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SUNUŞ
El sanatları, ulusların kültürel kimliklerinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Hammaddesi,
deseni, üretim tekniği, üretim biçimi, üreten kişi veya kişilerin katkısıyla, ait olduğu yörenin
ve insan topluluğunun karakteristik özelliklerini taşımasıyla değer kazanır. Ei sanatı üretimi, el
becerisine, geleneksel bilgi ve görgüye dayanır. çoğu zaman geleneğe dayalı olarak öğrenilir. El
sanatı üretimi, sanatsal yönü nedeniyle ortak becerileri, ortak düşünüşü, ortak algılamayı gerektirir. El sanat ürünleri teknoloji dolayımlı olmadıkları için de sınırlı miktarda üretilirler. Hatta el
sanatlarının çoğu biriciklik özelliğine sahiptirler. Türü, cinsi, biçimi aynı olsa bile hiçbir el üretimi
bir diğerinin birebir aynısı olamaz. Her bir ürün kendi özgün ortamının ruh ve duygu iklimine
sahiptir. Bu da onlara biriciklik özelliği kazandırır. El sanatlarını, endüstri ortamında üretilen
sanat ürünlerinden farklı kılan en temel özellik de budur.
Geçmişte insanların gündelik yaşamları içerisinde doğrudan bir kullanım değeri ve işlevi
olan el sanatları şimdilerde bu amaçlarının dışına çıkmış bulunmaktadırlar. İleri endüstrileşme
dönemini yaşamakta olduğumuz ve kitlesel üretimin söz konusu olduğu günümüzde üretim
hacmi son derece sınırlı olan elde üretimin geçmişteki işlevini sürdürernediği açık. Modern
dünyanın insanının, doludizgin bir hızla sürdürmekte olduğu gündelik yaşamını, kitlesel endüstri ortamında hızla üretilen, satın alınan, çabucak kullanılarak atılan ürünlerle döndürdüğü bir
gerçek. Endüstrinin güdümündeki bu baş döndürücü döngü içerisinde el sanatlarının kullanım
değeri ve işlevi giderek azalmış ve bugün yok denecek kadar düşük bir düzeydedir.
Ancak el sanatlarının gündelik yaşam içerisinde kullanım değerini ve işlevini yitirmiş olması,
onların tümüyle değersizleştiği anlamına da gelmez. Tam tersine el sanatlarının gündelik yaşam
içerisindeki kullanım işlevleri azaldıkça kültürel değerleri artmaktadır. Her biri içerisinde çıktıkları dönemin önemli birer kültürel temsilcisi, kültür taşıyıcısı olarak anlam kazanmaktadırlar. Kuşaklar arası kültür aktarımında el sanatlarının, elde yapılan süsleme ve dekorasyonların önemli
bir işlevi olduğu inkar edilemez. Elde yapılan dokumalar, süs eşyaları, oymacılık vb. sanat eserleri
içerisinden çıktıkları döneme ilişkin önemli kültürel, toplumsal verileri tarih içerisinde kuşaktan
kuşağa taşırlar. Dokuların, oymaların içerisine işlenen her bir motif, her bir şekil, her bir desen
belli bir dönemin insanının gündelik yaşamına, ruh ve duygu dünyasına ilişkin veriler sunar bize.
Sıradan insanın yaşamına ilişkin kayıtların tutulduğu en uygun ortamlar olarak değerlendirilebilir
el sanatlan. Bu yönüyle de her biri önemli birer kültürel değer, tarihsel kalıt olarak ele alınmalıdır.
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Sansürsüz, sınırsız kayıtlardır üstelik de el sanatlarına işlenen veriler. Egemenlik ve bağımlılık
ilişkilerinden, iktidarların denetiminden ve gözetiminden uzak kalmayı başarabilmiş kayıtlardır.
Bu açıdan da tarihin belki de en dürüst tanıkları, en güvenilir kayıt onarnlarıdır el sanatları. Bu
yönlerini dikkate alarak el sanatlanna sahip çıkmak, onlan korumak ve hatta ya atmak kültürel
ve tarihsel varlığımız açısından önemlidir. Elinizdeki bu çalışma da bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Universiternizin Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında onaya konan bu çalışmanın,
alana önemli bir katkı sağlayacağı inancıyla, hazırlanmasında emeği geçen öğretim üyelerimizi
kutlar başarılarının devamını dilerim.
Prof. Dr. Kadri YAMAÇ
Gazi Üniversitesi Rektörü
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ÖNSÖZ
Toplumların sanat duyarlılığını en kesin ve açık bir biçimde o toplumun süsleme sanatlarında görmek mümkündür. İnsanlık tarihiyle başlayan süslemecilik, doğal bir tutku olarak, insanın
sanat anlayışı ile kendini, yaşadığı ortamı, çevresini daha da güzelleştirme çabasıdır. Günümüze
kadar gelebilen örneklerden, Osmanlı ve Türk süsleme sanatının dünyanın en zengin repertuarına sahip olduğunu göstermektedir.
Türk süsleme sanatının gerek İslamiyet öncesi ve gerekse İslamiyet sonrası Türklerin hakimiyet kurduğu pek çok coğrafi bölgelerdeki süsleme geleneklerinden erkilenmiş olması doğaldır. Ancak bu etkilenme çok kısa bir zaman diliminde kalmış, gerek renk, motif ve kompozisyon
yönlerinden gerekse Türklere özgü sadelik yönünden, Türk duygu ve düşüncesinin en önemli
ifade aracı haline gelmiştir.
Ei sanatları, bir ulusun kültürel kimliğinin ve kişiliğinin en canlı ve anlamlı maddi belgeleridir. Kültür ise; bir ulusun hayat tarzı, yaşam biçimidir. Kültür, Latince "cultura" sözcüğünden
alınma, tarım, ekin anlamında, felsefe ve bilimde bir toplumun düşünsel ve maddesel tüm uygarlık ürününü anlatmak için kullanılır. Bir ulusun bağlayıcı güçteki değerler bütününe ve bu değerlerin biçimlenişiyle oluşan yaşama ve çalışma kalıplarına kültür denmektedir. Atatürk onuncu
yıl söylevinde "Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız" sözüyle Türk
ulusuna evrensel hedefi göstermiştir, Ulusal kültürün temel unsuru elbette ki halk kültürüdür.
Türk kültürünün zenginliği ulusumuzun yaşadığı coğrafyalardan ve büyük tarihselolaylardan ortaya çıkmıştır. Türk halk kültürü yüzyılların deneyimi ile süzülerek biçimlerımiş kuşaktan kuşağa
geçerek bir değerler bütünü olmuştur.
Maddi kültürümüzün en güzel örnekleri olan el sanatları, bireylerin bilgi ve becerisine dayanan özellikle doğal hammaddelerin kullanıldığı elle ve basit araçlarla yapılan ve toplum kültürünü, gelenek ve göreneklerini taşıyan ayrıca üretimini yapan bireylerin duygu, düşünce ve
becerisini yansıtan, gelir getirici üretime yönelik ürünlerdir. El sanatlarının Türk halk kültürünü
tanımlaması, çeşitliliği ve sanat değeri ile geçmişten geleceğe taşıması özellikleri ile dünya el
sanatları içinde seçkin bir yere sahiptir.
Türk el sanatlan. çevre kültürleri ile etkileşimini çeşitli boyutlarda yaşamaktadır. Orta
Asya'dan günümüze kadar Türk toplulukları dünya coğrafyası üzerinde geniş bir alana yayılmışlardır. Anadolu'ya gelen insan dalgaları, kendilerine özgü inaruşlan, töreleri, gelenekleri, sanatlarını birlikte getirmişlerdir. Böylece Anadolu farklı kültürleri bir arada yaşatarak çok zengin ve
renkli bir kültüre sahip olmuştur. Faklı kültürlerin özelliklerinin etkileşimleri sonucu günümüze
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kadar gelebilen değişen, gelişen, geleneğe bağlı özelliklerle donanmış el sanatları ürünlerinin
oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle Türk el sanatlarının özellik ve güzelliklerini belli bir
coğrafyayla sınırlandırmak mümkün değildir. Çünkü Türklerin göçüp yerleştikleri, devlet kurup
egemen oldukları ülkelerin tümünde Türk kültürünün ve el sanatlarının özelliklerini görmek
mümkündür.
Anadolu'nun zengin el sanatlarını bünyesinde yaşatmış ve halen yaşatmakta olan illerimizden birisi olan Çankırı ilindeki potansiyeli incelemek üzere yapılan ve Gazi üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri tarafından desteklenen 08/2005-01 kodlu "ÇANKIRIİIi GELE EKSELVE
GÜNÜMÜZ EL SANATlARINIARAŞTIRMAVE GELİşTİRME PROJESİ" Çankırı il merkezi ilçe ve
köylerinde alan araştırması olarak Ocak 2006 'da yürütülmeye başlanmıştır. Çankırı valisi Sayın
Ali Haydar ÖNER ile yapılan görüşme sonucunda projeye başlama zamanı ve planlama belirlenmiştir.
Yapılan planlamada:
1- Çankırı iLmerkezinde el sanatları ürünlerinin araştırılması,
2- İlçe merkezi ve köylerde el sanatları ürünlerinin araştırılması,
3- Çankırı müzesindeki etnegrafik ürünlerin araştırılması,
Çalışmalarda el sanatı ürünlerinden dokuma, örgü, oya, işleme, geleneksel başlıklar ve giysiler olmak üzere, evlenme törenleri gibi çeşitli gelenekler tespit edilmiştir.
Yapraklı, Kızılırmak, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Orta, Atkaracalar, Eldivan, Bayramören. Çerkeş, Kurşunlu ilçeleri, Çankırı etnografya müzesinde ve Çankırı il merkezinde çalışmalar sürdürülmüştür.
Alan araştırmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılarak sonuçları tesbit edildiğinde ilk faaliyet olarak 4-11 Mayıs 2007 tarihinde Çankırı 100. yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar
Galerisinde "Fotoğraflarla Çankırı El Sanatları" sergisi yapılmıştır.
İkinci çalışma olarak da alan araştırmasında tespit edilen ürünler, anket ile toplanan veriler,
yörede yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda "Çankırı El Sanaıları" kitabı hazırlanmıştır.
Projemizin yürütülmesinde bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen G. Ü. Bilimsel Araştırma Merkezi Başkanı, Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu'na Mesleki Eğitim Fakültesi BAP
komisyonu üyelerine ve BAPKomisyonu Bürosundaki çalışanlara teşekkür ederiz.
Projemiziri başlangıcından sonuna kadar tüm ekibimizi destek ve katkılarıyla bizlerden des-

teğini esirgemeyen Çankırı Valisi sayın Ali Haydar ÖNER'e, İnönü İlköğretim Müdürü Muzaffer
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Derelli, Çankırı Valiliği Özel Kalemi Aydın Demiröz, Halk Eğitim Müdürlüğünde Turgut Ünal,
Nesrin Kibar ve tüm çalışanlarına, Çankırı ilindeki rehberliği, kaynak desteğiyle çalışmarmza katkı
veren kültür müdürü sayın Kemal Karatatar'a, sergi ve müze çalışmalarındaki yardımlarından
dolayı Turizm Müdürü Nusret Açar, İlçe Halk Eğitim müdürlerine, çalışmalarımızda bilgi, beceri
ve ürünlerini bizimle paylaşan tüm Çankırı halkına sonsuz teşekkürleri borç biliriz.
Projede çalışmasında uyumlu, düzenli ve fedakar çalışmalarından dolayı proje ekibi arkadaşlarıma ve projenin yürütülmesinde katkılarından dolayı Uğur DEVELİOGLU'na teşekkür ederim.
Proje Yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Feriha AKPINARLI
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ı. GIRIŞ
Geçmiş kültürlerin özelliklerini gelecek kuşaklara aktarrnada tarih boyunca yazılı kaynaklar kadar etkili olan sanat ürünleri her zaman iyi bir iletişim aracı görevi üstlenmiştir. Bu ürünler
geçmişten günümüze atalarımızdan bize miras kalan kültür unsurları ve bizim o mirasa katkılarımızia birlikte gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Kültür, tüm canlı varlıklar gibi yaşar- gelişirdeğişir fakat ölümsüzdür.
Bir toplumun kültürü, onun tarihi geçmişini, doğrudan bireylerin hayatını, günün çeşitli
zamanlarındaki eylemini, geçimini ve ekonomik faaliyetlerini, dinlenme, eğlence ve dini hayata
ayrılan kısımlarını içermektedir.
Anadolu'ya gelen topluluklar kendilerine özgü gelenek, gören ek ve el sanatları gibi kültürel unsurlarını da birlikte getirmişlerdir. Anadolu'ya Türklerin yaptığı göçler, Anadolu'nun bu
günkü kültürel yapısını oluşturmaya başlamıştır. Bu süreç içinde Anadolu Türkleşrniş, Türkler de
Anadolulaşmıştır (Onuk Akpınarlı, 2005, s: 28).
Maddi kültürümüzün en güzel örnekleri olan Türk el sarıatları, Türk folklorunu karakterize edebilmesi, geçmişinin çok eskilere dayanması, çeşitliliği ve sanat değeri taşıması nedenlerinden dolayı dünya el sanatları içinde seçkin bir yere sahiptir.
El sanatları, sanat değerinden başka halkın sosyal yapısını yansıtması bakımından da büyük önem taşır. Her biri halkın dilini, inançlarını, adetlerini, felsefesini ve köklü bir sanat geleneğini ifade eder. Aynı zamanda geçmişin değer ölçülerini geleceğe aktarırken, nesilden nesile
süren geleneksel bir bağ oluşturur. Topluma damgasını vurur ve gelişmiş kültür sanatlarına yön,
şekil ve anlatım kazandıran bir temel kaynak oluşturur (Atay, 1987, s: 37).
Süslerne kültürü açısından çok zengin olan el sanatlarımız birçok toplumdan etkilenmiş
olsa da bu etkilenme kısa bir zaman sürecinde kalmış hammadde, teknik, renk, motif, kompozisyon yönlerinden Türklere özgü sadelik, Türk duygu ve düşüncesinin en önemli ifade aracı
olmuştur (Onuk Akpınarlı, 2005, s: 28).
Böylece el sanatları ürürıleri toplumda önemli bir iletişim aracı olarak, yaşantının yoğunluk kazanmasına, kişinin doğaya ve çevresine uyumuna katkı sağlamıştır. El sanatları ürünleri,
plastik sanatlar dışında araç, gereç ve teknik yönden genellikle geleneksel yolları tercih etmekte
ve bir toplumun geleneksel kültürünü de yansıtmaktadır (Barışta , 2002, s: 8).
ilk dönemlerde insanların beslenme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan
el sanatları daha sonraki dönemlerde ve günümüzde ise insanların süslenme, yaşadıkları mekan-
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ları süslerne gibi kişisel zevk ve isteklerini karşılayan ürünler olarak üretilmiş ve üretilmektedir
(Arlı, 1992, s: 23).
Çok zengin bir el sanatları potansiyeline sahip olan Türk milletinin kültür tarihi incelendiğinde asırlar öncesinden bile yaratıcı gücünü kullanarak maderılerden, taşlardan, bitkilerden ve
hayvanlardan elde edilen hammaddeleri değerlendirerek çeşitli ihtiyaçlarını karşılamış oldukları
görülmektedir. Günümüze kadar bozulmadan gelen el sanatlarının yanında yozlaşıp ve devrini
doldurarak kültür erozyonuna uğrayan bir çok el sanatının olduğu da yapılan çalışmalarla ortaya
konulmaktadır.
Ülkemizin hemen hemen her yöresinin motif, renk, kullanım ve ham madde özelliklerine
göre üretim yapılmaktadır. Örnek olarak tarım ve ormancılığın yoğun olduğu kesimlerde bitkisel
örücülük, tahta oymacılığı; hayvancılığın yapıldığı bölgelerde yün, tiftik dokumacılığı ve örücülük; tarıma dayalı sıcak bölgelerde pamuk, keten elyafına dayalı dokumacılık, örücülük olarak
bölgesel farklılıklar yaşanmaktadır (Onuk, 2002, s:34).
El sanatlarının geçmişten günümüze yoğun olarak yapıldığı yörelerden biri de Çankırı
ilidir. Çankırı ilinde gerçekleştirilen uzun çalışmaların kaynağı ve bu kitaba esas olan araştırma;
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından desteklenen "Çankırı İli Geleneksel El
Sanatlarını Araştırma ve Geliştirme Projesi" kapsamında yapılmıştır. Araştırmanın genel amacı;
çeşitli uygarlıkların yaşadığı zengin kültürel yapıya sahip Çankırı yöresinde bulunan el sanatları
ürünlerini inceleyerek, elde edilen özgün örneklerin boyut, kullanılan gereçler, araçlar, teknik,
renk, desen ve kompozisyon özelliklerini belirlemek, geleneksel kültürümuzdeki yeri ve önemini saptamak ve elde edilen sonuçlardan el sanatları ve ilgili alanlarda çağdaş eğitime hizmet
vermek, yeni uygulamalarda kullanılma imkanı sağlamaktır.
Bu doğrultuda aşağıdaki alt amaçlar üzerinde çalışılmıştır.
Çankırı il merkezi ve ilçelerinde el sanatları ile ilgili yöreleri tespit etmek (örücülük, dokumacılık, işlemecilik, çömlekçilik, kuyumculuk v.b.).
Her yöreye özgü el sanatlarını günümüz koşulları çerçevesinde değerlendirerek yeni ve
çağdaş boyutlar kazandırmak.
Özellikle kırsal yörede üretilen el sanatlarına ekonomik yönden yaklaşmak ve el sanatları
ürünlerini yaygınlaştırmak.
Türk kültür ve sanatını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak suretiyle ilginin artmasını
sağlamak, dolayısıyla turizrne de katkıda bulunmak.
Alan araştırmasında yapılan yüz yüze görüşrnelerle bireyleri okuma yazma kurslarına
özendirmek ve yönlendirmek.
Kaybolmakta olan el sanatları ürünlerinin özelliklerini bozmadan tespit etmek, yapılan bi-
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limsel çalışmaları yayın haline (kitap, broşür, makale, v.b.) getirerek Türk kültür ve literatürüne
kazandırmak.
Araştırmanın yöntemi; Çeşitli uygarlıkların yaşadığı, zengin kültürel yapıya sahip Çankırı
ili geleneksel özellik taşıyan el sanatlarını belgelemek için Çankırı merkez,lIilçe ve ilgili köyler
araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplamada anket ve bilgi formu kullanılmıştır. iI merkezi ve
ilçelerden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 256 bireye anket uygulanmıştır. Anketten ve
bilgi formlarından elde edilen verilerin sonuçları değerlendirilerek kitabın ilgili bölümlerinde
kullanılmıştır.
Anket formu kişisel özellikler, ei sanatları özellikleri ve eğitim olmak üzere 3 aşamalı sorulardan hazırlanmış olup Çankırı il merkezi ve ilçe Halk Eğitim Müdürlükleri desteğiyle anketörler
tarafından Çankırı il merkezi ve ilçelere bağlı mahalle ve köylerde uygulanmıştır.
Bilgi formu, araştırma grubu tarafından yörenin örücülük, dokumacılık, işlemedlik, çömlekçilik v.b. özelliklerini yansıtacak şekilde hazırlanarak her konu ile ilgili bilgiler saptanarak ve
fotoğraflarla da tespit edilerek fotoğraflı bilgi formu haline getirilmiştir.
Ayrıca Çankırı yöresinde incelenen her beldenin çeşitli özelliklerini yansıtmak ve konu ile
ilgili araçlarını, gereçlerini, uygulama şartlarını belgelemek için kamera ile tespitler yapılmıştır.

Fotoğraf

ı. Araştırma

ekibi Çankırı ValisiAli Haydar ÖNEN'nin makamında.
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"Çankırı ili Geleneksel Ve Günümüz Ei Sanatlarını Araştırma Ve Geliştirme Projesi" Çankırı il merkezi, ilçe ve köylerinde alan araştırması olarak Ocak 2006 'da yürütülmeye başlanmıştır.
Çankırı valisi Sayın Ali Haydar Ö ER ile yapılan görüşme sonucunda projeye başlama zamanı
ve planlama belirlenmiştir. Çankırı iline yapılan ilk çalışma valilikte proje ile ilgili ii Milli Eğitim,
Halk Eğitim, Kültür ve Turizm müdürleri ile yapılan toplantıda projenin tanıtımı yapılmış ve Çankırı ili ile ilgili bilgiler alınmıştır. Proje konusuyla direk ilgili olan Halk Eğitim Merkezi müdür ve
öğretmenleri ile çalışmalar planlanmış ve yürütülmüştür.
Çalışmalarda el sanatı ürünlerinden dokuma, örgü, oya, işleme, geleneksel başlıklar ve
giysiler olmak üzere, evlenme törenleri gibi çeşitli gelenekler tespit edilmiştir.
iLmerkezinde yaren evi ve geleneksel ürünlerin bulunduğu üç evde; 125 ürün teknik,
motif, boyut ve yöresel özellikleri açısından incelenerek video kayıtları yapılmış ve fotoğrafları
çekilerek tespit edilmiştir.
Yapraklı ile Kızılırmak ilçelerinde ve köylerinde incelemelde; Yapraklı ilçesinde ve köylerinde toplam 213 ürün, Kızılırmak ilçesinde, köylerinde toplam 195 ürünün video kayıtları
yapılmış ve fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir.
Ilgaz ile Korgun ilçelerinde ve köylerinde incelemelerde; Ilgaz ilçesinde ve köylerinde
toplam 126 ürün, Korgun ilçesinde köylerinde toplam 100 ürünün video kayıtları yapılmış ve
fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir.
Şabanözü, Ona, Atkaracalar ilçelerinde ve köylerinde incelemelere devam edilmiştir. ilçe
merkezleri ve köylerinde toplam 246 ürün, incelenerek video kayıtları yapılmış ve fotoğrafları
çekilerek tespit edilmiştir
Eldivan, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde ve köylerinde incelemelere devam
edilmiştir. İlçe merkezleri ve köylerinde toplam 390 ürün, incelenerek video kayıtları yapılmış
ve fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir
Çankırı Etnografya Müzesinde ve Çankırı ii merkezinde el sanatı ürünlerinin tespiti yapılarak çalışmalar sürdürülmüştür.
Farklı özellik taşıyan ilçe ve köylerin özelliğini yansıtan bilgi formlarından 125'i kitapta yer
almaktadır.
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2· ÇANKIRI ILININ GENEL aZELLIKLERI
Çankırı'da Neolitik Devirden (M.Ö.7000-S000) bu yana kesintisiz bir yerleşimin varlığı
bilinmektedir.
Çankırı ili sırasıyla Hitit, Frig, Kimmer, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans, Selçuklu,
Danişment, Candaroğlu ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Bizans Döneminde Germanikopolis
ve Gangra, daha sonraları Kengri olarak adlandırılan İl, Cumhuriyet Döneminde Çankırı adını
almıştır.
İç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde İç Anadolu ile Batı Karadeniz geçiş alanında bulunan
Çankırı ilinin denizden yüksekliği 723 metredir. İlin kuzey sınırındaki dağlar aynı zamanda en
yüksek kesimini teşkil eden Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırasındaki Ilgaz Dağlarıdır. İl sınırları içindeki akarsuların en büyüğü, aynı zamanda ülkemizin en uzun nehri olan Kızılırmak'tır.
İlin ormanıarı başta Ilgaz ilçesi olmak üzere Eldivan, Elaman, Eğriova, Düvenlik, Işık Dağı,
Ilısılık, Yapraklı, Sarıkaya, Karakaya ve Erikli dağları ve çevresindedir. İldeki bitki örtüsünün üst
florasını oluşturan iğne yapraklı ağaçlar, özellikle karaçam, sarıçam, ardıç, meşe, ladin ve köknar
gibi orman ağaçlarıyla ahlat ve kızılcık ağaçlarıdır. Ayrıca akarsular boyunca söğüt ve kavak ağaçları ile zengin meyve bahçelerine rastlanmaktadır.
İlde İç Anadolu Bölgesi'nin kara iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve
yağışlı geçmektedir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubat'tır,
1347 km alana sahip olan Merkez ilçe; İlin güneydoğusunda yer almakta olup, kuzeyinde
Ilgaz, Yapraklı ilçeleri, doğusunda ve güneydoğusunda Kızılırmak ilçesi, Çorum İline bağlı İskilip
ilçesi, batısında Eldivan, kuzeybatısında Korgun ve güneyinde Ankara İlinin Kalecik ilçeleri ile
çevrilidir.
İstanbul'u Doğu Anadolu ve Karadeniz'e başlayan E-SOkarayolu Çankırı ilinden geçmektedir. Otobüs ve gar terminalleri kent merkezindedir. Demiryolu ile Ankara ve Zonguldak illerine ulaşım imkanı bulunmaktadır.
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ÇANKIRI iL HARITASı
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ŞekilL. Çankırı n Haritası (cankiri.gov.tr).
Kent birbirine çok benzeyen çıplak, dik tepeler ile sarılıdır. Özellikle doğusunda kalan
tepeler Kaya tuzu maden rezervlerinden dolayı çıplak görünürnlüdür. Kentin etrafındaki vadiler
ise yeşıllik, bağ ve bahçeleri e kaplıdır. Kuzeybatısından gelen Tatlıçay bir kavis çizerek kenti
ikiye ayırır. Kuzeydoğusundan gelen Acıçay ile Tatlıçay birleşerek Acısu adını alır ve Kızılırmak'a
karışır.

Fotoğraf 2. Tuz Mağarasından Görüntüler.
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Fotoğraf 3. Tuz Mağarasından Görüntüler.
Çankırı'nın yaklaşık 20 km doğusunda yer alan Tuz Mağarası, kaya tuzu yataklarının
işletilmesi maksadıyla açılmış olup bugün nispeten dar girişinin devamında modern karayolu
tünellerini andıran birçok galeriden meydana gelmiş ilginç ve büyük bir mağaradır.
Kentin ticaret merkezi ve yönetsel alanı ise; Cumhuriyet Mahallesi, İstasyon Caddesi,
Atatürk Bulvarı ve Buğdaypazarı Caddesidir. Denizden yüksekliği 750 metredir.
Antik Kentler,Ilgaz ilçesinin güneydoğusunda, Çankırı-Kastamonu karayolunun kenarında
bulunan Cendere Köyü'ndedir. Bölgedeki anıtsal yapılar, Devrez Çayının güneyinde kayalık,
yüksekçe bir tepenin doğuya bakan yamaçlarındadır. Burada çok sayıda insan eliyle oyulmuş
rnağaralar, kaya mezarlan, kaya kilisesi olabileceği tahmin edilen tapınak ve amacı tam olarak
bilinmeyen oyuklar bulunmaktadır. Burasının, dini törenJerin yapıldığı ve muhtemelen Höyükle
bağlantılı, kutsal kabul edilen alanlardan olduğu tahmin edilmektedir. Kaya tapınakları, ulaşım
yollannın geçtiği sarp ve dar geçitlere, kervanların, talancı eşkıyadan korunması amacıyla ibadet
ve dua etmek için yapılmıştır. Genelolarak Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin
edilen bu mezarlar, Çankırı'ya 69 km mesafedeki Ona ilçesinin 8 km kuzeydoğusunda yer alan
Sakaeli Köyü'ndedrr, Şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Romalılar, Bizanslılar,
Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde sağlamhğıyla ünlü yapıdan günümüze,
birkaç sur kalıntısından başka bir şey kalmamıştır.
Çankırı'da bulunan türbeler Emir Karatekin Bey Türbesi ve Hacı Murad-ı Veli Türbesidir.
Çankırı' da Selçuklu Dönemi' nden kalma en önemli yapı Cemaleddin FelTUh Darülhadisidir.
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İki ayrı yapıdan oluşan eserin şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu i.
Alaadin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından Miladi 1235 yılında
yaptırılmışur. Şifahaneye 1242 yılında bir de darulhadis kısmı ilave edilmiştir. Yapının plastik
sanatlar bakımından önemi ise, üzerinde yer alan iki adet figürlü parçadan meydana gelmektedir.
Bunlardan biri sürekli yayınlara konu olmuş ve üzerinde durulmuştur. 100x25 cm ebatlarındaki
bu kabartmanın özelliği, gövdeleri birbirine dolanan iki ejder (yılan) motifidir. Ejderlerin başları
birbirine karşılıklı gelecek şekilde biçimlendirilmiştir. Günümüzde "Tıp Sembolü" olarak
kullanılan kabartmanın orijinali kaybolmuş olup aslına uygun olarak yaptırılan yenisi yerine
konulmuştur.
Halk arasında su içen yılan olarak da isimlendirilen ikinci parça diğerinin aksine alçak
kabartma şeklinde olmayıp başlı başına bir heykel görünümündedir. Darulhadis'te kullanılan
gözenekli taştan yapılmış olan parça kupa şeklinde olup gövdesine bir yılan sarılmakta ve üst
kısmında uzantı yaparak sonuçlanmaktadır. Bu motif ise günümüzde "Eczacılık Sembolü" olarak
kullanılmakta ve halen Çankırı Müzesi'nde sergilenmektedir.
Mimar Sinan Dönemi eserlerinden olan Ulu Sultan Süleyman Camisi, Büyük Osmanlı
Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Sadık Kalfa tarafından inşa edilmiştir.
Osmanlı Döneminde, ülkenin her tarafında olduğu gibi Çankırı'da da okumaya ve ilme
büyük önem verilmiş ve birçok medrese kurulmuştur. Bugün Büyük Camii'nin doğusunda bulunan Çivitçioğlu Medresesi ile Buğday Pazarı Camii bahçesindeki Buğday Pazarı Medresesi XVII.
yüzyıldan günümüze kadar ulaşan eserlerdendir.
Ilgaz Dağı Milli Parkı, Tabiat Anıtları (Dokuzkardeşler Çamı), Büyük Yayla (Yapraklı) ve
Kırkpınar Yaylası (Ilgaz) önemli turistik yerleridir.
Çankırı'nın yöresel yemekleri etli hamur (mantı), tarhana çarbası, gözleme, cızlama, güveç, pıhtı, harmandaşı, fit fit aşı, cevizli hamur, çeç böreği, mıhlarna, keşkek, çalma, çekme helvası, baklava olarak sayılabilir (Detaylı bilgi için; Ayhan: 2007).
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2.1. İlçelerin Genel Özellikleri
Çankırı ilinin ilçeleri; Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun,
Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı'dır.

2. ı. ı. Atkaracalar ilçesi

Fotoğraf 4. Atkaracalar İlçesinden Görüntü
4 Temmuz 1988 tarihinde ilçe olan Atkaracalar'ın belediye olma tarihi ise 1951 yılıdır.
Çankırı'ya uzaklığı 105 Kilometre olup il merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyi Melan Çayı, Kocadağ ve Çerkeş ilçesi; güneyi Dumanlı dağı ve Orta İlçesi ile çevrilidir. Batısında Çerkeş ve doğusunda da Kurşunlu ilçeleri yer almaktadır. Toplam 363 kın2 alana sahip
olan ilçenin, 2000 yılı verilerine göre 9977 olan nüfusunun 5468 i şehirde, 4509 u ise köylerde
yaşamaktadır. İlçenin uzun yıllar boyunca, başlıca cazibe merkezleri olan Ankara ve İsıanbul'a
göç yaşanmış, ancak son yıllarda bu göç yavaşlamıştır. Büyük şehirlere göç eden Atkaracalarlıların çoğu sanayi sektöründe işçi olarak çalışmakta, bir kısmı ise ticaretle uğraşınaktadır (www.
carkirLgov. tr).
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2.1.2. Bayramören İlçesi

Fotoğraf 5. Bayramören Köprüsü (Yenİ)

Fotoğraf 6. Bayramören Köprüsü (Eski)
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1990 yılında ilçe olan Bayramören'in Çankırı'ya mesafesi 117 km.dir. İlçe merkezi
Çankırı'nın kuzeybatısındadır. İlçenin kuzeyinde Kastamonu'ya bağlı Araç ilçesi, doğusunda Kurşunlu, güneyinde Kurşunlu ve Atkaracalar ile batısında Çerkeş ve Karabük'e bağlı Ovacık ilçeleri
bulunmaktadır. 334 Km2 yüzölçümü olan ilçede hızlı bir göç hareketi yaşanmaktadır. Halkın büyük bir çoğunluğunun köylerde yaşadığı Bayramören ilçesi, ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara'ya
göç vermektedir. Tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır (www.cankiri.gov.tr).

