalarının tem el gereci, oyaya
örneğinin ve örücü tercihinin de etkili olduğu
adını veren minik cam boncuklarla örtülmesi
nu düşünmek gerekir.
ne yarayan ipliklerdir.
A raştırm aya alınan bireylerin ördükleri
Cam boncuklar, şeffaf veya m at görünüş
boncuk oyalarının, boncuk çeşidi açısından
lüdür. Y uvarlak veya silindir şeklindedir.
incelenmesinden oyaların genellikle tek çeşit
H alk arasında silindir şeklinde olanlarına
boncuklarla örüldüğü, ancak bu çeşitler ya
kesme boncuk, kesme boncukların uzunlarına
nında bazı oyalarda, motife istenen görüntü
boru boncuk denmektedir.
nün kazandırılması amacıyla gerekli büyükAnket uygulanan 62 bireyin, oyalarında ■lükte plastik boncukların veya perde halkala
kullandıkları boncuk çeşitleri ve özellikleriyle
rının da kullanıldığı tesbit edilmiştir.
İlgili cevapları Tablo 3'te sunulmuştur.
Boncuklar genellikle satm alınarak temin
edilmekte, nadiren da, eski oyalardan çıkartıl
Tablo 3. Boncuk Oyası Ören Bireylerin Kul
maktadır.
;
landıkları Boncuk Çeşitleri ve özellikleri
Piyasada ya dizi halinde, dizi halinde olBirey Miktarı
Boncuk Çeşitlen ve özellikleri
' m ayanlar da bir dikiş yüksüğü içerisine dol
•*.
Adet
durularak satılmaktadır.
Pazarlam a şekli dikkate alınarak yapılan
Şeffaf Yuvarlak
23
37.0»
Çeft'af ve Mat Yuvarlok+Kesme
22
36,48 .
ölçüm, sayım ve tartım lardan dizi uzunluğu9
14,52
Kesme
nuh 45-60 cm arasm da; bir dizide bulunan
Şeffaf ve Mat Yuvarlak
4.84
3
•boncuk sayısının 350-400 adet arasında; bir
3
4.84
Mat Yuvarlak ve Kcsmo
dikiş yüksüğünü dolduran boncuk sayısının
Mat Yuvarlak
i
2
3.23
130-155 adet arasında, dizi uzunluğuna, yük
Toplam
62
100.00
sük büyüklüğüne bağımlı olarak değişen bon
cuk sayılarının veya yüksük dolusu boncukla
Tablo 3'e göre bireylerin % 37.09’u şeffaf
rın ağırlığının da 1.41-2.39 gr. arasında de
yuvarlak, % 35.48'i şeffaf ve m at yuvarlak ile
ğiştiği tesbit edilmiştir.
kesme, % İ4.52'sj kesme, % 4.84 oranları ile
3.2.2.
Boncuk Oyalarında Kullanılan
şeffaf ve m at yuvarlak ile m at yuvarlak ve
tplik Çeşitleri ve Özelüklerİ
kesme, % 3.23 ü de m at yuvarlak boncuk kul
Boncuklar, önce ipliğe dizilmekte, sonra
lanıyorum cevabını vermiş bulunmaktadır..
da motif özelliğine göre iplikle birlikte örüiTablo 3’deki cevaplar aynca boncuk çeşitmektedir. Bu itibarla iplik, boncuk oyasının
ierihe göre değerlendirilirse, yuvarlak boncuk
ikinci temel gerecini oluşturmaktadır.
kullanan birey oranı % 77.41, m at yuvarlak
A raştırm aya alm an bireylerin kullandıkboncuk kullanan birey oranı % 54.83, kesme
boncuk kullanan birey oranı da % 48.39'dur. - la n iplik çeşitlerine ait cevapların değerlendi
rilmesinden bireylerin % 96.78’inin naylon ip
Bu bulgulara göre bireyler boncuk oyala
lik, % 3.22'sinin de naylon veya koton iplik
rında birinci planda şeffaf yuvarlak, ikinci
kullandığı tesbit edilmiştir.
planda, m at yuvarlak, üçüncü planda kesme'
Bu oranlar İzmit Merkezde araştırm aya
cam boncukları kullanmaktadır.

