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ÖZET
Bayat ilçesinde kilimcilik faaliyetlerinin eski zamanlardan beri yap›lmakta oldu¤u bilinmektedir, ancak ne zaman baﬂlad›¤› ile ilgili tarihi bilgi bulunmamaktad›r. 1989 y›l›nda ‹lçe Kaymakaml›¤›, Belediye ve
Halk E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü’nün ortak çabalar›yla Merkez ilçede yeniden baﬂlat›lan kilimcilik faaliyetleri zamanla köylere yay›lm›ﬂt›r. 1989 y›l›ndan bugüne kadar geçen sürede Kaymakaml›k ilçe s›n›r› dahilinde kalan baz› köylerde de¤iﬂik kurum ve kiﬂilerinde deste¤ini alarak “Kökboyal› Bayat Kilimleri” ad› alt›nda
fason üretim yapan atölyeler kurmuﬂtur. Atölyelere devaml› gelen dokuyucular ayda 2 m2 ile 2.5 m2 aras›nda
kilim dokumaktad›rlar. Atölyelerde çal›ﬂan dokuyucular kursiyer olup sigortas›z çal›ﬂmaktad›rlar. Bayat ilçesi Kaymakaml›¤›nca ilçe merkezi ile Çukurkuyu, Derbent ve ‹mranl› olmak üzere toplam üç köyde sürdürülen atölye dokumac›l›¤› faaliyetleri araﬂt›rma kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rma ile yörede kilim dokuma faaliyetinin amac›, kilim dokumac›l›¤›nda kullan›lan araçlar, kilim dokuma tekni¤i, Bayat kilimlerinin
baz› teknik ve desen, motif, renk özellikleri ile Bayat ilçesinde kilim dokuyuculu¤unun aile ekonomisine katk›s›n›n belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
Kilim weaving has been practiced in the Bayat district of Turkey for a long time; however, there is no
historical knowledge about when it first began. Kilim weaving has recently been encouraged through the
common efforts of the district’s Head Official, Bayat Municipality, and the People’s Education Center, and
has gradually begun to spread across the villages. Since 1989, workshops named “Kökboyal› Bayat Kilimleri”, producing fashionable kilims, have been set up within the district’s boundaries with the support of different people and institutions. Weavers continuously employed by the workshops have been weaving between
2-2.5 m2 of kilims per month. The weavers are treated as students and work without social insurance. This
study includes research on continuing kilim weaving activities in the central district, Cukurkuyu, Derbent
and Imranl› villages. It aims to determine the goal of kilim weaving in Bayat, tools used in kilim weaving,
weaving techniques, color, design, the motif properties of Bayat kilims, technical properties of the kilim
yarns and the contribution of kilim weaving activities to family incomes.
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1.G‹R‹ﬁ
Kilim dokumac›l›¤›, ülkemizde k›rsal kesimde yayg›n ve etkin bir ﬂekilde
u¤raﬂ›lan en eski dokuma iﬂlerinden ve
köy el sanatlar›ndan biridir. Kilim; örtü
ve yayg› olarak kullan›lan, yün malzeme
*
**
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ve kendine özgü tekniklerle yap›lan,
renkli, desenli, kal›n fakat hal›dan daha
ince ve tüysüz dokumalar olarak tan›mlan›r (Eﬂberk 1939). Genellikle köy evlerinde ve çad›rlar›nda yere veya sedir
üzerine serilerek yayg› olarak kullan›l-
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d›¤› gibi, erzak çuval›, heybe, son y›llar›n ﬂehir hayat›nda ev, otel, büro gibi
yerlerde dekoratif bir unsur olarak da
kullan›lmaktad›r. Kilimcilik gerek dokundu¤u bölgenin özelliklerini taﬂ›mas›,
kültür de¤erlerini yans›tmas›, gerekse
dokundu¤u bölgeye ekonomik katk›da
bulunmas› aç›s›ndan önemlidir. Kilim
kolay ö¤renilen bir el sanat› olmas›n›n
yan› s›ra kullan›m yeri ve fonksiyonunun çok geniﬂ olmas› bak›m›ndan da
önem taﬂ›maktad›r. Düz el dokumalar
dokunduklar› yerlere göre isimlendirilmekte olup, Jirki, Antep, Siirt, Silifke,
K›rﬂehir, Karaman, Sivas, Emirda¤, Eﬂme kilimleri gibi ﬂehir merkezlerinden
baﬂlanarak kasaba, bucak, köy ve göçebe
halinde yaﬂayan aﬂiretler esas al›nabilmektedir (Aytaç 1982). Araﬂt›rma kapsam›na al›nan Bayat kilimleri de ismini
dokundu¤u yer olan Bayat ilçesinden alm›ﬂt›r.
Bu araﬂt›rman›n amac›, Bayat kilimlerinin tarihi geliﬂimini, günümüzdeki durumunu, üretim ve ücretlendirme
sistemlerini, renk ve desen özelliklerini
belirlemek, kilimlerin ve kilim ipliklerinin teknik analizlerini yaparak teknolojik özelliklerini, kilim dokumac›l›¤›n›n
aile ekonomisine katk›s›n› tespit etmek,
kilim dokuma tekni¤i ile kullan›lan tezgah ve araçlar› incelemektir.
2. MATERYAL VE METOT
Araﬂt›rmada Afyon ili-Bayat ilçesindeki kilimcilik faaliyetleri ele al›nm›ﬂt›r. Bu amaçla, hem bu konuda bugüne kadar yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar incelenmiﬂ, hem de araﬂt›rma yöresinde saha
çal›ﬂmas›nda bulunulmuﬂtur. Deneklerle uygulanan anketler, kilim dokumalara iliﬂkin yap›lan analiz verilerinin iﬂlendi¤i formlar ve dokumada kullan›lan
iplikler araﬂt›rman›n ana materyalini
oluﬂturmuﬂtur.
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan Bayat
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ilçesinin Afyon iline uzakl›¤› 45 km. dir.
4550 nüfusa sahip ilçede kilimcilik faaliyeti Kaymakaml›k taraf›ndan Sosyal
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Fonu ad›na,
ilçe merkezinde bulunan dokuma atölyesinde ve ayr›ca 3 köyde yap›lmaktad›r.
Araﬂt›rman›n amac›na ba¤l› olarak,
ele al›nan Afyon ili Bayat ilçe merkezinde ve köylerinde kilim dokuyanlar için
denek seçiminde tam say›m yöntemine
gidilmiﬂ ve toplam 75 dene¤e anket uygulanm›ﬂt›r. Anketlerin haz›rlanmas›ndan sonra denetlemek amac› ile pretest
yap›lm›ﬂ ve sahaya ç›kmadan önce son
ﬂekli verilmiﬂtir. Anket yoluyla toplanan
bilgiler geliﬂtirilen kod plan›na göre kodlan›p bilgi kay›t formlar›na aktar›lm›ﬂ
daha sonra bilgisayara yüklenen verilerle kümülatif sonuçlar al›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca, araﬂt›rmada dokunulan hal›lar›n ve kilimlerin kalite ve dokuma
tekni¤i aç›s›ndan özelliklerini saptamak
aç›s›ndan; ipliklerin cinsleri, numaralar›, kat ve büküm ﬂekli ve say›lar›, %
uzama oranlar›, kilimlerin en-boy ölçüleri, boy/en oranlar›, yüzey alanlar›, ilik
boylar›, saçak uzunluklar›, 5 cm en ve
boydaki atk› çözgü s›kl›klar›, toplam ve
m2 a¤›rl›klar›, renk, motif ve desen özellikleri araﬂt›r›lm›ﬂ ve bunlardaki mevcut durum ve sorunlar ortaya konulmuﬂtur.
3. ARAﬁTIRMA SONUÇLARI VE
TARTIﬁMA
3.1. Bayat ‹lçesinde Kilimcilik
Faaliyetleri
Çok eski ça¤lardan beri dokumac›l›¤›n merkezi say›lan Afyon ‹li geleneksel
renk, desen, ve motifler bak›m›ndan dokumac›l›k tarihinde büyük öneme sahiptir. Bayat ilçesinde kilimcilik faaliyetlerinin uzun zamanlardan beri yap›lmakta oldu¤u bilinmektedir. Ancak ne zaman baﬂlad›¤› ile ilgili tarihi bilgi bulunmamaktad›r.