2.1.3. Çerkeş İlçesi

Fotoğraf7. Çerkeş İlçesinden Genel Görünüm
Çankırı'nın en eski ilçelerinden olan Çerkeş'in merkeze uzaklığı 120 kilometre olup kuzeyinde Karabük'e bağlı Ovacık, doğusunda Bayramören ve Atkaracalar, güneyinde Ankara'ya
bağlı Kızılcahamam ve batısında da yine Karabük'e bağlı Eskipazar ve Bolu İline bağlı Gerede
ilçeleri vardır. İlçe Çankırı'nın kuzeybatı tarafındadır. 986 km2 yüzölçümü sahip olan Çerkeş,
Çankırı'nın merkez ilçeden sonra en geniş ilçesini oluşturmaktadır. 1950'lerden sonra başlayan
hızlı göç hareketi Çerkeş'i de etkilemiş, Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Karabük'e aileler
halinde göçler yaşanmıştır. Aynı dönemlerde mevsimlik işçi olarak Ankara'ya gidenlerin genelde
inşaatlarda duvarcılık, sıvacılık ve marangozluk yaptıkları bilinmektedir. Çerkeş'te son yıllarda
gıda alanında kurulan bazı büyük tesisler, bölgedeki işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur
(www.cankiri.gov.tr) .
11
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2.1.4. Eldivan İlçesi

Fotoğraf 8. Eldivan İlçesinden Genel Görünüm
1958 yılında ilçe olan Eldivan Çankırı'ya 18 kilometre uzaklıkta olup il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. İlçe topraklarının kuzeyinde Korgun, doğusunda Çankırı, güneyinde
Ankara ve batısında Şabanözü ilçesi vardır. 346 Km2 lik bir alana sahip olan ilçede tarım ve hayvancılık başta gelen geçim kaynaklandır. Kiraz üretimi ile dikkat çeker. Oldukça iyi rezervlere
sahip bentonit madeni ocaklannın bulunduğu ilçe de diğer ilçeler gibi göç vermeye devam etmektedir (www.cankiri.gov.tr).
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2.1.5. llgaz İlçesi

Fotoğraf 9. I1gazİlçesinden Genel Görünüm
1888 yılında belediye olan Ilgaz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çankırı merkeze
bağlı bir nahiye idi. Eski ismi Koçhisar olan I1gazda göç veren ilçelerdendir. Tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olarak geçim kaynağı olduğu ilçe, başta Ankara ve İstanbul'a göç vermekte ve bu
şehirlere giden I1gazlılardansürekli yerleşenler genellikle Devlet kademelerinde çalışırken, mevsimlik olarak göç edenler inşaat sektöründe çalışmakta ve belirli zamanlarda memleketlerine
geri dönmektedirler. I1gaz'ın kuzey ve doğusu Kastamonu, güneyi Çankırı merkez, Yapraklı ve
Korgun, batısı ise Kurşunlu ilçeleriyle çevrilidir. 782 km''lik bir yüzölçümü olan ilçenin Çankırı'ya
olan uzaklığı ise 51 kilometredir (www.cankirLgov.tr).
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2.1.6. Kızılırmak ilçesi

Fotoğraf 10. Kızılırmak İlçesinden Genel Görünüm
Çankırı'nın güneydoğusunda yer alan Kızılırmak ilçesi, Kalecik ilçesinin Çankırı'ya
bağlı olduğu Osmanlı döneminde, bu i1çeyebağlı bir nahiye merkeziydi. Eski ismi "İnallu Ballu",
daha sonra ise Hüseyinli olan ilçe 1985 yılında belediye, 1987 yılında da ilçe olmuştur. Yüzölçümü 493 km2 olup, kuzeyinde ve doğusunda Çorum iline bağlı Bayat ve Sungurlu İlçeleri, güneyinde Kırıkkale'ye bağlı Sulakyurt ve batısında da Çankırı merkez ilçesi yer almaktadır. Kızılırmak
ilçesinin kent merkezine olan uzaklığı 55 kilometredir. Ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığın
geçim kaynağı olduğu ilçede, 196ü'lardan sonra yurt dışına yoğun bir göç yaşanmıştır. Tanmsal
üretimde çeşitlilik gözlenmekte olup; kavun, pirinç, şeker pancan gibi ürünler yaygındır (www.
cankiri.gov.tr).
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2.1.7. Korgun İlçesi

Fotoğraf

ıı.

Korgun İlçesinden Genel Görünüm

1990 yılında ilçe olan Korgun, daha önce Çankırı Merkez İlçeye bağlı bir belde idi. Merkez
ilçeye 20 kilometre uzaklıkta olan ilçenin, kuzeyinde Ilgaz, doğusunda Çankırı merkez, güneyinde Eldivan ve Şabanözü ile batısında Kurşunlu İlçeleri yer almaktadır. Yüzölçümü 326 km2
Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle ilçede belirli bir ekonomik canlılık yaşanmakta, ancak köylerinden göç devam etmektedir. Göç edenler genellikle İzmit Derince ile
Ankara, İstanbul ve Kırıkkale'ye gitmektedirler. Halkın geçim kaynağını ise tarım ve hayvancılık
oluşturmaktadır (www.cankiri.gov.tr).
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2.1.8. Kurşunlu İlçesi

Fotoğraf IZ. Kurşunlu İlçesinden Genel Görünüm
Kuzeyi Bayramören ve Kastamonu, doğusu Ugaz ve Korgun, güneyi Şabanözü ve Orta ile
batısı yine Orta ile Atkaracalar ve Bayramören ilçeleriyle çevrili olan Kurşunlu'nun Çankırı'ya olan
uzaklığı 90 kilometredir. 630 km2 yüzölçümü olan ilçe 1943-44 ve 1951 depremleri ile 1947'de
kasabanın kenanndan geçen çayların taşrnasıyla mal ve can kaybına uğrarnışur. 24 Eylül 1944 tarihinde ilçe olan Kurşunlu'da göç konusundaki cazibe merkezleri Ankara, Kırıkkale, İstanbul ve
Karabük'tür, Halkın geçim kaynağı ise diğer ilçelerde olduğu gibi tarım ve hayvancılığa dayalıdır
(www.cankiri.gov.tr) .
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2.1.9. Orta ilçesi

Fotoğraf 13. Orta İlçesinden Genel Görünüm
Toplam yüzölçümü 513 km2 olan Ona İlçesinin kuzeyini Çerkeş, Atkaracalar ve Kurşunlu
İlçeleri çevirmektedir. Doğusunda yine Kurşunlu ve Şabanözü ilçesinin bir bölümü, güneyinde
Şabanözü ve Ankara ile batısında Çerkeş ve Ankara vardır. İlçenin Çankırı'ya olan uzaklığı 70
kilometredir. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Başlıca göç merkezleri Ankara ve İstanbul'dur. Bu iJlere giden Ona'lılar daha çok
kuruyerniş, pasta, börek, şeker sanayi gibi gıda sektöründe ticaret yapmaktadır (www.cankiri.
gov.tr).
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2.1.10. Şabanözü ilçesi

Fotoğraf 14. Şabanözü ilçesinden Genel Görünüm
Çankırı'ya 44 kilometre uzaklıkta bulunan Şabanözü, Orta, Kurşunlu, Korgun ve Eldivan
ilçeleri ve Ankara ili ile komşudur. 590 kd yüzölçümü bulunan ilçede hayvancılık ve tarım yapılmakta, halkının bir kısmı ise Ankara'ya mevsimlik olarak çalışmaya gitmektedir. Büyük göç
olaylarının yaşandığı 1950-60 arasında çalışmak için Ankara'ya gidenler ağırlıklı olarak taş ve kum
ocaklarında ve tuğla, kiremit imalathanelerinde çalışırlarken, bugün Şabanözü'nden göç etmiş
olan ilçeliler, gittikleri yerlerde çok değişik iş kollarına dağılmış durumdadırlar. ilçede 1930 yılında bir sel felaketi yaşanmış, birçok ev ve dükkan hasar görmüştür (www.cankiri.gov.tr).
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2.1.U. Yapraklı ilçesi

Fotoğraf 15. Yapraklı İlçesinden Genel Görünüm
Çankırı'ya yalnızca 32 kilometre uzaklıkta bulunan Yapraklı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde panayırıyla ünlüydü, Söz konusu panayıra imparatorluk coğrafyasının çok uzak bölgelerinden bile tüccarların alış veriş yapmak üzere geldikleri bilinmektedir. Bu panayır, o dönemlerde yalnız Yapraklı'nın değil, Çankırı'nın da ekonomik hayatına canlılık getirmekteydi.
Yapraklı Panayırı'ndan hemen sonra, müddeti üç gün olan bir panayır da Çankırı'da kuruluyor,
Yapraklı'dan ayrılan tüccarlar başka bir panayıra ya da memleketlerine gitmeden önce Çankırı'ya
uğrayarak alış veriş yapıyorlardı. İlçenin güney ve batı sınırları Çankırı merkez ilçe ile sınırlıdır.
Kuzeyinde Ilgaz ve Kastamonu, doğusunda ise yine Kastamonu'nun bir kısmı ile Çorum
İl sının bulunmaktadır. Toplam 785 km2 yüzölçümü olan ilçede halk tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan Büyük Yayla 1600-1700 metre yükseklikte bir
turizm ve doğa cenneti gibidir (www.cankiri.gov.tr) .
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3. ARAŞTIRMA BULGUlARI
3. 1. Anketlerden Elde Edilen Bilgiler
Araştırma kapsamında Çankırı iLmerkezi ve 11 ilçesinden oransız örnekleme yoluyla
seçilen, hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşın 256 bayana uygulanan anketten elde edilen
veriler incelenip, yüzdeleri alınarak çizelgeler haline getirilen sonuçlar, araştırmanın amaçları
doğrultusunda belirlenen başlıklar altında sunulmuştur.
Çankırı ili'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin yaş durumlarının dağılımını saptamak
amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge l'de sunulmuştur.
Çizelge 1. Bireylerin Yaş Durumlarının Dağılımı
n

%

25 yaş ve altı

98

38,30

26-31

41

16,QO

32-37

45

17,00

38-43

41

16,QO

44-49

13

5,10

50-55

5

2,00

56-61

2

0,80

62-67

3

1,20

68-72

1

Cevapsız

7

0,40
2.70

256

100,QO

YASLAR

Toplam

N: 256
Çizelge 1 incelendiğinde bireylerin % 38,30'unun 25 yaş ve altı, % 17,06'sının 32-37 yaş
arası, % lô.Oô'sının 26-31 ve 38-43 yaş aralığında olduğu, % 2.70'inin ise bu soruyu cevapsız
bıraktığı görülmektedir.
Buna göre Çankırı ili ve ilçelerinde hammaddesi lif olan el sanatları il uğraşan bireylerin
genç yaş grubunda bulunduğunu bunun en önemli nedeninin çeyiz hazırlamak olduğunu
söylemek mümkündür.
Çankırı İli'nde hammaddesi lifolan Ei Sanatları ile uğraşan bireylerin eğitim durumlarının
dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge
2'de sunulmuştur.
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Çizelge 2. Bireylerin Eğitim Durumlarının Dağılımı
EGITIM DURUMU

n

3
17
5
56
21
150
4
256

Yıiksek Lisans/Doktora
Lisans
Önlisans
Lise
Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi
İlköğretim
Cevapsız
Toplam

'l6
1.20
6.60
2.00
21.90
8.20
58.60
1.60
100.00

N: 256
Çizelge 2 incelendiğinde bireylerin % 58.60'ının ilköğretim, % 21.90'ının lise, % 8.20'sinin
mesleki ve teknik eğitim lisesi mezunu olduğu belirlenmiştir. %1.60'ının cevapsız bıraktığı
anlaşılmıştır.
Buna göre yörede el sanatları ile uğraşan bireylerin çoğunluğunun eğitim düzeyinin
düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.
Çankırı İli'nde hammaddesi lifolan EiSanatları ile uğraşan bireylerin mesleki durumlarının
dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge
3'de sunulmuştur.
Çizelge 3. Bireylerin Mesleki Durumlarının Dağılımı
MESLEK DURUMU

n

208

Ev Hanım ı
Emekli
Özel Sektör
Kendi İşyeri
Kamu Sektörü
Cevapsız
Toplam

II

8
3
10
16
256

'l6
81.30
4.30
3.10
1.20
3.90
6.20
100.00

: 256
Çizelge 3 incelendiğinde bireylerin % 81.30'unun ev hanımı, % 4.30'unun emekli, %
3.90'ının ise kamu sektöründe görevli olduğu saptanmıştır. Anketin uygulandığı 256 kişinin %
6.20'si bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Buna göre ei sanatı ile uğraşan bireylerin ev hanımı olarak
boş zamanlarını değerlendirmek ve çeyiz hazırlamak amacıyla üretim yaptıklarını söyleyebiliriz.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan EI Sanatları ile uğraşan bireylerin el sanatları ile
ilgilenip ilgilenmediklerinin konusundaki dağılımı saptamak amacıyla sorulan soruya verilen
cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 4'de sunulmuştur.
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Çizelge 4. Bireylerin Çankırı ilindeki Ei Sanatları ile İlgilenip İlgilenilmediğinln Dağılımı
.EL SANATLARI ILE ILGILENME
Evet
Havır
Cevapsız
Toplam

n

n

208
38
10
256

81.30
14.80
3.90
100.00

N: 256
Çizelge 4 incelendiğinde bireylerin % 81.30'unun evet, % 14,80'inin ise hayır cevabını
verdiği belirlenmiştir. Bireylerin % 3.90'ının ise bu soruya herhangi bir cevap vermediği tespit
edilmiştir.
Bireylerin çoğunluğunun el sanatları ile uğraşarak geleneksel çeyiz kültürün yaşamasına
katkı sağladıklarını söylemek mümkündür.
Çankırı ili'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin kaç yıldan beri
el sanatları ile uğraştıklarının dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar
incelenmiş olup sonuçları Çizelge 5'de sunulmuştur.

Çizelge 5. Bireylerin El sanatları ile Uğraşrna Süresinin Dağılımı
YILLAR

n

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
Cevapsız
Toplam

74
29
13
3
1
88
208

%
35.57
13.94
6.25
1.44
0.48
42.30
100.00

N: 256
Açıklama: Çizelge 4'de evet cevabını verenler üzerinden değerlendirme yapıldığı için
Toplam 208'dir.
Çizelge 5 incelendiğinde bireylerin % 35.57'sinin 1 - 10 yıldır, % 13.94'ünün 11 - 20 yıldır,
% 6.25'inin ise 21-30 yıldır el sanatları ile ilgilendiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %
42.30'unun ise bu soruya cevap verrnemiştir. Bireylerin çoğunluğunun ei sanatlarını meslek
olarak yapmadıkları boş zamanlarını değerlendirmek veya çeyiz hazırlamak için yaptıklarından
süre yönünden yanıt verme düzeyi düşük olmuştur.
Çankırı ili'nde yapılan hammaddesi lif olan el sanatlarının dağılımını saptamak amacıyla
sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge ô'de sunulmuştur.
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Çizelge 6. Çankırı İli'nde Yapılan El Sanatları Çeşitlerinin Dağılımı
YOREDE YAPILAN EL SANATLARI
Örücülük
Dokumacılık
İslernecilik
Yorgancılık
Diğer
Toolam

n

140
40
119
46
43
388

%
36.10
10.30
30.67
11.85
11.08
100.00

: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N'derı büyüktür.
Çizelge 6 incelendiğinde bireylerin % 36.1ü'unun örücülük, % 3ü.6Tsinin işlernecilik, %
11.85'inin yorgancılık, %lO.3ü'unun dokumacılık şeklinde cevap verdiği belirlenmiştir.
Buna göre yöredeki incelemelerden örücülük ve işlemecilik tekniklerinin yOğ4n yapıldığını söyleyebiliriz.
Çankırı İli'nde bireylerin hammaddesi lif olan ei sanatlarını kimden öğrendiklerinin
dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge
Tde sunulmuştur.
Çizelge 7. Bireylerin El Sanatlarını Kimden Öğrendiklerinin Dağılımı
EL SANATLARıNı KI

EN OGRENDIGI

Annemden
Çevrerndeki Kişilerden
Eğitim Kurumlarından
Baska
Toplam

n
109
89
140
8
346

%
31.50
25.72
40.47
2.31
100.00

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N 'den büyüktür.
Çizelge 7 incelendiğinde el sanatları ile uğraşan bireylerin % 4ü.4Tsinin bu işi eğitim
kurumlarından, % 31.5ü'sinin annesinden, % 25.n'sinin ise çevresindeki kişilerden öğrendiği
belirlenmiştir. Yörede ei sanatlarının çoğunlukla aile bireylerinden öğrenildiğini söylemek
mümkündür.
Çankırı İli'nde bireylerin hammaddesi lif olan el sanatlarını hangi amaçla yaptıklarının
dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge
8'de sunulmuştur.
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Çizelge S. Bireylerin Ei Sanatları İle Hangi Amaçla Uğraştıklarının Dağılımı
YAPIMAMACI
Ceviz
Boş Vakitleri Değerlendirmek
İhtiyaçlarımı Karşılamak
Diğer
Toplam

n

%

139
132
59
8
338

41.1ı
39.09
17.45

ı.34
100.00

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N 'den büyüktür.
Çizelge S incelendiğinde bireylerin % 41.12'sinin çeyiz, % 39.09'unun boş vakitlerini
değerlendirmek, % 17.45'inin ise ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla el sanatları ile uğraştıkları
belirlenmiştir.
Bu verilere göre; yörede el sanatları çoğunlukla çeyiz amacıyla yapılmakta bunu sırasıyla
boş vakitleri değerlendirmek izlemektedir.
Çankırı İIi'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin yaptıkları ürünleri
kimlere sattıklarının dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş
olup sonuçları Çizelge 9'da sunulmuştur.
Çizelge 9. ..rünlerin Satış Yerleri Dağılımı
SATIS YERLERI

n

Mağazalara
Turistlere
Sicaris Verenler
Baska
Cevapsız
Toolam

ı
1
47
19
187
256

%
0.80
0.40
18.40
7.40
73.00
100.00

N: 256
Çizelge 9 incelendiğinde bireylerin % lS.40'ının sipariş verenlere, %7.40'1Oınbaşka yerlere, % O.SO'inin mağazalara, % 0.40'ünün ise turistlere sattıkları, ankete katılan bireylerin %
73.00'1Oın ise bu soruyu cevapsız bıraktıkları tespit edilmiştir.
Buna göre bireylerin çoğunluğu ürünleri satış amacıyla yapmadıklarından soruyu yanıtlamamış, yapanlar ise siparişle çalışmayı tercih etrnişlerdir..
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin ürünleri yaparken
kullandıkları malzemelerin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 10'da sunulmuştur.
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Çizelge 10, Çankırı İlinde El Sanatları Ürünlerinde Kullanılan İpliklerin Dağılımı
MALZEMELER
Dantel İpliği
Kotorı İpliği
Naylon İplik
Yün İplik
Pamuk İplik
At Kı\ı
Nakış Makarası
Muline
Toplam

n

%

196
39
126
98
48
4
98
12
621

31.58
6,27
20,28
15,79
7.72
0,64
15,79
1.93
100,00

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden toplam N 'den büyüktür.
Çizelge 10 incelendiğinde yapılan ürünlerde bireylerin % 31.58'inin dantel ipliği, %
20,28'sinin naylon iplik, % 15.79'unun yün iplik, % 15,79'inin ise nakış makarası kullandığı belirlenmiştir.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin ürünleri yaparken
kullandıkları malzemeleri nereden temin ettiklerinin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge l1'de sunulmuştur.
Çizelge 11, Kullanılan İpliklerin Nereden Temin Edildiğinin Dağılımı
İPLlKLERİN NERDEN TEMIN EDİLDtGt
Kendim Ürerivorum
Satın Alıyorum
Kendiın Üretivorurn ye Satın Alıyorum
Sinaris Yaonrıvorum
Tonlam

n

%

8
238

3,10
93,00
0,40
3.50
100,00

i

9
256

N: 256
Çizelge 11 incelendiğinde bireylerin kullandıkları malzemeleri % 93'ünün satın aldığı, %
3.10'unun kendinin ürettiği, % 3.50'sinin ise sipariş yaptırıyorum seçeneğini işaretlediği tespit
edilmiştir.
Çankırı İli'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin ürünleri yaparken kullandıkları elyafı
nereden temin ettiklerinin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar
incelenmiş olup sonuçları Çizelge 12'de sunulmuştur.
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Çizelge 12. Kullandıkları Elyafı Nereden Temin Ettiklerinin Dağılımı
n

%

8
123
7
118
256

3.13
48.04
2.73
46.10
100.00

N: 256
Çizelge 12 incelendiğinde bireylerin % 48.ü4'ünün elyafı satın aldığı, % 2.73'ünün tüccar
ve % 3.13'ünün kendi hayvanı veya tarlasından elde ettiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların
% 46.1O'u ise bu soruya cevap vermemiştir. Çünkü geleneksel iplik hazırlama günümüzde
uygulanmadığından, elyafa ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle cevap vermeyenıerin oranı
yüksektir.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin iplikleri nerede
kullandıklarının dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup
sonuçları Çizelge 13'de sunulmuştur.
Çizelge 13. Bireylerin İplikleri Nerede Kullandıklarının Dağılımı
n

%

19
2
61
76
98
256

7.40
0.80
23.80
29.60
38.40
100.00

N: 256
Çizelge 13 incelendiğinde bireylerin %38.4ü'ının hem örgüde hem de işlemede,
%29.6ü'ının örgüde, %23.üü'ünün işlemede iplik kullandığı belirlenmiştir.
Çankırı İli'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin iplik boyamada hangi boyalardan yararlandıklarının dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 14'de sunulmuştur.
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Çizelge 14. İplik Boyamada Yararlandıkları Boyaların Dağılımı
~D

,,,,,4,,,,

ili

q.ıJ e.

,

13
53
190
256

Bitkilerden
Sentetik Boyalardan
Cevapsız
Toolam

".di'
5.10
20.70
74.20
100.00

N: 256
Çizelge 14 incelendiğinde, bireylerin %20.70'inin sentetik boyalardan, % 5.10'unun ise
bitkilerden yaralandıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerden % 74.20'si bu soruya
cevap vermemiştir. Bireyler kullandıkları iplikleri boyanmış olarak aldıklarından boyama işlemi
ile ilgili soruları cevapsız bırakmışlardır.
Çankırı İli'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin iplik boyamada hangi mordanları
kullandıklarının dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup
sonuçları Çizelge 15'de sunulmuştur.
Çizelge 15. İplik Boyamada Kullanılan Mordanların Dağılımı
.
';\;
'h,;;;
y.: iV .'A.:ni
MQRD.ANLAIt·· .
.Ô

21
12
3
7
21
2
190
256

Tuz
Sirke
Sap
Tuz ve Sirke
Tuz ve Sap
Sirke ve Sap
Cevapsız
Toolam

.

.,.

.:

8.20
4.70
1.20
2.70
8.20
0.80
74.20
100.00

N: 256
Çizelge 15 incelendiğinde bireylerin % S.20'inin tuz ve tuz ile şap, % 4.70'inin sirke, %
O.SO'ininise tuz, şap ve sirkeyi mordan olarak kullandığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerden % 74.20'si bu soruya cevap vermemiştir. Bireyler kullandıkları iplikleri boyanmış olarak
aldıklarından boyama işlemi ile ilgili soruları cevapsız bırakmışlardır.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin el sanatlarının yapımında hangi araçları kullandıklarının dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge lô'da sunulmuştur.
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Çizelge 16. El Sanatlarının Yapımında Kullanılan Araçların Dağılımı
ELSANA1LARIYAPlMlNDAKUUANII.ANARA'"
Tığ
Şis
İğrıe
Mekik
Firkete

Cerzef
Kasnak
Dokuma Tezgahı
Toplam

"D

n

%

193
156
137
62
42
4
90
7
691

27.95
22.57
19.83
8.97
6.07
0.57
13.03
1.01
100.00

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N 'den büyüktür.
Çizelge 16 incelendiğinde, el sanatlarının yapımında bireylerin %27.95'inin tığ, %22.57'sinin şiş, % 19.83 'ünün iğne, % 13.03'ünÜn ise kasnak kullarıdığı tespit edilmiştir. Firkete, mekik
ve dokuma tezgahı daha az kullanılan araçlardır.
Çankırı İli'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin kullandıklan motifterin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 17'de sunulmuştur.
Çizelge 17. El Sanatları Ürünlerinde Kullanılan Motifterin Dağılımı
MOTIFLER
Bitkisel Bezerne
Hayvansal Bezeme
Geometrik Bezeme
Nesnel Bezeme
Fizürlü Bezeme
Sembolik Bezemeler
Toplam

n

%

84
48
46
41
61

25.07
14.33
13.73
12.24
18.21
16.42
100.00

SS
335

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N 'den büyüktür.
Çizelge 17 incelendiğinde, bireylerin % 25.07'sinin bitkisel, % 18.21'inin figürlü, % 16.42'
sinin sembolik, %14.33'ünÜn hayvansal, %13.73'ünÜn ise geometrik bezerne kullandıkları belirlenmiştir.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin kullandıkları
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motifleri nereden elde ettiklerinin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar
incelenmiş olup sonuçları Çizelge 18'de sunulmuştur.
Çizelge IS. Kullanılan Motiflerin Temin Edildiği Yerlerin Dağılımı
KULLANILAN MOTIFLElUN KAYNAGI
Eski Örneklerden
Dcrzilerden
Kurslardan
Eski Örnekler, Dergiler ve Kurslardan
Toolam

n

%

152
133
103
42
430

35.34
30.95
23.95
9.76
100.00

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N 'den büyüktür.
Çizelge IS incelendiğinde, bireylerin % 35.34'ünün eski örneklerden, % 30.95'inin dergilerden, % 23.95'inin ise kurslardan elde ettikleri motifleri kullandıkları tespit edilmiştir.
Çankırı ili'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin, geçmişteki hammaddesi lif olan el sanatları ile günümüzdekiler arasında fark olup olmadığının dağılımını saptamak amacıyla sorulan
soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 19'da sunulmuştur.
Çizelge 19. Eskiden Yapılan ile Günümüzde Yapılan El Sanatları Ürünleri Arasındaki
Fark Dağılımı
FARKDüZEYI
Yok
Az Var
Var
ÇokVar
Cevapsız
Toplam

n

%

30
56
87
61
22
256

ı1.70
21.90
34.00
23.80
8.60
100.00

N: 256
Çizelge 19 incelendiğinde bireylerin % 34.00'ının fark var, % 23.80'inin çok fark var,
%21.90'ının az fark var, %l1.7'sinin ise yok şeklinde yanıt verdikleri belirlenmiştir. Araştırmaya
katılanların % 8.60'1 bu soruya cevap vermemiştir. Eskiden ve günümüzde yapılmakta olan
hammaddesi lif olan el sanatlarında fark bulunmuştur. Bu farklılıklar çeşitli düzeylerde olduğu
bireylerin kişisel görüşleri ile belirlenmiştir.
Çankırı ili'nde ham maddesi lifolan el sanatları ile uğraşan bireylerin geçmişteki el sanatları
ile günümüzdekiler arasında olan farkların neler olduğunun dağılımını saptamak amacıyla sorulan
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soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 20'de sunulmuştur.
Çizelge 20. Eskiden Yapılan İle Günümüzde Yapılan El Sanatları Ürünlerindeki
Farklılıkların Dağılımı
FAR.KLAR
Gereçte
Araçta
Renklerde
Moriflerde
Toplam

n

%

110
77
82
102
371

29.66
20.75
22.10
27.49
100.00

N:256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinden Toplam, N'den büyüktür.
Çizelge 20 incelendiğinde bireylerin %29.66'sının gerecinde, % 27.49'unun farkın motiflerde, % 22.10'unun renklerde, % 20.75'inin aracında olduğunu söylediği tespit edilmiştir.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin yaptıkları el sanatlarındaki ürün çeşitlerinin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup sonuçları Çizelge 21'de sunulmuştur.
Çizelge 21. Çankırı İlinde Yapılan El Sanatları Ürün Çeşitlerinin Dağılımı
n

%

188
77
55
320

58.75
24.06
17.19
100.00

N: 256
Açıklama: Bireyler birden çok seçenek işaretlediğinderı Toplam, N 'den büyüktür.
Çizelge 21 incelendiğinde bireylerin % 58.75' inin ev dekorasyonu ile ilgili ürünler, %
24.06'sının giyim süslemeleri ile ilgili ürünler, %17.19'unun ise ev dekorasyonu ile ilgili ürün
yaptıkları belirlenmiştir.
Çankırı İli'nde hammaddesi lif olan el sanatları ile uğraşan bireylerin yaptıkları el sanatlarındaki kompozisyon özelliklerinin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar
incelenmiş olup sonuçları Çizelge 22'de sunulmuştur.
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Çizelge 22. Ei Sanatları Ürünlerinde Kullanılan Kompozisyonların Dağılımı
Kenardan Merkeze Do" ru Yönlendirilmi Düzenlemeler
Merkezden Kenara Do" ru Düzenlemeler
Düz ün Tekrarlarla Ya ılan Düzenlemeler
Arlamalı Tekrarlarla Ya ılan Düzenlemeler
Baö lamılı Tekrarlarla Ya ılan Düzenlemeler
Simerrik Düzenlemeler
Asirnerrik Düzenlemeler
Ceva sız
To lam

62
21
28
28
55
21
1

40
256

24.22
8.21
10.94
10.94
21.48
8.21
0.39
15.61
100.00

N: 256
Çizelge 22 incelendiğinde bireylerin % 24.22'sinin kenardan merkeze doğru yönlendirilmiş düzenlemeler, %21.4S'inin bağlantılı tekrarlarla düzenlemeler, % 1O.94'ünün düzgün tekrarlarla ve atlamalı tekrarlarla yapılan düzenlemeler, % S.2l'inin simetrik düzenlemeler yaptıkları
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin % 15.61'i ise bu soruya herhangi bir cevap vermemiştir.
Çankırı ili'nde el sanatları ile uğraşan bireylerin el sanatları ile ilgiliolarakyöredesöyledikleri
mani ve sözlerin dağılımını saptamak amacıyla sorulan soruya verilen cevaplar incelenmiş olup
sonuçları Çizelge 23'te sunulmuştur.
Çizelge 23. El Sanatlarıyla ilgili Söyledikleri Mani ve Sözlerin Dağılımı

••

"

51
2
115

19.92
0.78
44.92

i

0.39
12.12
0.78
6.25
14.84
100.00

31
2
16
38
256

N: 256
Çizelge 23 incelendiğinde, yörede söylenilen el sanatları ile ilgili mani ve sözler arasında
ilk sırayı % 44.92 ile "Kız Anadan Öğrenir Sofra Düzmeyi, Oğlan Babadan Öğrenir Sohbet
Gezmeyi" sözünün aldığı, ardından %19.92 ile "Kız Beşikte Çevizi Sandıkta", %12.12 ile "iğne
ile Kuyu Kazmak" yer almaktadır. Tesbit edilen bu sözlerde yörede el sanatlarına verilen önemi
vurgulamaktadır.
Araştırmaya katılan bireylerin % 14.S4'Übu soruya herhangi bir yanıt vermemiştir.
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3. 2. Çankın El Sanatlan Ürün Çeşitleri
Çankırı ilinde tespit edilen el sanatları ürünlerinden en çok üretilen ham maddesi lif
olanlar işleme, dokuma, örgüdür. Kullanılan teknikler işlemede kaneviçe, hesap işi, dival işi,
tel kırma, zincir işi, ajur, beyaz iş, balık sırtı, muşabak, pesent, sarma, aplike; dokumada kilim,
eicim, halı, tülü, mekikli dokuma ve çarpana, örgüde tığ, şiş, iğne, mekik ve firketedir.
Yörede hammaddesi lif olan el sanatlarının dışında bitkisel örüeülük, ağaç işleri, bakırcılık
ile yapılmış ürünler yer almaktadır.
Çankırı ilinde tespit edilmiş ürünlerin yapıldığı tekniklere göre dağılımı Çizelge 24'de
sunulmuştur.
Çizelge 24. Çankırı ilinde El Sanatlarında Kullanılan Tekniklerin Dağılımı
Örııü

Teknikler
Tığ Danteli
TığOyası
İğne Dameli
İğne Ovası
Mekik Ovası
Firkere Oyası
Sis Örgüsü
Kaneviçe
Hesap İşi
Dival İşi
Aplike
TelKırma
Zincir İşi
Ajur
Beyaz Iş
Balık Sırrı
Muşabak
Peserit
Sarma
Sim Sarma
Pul-Tırul
Kilim
Cicim
Halı
Tülü
Mekikli Dokuma
Çarpana
Seper Orücülüğü
Ağaç işleri
TOPLAM

Dokuma

Meme

n

%

n

%

n

308
179
1ı
52
16
7
209

39.39
22.89
1.41
6.65
2.05
0.89
26.73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74
26
42
2
4
2
1
1
S
6
7
8
9
2
-

-

-

-

38.74
13.61
21.99
1.05
2.09
1.05
0.52
0.52
2.62
3.14
3.66
4.19
4.71
1.05
-

-

-

-

-

100.0

-

-

100.0

-

-

-

-

782

-

-

191

-
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A/!:ac İşleri

%

n

%

n

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82
37
21
2
22
3

-

-

-

-

-

167

49.10
22.16
12.57
1.20
13.17
1.80
100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34
34

-

-

100.0
-

100.0

22
22

100.00
100.00
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Çizelge 24'e göre ürünlerde en çok kullanılan teknikler örgüde % 39.39 ile uğ örücülüğü,
işlemede % 38.74 ile kaneviçe, dokumada % 49.10 ile kilimdir. Yörede ürün çeşitleri tekniklere
göre farklılık göstermekte olup incelenen ürün çeşitlerinin teknikIere göre dağılımı Çizelge 25'te
sunulmuştur.
Çizelge 25. Çankırı ili El Sanatları Ürün Çeşitlerinin Tekniklere Göre Dağılımı
.Aıle 1IICri.