3.2. Boncuk Oyalarında Kullanılan
Gereçler
3.2.1. Boncuk
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alınan bireylerin tam am ı tarafından naylon
ipliğin, nadiren de koton ipliğin kullanılmak
ta olduğunu ortaya koymaktadır.
Oya ipliği, boncuğun deliğinden kolayca
geçebilecek ve geçirilen boncukların yani ipli
ğe dizilen boncukların ipliğe zarar vermeden
kolay hareket edebileceği kalınlıkta seçilmek
tedir. Bireylerin boncuk oyalarını örmek üze
re piyasadan aldığı ipliklerin sanlış özelliği,
ticari adı, ağırlığı, kalınlığı, katsayısı ve bü
kümü Tablo 4'te sunulm uştur.

Boncuk oyası ören bireylerin ipliklerde
arad ık lan Özelliklerle ilgili anket sorusuna
verdikleri cevaplar Tablo 5 de sunulmuştur.
Tablo 6. Boncuk Oyalan İpliklerinde Aranan
Özellikler
Birey Miktan
,
İpliklerde Aranan Özellikler

Kat Sayın
Kat Sayın Sağlamlık
incelik Sağlamlık
Tablo 4. Boncuk O yalarında İplik Çeşidi ve
Inoe-Sağlamlık Büklüm-Kat Sayını
özelliği
tncelik-Sağiamîık Kat Sayını
Sağlamlık
İplik Sarılış Ticari adı Ağırlığı Kalınlığı Büküm ü
İncelik
Çeşidi özelliği
<f> ve Katsay. Adet/m
Büklümün Az veya Çok Olman
Naylon Bobııı Ağ İpliği
210/2 Denye 400
İnce-Sağlamlık Büklümün Az veya
w * .
Çok Olman
Naylon Bobin Ağ İpliği
Koton

Yumnk Merserize
Dantol İpliği

Koton

Yumnk Merseriie
Dantel İpliği

koton

Yumnk Merserize
Nakrç İpliği

,Koton

Yumak Morseriae
Nakrç İpliği

15 g.

210/3 Donye 300

20 K.

70/3 Ne

660

20 ju

60/3 Ne

600

5

12/2 Ne

500

5

8/2 Ne

300

Tablo 4'e göre, araştırm aya alınmış birey
ler boncuk oyalarında piyasada ağ ipliği etkikotini.taşıyan 15 ve 70 g.lık naylon iplikleri,
merserize dantel ipliği etkiketini taşıyan 20
g.lık, merserize nakış ipliği etiketini taşıyan
5 g.lık koton iplikleri kullanmaktadır. Bobin
şeklinde sanlı olan naylon ipliklerin kalınlığı
ve katsayısı 210/3 ve 210/2 denye, bükümü
300 adet/m ve 400 adet/m.dir. Yumak halinde
sanlı olan koton yani paînuk ipliklerden mer
serize dantel ipliği kalınlığı 70/3 Ne ve bükü
mü 600 adet/m ve 650 adet/m; kalınlığı mer
serize nakış ipliği kalınlığı 12/2 Ne ve 8/2 Ne,
bükümü 500 adet/m ve 300 adet/m.dir.
Bu değerler boncukların deliğinden geçe*
bilecek kalınlıkta, sert büküm lü olmayan,
sağlam ve parlak ipliklerin kullanıldığını vur
gulamaktadır..
Boncuk oyalarının özelliği gereği boncuk
la birlikte örülen ipliğin süsleyici unsur olan
boncuklardan kalın örgü oluşturmaması, bon
cukları kapatm am ası ve görülmelerini engel
lememesi gerekir. Bu itibarla ipljk 'kalınlığı
hem boncuk kalınlığına hem boncuk deliğine
hem de oya özelliğine bağlı bulunmaktadır.
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Toplam

Birey
Adet

Miktan

11
9
6
2
2 .
26
E
3

17.7G
4.84
9.67
3,23
3.215
40.23
8,0(5
4.84

5

8.06

€2

100

<*.

