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ÖZ
Sert doğa koşulları ve örtünme ihtiyacından ortaya çıkan giysi kültürü, insanoğlunun gelişim süreci
paralelinde çeşitlenmiş, şekillenmiş ve toplum içerisinde sosyal ve ekonomik statüyü belirleyici durumuna gelmiştir. Bölgesel gelenek ve yaşayışları yansıtan bu örnekler, gelişen teknoloji ve hayat tarzları sonucu kendi
biçimlerini de değiştirmiş, her yerde rastlanabilen alışılmış çizgilere bürünmüştür. Ancak toplumları ve bireylerini çeşitli yönleriyle tanımada ele alınması gereken en önemli unsur, sahip oldukları giysi kültürleridir.
Anadolu’nun zengin kültürel değerlerini sergilediği alanlardan biri de çeşitli inanç, töre, iklim, yaşam biçimi
vb. etkilere göre şekillenen geleneksel giysileridir. Giysilere bu farklı etkileri kazandıran öğeler kullanım
biçimleri, süsleme materyalleri ve renklerin dışında, ana yapıyı oluşturan ve çoğunlukla yurdumuzda yöresel
olarak bu amaçlarla dokunan kumaşlardır. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Şanlıurfa vb.
gibi genellikle yurdumuzun doğusunda yer alan yörelerde ehram dokumacılığı bilinen en köklü el sanatlarımızdan biridir. Günümüzde kullanımı azalma göstermekle birlikte bu bölgelerde giyim özelliklerini şekillendirmesi ile tanınan “ehram” yöre kadınlarının ev dışında giydikleri üst giysisidir. Bölgenin coğrafi genişliği
ve ehram dokumacılığında uygulanan çalışmaların çeşitliliği bakımından bu çalışmada; Bayburt yöresinde
geleneksel giysi kültürünü oluşturan aynı zamanda bir el sanatı olarak değer bulan “Ehram Dokumacılığı”
konu alınmış, ehramlık kumaşların üretim teknikleri ayrıntılı olarak açıklanarak, renk, motif ve kompozisyon
özellikleri orijinal çizim ve fotoğraflarla tanıtılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, günümüzde ehram dokumacılığı ile uğraşan - bu işi meslek veya hobi olarak sürdüren - dokuyucularla görüşmeler yapılmış, geleneksel üretim teknikleri incelenmiş, ehram dokumalarında kullanılan araç ve gereçlerin özellikleri belirlenmiş,
üretilen ehramların kompozisyon özellikleri incelenmiştir. Elde edilen bilgiler ilgili konu başlıkları altında
ayrıntılı olarak ele alınmış, üretilen dokumaların geleneksel motif ve kompozisyonları bilgisayar ortamında
çizimi yapılarak orijinal örnekleri ile birlikte sunulmuştur. Çalışma, konu ile ilgilenenlere ışık tuttuğu sürece
amacına ulaşmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
During the cultural process of human being, variety in clothing has turned into cultural elements which
have been growing constantly although they are in different styles. However, culture of clothing is the most
important element which should be concerned to understand the various qualifications of communities as
well as individuals. One of the areas, in which the rich cultural values of Anatolia have been exhibited, is
traditional clothing, which has been formed according to different beliefs, customs, climate and life styles.
Clothes are various because of their color, style, beautification of the material. And those fabrics are weaved
for these purposes locally in our country. ‘Ehram weaving’ is one of the most radical handcrafts mostly in the
eastern regions as Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Artvin and Şanlıurfa, etc. Known to be forming
the clothing features in those regions, «ehram» is a top cloth for the women to wear at the outdoors, though
its use has decreased recently. On account of region›s geographical width and variety of the studies applied on
‹ehram› weaving; in this paper, «Ehram Weaving», which forms the clothing culture in eastern region Bayburt,
worth as a handcraft as well, is taken into consideration; the production techniques explained in detail, colors,
patterns and compositional features of ‹ehram› fabrics are introduced with original drawings and photographs.
Considering these matters, interviews are made with the people –carrying on this business as an occupation
or hobby- laboring in “ehram” weaving in the study, techniques of traditional production are examined, the
features of materials and instruments used in “ehram” weavings are determined, composition features of the
produced ‹ehram› are examined. Gained informations are handled with details under the related title, traditional patterns and compositions of weaving products are illustrated in computer environment and presented
with the original samples. The study succeeded as long as it lightens anyone to take interest in the subject.
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Ehram, weaving, handcrafts, Bayburt, material culture.
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Giriş
İnsanoğlunun geçirdiği kültürel
süreç içerisinde farklı nitelikler kazanmış olan giysiler, günümüzde ayrı
yapılar içinde bulunmalarına karşın
gittikçe büyüyen boyutlarda ortak nitelikler kazanan kültür öğelerine dönüşmeye başlamıştır. Ancak toplumları ve
bireylerini çeşitli yönleriyle tanımada
ele alınması gereken en önemli unsur,
sahip oldukları giysi kültürleridir (Erden, 1998: 6-10). Anadolu’nun zengin
kültürel değerlerini sergilediği alanlardan biri de çeşitli inanç, töre, iklim,
yaşam biçimi vb. etkilere göre şekillenen geleneksel giysileridir. Giysilere bu
farklı etkileri kazandıran öğeler kullanım biçimleri, süsleme materyalleri ve
renklerin dışında ana yapıyı oluşturan
ve çoğunlukla yöresel olarak bu amaçlarla dokunan kumaşlardır.
Anadolu kadını el dokumacılığını
örtünme, kendini veya evini süsleme,
çeyiz vb. amaçlarla yürüttüğü gibi, yalıtım amaçlı olarak yer yaygılarında,
tarımsal malzemelerin taşınmasında
ve saklanmasında, yük hayvanlarının
süslenmesinde ve daha birçok alanda
kirkitli veya mekikli el dokumalarını kullanmışlardır. Kirkitli dokumalar kadar teknik ve uygulaması daha
farklı özellikler taşıyan, farklı tezgâh
yapısı gerektiren mekikli dokumalar
da tüm yurtta teknik, renk, kullanılan araç-gereç, motif ve kompozisyon
özellikleri, kullanım alanlarına göre
yöresel özellikler göstermekte ve üretildiği bölgede yerel kültürü yansıtan
bir yapıya sahip olmaktadır. Erzurum,
Erzincan, Gümüşhane, Şanlıurfa,
Bayburt vb. bölgeler, bu örneklerden
biri olan “ehram dokumacılığı” ile dikkat çeken ve geleneksel yapısını koruyabilen nadir illerdendir. Bu çalışma
Bayburt yöresi ile sınırlandırılmıştır.

