BULDAN MEK‹KL‹ DOKUMALARI
Buldan Fabrics Produced by Manual Looms
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ÖZET
Çok eski dönemlerden bu yana beslenme, bar›nma gibi dokumac›l›k da insano¤lu için büyük bir önem
arz etmiﬂtir.
Günümüzde ise Anadolu’nun pek çok yerinde karakteristik bir özellik kazanarak çarpana, kirkitli dokumalar ve mekikli dokumalar olarak varl›¤›n› sürdürme çabas›ndad›r. Bu dokumalar›n üretildi¤i merkezlerden biriside Buldan’d›r.
Ancak teknolojik geliﬂimin bir sonucu olan seri üretim Buldan’da da kendini göstermiﬂtir. Bugün kamç›l› el tezgahlar›n›n yerini, motorlu mekanik tezgahlar almaktad›r.
Buldan dokumalar›n› kullan›m amaçlar› bak›m›ndan parça ve metrelik dokumalar olarak ikiye ay›rmak mümkündür.
Yörede düz ve kamç›l› tip çukur ya da yüksek el tezgahlar› kullan›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
Mekikli Dokuma, Dokuma, El Tezgah›
ABSTRACT
Just like nutrition and shelter, weaving has been of great importance for human beings since ancient
times.
Today, gaining characteristic features in many different parts of Anatolia, the çarpana tradition is trying to survive in the form of combed weaving and shuttled weaving. Buldan is one of the centers where these kinds of weaving are practiced.
However, as a result of technological development, mass production is becoming widespread in Buldan.
Today, kamç›l› hand-weaving benches are being replaced by engine-driven mechanical ones.
One can classify the Buldan weavings into two groups, pieces and bales, according to intended form of
usage.
Lower or higher hand-weaving benches of types such as straight (plain) and kamç›l› are used in the region.
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Çok eski dönemlerden bu yana beslenme, bar›nma gibi dokumac›l›k da insano¤lu için büyük bir önem arzetmiﬂtir.
Dokumac›l›k, Türklerin ana yurdu olan
Orta Asya’da oldukça önemli bir sanat
kolu idi. Daha sonra Selçuklu’larla Anadolu’ya göç eden bu sanat, Osmanl› döneminde alt›n devrini yaﬂam›ﬂt›r. Günümüzde ise Anadolu’nun pek çok yerinde
karakteristik bir özellik kazanarak çarpana, kirkitli dokumalar ve mekikli do-

kumalar olarak varl›¤›n› sürdürme çabas›ndad›r. Bu dokumalar›n üretildi¤i
merkezlerden birisi olan Buldan ise; Ege
Bölgesinin Denizli ‹line ba¤l› 25.554
(1990) nüfusu olan, 518 km2 alana yay›lm›ﬂ bir ilçedir (Anonim 1987).
Ancak teknolojik geliﬂimin bir sonucu olan seri üretim Buldan’da da kendini göstermiﬂtir. Bugün kamç›l› el tezgahlar›n›n yerini, motorlu mekanik tezgahlar almaktad›r.
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XV. yy. Osmanl› kay›tlar›nda “bürümcük” ad›yla tan›mlanan ipekli kumaﬂlara ve günümüzde pek çok bölgede
dokunan pamuklu dokumalarada bu yörede “bükülü” denilmektedir(Anonim
1987).
Normal ipli¤e göre, daha fazla bükülmüﬂ “k›vrak” da denilen pamuk ipli¤inden bezaya¤› örgü tekni¤iyle dokunan ve tezgahta 14 s›kl›k/cm çözgü-14
s›kl›k/cm atk› bulunan bu dokumalar
maalesef Buldan merkezinde say›s› bir
kaç› geçmeyen usta taraf›ndan üretilmektedir.
Emek isteyen ince bir sanat olan bu
iﬂ kolundan, 1331 y›l›nda ‹bn-i Batuta
“Orada pamuktan alt›n iﬂlemeli kumaﬂ
imal olunur ki misli yoktur. Pamu¤un
nefis olmas› ve kuvvetli e¤rilmiﬂ bulunmas› dolay›s›yla ziyade dayan›r. Bu kumaﬂ beldenin ad›yla an›l›r” ﬂeklinde
bahsetmesi de gösteriyor ki; Buldan dokumalar›n›n en az 5-6 yüzy›ll›k bir geçmiﬂi vard›r (Ya¤an 1978:65).
