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Ödemiﬂ Weaving of Today
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ÖZET
Birgi ve Ödemiﬂ yöresi, geçmiﬂte yörede üretti¤i, ipekle ve özellikle “bürümcük” ad› verilen ipekli dokumalar› ile meﬂhurdu. Bu ipekli dokumalar›n XIV. yy’dan beri dokundu¤u tesbit edilmiﬂ olup daha önceleri
dokunup dokunmad›¤› bilinmemektedir.
Bugün yine Ödemiﬂ, ad›ndan söz ettirmekte ve “Ödemiﬂ ‹peklileri” ad› alt›nda kumaﬂlar üretmektedir.
Ancak zamanla de¤iﬂen iki önemli unsur vard›r; Ödemiﬂ ve Birgi kulland›klar› hammaddeyi (ipek, pamuk ve
keteni), tamamen d›ﬂar›dan temin etmekte, ayr›ca; ürün cinsini de¤iﬂtirerek, bürümcük yerine % 90 kadar
krep demur ve ﬂifon türü kumaﬂlar› üretmektedir.
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ABSTRACT
The Birgi and Ödemiﬂ regions of Turkey were famous for their silk and especially the silken cloths called Bürümcük. These silken cloths have been known to be woven since the 15th century; there is no knowledge about whether they were woven earlier.
Ödemiﬂ is also famous today and produces cloths called “Ödemiﬂ Silkens”. However, two things have
changed in the course of time: Nowadays, Ödemiﬂ and Birgi regions provide the raw material they use (silk,
cotton and flax) completely from outside, and produce 90 % crepe demur and chiffon type clothes instead of
Bürümcük.
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G‹R‹ﬁ
‹pek, di¤er elyaflar aras›nda kendine
özgü bir par›lt›s› olan, daha çok bir lüksü,
bir medeniyeti yans›tan, ismine yollar ve
ticaret anlaﬂmalar› yap›lm›ﬂ bir tabiat harikas›d›r.
‹pe¤in ç›k›ﬂ noktas› Orta Asya olarak
bilinir, buradan da bat›ya yay›lm›ﬂt›r. ‹pe¤e ait en eski efsanevi bilgiler Çinliler taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ise de, Orta Asya’da, Çinlilerden çok daha önce yaﬂam›ﬂ, büyük bir
medeniyetin sahibi Türkler aras›nda baﬂlad›¤›na dair yak›n tarihte yap›lan çal›ﬂmalar›n ve araﬂt›rmalar›n da oldu¤u tespit
edilmiﬂtir (‹mer 2004).
Tarihi kaynaklara göre, M.Ö.
2000’lerde, Kos adas›nda kullan›ld›¤› bilinen ipe¤i (Drege-Bührer 1989:23,26) Anadolu topraklar›nda, M.S. VI. yy’da Bizans-

l›lar kullanm›ﬂlar ve baz› tarihi kaynaklara göre de Orta Do¤u’da ipe¤i ilk kullananlar›n ‹ranl›lar oldu¤u bile söylenir (Dalsar
1960:3).
Türklerin Anadolu’ya geliﬂinden sonra, XI. ve XII. yy’larda, Selçuklular dönemi, Sivas ve Kayseri’de Selçuklu Sultanlar› için dokunmuﬂ çok k›ymetli ipek kumaﬂlardan bahsedilir (Arseven 1984:263). Örneklerine bugün Avrupa müzelerinde rastlad›¤›m›z bu kumaﬂlar için kullan›lan ipe¤in Anadolu’da m› üretildi¤i, yoksa ‹ran’dan m› getirildi¤i bilinmemekle beraber,
birçok kaynak bu tarihlerde ipe¤in, ‹ran’dan Anadolu’ya yap›lan ticaretiyle ilgili
bilgiler vermektedir.
‹ran ipe¤i önceleri, ipek yolunu aﬂarak Karadeniz k›y›s› Trabzon’a veya Sinop’a gelmiﬂ, buradan ‹stanbul’a gönderil-
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miﬂtir. ‹stanbul pazar›na gelen ipek de,
yerli ve yabanc› müﬂterilere da¤›t›lm›ﬂt›r.
(‹nalc›k 1996:208 - Braudel 1989: 61). Daha sonra, Osmanl›lar döneminde ‹ran’l› tacirler u¤rak yerlerini de¤iﬂtirip ipe¤i Bursa’ya sevk etmeye baﬂlay›nca, Bursa ‹stanbul’un önüne geçmiﬂ, bu sayede daha da tan›nmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bursa’n›n hem Türkler taraf›ndan hakimiyeti, hem de dokumac›l›¤›n sadece ‹stanbul’a mahsus de¤il de,
ayn› zamanda ‹bni Batuta’n›n Bursa ve
çevresindeki ipekli dokumac›l›¤›ndan bahsetmesinden de ö¤reniyoruz ki; Bursa’da
çok eskiden beri dokumac›l›¤›n var oldu¤unun bilinmesi (Dalsar 1960:126), pazar olarak, Bursa’n›n geliﬂi güzel seçilmedi¤ini
göstermektedir. Nitekim M›s›r hükümdar›na gönderilen “Rumi” adl› ipekli kumaﬂlardan ve kadifelerden de anlaﬂ›lmakta ki,
Bursa, XIV. asr›n sonlar›nda art›k büyük
bir ipek ticaret ve sanayi merkezidir ve XV.
asr›n ikinci yar›s›na gelindi¤inde, Akdeniz
memleketleri içinde ipekçilikle ünlü bir pazar olmuﬂtur. (‹nalc›k 1996:208).