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1989 y›l›nda ‹lçe Kaymakaml›¤›,
Belediye ve Halk E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü’nün ortak çabalar›yla Merkez
ilçede yeniden baﬂlat›lan kilimcilik faaliyetleri zamanla köylere yay›lm›ﬂt›r.
1989 y›l›ndan bugüne kadar geçen sürede Kaymakaml›k ilçe s›n›r› dahilinde
kalan baz› köylerde de¤iﬂik kurum ve kiﬂilerinde deste¤ini alarak “Kökboyal›
Bayat Kilimleri” ad› alt›nda fason üretim yapan atölyeler kurmuﬂtur. Atölyelere devaml› gelen dokuyucular ayda 2
m2 ile 2.5 m2 aras›nda kilim dokumaktad›rlar. Atölyelerde çal›ﬂan dokuyucular
kursiyer olup sigortas›z çal›ﬂmaktad›rlar. Ç›rakl›k kapsam›na al›n›p ç›rakl›k
sigortas›ndan yararlanmalar› için inceleme ve çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Bayat ilçesinde atölyelerde kilim
dokumac›l›¤› yap›lmaktad›r. Atölyeler,
Kaymakaml›¤a ba¤l› olarak, eskiden beri kilim dokumac›l›¤› yap›lan köyler belirlenerek bu yörelerde kurulmuﬂtur.
Atölyeler belediyeler ve muhtarl›klar taraf›ndan tahsis edilmekte, binalara tezgah montaj› Kaymakaml›k taraf›ndan
yap›lmakta, üretilen kilimler ilçe merkezinde atölyenin de bulundu¤u büyük bir
ma¤azada sat›ﬂa sunulmaktad›r. Kaymakaml›k dokuma için gerekli hammadde ve deseni Çukurkuyu, ‹mranl› ve

Derbentteki atölyelere da¤›tmakta ve bu
malzemelerin da¤›t›m ile denetiminden
sorumlu olmaktad›r. Malzemeler atölyelere da¤›t›ld›ktan sonra Halk E¤itim
Merkezi Müdürlüklerinin görevlendirdi¤i usta ö¤reticilerin nezaretinde dokuyucular taraf›ndan verilen desenlere, talep
edilen boyut ve kaliteye göre kilim dokunmaktad›r. Tamam› do¤al hammadde
ile üretilen el dokusu kilimler iç pazara
sunulmaktad›r.
Bayat ‹lçesinde ücretlendirme sistemi has›la ücreti sistemi olup, ödeme
kilimin tamam› üzerinden yap›lmaktad›r. Dokutucu kilimin boyutuna ve desenin zorlu¤una göre kilimin tamam› için
belli bir fiyat belirlemekte, bu fiyat üzerinden kilim dokutmaktad›r. Bu yolla kilimin dokuma ücreti iki taraf›n anlaﬂmas›na ba¤l› olarak, dokuyucunun o andaki ekonomik durumuna göre, tamam›
peﬂin, peyderpey ya da kilimin tamam›
bittikten sonra ödenmektedir.
Araﬂt›rma kapsam›nda Bayat ilçesinde kilim dokumac›l›¤› faaliyetinin ne
amaçla yap›ld›¤› dokuyuculara sorulmuﬂ
ve al›nan cevaplar çizelge 1’de verilmiﬂtir.
Çizelge 1’de görüldü¤ü gibi, deneklerin %65.33’ü aileye gelir sa¤lamak
ve/veya boﬂ zamanlar›n› de¤erlendir-

Çizelge. 1.Yörede kilim dokuma faaliyetinin amac›
Kilim dokuma faaliyetinin amac›
Aileye gelir sa¤lamak ve/veya boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirmek
Çeyiz vb. gereksinimlerini karﬂ›lamak
Kendi gereksinimlerini karﬂ›lamak
TOPLAM

Say›
49
14
12
132

%
65.33
18.67
16.00
100.00

Çizelge. 2.Deneklerin Kilim Dokumaya Baﬂlama Yaﬂ›
Kilim Dokumaya Baﬂlama Yaﬂ›
Say›
%
5-10
1
1.33
11-16
63
84.00
17-22
9
12.00
23-28
2
2.67
TOPLAM
75
100.00
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mek, %18.67’si elde ettikleri gelirle çeyiz
vb ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak,% 16.00’s›
ise kendi gereksinimlerini karﬂ›lamak
amac› ile kilim dokuduklar›n› belirtmiﬂtir. %15.15 ile kiﬂisel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak ve %12.88 ile boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirmek izlemektedir. Bayat ilçesinde kilim dokuyucular›n›n dokuyuculu¤a baﬂlama yaﬂlar› incelenmiﬂ ve elde
edilen veriler çizelge 2’de verilmiﬂtir.
Çizelge 2’de görüldü¤ü gibi, dokuyucular›n en fazla %84.00’ü 11-16 yaﬂlar›nda kilim dokumaya baﬂlamaktad›r.
Bunu s›ras›yla %12.00 ile 17-22 yaﬂ,
%2.67 ile 23-28 yaﬂ ve %1.33 ile 5-10 yaﬂ
gruplar› izlemektedir. Dokuyucular›n oldukça küçük yaﬂtan itibaren kilim dokumac›l›¤›na baﬂlad›klar› dikkati çekmektedir.
Bu arada deneklerin %73.34’ü kilim
dokuma iﬂini kursta, % 24.00’ü atölyede,
%2.66’ s› aile içinde ö¤rendi¤ini ifade etmiﬂtir.
Bayat yöresinde kilim dokumac›l›¤›
faaliyetlerinde usta dokuyucular bir
günde en fazla 5-7 ya da 10 cm kilim dokuyabilmekte, acemi dokuyucular ise
günde 2-3 cm kilim dokuyabilmektedir.
Usta dokuyucular kelle boyutunda bir
kilimi 25 günde tamamlayabilmektedir.
Dokuyucular atölyelerde 08.00-18.00 saatleri aras›nda çal›ﬂmakta, bir saat ö¤le
yeme¤i molas›, iki kez on beﬂer dakika
çay molas› vermekte ve kilim dokumaya
8.5 saat/gün zaman ay›rmaktad›rlar. ‹lçe merkezindeki atölyede dokuma y›l boyu devam ederken, köylerde yaz aylar›nda dokuma iﬂine ara verilmektedir.
3.2. Kilim Dokumac›l›¤›nda Kullan›lan Araçlar
Kilim dokumac›l›¤›nda kullan›lan
araçlar, tezgah, kama ya da gerdirme vidalar›, kirkit ve tarakt›r.
Tezgah; çözgülerin sar›ld›¤› alt ve
üst levent, çözgülerin alt ve üst k›sma
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ayr›lmas›n› sa¤layan gücü sopas› (gücü
demiri), çözgülerin aras›na konan varangelen, gücüye sar›lan çapraz çözgü
tellerinin bir hizada durmas›n› sa¤layan
gücü kal›b› ve iki yan direkten meydana
gelen araçt›r. Afyon ‹li Bayat ilçesinde
kilim dokumac›l›¤›nda geliﬂmiﬂ dikey
tezgahlar kullan›lmaktad›r. Bu tezgahlar metalden yap›lm›ﬂ, germe tipi dokuma tezgahlar›d›r.
Kama ya da gerdirme vidalar›; alt
ve üst leventleri harekete geçirerek çözgü ipliklerinin gerginleﬂtirilmesini veya
gevﬂetilmesini sa¤layan araçt›r.
Kirkit; kilim gibi düz dokumalarda
çözgüler aras›ndan, dokuman›n enine
geçirilen atk›lar› döverek s›k›ﬂt›rmaya
yarayan demirden yap›lm›ﬂ diﬂli aletdir.
Bayat yöresinde iki diﬂli kirkit kullan›lmaktad›r.