152

“Penek kazasında bağlar seyrinde / Bir gelin seyrettim eller kınalı
/ Al ehram örtünmüş selvi kamete /
Öyle yakışmış ki teller kınalı…(Sümmani)” (Öztekin, 2014) gibi sözlü kültürümüzün pek çok örneğinde yerini
alan ve Arapça “haram” kelimesinden
Türkçeye yerleşen, mahremiyeti gizleyen anlamı taşıyan ehram (Kahveci,
1998;31), özellikle Doğu Anadolu’nun
bazı bölgelerinde koyun yünlerinin
değerlendirildiği, soğuk iklime karşı
oldukça iyi bir koruma sağlayan ve yöresel motiflerle süslenen üst giysisidir.
Peştamaldan sonra yaygın olarak kullanılan en eski ve dikişsiz giysilerden
olan ehram, Osmanlılar döneminde
car, çarşaf ve feracenin yanı sıra kadın
giyimine giren bir giysidir. Yurdumuzun özellikle Doğu Anadolu’da kadınların sokağa çıkarken örtündükleri,
dikdörtgen şeklinde tüm vücudu örten
bir giyim elemanı olarak kullanılmıştır (Akpınarlı ve Tozun, 2007; 18).
Günümüzde manto, palto, panço vb.
şekillerde karşımıza çıkan koruyucu
giysiler yerine, çok uzun yıllardır bu
bölgelerde yaşayan kadınlar tarafından sevilerek kullanılan ehram, her
genç kızın çeyizinde yer alan geleneksel bir kıyafettir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde performans özellikleri
arttırılan çeşitli tekstillerle üretilen
giysiler, daha zahmetsizce ve ucuza
ulaşılabilen ürünler olduğundan pek
çok bölgede olduğu gibi Bayburt yöresinde köklü bir yer edinen ehram
dokumacılığını da yok olma aşamasına getirmektedir. Dolayısıyla bu tür
geleneksel sanatların bilimsel araştırmalarla incelenmesi, var olan örneklerinin üretim yöntemleri (kullanılan
araç-gereçler, hazırlık, dokuma ve
bitirme işlemleri), renk, motif, kompozisyon özellikleriyle belgelenmesi,
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gelecek kuşaklara orijinal örnekleriyle
aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır.
Ehram Üretim Teknikleri ve
Özellikleri
1. Ehram Dokumacılığında
Kullanılan Araçlar
Ehram dokumacılığında kullanılan en önemli araç mekikli dokuma
tezgâhıdır (Fotoğraf 1). Ahşap yapılı
olan bu tezgâh, “dağ, kuş, kol, tüfe, mitit, selman, dehdün, gücü, tarak, ayakça, sabitleme demiri, tahsil değneği ve
oturak”tan meydana gelmekte (Emir,
2005: 15-18), ayrıca mekik ve masura
da dokuma anında kullanılan yardımcı araçlar arasında yer almaktadır.