Bursa’ya ipek çeﬂitli kollardan gelmekte idi;
‹ran’dan gelen ipekler, önce Tebriz’de
toplan›p, gümrük resimlerinin al›nd›¤› Diyarbak›r ve Mardin’den yollan›yorlard›. Diyarbak›r’a gelen ipekler, ilk zamanlar Maraﬂ ve Kayseri üzerinden Ankara ve Eskiﬂehir’e gelir, buradan da Bursa’ya ulaﬂ›rd›.
(Dalsar 1960: 128)
Trabzon yolu ise; Ermenistan, Azerbeycan ve Hazar boylar›ndan gelen ipeklerin takip ettikleri yoldu. Anadolu’nun do¤usundan gelen ipekler Erzincan’da, kuzey
do¤usundan gelen ipekler Tokat’ta toplan›r, sonra Bursa’ya sevk edilirdi. Önceleri
Halep’ten, ﬁamdan ipek Bursa’ya gönderilirken, sonralar›, dokumac›l›¤›n ﬁam’da
ilerlemesi sonucu Bursa’dan ipek ﬁam’a
gönderilmiﬂtir. Böylece Bursa’ya 3 koldan;
Tebriz’den, Trabzon’dan, Halep’ten gelen
ipek, Bursa’da toplanmakta, de¤erlendirilmesi yap›ld›ktan sonra bir k›sm› yerli dokumac›lara, bir k›sm› da Avrupa’ya ihraç
edilmekteydi. (Dalsar 1960:129)
‹pek, XV.yy sonu - XVI. yy baﬂ›, aran›-

http://www.millifolklor.com

lan bir ticaret hammaddesi olmas› sebebiyle, fiyat› sürekli artmas›na ra¤men, ipek fiyatlar›ndaki bu yükseliﬂ, al›m›n› etkilememekte, ithal edilen ipe¤in Bursa pazar›na
taﬂ›nmas› da sürdürülmekteydi. Çünkü,
Bursa sadece ‹stanbul ipek sanayini de¤il,
ayn› zamanda Avrupa ipek sanayini de
beslemekteydi. ‹talyan tacirler, özellikle
Floransal›lar ve Cenevizliler, Bursa pazar›ndan ipek almak için rekabet etmekte,
Bursa’ya bat›dan yünlü kumaﬂlar getirerek, ipekli kumaﬂlarla de¤iﬂtirmekteydiler.
Yani Bursa art›k XV. as›r sonlar›nda, uluslararas› bir antrepo haline gelmiﬂtir. Zaten
bu dönemlerde Bursa’da 1000 kadar ipek
dokuyan tezgah›n varl›¤›ndan bahsedilmekte ki, bu da ipek kumaﬂ üretiminin artt›¤›n› göstermektedir (‹nalc›k 1996:
197,218).
Bursa’da, ipek ticareti ve ipekçilik sanat› öyle geliﬂmiﬂ ki, iﬂlerin yürütülmesi
için çok geniﬂ mekanlara ihtiyaç duyulmuﬂ
ve bu yüzden dönemin en büyük ticaret
merkezleri say›lan hanlar yap›lm›ﬂt›r. Döneminin meﬂhur hanlar›ndan; Bedesten,
Emir han, Kapan han, ‹vaz Paﬂa han›, Fidan han, Pirinç han, Mizan, ‹pek han, Koza han……. gibi büyük mekanlarda o zaman ipek üretiliyor ve ticareti yap›l›yordu.
‹pekçilik tarihinin birer yadigar› olan bu
hanlar, o zaman, Orhan Beyden sonra hemen hemen her devlet reisi taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. (Dalsar 1960: 254-262)
Bursa; bir yandan Anadolu’nun ipek
kumaﬂ üretimi ve sanayi merkezi iken, bu
mallar›n ticaretinin yap›ld›¤› ve ülke d›ﬂ›na sevk edildi¤i merkez de o dönemler Anadolu’nun Bat› bölgesiydi. Yani ürünlerin ticaret merkezi ‹zmir idi ve liman› Çeﬂme’den de d›ﬂa aç›l›yordu. Hele XVI. yy’da
Çeﬂme liman› karﬂ›s›nda bulunan Sak›z
adas›n›n da Osmanl›lar›n eline geçmesiyle,
‹ran; ipek ticaretini tamamen ‹zmir’e yönlendirmiﬂ, bu ﬂekilde ‹zmir, ‹ran ipek ticaretinin en önemli d›ﬂ ticaret merkezi haline
gelmiﬂtir. Ard›ndan, Osmanl›-‹ran savaﬂlar›n›n Halep ticaretini olumsuz etkilemesi
üzerine, ipek yolunun Anadolu’ya çevrilmesiyle, ‹zmir’in ticaret merkezi olma ko-
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numu sürerek, XVII. yy.’da da devam etmiﬂtir (Yurt Ansiklopedisi 1982/83:4266).
Hem Osmanl›lar, hem de ‹ranl›lar
için çok önemli bir hammadde olan ipek ve
ipek ticareti yaﬂamsal bir öneme sahipti,
zira her iki medeniyetin ipek ticareti üzerinden sa¤lad›¤› gelir çok büyüktü. Hatta,
XVI.-XVII. yy’daki Osmanl›-Safevi savaﬂlar›nda ipek, siyasal bir silah durumuna
bile gelmiﬂti. Siyasi geliﬂmelerin etkisi bu
boyuta ulaﬂ›nca, ipe¤i ülke içinde yetiﬂtirme planlar› dahilinde, bir yandan ‹ran ipe¤inden al›nan vergi art›r›lm›ﬂ, di¤er yandan Bursa yöresinde üretilen ipe¤in miktar›n›n artmas› için yeni önlemler al›nm›ﬂt›r.