3.3. Kilim Dokuma Tekni¤i
Dü¤ümlü kilim d›ﬂ›ndaki havs›z
düz dokuma yayg›lar aras›nda en yayg›n
teknik olan kilim dikey olarak önlü arkal› çift s›ra ipliklerin yani çözgülerin
aras›ndan bir ön ve bir arkadan geçen,
çözgülerin atk›lar taraf›ndan tamamen
örtüldü¤ü, atk› yüzlü bir dokuma türüdür (Acar 1982).
Kilim dokumaya baﬂlarken yap›lan
ilk iﬂlem çözgü çözme iﬂlemidir. Dokunacak kilimin boyuna göre tezgah haz›rlanmaktad›r. Orta gücünün sa¤›na gelmek üzere alt levende çok yak›n bir ﬂekilde çözgü gücüsü yerleﬂtirilmekte, her
iki baﬂ›ndan yan leventlere geçici olarak
s›k›ﬂt›r›lmaktad›r. Tezgah yüksekli¤i
ayakta ve rahat çal›ﬂabilecek ﬂekilde
ayarlanmaktad›r. Alt - üst levent ile çözgü gücüsünün üstü, çözgü boyutu göz
önüne al›narak 10’ar cm aral›kla çizilmektedir. Bu çizgiler yard›m› ile çözgü
kalitesine göre çözgü telleri yerleﬂtirilmekte, her 10 cm ‘de bir çözgü kontrol
edilmiﬂ ve böylece tezgah çözgü çözmek
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için haz›r hale getirilmiﬂ olmaktad›r.
Çözgü çözmeye baﬂlamadan önce, çözme
esnas›nda ihtiyaç duyulacak makaraya
ya da bobine sar›l› yeteri kadar çözgülük, ﬂerit metre, kalem, keser, pamuk iplik ve takoz gibi her türlü araç-gereç çözgücünün iﬂ esnas›nda çözgüyü b›rak›p
ayr›lmamas› için önceden tezgah›n yan›na haz›rlanmaktad›r. Çözgüyü çözmeye
baﬂlarken, önce çözgülü¤ün ucu çözgü
gücüsü çubu¤unun üstündeki ilk çizgiye
ba¤lan›r. Çözgü gücüsünün yak›n›nda
olan, alt levendin etraf›ndan bir kez geçirilerek çözgü gücüsünün arkas›ndan
üst levende kadar uzat›l›r. Burada da
üst levendin arkas›ndan bir kez geçirilerek çözgü gücüsüne kadar indirilir ve
önünden bir kez geçirilir. Yine üst levende uzat›l›r ve önünden bir kez geçirilip,
daha sonra çözgü gücüsünün arkas›ndan gelecek ﬂekilde alt levende indirilir.
Sonra alt levendin etraf›ndan bir kez daha geçirilerek iﬂleme ayn› ﬂekilde devam
edilir
Yan a¤açlar›n sa¤ ve sol taraf›ndan
eﬂit derecede boﬂluk b›rak›larak çözgü
çözülmekte ve böylece çözgünün alt ve
üst leventlerin ortas›na gelmesi sa¤lanmaktad›r. Kilim için gerekli olan çözgü
teli say›s› tamamland›¤›nda, çözgü ipinin ucu çözgü gücüsüne ba¤lanarak çözgü çözme iﬂlemi bitirilmekte ve çözgü
tezgah› dikkatlice yerinden indirilip kilim dokuma pozisyonuna getirilmekte
daha sonra tezgah kama yard›m›yla hafifçe gevﬂetilmekte ve çözgü tellerini ikiye ay›rmak amac›yla tellerin aras›na gücü kal›b› ad› verilen bir sopa geçirilmektedir. Bu sopa kilimin a¤z›n›n düzgün olmas› için kilim dokuma 50 cm uzay›ncaya kadar ç›kar›lmamaktad›r. Gerilen gücü kal›b› gücü a¤ac› ile aras›nda 1-2 parmak boﬂluk kalacak ﬂekilde eﬂit aral›klarla 5 yerden gücü a¤ac›na ba¤lanmaktad›r. Gücü a¤ac›na tezgah eni kadar
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uzunlukta ara ipi geçirilip iki ucundan
yan leventlere ba¤lanmaktad›r. Daha
sonra a¤›z tutma iﬂlemine geçilmektedir.
A¤›z tutma iﬂlemi kilimin baﬂlang›ç k›sm›n›n düzgün olmas› amac›yla yap›lmaktad›r. Çözgünün alt ucunda bir miktar saçak pay› b›rak›ld›ktan sonra varangelen aﬂa¤› indirilir,çözgü ipi ile haz›rlanan iki katl› a¤›z tutma ipli¤i avuç
içine al›narak çözgü tellerinin yar›s›
a¤›z tutma ipinin önünde yar›s› arkas›nda kalacak ﬂekilde tellerin aras›ndan geçirilmekte, kirkitle üstten vurularak s›k›ﬂt›r›lmaktad›r. Daha sonra varangelen
yukar› kald›r›l›p az önceki iﬂlemin ters
yönüne do¤ru teller aras›ndan a¤›z tutma ipli¤i geçirilmektedir. Varangelen
yukar›da iken çözgü tellerinin aras› aç›lmam›ﬂsa teller üzerine el ile bast›r›larak
istenen aç›kl›k oluﬂturulmaktad›r. Bundan sonra yine kirkitle üstten vurularak
s›k›ﬂt›r›lan yap›lan örgü 6-7 cm kal›nl›¤a gelinceye kadar ayn› iﬂlemler tekrarlanarak dokunmaktad›r. Bu örgü kilimin boyutlar›na göre dar yada geniﬂ yap›lmakta ve en küçük boyutlu kilimlerde
1.5 cm’ den aﬂa¤› olmamas› gerekmektedir. A¤›z tutma iﬂlemi tamamland›ktan
sonra çözgü ipliklerinin gücü üzerine
ba¤lanmas› iﬂlemine geçilmektedir.
Gücü ba¤lama iﬂlemi, gücü a¤ac›
üzerine gerilmiﬂ iki katl› çözgü ipli¤ine
tekni¤ine uygun olarak çözgü ipliklerinin say›s›n›n yar›s› kadar›na isabet
eden arkada kalan tellerin ba¤lanmas›
iﬂlemidir. Gücü ba¤lama iﬂleminin amac› kilim atk› ipliklerinin, çözgü tellerinin
yar›s›n›n üstünden di¤er yar›s›n›n ise
alt›ndan geçmesini sa¤lamakt›r. Gücü
ba¤lama tamamland›ktan sonra gücü
a¤ac›n›n sol taraf›na, çözgü tellerinin
yar›s› önde, di¤er yar›s› arkada kalacak
ﬂekilde tellerin öne ve arkaya geçmesini
sa¤layan varangelen a¤ac› tak›lmaktad›r. Bunun ard›ndan a¤›z tutma iﬂlemi-
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Çizelge.3 Bayat Kilimlerinde Kullan›lan Dokuma Tekniklerinin Da¤›l›m›
Dokuma tekni¤i
S
%
E¤ri atk›l› kontur
9
13.432
‹likli-Sarma kontur
8
11.940
‹liksiz- E¤ri atk›l› kontur
7
10.447
‹likli
5
7.462
Sarma kontur
4
6.349
‹likli-E¤ri atk›l›
4
6.349
‹likli-E¤ri atk›l› kontur
4
6.3496
‹liksiz
3
4.761
E¤ri atk›l›
3
4.761
E¤ri atk›l› kontur-Sarma kontur
3
4.761
‹liksiz-E¤ri atk›l›-Sarma kontur
3
4.761
‹likli-Sarma kontur-E¤ri atk›l› kontur
2
3.174
E¤ri atk›l›-Sarma kontur
1
1.587
E¤ri atk›l›-E¤ri atk›l› kontur
1
1.587
‹liksiz-E¤ri atk›l› –E¤ri atk›l› kontur
1
1.587
‹liksiz- Sarma kontur -E¤ri atk›l› kontur
1
1.587
TOPLAM
63
100.000

nin bitti¤i yerden itibaren bir s›ra zincir
örgü yap›lmaktad›r. Zincir örgü kilim
dokuma iﬂlemine geçmeden önce çözgü
ipliklerini paralel bir hale getirmek, kilimin dokunacak k›s›mlar›n›n sökülmesini önlemek ve atk›lara sa¤lam bir zemin
haz›rlamak amac›yla yap›lan basit bir
örgüsüdür. Zincir örgüye alt levendin 20
cm yukar›s›ndan baﬂlanmakta ve bir s›ra yap›lmaktad›r. Zincir örgüsü bitirildikten sonra dokuma iﬂlemine geçilmektedir.