~
n

Tülbcnt oyası
Namaz Örtüsü
Örtü
Masa örtüsü

Yatak Takımı
Kenar Dameli
Yastık Kılıf
Havlu Kenan
Yastık Başı

Perde
Sedir Örtüsü
Bohça
Yağlık
Çevre
Kuşak
Seccade
Bohça Köşesi
Kuran Kabı
Iğnelik

Parik
Eldiven
Çorap
Cepken

Bindallı
Heybe
Çuval
Yaygı
Kuşak
ünlük
KuşakBağı
Sepet

%

185 24.93
69 9.30
67 9.03
34 4.58
34 4.58
69 9.30
0.54
4
28 3.77
15 2.02
4
0.54
-

n

%

-

-

ii
i

0.70
19.58
9.79
7.69
0.70

3.18
-

-

-

12
12
25

i

28

14

-

-

-

i

24
-

3.23
-

12

-

-

1

-

-

0.70
0.70
1.40
8.39

114 ı5.36
I
0.13
92 12.40
2
0.27

-

-

-

-

Tabak
Ay tan Kabı
Kahve Soğurucu
El Terazisi

-

-

-

-

-

Kaşık

-

-

742

100.0

Mutfak Eşyası
Sandık
Su Kabı (Tdar)
Toplam

%

8.39
8.39
17.48
6.99
0.70
8.39

-

Süzgeç

n

-

-

Lo

I

2
12
-

-

-

-

143 100.0

-

5

1

-

-

0.64
-

-

-

-

1.27
3.18
-

-

2
5
-

-

-

-

28 17.83
17 10.83
94 60.64
1.27
2
I
0.64
1.27
2
-

-

157 100.0
33

n

%

72,41
21
-

-

-

8
-

27.59
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

100.0

n

%

n

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0
-

-

34

100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

3
I
I

1
I

6
3
5
22

4.55
13.64
4.55
4.55
4.55
4.55
27.27
13.64
22.73
100.0

------~,.....,....,..----:-.,-----------:-~~
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Çizelge 25 incelendiğinde el sanatları ürünlerinde kullanılan tekniklere göre dağılımında;
örgülerde %24.93 ile tülbent oyası yapılmakta bunu sırasıyla patik, çorap, namaz örtüsü, çeşitli
örtüler, kenar danteli, yatak takımları, bobçalar v.b. izlemektedir. işleme ürünler %19.58 ile
çeşitli örtülerde kullanılmakta, bunu yağlık, yatak takımı, sedir Örtüsü, bohça, seccade v.b.
izlemektedir.
Örgü ve işlemelerin birlikte kullanıldığı ürün çeşitleri yatak takımı ve yastık kılıflarıdır.
Bitkisel örücülük teknikleri sepetlerde. ağaç işleri teknikleri ise en çok mutfak eşyalarında
kullanılmaktadır. Bunu sırasıyla su kabı, ayran kabı, sandık vb. izlemektedir.
Çankırı ilinde tespit edilen el sanatları ürünlerinde kullanılan gereçler tekniklere göre
Çizelge 26'da sunulmuştur.
Çizelge 26. Çankırı ili Ei Sanatları Ürünlerinde Kullanılan Gereçler
Gereeler
Pamuk İplik
Yiın İplik
Kıl
İpek İplik
Sentetik İplik
Naylon İplik
Siınli İolik
Tel (Yassı Kırma)
Pul - Tml!
Düğme
Pul
Halka
Boru Boncuk
Yuvarlak Bocuk
Kurnas Serir
Ağaç Serirler
Bitki Sapları
Tahra
Toplam

Orl>Ü

n
263
69

Dokuma

Meme

%
36.28
9.52

-

-

26
128
178
3

3.58
17.66
24.55
0.41

n
63

%
39.87

-

-

19

12.03

-

Biddsel

-

n
16
115
38
4
2

%
8.65
62.16
20.54
2.16
1.08

-

-

-

-

52
9
15

32.91
5.69
9.49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
8
2
3
42

0.13
0.27
2.21
0.27
0.41
5.79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

725

100.0

158

100.0

-

Ol'l[Ü

Abc İsleri

n

%

n

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LO

5.41

-

-

-

-

-

19
24

44.19
55.81

-

-

-

-

185

100.0

43

100.0

%

-

-

-

-

22
22

100.0
100.0

Çizelge 26 incelendiğinde el sanatları ürünlerinde örgülerde en çok %36.28 ile pamuk
ipliğinin kullanıldığını, bunu naylon, sentetik iplik boncuk v.b.izlediği görülmektedir.İşlemede
% 39.87 ile pamuk ipliği, simii iplik izlemektedir. Dokumalarda ise % 62.16 ile yün iplik kullanılmakta, bunu kıl, pamuk iplik izlemektedir. Bitkisel örücülükte % 55.81 ile bitki sapları ve ağaç
şeritleri, ağaç işlerinde ise tamamında tahta kullanılmaktadır.
Çankırı ilinde tespit edilen el sanatları ürünlerinde kullanılan renkler tekniklere göre
Çizelge 27'de sunulmuştur.
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Çizelge 27. Çankırı İli El Sanatları Ürünlerinde Kullanılan Renkler
Renkler
n
Beyaz
Kırmızı

Siyah
Açık Yeşil
Yeşil
Koyu Yeşil
AçıkMavi
Mavi
Lacivert
Turkuvaz Mavi
Açık Pembe
Pembe
Koyu Pembe
Bordo
Eflarun
Mor
Sarı
Turuneli

Yavruağzı
Hardal
Krem
Bej
Kahverengi
Taba
Gri
Dare
Lame
Bakır
Sarı Sim
Doğal Renk
TOPLAM

378
84
76
23
76
17
6
58
27
6
II

38
25
19
23
7
80
37
19
32
17
18
i

31
-

Dokuma

lIlcaıe

Oıvö

Bi-Irl_.'

.

n....:.

%

n

%

n

%

n

%

n

%

35.19
7.82
7.08
2.14
7.08
1.58
0.56
5.40
2.51
0.56
1.02
3.54
2.33
1.77
2.14
0.65
7.45
3.45
1.77
2.98
1.58
1.67
0.09
2.89

2
59
25
12
39
29
7
27
4
3
9
21
12
19
7
9
32
18
17
3
13
6
27

0.42
12.49
5.30
2.54
8.26
6.14
1.48
5.72
0.85
0.63
1.91
4.44
2.54
4.02
1.48
1.91
6.78
3.81
3.60
0.63
2.75
1.27
5.72
0.85
1.69
1.06
1.27
10.38
100.00

117
119
91
4
75
19
2
56
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
61
41

15.02
15.27
11.68
0.51
9.63
2.44
2.26
7.19
2.05
0.13
2.31
2.69
2.05
0.13
0.38
7.83
5.26

-

-

32
7
18
38

4.11
0.89
2.31
4.88
2.95

-

1074 100.00

4
8
S
6
49
472

i

18
21
16
i

-

23
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

100.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

779

-

-

-

-

-

-

34
34

100.0
100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

22 100.00

Çizelge 27 incelendiğinde örgüde en çok %35.19 ile beyaz renk kullanıldığı bunu
sırasıyla sarı, kırmızı, siyah, yeşil, mavi, vb. renklerin izlediği tespit edilmiştir. Işlemede ise en
çok %16,10 ile yeşil ve tonları, %12.49 kırmızı, %8.68 ile mavi ve tonları, pembe, sarı, siyah, vb.
kullanılmıştır. Dokumada en çok %15.27 ile kırmızı ve beyaz renkler kullanılmakta, Siyah, sarı,
mavi vb. izlemektedir.
Bitkisel örücülükte ve ağaç işlerinde doğal renkler tercih edilmiştir.
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Çankırı ilinde tespit edilen el sanatları ürünlerinde kullanılan kompozisyonlar teknikIere
göre Çizelge 28'de sunulmuştur.
Çizelge 28. Çankırı İli El Sanatları ..rünlerinde Kullanılan Kompozisyonlar
Kom

.

nlar

Ortadan Dağılım
Yatay
Dikey
Verev
Bütün Yıizey
Köşelerde
Dört Kenarda
Bordür
İki Karşılıklı
Kenarda Bordür
Ana Motif
Aralıkı i Tekrar
Ana Motif
Aralıksız Tekrar
Ana-Ara Motif
Aralıklı Tekrar
Ana-Ara Motif
Aralıksız Tekrar
TOPLAM

Orxii.

Weme
n
%

Dokuma

n

%

n

%

73
36
38
16
45
19
46

9.29
4.58
4.83
2.03
5.73
2.42
5.85

4
5
14
29
5
18

1.77
2.87
8.04
16.67
2.87
10.34

27
38
29
1
35
5
-

10.67
15.02
11.46
0.39
15.83
1.98

18

2.29

38

21.83

3

1.18

84

10.68

25

14.37

43

16.99

190

24.17

19

10.92

16

6.32

42

5.34

4

1.77

59

23.32

179

22.77

13

7.47

7

2.77

786

100.0

174

100.0

253

100.00

Bitkisel Orxii
n

%

Aitaç Işleri
n

%

-

Çizelge 28 incelendiğinde örgüde en çok %24.17 ile ara motif aralıksız tekrar, işlemede
en çok %21.83 ile iki karşılıklı kenarda bordür, dokumalarda %23.32 ile ana ara motif aralıklı
tekrar kullanılmıştır.
Çankırı ilinde tespit edilen el sanatları ürünlerinde kullanılan motifler teknikiere göre
Çizelge 29'da sunulmuştur.
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Çizelge 29. Çankırı İli El Sanatları Ürünlerinde Kullanılan Motifler
MotiBcr
Cicek
Yaprak
Kıvrım Dal
Gül
Yonca
Üçgül
Üzümlü
Lale
Karanfil
Zambak
Mısırlı
Armur

Çilek
Elma
Selvi
Badem
Başak
Maydanoz
Pırrak
Yıldız
Ay Yıldız
Horozlu
Kuş
Köpek izi
An"ır
Küçük Angıt
YanmAngıt
İrin Arıgıtı
Elifin Angın
İçi Angıt
Sinek
Örümcek
Kelebek
Kurr Ağzı
Kuş

Orıdi
n
38
8
1
6
1
2
1
4
1

0.13
0.82
0.13
0.27
0.13
0.55
0.13

5
1
4

0.68
0.13
0.55

1
2
2
1

%
5.24
1.10

0.13
0.27
0.27

n
46
51
38
7

%
19.571
21. 701
16.170
2 ..97

1

0.42

1
2

0.42

1
1

0.42
0.42

2

2
28
2

0.85

0.13
0.13
0.13
0.13

0.27
3.86
0.27

3

2

0.37

2

0.37

1

0.18

3

0.56

9
1
1
2
3
1

0.18
0.18
0.37
0.56
0.18

1.69

127

Kaplumbağa
Dallı
1

%
0.94
0.75

0.85

Dokuz Ydan(Deve Boynu)

Benli Hanım
Tesri
Tarak

n
5
4

0.13
2

1
1
1
1

Dokuma

Weme

1.50
1.32

8
7
1
1
1
1

0.18
0.18
0.18
0.18

1

1.18

0.13
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%
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n
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Çizelge 29. Çankırı İli Ei Sanatları ..rünlerinde Kullanılan Motifler (Devam)
Boncuk
Katlı Kıvrım
Ov (Ovu)
Barar
İci İcine Givdirmeli
DikDolou1u(DikDoldur)
Eli Bözründe

7

Parmak
lsran
Yeloaze
Muska
PuHu
Seperli
Perekli
Bavram Sekeri
Deli rnenek

7
2

Brekır
Yiirütrneli

Boncuk
Dikme
Kesme Seker
Cici Kızlar
Burrna
Yarım Kıvrım
Kıvrun
Cubuk
Filize
Sığır Sidiği
Civnak
Top
Dikme
Böbrek
Canraz
Bıckı

i

9
5
i

6
i

8
i

2
3
i

4
3
3
3
2
2
2
i
i

1.10
0.13
0.27
0.41
0.13
0.55
0.41
0.41
0.41
0.27
0.27
0.27
0.13
0.13
2
13
2
6
4
3
2
7
9
2
i

Görürze
"S"
Sac Bağı
Sac Bağının Küpesi
Fivorık-Kurdale
Kirmen
Yaba
Düz

Çizgi

Verev Cizzi
Zikzak
Baklava
Basamak

2

3
15
7
3

0.27

6

8.82
2.06
4.
11.03
0.96

12
4
7
11

0.37
2.45
0.37
1.13
0.75
0.56
0.37
1.32
1.69
0.37
0.18
0.56
2.83
1.32
0.56

2.55
i
i

64
15
29
80
7

1.32
0.18
1.69
0.94
0.18
1.13
0.18
1.32
0.37

5.11
1.70
2.97
4.68
38

54
27
49
47
41

0.18
0.18
10.18
5.09
9.24
8.86
7.73
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Çizelge 29. Çankırı İli Ei Sanatları Ürünlerinde Kullanılan Motifler (Devam)
Kare
Dikdörtgen
Sekizgen
Üczerı
Altıgen
Yanm Daire
Daire
Cerızel

i

14.33
0.13

7
4

2.97
1.70

101
2
76
74
19

13.93
0.27
10.48
10.21
2.62

II

4.68

104

36
22
5
53
12

6.79
4.15
0.94
10.00
2.26

LO

1.88

7
II

Çizelge 29 incelendiğinde; örgülerde en çok kullanılan motif % 14.33 kare ve %13.93
ile üçgen olduğu, bunları baklava, daire, yarım daire gibi geometrik, çiçek, yaprak gibi bitkisel,
örümce, kuş gibi hayvansal motiflerin izlediği tespit edilmiştir.
İşlemelerde kullanılan motiflerde en çok %21.70 ile yaprak, % 19.57 ile çiçek kullanılmakta, kıvrım dal, düz çizgi, üçgen, daire, baklava, gül, zigzag, kare v.b. motiflerde izlemektedir.
Bu sonuçlara göre örgü ve dokumalarda en çok geometrik bezemelerden oluşan motiflerin kullanıldığı, işlemelerde, ise bitkisel bezemelerin ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir.
Elde edilen verilerin sonucunda; Çankırı yöresinde el sanatları ile uğraşan bireyler, çeyiz geleneğinin sürdürülmesinden dolayı özellikle genç yaş grubunda olduğu, örgün eğitim kurumlarına devam etmedikleri görülmektedir. Yörede el sanatları kuşaktan kuşağa aile bireyleri
tarafından öğretilmektedir. En çok hammaddesi lif olan el sanatları grubunda işlemecilik, dokumacılık ve örücüliik kadınlar tarafından yapılmaktadır. El sanatlarında kullanılan hammaddeler
günümüzde satın alınarak sağlanmaktadır. ..rünlerin yapımında teknik olarak; en çok tığ örücülüğü yapılmakta, motiflerde ise daha çok bitkisel bezemeler işlenmektedir. Örgü tekniklerinde
oya, çorap, patik yaygın olarak yapılmaktadır. Günümüzde halk eğitim merkezlerinde verilen el
sanatları eğitimi Çankırı yöresinde yoğun açılan kurslarla ve geleneksel yapı korunarak sürdürülmektedir.
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3.2.1. İşleme
İşleme el sanatlarının önemli bir kolu olup, Türk kültürünü oluşturan temel öğelerden
biridir.
İşleme; İpek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak, çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere denir (Barışta, 1995,
s: 1).
Zengin bir geçmişe sahip olan Türk işlerneciliğinin zaman içinde coğrafi, sosyal ve ekonomik şartlar ile beslendiği kaynaklara göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Türk işlemelerinin
Anadolu ve çevresi kaynakları incelendiğinde Orta Asya, İslam ve eski Anadolu uygarlıkları gibi
güçlü kaynaklarla beslendiği, doğu - batı kültürleri ile olan ilişkilerle gelişerek, yepyeni bir üslüp
yarattığı ve farklı boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır (Can, 2005, s: 4).
Türk işlemeciliğinin Anadolu kökenli kaynakları incelendiğinde, M.Ö. 1800-1700 Asur koloniler döneminden kalan ve Acemhöyük'te bulunan fayans boncukların altın ipliklerle dikilmiş
olması ve aynı kazıda bulunmuş vazo kırığı üzerindeki delikler arasında, bağlayıcı nitelikte altın
iplikle yapılan delikli zikzak sarma ve Kültepe kazılarında bulunan küçük kese çevresinde yer
alan delikli zikzak sarma, erken Hitit döneminde uygulanan işleme çeşitlerinin varlığını göstermektedir. Bizans İmparatorluğu'ndan kalan (7- 10. yy) ve Victoria and Albert Müzesi'nde sergilenen parçalar arasında, ipek atlas üzerine sim sıkma, sim yürütme iğneleri ve sarma ile işlenmiş
dini konuların sergilendiği örnekler, metal iplik kullanılarak yapılan işlernelerin varlığının çok
eskilere dayandığını göstermektedir (Banşta, 1995, s: 4-5 ).
Türk işlemedliğinin Anadolu dışındaki kaynakları incelendiğinde, Türk boylarının
Anadolu'ya gelmeden önce bulundukları bölgede uyguladıkları işlemeler Anadolu Türk İşleme
sanatının tarihsel bir uzantısıdır. Hunlara ait Pazirik ve oin Ula kurganlarında bulunan (M.Ö.
l.yy.) keçe parçalarıyla yapılmış eyer örtüleri, örtüler, perdeler üzerinde kordon tutturma tekniklerinin görülmesi, öte yandan Göktürklere ait Kültiğin'in barkı ve çevresinde bulunan süs
plakaları bu dönemde kordon tutturma tekniğinin uygulandığını ortaya koymaktadır. ygurlar
döneminden kalan Murtuk ve Bezeklik'teki mabet duvar resimlerinde görülen figürler, Türklerin giyinişlerinin oldukça değiştiğini göstermekte ve İslam dininin kabulünden önceki giyim ve
giyimleri bezeyen işlemeler konusunda bilgiler vermektedir. Şal yakası, ön ortası ile tiraz bordürleri Işlemelerle bezenmiş ve etek ucu ince bir suyla çevrilmiş elbiseler giydirilmiş figürler, bu
dönemde işlemenin varlığına işaret etmekle birlikte, bitkisel ve geometrik bezemelerle işlenmiş
elbiselerde sarma iğnesinin uygulandığı görülmektedir (Barışta, 1995, s: 6-10).
Yapılan yöre taramasında elde edilen işlemeli eserlerin işleme teknikleri incelendiğinde;
dival işi, kordon tutturma, sarrna, türk işi, hesap işi, kanava, tel kırma, ve aplike tekniklerinin
yoğun olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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3.2.1.1. işlemede Kullanılan Teknikler
3.2.1.1.1. Dival işi (Maraş işi- Sırma)
Özellikle kadife, canfes, atlas, tafta gibi kumaşlar üzerine özel kalıplar kullanılarak işlenen
geleneksel bir işleme tekniğimizdir. Bu işleme için cülde adı verilen özel bir kasnak kullanılır
(Berker ve Durul, 1997, s. 29).
Tek yüzlü bir işleme olan Dival işi biz yardımı ile kumaş ve karton delinerek iğnenin
alttan üste, üstten alta geçmesi sağlanarak işlenir. Alt ve üst ipliklerin düğümlenrnesi desenin
kenarında ve kumaş arasında kalır. ..st iplikler ince ve çok sayıdadır. Eski yıllarda dival işinde alt
dolgusu yapmak için mukavva yanında pamuk, deri veya iplikte kullanılmıştır. İplikle kabanma
işlemi gerçekleştirilen örneklerde desen kartondan oyulmadan kumaşa çizilerek yapılmaktadır.
Günümüzdeözel hazırlanmış karton, sertleştirtlmiş kumaş ve ince (Irnrn.) kösele kullanılmaktadır.
Desen sertleştirtlmiş kumaş ve kösele üzerine doğrudan çizilmektedir. Sertleştirilmiş kumaş
ince kumaşlara uygulama yapılırken tercih edilmektedir. Sık doku lu dayanıklı kumaşlar üzerine
uygulanan Dival işi çerçeve veya gergefte de işlenebilmektedir (Markaloğlu, 1996, s: 6-7).

Fotoğraf 16. Dival işi Tekniği ile işlenmiş Bindallı (Çankırı)
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Dival işinde motif içlerinde yer yer kabartmalar kullanılır. işlemede yoğun olarak sim ve
sırmanın yanında ipek iplik kullanılır. iplik ya simle karışık olarak işlenir ya da desenin belirli
bölümlerinde yalnız kullanılır. Süslemelerde düz ve kıvırcık tırtılla, metal pul ve yassı tel Dival
işlemeye güzellik katar. Dival işlemeye diğer işlemelerden yardımcı tekniklerde katılır. Bunların
en önemlisi aplikedir. Aplike yoluyla fonda çeşitli renkte kumaş kullanılması sağlanır. Bunun
yanı sıra tohum iğnesi, kordon tutturma gibi tekniklerde kullanılmaktadır (Markaloğlu, 1996, s:
10) (Fotoğraf 15).

3.2.1.1.2. Kordon Tutturma (Blonya İğnesi)
Kordon tutturma, ipliklerin bükülmesi ile oluşturulan kardanun desen üzerinde
yürütülerek, başka bir işleme ipliği ile tutturulmasından oluşan bir iğne tekniğidir. Tek başına
kullanıldığı gibi değişik iğne teknikleri ile birlikte de (yardımcı olarak) kullarulabilrnektedir
(Köklü, 2002, s.94).
Değişik yöre ve kaynaklarda Blonya iğnesi olarak bilinen bu iğne çeşidi yapımında sim,
koton, sim kordon, pamuklu kordon, ipek kordon, su taşı, yün, orlon, ipek iplik ve çeşitli harçlar
gibi malzemelerle işlenebilir (Fotoğraf 16).

Fotoğraf 17. Kordon Tutturma Tekniği ile işlenmiş Cepken (Çankırı)
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3.2.1.1.3. Sanna
Sarma Türk işlemelerinde çok kullanılan bir tekniktir. Beyaz, renkli iplik,sim ya da klaptanla çeşitli dokumalar veya deri üzerine yapılan bir işleme çeşididir. Desenin bir tarafından batırılan iğne diğer tarafından çıkarılarak sarılır. Bu yüzden sarma adını almıştır. Bu teknikte en çok
dikkat edilmesi gereken husus, motifin sınırını taşmadan sık ve muntazam sıralar halinde işleme
yapılmasıdır (Berker ve Durul, 1997, s: 120).

Fotoğraf 18. Sarma Tekniği ile işlenmiş Uçkur (Tevhide Ağaç-Ilgaz)
Sarma işlemesinde ipliklerin yan yana gelmesine ve iğne batış çıkışlarının aynı hizada
olmasına dikkat edilmelidir. Sarma ipliklerinin verevleşmemesine ayrıca özen gösterilmelidir
(Eronç, 1984, s: 43).
Sarma düz, verev, kalın, ince, dolgulu ve yarma olmak üzere farklı şekillerde yapılmaktadır.
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3.2.1.1.4. Türk işi· Hesap işi
Türk işlemelerinin içinde önemli bir yeri olan, sayılarak ve çizilerek yapılan, tersi ve yüzü
aynı görünüşte olan işleme çeşidine "Türk işi - Hesap işi" denir.

Fotoğraf 19. Türk işi Tekniği ile işlenmiş Örtü (Çankırı)
Kullanılan iğne teknikleri aynı olmakla beraber desen özelliği bakımından ayrılırlar. Türk
işi ipliği sayılan ve sayılmayan her iki cins kumaş da kullanılabilir. Türk işinin aynı desen üzerinde
çizilerek ve sayılarak yapılan kısımları vardır. Türk işinde bütün teknikleri yerine göre kullanmak
mümkündür.
Hesap işinde sayılarak yapılmaya uygun desenler kullanılır. Kumaşın en boy iplikleri düzgün, sayılarak yapılmaya müsait kumaşlar seçilir. Yalnız Hesap işinde gölgeli ve dönerek pesent,
altı doldurularak yapılan sarma tekniği kullanılmaz (Özcan, 1994,5.39).
Antika, düz hesap iğnesi, verev hesap iğrıesi, ciğerdeldi, susmalar, muşabak, mürver, pesent, kesme ajur başlıca iğne tekniklerindendir (Özcan, 1994, 5.39).
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Fotoğraf 20. Hesap işi iğne Tekniği İle işlenmiş Hesap işi Örtü (Çankırı)
3.2.1.1.5. Kaneviçe
Kaneviçe, kumaş üzerine tutturulan kaneviçe bezı üzerine veya atkı çözgü ipliği sayıIabilen kumaşlara yapılan, ipliklerin birbirini dik açı ile kesen verev atlamalı işleme tekniğidir (Şahin,1989, s:73).

Fotoğraf 21. Kaneviçe Tekniği ile işlenmiş Kırlent (Çankırı)
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3.2.1.1.6. Aplike
Apıike işigünümüze bir hayligelişerek gelmiştir. Bu gün yapılan aplike, Hunlar döneminde
yapılan aplike örnekleri tekniğine benzemekle beraber malzeme ve işçilikte çok büyük değişikliğe
uğramıştır. Günümüzde çeşitli işleme iğneleriyle tutturulmakta ve süslenmektedir. Önemli olan
işlenecek kumaş ve gereci çok iyi değerlendirmek ve uyum sağlayabilmektir (Eronç, 1984, s:
72).
Apıikenin sözlük anlamı ise; "Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motifleri veya
parçayı başka bir kumaşın üzerine kapama, yapıştırrna, tatbik etmedir" şeklinde tanımlanmıştır

Fotoğraf 22. Apıike Tekniği İle İşlerımiş Örtüden Detay (Çankırı)
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3.2.1.2. işlemede Kullanılan Araçlar
Çankırı yöresinde yapılan araştırma sonucunda işlernelerin değişik tekniklerinde
kullanılan araçları esas ve yardımcı araçlar olarak sıralamak mümkündür. İşlemelerde kullanılan
araçlar şu şekilde sıralanabilir.
Biz: Ahşap bir sap üzerine yerleştirilmiş, orta kalınlıkta, uzun ve sivri uçlu bir iğneden
meydana gelmiştir. Dival işinde desen hazırlığı ve işleme sırasında birbirine teyellenmiş ince
mukayva ve kumaşı delerek alttaki iğneyi üste çıkarmak için kullanılır (Can, 2005, s:13).
çağ (Makaralık): Dival işi tekniğinin uygulanması esnasında üst ipliklerin düzenli
bir şekilde işleme kumaşına ulaşmasını sağlayan bir araçtır. İpliklerin yer aldığı makaraların
takılabilmesi için 7-8 adet büyük boy çivinin çakıldığı ahşap bir araçtır (Can, 2005, s.13).
Cülde: Dival işinde ince mukavvaya gerilmiş olan işleme parçasının bir kenarının sıkıştmhp
rahat işlenmesine yardımcı olan bir tür tezgahtır (Can, 2005, s.13, Tuğtaş, 1971,5.173).
Makat: Dival işinde desen kartonu ve işleme kartonunun hazırlanmasında kullanılır.
Kağıt ve kartonların çiriş ile yapıştırılması esnasında fazla çinşin ve arada kalan hava boşluklarının
alınmasını sağlayan, ahşap malzemeden üretilen bir araçtır (Can, 2005, s:13).
MöWüke (Keski): 7-Scm. uzunluğunda, ahşap bir sapı olan, orak şeklinde, kıvrık ve sivri
uçlu bir bıçaktır. Dival işinde deseni kanandan oyarak çıkarmak, kabartma kanonu hazırlamak
için kullanılır (Köklü, 2003, 5. 215).
Gergef: İşlemede iki eli serbest bıraktığı ve işlenecek parçayı kendi başına ya da başka
bir kumaşa teyelleyerek gerdirme olanağı sağlayan, dört ayak ve onları birbirine bağlayan, iki
dikdörtgen parçasından oluşan araçtır (Barışta, 1997, s: 2).
Kasnak: Nakış'ın düzgün ve süratli işlenmesi için kumaş germede kullanılan araçtır, İç
içe geçen iki tahta veya çelik çemberden meydana gelir. Işlenecek kumaşın gergin durmasını
sağlar (Korkusuz, 1980, s: 26).
Makas: Kesme işleminde kullanılan bir ucunda keskin bilenmiş keski, diğer ucunda
parmağın girebileceği delik bulunan iki parçanın birbirine vida ile tutturulmasından oluşan
araçtır (Barışta, 1997, s: 2).
İğne: Dikiş iğnesinin yapılış ve kullanılışı insanlarla başlar. İlk iğneler şekilsiz olup tahta,
balık kılçığı veya hayvan boynuzlarından yapılmıştır. Zamanla şekilleri incelmiş, üzeri cilalarup
kayganlık verilmiş ve gereksinime uygun değişik çelikten yapılrmştır.Dikiş veya işleme yapılırken
iğne uzunluk ve kalınlıkları kumaş, iplik kalınlığı ile orantılı olarak seçilir (Korkusuz, 1980,
s.13).
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Ütü: Ötüler büyük bir itina ile işlediğimiz işlernelere ve bu arada giysilerimize net bir

görünüş kazandırır. Çabuk ısınıp, geç soğuması, ısıyı aynı ayarda tutrnası, tabanının kaygan
olmaması ve metal kısmının okside olmaması ütülerde aranan önemli özelliklerdendir (Korkusuz,
1980, s: 25).

3.2.1.3. işlemede Kullanılan Gereçler
Yörede incelenen dival işlemelerinde altın ya da gümüş rengi metal iplikler (Sim- Sırrna)
yoğun olarak kullanılmıştır. Bazı örneklerde altın ve gümüş rengin beraber kullanıldığı da görülmüştür. Sim ve sırmanın yanında ipek iplik de simle karışık olarak ya da desenin belirli bölümlerinde yalnız kullanılmıştır.
Eski dival işi örnekleri incelendiğinde süslernelerde yardımcı gereç olarak kurt, tırtıl, metal pul ve yassı telin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca inci, mercan, yakut vb. gibi değerli taşlarla
süslenen örnekler de tesbit edilmiştir.
Çankırı yöresinde yapılan işlemelerde özellikle kadife, canfes, atlas ve tafta gibi kumaşlar
kullanılmıştır. Hesap işinde sayılabilen özelliklere sahip, en ve boy iplikleri aynı kalınlıkta olan
kumaşlar; Türk işinde ise bu tür kumaşların yanında sayılamayan kumaşlar da desen özelliğine
göre kullanılmıştır. Ödemiş ipeği, Şile bezi, Rize keteni ve çeşitli yörelere ait el dokuması kumaşlar işlemelerde tercih edilmiştir.
İşlemelerde kullanılan iplikler, teknolojik bakımdan dokumanın hammadde özelliğine
uygun olarak seçilerek, ince kumaşlar üzerine ince iplikler, kalın kumaşlar üzerine kalın ipliklerle çalışılmasına dikkat edilmiştir (Sain, 1995, s: 21).
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3.2.1.4. İşleme Ürün Örnekleri
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BİLGİ FORMU 1

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
İşlemede

Kenar temizlernede
Astarında

: 23
: Bohça
: Çankırı merkez
: Satma işi
: 91 cm.
: 91 cm.

: İnce keten kumaş
: Madeni tel
: Madeni iplik

so
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Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede
Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Bitkisel Bezeme
Kompozisyon

: Sarma
: Tığ oyası
: Krem
: Gümüş rengi

: Kıvnmlı dal ve çiçek
: Bir merkeze doğru yönlendirilmiş kompozisyon
tarzında hazırlanan bohçanın köşelerinde bitkisel
kaynaklı dört adet motif yerleştirilmiştir. Bitkisel
kaynaklı motifterin bağlantılı sıralamasıyla oluşturulmuş su ile bohçanın dört kenan bezenmiştir.
Bohçanın kenar temizliği ise tığ danteli ile yapılmıştır. Sarmanın işlendiği dokuma bez ayağı ile doku nmuştur.
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BİLGİ FORMU 2

•

.•

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 24
: Hamam havlusu
: Çankırı merkez
: Sarma işi

: 53 cm.
: 132 cm.

: Havlu dokuma
: Madeni iplik
: Madeni iplik
: Düz sarma, verev sarma, basit ajur
: Rişliyö (fisto)
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

:Krem
: Altın rengi
: Yaprak, gül ve dal
: İşleme havlunun karşılıklı iki kısa kenan üzerinde
yer almaktadır. Düzgün ve bağlantılı sıralamalarla
düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel
kaynaklı beş adet motif bir sağ bir sol yönde kenara
paralelolarak yerleştirilmiştir. Motifterin hemen altında ince bir bağlama ajur işlenerek kenar temizliği
madeni iplik ile fisto yapılarak tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 3

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 25
: Peşkir
: Çankırı merkez
: Hesap işi
: 50cm.
: 125 cm.