Böylece, ‹zmir’den, ‹ran’dan gelen ipek yerine, Bursa yöresinde üretilen ipe¤in sat›ﬂ›
yap›lmaya baﬂlam›ﬂt›r (Yurt Ansiklopedisi
1982/83:4267). Konumuz olan Tire, Ödemiﬂ
ve Birgi’de XIV. yy’dan önce ipek veya ipekten üretilen dokumalarla ilgili, kaynaklarda hiçbir bilgiye rastlanmaz. Birbirlerine
mesafesi 10-15 km’yi geçmeyen bu ilçeler
tarihi özgeçmiﬂlerinde birbirlerini etkilemiﬂlerdir.
Birgi; XIV. yy baﬂlar›nda Ayd›no¤ullar›n›n Ege bölgesinde kurduklar› devletin
baﬂkentlerinden biriydi. Bu bölgeye yönelik ilk Türk ak›nlar› XI. yy’da Selçuklular
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 1307’de,
Ayd›no¤lu Mehmet Bey taraf›ndan zaptedilen ﬂehir, ayn› zamanda beyli¤in merkezi
olmuﬂtur. 1308 tarihinde Mehmet Bey’le
ayn› safhada birleﬂen damad› Sasa Bey, Bizanslara karﬂ› mücadele ederek Tire’yi ve
Ayasulu’¤u (Efes) da topraklar›na katm›ﬂt›r. Mehmet Beyin 1334’de vefat› üzerine
yerine o¤lu Umur Bey geçmiﬂ, Umur Beyin
‹zmir Hristiyanlar› ile mücadelesi esnas›nda ölümü üzerine 1344’de o¤lu ‹sa Bey taht› devr alm›ﬂt›r. 1391’de ‹sa Bey taraf›ndan
Osmanl›lara devredilen Birgi, Ankara savaﬂ›ndan sonra yeniden Ayd›no¤ullar›’n›n
eline geçmiﬂtir. XVI. yy’›n sonuna do¤ru fiziki bir geliﬂme gösteren Birgi, XVII. yy’da
kar›ﬂ›kl›klar yaﬂam›ﬂ ve tahribata u¤ram›ﬂ, XIX.yy’da ise Ödemiﬂ’in önem kazanmas›yla giderek onun gölgesinde kalmaya
ve gerilemeye baﬂlam›ﬂt›r. (‹slam Ansiklo-
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pedisi 1944:632-633 - ‹slam Ansiklopedisi
1992:190-191 - Türk Ansiklopedisi 1953:
431 - Gökbel,A-ﬁölen,H 1936: 87)
‹bni Batuta’n›n 1333’te ve Evliya Çelebi’nin 1671’de Birgi’yi ziyaretleri ve yazm›ﬂ olduklar› seyahatnamelerde Birgi’den
ve ipek dokumalardan uzun uzun bahsetmeleri, bize, en erken XIV. yy’dan beri o yörede ipe¤in var oldu¤unu göstermiﬂtir. Ayd›no¤lu Mehmet Bey zaman›nda Birgi’ye
gelen ve daha sonra Tire’ye geçen Batuta
seyahatnamesinde; Ayd›no¤lu Mehmet beyin o¤lu H›z›r beyin ona s›rma iﬂlemeli
ipekten a¤›r bir kaftan hediye etti¤inden
bahseder. Daha sonra ‹zmir’e geçen Batuta; Ayd›no¤lu Mehmet beyin di¤er o¤lu
Ömer bey taraf›ndan da kendisine tak›mlar›yla donat›lm›ﬂ üç at, Kemha (desenli
ipekli bir kumaﬂ), kuzeh ad›nda (renk renk
çizgili) bir kumaﬂ ile ham ipek ve keten ipli¤i kar›ﬂ›m› ile dokunmuﬂ, bürümcükten
dikilmiﬂ elbiseler hediye edildi¤inden bahsetmiﬂtir. (Parmaks›zo¤lu 1986:27). Halbuki Kadife, Kemha ve Tafta o zaman Bursa’da dokunan en önemli ipekli çeﬂitlerindendi. Kadife; yüzü havl›, en çok ipek harcanan kumaﬂlardan olup; Batuta’ya hediye
edilen Kemha kumaﬂlarsa; dokusunda deseni olan, a¤›r, ipekten dokumalard›r (Dalsar 1960:3-6). Hediyelik kumaﬂlar aras›nda bulunan di¤er bir kumaﬂ bürümcük ise,
Birgi’de dokunmuﬂ, ipli¤i çok yüksek bükümlü ve günümüzde de hala dokunmas›na devam edilen, bu yöreye özgü kumaﬂlardand›r.
Bu bölgede ipe¤in bulundu¤una dair,
Mehmet beyin o¤lu H›z›r bey’in (1348) Bat› ile yapt›¤› serbest ticaret andlaﬂmas›ndan da anlaﬂ›lmakta ki; metinde geçen,
ipek, safran, bal, balmumu, meyan kökü,
hal› gibi maddelerin Avrupa’ya ihraç edilmiﬂ olmas›, bize ipe¤in XIV. yy’da Birgi’de
üretilmiﬂ oldu¤unu kan›tlamaktad›r (Ünal
2001:15-16).