Kilimlerin dokunmas› ise ﬂu ﬂekilde
olmaktad›r: Desenlerin bulundu¤u belirli alanlarda, renkli atk› ipi çözgülerin
bir alt›ndan bir üstünden geçirilerek bir
baﬂka renkteki desenin s›n›r›na kadar
gitmekte ve buradan geri dönmektedir.
Böylece ayr› renklerdeki atk›lar çözgüler
aras›nda kendi desen alanlar›nda gidip
gelerek bir motif meydana getirmektedirler. Varangelen sopas›n› oynatarak
tellerin normal duruma geçmeleri de
sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca belirli bir dese-
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nin s›n›rlar› içinde istenilen renkte atk›
geçirilerek, dokunan bölgenin üstüne el
ile bast›r›lmak suretiyle o bölgedeki çözgülerin yer de¤iﬂtirmesi mümkün olmakta ve bu ﬂekilde dokuma sa¤lamlaﬂt›r›lmaktad›r. Atk›lar at›l›rken biraz bol
b›rak›lmakta, daha sonra kirkitle s›k›ﬂt›r›lmaktad›r. Böylece atk›lar›n çözgüleri
sararak gizlenmesi de sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r. Desenler dokuyucunun arzusuna
göre bölüm bölüm dokunabilmektedir.
Kilim dokumalar dokuma teknikleri yönünden farkl› ﬂekilde adland›r›l›rlar. Baﬂl›calar kilim dokuma teknikleri
ﬂunlard›r: ‹likli, iliksiz, e¤ri atk›l›, sarma konturlu,e¤ri atk›l›-sarma kontur
dokuma tekni¤i (Acar 1982). Bayat kilimlerinde kullan›lan dokuma tekniklerinin da¤›l›m› çizelge 3’de verilmiﬂtir.
Çizelge 3’de de görüldü¤ü gibi Bayat kilimlerinde en fazla uygulanan kilim dokuma tekni¤inin %13.43 ile e¤ri
atk›l› kontur, %11.94 ile ilikli ve sarma
kontur birlikte, %10.45 ile iliksiz ve e¤ri
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atk›l› kontur tekniklerinin birlikte kullan›ld›¤› bulunmuﬂtur. Acar (1982) araﬂt›rmas›nda elde edilen bulgulara benzer
ﬂekilde, Konya-Nuzumlu, Mesudiye, Akviren, Çumra, Obruk, Mut, Afyon-E¤ret
ve Dazk›r› yöresi kilimlerinde de e¤ri atk›l› kontur dokuma tekni¤i ile di¤er kilim dokuma tekniklerinin bir arada kullan›ld›¤›n› belirtmiﬂtir.
Kilimler dokunduktan sonra bitirme iﬂlemlerinin yap›lmas› amac›yla tezgahtan ç›kar›lmakta, kilim düzgün bir
zemin üzerine ön yüzeyi yere gelecek ﬂekilde serilmektedir. Sonra kilimin arkas›nda bulunan k›llar, pürüzler, atk› f›ﬂk›r›klar› kesilerek temizlenmekte, böylece kilimin s›rt yüzeyi düzgünleﬂtirilmiﬂ
olmaktad›r. Temizlenen kilimler düzgün
bir zemin üzerine ön yüzeyi yukar› gelecek ﬂekilde serilmekte, ›slak süpürge ile
süpürülerek kaba kir ve k›rp›nt›lar temizlenip, saçaklar› düzeltilip örülmekte
ve bu ﬂekilde kullan›lmakta ya da sat›ﬂa
sunulmaktad›r.
3.4. Bayat Kilimlerinin Baz›
Teknolojik Özellikleri
Afyon ‹li Bayat ilçesinde dokunan
kilimlerin en ve boy ölçüleri (m), boy/en
oranlar›, alan de¤erleri (m2), üst ve alt
uçtaki saçak uzunluklar› (cm), ilikli kilimlerde ilik boyu (cm), atk› s›kl›¤›
(5cm/adet), çözgü s›kl›¤› (5cm/adet), dokuma s›kl›¤› (52cm/adet), a¤›rl›k (kg) ve
m2 a¤›rl›k de¤erleri ölçüm ve hesaplama
yoluyla belirlenmiﬂtir. Elde edilen veriler Çizelge: 4’de verilmiﬂtir.
Kilimlerin en ve boy de¤erleri göz
önüne al›narak büyüklüklerine göre kelle, çeyrek, seccade, yolluk, yast›k, paspas, k›rlent, ve çanta olarak dokunmaktad›r. Çizelge.3.de de görüldü¤ü gibi Kelle cinsi kilimlerin en ve boy oranlar› ortalama 1.23±020 x 2.26±0.040 m, çeyrek
cinsi kilimlerin 1.16±0.040 x 1.84±0.070
m, seccade cinsi kilimlerin 0.77±0.060 x
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1.29±0.08 m, yolluk cinsi kilimlerin
0.78±0.060 x 2.99±0.080 m, yast›k cinsi
kilimlerin 0.52±0.020 x 1.05±020 m, paspas
olarak
dokunan
kilimlerin
0.80±0.040 x 0.50±0.010 m, k›rlent ad›yla dokunan kilimlerin 0.31±0.020 x
0.31±0.010
m,
çanta
kilimlerin
0.28±0.000 x 0.31±0.000 m olarak belirlenmiﬂtir. Ilgaz (1988), Uﬂak ili Eﬂme ilçesinde üretilen yerel kilimlerin en de¤erlerinin min. O.96±0.051 m, max.
1.55±0.115 m oldu¤unu, boy de¤erlerinin
ise min. 1.59±0.087 m, max. 2.59±0.218
m oldu¤unu belirlemiﬂtir. Bu sonuçlardan Bayat kilimlerinin en de¤erlerinin
Eﬂme kilimlerinden daha büyük, boy de¤erlerinin ise daha küçük dokundu¤u
dikkati çekmektedir.
Kilimlerin boy/en oranlar›n›n kelle
cinsi kilimleri için ortalama 1.75 ± 0.05,
çeyrek cinsi kilimler için ortalama 1.58
± 0.04, seccade cinsi kilimleri için ortalama 1.79 ± 0.17 olarak bulunmuﬂtur.
Yolluk ve yast›k cinsi kilimlerin boyu
daha uzun dokundu¤u için boy/en de¤eri
yüksek, paspas, k›rlent ve çanta cinsi kilimler kare ﬂeklinde dokunduklar› için
boy/en de¤erleri bir civar›nda bulunmuﬂtur. Daha önce yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda
kilimlerin boy/en oranlar› ile ilgili herhangi bir veri olmad›¤›ndan elde edilen
sonuçlar› k›yaslamak mümkün olmam›ﬂt›r.
Çizelge 4’de de görüldü¤ü gibi yüzey alanlar› kelle cinsi dokunan kilimlerde ortalama 3.00 ± 0.11 m2, çeyrek
cinsi dokunan kilimlerde ortalama 2.19
± 0.14 m2, seccade cinsi dokunan kilimlerde ortalama 0.96 ± 0.06 m2 olarak bulunmuﬂtur. Ilgaz (1988), Uﬂak ili Eﬂme
ilçesinde üretilen yerel kilimlerin yüzey
alanlar›n›n min. 1.67±0.202 m2, max.