'

Tablo 5'e göre boncuk oyaBi ören bireyler
ipliklerde incelik, katsayı, sağlamlık ve bü
küm özelliklerine önem vermektedir. Sağlam*
lık %69.35 oranıyla başta gelmekte, sağlamlı
ğı sırayla ve azalan oranlarla incelik (32.26),
katsayı (%29.03) ve büküm (%16,13) izlemek
tedir.
Bu bulgularla, iplikler üzerinde yapılan
inceleme bulgulan birbirini destekler m ahi
yettedir.
Bireylerce ipliklerde sağlamlık, incelik,
katsayı ve büküm özellikleri aranm akta olup,
başta sağlamlık gelmekte, sağlamlığı sırayla
incelik; katsayı ve büküm izlemektedir.

3.2.3.
Boncuk ve İplik Dışında Kulla
nılan Diğer Gereçler
Araştırm aya alınmış bireyler tarafından
yapılan boncuk oyalannda kullanılan gereç
lerle ilgili gözlem ve incelemelerden boncuk
ve iplik dışında b aşlp bir malzemenin kulla
nılmadığı tesbit edilmiştir. Ancak bu bireyle
rin kendilerine uygulanan anketin boncuk
oyası yapımında iplik ve voncuk dışında baş
ka malzeme kullanıyor m usunuz sorusuna;
pul, iplik, oya, kağıt boncuk kullanıldığı ce
vapları alınmıştır. Bunlarla ilgili veriler Tablo
6'da sunulm uştur.
Tablo 6'daki verilerden, boncuk oyalann
da boncuk dışında birinci planda pul, ikinci
platlda iplik oya, üçüncü planda, ki bunun
oranı çok düşüktür, kağıt boncuk kullanıldığı
anlaşılmaktadır.
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Tablo 6. Boncuk Oyalarında,Boncuk ve İplik
Dışında Kullanılan Diğer Gereçler
Gereç Çeşidi
Pul
Pul ve İplik Oya
İplik Oya
•
Pul ve Kağıt Boncuk
Toplam

Biray Miktan
Adat
%
. '

27
43.56
18.
2&.80
14 . 22.58
5
' 4.08 ,
82

100.00

Boncuk oyaların motiflerinde genellikle
boncuk yoğunluktadır. Oyamn effekti bon
cukların iplikte motif içersinde, yerleştirilme^
siyle sağlanm aktadır. Boncuk yoğun olmayıp
iplik yoğun olan oyalarda ise effekti boncuk
yanında h a tta boncuktan daha fazla olarak
iplik vermektedir. İplik yoğun olan boncuk
oyalarını, iplik oyalarla veya iplik bağlama
yöntemiyle oluşturulm uş bağlam a oyalarla
karıştırm am ak gerekir. İplik bağlama oyala
ra a it bilgileri, M arkaloğlu’nun Tirebolu'da
İplik Oyasının Yapılışı adlı eserinde bulmak
mümkündür.

3.3. Boncuk O yalan Yapımında Kolla*
nılan Araçlar
Boncuk oyalarının tem el aracı tığ, yar
dımcı aracı iğnedir. Ancak nadir yapılan bazı
oyalarda iğne temel aracı, tığ ise yardııftcı
araı oluşturmaktadır.
A raştırm aya alınmış bireylerden alınan
bilgilerden ve kullandıkları tığlar üzerinde
yapılan gözlemlerden boncuk oyası örümünde
20-22 num ara tığ kullanıldığı, tığ kalınlığının
oyanın m ateryalini oluşturan ipliğin kalınlı
ğına uygun olarak değişiklik gösterdiği tesbit
edilmiştir.
Piyasadan boncuk iğnesi olarak satın alı
nan, genellikle de boncuk dûftne işleminde
kullanılan iğne seçimlinde hem oya ipliğinin
kalınlığı, hem de boncukların delik kalınlığı
yani delik çapı etkili bulunmaktadır.