düzen hâkimdir. Dokuyucunun hemen
önünde, üretim ilerledikçe kumaş kısmının sarıldığı selman bulunmaktadır.
Bu kısmın bazı yörelerde ortasının yuvarlak olarak hazırlandığı, gerdirme
düzeneği için sadece baş kısmının köşeli yapıda olduğu görülebilmektedir (Başaran, 1999: 50; Başaran ve Gürcüm,
2007: 218-220). Ehram tezgâhında ise
selman tüm yüzeyinde köşeli yapıya sahiptir, ayrıca dört yüzünde de gerdirme
demirinin geçebileceği genişlikte deliklere sahiptir. Tezgâhın yan tahtalarına
oturtulan selman, gerdirme demiriyle
ana iskelete sabitlenmekte, böylece
çözgü gerginliği sağlanmaktadır (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 1. Ehram dokumacılığında kullanılan tezgâh (Başaran 2006)

Fotoğraf 2. Selmanın, gerdirme demiri ile ana
iskelet ve oturma kısmı arasında sabitlenmesi (Başaran 2006)

Tezgâh, dokuyucu kısmından ele
alındığında, iki adet oturma yerinin
bulunduğu görülmektedir. İşlem esnasında dokuyucunun oturduğu yer ve
tam karşısında sadece çözgüleri gücü
ve taraktan geçirme aşamasında ikinci bir kişi için kullanılacak oturma yeri
bulunmaktadır.
Kumaş dokumacılığında üretim
sistemi ağızlık açma, atkı atma, tefeleme işlemlerinin yanı sıra çözgü salma
ve kumaş sarma işlemlerinden oluşmaktadır. Tüm dokuma tezgâhlarında
olduğu gibi ehram tezgâhında da bu
http://www.millifolklor.com

Selmanın hemen önünde dokumanın enini gergin tutan ve yöresel
olarak mitit adı verilen, demir veya
ahşaptan cımbar bulunmaktadır (Fotoğraf 3). Bu parça kumaş kenarlarına tutunmayı sağlayacak şekilde iki
kenarında çivili bir yapıya ve orta
kısmında, yapılan dokumanın eni ölçüsünde ayarlanabilir bir düzeneğe
sahiptir (Fotoğraf 4). Mititin yeri dokuma kısmının 3-4 cm. gerisinde kalacak şekilde sık sık değiştirilmektedir.
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Fotoğraf 3. Kumaşın genişliğini sabitleyen
mitit (Başaran 2006)

Fotoğraf 4. Mitit ve kuşlar (üstte) (Başaran
2006)
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Ehram tezgâhı iplikten oluşturulmuş iki adet gücü, buna bağlı olarak
aynı sayıda kuş ve ayakçaya sahiptir.
Gücüler, çözgü ipliklerinin dokuma
sisteminde yer alacağı düzene uygun
olarak bu ipliklere hareket veren bölümdür ve sağlam ipliklerle kuşlara
ve ayakçalara bağlanmıştır. Bu sistem
ayakçalara her basılışta gücülerin birinin aşağıda, diğerinin yukarıda kalmasını sağlamaktadır (Fotoğraf 4-6).
Gücülerin hemen önünde, kamış dişli tarak bulunmaktadır. Tarak, tüfe
kısmına yerleştirilmiş, tüfe ise iki yanındaki kollarla tezgâhın üst kısmına
bağlanmış durumdadır. Tüfe her atkı
atılışından sonra yeni atkıyı dokuma
kısmına dâhil etme işlevini yerine getirdiğinden hareketli bir yapıya sahiptir (Fotoğraf 5).
Gücülerin arka kısmında kalan
çözgüleri taşıyan ve gergin şekilde durmasını sağlayan orta, alt ve üst dehdün direkleri bulunmaktadır. Dokuma
ilerledikçe ve çözgü ipliği azaldıkça alt
dehdün iptal edilerek, çözgü iplikleri
bir üst basamağa kaydırılmakta ve
dokuyucunun üstünde bulunan dağ
kısmına gelmektedir. Dağ adı verilen
direkten gergin şekilde devam eden
çözgüler, tahsil ipleri ile tahsil direğine gruplar halinde ve eşit aralıklarla
bağlanmakta ve çatal iple alt selmana
sabitlenmektedir. Çözgü salma işlemi
dokuyucu tarafından bu çatal ip yardımıyla yapılmaktadır (Fotoğraf 7-8).
Tahsil ipi ve çatal ip, çözgüde fire payını azaltmaya da yardımcı olmaktadır.
Dolayısıyla dokuma ilerledikçe çatal
ipin ortasına bağlı olan ip salınmakta ve çözgü dokuyucunun üzerinden
geçerek tezgâhın arka kısmına doğru
kaymaktadır (Fotoğraf 9).
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Fotoğraf 5.Gücüler ve tüfe (tefe) (Başaran
2006)