4.33±0.578 m2, oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Bu sonuçlardan alan de¤erleri bak›m›ndan Eﬂme kilimlerinin Bayat kilimlerin-
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Çizelge.4. Bayat Kilimlerinin Baz› Teknolojik Özelliklerine ‹liﬂkin De¤erler

den daha büyük dokundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Bayat kilimlerinin saçak uzunlu¤u
de¤erleri üst uçta min. 5cm, max. 18 cm,
alt uçta min. 3 cm, max. 15 cm olarak
bulunmuﬂtur. Saçak uzunluklar›n›n kilim dokuman›n bitirilerek kesildi¤i üst
uçta, kilim dokuman›n baﬂlang›c› olan
alt uca k›yasla daha uzun b›rak›ld›¤›
dikkati çekmektedir. Ilgaz (1988), Uﬂak
ili Eﬂme ilçesinde üretilen yerel kilimlerin saçak uzunlu¤u de¤erlerinin ortalama en k›sa 7.8±1.867 cm, en uzun ise
20.67±1.766 cm oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Bu sonuçlardan Eﬂme kilimlerinin saçak
boylar›n›n Bayat kilimlerinden daha
uzun oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Ayr›ca Bayat yöresinde ilikli kilim
dokuma tekni¤i ile üretilen kilimlerde
yap›lan ölçümler sonucu ilik boyunun
min. 0.54 ile max. 2.00 cm aras›nda de¤iﬂti¤i belirlenmiﬂtir. Acar (1982) iliklerin 1 cm’yi geçmeyecek ﬂekilde dokunmas› gerekti¤ini uzun dikey çizgiler dokundu¤u zaman, çok uzun y›rt›k gibi
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ilikler meydana gelece¤inden, hem yayg›ya y›rt›k bir görünüﬂ verece¤ini, hem
de pratik ve sa¤lam olmayan bir yayg›
ortaya ç›km›ﬂ olaca¤›n› ifade etmektedir.
Daha önce yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda kilimlerin ilik boyu ile ilgili herhangi bir
veri olmad›¤›ndan elde edilen sonuçlar›
k›yaslamak mümkün olmam›ﬂt›r.
Bayat yöresinde dokunan kilimlerin atk› ve çözgü s›kl›klar› bir lup yard›m›yla 5 cm uzunluktaki bölgede, beﬂ ayr› yerden, ende atk›, boyda çözgü miktar› say›larak incelenmiﬂ ve çözgü s›kl›klar›n›n atk› s›kl›klar›ndan daha yo¤un oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Kilimler atk› yüzlü
dokumalar olduklar› için genellikle kilimlerde atk› s›kl›¤›n›n çözgü s›kl›¤›ndan daha yo¤un olmas› beklenmektedir.
Beﬂ santimetredeki atk› ve çözgü miktarlar›n›n çarp›m›yla cm2 cinsinden belirlenen dokuma s›kl›¤›n›n ise kelle, çeyrek, seccade gibi büyük boyutlu kilimlerde daha fazla, çanta, k›rlent, paspas gibi
küçük kilimlerde ise daha az oldu¤u belirlenmiﬂtir. Atölyelerde dokunan kilim-
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ler s›k motifli ise A Grubu, seyrek motifli
ise B Grubu olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Motif s›kl›¤›n›n atk›, çözgü ve dokuma s›kl›¤›n› da etkileyece¤i düﬂünülmüﬂ
ve bu s›n›fland›rma dikkate al›narak kilimlerin dokuma s›kl›klar› belirlenmiﬂtir. Ancak yap›lan varyans analizi sonucu A Grubu kilimler ile B Grubu kilimlerin dokuma s›kl›klar› aras›ndaki farkl›l›¤›n önemli olmad›¤› bulunmuﬂ bu nedenle veriler çizelge 3’de bu s›n›fland›rma dikkate al›nmaks›z›n sunulmuﬂtur.
Daha önce yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda kilimlerin atk› ve çözgü s›kl›klar› ile dokuma s›kl›¤› konusunda herhangi bir veri
olmad›¤›ndan elde edilen sonuçlar› k›yaslamak mümkün olmam›ﬂt›r.
Bayat yöresi kilimlerinin a¤›rl›klar›n›n büyüklerine göre ortalama 4 kg ile
0.18 kg aras›nda de¤iﬂti¤i; m2 a¤›rl›k de¤erlerinin ise büyük kilimlerde 1.5 kg civar›nda, yast›k, paspas, k›rlent, çanta
gibi küçük kilimlerde daha fazla oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Daha önce yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalarda kilimlerin a¤›rl›k ve m2 a¤›rl›k de¤erleri konusunda herhangi bir veri olmad›¤›ndan elde edilen sonuçlar› k›yaslamak mümkün olmam›ﬂt›r.
3.5. Bayat Kilimlerinde Kullan›lan ‹pliklerin Baz› Teknolojik Özellikleri
Bayat yöresinde kilimlere ait çözgü
iplikleri sat›n al›nmakta, atk› iplikleri
ise y›kanm›ﬂ, temizlenmiﬂ ve tops halinde sat›n al›nan yünlerin atölyelerde kirman ile e¤rilmesiyle iplik haline getirilip tek katl› olarak kullan›lmaktad›r.
‹plik e¤irmede i¤, öreke ya da kirman olarak adland›r›lan araçlar kullan›l›r. E¤irme iﬂlemine önce fitil yapmakla
baﬂlan›r. Bunun için taranm›ﬂ lifler
uzunlamas›na bir araya getirilir. Bu fitiller genellikle 2-3 cm kal›nl›kta _ veya
1m uzunluktad›r ve söme ad› verilir. Haz›rlanan fitiller kirman ile bükülüp elle
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inceltilip iplik haline getirilmektedir. Bu
ﬂekilde bir günde en fazla 250 gr,1 ayda
8-10 kg iplik e¤rilebilmektedir. Daha
sonra bu ipler ya oldu¤u gibi ya da istenen renkte boyanarak kullan›l›r.
Bayat yöresinde kilim atk› ve çözgü
iplikleri do¤al boyalarla boyanmaktad›r.
Do¤al boyamada kullan›lan baﬂl›ca bitkiler köpek üzümü, deve çamuru, pinar
otu, tetri, ceviz kabu¤u, kök boya, s›¤›r
kuyru¤u, yarpuz, meﬂe palamudu, asma
yapra¤›d›r. Morda olarak ﬂap ve tuz kullan›lmaktad›r. Çileler halindeki yün iplikleri büyük 10 lt kapasiteli kazanlarda
mordan ile 1-2 saat süreyle kaynat›lmakta, mordanlanan yünler bitki ile birlikte ayn› ölçüdeki kazanlarda bir gün
süreyle kaynat›lmakta, kaynat›lan yünler ayn› su içerisinde bir gün boyunca
dinlendirilmekte, daha sonra durulama
havuzlar›na al›narak bol suyla boyas›
akmay›ncaya kadar durulanmaktad›r.
‹yice durulanan boyal› yün çileleri ask›lara al›nmakta, suyu s›zd›r›larak bitki
art›klar›n›n dökülmesi için kuruyuncaya
kadar ask›larda kalmaktad›r. Kuruyan
ve bitki art›klar› temizlenen yün çileleri
dokumada kullan›lmak üzere kuru ve
güneﬂ almayan bir ortamda depolanmaktad›r.
Bayat ilçesinde dokunan kilimlerde
kullan›lan atk› ve çözgü ipliklerinin iplik cinsi, iplik numaralar›, büküm de¤erleri, büküm yönü ve kat say›s›, % uzama
de¤erleri gibi baz› teknolojik özellikleri,
araﬂt›rma kapsam›na al›nan yerleﬂim
birimlerinden el dokusu yün kilimlerin
dokunmas›nda kullan›lan atk› ipliklerinin her renginden, çözgü ipliklerinin her
türünden örnekler al›narak toplam 65
adet örnek üzerinde incelenmiﬂtir.
Araﬂt›rma materyalini oluﬂturan el
dokusu kilimlerde kullan›lan ipliklerin
cinsi TSE’nin haz›rlad›¤› “‹lmelik Yün
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Çizelge.5. Bayat Kilimlerinin Çözgü ve Atk› ‹pliklerinin Numara, Büküm, Uzama
De¤erlerine ‹liﬂkin Tan›t›c› ‹statistik De¤eler

Hal› ‹plikleri” (TS.626) standard›na göre
(Anonim 1987) ve Harmanc›o¤lu vd.