3.4. Boncuk Oyalarm ın örülm esinde>
Motif, Su ve Renk Seçimi
Boncuk oyası VJrültnesinde örneğin, yani
motif ve suyunun neye göre seçildiği üzerinde
de durulm uştur. Bireylere bununla ilgili ola
rak sorulan soruya alınan cevaplar Tablo 7'de
sunulm uştur.
r
Tablo 7'ye göre 62 bireyin %75.80'ni ör
dükleri oyalann motif ve suyunu yani ördük
leri oyaların m otif ve suyunu yani örneğini
çevreden bulduklan (gördükleri) oyalar ara-
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Tablo 7. Boncuk O yalarının M otif ve Suyunun Seçimi
Motif v* 8u Seçimi

Biray Miktan
Adet
%

Çevroden Bezeniyorum
Doğadan Kopya Ediyorum
Çemden Beğen, ve Kitaplarda» Yararlanma
Kendim Yaratıyorum
Kitaplardan Yararlanıyorum

47
8
4
3
2

76.80
9.68
8.46 '
4.84
3.21

smdan beğenerek seçmektedir, %9.68’i doğa
dan kopya çalışmaktadır, %6.46'bi hem çevre
deki oya örneklerinden beğendiğini seçmekte,
hem de kitaplardan yararlanm aktadır. Sade
ce %4.84'Ü kendisi yaratm aktadır, %3.22’bî de
aşdece kitaplardan yararlanm aktadır.
Oya örneklerinin çevredeki örneklerden
y ararlan ılarak veya k itap lard an doğrudan
alınarak beğenilenlerin yapılm asının yoğun
luğu oluşturması, kopyacılık anlayışının, uy
gulam asının yaygın olduğunu, yaratıcılığın
pek kullanılm adığını vurgulam aktadır. Bu
durum kuşkusuz boncuk oyacılığının günü
müze özgü örnekleriyle ve ayrıca geleneğin
geliştirilmesi açısından olumlu olmadığım da
göstermektedir.'
Boncuk oyası örülmesinde renk seçiminin
neye göre yapıldığı araştırılm ış, ilgili soruya
alm an cevaplar Tablo 8 de sunulmuştur.
Tablo 8. Boncuk Oyalarında Renk Seçimi
Bank Seçimi

Birey Miktan
• . ' 'Adet
%

Dikileceği Yarin Rengine Göre
Motifin Doğadaki Bengin# Göre
Dikileceği Yer Rengi ile Motifin
Rengine Göre (Doğadaki)
Raetgele

46
8

7^,19
9.68

6
4

9.68
6.46

toplam

62

100.00

Tablo 8'e göre boncuk seçiminde bireyle
rin %74.19'u oyanın dikileceği yerin rengine
göre, %9.68'i motifin doğadaki rengine göre,
tekrar %9.68’i dikileceği yerin rengi ile moti
fin doğadaki rengine göre, %6.45'i de rastgele
yaptıklarını belirtmiş bulunmaktadır.
Bu cevaplar renk seçim inin genellikle
oyanın kullanım yani dikileceği yerin, ki bu
yer başörtüsü kenarlarıdır, rengine göre ya
pıldığını ancak bunlardan başka motifin do-
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ğadâki rengine de dikkat edenlerle rastgele
y&panlannda varlığını ortaya koymaktadır.
A raştırm aya alınm ış bireylerin böncük
oyalarının* tem el kullanım yerinin beyaz
renkli tülbent olması nedeniyle h er renkte
boncuk ite uyum sağlam a özelliğine sahiptir.
Bu itibarla renk seçiminde kullanım yeri ce
vabı içerisinde istenilen renk cevabının da
bulunduğunu düşünmek, değerlendirmeyi de
buna göre yapmak yanlış olmayacaktır.

3.5 Boncuk Oyalarının Adlandırılma
sı
Boncıik oyası Ören 62 bireye, ördükleri
oyalara nasıl ad verdikleri sorulmuş, alman
cevapjar Tablo 9'da sunulm uştur.

,

adlarıyla adlandırılm aktadır. Ancak kendi
yarattıkları oyalara genellikle yeni adlar ver
diklerini, örneğini çevreden aldıklarının adla
rım da değiştirenlerin varlığını ortaya koy
maktadır.