Fotoğraf 7.Alt ve orta dehdün (Başaran 2006)

Fotoğraf 6.Gücüler ve ayakçalar (Başaran
2006)

Fotoğraf 8.Çatal ip yardımıyla çözgünün salınması (Başaran 2006)
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Fotoğraf 9. Çözgünün kaydırılması sonucu
tahsil çubuğunun ilerlemiş şekli (Başaran
2006)

Dokuma esnasında kullanılan
yardımcı araçlar masura ve mekiktir.
Ahşap olabildiği gibi, bazı dokuyucular tarafından boynuzdan yapılmış
mekikler de kullanılmaktadır. Mekiğin biçimi, elle kolaylıkla tutulabilmesi için uç kısımları daha ince yapıya,
orta kısmı ise masuranın yerleşebileceği şekilde bir karına sahiptir. Masuralar, üzerine sarılan atkı ipliklerini
taşımakta, mekiğin ortasında bulunan
demir çubuğa yerleştirilerek kullanılmaktadır. Demir çubuğun yerinden
çıkmasını önleme işlemi basit bir şekilde gerçekleştirilmekte ve pim görevinde bir tavuk tüyünden yararlanılabilmektedir (Fotoğraf 10).

Fotoğraf 10. Mekik ve içine yerleştirilen masuranın tüy ile sabitlenmesi (Başaran 2006)
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2. Dokuma Hazırlık İşlemleri
Tüm dokuma işlemlerinde hazırlık aşaması en önemli kısmı oluşturmaktadır. Üretilecek ehramların iplikleri koyun yünlerinden kırkılarak elde
edilmektedir. Yünler yıkandıktan ve
kirlerinden arındırıldıktan sonra yün
tarağından geçirilmekte ve sümekler halinde hazırlanmaktadır. Daha
sonra sümekler teşi yardımıyla iplik
halinde eğrilmektedir (Fotoğraf 11).
Bir teşi ancak 5-7 sümek eğrildiğinde
dolduğundan, bir ehramlık ipliğin tamamlanabilmesi için yaklaşık 18-20
teşiye ihtiyaç vardır. Eğirme işlemi
tamamlandıktan sonra ipliğe verilen
kıvrımın sabitlenmesi için ya bir gece
teşi üzerinde kalması sağlanmakta ya
da ıslatılarak kurumaya bırakılmaktadır. Buna yörede “kıvrak yedirme”
adı verilmektedir (Emir, 2005: 19-30;
Ataner, 2006).
Kullanıma hazır hale gelen iplikler kelepçeler (elemye) yardımıyla
kelep (çile) haline getirilmektedir. Bir
ehram için toplam 18-20 kelep hazırlanmakta, bunun sekiz tanesi çözgü, kalan kısmı ise atkı ipliği olarak
kullanılmaktadır. Çözgü ipliği olarak
kullanılacak kelepler, kireç taşı (bulunamadığı durumlarda un) ve su ile hazırlanmış, bulamaç kıvamındaki çirişe
bulanır. Tüm ipliklerin eşit oranda bu
karışımı alması sağlanır. Bu işlem çözgü ipliklerine mukavemet kazandırmakta, dokuma anında meydana gelecek gerilmelere karşı dayanıklılığını
arttırmaktadır. Daha sonra kelepler
açılarak çözgü hazırlama işlemi için
masuralara sarılmaktadır (Ataner,
2006; Emir, 2005: 19-30).