: Yöresel dokuma
: Çamaşır ipeği
: Çamaşır ipeği
: Düz hesap iğnesi, verev hesap iğnesi, hesap antikası
: Rişliyö
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

:Krem
: Kırmızı, hardal sarısı,sıklamen pembe, açık yağ yeşili,
kahverengi
: Düz çizgi,
: Çiçek, yaprak
: İşleme peşkirin karşılıklı iki kısa kenan üzerinde
kalın bir bordür şeklinde yer almaktadır. Atlamalı
sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel ve geometrik kaynaklı dört adet farklı
genişlikteki bordürler içine yerleştirilen motifler,
kenara paralelolarak devam etmektedir. Motifleriri
hemen altında ve üstünde sarma ve antika tekniği
ile ince bir su işlenerek, bu su üzerinde düzgün sıralamalarla iki farklı motif yerleştirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 4

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 26
: Kuşak
: Çankırı merkez
: Türk işi
: 23 cm
: 250 cm

: Yöresel dokuma
: Çamaşır ipeği
: Metal iplik (sim)

: Balık sırtı, rnuşabak, şekline göre pesent, gölgeli
pesent, sim sarrna (dolgusuz)
: Metal iplik
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Kullanılan Renkler
Zeminde
İşlemede

Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Krem
: Turuncu, saman, bej, mavi, kırmızı, yeşil
: Gül, yaprak.ternurcuk ve kıvnrnlı dallar
: İşleme kuşağın iki kısa kenanna tek motif olarak yerleştirilmiştir. Bir merkezden dışa doğru yönlendirilmiş bitkisel kaynaklı motif kenara paralelolarak yer
almaktadır. Motifin hemen altında balık sırtı görünümünde geniş bir su motif] tamamlamış olup aynı
zamanda kuşağın kenar temizliği de yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 5

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: 27
: Havlu
: Çankırı merkez
: Türk işi

En

: 74 cm.
: 142 cm
: Gelin havlusu

Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede

Kenar temizlernede
Kullanılan Renkler

: Yöresel dokuma
: Metal tel, metal iplik, çamaşır ipeği

: Şekline göre sarma, gölgeli pesent, düz pesent, şekline göre pesent, has ır iğne, gözeme, susma, muşabak
: Saçak bükme
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Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

:Krem
: Açık mavi, koyu mavi, koyu saman, açık saman,
koyu buz yeşili, açık buz yeşili, altın ve gümüş rengi
: Çiçek, yaprak,dal, tomurcuk
: Motif havlunu iki kısa kenarına paralelolarak yerleştirilmiştir. Motifter düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında oluşturulmuştur. Kenar
temizliğinde ise motifterin hemen altında metal
ipliklerle hazırlanmış dar bir bordür çalışılmış olup
bordürün hemen altında bordür kadar kumaş bırakılarak, iplik çekilip bükülmüştür.

59

Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 6

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemed
Kenar temizlernede
Kullanılan Renkler
Zeminde

: 28

: Havlu
: Korgun
: Türk işi

: 50 cm,
: 130 cm,

: Havlu dokuma
: Madeni iplik
: Madeni iplik

: Kalın sarma, gölgeli pesent, düz pesent, puan
: Susma
: Krem
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işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Sembolik bezerne
Kompozisyon

: Krem, açık mavi, koyu mavi, koyu pembe, altın ve
gümüş rengi
: Susma
: Çiçek, yaprak, kıvrımlı dallar
: Fiyonk
: İşleme havlunun karşılıklı iki kısa kenan üzerinde bitkisel kaynaklı motifterin tekran ile oluşturulmuştur.
Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon
tarzında yerleştirilen beşer adet motif kısa kenara
paralel ve dikeyolarak devam etmektedir. Motifterin hemen altına ise susma ile çalışılmış ince bir su
yerleştitilerek bu suyu tamamlayan saçak ile kenar
temizliği yapılmıştır.

61

Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 7

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Astarında
Kullamlan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 29
: Peşkir
: Korgun
: Hesap Işi

: 50 cm
: 130 cm

: Yöresel dokuma
: Çamaşır ipeği
: Kumaşın kendi ipliği

: Verev pesent, Kaydırma pesent, Muşabak, Punan,
Dolgu Yaprak, Gözerne
: Kumaşın ipliğinden saçak bükme

62

Çankırı EI Sanatları

Kullanılan Renkler
Zeminde
İşlemede

Seçilen Konu
Bitkisel Bezeme
Kompozisyon

: Krem
: Açık yağ yeşili, Kahverengi, Ebruli mavi, Beyaz, Saman
: Çiçek, Kıvrımlı dal, yaprak
: Dikdörtgen şeklindeki formun kısa kenarlarında üç
adet bitkisel bezeme motif, düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında kenara paralel olarak yerleştirilmiştir. Örtünün kenarı saçak bükerek
temizlerımiştir.
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Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 8

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 30
: Peşkir
: Çankırı Merkez
: Türk İşi

: 43 cm
: 60 cm

: Yöresel dokuma
: Madeni iplik, Madeni tel, Çamaşır ipeği
: Madeni iplik

: Kalın sarma, Şekline göre pesent, Gölgeli pesent,
gözeme, Muşabak
: Tığ danteli
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede

Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Krem
: Koyu saman, Açık saman, Koyu buz mavisi, Açık buz
mavisi, Koyu yeşil, Açık yeşil, Açık pembe, Gümüş
rengi
: Çiçek, dal, yaprak,
: İşleme peşkirin karşılıklı iki ince kenarının uç tarafında yer almaktadır. Düzgün sıralarnalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında altışar adet motif kenara
paralelolarak yerleştirilmiştir. Motifterin hemen altında ince sarmalar arasına yerleştirilen su peşkirin
iki uzun kenarında da motifterin uzunluğu kadar
devam etmiştir. Kenar temizliği ise peşkirin üzerine
yapılan madeni iplikten dantel ile tamamlanmıştır.
Peşkir eskimiş olup onarım görmemiştir.
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Çankırı EI Sanat/an

BILGI FORMU 9

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlemede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede

: 31
: Yastık
: Çankırı merkez
: Beyaz iş
: 50cm.
: 70 cm.

: Patiska
: Nakış makarası, katan iplik

: İnce sarma, kolber, ciğer deldi, örümcek, ingiliz işi,
puan
: Ince sarma
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Hayvansal bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Beyaz
: Stilize çiçek, yaprak,
: Kelebek
: Yastığın tam orta kısmında bir merkezden dışa doğru yönlendirilmiş işleme ile bezenmiştir. Motif simetrik yerleştirilmiştir. Kenar temizliği ince sarma
ile fisto yapılarak tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 10

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

; 32
; Sedir örtüsü
; Çankırı merkez
; Dival işi

; 40 cm.
; 350 cm.

; Kadife kumaş
: Madeni iplik, pul
: Madeni iplik, pul
: DivaJ işi
: Astarlama
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Sembolik bezerne
Kompozisyon

: Bordo
: Altın rengi
: Fisto, düz çizgi,
: Kıvrımlı dal, yaprak, gül,
: Örtünün tamamı bir merkezden dışa doğru yönlerıdirilmiş işleme ile bezenmiştir. Motif iki yana simetrik yerleştirilmiştir. Motifterin alt ve üst tarafmda iki
aynı bordür kullanılmıştır. Bordür motiflerinin biri
S şeklinde kıvrırnlı dal, diğeri ise hemen altındaki ay
fisto görünümündedir. Fistonun ortalarına süsleme
amaçlı pul işlenmiştir. Kenar temizliği ise harç ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 11

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede

: 33
: Sedir Yastığı
: Çankırı merkez
: Dival işi

: 40cm.
: 300 cm.

: Kadife kumaş
: Madeni iplik, tırtı!, pul, kurt
: Madeni iplik
: Kordon tutturma, kurt, pul
: Hazır püskül
: Bordo
: Gümüş rengi
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Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Sembolik bezerne
Kompozisyon

: Yıldız çiçeği, yaprak, kıvrımlı dallar
: Vazo
: Yastığın tamamı bir merkezden dışa doğru yönlerıdirilmiş tek motifin etrafına simetrik olarak bitkisel
motif yerleştirilerek ova! görünüm kazandırılmış işlemeler ile bezenmiştir. Motifter birbirine bağlantılı
sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında
ortada tekrarlanmıştır. Motifterin alt ve üst tarafında
örtünün uzun kenarlarına paralelolarak oymalı su
yerleştirilmiştir. Kenar temizliği hazır püskül kullanılarak tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 12

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlemede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede

: 34
: Bohça
: Çankırı merkez
: Dival işi

: 85 cm.
: 85 cm.

: Kadife
: Metal iplik, ku n, tırtıl
: Hazır harç
: Pamuklu kumaş
: Sarma
: Hazır harç
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Bitkisel Bezeme
Sembolik bezeme
Kompozisyon

: Bordo
: Altın rengi
: Eğri ve düz çizgi
: Çiçek, yaprak, kıvrımlı dal
: Vazo
: Bohçanın tamamı bir merkezden dışa doğru
yörılendlrilmiş işleme ile bezenmiştir. Köşelerinde
yer alan dört adet motif verev olarak yerleştirilmiştir.
Aralara işlenen üçer adet dikey motif ile bağlantı
sağlanmıştır.
Motiflerden sonra "S" şeklindeki motifler düzgün
sıralamayla oluşturulmuş kompozisyon tarzında
bohçanın dört kenarını çevrelemiştir.
Dış kenarında ise gül fisto motif birbirine bağlantılı
olarak sıralanmıştır. Kenar temizliği astarlanarak
yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 13

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 35
: Yatak örtüsü
: Çerkeş
: Dival işi

: 150 cm.
: 195 cm.

: Atlas ku maş
: Madeni iplik, pul
: Hazır tü} dantel (Fransız danteli)
: Pamuklu kumaş
: Düz sarma, kabartma, şekline göre sarma, yarma
sarma, pul dikişi, kurt, urul
: Astarlama
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Açık mavi
: Altın rengi
: Çizgi
: Çiçek, dal,yaprak
: Örtünün tamamı bir merkezden dışa doğru yönlendirilmiş tek motifin etrafına simetrik olarak yerleştirilen 4 adet bitkisel motiflerin yerleştirilmesi ile oval
görünüm kazandırılmış işlemeler ile bezenmiştir.
Köşelerde yer alan çelenk görünümündeki motifler
ise verevolarak merkezden içe doğru işlenmiştir.
Kenar temizliği astarlanarak ve tül dantel geçirilerek
fisto sarma ile tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 14

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlemede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede

: 36
: Yatak örtüsü
: Çankırı merkez
: Diva! işi
: 170 cm.
: 200 cm.

: Kadife kumaş
: Madeni iplik
: Tü!
: Pamuklu kumaş
: Şekline göre sarma, yarma yaprak
: Ay fisto, tül ile astarlama
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Sembolik bezerne
Kompozisyon

: Kırmızı
: Gümüş rengi
: Çiçek, yaprak, Kıvrımlı dallar
: Bir merkezden dışa doğru yönlendinlmiş hayat ağacı motif tüm yüzeye işlenmiş olup kenarları paralel olarak çevreleyen sarma şeklindeki oygulu fisto
motif ile tarnamlanrnıştrr.Kenar temizlemede ise tül
fırfır kullanılarak astarlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 15

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 37
: Kaıyola ereği
: Bayramören
: Kanaviçe
: 90 cm.
: 200 cm.

: Patiska
: Koton iplik, kanaviçe
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
: Zincir, basit ilmek, çift ilmek, üçlü ilmek
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Bitkisel Bezeme
Kompozisyon

: Beyaz
: Kırmızı, pembe, bordo, sarı, mor, eflatun, açık ve
koyu yeşil, siyah
: Uçgen
: Çiçek, yaprak, kıvrımlı dallar
: İşleme karyola eteğinin tek uzun kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel kaynaklı motifler kenara paralelolarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği
ise tığ dameli ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 16

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 38
: Kaıyala ereği
: Bayramören
: Kanaviçe
: 90 cm.
: 200 cm.

: Patiska
: Katan iplik
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
: Zincir, basit ilmek, çift ilmek, üçlü ilmek
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Kırmızı, koyu pembe, bordo, sarı, açık ve koyu yeşil
: Çiçek, yaprak, kıvrımlı dallar
: İşleme kaıyola eteğinin tek uzun kenarına
yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş
kompozisyon tarzında işlenen bitkisel kaynaklı
motifler bir sağa bir sola çevrilerek kenara paralel
olarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği ise tığ danteli
ile yapılmıştır
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BİLGİ FORMU 17

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

:39
: Karyola ereği
: Şabanözü
: Kanaviçe
: 93 cm.
: 208 cm.

: Patiska
: Koton iplik
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
: Zincir, basit ilmek, sık ilmek
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezeme
Kompozisyon

: Beyaz
: Koyu ve açık mor, koyu sarı, siyah.açık ve koyu yeşil,
kızıl kahve
: Çiçek, yaprak, kıvrımlı dallar
: İşleme karyola eteğinin tek uzun kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel kaynaklı motifler S
şeklinde kenara paralelolarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği ise tığ dameli ile yapılmıştır.
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BILGI FORMU 18

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 40
: Karyola ereği
: Yapraklı
: Karıaviçe

: 90 cm.
: 200 cm.

: Patiska
: Katan iplik
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
: Zincir, birid, , piko
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Koyu mor, açık mor, koyu sarı, koyu, yeşil,açık yeşil
: Gül, tornurcuk, yaprak, kıvrımlı dallar
: İşleme kaıyola eteğinin tek uzun kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzmda işlenen bitkisel kaynaklı motifler kenara paralelolarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği
ise tığ dameli ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 19

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 41
: Kırlent
: Çankırı merkez
: Karıaviçe
: 45 cm.
: 60cm.

: Etamin
: Katan iplik

: Pamuklu kumaş, dikiş ipliği
: Çarpı iğrıesi (tek iğne)
: Astarlama
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Kırmızı, koyu pembe, bordo, koyu sarı, açık ve koyu
yeşil, mor, eflatun
: Çiçek, gonca, yaprak, kıvrımlı dallar,
: Motifler dikdörtgen tarzındaki kırlentin tam ortasına
uzun kenara paralel şekilde yerleştirilmiştir. Kenar
temizleme astarlarna tekniği ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 20

Fotoğraf No

Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
İşlemede

: 42
: Kırlent
: Orta
: Kanaviçe

: 48 cm.
: 59 cm.

: Etamin
: Katan iplik

Kenar temizlernede
Astarında

Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: Pamuklu kumaş, dikiş ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
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Kullanılan Renkler
Zeminde
Işlemede

Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Kırmızı, koyu sarı, siyah
: Düz çizgi
: Gül, çiçek, yaprak, dal
: Motifler kırlentin karşılıklı iki köşesine verevolarak
yerleştirilmiştir. Kenarda geometrik motiften oluşan ince bir suyun bağlantılı sıralamalı tekranndan
oluşan ikinci bir motif kuIJanılmıştır. Kenar temizliği
astarlama tekniği ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 21

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlemede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede

: 43
: Örtü
: Orta
: Kanaviçe

: 126 cm.
: 134 cm.

: Etamin
: Katan iplik
: Orlon iplik
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Nesneli Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Pembe, koyu yeşil, kızıl kahve, koyu kahve
: Düz ve kırık çizgi
: Çiçek, yaprak, dal
:Vazo
: İşleme örtünün dört kenarını kaplamaktadır. Motifler düzgün sıralamalı kompozisyon tarzında işlenmiştir. Kenar temizliği ise örtünün tüm kenarlarına
geçirilen orlon iplik ile saçak bırakılarak tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 22

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 44
: Karyola ereği
: Şabanözü
: Kanaviçe
: 90 cm,
: 200 cm,

: Patiska
: Katan iplik
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne), gözerne
: Zincir, basit ilmek, sık ilmek, trabzan, piko
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Bordo, sarı, açık ve koyu çimen yeşili, pembe
: Gül, çiçek, yaprak, dal
: İşleme karyola ereğinin tek uzun kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel kaynaklı motifler S
şeklinde kenara paralelolarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği ise tığ dameli ile yapılmıştır.
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Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 45
: Karyola ereği
: Atkaracalar ilçesi, Ulupınar köyü
: Karıaviçe
: 90 cm.
: 200 cm.

: Etamin
: Katan iplik
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
: Zincir, basit ilmek, üçlü ilmek, çift ilmek, piko
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Kızıl kahve, koyu yağ yeşili
: Çıııar yaprağı, dal
: İşleme karyola eteğinin tek uzun kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzıııda işlenen bitkisel kaynaklı motifler kenara paralelolarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği
ise tığ danteli ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 24

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: 46
: Seccade
: Orta
: Kanaviçe

En

: 78 cm.
: 118 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
İşlemede

: Etamin
: Katan iplik

Kenar temizlernede
Astarında

: Dikiş ipliği, pamuklu kumaş
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Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Sembolik bezerne
Kompozisyon

: Çarpı iğnesi (tek iğne)

: Krem
: Koyu ve orta limon küfü yeşil, koyu ve orta mor, eflatun
: Çiçek, üzüm, yaprak
: Düz çizgi, Kandil
: Bir merkeze doğru yönlendirilmiş kompozisyon tarzında hazırlanan seeeadenin üç kenarında kalın bir
bordür içinde bitkisel kaynaklı, ortasındaki dikdörtgen kısmında ise bitkisel ve sembolik kaynaklı diğer
motifler yer almaktadır. Kenar temizliği astarlama
tekniği ile yapılmıştır.
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Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: 47
: Peşkir
: Ilgaz
: Hesap Işi

En

: 50 cm,
: 125 cm,

Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: Yerel Dokuma
: Katan iplik

: Susma, Düz Hesap İğnesi, Verev Hesap İğnesi
: Turuncu, koyu ve açık mavi, açık yeşil, kırmızı
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Kullanılan Renkler
Zeminde
Işlemede

Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

:Krem
: Koyu ve orta limon küfü yeşil, mor, eflatun,
turuncu
: Düz ve kırık çizgi, kare, üçgen
: Geometrik formlu çiçek, yaprak, tomurcuk ve daL.
: İşleme peşkirin karşılıklı iki kısa kenarının uç tarafında yer almaktadır. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında üçer adet motif kenara
paralelolarak yerleştirilmiştir. Motifleriri aralarında
ve üst taraflarında serpme olarak geometrik küçük
motifler yer almaktadır. Motiflerin hemen altında
ince sarmalar arasına yerleştirilen geometrik formlu
kırık dal ve aralarına yerleştirilmiş üçgen motiflerinden oluşturulmuş su, peşkirin iki uzun kenarında
da motiflerin uzunluğu kadar devam etmiştir. Kenar
temizliği ise peşkirin kendi ipliklerinden bükülerek
yapılan saçak ile tamamlanmıştır. Saçakların üzerine
işlemede kullanılan renklerden püsküller hazırlanarak bağlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 26

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 48
: Kaıyola ereği
: Yapraklı
: Kanaviçe
: 90 cm.
: 200 cm.

: Patiska
: Katan iplik
: Dantel ipliği
: Çarpı iğnesi (tek iğne)
: Trabzan, sık iğne, birid, piko,zincir
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede

Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Koyu ve ona limon küfü yeşil, koyu ve ona mor, eflatun, koyu mavi, açık mavi, bordo, turuncu, pembe,
sarı
: Çeşitli çiçekler, yaprak, gonca, başak, dal
: İşleme karyola ereğinin tek uzun kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel kaynaklı buket
şeklindeki motifler kenara paralelolarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği ise tığ dameli ile yapılmıştır.
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Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
İşlemede
Kenar temizlemede

: 49
: Peşkir
: Çankırı Merkez
: Türk İşi

: 50 cm.
: 125 cm.

: Yerel Dokuma
: Muline
: Saçak
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Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede
Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Bitkisel Bezeme
Nesneli bezeme
Kompozisyon

: Tahrirli pesent, şekline göre pesent, muşabak. sim
verev sarma, puan, gözeme,

: Krem
: Koyu ve açık yavruağzı, eflatun, koyu ve açık mavi,
koyu yeşil (Çıtak), siyah, somon, açık yağ yeşili

: Çiçek, yaprak, dal, selvi ağacı,
: Çadır, cami, minare
: İşleme kenardan merkeze doğru yönlerıdirilmiş
kompozisyon tarzında örtünün kısa kenarından iç
kısma doğru kalın bir bordür şeklinde bitkisel ve
sembolik kaynaklı motifler yer almaktadır. Kenar temizliği saçak bükülerek yapılmıştır.
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Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
İşlemede
Kenar temizlemede
Astarında

: 50
: Bindallı
: Çankırı merkez
: Dival işi
: 78 cm.
: 118 cm.

: Kadife
: Metal iplik
: Dikiş ipliği, pamuklu kumaş
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Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Nesneli bezerne
Kompozisyon

: Düz sarma, kabartma sarma, yarma sarma
: Astarlama
: Bordo
: San metal iplik
: Çiçek, yaprak, dal,
: Vazo, püskül
: Bir merkeze doğru yönlendirilrniş kompozisyon tarzında hazırlanan bindallının tamamında bitkisel ve
sembolik kaynaklı motifler yer almaktadır. Kenar temizliği astarlama tekniği ile yapılmıştır. Etek ve koi
ağzında dantel ile süsleme yapılmıştır.
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Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlemede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede

: 51
: Örtü
: Çankırı merkez
: Tel Kırma
: 100 cm,
: 100 cm,

: Tül
: Bartın ( tel kırma) Teli
: Tel kırma

: Çarpı iğnesi (tek iğne)
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezeme
Kompozisyon

: Bordo
: Beyaz metal tel
: Çiçek, yaprak, dal
: İşleme örtünün dört kenarına yerleştirilmiştir. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon tarzında işlenen bitkisel kaynaklı motifler kenara paralel
olarak yerleştirilmiştir. Kenar temizliği ise tel kırma
ile yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 30

Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlernede
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlernede

: 52
: Yağlık
: Çerkeş
: Hesap Işi

: 50 cm.
: 118 cm.

: Yerel dokuma
: İpek

: Susma .verev hesap iğnesi,
: Elde çırpma dikişi
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Krem
: Bej,cam göbeği yeşil
: Üçgen susma, kalın bordür
: Karanfil,yaprak,da!
: Bir merkeze doğru yönlendtrtlmiş kompozisyon
tarzında hazırlanan yağlığın kısa kenarında kalın
bir bordür içinde geometrik kaynaklı susma,
ortasındaki dikdörtgen kısmında ise bitkisel
kaynaklı karanfil motifleri düzgün ve atlamalı
sıralı kompozisyon tarzında düzenlenmiştir. Kenar
temizliği baskı tekniği ile yapılmıştır.
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Fotoğraf No
Ürün adı
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen isim
Kullanılan Gereçler
Zeminde
işlemede
Kenar temizlemede
Astarında
Kullanılan Teknikler
işlemede
Kenar temizlemede

: 53
: Bohça
: Çankırı Merkez
: Dival İşi
: 100 cm.
: 100 cm.

: Kadife
: Metal İplik
: Dikiş ipliği, pamuklu kumaş
: Düz sarma, şekline göre sarma, kabartma çiçek,
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Kullanılan Renkler
Zeminde
işlemede
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: Mor
: Sarı sim
: Çiçek, yaprak, dal,
: Kenardan merkeze ve merkezden kenara doğru
yônlendirllmiş kompozisyon tarzında hazırlanan
bohçanın dört köşesi ve ortasındaki d Kenar temizliği astarlama tekniği ile yapılmıştır.
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3.2.2 Dokumacılık
İnsanlar kendilerini dış etkilerden koruma, barınak edinme ve barınaklarda güzeli arama
duygularını karşılama gibi gereksinimlerini giderınede dokumacılık sanatından yararlanmışlardır.
Böylece dokumacılık en eski sanatlarımızdan biri olmuştur. Dokuma, çözgü ve atkı olmak üzere
iki veya daha çok iplik gruplarının belli kaidelere göre dik açı yaparak kesişmesinden oluşan
tekstil ürünüdür. Meydana gelen iplik kesişmelerine bağlama, örgü veya doku denir (Akpınarlı,
1986, s: 16; Deniz, 1998, S:3, Onuk ve Arkadaşları, 2004, s: 44)).
Dokumalar; kullanılan araç ve tekniklerine göre çarpana, kirkitli, mekikli ve mekiksiz
dokumalar olarak sınıflandırılır.

3.2.2.1 Dokumacılıkta Kullanılan Araçlar
Dokumacılıkta kullanılan en önemli araç dokuma tezgahlarıdır.Dokumanın yapım teknikierine göre dokuma tezgahlarını özellikleri farklıdır. Kirkitli, mekikli, mekiksiz dokumaların
tezgahları genel yapı da benzerlik göstermiş olsa da farklı özellikler içermektedirler. Tezgahların
yanı sıra çözgülerin hazırlanma, dokuma işlemini yapma v.b. işlemlerin uygulanmasında kullanılan yardımcı araçlar mevcuttur.

3.2.2.1.1. Tezgahlar
Halı ve düz dokumaların gelenekselolarak üretimlerinde duruş tipine göre yatay ve dikey
tezgahlar olup, dikey tezgahlarda üretim özelliğine göre sarmalı, germeli tezgahlar. dokuma kumaşlarda çukur, yüksek ve kamçılı tezgahlar kullanılır (Yazıcıoğlu, 1992, s: 52).
Sarmalı Tip Tezgahlar. Ülkemizde en çok kullanılan tezgah tipidir. Dokunan halı alt
merdanenin üzerine sarılarak halı dokunmasına devam edildiği için sarmalı tezgah adını almıştır. Bu tezgahlarda dokunacak halının çözgüsü tezgah üzerinde çözülmeyip başka bir çözgü
aparatında çözüldükten sonra ıezgaha aktarıldığı için çözgünün hatasız çözülmesi, çözgünün
tezgaha düzgün takılması ve aktarılması, tezgaha takılıp aktarıldıktan sonra çözgünün gevşek
olan telleri varsa teker teker bağlanarak mümkün olduğu kadar hepsinin aynı gerginliğe getirilmesi gerekir (Yazıcıoğlu, 1992, s: 52-53).
Germeli Tip (Düz) Tezgahlar. Germe tezgahlar ahşap ve metalolarak iki türde yapılır.
En önemli özelliği alt ve üst leventleriri kendi etrafında dönmeyip alt levendin aşağı yukarı levent yuvasında hareket etmesidir. Ahşap germe tezgahlarda alt levendin sabitleştirilmesi, kama
(takoz) ve vidalı gergi demiriyle metal germe tezgahta ise yan dikmelerde bulunan gerdirme sis112
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temiyle sağlanır. Çözgü tezgah üzerinde çözülür. Halı alt levende sarılmaz. Tezgah gevşetilerek
dokunan kısım alt levent üzerinde arkaya doğru kaydırılır. Sonra sıkıştırılarak önceki gerginliğe
getirilir (Öztürk, 2007, S: 44).
Yer Tezgahı: Levent (merdane) vazifesi gören iki adet sırık üç çatal yatak ve dört adet
(zemine) çakılan kazıktan oluşmaktadır. Sırıklar, yere çakılan kazıklara açılan deliklere geçirilir
veya sağlarnca bağlanır. Kazıklar ve sırıklar arasındaki mesafe, dokunacak olan halının enine ve
boyuna göre ayarlanır. Çözgü sırıklar arasında ve yere paralelolarak çözülür. Daha sonra dikilen
üç çatal ayaktan iki tanesine gücü ağacı bağlanıp gücüleme işlemi yapılır. Varangelen ağacı takılır.
Ağızlık ipi geçirilip zincir ve kilim dokuması yapılarak dokuma işlemine başlanır (Öztürk, 2007,
S: 45).
Çukur Tezgahlan Ülkemizde, el dokumacılığında yaygın olarak kullanılan bir tezgah
tipidir. En önemli özelliği, dokuyucunun oturduğu yer ve pedalların bulunduğu kısmın bir çukur içerisinde olmasıdır. Bunun dışında yüksek tezgahtan hiçbir farkı yoktur. Tamamen ağaçtan
yapılmış olan çukur tezgahlar iki adet gücü, mekik, uzatrna tahtası, bağlaç, elgeç, ayak pedalı, bir
adet üst denge tahtası ve tarak kısımlarından oluşur (Akpınarlı, 1996, S: 11).
Yüksek Tezgahlan Bu tezgahların yerden yüksek kurulmasından başka, çukur tezgahlardan hiçbir farkı yoktur. Sadece biraz daha derli topludur. Dokuyucu da çukurda oturmak
yerine, tezgahın çatısına bağlı düz ve genişçe bir tahta üzerine oturarak çalışmaktadır. Çukur
tezgahlarda olduğu gibi yine iki pedallıdır. Tezgahın çukur ya da yüksek olması kurulacak yerin
durumuna ve kuracak kişinin imkanına bağlıdır (Öztürk, 2007, S: 50).
Kamçılı Tezgahlar. Diğer gücülü tezgahlardan en önemli farkı; mekiğin el ile değil de
kamçı aracılığı ile atılmasıdır. Bu sistem el tezgahlarina büyük bir hız kazandırmıştır. Gücülerin
çelik tel ve tarakların demir olması dışında diğer bir özelliği de sökülüp takılabilir olması nedeniyle, kolayca bir yerden kaldırılıp başka bir yere kurulabilmesidir (Öztürk, 2007, S: 50).
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3.2.2.2. Yardımcı Araçlar
Mekik: Dokuma tezgahlarında dokuma süresince üzerine sarılan ya da içine masuraya
sarılı olarak konan atkı ipliğini çözgü iplikleri arasında açılıp kapanan açıklıktan bir uçtan bir
uca geçiren şimşır, meşe, elma, kayın gibi sert ağaçlardan ya da kemikten yapılan bir araçtır.
Bıçak: Dokuma sırasında fazla gelen atkı ve desen ipliklerinin kesilmesi için kullanılır.
Çıkrık: Yünün iplik haline getirilmesinde kullanılan, ahşap veya demirden yapılmış,
kol veya ayak yardımıyla döndürülen bir kasnak ve bu kasnağa bağlı olarak dönen, eğrilen iplik
üzerine sarıldığı bir milden meydana gelen iplik eğirme aletidir.
Kirkit: Düz el dokumalarında ve halılarda çözgüler arasında, dokumanın enine geçirilen
atkıları ve düğüm ipliklerini sıkıştırmaya yarayan ağaçtan. hayvan kemiklerinden ya da demirden
yapılmış el ya da çatal gibi dişli bir alettir.
Kirmen: İp eğirmek için kullanılan, yaklaşık 20-25 cm uzunluğunda, bir çubuğa (+) şeklinde geçirilmiş, iki ahşap parçadan meydana gelen alettir.

Fotoğraf SS, Tiftik Eğiren Kadınlar

Fotoğraf 54. Kirman
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Makas: Halı yüzeyinin düzgünleştirilmesi için kullanılır.
Yön Tarağı: Koyundan kırkılan yapağı önce yıkanır ve iyice kurutulduktan sonra tararıması için yün tarağından geçirilir. Tarakta taranan yapağının elyafı aynı yönde birbirine paralel
olur. Elyafın karışarak eğirme işlemi sırasında güçlük çıkarmaması için taranmış elyaf yönleri
dikkate alınarak temiz bir yerde yan yana ve üst üste konmasına dikkat edilir.

3.2.2.3. Dokumacılıkta Kullanılan Gereçler
Dokumacılıkta kullanılan en önemli gereç çeşitli özellikteki elyaflardan yapılmış ipliklerdir. Pamuk, yün, tiftik, ipek iplikler geçmişten günümüze dokumacılıkta kullanılmaktadır. Doğal
elyaflara alternatif üretilen yapay ve sentetik elyaflardan yapılan ipliklerde dokumacılıkta kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde sentetik ipliklerin ucuz olmasından dolayı tercih edilmekle
birlikte geleneksel dokumaların devam ettirilmesi ve çeyizler için yapılan dokumalarda tercih
edilmemektedir.

Fotoğraf 56. Tiftik Çilesi
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Fotoğraf 57. Çıkrık
Çözgü ipliği: Dokumacılıkta dokumadan önce hazırlanan dokumanın iskeletini oluşturan boyuna ipliklerdir.
Atkı ipliği: Çözgü ipliklerinin arasından enine geçirilen ipliktir.
itme ipliği: Halının havlı yüzeyini meydana getirmek için kullanılan ipliktir.
Desen ipliği: Üç iplik sitemine göre dokunan dokumalarda (kilim, cicim v.b.) çözgü ve
atkıdan başka deseni oluşturmak üzere kullanılan ipliktir.
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3.2.2.4. Dokumalarda Kullanılan Teknikler
Dokuma teknikleri kullarulan hammadde, araç ve yapım tekniklerine verilen isimlere
göre gruplandırılrnaktadır. Buna göre; kirkitli dokumalar, mekikli dokumalar, çarparıa dokumalar olarak sınıflandırılır.

Fotoğraf 58. Israr Tezgahta Kilirn Dokunurken

3.2.2.4.1. Kirkiili Dokumalar
Atkı ve ilme veya desen ipliklerinin ağaçtan veya demirden yapılmış "kirkit" adı verilen
alet ile vurularak sıkıştırılmasıyla yapılan el dokumalarına "kirkitli dokumalar" denir, Kirkirli dokumalar; düz kirkitli dokumalar; kiJim, zili, eicim ve sumak ve havlı kirkitli dokumalar. halı ve
tülü olarak sınıflandırılmaktadır (Onuk, Akpmarlı; Ortaç, Alp, 2004: 44).