8.6;. Araştırmaya Alman B ireylerin
Yaşı, öğrenim ' Dununu, Büncuk Oyası
öğrenim Yaşı v e Kaynağı
Böncük oyası ören bireyler arasın d an
rastgele örneklemeyle’araştırm a «kapsamına
alınmış olan 62 bireyin y aşlan 14-68 arasm 
da değişmektedir. Değişen bu yaşlar, 5 yaş
aralığına göre sınıflandm larak öğrenim du
rum ları ile birlikte Tablo 10’da incelemeye
sunulmuştur.

Tablo 9. Boncuk Oyalarmm Adlandırılması

Tablo 10. Boncuk Oyası Ören Bireylerin Yaş
ve öğrenim leri "

Adlandırma Durumu

Y«*

i

Birey Mityfuı
■ Adet
%

öftranbn D o n u m

Toplara

lîk Ofrentm . Ort* Öftenim Yûkıek öğrenim
’4

*

Adlandırmam
BenzotHfii Şeklc Gttıo
[Junzediği Bitkiye (Mire
Bftçktı Oyalara Benceterek
Benzediği Bitkiye <ve inekle Grtrc
Siyasal ve Kültürel, Ortama Uttre

;

>

12
. 21
12
10
6 '
1

19.36
. 33.90
19.36
16.12
9.67
1.61

Ya,
14-18
19-28
24-28
29-33
■84-38
39-43

Adet

2
5
7
3
8
10
3
2
49*03
64-68
8
Toplam *3

%

3.22
8.06
11.29
4.84
12.90
16.13
4.84
3.22. ,
4.84
89.36

Adet

%

Adet

7' 11.29
4 6.46
2 3.22
1 1.61
•
- •
■
13 20.97

%

1 1.61
5 8.06
' -

Adet

%

İÜ
14
8
3
»
10
3
2

16.13
22.68
12.90
4.84
14.62
16.13
4.84
3.82
S • 4.84
62 100,00

Araştırm aya alınmış bireylerin kendileri
nin yarattığı veya çevreden örneğini alıp ör
düğü boncuk oyalarinı %19.35'i adlandırma6 9.67
dığım;/ %33.90'ı benzediği.şaklja göre, %19.35'i
benzediği bitkiye göre, %16.12'si başka oyala
ra benzeterek, %9.67'si benzediği ve şekle gö
Tablo 10, bireylerin %69.35'inin ilk öğre
re, %1.61'i de siyasal ve kültürel ortalama gö
nimli, %20.97'sin orta öğrenimli, %9.67’slnin
de yüksek öğrenimli olduğunu gösterm ektere adlandırdığını belirtmişlerdir (Tablo 9),
O
halde boncuk oyalan, bu bireyler tara dir.
fından. genellikle benzetmeyle adlandırıl
öğrenim düzeyi yükseldikçe, boncuk oya
m akla; benzetm ede birinci şırayı şekiller,
sı örenlerin oranı düşmektedir. Boncuk oyası
ikinci sırayı bitkiler, üçüncü sırayı da başka
nı daha çok öğrenim düzeyi düşük olan k a
dınlar örmektedir. '
oyalar almaktadır.
Bu durum, yani örülen oyaların adlandı
Boncuk oyn>ı üıvn kadınların %22.58'si
rılması ve de verilen adlar, adlandırılm a du
19-23 yaş kümesinde bulunm aktadır. Bu kü
rum u bu konuda yaratıcılığın olduğunu vur*
meyi 916.13 oranları ile 14-18 ye 39-43 yaş
gular niteliktedir.
kümeleri, bunlan da %14.52 ile 34;38, %12.90
Örneği çevreden alm an boncukoyalannm
oram ile de 24-28 yaş kümeleri izlemektedir.
adlarının değiştirilip.değiştirilmediği üzerin
Diğer kiimelerdelü oranlar daha düşüktür.
de de durulmuş, anketin‘buna dair sorusuna
Boncuk ören bireylerien yaşlarına göre dağı
bireylerin %50'si değiştirmiyorum, %27.42 si
lan oranlan, oya-örmenin çeyiz ihtiyacına gö
bazen değiştiriyorum, %4>83'iİ de stklUda de
re değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır,
ğiştiriyorum cevabını vermi'ştir. ,
denilebilir; Zİrctoranlarm yüksek olduğu yaş
"Bu cevaplar, araştırm aya alm an bireyler
lar çeyiz hazırlama ve aile içi ihtiyacın, ailede
çeyiz olarak getirilmiş oyalann tükenm esin
ce örülen boncuk oyalarının genellikle yörese)
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den veya ailede evlenecek çocukların (eylen1 me yaşına gelmiş) bulunm asından kaynak
lanmış olabilir.
Boncuk oyasının öğrenilme yaşıyla ilgili
anket sorusuna alınan cevaplar, 5 yaş aralığı
na göre kümelendirilerek Tablo ll'd e göste
rilmiştir. Bu tablo boncuk oyası öğreniminin
26 yaşın altm da olduğunu, 7 yaşında öğrenilebildiğini,. öğrenmenin 7-11 yaş kümesinde
yoğun (%43(Ş5) olduğunu, yaş ilerledikçe
azaldığını ortaya koymaktadır.