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 104

Fotoğraf 11. Kırkım makası, teşi ve masuralar (Başaran 2006)

Yörede çözgüye “uzatma” adı verilmekte ve yerde hazırlanmaktadır.
Çözgüyü çapraza almayı sağlayan
düzende yere dik yerleştirilen bir tarafı ikili bir tarafı üçlü olan çubuklar arasında, masuralara sarılmış ve
çözgü cağına yerleştirilmiş iplikler
gidip gelinerek hazırlanmaktadır.
En üste kumaş kenarını oluşturan,
felemenk olarak tabir edilen iplikler yerleştirilmektedir. Çözgü boyu
yaklaşık iki kanat dokunabilecek
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uzunlukta, yani 5-5,5 metre civarında olmaktadır. Bu hesaplama yörede yıllarca uygulanan alışkanlıklar
doğrultusunda arşın hesabı - yöresel
ismiyle “helebi”- ile belirlenmektedir
(1 helebi 75cm.). Bazı kaynaklarda
ehramın bitmiş ölçüleri 1,85x 2,15
m., tek kanat ölçüleri ise ortalama
0,85x2,10 m. olarak ifade edilmekte,
çoğu kez standart olarak üretildiği
belirtilmektedir (Oğuz, 2004: 489515; Çelik, 1996: 7-9). Tüm işlem
tamamlandıktan sonra çirişin kuruması için çözgü çubuklar üzerinde
bir süre bırakılır ve yöresel olarak
“urubat” adı verilen ağızlık ipleri
bağlanarak tezgâha alınır. Yörede
tezgâha aktarma işlemlerinin tümüne “düzen alma” denmekte ve iki kişi
tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Çözgü çubuklarının ikili kısmında
bulunan çözgü uçları dağ çubuğunun
üzerinden geçirilir, üçlü tarafta bulunan çözgü uçları ise üst dehdünün
üzerinden, arka dehdünün altından
ve orta dehdünün üstünden geçirilerek gücülere getirilir. Daha önceden
kalan çözgü uçları varsa yeni çözgü
ulama yapılarak gücülerden ve taraktan geçirilebilmektedir. Çözgü
tezgâha yeni geçiriliyorsa her gücü
deliğinde ortada bir, kumaş kenarlarında ise ikişer adet olmaktadır.
Orta kısımda bulunan çözgüler tarak
dişleri arasından iki, kenar kısımlar
ise dörder adet geçirilmektedir. Böylece kumaş enini gergin tutan mitit
takıldığında kenarlarda istenen dayanıklılık sağlanmaktadır. Taraktan
geçirilen çözgüler demire takılarak
selmanın üzerinde bulunan yuvaya
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yerleştirilmekte ve çivilerle sabitlenmektedir. Dağın üstünde kalan
çözgü uçları ise tahsil iplikleri ile çileler halinde gruplandırılarak tahsil
sopasına bağlanmakta ve çatal ip ile
tezgâha sabitlenerek çözgü gerginliği
sağlanmaktadır (Ataner, 2006; Köse,
2014; Emir, 2005: 17-32).
Ehram kalitesi 1 cm.de taşıdığı
çözgü sıklığına göre değişmektedir.
En kaliteli ehram 15 veya 15,5 tarakla
dokunan ehramdır ve yörede “gezlik”
olarak ifade edilen özel günler için
üretilmektedir. Ancak en çok kullanılan tarak numarası genellikle 13,5’tur.
Günlük kullanım için üretilen ehramlarda ise 9 veya 10’luk tarak kullanılmaktadır (Ataner, 2006; Köse, 2014;
Demirci, 2014).
3. Dokuma İşlemleri
Üretimde kullanılan tezgâhlar 2
gücülü yapıya sahip olmasından dolayı ehramlarda 1/1 bezayağı dokuma tekniği uygulanmaktadır. Dokuma başlangıcında yaklaşık 2 parmak
dokuma yapılmaktadır. Buna yörede
“ehram ağzının tutulması” (Ataner,
2006 (kaynak kişi); Emir, 2005: 32)
denir ki bu kısım mititin takılabilmesi için olduğundan, daha sonra
sökülerek saçağa dâhil edilmektedir.
Asıl dokuma başlangıcı kenarlarda
kullanılan Felemenk (pamuk) iplikleri ile yapılmaktadır. Bu kısmın
yüksekliği kenarlarda kullanılan felemenk iplikleri kadardır. Daha sonra ehramda kullanılması planlanan
nakış dökme işlemine geçilmektedir
(Fotoğraf 12).
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Fotoğraf 12. Dokuma işlemi (Ehram ustası
Sevim Ataner) (Başaran 2006)