Teknolojinin alabildi¤ine h›z kazand›¤› günümüzde, bir yandan da gelenekselli¤i muhafaza etme anlay›ﬂ›n›n baﬂlad›¤› bir gerçektir. Pazarlamadaki sorunlara, gençlerin bu iﬂe varolan ilgisizli¤i,
üreticinin ekonomik aç›dan tatmin olamamas› gibi pek çok olumsuzlu¤a ra¤men, yörede bu gelene¤i y›lmadan devam ettirmeye çal›ﬂan ustalarda yok de¤ildir.
Buldan yöresinde halk taraf›ndan
s›k kullan›lan bir söz vard›r. “Halk›n
eme¤i ipliktir”. Oldukça ilkel araç ve gereçlerle üretilen iplik, boyan›r ve el tezgahlar›ndan tablo gibi mükemmel birer
eser olarak kullan›ma sunulur. Yörede
daha önceleri ipek ve pamuk kullan›l›rken, maliyetinin yüksek olmas›, imalat›n›n güç oluﬂu gibi nedenlerle ipek yerine, fabrikasyon imalat› floﬂ ve pamuk iplikler kullan›lmaktad›r.
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‹pekli bir dokuma için kendileri koza yetiﬂtirdi¤i gibi Sö¤üt, Ödemiﬂ ve
Bursa’dan da koza getirilmektedir. F›r›nlanan kozalar 75 0C’de uç verecek hale gelir ve kaynayan kazana at›larak,
yaklaﬂ›k 100 adet koza ucundan bir iplik
yap›l›r. Çileler haline gelen ipek çuvala
doldurulur. Kaynat›l›p s›k›l›r, boyan›r ve
haz›rlan›r.
Kullan›m› kolay ve ucuz olan kimyasal boyalar yayg›nlaﬂmadan önce (Aytaç; Hidayeto¤lu 1999:54) yörede yetiﬂen
bitkilerden boya elde edilmekte idi. Sar›
için sumak, siyah ve kahve için palamut,
yeﬂil için ceviz, bej ve tonlar› için so¤an
kabu¤u kullan›lmakta idi.
Öncelikle bitki kazanda 8-10 saat
kaynat›l›r. Bitki posalar› kazandan ç›kar›l›p, kazana sabitleyici bir mordan maddesi ve ipek çileleri at›l›r. 16-18 Saat kazanda kalan iplikler, ç›kar›l›p 3-4 kez y›kand›ktan sonra kurutulur.
Buldan dokumalar›n› kullan›m
amaçlar› bak›m›ndan parça ve metrelik
dokumalar olarak ikiye ay›rmak mümkündür. D›ﬂ giyim eﬂyas› olan peﬂtemaller, baﬂ örtüsü olarak kullan›lan üstlükler, yatak çarﬂaf›, havlu, mendil ve masa
örtüleri parça dokumalar› oluﬂtururlar.
Giyim amaçl› büklü kumaﬂlar, havlu, astar, çarﬂafl›klarda metrelik dokumalard›r.
Yörede düz ve kamç›l› tip çukur ya
da yüksek el tezgahlar› kullan›lmaktad›r.
Bu tezgahlar için çözgüyü haz›r halde piyasadan temin edebildikleri gibi
kendileri de haz›rlayabilmektedirler.
Öncelikle, çözgüde kullan›lan iplikler tezgaha aktar›lmadan, dokuma iﬂleminde tara¤›n ve gücülerin hareketleriyle tüylenip, kopmamalar› için haﬂ›llama
iﬂlemine tabi tutulur. Çözgü gülcan (gevle), ça¤l›k gibi aletler yard›m›yla yere çahttp://www.millifolklor.com
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k›lan çubuk demirler sayesinde yerde ya
da çözgü dolab›nda haz›rlan›larak tahar
iﬂlemi (gücü ve taraktan geçirilir) yap›l›r
ve tezgaha sabitlenir. Düz ve kamç›l› tip
çukur ya da yüksek tezgah parçalar› birbirinin ayn›d›r. Ancak düz ve kamç›l›
tezgahlar› birbirinden ay›ran en önemli
özellik ise meki¤in birinde el ile di¤erinde ise kamç› vas›tas› ile at›lmas›d›r (Aytaç 1999:81). Kamç› sistemiyle, dokumada düz tezgaha göre atk›lar daha h›zl›
at›ld›¤›ndan, üretimde seri olabilmektedir.