3.2.2.4.1.1. Havlı Kirkiili Dokumalar
Halı: Halı, üç iplik sistemiyle (atkı, çözgü, ilme) yapılan, çözgü (anş) tellerinin her bir

çiftine ipek, yün gibi ipliklerden ilme (düğüm) atılıp sıra oluşturulan ve her düğüm sırasından
sonra enine atkı (argaç) atılıp sıkıştırılarak, aynı yükseklikte kesilmiş havlı yüzlü dokumalardır.
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Halı dokumasının dağılmaması için başlangıç ve birim kısımlarında yapılan düz dokumalara kilim örgüsü denir. Kenar örgüsü ise, halının yanlarının sağlam olması için zemin renginde
ya da farklı bir renkte, iki veya üç katlı, dokumada kullanılan atkı ipliğiyle paralelolarak yapılan
yan örgülerdir. Her sırada atkı atıldıktan sonra atkıya bağlantılı olarak kenar örgüsü yapılır. Atkı,
ilme sıraları arasına halının enine paralelolarak atılır ve çözgü ile beraber halı dokumasının zeminini oluşturur. Her sırada atılması gereken atkı ipliği, kirkitle bir önceki ilme sırasını sıkıştınr,

Fotoğraf 59. Çankırı Halısı
Halının tamamlanabilmesi için birim kısmında, halının dokumaya başlanması sırasında yapılan kilim dokuması ve çiti örgüsünun örülmesi gibi işlemlerin yeniden yapılması gerekir. Ancak
tek farklılık sıralamada kendini gösterir. Halının başlangıç kısmında önce çiti örgüsü, sonra kilim
dokuma ve havlı yüzey dokuması yapılırken, birim kısmında önce kilim dokuması, ardından çiti
örgüsünün örülmesiyle halının dokuma işlemi tamamlanmış olur (Öztürk 2007, s: 58-59).
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3.2.2.4.1.2. Düz Kirkitli Dokumalar
Kilim: Tersi ve yüzü aynı görüntü de olan atkı yüzlü bir dokumadır. Motiflere göre

renkli atkı iplikleri çözgülerin bir altından, bir üstünden geçerek motifin sınırları içinde gidip
döndükten sonra kirkit ile dövülerek çözgüler görülmeyecek şekilde sıkıştıularak dokunurlar
(Soysaldı, 1998, s: 142).

Fotoğraf 60. Çankırı Kilim Örneği
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Zili: Üç veya daha fazla iplik sistemine dayanarak yapılan bir düz dokuma yaygı türüdür.

Zili dokumalannda motifler teknik zorlamalar nedeniyle geometrik, dik ve verev çıkışlıdır.
Desene göre desen ipliklerinin arasına sıra boyunca 2 üst- ıalt veya 3 üst- ıalt gibi atlamalada
dokunurlar. Atlamalarüst üstegelecekşekilde tekrarlanarak düzzili, veya hersırada kaydınlmasıyla
tekrarlanarak çapraz zili meydana gelir. Çift kat görünümlü, kalın ve sağlam dokumalardandır.
En belirgin diğer bir özelliği de arka ve ön yüzünün görüntüsü farklıdır.

Fotoğraf 61. Çankın Zili Örneği
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ekim: Dokuma sırasında desen ipliğinin, desen e göre farklı sayılarda çözgü iplikleri
üzerinden atlatılarak geçirilmesi ve her desen sırasından sonra atkı ipliği atılarak sıkıştırılrnası ile
oluşturulan dokumalara eicim denir (Soysaldı, 1996). Cicim dokumalarında farklılıkları belirtmek
için toplam dört çeşit adlandırma vardır. Bunlar; seyrek motifli eicim, sık motifli cicim, atkı yüzlü
seyrek motifli cicim, atkı yüzlü sık motifli cieimdir (Öztürk 2007, s: 64).

Fotoğraf 62. Çankırı Cicim Örneği
Sumak: İki veya üç iplik sistemiyle dokunmaktadır. Aynı renkteki desen alanları içinde
farklı renkteki desen ipliklerinin çözgü ipliklerine devamlı olarak dolanmasıyla oluşur. Desen
iplikleri kendi alanında çözgülere dolandıktan sonra bazen arkadan yana veya yukarıya doğru
geçerek aynı renkteki başka desen alanlarında dolanmaya devam edilir. (Öztürk 2007, s: 64).
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3.2.2.4.2. Mekikli Dokumalar
Dokuma sırasında gücü çerçevelerinin hareketiyle çözgü ipliklerinin arasında meydana
gelen aralıktan atkı ipliği mekik aracılığıyla geçirilerek "dik, çukur, kamçılı ve yüksek" tezgah
olarak bilinen tezgahlarda yapılan dokumalara "mekikli el dokumacılığı" denir. Mekikli dokumalar,
çözgü ipliklerinin farklı şekillerde açılarak atkı ipliği geçirilmesi ile değişik bağlantılar elde edilen
kumaşlardır (Akpınarlı, 1996, s: 12).

Fotoğraf 63. Çankırı Bez Dokuma
Çankırı yöresinde dokunan bezlerin üzerine tahta kalıplarla baskı tekniği kullanılarak
desenler yapılmıştır. İncelemelerde evlerde ve Çankırı müzesinde tahta baskı kalıpları ve bu
kalıplarla desenlerıdirilmiş ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerde bitkisel, nesneli ve geometrik
motifler kullanılmıştır.

122

Çankırı EI Sanatları

Fotoğraf 64. Çankırı'da Tespit Edilen Tahta Kalıplarla Desenlendirilmiş Kumaş Örneği

Fotograf 65. Tahta Baskı Kalıbı
Yörede yapılan araştırmalar sonucunda değişik kumaş türlerine rastlanmıştır. Bunlar;
Kemha: Çözgüsü ve atkısı ipek, deseni yapan takviye atkısında ayrıca gümüş veya altın
alaşımlı telle çok sık dokunmuş ipekli bir kumaştır. Kemhanın deseni çözgü yüzlü saten üzerine
ipek ve klaptan takviyesiyle dokunur ve çok kompleks bir tekniktir. Kalın ve sık dokunmuş olması, üst kaftan yapımına çok elverişlidir. (Gürsu, 1988, S: 25).
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Fotoğraf 66. Çankırı'da Tespit Edilen Kemha Kumaş Örneği

Fotoğraf 67. Çankırı'da Tespit Edilen Kemha Kumaş Örneği
Atlas: Avrupa'nın saten dediği en eski ipekli dokuma tekniğidir. Atkı telleri gizli kaldığından, çözgü yüzlü dokuma türüdür. Çözgü yüzleri yan yana gelerek kendine özgü bir parıltı verir.
İpeğin parlaklığını en iyi gösteren kumaş türüdür (Gürsu, 1988, S: 27).
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Fotoğraf 68. Çankırı'da Tespit Edilen Atlas Kumaş Örneği
Kutnu: Kutnu adı, pamuktan yapılmış kumaş anlamına gelir. Zamanla enine ipekten

parlak, pamuktan mat çizgiler meydana getiren kumaşa bu ad verilmiştir. Çözgü telleri pamuk
ve ipek olarak, atkısı ise genellikle pamuk atılır (Gürsu, 1988, s: 21).

Fotoğraf 69. Çankırı'da Tespit Edilen Kutnu Kumaş Örneği
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3.2.2.4.3. Çarpana Dokumalar
Çarpana dokuma, deri, ince ağaç levha, karton v.b, malzemelerden üçgen, dikdörtgen
veya altıgen şeklinde kesilmiş ve köşeleri delikli çarpana kartlarına geçirilmiş çözgülerin arasına,
kartların çevrilmesiyle oluşan aralıktan atkı ipliği atılması ile elde edilen ince dokumalara denir.
Çarpana dokumalar geçmişte ve günümüzde eşya bağlamak, taşımak, süslemek, giyim
aksesuarı olarak veya kadınların çocukları sırtına bağlayarak taşımada yararlandıkları bir dokuma
türü olmuştur (Onu k, Akpınarlı, Ortaç, Alp: 2004),

Fotoğraf 70, Çankırı Çarpana Dokuma Örneği
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3.2.2.5. Dokuma Ürün Örnekleri
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BİLGİ FORMU 32

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü

:71
: Çankırı - Merkez Oş-merkezi)
: Yaygı
: 80 cm.
: 450 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim, cicim
: Lacivert, kırmızı, beyaz, turuncu, yeşil, mavi ve beyaz

Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, çengel, baklava
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Kompozisyon

: Yaygının zemini düz ve desenli olarak değişik kalınlıklarda
bordür oluşturacak ekilde bölümlere ayrılmıştır. Desenli ince bordürde birbiri içine geçmiş çengel motifleri. kalın
bordürlerde ise birbirini takip eden baklava dilimleri kullanılmıştır.
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BİLGİ FORMU 33

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü

:72

: ç. Medresesi
: Yaygı
: 75 cm.
: 400 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim, cicim
: Lacivert, kırmızı, sarı, pembe, toprak rengi

Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, çengel, kare, eşkenar dörtgen
Kompozisyon
: Yaygının tamamı küçük ve büyük eşkenar dörtgenleriri birbirini takip ettiği bölümlere ayrılmıştır. Bu bölüm!erin etrafına
çengel motif yerleştirilmiştir. Desenler cicim tekniği kullanılarak oluşturulmuştur.
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BİLGİ FORMU

Fotoğraf No

: 73

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: ç. Medresesi

En

34

: Yaygı

:nem.

: 296 cm.
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
: Yün
Çözgü
: Yün
Desen
: Yün
Kullanılan Teknikler :Kilim
Kullanılan Renkler
Zeminde
: Kırmızı, bej
Desende
: Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, lacivert, pembe, krem ve beyaz
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak ve baklava
Kompozisyon
: Yaygı mavi, kırmızı ve krem zeminlere sahip bölümlerden
oluşmaktadır. Mavi zeminli bölümlerde desenler aralıksız
olarak takip ederken, kırmızı ve krem zeminli alanlarda en az
yarım motif genişliğinde aralık bırakarak devam etmektedir.
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BİLGİ FORMU 35

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik bezerne

: 74

: ç. Medresesi
: Yaygı
: 93 cm.
: 405 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim, cicim
: Lacivert, kırmızı, beyaz
: Kırmızı, lacivert, sarı, yeşil, kahverengi, bej ve beyaz
: Düz çizgi, zikzak ve baklava, çengel
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Kompozisyon

: Yaygının tamamı kilim ve cicirn tekniklerinin ayrı ayrı alanlar
içinde birbirini takip edecek şekilde ince ve kalın şeritlerden
oluşmaktadır. Lacivert renginin zemin rengi olarak yaygının
tamamında kullanılması desenlerin daha belirgin hale gelmesini sağlamıştır.
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BİLGİ FORMU 36

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 75

: ç. Medresesi
: Yaygı

: 63 cm.

: 247 cm.
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
:Yün
Çözgü
: Yün
Desen
: Yün
Kullanılan Teknikler : Kilim, cicim
Kullanılan Renkler
: Kırmızı, lacivert, sarı, mavi, kahverengi, bej ve beyaz
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Baklava, üçgen, zikzak
Kompozisyon
: Yaygının başlangıç ve bitişteki iki ucunda üç değişik kalınlığa
sahip ve birbirini aralıksız takip eden cicim tekniği ile oluşturulmuş şeritler bulunmaktadır. Bu şeritler yaygının tamamında da takip eden kırmızı ve lacivert bölmelerle ayrılmıştır. Bu
bölmelerden ikişer tanesinin zemini beyaz olup içi motiflerle
zenginleş tiril mişti r.
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BİLGİ FORMU 37

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 76
: Kızılırmak (Kuzey Kış!a)
: Yaygı
: 165 cm.
: 338 cm.
: Arguvan kilim

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
: Yün
Çözgü
: Yün
Desen
: Yün
Kullanılan Teknikler : Kilim
Kullanılan Renkler
: Kırmızı, lacivert, turuncu, yeşil, mavi ve beyaz
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Sembolik bezerne : Parmak, bıçkı, dermen, katlı kıvrım
Kompozisyon
:Arguvan namazlık olarak isimlendirilen kilimin tam ortasında
arka akaya sıralanmış 5 tane oy adı verilen altıgenler bulunmaktadır. Altıgenlerin içinde dermen ve katlı kıvrım motifleri kullanılmıştır. Kilimin iki kenarında ise parmak ve bıçkı
motifleri kullanılmıştır.
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BİLGİ FORMU 38

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı

Çözgü

:77

: ç. Medresesi
: Seceade
: 94 cm.
: 127 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim alikli kilim)
: Lacivert, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, gri (mavimsi) ve beyaz

Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Üçgen, Baklava, düz ve kırık çizgi
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Kompozisyon

: Seccadenin etrafını eninde ve boyunda farklı motifterin kullanıldığı kalın bordür çevrelemektedir. Zeminle bordür kırmızı renkli üçgenlerin arlıksız olarak sıralandığı ince bir su ile
ayrılmaktadır. Zeminde çift mihrap kullanılmış ve içine daha
çok halılarda rastladığımız büyük bir göbek motif yerleştirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 39

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler

: 78

: ç. Medresesi
: Seccade
: 122 cm.
: 181 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim
: Lacivert, kahverengi, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve beyaz

Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Üçgen, daire, altıgen, baklava, zikzak
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Kompozisyon

: Etrafı bir kalın ve iki tane ince bordür ile çevrelenmiş tek mihraplı bir seecadedir. Bordürlerin zeminlerinde kahverengi ve
turuncu renkleri kullanılmıştır. Mihrabın içindeki motifler
altıgenin etrafına yerle tirilen daireler ile çiçek görünümünde olup baklava dilimi oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir.
Mihrabın iki yanında ise Dikdöngen alan içinde sıralanmış
daireler bulunmaktadır.
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BİLGİ FORMU 40

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler

: 79
: Kızılırmak
: Yaygı
: 151 cm.
: 290 cm.

: Yiin

: Yün
: Yiin

: Kilim
: Kırmızı, siyah, beyaz, mavi, kahverengi, turuncu, sarı, pembe,
yeşil

Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Sembolik bezerne : Kurtağzı. angıt, kuş, kıvrım

140

Çankırı EI Sanatları

Kompozisyon

: Kilimin zemini değişik renklere sahip ve içine desen yerleştirilmiş kalın bölümlerden oluşmaktadır. Başlangıç ve bitişini
belirleyen motif kurtağzıdır. Diğer bölümlerde ise belirli bir
düzeni takip etmeksizin angıt, kıvrım, kaplumbağa ve kuş
motifleri kullanılmıştır.

141

Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 41

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü

: 80
: Kızılırmak (Kuzey Kışla)
: Yaygı

: 155 cm.
: 266 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim
: Kırmızı, siyah, beyaz, mavi, san, yeşil

Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Sembolik bezerne : Parmak, kıvrım, yarım kıvrım, bıçkı, kirman, angıt, küçük angıt, kuş, içi içine giydirmeli
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Kompozisyon

: Kilimin iki yanında bıçkı, başlangıç ve bitişierinde ise yarım kıvrım motifleri kullanılmıştır. Yaygının dört bir tarafını
eninde ve boyunda farklı motiflerin kullanıldığı iki bordür
çevrelemektedir. Bu bordürlerde kıvrım, yarım kıvrım bıçkı,
kirman gibi motifler yer almaktadır. Zemin ise zikzak çizgilerle birbirinden ayrılan 3 eşit parçaya bölünmüş ve parmak,
kıvrım, kuş, içi içine giydirrneli gibi motifler kullanılarak desenlendirilrnişrir,
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BİLGİ FORMU 42

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler

: 81
: Kızılırmak
: Yaygı
: 122 cm.
: 196 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim
: Kırmızı, siyah, beyaz, sarı, mavi, yeşil, turuncu, açık pembe,
koyu pembe

Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Sembolik bezerne : Boncuk, dik doldur, kıvrım, kirmen, boncuk, angıt, saç bağı
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Kompozisyon

: Kilimin eninde ve boyunda birbirinden faklı iki bordür yer
almaktadır. Bordürler birbirinden iki tarafı kırık çizgilerle
ayrılmaktadır. Boyuna doğru yer alan ikinci bordürde kendi içinde boncuk mo tın olarak adlandırılan zikzak çizgilerle
bölünmüştür. Zemin ise boncuk motif ile üç eşit parçaya ayrılmış ve her parçanın onasına gelecek şekilde yerleştirilmiş
bakJava dilimleri yer almaktadır.
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BİLGİ FORMU 43

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 82

: Kızılırmak
: Namazlık
: 109 cm.
: 136 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
: Yün
Çözgü
: Yün
Desen
:Yün
Kullanılan Teknikler : Kilim
Kullanılan Renkler
: Kırmızı, siyah, beyaz, sarı, mavi, yeşil, turuncu, pembe
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Sembolik bezeme : Kıvrım, Elif'in angıtı, banat, saç bağı, filize, kurtağzı
Kompozisyon
: Kilimin etrafı bir kalın ve iki tane ince bordür ile çevrelerımiş
tek mihraplı bir seccadedir. Geniş olan bordürde elifin angıtı
ve kurtağzı motifleri ince bordürde ise banat motif ile kurtağzı motifleri kullanılmıştır. Zeminde ise kuş rnotifleri, saç
bağı ve banat motifleri yer almaktadır.
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BİLGİ FORMU 44

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 83
: Kızılırmak (Kuzey Kışla)
: Heybe

: 53 cm.

Boy
: 168 cm.
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
:Yün
Çözgü
:Yün
Desen
: Yün
Kullanılan Teknikler : Kilim
Kullanılan Renkler
: Kırmızı, siyah, beyaz, açık mavi, koyu mavi, sarı, yeşil
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Sembolik bezerne : Kurtağzı, dik doldur, kıvrım, böbrek
Kompozisyon
: Heybenin cep kısımları kareye yakın iç içe geçmiş dikdörtgenIere bölünmüştür. İçteki bölmenin ortasında bir altıgen
yer almaktadır. Heybenin orta kısmı ise değişik renklerde
bölmelere ayrılmış ve kurt ağzı motif ile desenlerıdirilmiş
alanlardan oluşmaktadır.
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BİLGİ FORMU 45

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 84
: Kurşunlu
: Yaygı
: 79+79=152 cm.
: 281 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
:Yün
Çözgü
: Yün
: Yün
Desen
Kullanılan Teknikler : Kilim, eicim
: Kırmızı, siyah, beyaz, mavi, sarı, turuncu
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, üçgen, baklava
Kompozisyon
: Kilim iki parçadan oluşmaktadır. Başlangıç ve bitişinde kırmızı, siyah ve mavi düz şeritler kullanılmıştır. İki yanında ise
değişik renklerde ve birbirini aralıksız takip eden kırık çizgilerden oluşmuş motifler yer almaktadır. Zeminin boş kalan
yerlerinde ve bazı kenar motiflerinin içinde belli bir düzeni
takip etmeksizin cicim tekniği kullanılarak oluşturulmuş motifler yer almaktadır.
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BİLGİ FORMU 46

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Kompozisyon

: 85
: Kurşunlu
: Yolluk
: 84 cm.
: 300 cm.

: Yün
: Yün
: Yiin

: Kilim, cicirn
: Kırmızı, siyah, beyaz, mavi, turuncu, yeşil, açık ve koyu pembe
: Düz çizgi, zıkzak, üçgen, baklava, kare
: Yolluğun zemini renkli eşit kalınlara sahip çizgilerden oluşan
şeritlerden ve aralarda kalan bölümlerde ise cicim tekniği
uygulanarak oluşturulan motifterin birbirini aralıksız olarak
takip etmesi ile oluşturulmuştur.
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BİLGİ FORMU 47

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 86
: Şabanözü
: Yaygı
: 85 cm.
: 305 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
: Yün
Atkı
Çözgü
: Yün
: Yün
Desen
Kullanılan Teknikler : Kilim
Kullanılan Renkler
: Kırmızı, kahverengi, beyaz, turuncu
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
Kompozisyon
: Yaygıda motifler farklı renkte zeminler üzerinde, yatay şekilde aralıksız tekrar ederek birbirini takip etmektedir. Kilimin
başlangıç ve bitiş yerlerinde zeminde kullanılan desenden
daha farklı desen kullanılmıştır.
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BİLGİ FORMU 48

Fotoğraf No

: 87

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: Korgun
: Yaygı

En

: 120 cm.
: 185 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
: Yün
Çözgü
: Yün
Desen
: Yün
Kullanılan Teknikler : Kilim
Kullanılan Renkler
: Kırmızı, siyah, beyaz, hardal
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava, altıgen
Kompozisyon
: Yaygının etrafı değişik kalınlıklarda iç içe geçmiş bordürlerden oluşmaktadır. Her bordür ise birbirinden kırık çizgilerle
ayrılmaktadır. Orta zemin ise iki eşit alana bölünmüş ve her
alanın etrafı ince bir bordür ile çevrelenrniştir. Zemindeki
kare alanların içine iki farklı motif ile aralık verilmeksizin yerleştirilmiştir.
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BİLGİ FORMU

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme
Kompozisyon

49

: 88
: Kızılırmak
: Heybe
: 375 cm.
: 37+25+37=97 cm.
: Yiin

: Yün
: Yün
: Kilim, cicim
: Kırmızı, siyah, beyaz, mavi, koyu mavi, yeşil, gri, bordo ve
kahverengi
: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
: Heybenin cep kısmında bütün yüzey baklava dilimlerinin birbirini takip etmesiyle oluşturulmuştur. Bu alanın etrafı zikzak çizgilerle çevrelenrniştir. Cebin ağzında ve alt kısmında
tek bir motif belli aralıklarla ve değişik renklerde sıralanmıştır. Heybenin orta kısmı ise kırık çizgilerin ve düz çizgilerin
oluşturduğu şeritlerle iki eşit parçaya ayrılmıştır.
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BİLGİ FORMU 50

Fotoğraf No

: 89

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: ç. Medresesi

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Kompozisyon

: Seccade
: 121 cm.
: 164 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim
: Kırmızı, lacivert, beyaz, mavi, sarı, yeşil, turuncu, gri
: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
: Etrafı biri diğerlerine göre daha kalın üç tane bordür ile çevrelenmiş tek mihraplı bir seccadedir. Zemin rengi kırmızı olup
mihrabınm içi yeşil renk ile zeminden ayrılmıştır. Bordürlerde motifler birbirini ara vermeksizin takip etmektedir.
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BİLGİ FORMU 51

Fotoğraf No

: 90

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

: Orta
: Yaygı

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Kompozisyon

: 130 cm.
: 255 cm.

: Yün
: Yün
: Yün
: Kilim
: Kırmızı, siyah, beyaz, açık mavi, koyu mavi, sarı, yeşil, turuncu, kahverengi
: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
: Yaygıııın zemini değişik zemin renklerine sahip ama aynı desenin farklı şekilde renklendirilmesiyle oluşturulmuş karelere bölünmüştür. Kilimin enine tam ortasına gelecek şekilde
boyuna ise asimetrik bir biçimde yerleştirilmiş bir desen bulunmaktadır.
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BİLGİ FORMU 52

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü
Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme
Kompozisyon

: 91
: Bayramören
: Seccade
: 97 cm.
: 133 cm.

:Yün
:Yün
: Yün
: Halı
: Kırmızı, siyah, beyaz, mavi, saman, pembe
: Düz çizgi, zikzak, üçgen, baklava
: Seccade tek mihraplı olup, mihrabın içinde zikzak şeklinde
oluşturulmuş desen boyuna, yön değiştirmeden, kırmızı ve
mavi zeminli olarak yan yana sıralanmıştır. Bu alanlar zikzak
çizgilerin bulunduğu ince şeritlerle birbirinden ayrılmaktadır. Halının etrafında tek bir bordür bulunmakta ve bu bordürün etrafını ince su çevrelemektedir.
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BİLGİ FORMU 53

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü

:92
: Kurşunlu
: Kuşak

: 155 cm.
: 266 cm.

: İpek
: İpek
: Bezayağı dokuma
: Kırmızı, tururıcu, hardal sarısı, açık yeşil ve krem

Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi
Kompozisyon
: Kuşağın başlangıç ve bitiş yerleri değişik renk ve kalınlıkta
şeritlere ayrılmıştır. Her şeridin etrafı beyaz çizgi ile belirginleştirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 54

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü

: 93
Medresesi
: Yaygı
:

Ç,

: lOS cm.
: ISO cm.

:Yün
:Yün
:Yün
: Tülü dokuma
: Kırmızı, koyu kırmızı, beyaz, açık mavi, turuncu, pembe

Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik bezeme: Düz çizgi,
Kompozisyon
: Yaygı değişik renklerde yün lifinin belli aralıklarla enine şeritler oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 55

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Atkı
Çözgü

Desen
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Sembolik bezerne

: 94
: Korgun
: Yaygı

: 135 cm.
: 185 cm.

: Yün
: Yiin
: Yün

: Halı
: Kırmızı
: Siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı, pembe
: Düz çizgi, çengel
: Sekizli yıldız
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Kompozisyon

: Halının etrafını ince bir bordür çevrelemektedir. Zeminde ise
zikzak oluşturacak şekilde oluşturulan desen yön değiştirilerek yerleştirilmiş ve arada kalan boşluklara yıldız yerleştirilmiştir. Bordür ile zemini birbirinden ayırmak için zikzak çizgi
kullanılmışur,
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BİLGİ FORMU 56

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 95
: Korgun
: Yorgan
: 140 cm.
: 180 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
: Pamuklu kumaş, renkli baskı boyası
Kullanılan Teknikler : Ahşap baskı, Yorgan sırıma
Kullanılan Renkler
Zeminde
: Beyaz
: Kırmızı, hardal sarısı ve siyah
Desende
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme: Yıldız
Bitkisel Bezerne
: Stilile edilmiş karanfil ve yaprak motifleri
Sembolik bezerne : Şal deseni
Kompozisyon
: Kompozisyonun ana şemasını yıldız motif oluşturmaktadır.
Yıldız motifinin kenarları karanfil ve yaprak motiflerinden
oluşan kompozisyonla birbirini takip edecek ve bordür oluşturacak şekilde raporlanmıştır. Ayrıca yıldızın içinde ve dışında değişik boyutlarda şal desenleri yerleştirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 57

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En

: 96
: Yapraklı
: Çarpana
: 2.5 cm.
: 400 cm.

Boy
Yörede Verilen İsim
:Yün
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler : Çarpana dokuma (Düz dizgi sistemi)
Kullanılan Renkler
: Sarı, kırmızı, kahverengi
Çözgü
: Yün
: Yün
Atkı
: Yün
Desen
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme: Düz çizgi, kare
Kompozisyon
: Düz dizgi olarak hazırlanan çözgü ipliklerinin arasından hep
ileri olarak döndürülen çarpanalar arasından atkı iplikleri
geçirilerek ortadan ince kenarlarda kalın çizgi oluşturulmuştur.
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3.2.3. Örücülük
Farklı elyaf çeşitlerinde, ince yada kalın bükümlü çeşitli cinsteki ipliklerin, bitkisel materyallerin basit araçlarla veya el ile birbiri üzerine ilmeklenmesi yada düğümlenmesi sonucu meydana gelen ürünlere örgü denir. Örücülük sanatının başlangıç tarihi bilinmemekle beraber yapılan araştırmalarda Orta Asya'da M.Ö. dönemleri ait örgü örneklerinin bulunması örgü sanatının
Türklerde gelişmiş olduğunu göstermektedir. Doğuda gelişen örücülük sanatı, ticaret gemileri
ve göçlerle avrupaya yayılmıştır. Örücülük sanatının geliştiği dönemlerde bireyleri kaliteli eğitmek ve kaliteli ürün geliştirmek amacıyla loncalar ve eğitim kurumları kurulmuştur (Akpınarlı,
1995, s: 12).
Ancak geleneksel örgüler Anadolu da özellikle genç kızlara temel beceri olarak öğretilrnek te ve çeyiz geleneğinin en önemli ürünleri olarak üretilmektedir.El örücülüğü, el sanatları
ürünleri içerisinde en yaygın yapılanlarından biridir. Bunun en önemli nedeni el örücülüğü araçları kolay taşınabilen ve her ortamda uygulanabilen özellikte olmasıdır.
El örgülerinde uygulanan teknikleri, kullanılan araçlara göre ve araçsız olmak üzere şu
şekilde sınıflandırabiliriz.
Araç ile Yapılan El Örgüleri; kullanılan aracın adını alan bu gruptaki örgüler,
- Tığ Örücülüğü
- Şiş Örücülüğü
- iğne Örücülüğü
- Firkete Örücülüğü
- Mekik Örücülüğü olarak sıralayabiliriz.
Araçsız Yapılan El Örgüleri; yapımında herhangi bir araç kullanılmadan hammadde v.b.
işlemlerin yapılmasında yardımcı araçlar kullanılan örgüler,
- Bağlama Örgüler
-Ağ örgüler
- Bitkisel Örücülük (Onuk ve Arkadaşları, 1998, S: 35).
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3.2.3.1. Örücülükte Kullanılan Araçlar
Ei örücülüğünde kullanılan araçlar; iğne, tığ, mekik, firkete ve şiştir,
İğne: Çelikten yapılmış çeşitli kalınlık ve incelikte olan bir ucu siri diğer ucu ise ipliğin
geçmesi için orta kısmında açıklık bulunan bir araçtır. İğne örücülüğünde temel araç olarak kullanılmakta diğer örgü tekniklerinde ise yardımcı araç özelliğinde kullanılmaktadır.
Tığ: Çelik, plastik, alüminyum, tahta v.b. materyallerden yapıları bir ucu düz diğer ucu
kancalı olan araçtır. Kullanılacak ipliğin kalınlığına göre tığ kullanılması gerektiğinden çeşitli kalınlıkta ve boylarda üretilmektedir. Piyasada kalınlıklarına göre numaralandınlmış olarak sattımaktadır.
Şiş: Çelik, plastik, alüminyum, tahta v.b. mateıyallerden yapılan bir ucu sivri diğer ucu
ilmeklerin kaymaması için kapatılmış iki adet olarak kullanılan bir araçtır. Kullanılacak örgü ipliğinin kalınlığına göre numaralandınlarak piyasada 1 -10 numara arasında değişmekte ve sayı büyüdükçe kalınlık artmaktadır. Çorap örücülüğünde kullanılan beş şişler ise 25cm.uzunluğunda
ve iki ucu sivridir.
Pirkere. "U" şeklinde metal, alüminyum ve çelikten yapılmış bir araçtır. "U" şeklindeki
aracın ara genişliği lcm'den başlayarak 7-8 cm'ye kadar kullanılacak iplik kalınlığına göre seçilmektedir. Firkete örücülüğünde firkete ile birlikte tığ aracıda kullanılmaktadır.
Mekik: Çelik, plastik veya alüminyumdan yapılmış iki oval parçanın arasında iplik sarmak
için küçük bir masuranın bulunduğu araçtır. Genellikle ince iplikler kullanılır.

3.2.3.2. Örüeülükte Kullanılan Gereçler
El örücülüğünde kullanılan en önemli gereç, çeşitli elyaflardan üretilmiş olan iplikler ve
bitkisel materyaller olan ince bitki dalları, yaprakları v.b. dir. Şiş örücülükte çoğunlukla yün, tiftik
ve sentetik iplikler tığ örücülünde pamuk, yün ve sentetik, iğne örücülüğünde ipek, pamuk ve
sentetik, firkete ve mekik örücülüğünde ise; pamuk, sentetik kullanılmaktadır. Piyasada; örgü
ipliği, merserize iplik, katan ipliği, floş iplik ve dantel ipliği olarak satılmaktadır.
Örücülükte yardımcı gereç olarak pul, boncuk v.b. materyaller kullanılmaktadır.
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3.2.3.3. Örücülükte Kullanılan Teknikler
3.2.3.3.1. Tığ Örücülüğü
Tığlann özelliklerini ince, kalın, kısa, uzun olarak seçerken kullanılacak ipliklerin kalınlığı
kadar teknikte belirleyici olmaktadır.
Tığ ile iplikten meydana getirilen ilmeklerin içinden yeni ilmekler oluşturmak üzere
yapılan ürünlere tığ örücülüğü denir.
Tığ örücülüğü basit ilmek, çift ilmek, üçlü ilmek, sarma ilmek, halka ilmek, örümcek
ilmek ve Tunus ilmeği tekniklerinin çeşitli tığ barış şekilleri ile bir arada kullanılarak farklı
model ve motifler elde edilmektedir.
Tığ örücülüğünü ince, kalın örgüler olarak sınıflandırdığımızda; ince örgüler oya ve
danteldir. İnce şerit halinde ve üç boyutlu örülen örgüler oya olarak adlandırılmakta, bir ucu
girintili çıkıntılr, diğer ucu düz çeşitli incelikte örülen kenar dantelleri veya iki kenan da düz
örülen ara dantelleridir. Kalın örgüler ise çeşitli ölçülerde başlanılan ve kazak, hırka, yastık v.b.
ürünlerin örüldüğü örgülerdir.

Fotoğraf 97. Çankırı Tığ Oyası
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Fotoğraf 98. Çankırı Tığ Danteli
Çankırı ilinde tespit edilen ürünlerin % 62.28'ini tığ örücülüğü ile yapılmış ürünler
oluşturmaktadır. Bu ürünlerin % 39.39'u tığ danteli, % 22.89'u da tığ oyasıdır.
Tığ oyalannın tamamında gereç olarak sentetik iplik kullanılmış olup, sentetik ipliğin
yanında çeşitli boncuklar, naylon halka ve gömlek düğmesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Oyalar kullanım yerine veya oyanın model özelliğine göre çeşitlilik göstermektedir.
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3.2.3.3.2. iğne Örücülüğü
iğne Örücülüğü, ipek ve pamuk ipliklerinin iğne araoyla oluşturulan düğümlerin üst
üste, yan yana oluşturulmasından meydana gelen yüzeylerdir. iğne örücülüğünde zürefa, piko,
sinek kanadı, bülbül tükürüğü ve kaya ismi verilen temel tekniklerinin bir veya birden çoğunun
kullanılması ile çeşitli motifler yapılmaktadır.