Birgi’nin Ayd›no¤ullar› döneminden
baﬂlamak üzere daha sonraki yüzy›llarda,
özellikle XVI. yüzy›lda, deri ve ipekçilik ile
ipekli dokumac›l›k alan›nda büyük ilerlemeler kaydetmiﬂ olmas›, Birgi’nin ekono-
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misini olumlu yönde etkilemiﬂtir (Mülazimo¤lu 1976:1680). Bu yüzden, eskiden Birgi’nin, bugün daha geliﬂmiﬂ olan Ödemiﬂten çok daha önemli bir yeri vard› ve en güzel eserler de Ayd›no¤ullar› döneminde yap›lm›ﬂt›. Hatta ‹bni Batuta’dan sonra bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi de (1671),
ham ipe¤in burada iﬂlendi¤inden ve ilçenin
baﬂl›ca geçim kayna¤›n›n beyaz iplik dokumac›l›¤› oldu¤undan bahsederken (Baﬂgelen:1981- ‹slam Ansiklopedisi 1992) seyahatnamesinde Birgi hakk›nda geniﬂ bilgi
vermiﬂ ama, geçti¤i Ödemiﬂ’ten hiç bahsetmemiﬂtir. Ayn› ﬂekilde, Evliya’dan birkaç
on y›l önce benzer yolu izleyen Katip Çelebi de yazd›¤› seyahatnamesinde Ödemiﬂ’in
ad›n› dahi anmam›ﬂt›r (Ünal 2001: 38).
Bu yüzden kaynaklarda ipek ve bürümcük ad›yla geçen kumaﬂlarla ilgili bilgiler, daha çok Birgi ile ba¤lant›l› geçmektedir. Çünkü o dönem Birgi hem daha tan›nm›ﬂt› ve büyüktü, hem de sadece ipek
dokumalarla de¤il, pamuk ipli¤inden dokunmuﬂ kumaﬂlarla da ad› an›lmaktayd›.
Hatta eskiden bu yörenin pamuk ipli¤inin
ham ipe¤e benzer güzel bir iplik oldu¤u ve
tüccarlar taraf›ndan büyük miktarlarda
pek çok vilayete pazarland›¤› bile ifade
edilmektedir (Ünal 2001:47).
XVIII. yy. Osmanl› dönemi belgelerinde, Birgi’de pek çok zengin toprak sahibinin ve ipek dokumac›s›n›n oturdu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Öyle ki; bu dönemde geleneksel ve islami bir e¤itim merkezi haline gelen Birgi’yi din hocalar› ile birlikte ipek
imalatç›lar›n›n yönlendirdi¤i dahi tahmin
edilmektedir (Ünal 2001:49). Fakat; XIX
yy’da durgunluk dönemine giren Birgi, yavaﬂ yavaﬂ önemini yitireek, ilgi ve nüfusun
zamanla Ödemiﬂ’e kayd›¤› görülmektedir.
Nitekim; XVIII. yy’da Birgi’nin nüfusunun
4450 oldu¤u yaz›lmakta, oysa XVII. yy’da
bile Ödemiﬂ’in nüfusu 8000’den biraz fazlad›r. XIX. yy’da, (1840 y›l›nda) h›zl› bir geliﬂme çizgisi ile nüfusunu iki kat›na ç›karan Ödemiﬂ; ayn› dönem paralelinde bir
hayli küçülen Birgi kasabas›n› geri plana
iterek daha ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r
(Guinet 1892:514). Bu yüzden belki “Öde-
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miﬂ ipeklileri” daha önceleri Birgi’de dokunmuﬂ olmas›na ra¤men, bugün Ödemiﬂ’e
has dokumalar ad›yla an›lmaktad›r.
Günümüzde ise daha çok Ödemiﬂ’te
devam ettirilen bu dokuma sanat› ile yöre
öyle özdeﬂleﬂmiﬂtir ki, dokunan kumaﬂ›n
cinsi ile yöre ad›, “Ödemiﬂ ipeklileri” veya
“Ödemiﬂ Bürümcükleri” gibi, birlikte an›lmaktad›r.
Tire ve Ödemiﬂ kazalar› d›ﬂ›nda; Bergama, Karacasu, Nazilli kazalar›nda, Saruhan ve Ayd›n Sanca¤›nda da, 1884 ve
1908 Salnamelerine göre çeﬂitli pamuklu
ve ipekten kumaﬂlar üretilmiﬂtir.
Ayd›n vilayeti 1301 (1884) senesi Salnamesine göre;
Bergama’da “Mamûlât-› dâhiliyyesi
ipekli ve ipeksiz gömlek, çarﬂaf ve havlu
kumaﬂ üretildi¤i, dâhil-i kazada buharla
tahrîk olunan 9 adet pamuk fabrikas›n›n
oldu¤u (s. 111) hakk›nda bilgi verilir. Tire
kazas›nda “‹pekli peﬂtamal, pamuk bezi,
iplik alacas›, urgan gibi mensûcât ve imâlât›ndan külliyetli (çok miktarda) ihrâcât
vukû buldu¤u” (s. 121), Ödemiﬂ kazas›nda
“‹pek mendil, alaca, ipekli ve ipeksiz mütenevvi bez ve ketenden çok güzel peﬂkîr
imal edildi¤i ve hârice haylice (pek çok) ihraç olundu¤u” (s.125). Saruhan Sanca¤›nda “Mensûcât-› dâhiliyye mütenevvi alaca,
tarabl› ve hama kuﬂak taklîdleri ve pamuk
bezi ile bükme gömleklik ve keçe üretildi¤i”
(s. 142) yazmaktad›r.
Ayd›n vilayeti 1326 (1908) senesi Salnamesine göre ise ipekten ve pamuktan
mamulat›n üretimine devam edildi¤i ve
hatta bugünden daha çok çeﬂitte mal üretildi¤i görülmektedir.