8.7. Araştırmaya Alman Bireylerce
Bilinen Oyalarla İlgili Maniler
A raştırm aya alınıp anket uygulanan bireylşrce bilinen maniler, giriş bölümünde ve
rilen manilere ek olarak, oyanm kullanım ye
rini vurgulayan sözcüğün altı çizilerek aşağı
da ayn ayrı verilmiştir.
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertlere kanıyorum
Günleri saya saya.

Çemberi oyaladım
Tablo 11. Boncuk Oyasını öğrenm e Yaşı
Yaş

Birey Miktan
%
Adet

' '

7-11
12-16
17-31
22-28

27
22
12
ı •

Toplam

62

43.65
23.49
19.35
1.61
.

100.00

Görülüyor ki boncuk oyasının 7 yaşında
öğrenilip yapılabilen bir oya türüdür, öğrenmö, küçük yaşlarda yoğundur. Daha açık bir
ifadeyle daha çök küçük yadlarda öğrenilmek
tedir. İleri yaşlarda özellikle 26’nın üzerinde,
62 birey içerisinde, öğrenildiğine dair hiç ce
vap bulunmamaktadır.
Ankette, boncuk oyasının öğrenilme kay
nağı ile ilgili soru da bulunmaktadır. Bu so
ruya alınan cevaplar, Tablo 12’de verilmiştir.
Bu tablodan boncuk oyasını bireylerin öğren
me kaynağı, birinci sırada %38.70 oranı ile
anne, ikinci sırada %27.43 oranı ile aile birey
lerinden olan abla, üçüncü sırada da %17.74
oranı ile komşudur. Diğer kaynaklar yoğun
luk sırasına göre büyükanne ve teyze ile öğre
nim kurumudur. ‘ ■
Tablo 12. Bonçuk Oyasının öğrenm e Kaynağı
öğrenme Kaynağı

Birey Miktan
Adet
%

Anıw
'
Abla
Komşu
Büyükanne
Teyze
öğrenim Kurumu

24
17
, 11
'4
4
2

33.70
27.43
17.74
6.45
6.46
3.23

62

100,00

Toplam

1

.

Başımı koyamadım '
İste sevdiğim iste
Ben sana doyamadım.

Başındaki çe m b e rin
Oyalan açıyor
Bir mektepte okuduk
Şimdi benden kaçıyor.

emberimin oyası
ik durur kırışmıyor
Yarin resmi var bende
Gülüyor konuşmuyor.
Oyalı da yazma basında
Kalem oynar kaşında
Yeter beklettiklerin
Çeşmelerin başında.
Mavi çe m b e ri senden
Oya yapması benden
Atın kızlar tabanca
Barut parası benden.