Tezgah›n çukur ya da yüksek olmas› durumunda da dokuyucunun oturdu¤u yer d›ﬂ›nda hiç bir fark yoktur. Tezgahlar aﬂa¤› ve yukar› marmar (levent),
ayakçak (pedal), tara¤›n alt›ndaki delement, meki¤i hareket ettiren takke, atk›y› s›k›ﬂt›ran tefe, dokuman›n daralmas›n› önleyen ç›mbar, kumaﬂ›n sar›ld›¤›
selmin, gücü, tarak, masura, dem, ›br›k
gibi ana parçalardan ibarettir (Bknz. Foto¤raf No: 1).
Günümüzde, Buldan merkezinde el
tezgahlar›nda dokuma yapan üç usta
kalm›ﬂt›r. E1 dokumas› ürünlere talep
artarken, bu dokumalar› üretecek yeni
ustalar ise maalesef yetiﬂmemektedir.
Buldan merkezinde evinde üstlük
denilen bayan atk›s› dokuyan Ali Duyar’da, “bu iﬂe gençlerin istekli olmad›¤›n›, sab›r, ustal›k isteyen dokumac›l›¤›n
maddi getirisinin de fazla olmad›¤›n›”
belirtmektedir. Ali Usta 4 gücülü yüksek
tip kamç›l› el tezgah›nda gelen sipariﬂler
do¤rultusunda 120x120 cm. ebatlar›nda
üstlük dokumaktad›r (Bknz. Foto¤raf
No: 2).
Ali ustan›n eﬂi ile tezgahtan ç›kan
ekose desenli üstlüklerin üzerine nak›ﬂ
makinas›nda ceviz ile haki renge boyad›klar› floﬂ iplikle nak›ﬂ iﬂlemektedir.
Bir üstlü¤e yaklaﬂ›k olarak 180 gr. iplik
http://www.millifolklor.com

kullanan Ali Usta, bir günde 8 ila 10
adet üstlük dokuyabilmektedir.
Yine Buldan merkezinde Raziye
K›rsoy, evinde iki gücülü çukur tip kamç›l› el tezgah›nda masa örtüsü (ﬂimentablo) dokumaktad›r. Bobin sim ve iplikten mamül olan bu dokumalar›n eni genellikle 60 cm. iken, boylar› ise 140-160
cm. aras›nda de¤iﬂmektedir. Bir günde
5-6 adet ﬂimentablo dokuyabilmektedir
(Bknz. Foto¤raf No: 3).
Say›lar› bir kaç› geçmeyen bu ustalar›n arkas›ndan maalesef yeni ustalar
yetiﬂmemektedir. Motorlu mekanik tezgahlar›n üretime kazand›rd›¤› sürat de
bunda etkili olmuﬂtur. Buldan, mekikli
dokumac›l›k sanat› ad›na oldukça önemli olan bir merkezdir.
Dokuma merkezlerinin as›rlar boyu
ayn› il ve yörelerde bulunmas› rastlant›
de¤ildir (Gürsu 1988:18-19). Osmanl› döneminde de esnaf loncalar›n›n iyi örgütlenmiﬂ olmas›, saray›n bu iﬂe ehemmiyet
vermesi gibi nedenlerle dokumac›l›k oldukça önemli bir sanat kolu haline gelmiﬂtir. Öyle ki saraya ba¤l› dokuma ustalar›n›n, özel günlerde padiﬂaha hediye
edilmek üzere kumaﬂlar haz›rlad›klar›
ve karﬂ›l›¤›nda büyük paralar ald›klar›
bilinmektedir. Bu ödüllerden amaç ise
sanatç› ve zanâatç›lar› özendirip, kendi
sanatlar›nda ilerlemeleri için teﬂvik etmekti.
Bugün ise kökeni oldukça eskilere
dayanan bu ananevi sanat›m›z› yaﬂatma
çabas› içerisinde olan Buldan’a ve Buldan’l›ya yeterli ilgi gösterilmemektedir.
Gerek kamu kurumlar›n›n, gerek özel
müteﬂebbislerin ve bilim-sanat insanlar›n›n bu konuya hassasiyetle yaklaﬂarak, Buldan dokuma gelene¤inin, teknoloji ve sanat esteti¤i ile birleﬂtirerek gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› için çözümler üretmeleri gerekmektedir.
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Foto¤raf No: 1, Mekik ve
Masuralar

Foto¤raf No: 2, Dört Gücülü
Yüksek Tezgah

Foto¤raf No: 3, Dört Gücülü
Çukur Tezgah
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