4. Motif Özellikleri
Ehram dokumacılığında genellikle sembolik, geometrik, bitkisel
kaynaklı ve figürlü bezemeler kullanılmakta ve kompozisyon içinde belirli düzenlerde yerleştirilmektedir.
Ehramlar üzerinde bulunan motif
süslemeleri serpme, kenar süsleme
ve saçak üstü gibi kısımlarda yer almaktadır. Her bölümde kullanılan
motif farklı uygulanmakta ve farklı
isimler almaktadır. Saçak üstlerinde
kullanılan motifler genellikle “gorda” (Ataner, 2006; Emir, 2005: 41;
Akpınarlı ve Tozun, 2007; 19) olarak
ortak isimle anılmakta; çiftlik, Erzurum, Bayburt gordası gibi çeşitleri
bulunmakta ve dokumanın eni boyunca süsleme özelliği taşımaktadır
(Çizim 1). Bazı kaynaklarda yörede
“Erzurum gordası” adı verilen motif
“saat kordonu” olarak da anılmaktadır (Çelik, 1996: 9-10).
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Çiftlik gordası

Erzurum ve Bayburt gordası
Çizim 1. Gorda motifi çizimleri (Başaran 2009)

Fotoğraf 13. Ehram üzerinde uygulanmış gorda motifleri (Başaran 2006)

Dokuma başına uygulanan bu gorda motifi ilk kanadın bitiminde de tekrar
edilmekte ve başta felemenk iplikleriyle yapılan dokuma kısmı tamamlandıktan
sonra “zülfe” yani saçak payı bırakılarak ikinci kanadın dokunmasına geçilmektedir. Ehramın kenar sularını oluşturan zincir motiflerinin yeri gorda yerleşiminden önce belirlenmektedir. Kenarlarda kullanılan bu sular, serpme ve gorda motiflerinde kullanılan renkli iplikler ile dokumanın sol tarafından 4 parmak içeriye
yerleştirilmektedir (Ataner, 2006). Kenar zincirleri motif özelliklerine göre Bayburt yöresinde “sulu, sade, aynalı, tetikli veya tetiksiz zincir” (Ataner, 2006; Emir,
2005: 39-40) Erzurum yöresinde ise “haşiye” (Çelik, 1996: 9,14; Yağan, 1978: 199)
olarak isimlendirilmektedir (Çizim 2).
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Çizim 2. Zincir motifi ve çizimleri (Başaran 2009)

Ehramlarda motifler, bezeme iplik uçları dokumanın üstünde kalacak şekilde uygulanmaktadır (Fotoğraf 3-4). Tüm yüzey üzerinde serpme olarak yerleştirilen motifler genellikle geometrik (daire, düz ve verev çizgi, üçgen), bitkisel,
figürlü ve sembolik bezemelerden oluşmaktadır. Bitkisel kaynaklı olanlar “Hanımeli, mercimek, pirinç deni, ceviz kanadı, reyhan dalı, kahve veya badem çekirdeği, elma şeleği”; figürlü bezemeler “çift kartlar, arı dala ters kondu, kelleli veya
sade uçan kuşlar” (Ataner, 2006; Demirci, 2014; Emir, 2005: 35-38; Çelik, 1996:
9-14; Yağan, 1978: 201-211) gibi isimler almaktadır. “Boyunbağı, sandal, hanım-
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göbeği, perçem tarağı, çark yıldızı, elmas küpeler” (Ataner, 2006; Emir, 2005: 3538; Yağan, 1978: 201; Akpınarlı ve Tozun, 2007: 19) gibi motifler ise sembolik
bezemeleri oluşturmaktadır (Çizim 3).