Fotoğraf 99. Çankırı ilinde iğne Örücülüğü

ile Yapılmış Dantel Ve Oya Örnekleri

iğne örücülüğü ile oluşturulan ürünler yapılış şekline göre oya veya dantel olarak
isimlendirilmektedir. iğne oyası, iplik üzerine veya kumaş kenarına, motifterin iki veya üç boyutlu
olarak genellikle tane şeklinde yan yana dizilmesi ile oluşturulur. iğne danteli, iki boyutlu ince
uzun şeritler veya çeşitli şekillerde ve büyüklüklerde, farklı alanlarda kullanılmak üzere yapılan
ürünlerdir. Çankırı ilinde tespit edilen ürünlerin % 8.0G'sını iğne örücülüğü ile yapılan ürünler
oluşturmaktadır.

3.2.3.3.3. Şiş Örücülüğü
Şiş örücülüğü, şış adı verilen alet üzerinde hazırlanmış olan ilmeklerin içinden başka bir
şiş yardımı ile yeni ilmeklerin meydana getirilmesi sonucu elde edilen yüzeylerdir. Kullanılan şiş
sayısı örgü tekniğine ve ürüne bağlı olarak iki veya beş olmak üzere değişmektedir. Genellikle iki
şiş giyside, beş şiş çorap, eldiven ve dantel gibi ürünlerde kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 100. Çankırı İli Çorap Örnekleri
Yörede şiş örücülüğü ile yapılan kazak, yelek, şal gibi günlük giysilerin yanında geçmişten
günümüze geleneksel özellik taşıyan çorap, patik ve eldivenler tespit edilmiştir. Çankırı yöresinde
yapılan geleneksel çoraplarda en çok kullanılan geometrik, bitkisel motifler yanında figürlü
bezemelerden deve ve kuş motifleri yoğun kullanılmıştır. Çankırı ilinde tespit edilen ürünlerin
% 26.73'ünü şiş örücülüğü ile meydana getirilen ürünler oluşturmaktadır.
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3.2.3.3.4. Mekik Örücülüğü
Mekik örücülüğü, ipliği üzerine sarıldığı mekik adı verilen alet yardımıyla düğümler oluşturmak üzere yapılan yüzeylerdir. Elde edilen şerit örgüler, olduğu gibi kullanılabildiği gibi tığ
veya iğne ile birleştirilerek değişik motifler de meydana getirilebilmektedir. Mekik örgüler tek
renkli yapılabildiği gibi birden fazla mekiğe farklı renkte iplikler sarılarak çok renkli örgüler de
yapılabilmektedir. Çankırı ilinde tespit edilen ürünlerin % 2.05'ini mekik örgüsü ile yapılan ürünler oluşturmaktadır.

Fotoğraf 101. Mekik Örücülüğü ile Yapılmış Oya Örneği

3.2.3.3.5. Firkete Örücülüğü
Firkete, tığ ve çeşitli ipliklerle yapılan şerit halindeki örgülerdir. şeklinde bir araç olan
firketenin iki kenar arasına sarılan ipliğin tığ ile orta kısımlarının zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek
teknikleri ile yapılan çeşitli dokulardan oluşmaktadır. Şerit halindeki örülen firkete örgüler birbirinin içinden geçirilerek, uğ, iğne teknikleri ile birleştirilerek istenilen en ve boyda ürün haline
getirilebilir. Yapılan şeritler daire haline getirilerek motifler de yapılır. Çankırı ilinde tespit edilen ürünlerin % O.89'unu firkete örücülüğü oluşturmaktadır.

168

Çankırı EI Sanatları

3.2.3.3.6. Bağlama Örgüler
Bağlama örgü, herhangi bir araç kullanmadan el yardımı ile ipliklerin farklı şekillerde
düğümlenmesi sonucu elde edilen yüzeylerdir. Makrome ve çarşaf bağlama olmak üzere iki
teknikte oluşturulmaktadır.

3.2.3.3.7. Bitkisel Örücülük
Hammaddesi kabuk, saz, ince dal ve sap olan bitkisel örücülüğürı tarihi çok eskilere
dayanır. Sepet örücülüğü
ile başlayan bitkisel örücülüğün tarihten önceki zamanlardan
varolduğu. mezarlarda bulunan sepet parçaları ve kemik bizlerden anlaşılmıştır. Hammaddesi
bol, kolay ve ucuz elde edilebilen bitkisel örücülük bütün dünya ülkelerinde ilgi görmektedir.
Örücülük sanatının en önemli özelliklerini kapsayan bitkisel örücülük, tabiatta varolan bazı
bitkilerin saplarını, ince dallarını ve yapraklarını doğrudan doğruya yada kalın dalların yarılması
ile oluşan, ince ve uzun şeritlerin örülmesi ve değerlendirilmesidir. Ülkemizde kullanılan bitkisel
örücülüğün hammaddelerinin en önemlileri; fındık, söğüt, kestane, çam, şark kayını, meşe, saz,
kargı kamışı, mısır, zakkum, buğday, çavdar, arpa, hayt ve kızılcıktır (Onuk ve Arkadaşları, 1998,
S: 27).

Fotoğraf 102. Çankırı İlinde Yapılmış Olan Sepet, Hasır Ve Kovan Örneği
Bitkisel örücülükte kullanılan teknikler; şerit örgüler, sarma örgüler, sepet örücülüğü ve
güneş danteli olarak sınıflandınlmaktadır.
Çankırı yöresinde yapılan araştırmada bölgedeki nehirve akarsuların yoğun olması, ağaçlık
bölgelerin çokluğu ve tarım ürünlerinin bol üretilmesi bitkisel örücülüğün
hammaddesinin
zenginliğini göstermektedir. Bölgede özellikle sepet örücül üğü yoğun yapılmış ancak günümüzde
kullanım alanının azalması nedeniyle üretimi azalmıştır.
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3.2.3.4. Örücülük

Ürün Örnekleri
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BİLGİ FORMU 58

Fotoğraf No

Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 103
: Kurşunlu
: Oya

: 2.5 x 3 cm
: 13 cm
: Naylon İplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, üçlü ilmek, örümcek zincir)
: Koyu pembe, beyaz, açık yeşil
: Üçgen, daire, dikdörtgen
: Çiçek
: Ana-ara motif bağlantılı tekrardan oluşmuştur. Zincir, çift
ilmek ve örümcek kullanılarak yapılan oyanın ana motifi,
beş yapraklı büyük çiçeğin bir kenarına farklı renkten üç
küçük çiçekten meydana gelmiştir. Oyanın örtüye tutunmasını sağlayan ara motifterin üzerinde de küçük çiçekler
yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 59

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 104
: Kızılırmak
: Oya
: Üçgül
: _? x 3-.) cm.
: 8 cm.
: aylon iplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, üçlü ilmek, örümcek zincir)
: Kırmızı, beyaz, yeşil
: Daire, yarım daire, üçgen
: Çiçek
: Ana - ara motif bağlantılı tekrardan oluşmuştur. Zincir,
basit ilmek ve çift ilmek kullanılarak yapılan oyanın ana
motif yörede üç gülolarak isimlendirilmekte olup üç çiçekten meydana gelmiştir. Ana motifler kırmızı ve beyaz
renklerde alternatifli yerleştirilmiş olup aralarında yeşil
renkli dört küçük ara motif yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 60

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 105
: Yapraklı
: Oya
: Üzümlü
: 4 x 2 cm.
: 8 cm.
: aylan İplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, üçlü ilmek, demet ilrnek) .
: Beyaz, yeşil
: Üçgen, bakjava
: Uzürn
: Ana - ara motiflerin bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Zincir, basit ilmek, çift ilmek, demet ilmek ve örümcek kullanılarak yapılan oyanın ana motif yörede ilzürnlü olarak
isirnlendirilmekte olup üzüm salkımından meydana gelmiştir. Ana motiflerin arasında yeşil renkten yapılmış olan
küçük ara motifler yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 61

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 106
: Orta
: Oya
: Lale
: 2 x 3 cm.
: 6.5 cm.
: Naylon iplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, çift ilmek, örümcek zincir)
: Kırmızı, beyaz, sarı, yeşil
: Üçgen, daire
: Lale, yaprak
: Ana - ara motifleriri bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Zincir, çift i1mek ve örümcek kullanılarak yapılan oyanın ana
motif laleden meydana gelmiştir. Ana motiflerin arasında
yaprak motifleri ara motif olarak yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 62

Fotoğraf No

Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 107
: Kızılırmak
: Oya

: 3 x 3 cm.
: 7 cm.
: Naylon iplik, plastik halka
: Tığ Örücülüğü (Zincir, çift ,ilmek,örümcek zincir)
: Pembe, sarı, yeşil
: Üçgen, daire, yanm daire
: Çiçek, yaprak
: Ana - ara motiflerin bağlantılı tekranndan oluşmuştur.
Zincir, basit ilmek ve çift ilmek kullanılarak yapılan oyanın
ana motifi plastik halkaların üzerinin kaplanması ile yapılan beş dilimli çiçekten meydana gelmiştir. Ana motiflerin
arasında beş tane yeşil renkten yapılmış olan yaprak şeklindeki ara motifler yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 63

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 108
: Orta
: Oya

:2,5x3cm.
: 6 cm.
: Naylon iplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, örümcek zincir, çift ve üçlü ilmek)
: Pembe, san, yeşil
: Üçgen, yanm daire
: Çiçek
: Ana - ara motifleriri bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Zincir, basit ilmek, çift ilmek ve örümcek teknikleri kullanılarak yapılan oyanın ana motif beş dilimli çiçekten meydana
gelmiştir. Ana motifterin arasında yeşil renkten yapılmış
ara motifler yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 64

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne

: 109
: Kurşunlu
: Oya

:2.5x3cm.
: 5 cm.
: Naylon iplik, düğme
: Tığ Örücülüğü
(Zincir, örümcek zincir, trabzan, üçlü i1rnek)
: Turuncu, beyaz, siyah
: Daire
: Çiçek
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Kompozisyon

: Ana - ara motifterin bağlantılı tekranndan oluşmuştur.
Zincir, basit ilmek, çift ilmek ve örümcek teknikleri kullanılarak yapılan oyanın ana motif ortası düğmenin üzeri
iplik ile kaplanarak örülmesi sonucu oluşturulan üç farklı
renkte alternatifli sıralanan çiçekten meydana gelmiştir.
Ana motiflerin arasında beyaz renkten yapılmış ara motifler yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 65

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: UO
: Orta
: Oya

: 3 x 3 cm,
: 4 cm,
: aylan iplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, çift ve üçlü ilmek)
: Bordo, beyaz, yeşil
: Üçgen, daire
: Çiçek
: Ana - ara motifterin bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Zincir, basit ilmek ve çift ilmek kullanılarak yapılan oyanın ana
motif] üç dilimli iki farklı renkteki iki çiçekten meydana
gelmiştir. Ana motifterin arasında beş tane yeşil renkten
yapılmış ara motifter yer almıştır.
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Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

BİLGİ FORMU 66

: ı11

: Kurşunlu
: Oya

:ıx 2 cm.
: 2cm.
: Naylon iplik, yuvarlak boncuk
: Tığ Örücülüğü (Zincir, çift ilmek)
: Mavi, beyaz
: Üçgen, zikzak
: Ana rnotifin aralıksız bağlantılı tekranndan oluşmuştur.
Zincir ve çift ilmek kullanılarak yapılan oyanın ana rnotifi beyaz iplik ile yapılan zikzak biçimin iki kenan na mavi
boncuklar gelecek şekilde meydana getirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 67

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Nesneli Bezerne
Kompozisyon

: 112
: Kızılırmak
: Mil Oyası
: Yelpaze
: 1.5 x 2 cm.
: 2 cm.
: Naylon iplik
: Tığ Örücülüğü (Zincir, çift ilmek)
: Siklamen Pembe
: Üçgen, yanm daire
: Yelpaze
: Ana motifin bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Zincir ve
basit ilmek kullanılarak yapılan oyanın ana motif şiş üzerine dolanan ipliğin gruplar halinde toplanması ile yelpaze
adı verilen motif meydana gelmiştir.
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BİLGİ FORMU 68

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 113

: Yapraklı
: Oya
: Pullu
: 2.5x2 cm.
: 2 cm.
: Naylon iplik, metal pul
: Firkete Örücülüğü
: Kırmızı, sarı
: Üçgen, daire
: Ana motifin bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Firketede
zincir ve çift ilmek kullanılarak yapılan oyanın ana motif
iplik üzerine dizilen metal pulların tek tarafta toplanması
ile meydana gelmiştir. Oyanın pulsuz kenarındaki halkalar
gruplar halinde toplanarak kumaşa tutturulmuştur.
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BİLGİ FORMU

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

69

: 114
: Kurşunlu
: Oya

: 3 x 2 cm.
: 6cm.
: Naylon iplik, yuvarlak
: Tığ Örücülüğü-İğrıe Örücülüğü (Zincir, çift ilmek, trabzan,
piko)
: Beyaz, yavruağzı
: Üçgen, zikzak, daire
: Çiçek
: Ana - ara motifirı bağlantılı tekranndan oluşmuştur. Zürafa,
piko ve fiskil kullanılarak yapılan oyanın ana motif beyaz
ve yavruağzı iplik ile yapılan çiçek meydana getirilmiştir.
Ana motifterin arasında küçük renkli çiçekler yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 70

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 115

: Yapraklı
: Oya

: 2 x 1.2 cm.
: 1.2 cm.

: Naylon iplik, yuvarlak boncuk
: Mekik Örücülüğü (İlrnek ve piko)
: Pembe, beyaz
: Üçgen, daire
: Ana motif aralıksız bağlantılı tekrardan oluşmuştur. Zürafa,
piko ve fiskil kullanılarak yapılan oyanın ana motifi, beyaz
iplik ile yapılan yuvarlak biçimlerin uçlarında ve alt suyunda
pembe boncukların kullanılması ile meydana getirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 7l

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 116
: Çankın Merkez
: Oya

: 2.5 x 2 cm.
: 2 cm.
: aylan iplik
: iğne Örücülüğü (Zürefa, üçgen ilmek, piko)
: Açık yeşil, yeşil, pembe
: Üçgen, zikzak
: Ana ve ara motifterin bağlantısız tekranndan oluşmuştur.
Zürafa ve üçgen ilmek kullanılarak yapılan oyarun ana motifi kumaşa tutturularak meydana getirilmiştir. Her iki ana
motifin ortasında üç küçük biçimden oluşan ara motifler
yer almıştır.
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BİLGİ FORMU 72

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 117
: Çankırı Merkez
: Mekik Oyası

: 5 x 5 cm. il x 1.5 cm
: 5 cm.
: Naylon iplik
: Mekik Örücülüğü (İlmek, piko)
: Krem
: Üçgen, zikzak, daire
: Ana rnotifin aralıksız bağlantılı tekranndan oluşmuştur. İlrnek ve piko kullanılarak ana motif meydana getirilmiştir.
Namaz örtüsünün ortasında yer alan ana motifterin altında
ve örtünün kenarlarını çeviren ince bir su yapılmıştır.

187

----=--"'-~-----;:---------:"-...,...,-
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BİLGİ FORMU 73

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: llS

: Çankırı Merkez
: Oya

: 3.5 x 2.5 cm.
: 5cm.
: aylan iplik
: Mekik Örücü!üğü (İlmek, piko)
: Yeşil, beyaz
: Üçgen, zikzak
: Çiçek
: Ana - ara rnotıfin aralıksız bağlantılı tekranndan oluşmuştur. İlmek ve piko kullanılarak yapılan oyanın ana motif
çiçek biçiminde yuvarlak biçimde ara motifterin üzerine
yerleştirilerek meydana getirilmiştir.
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Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 74

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon .

: 119
: Çankırı Kızılırmak
: Oya

: 2 x 1.5 cm.
: 1.5 cm.
: Naylon iplik
: Tığ Örücülüğü (İlmek, piko)
: Siklamen pembe
: Daire, zikzak
: Ana motifin aralıksız bağlantılı tekranndan oluşmuştur.
İlmek ve piko kullanılarak yapılan oyanın ana motif kaydırmalı yuvarlak biçimlerin üstüne halkalar oluşturulması
ile meydana getirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 75

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Çap
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 120
: Kızılırmak
: Örtü

: 32 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, trabzan, çift ve üçlü ilmek)
: Beyaz
: Daire, üçgen, baklava, zikzak
: Çiçek
: Ortadan dışarıya doğru dağılmışıır. Zincir, basit ilmek, çift
ilmek, üçlü ilmek ve örümcek kullanılarak farklı görürnlü
halkalar içten dışa doğru sıralanmış, en dış halkaya çiçek
motifleri yapılarak örtü tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 76

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 121

: Kızılırmak
: Örtü

: 35 cm.
: 56 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Baklava, daire, üçgen
: Yuvarlak motifler baklava şekli oluşturulacak şekilde birleştirilmiştir. Zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek ile ortadan
başlayarak yuvarlak motifler oluşturulmuştur. Motifler yan
yana ilave edilerek tamamının çevresine motifin dış kenarları ile uyumlu kenar suyu yapılmıştır.
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Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 77

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Çap
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Nesneli Bezerne
Kompozisyon

: 122
: Kurşunlu
: Önü
: 82 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Daire, üçgen, baklava, zikzak
: Testi
: Motifler ortadan dışarıya doğru dağılmıştır. Zincir, basit
ilrnek, çift ilmek ve üçlü ilmek tekniklerinin kullanılmasıyla ortadan başlanarak oluşturulan, yedi büyük baklava
dilimleri içine testi motif yerleştirilmiştir. Baklavaların
kapanmaya başladığı noktadan yeni bakjava dilimleri oluşturulmuş, içlert yuvarlak ve kare formlarla dolgulanmıştır.
Baklavaların uçları ile örtü dilimli bir görünüm kazanmıştır.
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Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 78

Fotoğraf No

Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 123
: Kurşunlu
: Örtü
: 69 cm.
: 69 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, basit ilmek,üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Yarım daire, üçgen, kare, zikzak
: Çiçek
: Motifler tüm yüzeye dağılrruştır. Zincir, basit ilmek,
çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak zeminde kareler
oluşturulmuş, karelerden birisi küçük karelerden, biri
çiçek motifinden alternatifli sıralanmış olup örtü üç
parçanın birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Örtünün
çevresi yelpaze motiflerinin yan yana aralıksız tekran ile
çevrelerımiştir.
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BİLGİ FORMU 79

Fotoğraf No

Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne

: 124
Kızılırmak
Örtü

34.5 cm.
68cm.
Pamuk ipliği
Tığ örücülüğü (Zincir, basit llmek.üçlü
Beyaz
Üçgen, baklava, zikzak, kare
Çiçek

194

ve çift ilmek)

Çankırı EI Sanatları

Kompozisyon

: Motifler önünün iki kenarında sıralanmıştır. Zincir, basit
ilmek, çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, önünün anası karelerden oluşturup iki kenarına çiçek motif yaparak
uçları sivri olarak bitirilmiş üç parçanın birleştirilmesi ile
meydana gelmiştir.
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BİLGİ FORMU 80

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne

: 125
: Kızılırmak
: Perde

: 50 cm.
: 75 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, basit ilmek,üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Üçgen, baklava, zikzak, kare, yarım daire
: Çiçek

196

Çankırı EI Sanatları

: Perdenin ucu dilimli olup dilimlerin ortasında çiçek ve yapraklardan oluşan motifler yer almıştır. Zincir, basit ilmek,
çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, perdenin üst kısımları
karelerden oluşturulmuş, dolgularla yapılan baklava motif
ile dikey çizgiler meydana getirilmiştir.

Kompozisyon
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Çankın EI Sanaııarı

BİLGİ FORMU 81

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

126
Korgun
Perde ucu

34.5 cm.
68 cm.
Pamuk ipliği
Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
Beyaz
Kare
Lale, yaprak
Ana ve ara motifler aralıksız tekrarlanmıştır. Zincir, çift
ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak lale motifleri kıvnm dal
üzerindeki yapraklar arasında sağa ve sola alternatifli olarak sıralanmıştır. Ana motifin her iki tarafında kıvnm dal
yer almaktadır. Örgünün bir ucu kumaşa dikilmiş, bir ucuna püskül bağlanmıştır.
198
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BİLGİ FORMU 82

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

127
Bayramören
Yatak takımı yastığı

6 cm./23 cm.
47cm.
Pamuk ipliği
Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
Beyaz
Üçgen, baklava, zikzak, kare
Kıvnm dal
Motiflerin yan yana sırlanması ile oluşturulan su, yastığın
enini çevrelemekte, yastığın ortasına gelecek şekilde kıvnm dallardan oluşan motif yer almaktadır. Zincir, çift ilrnek, üçlü ilmek kullanılmıştır.
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BILGI FORMU 83

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 128
: Şabanözü
: Kenar dameli

: 6 cm.
: 6 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Daire, yarım daire, kare, dikdörtgen
: Ana motifterin aralıksız tekrarından oluşmaktadır. Zincir, çift ilmek ve üçlü i1mek ile kare ve dikdörtgenlerden
meydana gelen zeminin de, yan yana sıralanmış halkaların
üstüne birleştirmek için yarım daire formunda örülmüştür,
Motifler istenilen uzunluk elde edilene kadar yapılmaktadır.
200

Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 84

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 129
: Şabanözü
: Kenar danteli

: 6.5 cm.
: 7 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Üçgen, baklava, zikzak, yarım daire
: Ana motif zemin örgünun üstüne aralıksız sıralanmıştır.
Zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, yarım daire
şeklindeki dilimler oluşturulmuştur. Motifler istenilen
uzunluk elde edilene kadar yapılmaktadır.

201
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BİLGİ FORMU 85

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 130
: Kızılırmak
: Yastık başı

: 20cm.
: 38 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Yarım daire, üçgen, kare
: Ayrı motif olarak yapılan motifler birleştirilerek istenilen
büyüklükte hazırlanan ürünün alt kısmına kafes örgü
yapılarak tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 86

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 131
: Kızılırmak
: Kenar danteli

:6cm.
: 3 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Üçgen, baklava, zikzak, yarım daire
: Ana motif zemin örgünün üstüne aralıksız sıralanmıştır.
Zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, yarım daire
şeklindeki dilimler oluşturulmuştur. Motifler istenilen
uzunluk elde edilene kadar yapılmaktadır.
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BİLGİ FORMU 87

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

132
I1gaz
Kenar danteli

ıocm.
22 cm.
Pamuk ipliği
Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
Beyaz
Üçgen, baklava, zikzak, kare
Çiçek, yaprak
Ana motif zemin örgünün üstüne aralıksız sıralanmıştır.
Zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, zikzak
şeklindeki dilimler oluşturulmuştur. Motifler istenilen
uzunluk elde edilene kadar yapılmaktadır.
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BİLGİ FORMU 88

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 133
: Şabanözü
: Kenar danteli

: 6.5 cm.
: 7 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Beyaz
: Üçgen, zikzak, kare
: Yaprak
: Ana motif zemin örgünün üstüne aralıksız sıralanmıştır.
Zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, zikzak şeklindeki dilimler oluşturulmuştur. Motifler istenilen uzunluk
elde edilene kadar yapılmaktadır.
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BİLGİ FORMU 89

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 134
: Eldivan
: Havlu kenan

: 4.5 cm.
: 6 cm.
: Pamuk ipliği
: Tığ örücülüğü (Zincir, üçlü ve çift ilmek)
: Pembe
: Üçgen, baklava, zikzak
: Ana motif zemin örgünün üstüne aralıksız sıralanmıştır.
Zincir, çift ilmek ve üçlü ilmek kullanılarak, zikzak şeklindeki dilimler oluşturulmuştur. Motifler istenilen uzunluk
elde edilene kadar yapılmaktadır.
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BİLGİ FORMU 90

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 135
: Çankırı Merkez
: Ara dameli

: 14cm.
: 7 cm.
: Pamuk ipliği
: İğne örücülüğü
: Beyaz
: Üçgen, baklava, zikzak
: Baklava ve üçgenlerden oluşan motifler ürünün uzunluğu
boyunca aralıksız sıralanmıştır. Motifler zürefa, kare düğüm kullanılarak istenilen uzunlukta oluşturulmuştur.
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BİLGİ FORMU 91

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Çap
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

136
Çankırı Merkez
Örtü

27 cm.
Pamuk ipliği
İğne örücülüğü
Beyaz
Üçgen, baklava, zlkzak, daire
Ortadan başlayan motifler halkalar halinde dışarı doğru
sıralanmıştır. Zürefa, üçgen ilmek, kare ilmek kullanılarak
motifler oluşturulmuştur.
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BİLGİ FORMU 92

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 137
: Şabanözü
: Kenar ve ara dameli

: 11 cm.
: 9cm.
: Pamuk ipliği
: İğne örücülüğü
: Beyaz
: Üçgen, zikzak, kare
: Yaprak, çiçek
.: Ana motif ara motifle aralıklı olarak sıralanmıştır. Zürafa,
üçgen düğüm ve kare düğüm kullanılarak, zikzak şeklindeki dilimler içinde baklava ve üçgenler oluşturulmuş,
oluşturulan bu formlar içerisine motifler yerleştirilmiştir.
Motifler istenilen uzunluk elde edilene kadar yapılmaktadır.
209

Çankın EI Sanatları

BİLGİ FORMU 93

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 138
: Çerkeş
: Kenar danteli

: 5 cm.
: 3cm.
: Pamuk ipliği
: Bağlama örgü (Çarşaf bağlama)
: Beyaz
: Üçgen, baklava
: Ana motif kumaş üstüne aralıklı sıralanmıştır. Bağlama
örgü ile oluşturulan düğümlerle dilimler oluşturulmuştur.
Motifler istenilen uzunluk elde edilene kadar yapılmış, iplikler bükülerek uçları püskül yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 94

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 139
: Kurşunlu
: Patik

: 23 cm.
: 10 cm.
: 6 cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz ve renkli desenli örgü)
: Beyaz, kahverengi
: Zikzak, düz çizgi, üçgen
: Karanfil
: Patiğin burun kısmı artma işlemi bitene kadar düz öriilmüştür. Geometrik ve bitkisel motifler iki ince şendin ortasında yer almıştır. Topuk kısmı düz çizgilerden oluşmuştur. Yanlarda da öndeki motifler tekrar edilmiştir.
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BİLGİ FORMU

Fotoğraf o
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

95

: 140
: Kurşunlu
: Patik

: 23 cm.
: 10 cm.
: 4,5 cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz Ye renkli desenli örgü)
: Siyah, kırmızı, sarı
: Zikzak, düz çizgi, baklava
: Çiçek
: Patiğin burun kısmı artma işlemi bitene kadar düz örülmüştür. Açık renk zemine yerleştiren baklayaları takiben
zikzakların ucunda çiçek motiflerinden oluşan iki bordür
ön yüz ye tabanda yer almıştır. Topuk kısmı düz çizgilerden oluşmuştur. Yanlarda da öndeki zikzak ye çiçek motiflerinden oluşan bordür tekrar edilmiştir.
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BİLGİ FORMU 96

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Figürlü Bezerne
Kompozisyon

: 141
: Kurşunlu
: Patik
: Cici kızlar
: 23 cm.
: 11 cm.
: 6cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz ye renkli desenli örgü)
: Siyah, kırmızı, mavi, yeşil, sarı
: Zikzak, baklava, kare
: Cici kızlar
: Patiğin burun kısmı artma işlemi biten e kadar düz örülmüştür. Yan yana baklayalardan oluşan iki ince bordürün
ortasında "Cici kızlar" motif] elele tutuşmuş durumda bağlantılı olarak ön yüz ve tabanda yer almıştır. Topuk kısmı
ve yanlar da küçük kareler yan yana üst üste gelecek şekilde tekrar edilmiştir.
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BİLGİ FORMU 97

•

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Sembolik Bezerne
Kompozisyon

: 142
: Kurşunlu
: Patik
: Gelin patiği
: 24 cm.
: 9 cm.
: 5.5 cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz ve renkli desenli örgü)
: Beyaz, kırmızı, yeşil
: Zikzak, düz çizgi, baklava, çengel
: Bıçkır, yürütme
: Gelin patiğinin burun kısmı artma işlemi bitene kadar düz
örülmüştür. Açık renk zemin üzerine çengel, baklava ve
küçük karelerden meydana gelen "bıçkır", "yürütme" motiflerinden oluşan ince bordürler ön yüz ve tabanda yer
almıştır. Topuk kısmı zemin renginde düz, yanlarda ince
birer bordür yapılmıştır. Baklava biçimindeki motif, ayağın
üstüne gelecek şekilde yerleştirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 98

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Figürtü Bezerne
Kompozisyon

: 143
: I1gaz
: Patik
: 24 cm.
: LO cm.
: 6cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz ve renkli desenli örgü)
: Beyaz, kırmızı, siyah, sarı
: Kare, üçgen, zikzak, çengel
: Horoz
: Patiğin burun kısmı artma işlemi biten e kadar düz örülmüştür. Açık renk zemine yerleştiren geometrik motiflerden oluşan ince bordürü takiben "Horoz" motif yüz yüze
ve arka arkaya gelecek şekilde alternatifli olarak sıralanmış, bitiminde de çengellerden oluşanince bordür ön yüz
ve tabanda yer almıştır. Topuk kısmı ve yanlar da küçük
karelerin yan yana ve üst üste tekrarlanması ile dolgulanmıştır.
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BILGI FORMU 99

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tam boy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler

: 144
: Yapraklı
: Çorap
: Develi
: 34 cm.
: 25 cm.
: 10 cm.
:6cm.
: 5cm.
: 5 cm.
: 9cm.
: Yiin ipliği
: Şiş örücülüğü
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Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Figürlü Bezerne
Sembolik Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz, kırmızı, siyah, pembe, yeşil, sarı
: Verev çizgi, kare, düz çizgi, üçgen
: Deve
: Yürütmeli, çengel
: Çorabın burun kısmının önü tarafından geometrik motifler alternatifli sıralanmışken, arka tarafında ortadan iki
yana açılan verev çizgiler yer almıştır. Topuk kısmında iki
renkten oluşan kareler yapılmıştır. Çorabın devamında yatay çizgiler halinde Deve ve Yürütmeli motifleri alternatifli
olarak sıralanmıştır. Deve rnotıfi zemin ve desenler farklı renklerde olmak üzere aralıklı sıralanmıştır. Yürütmeli
motif ise beyaz zemine siyah ile yapılmıştır. Konç kısmı
enine çizgilerle tamamlanmıştır.
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BİLGİ FORMU 100

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tamboy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler
Kullanılan TeknikleR

: 145
: Kızılırmak
: Çorap
: Yürütmeli
: 34cm.
: 25 cm.
: 10 cm.
: 6cm.
: 5 cm.
: 5 cm.
: 9cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü
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Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Figürlü Bezerne
Sembolik Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz, sıklemen pembe, yeşil
: Zikzak, artı, düz çizgi
: Sinek
: Angıt, yürütmeli
: Çorabın burun kısmı tek renkte yapılmış olup ön kısmında "Angıt" motif yer almışur. Çorabın devamında zemin
beyaz renk üzerine burundaki zemin renginde "Sinek" ve
desen renginden "Yürütmeli" motifleri yapılmıştır. Konç
kısmı burun renginde enine çizgilerle tamamlanrnışnr.
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BİLGİ FORMU 101

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tam boy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu

: 146
: Çerkeş
: Çorap

: 34cm.
: 23.5 cm.
: 10 cm.
: 4cm.
: 5 cm.
: 5 cm.
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Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 9 cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz, renkli desenli ve ajur örgü)
: Beyaz, sıklemen pembe, siyah
: Üçgen, baklava, kare
: Çorabın burun kısmı bağlantılı ve bağlantısız motiflerden
meydana gelen sıralamalarla enine çizgiler yapılmıştır. Ön
yüzünde konç kısmına kadar motifler bağlantısız dikey
sıralanmıştır. Motiflerin orta kısmında karşılıklı verev
çizgiler halinde ajur yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 102

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tam boy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler

: 147
: Korgun
: Çorap

: 34 cm.
: 25 cm.
: 10 cm.
: 6 cm.
: 5 cm.
: 5 cm.
: 9 cm.
: Yün ipliği
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Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: Şiş örücülüğü (Düz ve renkli desenli örgü)
: Kırmızı, sarı, gri
: Zikzak, düz çizgi, baklava
: Çorabın tabanı zikzak çizgilerden oluşmuştur. Çorabın ön
yüzü de konç kısmına kadar yatay ve dikey formda aralıksız tekrarlanan motiflerle dolgulanmıştır. Konç kısmında
motiflerde kullanılan renklerle çizgiler yapılmıştır.
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BİLGİ FORMU 103

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tam boy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler

: 148
: Çerkeş

: Çorap

: SI cm.

: 24 cm.
: 11 cm.