'

Bahçelerde gezerim
Oyaya böncük dizerim
Ablamdan güzelim
Eniştemi üzerim.
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Yâr başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Mavi çe m b e r oyası
Oyası solmayası
Açmış ağzını bakar
Kızlara doymayası,

TÜlbentlmin oyası

Solsun bakalım solsun
Nakışa mani söyle
Olsun bakalım olsun

emberimin oyası
an yakıyor boyası
Yarim fistan göndermiş
Çiçeği solmayası

Bu bilgilerin ve bulguların ışığı altıhda
boncuk oyasının aile içinden öğrenilen bir el *
Girişte sunulmuş olan 5 m ani ile toplam
sanatı olduğu söylenebilir.
16 farklı m aninin %50'sihde oyanın çember
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de, %18.75 yazm ada, %12.50 tü lb e n tte
%6,25'inin de mendilde kullanıldığı; %6,25 m->
de ise: sadece başta kullanıldığı-; %6.25’inde
ise sadece başka kullanıldığı imajı verilmek
tedir.
A raştırm aya alınan bireyler tarafından
bilinen bu 16 maniden sadece birinde boncuk
sözcüğü geçmektedir. Boncuk sözcüğünün tek
bir manide geçmesi, boncuk oyalarının genel
oya kavramı içerisinde m ütalaa edilmiş olabi
leceğini düşündürmektedir.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

V

İzmit Merkezde yapılan boncuk oyalarına
ait araştırm a sonuçlarını şöyle Özetleyebiliriz.
- İzmit'te boncuk oyalan kadınlar tarafın
dan yapılmaktadır,
- M ateryali adından da anlaşılacağı gibi
boncuk ve ipliktir. Ancak boncuk yanında ip*
lik. oyası, pul ve kağıt boncuk da m ateryali
oluşturabilmektedir.
Oyaya adını veren boncuklar cam olup,
piyasa adlandırm asına göre yuvarİak ve kes
me olmak üzere ikiye aynlm aktadır. A raştır
ma kapsam ına alm an bireyler boncuk oyala
rında genellikle yuvarlak boncuk kullanıl
m aktadır. Bunun yanında kesme boncuklar
da yer almaktadır.
Boncuk oyalannm ikinci temel materyali
'ipliktir. İplik kullanılan boncuğun deliğinden
rahatlıkla geçebileceği ve geçirilen boncukla
rın yani dizilen boncuklann zarar görmeden
kolay hareket edebileceği kalınlıkta ve sağ
lamlıkta seçilmektedir; Aynı zamanda ipliğin
sağlamlığı, dikildiği başörtüsünün daha ça
buk eskimesi, oyasının sağlam kalarak eski
yen örtüden çıkanlıp yenisine dikilmesini de
sağlamaktadır.
1
Boncuk oyalarının geleneksel kullanım
yeri tülbent adı verilen başörtüleridir.
îzm it-te boncuk oyasının temel yapım
amacı kullanm a olup, kullanmayı çeyiz izle
mektedir.
Boncuk oyalan ister tek motiflerin yanyana sıralanm asından oluşsun, ister farklı şekil
ve büyüklükte motiflerin değişik kompozis
yonlarda sıralanm asından oluşsun bir bütün
olarak adlandmlır.
Örülen boncuk oyaları motif ve sularının
çevredeki oyalar arasından ve ayrıca kitap
lardan yararlanılarak seçilmesi yörede kop
yacılık anlayışının hakim olduğunu göster
mektedir.
A raştırm a kapsam ına alınan 62 bireyin
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yaşlannm 14-68 arasında değiştiği, çoğunlu
ğunun 34-43 yaş arasindakilerde ilk ve orta
ve yüksek öğrenimlilerin bulunduğu ileri yaş
larda öğrenim düzeyinin düştüğü tesbit edil
miştir.
Halkbilimi ve Bilimsel A raştırm a Teknik
leri ile araştırm a ve belgelemeye zaman geçi
rilmeden başlanılması boncuk oyalarının zen
ginliği gözön^ne alınarak benzer araştırm ak n n diğer yönlerde de yapılması, oyaların belli
bir merkez tarafından piyasaya sürülm esi,
özellikle küçük yerleşim merkezlerinde üre
tim yöntemine dayalı oyacılığa ağırlık veril
mesi suretiyle pratik beceri kazandıracak bir
eğitim sisteminin benimsenmesi. Boncuk oya
larının ekonomiye katkısı gözönüne alınarak
gerek içte ve gerek d ışta yeterince tanıtım
olanaklarının sağlanmadı gerekmektedir.
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