Çizim 3. Ehramlarda kullanılan bezeme motifleri (Başaran 2009)
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5. Kompozisyon Özellikleri
Ehram dokumacılığında zemin atkı ipliklerinin yanı sıra desenleme için
renkli iplikler kullanılmaktadır. Dokumanın zemin rengi ile motiflerde kullanılan bezeme ipliklerinin renkleri özel olarak ayarlanmakta, bazı motifler her
renkte uygulanabilirken bazıları belirli renklerde kullanılmaktadır. Böylece ehramlar yöresel olarak renk açısından “beyaz ehram, boz ehram, mor ehram vb”
(Emir, 2005; 36); desenleme açısından ise “çiçekli ve düz ehramlar” olarak dokunmaktadır (Ataner, 2006). Düz ehramlar sadece renkli ipliklerle ve bezayağı
tekniği ile dokunurken, desenli ehramlarda düz zemin üzerine renkli ipliklerle
“brokar” tekniğinde desenlemeler yapılmaktadır (Akpınarlı ve Tozun, 2007: 18;
Ataner, 2006; Köse, 2014).
Üç eltiler adıyla anılan düz ehramlarda motif uygulaması olmaksızın, çözgü
tek renk hazırlanmakta, farklı renkte atkı ipliği taşıyan iki ayrı mekiğin ardışık
kullanılmasıyla dokunmaktadır. Benzer uygulama akşam güneşi ehramlarında
da görülmekte, motif dökümü yapılmadan tek renk çözgü (kırmızı), tek renk atkı
(yeşil) kullanılmaktadır. Bu tür ehramlar daha çok günlük kullanımlar için üretilmektedir (Emir, 2005: 36-38; Ataner, 2006). Çiçekli ehramlar ise motif uygulamalarına göre çeşitlilik kazanmaktadır. Motifler atkı ve çözgü yönünde belirli
aralıklarla dokunduğunda “serpme çiçekli”, atkı yönünde düzgün sıralar halinde
işlendiğinde “yollu”, yüzeyde geometrik bölümler içerisine uygulandığında ise
“kaplama” ehram isimleriyle anılmaktadır (Yağan, 1978: 199-200; Akpınarlı ve
Tozun, 2007: 18; Ataner, 2006).
İki kanat şeklinde dokunduğundan ehramlarda motif aralıkları son derece
önem taşımaktadır. İki kanat dokunduktan sonra birleştirildiğinde, motiflerin
aynı düzende yan yana yer alması dokuyucunun ustalığının bir kanıtı olmaktadır. Deneyimli bir usta bunun için motif aralıklarını hesaplarken kamış çubuk,
uzun kürdan vb. gibi bir ölçü aracı kullanmakta veya dört parmak ölçüsünü dikkate almaktadır.
Kuşgözü kompozisyonunda çözgü düzenlemesinde yün iplik ile pamuk iplik
beyazının farklılığından yararlanılmakta ve pamuk iplikleri belli aralıklarla kullanılmakta, aynı ölçü atkı sıralarında da tekrar edilmektedir. Böylece göz şeklinde elde edilen eşit dörtgenler içerisine motif uygulaması yapılmaktadır (Çizim 4).

Çizim 4. Kuşgözü kompozisyonu (Başaran 2009)
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Çizim 5. Uçan kuşlar ve dokumada yerleşimi (Başaran 2009)

Çizim 6. Elma şeleği, tetikli zincir, Bayburt gordası (Başaran 2009)

Çizim 7. Tetikli zincir ve pirinç denleri (Başaran 2009)
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6. Bitirme işlemleri ve kullanımı
Dokuma işlemleri biten ehramlar
tezgâhtan çıkarılmakta ve iki kanat
arasındaki saçak paylarının ortasından kesilip ayrıldıktan sonra, başta
atılan kumaş başlangıcı sökülerek
saçak haline getirilmektedir. Kanatların birleştirilmesi çok dikkatli ve
özenli bir şekilde yapılmakta, motifler
birbirini takip ettiğinden, ancak dikiş
kısmı çekildiğinde ek kısmı ortaya çıkmaktadır (Fotoğraf 14).

dan yörede boz denen açık kahverengi,
yaşlılar tarafından ise yine mor olarak ifade edilen kahverengi ve siyah
ehramlar tercih edilmektedir. Beyaz
renkte, kuş gözü ve sandal motifleri ile
üretilen ehramlar ise sadece gelinler
tarafından kullanılmaktadır. Ehramların son yıllarda kullanımı azalma
gösterdiğinden, çeşitli kurs veya evde
üretilen ehramlık kumaşlar yatak,
masa örtüsü, yastık, perde gibi ev dekorasyonuna veya yelek, ceket, palto olacak şekilde kupon halinde, şal,
atkı, küçük heybe vb. olarak dış giyime yönelik çeşitli tasarımlarla kullanıma sunulmaktadır. Dokuma ustası
Ayten Ataner de küçük atölyesinde 4
tezgâh ile üretime devam etmektedir.
Çeyiz için üretilen ehramlar genellikle
tütün ve çıra ile muhafaza edilmekte,
nadiren kullanılan naftalin ince bez
arasında serpilerek dokumalar arasına konmaktadır (Ataner, 2006; Köse,
2014; Demirci, 2014).