Ödemiﬂ kazas›nda “Merkez-i kazada
ipekten elbise ve çarﬂafl›klar ve mendiller
ve boyun atk›lar› imâline mahsûs destgâhlar (tezgahlar) bulunup hayli sarfiyât (üretim) vukû bulmaktad›r. Ancak taraklar›n›n
pek seyrek olmas› mensûcât›n pürüzlü olarak imâline sebep oldu¤u için istenilen ra¤bet elde edilememektedir” (s. 275). Tire kazas›nda “mevcûd olan 60 kadar destgâh
(tezgah) vas›tas›yla “beledî” “ipekli nam›yla iki nev üzerinden minder, perde, yorgan
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imâline sâlih ve fevkalade metîn olan bir
nev kumaﬂ imâl edilip civâra ihrâç edilmektedir” (s. 349). Ayd›n Sanca¤› Merkezinde “Has›r, desti, bardak, kiremit, tu¤la,
çarﬂaf, ipek ve iplikten gömleklik bez, alaca üretilmekte” (s. 451) Karacasu kazas›nda “Mensûcâttan mükemmel hamam tak›m›, alaca, peﬂkîr, yemeni, peﬂtamal, havlu,
desti bardak, ve sâire de imâl olunmaktad›r” (s. 486). Nazilli Kazas›nda; “‹thâlât ve
‹hrâcât›n yap›ld›¤›: Basma ve Amerikan
Bezi ithal edilirken, ipekli ve pamuklu hamam tak›m› ile havlu, mavi bez, urgan ve
sicim imâl olundu¤u, buradan hububat d›ﬂ›nda ipekli ve pamuklu hamam tak›m› ile
havlu ve mavi bez ihraç edilmektedir (s.
505).
Demek ki; 20.yy’›n baﬂ›nda bile Ayd›n
Vilayeti ve çevresinde pamuklu dokuma ve
ipek dokuma sanayisi vard›, ihracat› da yap›lmaktayd›.
GEÇM‹ﬁTE ÖDEM‹ﬁ YÖRES‹ DOKUMACILI⁄I
1926 y›l›na ait ‹zmir Ticaret Odas›
dergisinin, Ödemiﬂ’i tan›tan say›s›nda, çok
eski zamanlardan beri Ödemiﬂ’te kal›n bez
dokumalar›n yan›s›ra Buldanl› Haﬂim
efendi ad›nda birisinin 1924’lerden beri baﬂörtüsü, eﬂarp ve mendil üretmek için çok
zarif, ince ipek kumaﬂlar dokudu¤undan ve
boyas›n›n Ödemiﬂ’te yap›ld›¤› ipekten peﬂtemallar üretti¤inden bahsetmiﬂtir (‹zmir
Ticaret Odas› Dergisi 1926).
Ödemiﬂte çok eskilerden beri ipek kumaﬂlar dokuyan Bay›nd›r ailesinden ikinci
kuﬂak Halil Bay›nd›r o¤lu Eyüp Bay›nd›r’›n (ﬁubat 2004, Ödemiﬂ) ifadelerine göre ise; o günden bugüne dokunan kumaﬂ
çeﬂitlerinde çok büyük de¤iﬂiklikler olmam›ﬂ ama, kullan›lan hammaddenin üretim
yerleri de¤iﬂmiﬂ ve 1990’l› y›llara kadar
ipe¤ini kendisi üreten Ödemiﬂ, bugün ipli¤ini d›ﬂar›dan ithal eder duruma gelmiﬂtir.
Dünya’da en iyi kozan›n Türk kozas› oldu¤unu söylemesine ra¤men, dokumada
Çin’den ve Brezilya’dan gelen ipe¤in kullan›ld›¤›n›, Özbekistan’dan gelen ipe¤in II.
kalite ipek olmas› sebebiyle kad›nlar›n i¤ne oyas› yapmak için kulland›klar›n› ve da-
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ha kal›n›n›n ise ipek hal› üretiminde kullan›ld›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Zamanla el tezgahlar›ndan Bursa tipi
mekanik tezgahlara da geçen ipek dokuyucular› ekonomik koﬂullar›n a¤›r olmas›ndan ötürü, kulland›klar› tezgah say›s›n› da
azaltm›ﬂlard›r. Yine Eyüp Bay›nd›r’›n ifadesine göre; babas› Halil Bay›nd›r’›n yaﬂad›¤› zamanda, 1940’l› ve 1950’li y›llarda ço¤u Birgi’de olmak üzere 200 el tezgah› vard›. 1970’li ve 1980’li y›llara gelindi¤inde
hammadde fiyatlar›n›n artmas› sebebiyle
el tezgahlar›n›n önemli bir k›sm› devre d›ﬂ› b›rak›lmak zorunda kalm›ﬂ, 30 y›l içinde
tezgah say›s› 20-30 ‘lara düﬂünce, üretimde
de h›zl› bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. Bunun sonucunda el tezgahlar› yerini; Birgi’de 5 kadar, Ödemiﬂ ve civar›nda 15-20 kadar mekanik tezgaha b›rakm›ﬂt›r.
Ayr›ca 70’li y›llar›n sonunda Ödemiﬂ,
ipe¤ini kendi üretmekte, hatta burada kullan›ld›ktan sonra geri kalan miktar›n› Bursa’ya satmaktad›r. Ancak Ödemiﬂte yetiﬂtirilen ipek kozalar›ndan çekilen ipekler pek
ince olmad›¤›ndan, pamuk ipli¤i ile kar›ﬂt›r›larak çarﬂafl›k kumaﬂlar›n, bürümcük,
pembezar ve yörede gö¤nek bezi ad› verilen
gömleklik bezlerin dokunmas›nda kullan›lmaktad›r.