: 3 cm.
: S cm.
: 3 cm.
: 9 cm.
: Yün ipliği
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Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: Şiş örücülüğü (Düz ve renkli desenli örgü)

: Beyaz, bordo, yeşil, turuncu, sarı
: Zikzak, düz çizgi, üçgen, çengel, baklava
: Çorabın burun kısmında baklava şeklindeki motifter kaydırmalı olarak yerleştirilmiştir. Çorabın ayak ve boğaz kısmında motifterin yan yana sıralanması ile oluşturulan sular
aralıklı olarak sıralanmıştır. Boğaz kısmının üstü ve konç
kısmı düz renkte yapılmıştır. Topuk kısmı iki renkte üçgenler ile dolguianrruştır.
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BİLGİ FORMU 104

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tam boy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler

: 149
: Kurşunlu
: Çorap
: Erkek çorabı

: 34 cm.
: 29 cm.
: 12 cm.
: 7cm.
: 11 x 8.5 cm. (Parçalı topuk)
: 5 cm.
:9cm.
: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü (Düz ve desenli örgü)
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Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: Beyaz
: Zikzak, baklava, düz çizgi
: Burun ve taban kısmı düz örülrnüş olan çorabın tamamı
düz çizgiler arasında yer alan zikzak çizgilerle dolgulanrnıştır.

227

Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 105

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tam boy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 150

: Şabanözü
: Çorap
: 34 cm.
: 23 cm.
: 10cm.
: 6cm.
: 5 cm.
: 5.5 cm.
: 10cm.

: Yün ipliği
: Şiş örücülüğü
: Beyaz

(Düz ve desenli örgü)

: Zikzak, düz çizgi
: Burun ve taban kısmı düz örülmüş olan çorabın tamamı düz
çizgiler arasında yer alan zikzak çizgilerle dolgulanmıştır.
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BİLGİ FORMU 106

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Yörede Verilen İsim
Boyutları
Tamboy
Taban uzunluğu
Taban genişliği
Burun uzunluğu
Topuk uzunluğu
Konç uzunluğu
Boyun genişliği
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 151
: Şabanözü
: Çorap

: 34 cm.
: 23 cm.
: 10 cm.
: 6 cm.
: 5 cm.
: 5.5 cm.
: 10 cm.
: Yürı ipliği
: Şiş örücülüğü
: Beyaz

(Düz, renkli desenli ve ajur örgü)

: Üçgen, düz çizgi, baklava
: Burun ve taban kısmı düz örülmüş olan çorabın tamamı
düz çizgiler arasında yer alan üçgenlerin içi mavi baklavalar ile dolgulanmıştır.
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3.2.4. YORGANCILIK
Yorgan kelimesinin kökeni ilk olarak Uygur Yazıtlarında "yourgan" biçiminde kullanılmış,
günümüze kadar yorgan şekline dönüşmüştür. Geçmişte en itibarlı mesleklerden biri olan yorgancılık sanatının ustaları saraylarda, konaklarda çalışmalarını yapmış, sünnet ve düğünler için
özel yorganlar üretmişlerdir. Genç kızların çeyizlerinin, yataktan sonra en önemli eşyası olan ve
rengarenk kumaşlarla dikilen yorganlar ve erkek çocukların sünnetleri için hazırlanan yorganlar
ailenin ekonomik durumuna göre seçilen gereç ve modellerle yapılmıştır.

Fotoğraf 152. Çankırı'da Yorgan Yapan Ustalar
Yüzü parlak kumaş (saten), altı (astar) patiska olan yorganlarda, astarlık bezin önemi;
"astarı yüzünden pahalı" sözüyle belirtilmiştir. Yün ve pamukla doldurulan yorgan arası (yorgan
yüzü ile astar arası) günümüzde elyafla doldurulmakta ve yorganın yüzü de satenle aynı renkte
olan sentetik iplikle iğne yardımıyla sırınmaktadır. Çankırı yorgan motifleri göbekte (yorganın
ortasında) yoğunlaşmakta veya yorganın tüm yüzüne yayılmaktadır.

3.2.4.1 Yorgancılıkta Kullanılan Araç ve Gereçler
Yorgan yapımında kullanılan en önemli araç dikim işinde kullanılan çeşitli boylardaki
iğnelerdir.Yorgancılıkta hallaç, sepki, v.b. araçlar pamuk, yün gibi dolgu maddesinin hazırlanma230
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sında kullanılmaktadır. Astar ve yüz kısımlarının birleştirilmesi dikiş makineleri ile, desenlerin
çizilmesi cetvel, çeşitli kahplarla ve makasla yapılmaktadır.
Yorgancıhkta kullanılan gereçler ise üç kısma ayrılmaktadır. Yorganın yüzünde çeşitli
renklerde saten, basma kumaşlar. yorganın tersinde patiska, amerikan bezi, mermerşahi, yorganın dolgusunda pamuk, yün, silikon ve elyaf kullanılmaktadır. Çankırı yöresinde en çok kullanılan dolgu maddesi yündür. Diğer yörelere bakıldığında pamuk elyafının daha çok kullanıldığı
görülmektedir. Çankırı yöresindeki yorgancılara göre; pamuk elyafa iğne zor geçtiğinden yün
elyaf tercih edilmektedir.
Yorganın dikilmesinde ise; çeşitli kalınlıkta pamuk ve naylon iplikler kullanılmaktadır.

Fotoğraf lS3. Yorgan Atölyesinden Genel Görünüm

3.2.4.2 Yorgancılıkta Kullanılan Teknikler
Yorgancıhkta kullanılan en önemli teknik dikiş tekniğidir. Yorgan yapımında öncelikle
yapılacak yorganın boyutları, kullanılacak yüz ve astarlık kumaş, yapılacak desen belirlenir. Yüz
ve astar boyutlara göre kesilir ve birleştirilir, ters tarafı üstte olacak şekilde yayılır ve üzerine yün
elyafı yerleştirilir. İstenilen kalınlık sağlandıktan sonra bükülerek yüz kısmı üstte dolgu arasında
kalacak şekilde döndürülür, düzeltildikten sonra açık olan taraf dikilir. Desensiz yorgan ise, bütün yüzey dıştan başlayarak ortaya doğru kenara paralelolarak sırınır. Desenli yorgan yapılacak
ise; kullanılacak desen yorganın yüz kısmına çizilir. Yüz sateninin renginde iplikle yorganlama
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dikişi ile desene göre sık ve seyrek yapılarak dokular oluşturulur. Yorganın yüz kısmına yün
elyaflarının çıkmaması için rnerrnerşahi kumaş, günümüzde de daha çok ince sentetik elyaf
yerleştirilmektedir.

Fotoğraf 154. Basma Yorgan Dikimi
Çankırı yorganlarında eşsiz güzellikte motifler bulunmaktadır. Bazı örnekler geleneksel
yapıyı taşımakta, bazı örnekler ise günümüzde üretilen motiflerden oluşmaktadır. Yorgan yüzeyine motiflerin yerleştirilme düzeninde merkezden dağılan veya tüm yüzeyi kaplayan örnekler
kullanılmıştır.
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Fotoğraf 155. Bütün Yüzeye Yayılan Düzenleme ile Yapılan "Parke" Motif

Fotoğraf 156. Merkezden Dağılan "Yıldızlı" Motifli Yorgan
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Yorganlar yapısalolarak geometrik özellik taşımalarına rağmen, Çankırı yorganlarında
bitkisel, soyut ve figürlü bezerneler kullanılmıştır.
Bitkisel bezemeler; laleli, yıldızlı, kabak çiçeği, hurma dalı v.b.,
Figürlü bezemeler; tavus kuşu, midye, yılanlı v.b.,
Nesneli bezemeler; ibrik, yelpaze,v.b.,
Sembolik bezemeler; tek gül,dünya, parke v.b.dir

Fotoğraf 157. "Hurma Dalı" Motifli Yorgan
Çankırı yorganları çeyiz geleneğinden dolayı devamlılık sağlamakla birlikte yorgancılık,
elyaf fabrikasyon yorganların çoğalmasıyla olumsuz etkilerımiştir. Yaşatılması için teknolojik
olanaklarla geleneksel yapının birleştirilmesi gerekmektedir.

234

Çankırı EI Sanatlan

3.2.5. Bakır İşleri
Türk maden sanatı uzun bir geçmişe sahiptir. Orta Asya'dan başlayan gelişim, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları ile sürmüş ve Osmanlılara kadar uzanmıştır.
Türk maden sanatında kullanılan başlıca maderıler altın, gümüş, bakır, tunç ve pirinçtir.
Demir ve çelik silah, zırh ve alet yapımında kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
altın ve gümüşten takılar ve günlük yaşamda kullanılan (maşrapa, şamdan, buhurdanlık. taht, beşik, vb. gibi) eserler yapılmıştır. Altın ve gümüş eserler saray ve çevresi tarafından kullanılmıştır
Maden sanatının ana malzemelerden olan tunç döküm tekniğinde, bakır ve pirinç dövme
tekniğine uygun malzemelerdir. Türk maden sanatında dövme ve döküm tekniği iki ana yapım tekniği olarak kullanılmıştır (Erginsoy,1993, s:344). Döküm ve dövme tekniklerinin yanında
oyma çeşitleri de metal işlerinde uygulanmıştır. Kabartma, çalma, kazıma, oyma, kakma, savaılama, altın yaldız kaplama, mine, zincir işi, telkari gibi metal işi tekniklerinin zengin çeşitlerneleri
ve farklı uygulama biçimleri vardır. Bugün rnüzelerde bulunan parçalar zengin bir geçmişi işaret
etmektedir (Barışta,1998, s:89).
Selçuklu Dönemi eserlerdeki süslernelerde, bitkisel, geometrik, figürlü ve yazılı bezemeler kullanılmıştır. Osmanlı dönemin süslemelerinde; bitkisel motifler, hatayı saz ve yaprak
motifleri değerli taşlar kullanılarak oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde maden sanatında Selçuklulardan farklı olarak figürlü bezemelere nadiren rastlanmıştır. 17.Yüzylleserlerinde; örgüler,
altı kollu yıldız, balık figürlerine de rastlanmış ve sonrasında natüralist motifler görülmeye başlamıştır.lji.ve ly.Yilzyıllarda batılılaşmanın etkisi ile barak ve rakoko desenler maden sanatında
süslemede yer almıştır (Erginsoy,1993, s: 344).
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu'da, Ortaçağdan beri çeşitli teknikler üzerinde çalışan ve maden sanatını devam ettiren sanat atölyeleri bulunmakta idi. Toplumun sosyal
gereksinmelerini karşılayan bu atölyeler aynı zamanda içinde bulundukları kentlerin küçük bir
sanayi kuruluşunu oluşturmaktadır. Bu atölyelerin bulunduğu şehirlerin önemlilerinden bazıları şunlardır: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Ankara, Beypazarı, Kütahya, Denizli, Isparta,
Burdur, Çankırı, Çorum Tokat, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Ordu, Giresun, Kayseri, Erzincan,
Gaziantep, Kahramanmaraş, Amasya, Mardin ve daha birçok kent sayılabilir. Ticaret ve kültür
merkezi olan bu şehirler ya önemli ticaret yolları üzerinde yada bakır üretim merkezlerine yakın
oldukları görülmektedir (Belli ve Kayaoğlu, 1993, s: 60).
Bakır, Osmanlı maden sanatı içinde en çok kullanılmış olan malzemedir. Anadolu'da zengin bakır yatakları bulunmaktadır. Ergani-Maden, Kastamonu-Küre ve Karadeniz'de Osmanlılardan önce de işletilen bakır ocakları, bu dönemde de aynı hızla çalışrırılmıştır. Buna bağlı olarak
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da madenciler esnaf teşkilatı içinde geniş bir yer edinmişlerdir. Bakır, kalaylandığı zaman gümüşe benzemesi, temizlemedeki kolaylığı ve sağlıklı olması nedeniyle Türk mutfağının vazgeçilmez
malzemesi olmuştur (Yılmaz, www.benimblog.com).
Çankırı bakırcılarının üretmiş olduğu kap formları, yüzlerce yıldan günümüze kadar değişikliğe uğramadan varlığını sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok şehirde olduğu gibi Çankırı'daki bakırcı ve kazancıların bakır ihtiyacını Ona Karadeniz Bölgesi'nin
en zengin bakır yaraklarına sahip Küre'deki bakır yataklarından yapılan üretim karşılamışıır.
Çankırı'daki bakırcı ve kazancıların oluşturduğu iş kolunun ne zamandan beri faaliyet sürdürdüğü bilinmemekle birlikte bakırcı ve kazancıları Çankırı'nın en önemli zanaat dallarından birini
oluşturduğu anlaşılmaktadır (Belli ve Kayaoğlu,1993, s: 163).

3.2.5.1. Bakır Eşya Üretim Teknikleri
Dövme Tekniği: Bakır külçenin çekiçlenerek levha haline getirilmesi ve bu levhalardan da yine çekiçle istenilen şekillerde kapların yapılmasıdır. Bu teknikte çukurlama ve toplama olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bu teknikte perçin, lehim ve kaynak ile parçalar birleştirilir.
Döküm Tekniği: Önceden hazırlanan kalıplara sıvılaştırılrnış maden dökülerek istenilen şekilde ürünün oluşturulduğu işlerndir.
Sıvama (Tornada Çekme) Tekniği: Tornaya bağlanmış bir kalıba demir çubuklar yardımıyla bakırın sıvanması yani bakır levhanın kalıbın şeklini almasının sağlanmasıdır.
Preste Basma Tekniği: Pres makinelerine yapılmak istenilen kabın, bağlanan çelik kalıbına büyük güçle bakır levha vurulması ile oluşturulan işlemdir.
Bu yapım tekniklerinin yanında bakır işlemeciliğinde kullanılan süslerne teknikleri vardır,
Bunlar; kazıma, kabanma, zımba, ajur, savat ve kakma teknikleridir (Kayaoğlu,1985, s: 186).

3.2.5.2. Çankın'da Bakırdan Yapılan Ürünler
Aş leğeni, çorba koymaya ve hamur yoğurma da kullanılır.
Depni-Depme, Taban ve ağzı dar, orta kısmı bombeli ve uzun ağzında kapağı olan yoğurt, ayran,çorba, gibi sıvıları tarla ve harman taşımada kullanılır ve kalaylıdır.
Hereni, saplı, küçük boy kazan.
Kazan, yemek pişirme, çamaşır ve bulgur kaynatma gibi değişik amaçlarla kullanılan
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tabanı dışbükey bombeli, ağzı ile taban genişliği eşit kap.
Kevgir, sap lı ve sapsız oval biçimli delikli değişik çap ve boyutta süzgeç.
Leğen, altta dar tabanlı, yukarı doğru genişleyen ve yayvanlaşan. el yıkamak için kullanılan kap.
Lenger, kuzu hindi gibi büyük parçaların pişirilmesinde kullanılan kap.
Sahan, kenarları düz veya oymalı işlemeli, üstünde kapağı olan orta boy tabak büyüklüğünde yemek koyma kabı.
Tencere, içi kalaylı değişik boyutlarda ve kapağı olan yemek pişirme kabı (Ayhan, 2007,
s: 159-160).
Çankırı da üretilen ve bu kente özgü ibrik formu, bu bölgede bulunan Roma dönemine
ait güğüm biçimindeki su kabının formuna çok benzemektedir. Tek fark emzik kısmının ibriğe
eklenmiş olmasıdır (Belli ve Kayaoğlu, 1993, s: 163).

Fotoğraf 158-159. Çankırı İbriği
Bakırdan eşya yapma zanaatı olarak ifade edilen bakırcılık (Erşahin, 2005), sanayinin gelişmesi ile zaman içerisinde önemini kaybetmeye başlamıştır. Günümüzde ise kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bir zamanlar Çarıkın merkezde yaygın olan el sanatları arasında yer almıştır.
"Bakırcılar Sokağı" adı verilen sokakta kentin bakırcılık sanatı yaşatılmaya çalışılmaktadır.
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Fotoğraf 160. Çankırı Bakırcılar Çarşısindan Bir Dükkan Görüntüsü
Gelişen teknoloji, anan nüfus artışı, yeme ve temizleme alışkanlığındaki değişme, zaman
ve emeğin değer kazanması gibi nedenler bakır işlemeciliğini ve mutfak ve sofra gereçleri de
etkilenrnlştir. Değişim en çok imalat yöntemlerinde, malzemesinde kendini göstermiştir. Örneğin bakır yerine paslanmaz çelik, teflon vb. malzemeler almaktadır. Üretimde makıneleşrneye
gidilmesi ile el irnalatının azalmasına neden olmuştur. Bakır kapların üzerine konduğu, duvara
asılan ağaç tabaklıklar da eskisi gibi yaygın olarak kullanılmamaktadır. Çankırı'nın bazı ilçe ve
köylerinde bu tahta tabaklık veya sergen olarak bilinen dolaplar hala kullanılmaktadır.

Fotoğraf 161. Sergende Bakır Eşyalar
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Ancak son yıllarda bakırdan yapılan kapların turistik eşya olarak önem kazanması bu geleneksel sanatın yaşaması konusunda bir umut ışığı olmuştur (Kayaoğlu,1985, s: 187).
Çankırı merkez, ilçe ve köylerinde yapılan çalışmalarda bakırdan yapılmış eşyalar özellikle evaraçları olarak kullanılan çeşitlerine rastlanmıştır. Bunlar; güğürn, ibrik, helke, maşrapa, kazan, tava, tencere, sanan, tepsi, sini, süzgeç, kevgir vb. gibi ürünlerdir. Çankırı merkezde üretimi
yapılan bakır ürünler, merkez, ilçe ve köylerde hemen hemen her evde mutlaka bulunmaktadır.
Ama eski kullanım amaçlarının yerine evlerin, konakların köşelerini süslemektedir.
Bu ürünler üzerinde süslemelerin kabartma, savat, kazıma, zımba teknikleri ile yapıldığı
görülmüştür. Süslernenin yapılmadığı sade bakır ile şekillendirilrniş ürünlerin sayısı da oldukça
fazladır. Üzerinde çalışılan bakır ürünlerin genelinin kalaylı olduğu tespit edilmiştir.
Bakır işlemenin yapımında ocak, körük, tezgahlar, örsler, çekiçler ve tokmaklar, kalemler, makaslar, pergel, kıskaçlar vb. gibi araçlar kullanılmaktadır.
Süslemelerde ağaç, yaprak, çiçek, dallar gibi bitkisel rnotifler, rumiler (stilize hayvan figürleri), geometrik şekiller, yazılı bezemeler yer almıştır.
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3.2.5.3. Bakır Ürün Örnekleri
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BİLGİ FORMU 107

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Kompozisyon

: 162
: Orta
: Sahan
: 24 cm (Ağızçapı), 11.5 cm (Dip çapı)
: 14.5 cm (Kapak dahil)
: Gelin Tası
: Bakır, kalay
: Dövme, sıvama (tornada çekme)
: Daire
: Hafif yüksek kaideli, yayvan sırt yaparak dışa doğru genişleyen 2 cm genişliğinde dilimli kenardan oluşan sahan kısfllı bulunmaktadır. Sahan içerisine geçen kapak ağız kısmı
düz, içe doğru çukurlama ile daralarak yükselir. Tutamak
kısmı sonradan perçinlenrniş tam kapağın ortasında yer
alır. Üzerinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Sahan kalaylıdır.

241

Çankırı EI Sanatları

BİLGİ FORMU 108

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Kompozisyon

: 163
: Orta
: Depme
: 8 cm (Ağız çapı), lü.5cm (Dip çapı)
: 36.5 cm (Kapak dahil)
: Depni/ Depme
: Bakır, kalay
: Dövme
: Daire, silindir
: Taban ve ağzı dar, orta kısmı bombelidir. Orta bombeli
kısmının biraz altından ikinci bir parça ile birleştirilmiştir.
Uzun ağzında kapağı vardır. Turamak kısmı sonradan perçinlerimiş tam kapağın ortasında yer alır. Ağız kısmının 2
cm altından, eşit aralıklı iki halka gövdeye birleştirilmiştir.
Bu iki halkaya zincir takılrnıştır. Zincir üzerinde S şekilli
kanca bulunmaktadır. Kalayııdır
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Fotoğraf No

: 164

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Bitkisel Bezerne
Geometrik
Kompozisyon

: Çerkeş- Fişek AliKonağı
: Sini
: 90 cm
:3cm
: Bakır, kalay
: Dövme, kabartma, zımba,
: Yaprak, Çiçek,
: Daire
: Yuvarlak formda oluşturulmuş sininin tabanı düz, kenarları kalkık ve dışa doğru yaklaşık 2.s cm genişliğinde kenardan oluşmaktadır. Sininin tüm yüzeyini kabartma tekniği
ve zımba ile yapılmış süslemeler vardır. Ortadan başlayıp
kenarlara doğru açılarak yerleştirilmiş bitkisel motifler
süslemeleri oluşturmaktadır. Kenarlarında oval şekilli
kertme motifler eşit aralıklarla tekrarlanmıştır.
çö-
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Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Geometrik bezerne
Kompozisyon

: 165
: Bayramören
: Tas
: 21 cm (Ağızçapı), 9.5 cm (Dip çapı)
: 10cm
: Bakır, kalay
: Dövme
: Daire
: Yüksek kaideli, yayvan sırt yaparak dışa doğru genişleyen
2 cm genişliğinde dilimli kenardan oluşan tas kısmı bulunmaktadır. Kapaklı ve kapaksız kullanılabilen tas üzerinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Tas kısmı 2
cm yüksekliğinde ve açılarak genişleyen bir ayak üzerine
yerleştirilmiştir. Tas kalaylıdır.
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BILGI FORMU 111

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 166
: Bayramören
: Bakır Bardak
: 9,5 cm
: 12 cm

: Bakır, kalay
: Dövme, kalem atma, kabanma, zımba,
: Daire, konik
: Yaprak, çiçek, ağaç, kıvrırnlı dallar
: Ağız kısmına doğru genişleyen formda oluşturulmuş
tabanı düzdür. Bardağın tüm yüzeyini kalem atma,
kabartma tekniği ve zımba ile yapılmış süslemeler vardır.
Bitkisel rnotiflerin oluşturduğu süslemeler tüm yüzeye
düzenli tekrarlarla yerleştirilmiştir. Bardağın alt ve üst
kenarlarında içerisi bitkisel motiflerle süslenmiş bordür
yer almaktadır.
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BİLGİ FORMU 112

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Sembolik bezerne
Kompozisyon

: 167
: Çankırı Araştırma Merkezi
: Bakır Tabak
: 42 cm (orta bölümün çapl;24)
:3cm
: Bakır, kalay
: Dövme, kalem atma,
: Daire
: Yaprak, çiçek, ağaç,
: Rumi,
: Yuvarlak formda oluşturulmuş tabağın ortasını, yüzey
kısmını oluşturan tabanı düz, kenarları kalkık ve dışa
doğru yaklaşık 8 cm genişliğinde kenardan oluşmaktadır.
Tabağın orta kısmında süsleme yoktur. Kenar kısmında
kalem ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Kenardan
içe doğru ilk olarak turnek çizgileri, aralıklı tekrarlardan
oluşan geometrik olarak üsluplaştırılmış selvi ağacı,
kirpikli gonca ve sivri uçlu, beyzi şekil içerisinde rumi
motifler yer almaktadır. Tabağın kenarında sahibinin adı
(Ali Bey, yıl miladi 1764) yazılı olan kitabe ve altında da
çapa motif yer almaktadır. Bakır tabak kalaylıdır.
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Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Yükseklik
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 168
: Çankırı Araştırma Merkezi
: Bakır Tabak
: 42 cm
:3cm
: Bakır, kalay
: Dövme, kalem atma,
: Daire
: Yaprak, çiçek,
: Yuvarlak formda oluşturulmuş tabağın ortasırn, yüzey kısmını oluşturan tabanı düz, kenarları kalkık ve dışa doğru
yaklaşık 8 cm genişliğinde kenardan oluşmaktadır. Tabağın ona kısmında süsleme yoktur. Ama eşit olmayan aralıklarla ikili turnek çizgileri bulunmaktadır. Kenar kısmında kalem ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Kenardan
içe doğru ilk olarak turnek çizgileri, aralıklı tekrarlardan
oluşan geometrik olarak üsluplaştırılmış bitkisel motifler,
sivri uçlu, beyzi şekil içerisinde ileri derecede bozularak
süsleme motif] haline dönüştürülmüş, Selçuklu sülüs kırması okunamayan yazı aralıklı tekrarla yer almaktadır. Tabak kalaylıdır.
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3.2.6. Ağaç İşleri
Topraktan yukarı yükselen ve gittikçe incelerek dallanarı kabuklu ve sert bitkilere
Türkçe de yükselen anlamına gelen "Ağmak" sözcüğünden gelen "Ağaç" denir. Ağaçtan yapılan
eşyalara çoğunlukla "tahta" denilmektedir. Ağaç tahta sağlamlık ve kolay işlenebllmesi yanında
damarlarının tezyini/süslü, güzel görünüşü nedeniyle, ev eşyası ve bazı araçlarla konut yapımında
kullarulrruştır (Züber,1976, s: 47).
Ağacın mimaride ve eşya yapımında kullanılışı insanlık tarihi ile başlar. Ağacın yemularak
ve işlenerek heykelden süs eşyalarına kadar biçim almasına ahşap işçiliği denir. Türk sanatında
ahşap işçiliği ayrı bir bölüm teşkil eder (Önder,1995, s:7).
Geçmişten günümüze sürüp gelen maddi kültür ürünleri arasında yer alan ağaç işçiliğinin
geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri vardır. Kurganlarda, özellikle Pazınk'da yapılan
araştırmalar sonucu ağaç işi buluntuların yanı sıra at- eğer koşumlarında kullanılmış ağaç parçaları
ortaya çıkarılmıştır (Türk El Sanatları,1993, s:200).
Büyük Selçuklularyolu ileAnadolu Selçukluları sanatınagiren veAnadolu'da kendine özgü
bir üslup oluşturan Türk Ahşap işçiliği, örneklerini daha çok dini yapı ve onula ilgili konularda
vermiş, Beylikler döneminde de aynı geleneği sürdürmüştür. Selçuklu ahşap işçiliğinde,
Anadolu'da malzemeye uygun değişik teknikler kullanılmıştır. Malzemenin rutubete, sıcağa ve
soğuğa, haşerete, dayanıklı olabilmesi için abanoz, ceviz, armut, gürgen gibi sert ağaçlardan
seçilmesine özellikle önem verilmiştir. Selçuklu devri ahşap kapı ve pencere kanatlarında,
minber ve vaiz kürsülerinde, mezar sandukalannda geçme ve çatma tekniği olan "kiinde-kari"
işçilikle birlikte, oyma, ve kabartrna, kafes ve ajur teknikleri de kullanılmıştır. Ahşap üzerine boya
ile süsleme tekniği de Selçuklularda görülmektedir (Önder,1995, s:7).
Selçuklular devrinde her kullanılan ağaç eşya, oyma ile siislenirdi. Motif olarak da özellikle
rumi ve yazı (natti) kullanılmıştır. Oyma Kuran Rahleleri, Selçuklu devrinin en yüksek sanat
eserleri olmuştur. Konya Mevlana Türbesindeki Selçuk oymacılığının en güzel örneği olan ceviz
sandukayı Abdülvahit B. Süleyman Neccar yapmıştır. Ağaç işçiliğinin beylikler devrinde daha da
ilerlemiş olduğu Türk İslam Eserleri müzesindeki mimberden anlaşılmaktadır (Züber,1976, s:
47).
Osmanlı sanatında ahşap işçiliği, Selçuklu ahşap işçiliğinin bir devamı olmakla birlikte,
ahşaba başka malzemelerin uygulanması ile yeni ve çeşitli süsleme kompozisyonları meydana
getirilmiştir. Kuran rahlelerinde, çeşitli ahşap eserlerde sedef, fildişi, bağa kakma ve mozaik
süslemeler, altın gümüş ve değerli taş aplikasyonlan Osmanlı ahşap işçiliğini zenginleştirmiştir.
Osmanlı ahşap Işçilğinde boya ile kalem işi nakış veya sırlama (lake) tekniği de ileridedir
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(Önder,1995, s:7).
Ağaç işlemeciliği dini ve sivil mimaride ve kullanım eşyalarının yapımında önemli bir yer
tutmaktadır.
Dini mimaride; mihrap, minber, kapı, mezar sandukalarında ve kümbetlerde,
Sivil mirnaride; Türk evlerinin, saray ve köşklerin kapı, pencere kanatlarının süslenrnesinde ve tavan işlemelertnde,
Kullanım eşyaları olarak; Sehpa, çekmece, Kuran - Kerim muhafazası, sandık, yazı takımları, tavla, tesbih, takunya, vazo, kalemler, ağızlık beşik, pipo, rahle, kaşıklık, süs kaşıkları, yayık
sofra altlığı, elek, kasnak, baston, asa, yazma kalıpları, dokuma tezgahları, çıkrık, iğ, öreke, kirman, at arabası ağaç işleme örneklerimizdendir (Türk El Sanatları, 1993, s:200).
Ağaç sahip olduğu olanaklarla kullanım alanı son derece geniş bir malzemedir. Yapılacak
çalışmalarda, işe en uygun olan ağaç türü veya ürünün seçimi çok önemlidir.

Fotoğraf 169. Kahve Soğutucu, Çankırı Müzesi
Ağacın cinsine göre değişen dirençli veya uysal yapısı, kendine has rengi, dokusu ve kokusuyla ahşap, yoruma, oyma, kündekari, kaplama, silme, torna, mozaik kakma, yakma, boya,
nakış, cila, lak, yaldızlama, teknikleri ile yapılmakta ve süslenmektedir (Türk El Sanatları, 1993,
s:200). Değişik ağaç türü ve malzemelerin kullanılmasıyla, farklı tekniklerle uygulamalar yapılarak, yüzlerce yıl mimarlıktaki ağırlığı zaman zaman değişen, birbirinden ilginç ürünler verilmiştir.
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Bunlar cami başta olmak üzere, değişik işlevi birçok yapıyı zenginleştlrmiş, ayrıca bağımsız olarak
değişik biçim ve tekniklerdeki uygulamalarla, dönemlerinin genel özelliklerini yansrtrruşlardır.
Yer yer bu ürünlerin üzerlerinde, sanatçı adlarını veren yazıtlara da rastlanmaktadır (http://www.
geociües.corn/rnevlu t3us/ahsap.htm).
Diğer yandan zamanın yıkımına en açık doğal malzemelerdendir. Günümüzde, kimi ağaç
eşyaların yerini, farklı malzemelerden yapılan eşyalar almış olsa da bölgelere göre farklı şekillerde yapımı devam etmektedir (Türk Ei Sanatları, 1993, s:200). En çok kullanılan ağaçlar, çam,
ıhlamur, gürgen, meşe, ceviz, dış budak, karaağaç, kızıl ağaç ve kestanedir. Şimşir, erik, kiraz,
zeytin, mahon, abanoz, limon, gül, pelesenk, beyaz palmiye, sed ra ve sandal ağacı ise değerli
olduklarından özel eşyalar için kullanılır. Orman köylerinde yapılan bu ağaç eşyalar ova ve dağ
köylerine de yayılmıştır. Genellikle Türk köylüsü konut ve tarlada kullandığı bütün eşyasını ağaçtan yapmaktadır (Züber, 1976, s: 47).

3.2.6.1. Ağaç İşlerinde Kullanılan Araçlar
Ağaç Testereleri: Tahta, dilme, sunta, ve kontrplak gibi ahşap malzemelerin kesiminde

kullanılır. İnce, orta, kalın dişli olarak imal edilirler. Pala testere, çekme testere, balık sırtı testere,
fare kuyruğu testere ve kıl testere gibi çeşitleri mevcuttur.
Rende ve Planyalar: Tahtaların yüzeylerini ve kenarlarını düzeltmek için kullanılırlar.

Kısa olanına rende, uzun olanlarına planya adı verilir.
Kullanılmaları ağacın damar yönünde sürülerek olur. Çalışırken tahta tezgaha sıkıştınlır.
Sol ayak öne uzatılrr, belden hafifçe eğilip, gövde ile ileri geri hareket edilerek çalışılır.
Matkap: Ağaca yuvarlak delik açmak için kullanılan bir alettir. Açılacak deliğe göre değişik

çaplarda uçları vardır. Tahtanın delinecek noktasına, matkap ucunun kaymaması için nokta
kalemi veya bir çivi ile hafif bir çukur açılır. Çalışırken matkap ucunu sabunlamak, delinecek
tahta veya suntanın altına kötü bir tahta koymak gerekir. Aksi halde çıkış yeri parçalanır.
Törpü: Ağacın şekillendirilmesinde ve yuvarlatılmasında kullanılır. Balık SII1I, yuvarlak ve

yassı törpü gibi çeşitleri vardır. Törpülerin değişik diş büyüklükleri olur.
Iskarpela ve Oyma Kalemleri: Ağacı yontarak şekillendirrnek için kullanılan aletlerdir.