(1973) esas al›narak 65 adet iplik örne¤inde ayr› ayr› tayin edilerek belirlenmiﬂtir. Yap›lan mikroskop analizleri sonucunda Bayat yöresinde dokunan kilimlerde kullan›lan çözgü ve atk› ipliklerinin %100 yün oldu¤u belirlenmiﬂtir.
‹pliklerde numara iplik kal›nl›¤›n›n
bir ölçüsüdür. ‹pliklerin numaralar› ya
birim a¤›rl›ktaki ipli¤in uzunlu¤undan
ya da birim uzunluktaki ipli¤in a¤›rl›¤›ndan
hesaplanmaktad›r
(Anonim
1965, Alt›nbaﬂ 1979).
El dokumac›l›¤›nda iplik numaras›
tamam› ile dokunacak ürünün kalitesine ba¤l› olan bir faktördür. ‹nce kaliteli
dokumalarda ince yani numaras› büyük,
kaba dokumalarda ise kal›n yani numaras› küçük olan iplikler kullan›lmaktad›r. ‹plik numaralar›n›n dokunacak ürünün kalitesine göre de¤iﬂtirilmesi teknik
bir zorunluluktur (Yaz›c›o¤lu 1982) Bu
araﬂt›rmada iplik numaralar› TS 244’de
belirtilen ‹pli¤in Numara ve Teks De¤eri
Tayini metodu esas al›narak hesaplanm›ﬂt›r (Anonim 1965).
Çizelge 5’de görüldü¤ü gibi çözgü
ipli¤i numaralar› ortalama 1.58±0.012
Nm, atk› ipli¤i numaralar› ise ortalama
2.10±0.053 Nm olarak bulunmuﬂtur. Bu

http://www.millifolklor.com

de¤erlere ait varyasyon katsay›lar›n›n
çözgü ipliklerinde çok düﬂük,atk› ipliklerinde ise daha yüksek oldu¤u dikkati
çekmektedir. Bunun nedeni kilim atk›
ipliklerinin elde bükülmesi nedeniyle iplik inceli¤inin insan faktörüne ba¤l› olarak de¤iﬂmesi, çözgü ipliklerinin ise fabrikada üretildi¤i için iplik inceli¤inin
her iplik örne¤inde birbirine yak›n olmas›d›r.
Ilgaz (1988) Uﬂak ‹li Eﬂme ilçesinde
yapt›¤› araﬂt›rmada, ipliklerin elde haz›rlanmad›¤›n› fabrikadan sat›n al›nd›¤›n› ve yörede dokunan yerel kilimler
içerisinde en kal›n ipli¤in 1.24±0.047
Nm ile Çal›khasan köyüne, en ince ipli¤in ise 2.10±0.130 Nm ile Armutlu köyüne ait oldu¤unu bildirmiﬂtir. Yörede kullan›lan fabrikasyon kilim ipliklerinin ise
en kal›n›n›n 1.46±0.158 Nm ile Uluyayala köyüne, en incesinin ise 2.93±0.530
Nm ile A¤abey köyüne ait oldu¤unu bulmuﬂtur. Fabrikada üretiliyor olmas›na
ra¤men Eﬂme kilimlerinin atk› iplikleri
ile Bayat kilimlerinin atk› ipliklerinin
numara de¤erlerinin birbirine yak›n oldu¤u dikkati çekmektedir.
Genel olarak iplik yap›m›nda lifler
ya tek katl› olarak bükülmekte ya da
tek katl› bükülmüﬂ ipliklerin birkaç tanesi bir arada yeniden bükülerek iplik
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bükülmektedir. Dokunacak ürünün cinsine ve kalitesine göre iplik belirlenmektedir. Tek katl› birkaç ipli¤in birlikte bir
kez daha bükülmeleri ile elde edilen iplikler daha fazla kopma mukavemeti
gösterdiklerinden mukavemetin farkl›
olmas› arzu edilen dokumalarda kullan›lmaktad›r (Ilgaz 1988).
Ayr›ca ipliklerde büküm say›s›n›n
art›r›lmas› ile mukavemetlerinin de art›r›ld›¤› bilindi¤inden el dokusu ürünlerin çözgülerinde büküm say›s› fazla olana iplikler kullan›lmaktad›r. (Yaz›c›o¤lu
1987).
Bu araﬂt›rmada kullan›lan yerel kilim ipliklerinin bükümleri ve % uzamalar› TS 247’de belirtilen ipliklerin büküm tayini analizi esas al›narak belirlenmiﬂtir (Anonim 1988). ‹plik büküm
de¤erlerine iliﬂkin tan›t›c› istatistikler
Çizelge:5’de görülmektedir. Bayat kilimlerinde kullan›lan çözgü ipliklerinin büküm de¤erleri ortalama 222.88±2.28, atk› ipliklerinin büküm de¤eri 149.29
±3.04 olarak bulunmuﬂtur. Çözgü ve atk› ipliklerinin büküm de¤erleri oldukça
farkl›l›k gösterdi¤inden varyasyon katsay›lar›n›n yüksek oldu¤u görülmektedir. Ilgaz (1988) Uﬂak ili Eﬂme ilçesinde
kullan›lan el dokusu kilim iplikleri içerisinde en fazla bükümün 186.03±4.127
büküm/m ile Poslu köyü, en az bükümün ise 124.16±4.589 büküm/m ile Kolankaya köyü ipliklerine ait oldu¤unu
bildirmiﬂtir. ﬁirket kilim ipliklerinde en
fazla bükümün 132.46±0.789 büküm/m
ile Derviﬂli, en az bükümün ise
121.17±2.251 büküm/m ile Sarayc›k ipliklerine ait oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Eﬂme kilimi atk› ipliklerinin büküm de¤erinin Bayat kilimleri atk› ipliklerinin büküm de¤erinden daha yüksek oldu¤u dikkati çekmektedir.
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Büküm say›s›na ba¤l› olarak Bayat
kilimlerinde kullan›lan atk› ipliklerinin
büküm yönünün S ve tek katl›, çözgü ipliklerinin büküm yönünün ise Z ve çift
katl› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Ilgaz (1988)
Eﬂme kilimlerinde kullan›lan atk› ipliklerinin büküm yönünün yerel kilim ipliklerinde Z yönlü, ﬂirket kilim ipliklerinde S yönlü oldu¤u ve ﬂirket kilim ipliklerinin iki kat bükülerek elde edildiklerini saptam›ﬂt›r. Eﬂme yerel kilim atk›
ipliklerinin kat say›s› ve büküm yönünün Bayat kilimleri atk› iplikleri ile ayn› oldu¤u görülmektedir.
Genel olarak herhangi bir hal› veya
kilim ipli¤inin % uzama miktar› ne kadar fazla olursa ipli¤in kalitesi ayn›
oranda düﬂmektedir. Bir ipli¤i oluﬂturan
tek lifler ne kadar uzun olursa birbirleri
üzerine sar›labilme yetenekleri de ayn›
oranda çok olmakta ve dolay›s›yla iplikler bükümleri aç›lsa bile ﬂekil de¤iﬂtirmeksizin kalabilmektedir. ‹pli¤i oluﬂturan tek liflerin k›sa olmas› halinde ise
bükümler aç›ld›¤›ndan iplikler deforme
olmakta ve çok büyük oranlarda % uzama göstermektedir. Kirkitli dokuma ipliklerinin düﬂük bükümlü olmalar› yan›nda % uzama oranlar›n›n da fazla olmas› bu tür ipliklerin kalitesini daha da
düﬂürmektedir (Yaz›c›o¤lu 1987).
Bayat kilimlerinde kullan›lan çözgü
ve atk› ipliklerinin % uzama de¤eri ortalama 2.79±0.0.8, atk› ipliklerinin % uzama de¤eri ortalama 6.76±0.15 olarak bulunmuﬂtur. Çözgü ipliklerinin varyasyon
katsay›lar›n›n düﬂük, atk› ipliklerinin
ise yüksek oldu¤u dikkati çekmektedir.
Atk› ipliklerinin % uzama de¤erlerinin
çok farkl› olmas› bu ipliklerinin kalitelerinin çok iyi olmad›¤›n› göstermektedir.