Ödemiﬂ 1990’l› y›llarda bile kendi ipe¤ini kullanmaktad›r ve hatta 1/3’ünü yöre
dokumalar›nda kullan›rken, 2/3’ünü tüccara satmaktad›r. Fakat; 1990’l› y›llarda say›s› bir hayli azalan dokuma tezgahlar›ndan art›k 50 kadar kalm›ﬂ, bunlar›n da bir
k›sm› el tezgah› olarak çal›ﬂ›rken, di¤er bir
k›sm› mekanik tezgaha dönüﬂtürülmüﬂtür.
2004 y›l›na gelindi¤inde de hiç el tezgah›n›n kalmam›ﬂ oldu¤u ve sadece Ödemiﬂ’te
20-30 tane mekanik tezgah›n çal›ﬂt›r›ld›¤›
görülür, kozadan ipek üretimi ise yoktur.
1980 ve 1990’l› y›llarda bile ipe¤inin
Ödemiﬂliler taraf›ndan üretildi¤i Sadokor,
Bürümcük ve Peﬂtamal kumaﬂlar, bugün
de dokunan kumaﬂ çeﬂitlerindendir. Gelin
ve damat gömlekleri mutlaka Bürümcükten yap›l›r, yaka ve kollar› genelde ve özellikle gelinlik k›z taraf›ndan i¤ne oyas›yla
oyalan›rd›. Bundan dolay› Bürümcük göm-
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lek, gelinin ayn› zamanda zevk ve sanat
kabiliyetinin bir ölçüsüydü. Bürümcükün
ipli¤i kar›ﬂ›k olarak dokunan çeﬂidine “helali” ad› verilir ve daha çok bu türü erkek
çamaﬂ›rlar› için kullan›l›rd›. Bursa, Konya,
Denizli, ﬁam ve ‹stanbul’da da dokunan bu
kumaﬂlardan Denizli ve Ayd›n çevresinde
dokunan Bürümcüke “güvül”, helaliyeye
“piç güvül” derlerdi. (Türk Ansiklopedisi
1958: 29)
GÜNÜMÜZ ÖDEM‹ﬁTE DOKUNAN KUMAﬁ ÇEﬁ‹TLER‹
Günümüz Ödemiﬂ’inde, kullan›m yerine veya kullan›lan iplik cinsi ve kar›ﬂ›m›na göre, dokuma çeﬂitlerinde farkl› isimlendirmelerle dokumalar yap›lsa da ﬂu anda süregelen dokumac›l›¤› belki 5 ana baﬂl›k alt›nda toplamak gerekir: Bürümcük
dokumac›l›¤›, mendil dokumac›l›¤›, peﬂtamal dokumac›l›¤›, çarﬂaf dokumac›l›¤› ve
ipek dokumac›l›¤›.
Bugün nak›ﬂ iﬂlemek için kullan›lan
ve Ödemiﬂ ipe¤i olarak bildi¤imiz kumaﬂ,
Türkiye genelinde yayg›n olarak kullan›ld›¤›ndan nam› bürümcük kumaﬂ›n önüne
geçmiﬂtir. Birgi ipek kumaﬂ› ise pek bilinmez ve söylenmez. Oysa Birgi’de de bugün
ipekten harikulade ﬂallar, kravatl›k, eﬂarpl›k ve elbiselik kumaﬂlar d›ﬂ›nda, ketenden
gömleklik kumaﬂlarla, ev tekstil ürünleri,
perdelik, döﬂemelik kumaﬂlar üretilmekte
ve bunlar› el tezgahlar›ndan otomatik tezgahlara geçen, bugün 13 otomatik tezgah›yla üretim yapan Mert Tekstil dokumaktad›r. Eskiden atölye olup da bugün küçük
bir fabrikaya dönüﬂen Mert Tekstilin, kendilerinin verdikleri bilgiye dayanarak 50
y›ll›k bir mazileri bulunmaktad›r. ‹pe¤ini
Brezilya ve Özbekistan’dan ithal eden, 3
farkl› kalitedeki ketenini de; I.kalite Avusturya veya Irlanda’dan, II. kalite Belçika
veya Fransa’dan, III. kalite Romanya’dan
ithal eden bu yörenin üreticileri gibi, hammaddelerini tamamen d›ﬂa ba¤›ml› temin
etmekte, bu malzemelerle de farkl› kullan›m alanlar›na göre çeﬂitli kumaﬂlar dokumaktad›rlar. Tamamen ülke d›ﬂ›ndan ithal
edilen % 100 keten ve % 100 ipekle dokuduklar› ürünlerini ihraç eden ve ülke için-
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de farkl› bir kesime pazarlayan Mert Tekstilin sahipleri, ipek ﬂallar›n› ‹stanbul’da el
tezgahlar›nda ürettirdiklerini, ketenden
perdelik, döﬂemelik, masa örtüsü ve giysilik kumaﬂlar› da Birgi’deki fabrikada ürettiklerini ifade etmiﬂlerdir. Dokumada saf
malzeme d›ﬂ›nda, ayn› zamanda ipek-keten, pamuk-keten ve viskon-keten gibi lifleri harmandan kar›ﬂ›ml› iplik haline getirdikten sonra kulland›klar›n› ifade eden
Mert Tekstil, ürünlerinde do¤al boya kulland›klar›n› ve bu ürünlerini de¤iﬂik boyama teknikleri ile kendileri boyad›klar›n›
ifade etmiﬂlerdir.