Fotoğraf 14. Kaynatma dikişi ile birleştirilmiş
iki kanat (Başaran 2006)

Bu giysi türünün kullanım açısından en büyük özelliği dikişsiz olması
ve yöresel örtünme özelliklerine sahip
olmasıdır. Türkiye’nin pek çok bölgesinde bu tür dikişsiz giysiler ferace vb.
isimlerle anılmakla birlikte kullanım
benzerlikleri göstermelerine rağmen,
malzeme ve teknik açıdan ehramdan
oldukça farklı özelliklere sahip oldukları gözlenebilmektedir.
Ehram iki kanat olarak birleştirildikten sonra bazı yörelerde enine,
bazı yörelerde boyuna şekilde vücut ve
başa sarılarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 15). Gençler tarafından daha
çok beyaz yani açık renkler ve serpme
nakışlı ehramlar, orta yaşlılar tarafın-
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Fotoğraf 15. Ehramın kullanımı (Akpınarlı,
2009)

SONUÇ
Ehram dokumacılığı özellikle
doğu bölgelerinde soğuk kış ikliminden korunmak, bölge geleneklerini
sürdürmek, çeyiz hazırlamak, aileye
katkı sağlamak, boş zamanın yanında
yöre hayvancılığını dolaylı olarak teşvik etmek ve elde edilen yünleri değerlendirmek gibi çeşitli amaçlarla sürdürülen bir el sanatıdır. Eskiden beri
ekolojik yapı, inanç, değer yargıları,
ekonomik ve sosyal etkenlerin canlı
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tutuğu bu sanatın günümüz modasında ve giyim tarzlarında yerini eskisi
gibi bulup koruyamadığı, gelir sağlamadığı, yasal mekanizmalarla korunmadığı, pazar sorunundan dolayı bir
meslek olarak sürdürülemediği için
genç kuşaklar tarafından da yeterli ilgiyi görememekte ve gün geçtikçe yok
olma tehlikesi yaşamaktadır.
Yaşanan diğer bir tehlike ise kullanılan iplik orijinalliğinin değişimidir. Günümüzde üretilen bazı ehramlarda desen ipliği olarak orlon ipliklerin kullanıldığı dikkat çekmektedir.
Eski örneklerde renkli iplik kullanımı
yine doğal malzemelerden üretilen iplikler ile yapılmasına rağmen bezeme
işlemlerinde, bazen de iki kanat birleştirme dikişlerinde orlon ipliklere
rastlanması ehramın orijinal ve doğal
özelliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan yeni üretim çalışmalarında doğal malzemelerin kullanımına
devam edilmesi, ehram dokumacılığında yöresel özelliklerin korunmasına katkıda bulunacaktır.
Bayburt bölgesinde İl Özel İdaresi
ve Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği ortaklığıyla
gerçekleştirilen ve yörede ehram dokumacılığını canlandırıp kalkındırmayı
amaçlayan “Ehram Dokumacılığı Eğitimi ve Yeni Fonksiyonlar Kazandırma
Projesi” (İşkur-Yeni Fırsatlar Programı) gibi çalışmaların planlanması ve
hayata geçirilmesi, son yıllarda rastlanan sevindirici gelişmelerdendir.
Pek çok yörede kalkındırma amaçlı
yapılan çeşitli projelerde çağdaş tasarımlar elde etmek adına üretilen yeni
örnekler çoğunlukla geleneksel yapıyı yozlaştırıcı özellikler göstermekle
birlikte; Bayburt bölgesinde gerçek-

165

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 104

leştirilen projenin sonuçları oldukça
başarılı nitelikler taşımakta, ehram
dokumacılığını aslına uygun olarak
daha uzun yıllar üretme ve yaşatmayı hedeflemektedir. Yörede sevindirici gelişmelerden biri de sanatçı ve
araştırmacıları geleneksel ve çağdaş
sanatlar çerçevesinde buluşturmak,
yöre ekonomisini ve kültürünü canlı
tutmak amacıyla kurulan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve 2010 yılında açılan
“Baksı Müzesi”dir. Müzede yöresel el
sanatı örneklerinin yanı sıra el dokumacılığının canlı tutulması ve üretiminin devam ettirilmesi, yöre kadınlarına ek gelir sağlanabilmesi amacıyla
kurulan atölyeler bulunmaktadır. Bu
atölyelerde “Çözgüde Anadolu” projesi
ile kirkitli dokuma, “Tezgâhta Gelecek
Dokumak” projesi ile de ehram dokumacılığına yönelik meslek edindirme
kursları düzenlenmiştir. Aile içi ve yöresel kalkınmayı da hızlandıran bu tür
çalışmalar sayesinde, el sanatlarının
müzelerde sergilenmesi, yeni nesillere
orijinal yapılarıyla aktarılması yanında çağdaş tasarımlarla günümüze ve
literatüre kazandırılması büyük önem
taşımaktadır.
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