Ilgaz (1988) Ilgaz (1988) Uﬂak ili Eﬂme
ilçesinde yerel kilim iplikleri içerisinde
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en fazla % uzama de¤erine sahip örneklerin %2.98±0.111 ile Kayal› köyü, en az
% uzama de¤erine sahip örneklerin
%2.35±0.096 ile Kolankaya köyü ipliklerine ait olduklar›n› bulmuﬂtur. Yörede
kullan›lan ﬂirket kilim iplikleri içinde en
fazla % uzamay› %2.11±0.083 ile Ahmetler köyü, en az % uzamay› ise
%1.15±0.038 ile Uluyayla köyüne ait iplik örneklerinin gösterdi¤ini bildirmiﬂtir.
Bayat kilimleri atk› ipliklerinin %
uzama de¤erinin Eﬂme kilimleri atk› ipliklerinin % uzama de¤erlerinden daha
yüksek oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
3.6.Bayat Kilimlerinin Desen,
Motif Ve Renk Özellikleri
Kilimlere uygulanan desenler motiflerin kullan›l›ﬂ biçimine göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Buna göre kilimlerde uygulanan baﬂl›ca desenler ﬂunlard›r;
1.Motiflerin tekrar› ile oluﬂturulmuﬂ kilim deseni,
2. Motiflerin alternatif tekrar› ile
oluﬂturulmuﬂ kilim deseni,
3. Motiflerin simetrik tekrar› ile
oluﬂturulmuﬂ kilim deseni,
4. Motifleri iç içe büyütmek suretiyle oluﬂturulmuﬂ kilim deseni (Yaz›c›o¤lu
ve Söylemezo¤lu 1995).
Bayat yöresinde dokunan kilimlerde en fazla kullan›lan desen formunun
%41.269 ile motiflerin tekrar› ile oluﬂturulmuﬂ desenler, %30.158 ile motiflerin
simetrik tekrar› ile oluﬂturulmuﬂ desenler, %23.809 ile motiflerin alternatif tekrar› ile oluﬂturulmuﬂ desenler ve en az
ise %4.761 ile motifleri iç içe büyütmek
suretiyle oluﬂturulmuﬂ kilim deseninin
oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Bayat yöresi kilimlerinde kullan›lan baﬂl›ca desen ve bu desenleri oluﬂturan motif isimleri ile tercih edilen renkler ise ﬂu ﬂekildedir:
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1.Avﬂar güzeli deseni; ismini merkezde bulunan genç k›z› temsil eden motiften almakta olup, büyük bordürde su
yolu motifi yer almakta, kurta¤z›, elibelinde ve göz motiflerinin bir arada kullan›lmas›yla desen tamamlanmaktad›r.
Avﬂar güzeli desenli kilimlerde yayg›n
olarak kullan›lan renkler ise k›rm›z›,
kahverengi, siyah, beyaz, yeﬂil ve mavidir.
2.Saç ba¤l› deseni; kilimin merkezinde kraliçe tac›, d›ﬂ dar bordürün uzun
kenar›nda terazi motifleri, k›sa kenar›nda kurt izi motifleri, ikinci dar bordürde
desene ad›n› veren saç ba¤› motifinden
oluﬂmaktad›r. Kilim desenine konan saç
ba¤› motifi evlenme töreni esnas›nda gelinin baﬂ süslemelerini temsil etmektedir ve yörede bir genç k›z›n evlenme iste¤inin iﬂareti olarak bilinmektedir. Saç
ba¤l› desenli kilimlerde genel olarak beyaz, yeﬂil, sar›, k›rm›z› ve mavi renkler
tercih edilmektedir.
3.Bindall› deseni; ismini kilimin
merkezinde yer alan iki iri bindall› motifinden almaktad›r. Bu motifler p›t›rak
ve buka¤› figürleriyle süslenmekte, kilimin d›ﬂ geniﬂ bordüründe çolak el motifi, iç geniﬂ bordürde ise saç ba¤› motifi
deseni oluﬂturmaktad›r. Bindall› deseni
yörede aﬂk ve birleﬂimi temsil etmekte
ve yayg›n olarak bu desende k›rm›z›,
bej, siyah, mavi, yeﬂil ve somon renkleri
kullan›lmaktad›r.
4.Hayat a¤ac› deseni; ismini merkezde yer alan ve ölümsüzlü¤ü temsil
eden stilize a¤aç motifinden almaktad›r.
Bu a¤aç servi, hurma, palmiye, nar, zeytin, kay›n ya da meﬂe a¤ac› olabilmektedir. A¤ac›n dal›nda yapraklar, çevresinde uçan ya da hareketsiz duran kuﬂ figürleri bulunmakta, bu ana motifi kal›n
bir bordür görünümünde yine de¤iﬂik
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kuﬂ motiflerinden oluﬂan çerçeve tamamlamaktad›r. Bir di¤er ayn› isimli
desende ise kuﬂ figürlerinin yerini kurt
baﬂ› figürleri almakta ve kal›n bordürle
merkezi birleﬂtiren uzun kenara karﬂ›l›kl› parmak motifinin yerleﬂtirildi¤i görülmektedir. Hayat a¤ac› desenli kilimlerde kullan›lan renkler genel olarak beyaz, somon, k›rm›z›, sar›, siyah, yeﬂil,
kahverengi ve mavidir.
5.Baﬂakl› deseni; sonbaharda tarlada bulunan bitkiler ve hasatta kullan›lan aletlerin stilize edilmiﬂ figürlerinden
oluﬂmakta, yörede uzun süren kurakl›k
ve k›tl›k y›llar›ndan sonra gelen bolluk
ve bereketi simgelemektedir. Baﬂakl› deseninde yayg›n olarak kullan›lan renkler k›rm›z›, mavi, sar›, beyaz, yeﬂil ve siyaht›r.
6.Parmakl› deseni; motiflerin simetrik tekrar› ile oluﬂturulmuﬂ, zincir
motifinden meydana gelen d›ﬂ dar bordürün çevreledi¤i zeminde bebek, desene ismini veren parmak, buka¤›, çomça
ve muska motifleri uyumlu bir bütün
oluﬂturacak ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂtir. Bir
di¤er parmakl› deseni ise motifleri iç içe
büyütmek suretiyle oluﬂturulmuﬂ desen
formuna örnek olup, ana motif baklava
dilimleridir. Büyük baklava dilimlerini
birbirinden ay›rmak için aralar›na parmak motifleri yerleﬂtirilmiﬂtir. D›ﬂ dar
bordür ise saç ba¤› motiflerinden oluﬂmaktad›r. Parmakl› deseni ile dokunmuﬂ kilimlerde genel olarak mavi, beyaz, sar›, yeﬂil,hardal, siyah ve k›rm›z›
renkler kullan›lmaktad›r.
7.Konya deseni; merkezde bulunan
göz motifleri ve bunu çevreleyen parmak, mezar taﬂ› ile gelin bohças› motiflerinden meydana gelmektedir. Kilimin
alt ve üst kenar›nda bir s›ra göz ve bir
s›rada çolak el motifleri ile desen ta-
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mamlanmaktad›r. Konya deseninde gelen olarak kullan›lan renkler beyaz, k›rm›z›, mavi, sar›, yeﬂil ve siyaht›r.
8.P›t›rakl› deseni; merkezde desene
ismini veren iri p›t›rak motifleri ile bunlar›n aras›nda buka¤› ve akrep motiflerinden oluﬂmaktad›r. Ana deseni muska
ve tarak süslemeleri çevreleyerek kal›n
bir bordür görünümü almaktad›r. P›t›rakl› deseninde kullan›lan renkler ise
k›rm›z›, mavi, siyah, beyaz ve hardald›r.
9.Elibelinde deseni; desene ad›n›
veren elibelinde motifleri desenin merkezinde yer alan parmak ve kurtbaﬂ›
motiflerini çevrelemekte ve hem iç kal›n
bordürde hem de k›ﬂ kal›n kenar suyunda yer almaktad›r. Desen ayr›ca buka¤›,
koç boynuzu ve tarak motifleri ile zenginleﬂtirilmektedir. Elibelinde deseninde
kullan›lan renkler ise kahverengi, siyah,
beyaz ve hardald›r.