Ödemiﬂte dokunan dokuma çeﬂitleri
ise ﬂöyledir:
Ad› Ödemiﬂ ile özdeﬂleﬂmiﬂ, tarihi çok
eskiye dayanan “Bürümcük” dokumalar,
yüksek bükümlü iplikler ile imal edilen dokumalard›r. Çözgü ve atk›da kullan›lacak
ipliklere ya sadece sa¤a veya sadece sola
yüksek büküm verilir. Eskiden kad›nlar›n
elde büktükleri ipliklerle el tezgahlar›nda
dokunmuﬂ olup, haz›r bükülmüﬂ ipliklerle
mekanik tezgahlarda üretilen bu dokumalar, bezaya¤› tekni¤i ile sadece 2 çerçeveli
tezgahlarda dokunurlar. Bürümcükler kullan›ld›¤› yere göre, örne¤in; gömleklik, iç
çamaﬂ›r› olarak üretilirse “Pembezar”,
kad›nlara baﬂörtüsü olarak üretilirse
“Bürdü” ad›n› al›r.
Bugün çözgüsü pamuk, atk›s› ipekten
bürümcükler üretildi¤i gibi, baz›lar› da
çözgüsünde çok bükümlü bir tel pamuk ile
az bükümlü bir tel ipek kullan›larak üretilen pembezarlar da vard›r. Günümüzde hala bluzluk kumaﬂ olarak üretilen pembezarlar, eskiden iç çamaﬂ›r› olarak üretilmiﬂler ve tamamen ipekten dokunmuﬂlard›r.
Önceleri bezaya¤› tekni¤inde, % 100
ipek iplikle, kad›nlara baﬂörtülük olarak
üretilmiﬂ olan “Bürdü” dokumalar, günümüzde de üretilmekte ancak bugün pamuk
ve ipek ipli¤in kar›ﬂ›m› ile dokunmaktad›rlar. Bürümcük dokumalar 70 cm eninde dokunurlarken, baﬂörtülük “Bürdüler” 50
cm eninde dokunarak istenen ende olabilmesi için parçalar birbirine eklenerek dikilirler.
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Bir baﬂka dokuma çeﬂidi olarak, halen
Anadolu’nun birçok yöresinde, Ödemiﬂ ve
civar›nda da oldu¤u gibi, çeyizlere konulan
ipek mendil gelene¤i sürdürülmekte ve
halk dilinde “Ya¤l›k” denilen “Mendil dokumac›l›¤›” devam ettirilmektedir. Yeni
ad›yla “Sadokor” denilen bu ipek mendillerin çeyizlerde bulunmas› veya k›z istemeye gidince mendil verilmesi, eskiden beri
uygulana gelen geleneksel adetlerimizdendir. Eskiden k›zlar›n yüklü bir say›da (50100 aras›) ipek mendili çeyizlerinde götürdükleri, bugün bu gelene¤in çok küçük yöreler hariç, hemen hemen yok oldu¤u görülmektedir.
Bu gelene¤in Manisa yöresinde de yaﬂat›ld›¤›, Süngülü, P›narköy, Pelitalan, Örselli gibi köylerde devam ettirildi¤i söylenir. Yöre geleneklerine göre bu yörelerde
k›z isteme gerçekleﬂtirilip niﬂan yap›ld›ktan sonra dü¤üne kadar bir törensel gelenek yaﬂat›lmaktad›r. Niﬂanl› k›z her hafta
Cuma günü iﬂli (daha çok huni çiçe¤i ile iﬂli), c›ng›ll› “Manç›nl›” mendili niﬂanl›s›na
gönderir, delikanl›n›n da bunu, özenerek
ceketinin yan cebinde d›ﬂar› sark›tacak biçimde taﬂ›mas› gerekir. Bu gelenek sevgiyi,
ba¤l›l›¤›, güveni anlatmaktad›r. Evleninceye kadar niﬂanl›l›k süresince her Cuma
gönderilen çiçekli mendillerin say›s› bir
hayli artt›¤›ndan, bunlar evlendikten sonra bir ipe dizilerek, ya da bir bez parças›na
dikilerek yatak odas›nda görülebilir bir yere as›l›r. Benzer bir ﬂekilde Ödemiﬂ ve civar›nda genç k›zlar›n çeyizlerinde yüklü bir
say›da mendil olmas›n›n nedeni de, herhalde bu gelene¤imizden kaynaklan›yor olmal›. (Avﬂar 1997:53-54) Ayn› zamanda sevgi
ba¤lar›n› ifade eden bu teﬂhir ﬂekli, masal›ms› ve çok güzel, romantik gelene¤imiz
içinde var olan bir gerçek olarak, teknolojinin etkiledi¤i bu ortamda daha ne kadar
sürdürülebilir bilinmez.
Geçmiﬂte kamç›l› tezgahlarda, bugün
mekanik tezgahlarda dokunan, günümüzde takma ad› “Sadokor” olarak da bilinen
mendillik kumaﬂlar›m›z; eskiden iﬂlenebilmesi için büyük boyutlarda dokunurken,
bugün ebatlar› de¤iﬂmiﬂ ve daha küçülmüﬂ
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oldu¤undan mendillerin yüzeyinde yap›lan
iﬂlemeler de azalm›ﬂt›r.
Bir Sadokar (mendillik) kumaﬂ örne¤inde, Atk›s›nda 225 - Çözgüsünde 139
denye ipek kullan›ld›¤› takdirde atk› ve
çözgüde 10 cm’de 260-280 iplik s›kl›¤› kullan›lmaktad›r.
“Peﬂtemaller”, iﬂ iﬂlerken veya hamamda belden ba¤lanarak giyilen, çubuk
desenli, kahverengi, siyah ve beyaz renklerin kullan›ld›¤› çözgüsü pamuk – atk›s›
ipek, bezaya¤› dokusunda, 90 cm eninde
dokunan kumaﬂlard›r. Kahverengi iplik yerine k›rm›z› renk iplik kullan›ld›¤›nda veya tamam› pamuk ipli¤i ile dokundu¤unda
bu peﬂtamal kumaﬂlar kasap önlü¤ü olarak kullan›lm›ﬂlard›r. Eskiden, üst giyimi
koruyucu olarak, daha çok fakir halk›n kad›nlar›n›n baﬂ›na örttükleri örtü olarak da
kullan›lm›ﬂt›r.