10.Körçiçek deseni; kurt a¤z›, sand›k, akrep, çeﬂitli çiçekler, yapraklar, gelin bohças›, göz, parmak, tarak, y›ld›z,
buka¤› gibi küçük figürler halinde yerleﬂtirilmiﬂ çok zengin motiflerden meydana gelmiﬂtir. Yörede bu desenin ilk
olarak bir Türkmen aﬂiretinde asker yolu bekleyen genç ve güzel gelin k›z›n
uzun bekleme gecelerinde bu küçük ve
zengin motifli deseni özleminin bir simgesi olarak dokudu¤u, kilim bitti¤inde
motiflerin inceli¤inden ve s›kl›¤›ndan
gözlerinin kör oldu¤u, bu nedenle bu desene kör çiçek ad› verildi¤ine inan›lmaktad›r. Körçiçek deseninde kullan›lan
renkler de motifler gibi oldukça zengindir. Genel olarak k›rm›z›, mavi, yeﬂil, sar›, siyah, beyaz, kahverengi ve somon
renkleri tercih edilmektedir.
11.Ejderhal› deseni; kal›n bordürde
desene ismini veren ejderha motifleri
ile, ana desen olarak göze çarpan bitki-
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sel figürler, tarak ve koç boynuzu motiflerinden oluﬂmaktad›r. Ejderhal› desende kullan›lan renkler ise sar›, k›rm›z›,
mavi, yeﬂil ve beyazd›r.
12.Örümcekli deseni; hem bordürde
hem de ana desende stilize örümcek motifleri ile bunlar›n aras›n serpiﬂtirilmiﬂ
kuﬂ ve buka¤› motiflerinden meydana
gelmektedir. Örümcekli deseninde kullan›lan renkler genel olarak k›rm›z›, beyaz, mavi, yeﬂil ve sar›d›r.
13.Çamçal› deseni; koç boynuzu,
kör çapraz ad› verilen iri çengel figürleri
ve kurt baﬂ› motiflerinin çarp›c› bir ﬂekilde iç içe yerleﬂtirilmesiyle oluﬂmuﬂ
orijinal bir desendir. Çamçal› deseninde
kullan›lan renkler ise sar›, kahverengi,
mavi, yeﬂil ve beyazd›r.
14.Seleser deseni; y›ld›z, köpek ve
kurt motiflerinin oluﬂturdu¤u bordürün
içerisinde almaﬂ›k bir ﬂekilde s›ralanm›ﬂ
koç boynuzu motiflerinden meydana gelmektedir. Seleser deseninde kullan›lan
renkler ise genel olarak hardal, beyaz,
somon, mavi, siyah ve kahverengidir.
Ilgaz (1988)’›n Eﬂme kilimleri üzerinde yapt›¤› araﬂt›rma sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, Bayat kilimlerinin renk
ve motif özellikleri desen isimleri farkl›
olmakla birlikte genel olarak Uﬂak ‹li
Eﬂme ‹lçesi Yörük kilimlerinin renk ve
motif özellikleri ile benzerlik gösterdi¤i
belirlenmiﬂtir. Özcan (1996)’›n yapt›¤›
araﬂt›rma sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Bayat kilimlerinin renk özelliklerinin Antalya yöresi kilimleri ile benzerlik gösterdi¤i, desen adlar› ile motiflerin
farkl› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Görgünay
(1983)’›n yapt›¤› araﬂt›rma sonuçlar› ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise Bayat kilimlerinin motif, desen ve renk olarak Do¤u
Anadolu yöresinde dokunan kilimlerden
tamamen de¤iﬂik özellikler taﬂ›d›¤› bulunmuﬂtur.
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4. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Araﬂt›rma alan› olarak seçilen Bayat ilçesi, özellikle bitkisel üretim aç›s›ndan s›n›rl› olanaklara sahiptir. Bu
yüzden, birçok aile hayvansal üretime
daha fazla a¤›rl›k vermektedir. Gerek
bitkisel, gerekse hayvansal üretimin yetersiz oldu¤unu düﬂünen Bayat ilçesi
Kaymakaml›¤›, ilçede yeni iﬂ alan› yaratmak, k›rsal kalk›nmaya katk›da bulunmak amac› ile ilçe merkezinde ve baz› köylerde kilim dokumac›l›¤› faaliyetlerini baﬂlatm›ﬂt›r. Nitekim, ailelerin geçimlerinde ﬂu anda kilim dokumac›l›¤›
önemli bir yer tutmaktad›r. Ele al›nan,
kilim dokuyucular›n›n % 65.33’ ü ailelerinde kendilerinden baﬂka da (k›z kardeﬂi, yengesi) dokumac›l›k yapanlar bulundu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Gerek usta dokuma ö¤reticileri, gerekse dokuyuculuk yapanlar ile gerçekleﬂtirilen görüﬂmeler sonucunda, ilçe
merkezinde ve köylerde y›lda ortalama
olarak 1700-1900 m2 kilim dokundu¤u
ortaya ç›km›ﬂt›r. 1999 y›l› itibariyle m2’
si ortalama 30 milyon TL. de¤erle sat›lan kilimlerden yaklaﬂ›k 50-60 milyar
TL’ lik bir gayri safi has›la sa¤lamaktad›r.
Kilim dokuyucular›na, el eme¤i ücreti olarak m2’ de ortalama 15 milyon
TL. dokuma ücreti verilmektedir. Buna
göre; dokuyuculara 1999 y›l› itibariyle
(1800 m2 dokundu¤u varsay›larak) 27
milyar TL dokuma ücreti verilmiﬂtir.
Toplam 75 k›z›n çal›ﬂt›¤› atölyelerde, bu
de¤erden hareketle her bir dokuyucu bir
y›l içerisinde (yaklaﬂ›k 9 ay süren dokuma önemi boyunca) ortalama 360 milyon
TL gelir elde etmiﬂ ve böylece aile ekonomilerine katk›da bulunmuﬂlard›r.
Araﬂt›rma alan›nda tar›msal üretim olanaklar›n›n s›n›rl› olmas›ndan do-
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lay›, sadece el eme¤ine dayal› kilim dokumac›l›¤› bile ailelerin temel geçim
kaynaklar› aras›ndad›r, ailelerin %
41.33’ ünde temel geçim kayna¤› (birincil) kilim dokumac›l›¤›ndan elde edilen
ücrete dayanmaktad›r. Di¤er, ailelerin
de geçim kaynaklar› aras›nda kilim dokumac›l›¤› de¤iﬂen oranlarda yer tutmaktad›r. Bu durum, ailelerde geçim koﬂullar› aç›s›ndan kilim dokumac›l›¤›n›n
önemli bir yere sahip oldu¤unu göstermektedir.
Özelliklerini yitirmeden pazara yönelik daha fazla üretim gerçekleﬂtirme,
kooperatif biçiminde örgütlenme, üretimden dokuyucular›n daha fazla gelir
elde edebilmesini sa¤lama, köy koﬂullar›ndaki üretim ortamlar›n›n iyileﬂtirilmesi ve tan›t›ma a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir. Yöreye özgü hammadde ve desen kullan›m›n›n süreklili¤i, e¤itim-yay›m hizmetleri, kütüphaneler açma,
kurslar düzenleme al›nabilecek tedbirler
aras›ndad›r. Ayr›ca, kad›n iﬂgücünü daha iyi de¤erlendiren ve kad›n aç›s›ndan
çal›ﬂma ortam› daha rahat, verimli ve
olumlu koﬂullar› bar›nd›ran yeni iﬂ alanlar›n›n yarat›lmas› önem taﬂ›maktad›r.
Hal› ve kilim dokumac›l›¤›nda önemli
faktörlerden biri de dokunan ürünün kalitesidir. Ürünün gerek teknik aç›dan
gerekse renk ve desen aç›s›ndan standart özellikler taﬂ›mas›, belli kalite unsurlar›n› içermesi ve bu unsurlar›n süreklili¤inin sa¤lanmas›, pazarlama olanaklar›n›n art›r›lmas› aç›s›ndan oldukça
önemlidir.
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