‹thal Özbek ipe¤inin ve Denizli’den
gelen pamuk ipli¤inin kullan›ld›¤› bu dokumalar bugün, sürümü olmad›¤›ndan sadece ihtiyac› karﬂ›layacak kadar ve pamuk- ipek kar›ﬂ›m› ile dokunan kumaﬂlar
olarak üretilmektedirler. Bugün bu kumaﬂlar› 2 tane el tezgah› ile Buldanl› Habip
Diﬂkaya üretmektedir.
Yöredekilerin ifadesine göre; Ödemiﬂte Çi¤ çarﬂaf, ‹dare çarﬂaf ve Akbez olarak isimlendirilen üç çeﬂit çarﬂaf dokumas›
yap›lmaktad›r. Bu üç çarﬂaf birbirlerinden
sadece, kullan›lan iplik cinsi fark› ile ay›rt
edilebilir.
Çi¤ çarﬂaf; ad› verilen türleri, çözgü
ve atk›s›nda ipek kullan›l›p, 40 cm eninde
dokunan ve istenilen en oluﬂuncaya kadar
birbirlerine eklenip, etek uçlar›n›n iﬂlendi¤i kumaﬂlard›r. Bu iﬂlenmiﬂ çarﬂafl›klar
günümüzde, sünnet dü¤ünlerinde, sünnet
çocu¤unu üstünde taﬂ›yan at›n üstünü örtmek için kullan›l›r.
‹dare çarﬂaf; çözgüsünde ibriﬂim, atk›s›nda 2 kat, 20/2 pamuk ipli¤inin kullan›ld›¤›, kenar dokusu olarak renkli çizgiler
oluﬂacak ﬂekilde kal›n ve yüksek bükümlü
ibriﬂimin kullan›ld›¤› çi¤ çarﬂaf gibi ensiz
dokumalard›r. Yan yana eklenerek geniﬂletilirler.
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Akbez; ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi
bez dokumalard›r, yani pamuk ipli¤i ile
üretilirler. Kullan›lan pamuk ipli¤i 20/1
tek kat olup, bükümü çok yüksektir. Bükümü ne kadar yüksek olursa o derece daha
iyi kabul görür.
Eyüp Bay›nd›r’›n ifadesine göre bugün mekanik tezgahlarda flatur ipekten;
yani, 20-27 veya 27-29 ipekten ﬁifon ve
Krep demur ad›yla ince kumaﬂlar da üretilmektedir. Çift kat ipekle dokunan Krep
demurun çözgüsü 2 kat sa¤ ve 2 kat sol yöne 2800 turla bükülerek; atk›s› ayn› ﬂekilde 2 kat sa¤ ve 2 kat sol yöne bükülerek,
cm’de 24’lü taraktan, çözgüde, cm’de çift
kat 48 iplik geçirilerek dokunmaktad›r. Bu
ipliklere yüksek büküm verilerek, tek kat
kullan›m› ile ﬁifon dokumalar üretilmektedir.
SONUÇ
Birgi ve Ödemiﬂ yöresine bizzat giderek yapt›¤›m inceleme sonucu görüldü¤ü
gibi, Ödemiﬂ’te dokunan kumaﬂ çeﬂitlerinin eski ile ba¤lant›s›n›n pek de¤iﬂmedi¤i
tespit edilmiﬂtir. Ancak; ilave olarak e¤itim
amaçl› kullan›lmak üzere yeni ürün olarak
bilinen ﬂifon ve krep demur ad›nda kumaﬂlar dokunmakta ve bu kumaﬂlarla bugün
Ödemiﬂ en büyük üretimini gerçekleﬂtirmektedir. Nak›ﬂ yapmak, kumaﬂ boyas› ile
boyamak için el sanatlar› alan›nda kullan›lmak üzere % 100 ipekten dokunan bu
mamüller, % 90-95 meslek okullar›na ve
kurs yerlerine gönderilmek suretiyle, tüm
Türkiye’ye da¤›t›lmaktad›r.
Fakat; üzülerek de ifade etmek gerekir ki, bugün, malzeme üretiminde a¤›rl›¤›n % 100 ithal ham malzemeye dönüﬂmesi, Türkiye’ye getirdi¤i ekonomik yük aç›s›ndan hiç iyi olmad›¤› bir gerçektir. Eskiden ipe¤ini de, ketenini de, yününü de kendisi üretmiﬂ bir ülke olarak bugünkü durumumuzu tekrardan elden geçirip, madem
ki bu mamüllerimizi üretmeye devam ediyoruz ve bu hammaddeler hep gerekecek, o
halde en k›sa yoldan ipek, keten ve hatta
yün üretimimizi yeniden canlard›rmak
için, yeni önlemler almam›z gerekmektedir.
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Günümüz Ödemiﬂ Dokumalar›ndan Örnekler

Ödemiﬂ pazar›ndan
bir görüntü

Ödemiﬂ pazar›nda
kendi ürünlerini
satan üreticiler

Ödemiﬂ’te ipek
çileleri ile ipekten
dokuma örnekleri
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Ödemiﬂ pazar›nda
sat›lan ipek çileler

Mert Tekstil’in ipek
ﬂal örnekleri

Ödemiﬂ’te dokunmuﬂ bir peﬂtemal
örne¤i
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