Iskarpelalar düz ağızlı ve yuvarlak (oluklu) ağızlı olmak üzere iki çeşittir. Oyma kalemleri ise daha
küçük ağızlıdır. Yuvarlak, V, köşeli U gibi ağızlı çeşitleri vardır. İnce oyma işlerinde kullanılır.
Işkence: Tahtanın veya suntanın işlenmesi sırsında tezgaha tespiti veya iki parçayı
yapıştırmak için sıkıştırmaya yarayan aletlerdir. Demir olduklarından, ahşabı sıkıştmrken,
ezmemesi için, araya tahta takoz konulması gerekir.
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Ağaç Tokmak: Sen bir ağaçtan yapılmış, çekicin büyüğü olan bir alettir. İskarpela ile
oyarken veya ağaca vurmak için kullanılır.
Sistre ve Zımparalar: Sistre, tahtanın yüzeyini perdahlamak için kullanılan bir çelik
plakadır. Dikdörtgen şeklinde çelik plaka mengeneye sıkıştırılıp kısa kenarları dik olarak eğelenir. Yanlarına taşan metal çapaklar sıyırma işini yapar. Kullanışında iki elle tutulur. İ1erden yapan
kişiye doğru çekilerek tahta sistrelenir,
Zımparalar, tahtanın yüzeyini iyice düzeltrnek için kullanılır. İşin durumuna göre bir takoza sararak veya surıraya çakılıp, tahta ve kontrapıağın yan kenarları ona sürtülerek kullanılır.
Geniş yüzeylerin zımparalanmasında küçük dairesel hareketlerle zımparalamak gerekir.
Nişangeç: Tahtanın bir kenarına paralel çizgi çizmek için kullanılan bir alettir.
Tornavida: Vidaların ahşaba vidalanmasında kullanılır. Normal ve yıldız tornavida olarak
ikiye ayrılır.
Marangoz Tezgahı: Ağaç işlerinde tahtayı işlerken sıkıca tespit etmek için kullanılan
masalardır.
Marangoz Gönyesi: Doksan derecelik veya açısı ayarlanabilen olmak üzere iki tiptir.
Tahta üzerine açı çizmek için kullanılan aletlerdir.

3.2.6.2. Ağaç işlerinde Kullanılan Gereçler:
Çivi, vida, kavela: Çivi, vida ve kavela ahşap parçaları birbirine bağlamak için kullanılırlar.
Yapıştırıcılar: Ağaç işlerinde, işin özelliğine göre, plastik tutkal ( soğuk tutkal), sıcak
tutkal, ayakkabı yapıştıncısı gibi tutkallar kullanılır. Plastik tutkal 24 saatte tam kuruma yapar.
Sıcak tutkalın hazırlanması biraz zaman alır ama kuruma süresi daha kısadır. İnce ağaç plakaların
ve kontraplakların yapıştırılmasında ise ayakkabı yapıştırıcıları iyi ve hızlı sonuç verir (Kılınç,
1994, s:85).
Ağaçlar: Genellikle ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül, şirnşir, tik meşe ve çam ağaçlarına çağlar boyunca çok yer verilmiş, işin önemine yakın çevrede olmasa da bulunmasına çalışılmıştır. Ayrıca yapılacak işe göre, ahşabın seçiminin özel bir önemi vardır. Ayrıca ağacın da iyi
kurutulması, özel yöntemlerle terbiye edilerek sertleştirilmesi ve özenle hazırlanması önemli bir
noktadır.

3.2.6.3. Ağaç işlerinde Kullanılan Teknikler
Anadal u' da Selçukl u döneminde gelişerek, kendine özgü birşekil alan ahşap işçiliği, Selçuk251
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lu, Beylikler döneminde gerçekten çok üstün işçilik göstermektedir. Ağaç eserleri daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlarolurken, Osmanlı Dönemi ah ap işçiliğinde
sadelik hakim olmuştur. Çeşitli teknikler, daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık,
kaşık, taht, rahle, Kuran muhafazası gibi kullanım eşyalarıyla, pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol,
sütun başlığı, tavan, mihrap, minber (vaaz kürsüsü), sandukagibi mimari öğelerde uygulanmıştır.
Ağaç işçiliğinde en çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül ağacı kullanılmakta, kakma, boyama, kündekari, kabartma-oyma, kafes gibi teknikler uygulanmaktadır (www.kultur.gov.tr).
Kürtdekari Tekniği: Mimberlerin yan aynalıklarında ve kapılarda kullanılan "Kündekari" tekniği adını alan bu teknik en orijinal işçillği meydana getirir. Yapılışlarına göre hakiki ve
taklit kündek:1ri çeşitleri olarak muhtelif gruplara ayrılan çatma tekniğidir.
Hakiki kimdekari de, sekizgen, baklava ve yıldız biçiminde olan, içi arabesk kabartmalı
ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler iç içe geçerek bağlanmıştır. Bu
parçaları birbirine tutturmak için çivi veya tutkal kullanılmamıştır. Parçalar geçme olduğundan
kuruyup ufalması halinde aynlmalar, yarıklar olmamaktadır. Sağlamlığı sağlamak için kündek:1ri
satıhların altında ahşap bir iskelet bulunur.
Bu tekniğin bir çeşitlernesi yalancı kündek:1ridir. Görünüşte hakiki kündek:1riden güç
ayrılan bu teknikte sekizgen, yıldız ve baklavalarda (ahşap blokla yekpare olduğu için) çivi yoktur, aradaki çıtalar çiviyle tutturulmuştur. Ahşap blokların kuruyup küçülmesi halinde panoların
arasında boydan boya ayrıklar görülür.
Tamamen çakma ve yapışurma kündekari, taklit grubu, daha az ustalık isteyen örneklerini sunar. Bu işçilikte, ahşap bloklar üzerine sekizgenler, yıldızlar, baklavalar ve geometrik kafesi
meydana getiren ahşap kirişler çakılmıştır (Barışta, 1988, s:17).
Tamamen Rölyefli Kündek:1ri, daha az kalınlığı olan, bu teknikle işlenmiş eserler özellikle
pencere kepengi, kapı, minber kapılarının altı olarak kullanılır. En bol örneklere rastladığımız
bu grupta sekizgenler, yıldızlar baklavalar ve aralarındaki geometrik süslemeler aynı ahşap blokun rölyefi halindedir. Geometrik kafes ile arabeskli iç dalgaları bariz bir satıh ayrımı göstermektedir (Öney, 1969-70, s: 141).
Tamamen kabarımalı Kündek:1ri de, sekizgenler, yıldızlar, baklavalar ve aralarındaki kafes
aynı ahşap blokun kabartması halindedir. Bu tip malzemede ahşabın kuruması ile çeşitli yönlerde yarılmalar olabilir (Barışta, 1988, s:17).
Rölyef Kabartma Tekniği: Selçuklu devri ve sonrasının en yaygın tekniği olan minber
aynalıklarında kapılarında, kitabelerinde, yazılarında, kapı, pencere kanatlarında, sandıklarda ve
rahleierde kullanılan bu teknikte satıhların işlenişine göre muhtelif gruplara ayırabiliriz (Öney,
1969-s:70,141).
Düz Satıhlı Derin Oyma Tekniği; Bu grup ahşaplarda ahşap yüzeyi aynı seviyede düz bir
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satıh teşkil eder. Motifler satıhdan derin oyma ile belirtilmiştir. Akşehir Kileci Mescidi mimberi,
Ankara Hacı Bayram Türbesi kapısı, bu teknikle yapılmış en güzel örnekler arasındadır (Öney,
1969 s:70, 141).
Yuvarlak sauhlı derin oyma tekniği; bilhassa kitabelerde, yazılarda, arabesk dekarda, çok
zengin bir değer kazandıran ve en yaygın bir grup olan bu ahşap işçiliğinde rölyefler engebeli ve
yuvarlak bir satıh meydana getirmek üzere işlenmiştir.
Çift Katlı RölyefIekniği; Bilhassa Kitabelerde, yazılarda kullanılan ve çok zengin bir görünüşü olan bu teknikte daha önce bahsi geçen iki rölyef tekniği bir arada kullanılmıştır. Genellikle
altta kalan arabeskler veya spiraller meydana getiren dekor düz satıhlı derin oyma ile, üstteki
yazı dekoru ise yuvarlak satıhh derin oyma ile işlenmiştir. Ankara Alaeddin Camisi minberi bu
teknikle yapılmıştır.
Eğri Kesim Tekniği; Avrasya menşeli olan ve Orta Asya İskit ahşap, metal, kemik gibi malzemelerle gelişen bu teknik samarradaki Türk askerler kanalıyla 9. asır alçı ve ahşap işçiliğine,
yine 9. asırda Tulunoğlu ahşap ve alçı işçiliğine, Gazne ahşap işçiliğine girerek İslam Sanatına
intikal etmiştir. Anadolu ahşap işçiliğinde daha ziyade erken örneklerden stilize yarım palrnet
motifleriyle dikkat çekmektedir. Sivrihisar Ulu camiinin ilk yapıhş devrinde, bazı sütunların üzerinde tamamen Orta Asya menseli tekstil dekoru, hatırlatan ahşap kabartmalı eğri kesim tekniği
barizdir.

Fotoğraf 170. Ahşap Baskı Kalıbı (Çankırı Müzesi)
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KafesTekniği; Bilhassa minberlerin korkuluk, bazen de taç kısımlarında görülen bu teknik
ahşap kirişlerin geometrik üçgenler, yıldızlar, vs. meydana getirecek şekilde bir araya çakılması
ile elde edilir. Bu ahşap işçiliğinide, sade kafes işçiliği ve arası dolgulu kafes işçiliği diye sınıflandırabilir (Öney, 1969-70, 141).
Ahşap Üzerine Kakma Tekniği: Midye kabuğundan elde edilen sedef, yaşlı büyük kablumbağanın karınderisi kurutularak yapılan bağ ve fildişi kakılarak oluşturulan kakma tekniğidir.
Önceden tasarlanan desenin çeşitli bıçaklarla oyularak, hazırlanan yuvaların içine, sedefden, bağdan veya fildişinden kesilerek düzenlenmiş desen ünitelerinin, çeşitli tutkallarla yapıştırılmasıyla
oluşturulan bu tekniğin, hiç yuva oluşturulmadan yan yana mozaik şeklinde yapıştırılan çeşitlerneleri vardır.

Fotoğraf 171. Takunya (Çankırı Müzesi)
Mozaik türünün en der rastlanan bir çeşitlernesi taş işçiliğinde görülen inkrustasyonu hatırlatan geçme kakmadır. Bir cins kaplama olan bu teknikte desenin bazı bordürleri veya üniteleri, yer yer oyularak iç içe geçirilen sedef, bağ, fildişi ve ağaç cinsleriyle bezenmektedir (Barışta,
1988, s:69).
18. yüzyılda kakma ile bezenmiş bir grup örnekte, desenin yuvalarının çevresine, kakılan
sedefi çevreleyecek biçimde ince gümüş bir tel geçirildiği görülmektedir. Burada tel ile oluştu254
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rulan kontur çizgisiyle hem sedefte ışık gölge oyunları sağladığı hem de işleyebilecek ahşabın,
sedefle arasında kalan boşluğun doldurulduğu fark edilmektedir. Bu yüzyıldan kalan sedef ve
bağ kakma ile bezenmiş sandık, nalın, sehpa, lambalık, kavukluk, saat zarfı ve mücevher kutuları
tel kullanılmadan yapılan kakma, telli kakma ve mozaik biçiminde kakmanın beğeni kazanmış
olduğuna işaret etmektedir (Barışta, 1988, s:73).
Ahşap Üzerine Boyama Tekniği: Edirnekari veya kalem işi olarak bilinen bu teknikte,
önce ahşap zemin beziryağı, üstüpeç v.b. gibi malzemeyle hazırlanmaktadır. Sonra tahrir Kalemleriyle ahşap üzerine desen çizilmekte ve tabii boyalarla boyanmaktadır. Bazen boyalar arasına
varak altın yaldız katılmaktadır. Boya işlemi bittikten sonra henüz alaşımı belirlenmemiş bir cins
vernikle desenin üstünden geçilmekte ve bu suretle dayanıklılık yanı sıra zemine bir parlaklık
sağlanmaktadır.

3.2.6.4. Çankın Ağaç Ürünlerinin Genel Özellikleri
Geçmişte Anadolu'nun bütün yörelerinde olduğu gibi Çankırı merkez, ilçe ve köylerinde
ahşaptan yapılan bir çok mimari elemanla birlikte, günlük hayatta kullandıkları gereçlerin de
yapılan araştırmada tespit edilmiştir.
Çankırı merkezde zamana karşı ayakta kalabilen birkaç evin restore edilerek kurtarılrnış
olmasıyla birlikte bir çok eski evin yıkılmış ve yıkılmak üzere olduğu görülmektedir. Merkeze
bağlı bazı ilçe merkezlerinde de bazı eski evlerin ve konakların restore edilerek sahibinin adıyla
birlikte yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Teknolojinin gelişmediği, doğanın cömertçe sunduğu sıcak ve doğal malzemenin yani
ahşabın bololduğu dönemde Çankırı halkı günlük kullanım eşyalarını ahşaptan yapmıştır. Evinin
kapısından başlayarak, kullandığı eşyaları koymak için, ahşap gömme dolapları, çocuğunu büyütmek için, özenle yaptığı beşiği, hamurunu yoğunnak, kahvesini saklamak, yününü eğirrnek,
tarlada bağda bahçede kullandığı araçlar, suyunu taşıyabileceği su kabına kadar bir çok eşyasını
ahşaptan yapmıştır.
21. yüzyılda teknolojik gelişmeye bağlı olarak, farklı malzemelerden yapılan günlük kullanım eşyaları da artmıştır. Tabii dokunun yavaş yavaş azalmasıyla birlikte ahşap kullanımı da
azalmış, sadece belirli alanlarda ve özel eşyalarda ahşabın kullanımı devam etmiştir. Geçmişten
günümüze ulaşabilen bu kullanım eşyalarından bazılarını Çankırı müzesi, Çankırı Yaren evi ile
ilçelerde restore edilmiş konaklarda görmek mümkündür.
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3.2.6.5. Ağaç Ürün Örnekleri
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BİLGİ FORMU 114

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 172
: Orta
: Kirman
:3cm
: 17 cm
: Kirman
: Ahşap
: Yontma, kesme
: Doğal ahşap
: Yarım daire, silindir
: 3 cm eninde 17 cm boyunda iki adet elips şeklinde
ortası delik ahşap parçalar artı şeklinde üste getirilerek
ortasındaki delikten iğ dikeyolarak geçirilmiştir.
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BİLGİ FORMU 115

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 173
: Bayramören
: Su Kabı
: 15- 20 cm

: 24
: Tıkır, su çötüresi
: Ahşap, metal
: Kesme, birleştirme
: Doğal ahşap

: Yarım daire, silindir, oval
: Alt parçadan üste doğru daralan uzun parçaların (su kabının büyüklüğüne göre) alttan ve üstten yuvarlak metal
kasnakla birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Saplı bir üst
kapakla tamamlanan su kabı içerisine suyun konulmasıyla
ahşap parçalar şişerek araları tamamen kapatmaktadır.
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BİLGİ FORMU 116

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 174
: Atkaracalar
: Mutfak eşyası
: 28cm
:15cm
: Ahşap

: Doğal Ahşap

: Yarım daire, oval,
: Tekparçadan oluşan yan gövde, alt parça üzerine oval şekilde yerleştirilmiş, gövde alt parçaya çivilerle sabltlenmiştir. Üst oval kapak parçayla tamamlanan ahşap parça çok
amaçlı mutfak eşyası olarak kullanılmaktadır.
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BİLGİ FORMU 117

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Kompozisyon

: 175
: Akkaracalar
: Hamur tahtası
: 37 cm
: 58 cm
: Hamur tahtası
: Ahşap
: Yontma
: Doğal ahşap
: Ova!
: Tabana oturan dip kısmı dikdöngen şeklinde olup, yukarı
doğru çıktıkça dışarıya doğru açılan oval bir şekil almıştır.
Geniş ağızlı olması rahat kullanım sağlamaktadır.
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BİLGİ FORMU 118

Fotoğraf No

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları
Çap
Boy
Taban çapı
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 176
: Bayramören
: Tuzluk
:8cm
:6cm
: 6.5 cm
: Kahve soğutucu
: Ahşap, çivi
: Oyma
: Doğal ahşap
: Daire
: Rozet
: Bütün bir parçadan oyularak yapılan iki gözlü kahve
kabının kapakları da birbirine birleşik bir parçadan
yapılmıştır. Ortadan bir çiviyle ana parçaya birleştirilen
kapak, istenilen yönde hareket ettirilebilmektedir.
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BİLGİ FORMU 119

Fotoğraf No

Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezeme
Bitkisel Bezeme
Kompozisyon

: 177
: Orta
: Gömme dolap
: 155 cm
: 180 cm
: Gömme dolap
: Ahşap, çivi
: Yontrna, oyma
: Doğal ahşap
: Dikdörtgen
: Kıvnmlar
: Duvara gömülmüş, bir tarafı tek kanat kapaklı dal ap ve
üst üste dikeyolarak sıralanan, bardak tabak sergilemeye yönelik eşyaların konulabileceği şekilde yapılmış oyma
tabir edilen, içleri boş ve üstleri süslü küçük gözlerden
oluşmaktadır.
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BİLGİ FORMU 120

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 178
: Çerkeş
: Çocuk Beşiği
: 60 cm
: 100 cm
: Beşik

: Ahşap
: Oyma, torna
: Doğal ahşap
: Dikdörtgen, yarım daire
: Yatak kısmı tekneli ve altında silbiçin yerleştirildiği oyuk
bulunan, baş ve ayak tarafından kasnakları birleştiren kol
bulunmaktadır. Beşiğin yan yüzeyleri ince oyma çubuklarla süslenmiştir.
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BILGI FORMU 121

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: 179
: Çerkeş
: Yayık
: 56cm /38cm
: 53 cm
: Ahşap,
: Kesme, yakma,
: Doğal ahşap
: Daire
: Belli ebatlarda kesilen konik biçimli parçalar, ağız, orta ve alt
kısımlarından çemberlerle birleştirilerek perçinlenrniştir,
İçi yakılarak talaşları temizlenir.
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BİLGİ FORMU 122

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 180
: Çankırı Müzesi
: Ahşap baskı kalıbı
: 12cm
:25cm
: Baskı kalıbı
: Ahşap
: Derin oyma
: Doğal ahşap
: Üçgen dilimler, dairesel formlar
: Çiçek motifleri
: Yay şeklinde baskı kalıbı üzerine ortası daire formlu,
kenarları üçgen dilimli iki adet çiçek motif yerleştirilmiştir.
İki çiçek arası boşluklar çivilerle bezenmiştir.
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BILGI FORMU 123

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Kompozisyon

: ISI

: Çankırı Müzesi
: alın
: 10 cm
: 37 cm
: alın
: Ahşap, lastik, sedef, çivi
: Oyma, kakma,
: Doğal ahşap
: Sedef
: Kare, daire, baklava, zig zag, çizgi
: Ayak boyuna göre kesilen ayak parçası üzerine çizilen
desene göre oyma işlemi yapılarak, sedef parçalar yerleştirilir. Topukların biri bir başa diğeri öteki başa çakılır.
Nalın kayışı iki yandan küçük çivilerle tuturulur.
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BİLGİ FORMU 124

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 182
: Çankırı Müzesi
: Nalın

: ıocm
: 37 cm
: Nalın
: Ahşap, çivi
: Yakma
: Doğal ahşap
: Yakma
: Verev Çizgi
: Çiçek, dal, yaprak
: Ayak boyuna göre kesilen ayak parçası üzerine çizilen
desene göre yakma işlemi yapılır. Topukların biri bir başa
diğeri öteki başa çakılır. Nalın kayışı iki yandan küçük çivilerı e tuturulur (kayışı bulunmamaktadır).
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BİLGİ FORMU 125

Fotoğraf No
Bulunduğu Yer
Türü
Boyutları

En
Boy
Yörede Verilen İsim
Kullanılan Gereçler
Kullanılan Teknikler
Kullanılan Renkler
Zeminde
Desende
Seçilen Konu
Geometrik Bezerne
Bitkisel Bezerne
Kompozisyon

: 183
: Çankırı Müzesi
: Muhafaza
: 60 cm.
: 85 cm
: Sakaı-ı Şerif Muhafazası
: Ahşap, sedef, çivi
: Sedef kakma
: Ahşap
: Sedef kakma
: Üçgen, oval, verev çizgi, yarım daire
: Çiçek
:Dikdörtgen şeklinde yapılan muhafaza kutu yüzeyine küçük
üçgen formlar tersli yüzlü, gümüş kontürlü ve yoğun sedef
kakma tekniği ile süslenmiştir. Kenar sınır bordürleri,
sedef parçalar aralarında çizgiler oluşturulacak şekilde
yerleştirilmiştir. Sandığın ön ortasında bir çiçek motif] ve
yan köşelerine çeyrek çiçek motif] yerleştirilmiştir.
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3.2.7. Çankın Geleneksel Bebekleri
Yokluk, yoksulluk tanımayan yaratıcı Türk kadını, çocukları için her konuda fedakarlığı
son çizgisine kadar zorlamaktadır. Anadolu'da çocukların en önemli ihtiyaçlarından biri olan
oyuncaklar, ilk kez anneler tarafından, çevredeki her türlü malzeme kullanılarak yapılmaktadır.
Ağaçların dalları, kaşıklar üzerine bez parçalarının bükülmesi, bağlanması, dikilmesi ile
yapılan basit oyuncaklar, özellikle kız çocuklarının zeka gelişimini, yalnızlığını gidermek, uygulamalı olarak hayata hazırlamak, eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaktadır.
Anne çocuk arasında oluşan bu güzel alışveriş ile ana kız birbirine daha çok yakınlaşır,
empati duygusu yaşanır. Kızçocukları gelecekteki sorumluluklarının farkına varır. Bebeğine gösterdiği ilgi ve şefkat ile kendisine yapılanları bebeği üzerinde uygulayarak çeşitli mesajlar da
verebilirler.
Böylesine büyük bir sorumluluğu n kavranması, evdeki birkaç bez parçası, birkaç dal parçasının değerlendirilerek yapılması Türk kadınının her konuda aile ve ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkılardan birisidir.
Bebek yapımı onaçağda ve Rönesans devrinde yapılmış olan şekliyle Paleolitik ve Neolitik
çağlara kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi bebekler, evvela tamamıyla çıplak, sonra taç veya başlık ile ve daha sonra giyimi izlenebilecek şekle dönüşmüştür (Bilgin, 1990),
Mısır ve Roma bebeklerinin (M.Ö.300) içi papirüs kağıtları ile doldurulurdu. M.S. 500
yılında gene Mısır'da yünden kroşe tekniği ile örülrnüş renkli elbiseli, başı yünden yapılmış bebekler bulunmuştur (Bilgin,1990).
Bazı ülkelerde sosyal iletişimlerine etkisi olduğu düşünülen bebekler, öldükten sonra
kendilerini koruyacak güçler ve semboller olarak görülmüştür. Bu küçük sembollerin tabratüstü
güçlere sahip olduğuna inanılmıştır.
İnsanların sembolü olan bu bebekler, genellikle insan dehasını tümden yansıtmaktaydı.
Eski Mısır'da bu bebekler bronz ve gümüş gibi kıymetli madenierden yapılmakta, bunların küçükleri zincirlerle boyuna takılmakta veya broş olarak kötülüğe karşı koruyucu manada kullanılmaktaydı (Bilgin, 1990).
Yapma bebek halen birçok ülkede arınelerin çocuklarına yaptıkları ilk oyuncaktır. Bazı ülkelerde oyuncak olarak başlamış olan bu güzel uğraş kız eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır.
Anadolu'da yapma bebek oyuncak olmanın yanı sıra bazen nazardan koruyacak bir güç, gelinin
çeyizi, uğuru, bereketi ve bolluğu olmaktadır.
Anne çocuk arasında başlamış olan bu güzel alışveriş zaman içerisinde gelişerek ülkelerin
folklorik özellikleri ile de birleşmiş ve ülke ekonomilerine büyük katkılar sağlamıştır. Halen de
iç ve dış turizme önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.
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Dünya ülkeleri diğer büyük müzelerinin yanı sıra özel bebek müzeleri kurmuşlardır.
Böylesine özen gösterdikleri bebek konusunda geleneksel yapılarını yansıtan bebeklerin fabrikasyon üretimini yaparak ekonomilerine katkıda bulunmuşlardır.
Türkiye'de de her bölgede çeşitli fabrikasyon malzemelerle basit bebekler yapılmaktadır. Bu malzemelerin kullanış biçimleri incelendiğinde, her birisinin değişik illerde yapıldığı
Türk kadınının imkansızlıklar içerisinde bile neler yarattığı hayretle izlenebilmektedir.
Fabrikasyon bebeklerin yanı sıra el yapımı folklorik bebekler geleneksel kültür özelliklerini taşıyabildiği, bire bir kişisel uğraş yansıttığı için fabrikasyon olandan sanatsal ve tek olma
özelliği ile ayrılırlar.
Ei yapımı yapma bebekler geliştirilerek ülke turizmine büyük faydalar sağlayabilir. Geleneksel kültürümüzde sahip olduğumuz zengin giyim kuşam kültürü hem turistik hem de gelecek
kuşaklara tanıtım açısından ülkenin sanat politikasında önemli yer tutabilir. Geleneksel kültür
birikimimiz ve zenginliğimiz, müzelerdeki geleneksel kıyafetlerimiz ve baş süsleme örneklerimiz
bebekler yolu ile değerlendirilebilir. Ulusal değerler simgeleştirilip sembolleştlrilebilirse, imgeler, motifler. kalıplar aracılığı ile küresele tanıtılabilir.
Anadolu da geçmiş yüzyıllarda kız çocuklarına anne veya büyükanneleri tarafından yapılan geleneksel bebekler Çankırı ilinde de Yapraklı İlçesi-Kızılırmak köyünde tespit edilmiştir.
Bebeklerin yapımında temel malzeme olan kumaş parçaları ve tahta parçaları kullanılmıştır.
Bebek Çatal ağaç üzerine hazırlanır. Çaralın uzun kısmı baş ve gövdeyi ikiye ayrılan kısmı ayakları
oluşturur. Gövdesine kumaş parçaları sarılarak dolgunlaştınlır. Bebeğin şalvarı tutturulduktan
sonra ayak kısmı büzülerek toplanır. Şalvarın üstüne göynek parçası yerleştirilir ve üç etek denilen giysi hazırlanarak giydirilir. Kol kısımlarına pamuk doldurulur ve dikilir. Baş kısmına da
parça kumaşlar sarılarak yüz oluşturulur. Başına örtü de yerleştirtlerek bebek bitirilir. Yüzüne
istenilirse ayrıca göz ve ağız şekli kalemle çizilmektedir.
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Fotoğraf 184. Çankırı- Yapraklı İlçesi Yöresel Bebek Örneği

Fotoğraf 185. Bebek Yapan Köylü Kadınlar (Kızılırmak-Çankırı, San Şahin)
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Fotoğraf 186. Bebek Yapımı Aşamaları (Kızılırmak-Çankırı, Sarı Şahin)
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3.2.8. Çankın Halk Giysileri
3.2.8.1. Çankın Giyim Kuşam ve Baş Süslemeleri
İnsanlar dünya yüzünde çoğalmaya başladıktan sonra, bir araya gelerek küçük topluluklar
halinde yaşama ihtiyacını duymuşlardır. Bu ihtiyaç, insan topluluklarının meydana gelmesini sağlamıştır. İnsanların bir araya gelip yaşamaya başlamaları, yavaş yavaş insancıl duygu ve düşüncelerin gelişmesine yol açmıştır. Bununla beraber utanma duygusunun gelişmesi ve bu duygunun
kültür ve uygarlık seviyesi ile oranlı olarak değişmesi, insanlarda giyinmeyi sosyal bir ihtiyaç
haline getirmiştir (Kırzıoğlu,1992).
İnsanların önemli ihtiyaçları içerisinde yer alan süsleme ve süslenme ile ilgili geçmişten
günümüze ulaşabilmiş olan çeşitli örnekler ve yazılı kaynaklar izleyenıerin hayranlıklarını kazanmaktadır.
İlk kıyafet doğadan temin edilen malzemelerden yapılmış, korunmak amacıyla kullanılmıştır. Aile topluluğunun kurulmasıyla birlikte örtünmeninde başlamış olduğu bir gerçektir (Tizer, Sapmaz, İyikan 1965).
Giyim ve süslenme konusu geçmişten günümüze kadar insanların en önemli ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Kadın giyiminde baş süslemelerinin ayrı bir yeri vardır. Anadolu kadını bu
durumu kısaca şöyle özetlernektedir. Sabah kalkınca önce baş, sonra aş, sonra iş demektedir.
Giyim ve baş süslemeleri her devirde bir çok değişikliğe uğramıştır. Düğün törenlerinde
ve günlük yaşamda kullanılmış olan başlıklar değişik özellikler göstermiştir. Baş süslemeleri süslenme ve korunmanın yanı sıra psikolojik ve sosyal durum hakkında birçok mesaj vermiştir.
Çeşitli bölgelere göre çok zenginlik gösteren baş süslemeleri kadının güvencesi, bankası
veya kasası olmuştur.
Kadın, başında taşıdığı renkler ile çeşitli yorumlara ve mesajlara zemin hazırlamıştır. Siyah
ile geceyi, umutsuzluğu ve mutsuzluğu, hüznü; sarı ile gün doğuşunu; mavi ile gökyüzünü. yeşil
yeryüzünü, kırmızı gün ve yeni umutları, hayalleri temsil etmiştir. Gelin başlarını kırmızı (ald uvak) mavi, yeşil, sarı renkler ile süslemiştir. Gelecekten beklediği güzellikleri mutluluğunu anlatmıştır. Kendisini izleyenlere, eşini kaybeden umutları yıkılan kadın ise yalnızlığını, üzüntüsünü,
hayal kırıklığını başına karalar bağlayarak siyah renk ile anlatmıştır.
İnsanlar, kültürler ve inançlar arasındaki köprüleri kurarken günümüze ulaşabilen sanatsal destanları yaratmışlardır. Doğası gereği, insanoğlunun umudu üretmeye ihtiyacı vardır. Bu
umut, geçmişi günümüze bağlarken canlı bir köprü görevi gören insan yaşamının sanatsal misyonunun önemli bir yanını tamamlamaktadır.
Orta Asya ve Anadolu uygarlıkları, birbirinden etkileşerek zengin bir kültür ve sanat alanı
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oluşturmuştur. Bu kültür asırlarca devam ederek günümüze kadar gelmi tir.
Kültürel hareketlerin ağırlık merkezi Konya'dan sonra Sivas, Divriği, iğde, Amasya ve
Antalya gibi Anadolu'nun diğer kentlerinde izlenebilmektedir. Türklerin ileri kültür seviyelerinin
tespit edilebilmesine esas kaynak olan yaşam tarzlandır. Yaşadıkları evler, evlerin süslenmesi,
aydınlatması, ısınması, beslenmeleri, edebiyatı, giyim kuşamları da kültürün önemli ayrı bir öğesı
olarak incelenebilir (Süsıü,1989).
Zengin bir kültüre sahip olan Türklerin kendi yaşam biçimlerine uygun giyim kuşamları
vardır. Müzelerde, araştırmalarda kolleksiyonlarda ve yayınlanmış eserlerde bu örnekleri görebilmemiz mümkündür.
Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugat-it Türk isimli eserinde giyim kuşam ve süslenme ile
ilgili konulara şu şekilde yer verildiği görülmektedir. "Uraput bezendi, kız bezendi, süslendi";
"Kız kesmelendi, kız zülüflendi; Kozan: süslenmek, bezenmek". 0, külaha altın varaklar, kırıntılar yapıştırdı; Bodh-rnonçuk: Misk ile ramekten yapılan boncuk. Bunu kadınlar takınırlar; kız
örgüçlendi: kız örgülü saç sahibi oldu (Kaşgarlı Mahmud; Çeviri. Atalay, 1941).
Kaşgarlı Mahmut'un Divan-I Lugat-İt Türk te özel günlerde kızların ve kadınların süslenme şekillerinin şu anda Anadolu da halen yaşatılmakta olan süslenme biçimlerine benzediği
anlaşılmaktadır. Kadın bezendi, süslendi demektedir. Anadolu da geleneksel kıyafetleri incelediğimizde yakın geçmişte de kadınların adeta altından bebek olduklarını görmekteyiz. Günümüzde yine aynı şekilde geleneksel giysilerimizin kat kat üst üste süslemelerınin yerleştirildiği,
örtülerin altında bulunan işlemeler, örtüler, oyalar, tepelikler, yanak döğenler, alınlıklar, takılar
insanı şaşırtacak güzelliktedir. Uragut bezendi'nin Kadın süslendi deyiminin halen geçerli olduğu görünmektedir.
Kız zülüflendi. külaha altın varaklar-kırıntılar yapıştırdı. Güzel kokulu boncuklar takın dı
açıklamasıda etkisinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar geldiğini göstermektedir.
Anadolu'nun bazı yerlerinde zülüf kesme geleneğinin olduğu, başlıklarda takılan altınlar,
gürnüşler, kıymetli taşlar gelin ve kızların güzel kokular ile süslenmesi, karanfil kokulu oyalar,
güller ve çeşidi çiçekler ile süslenmekte olan başlıklar yılların ve mesafelerin birçok şeyi değiştiremediğinin kanıtlarıdır.
Toplumların giyim-kuşam gelenekleri çevre koşullarına göre değişiklik göstererek toplumsal özellikleri içlerinde barındırırlar. Geleneksel kapalı toplumlarda kadın kendi grubunun
gelenek ve göreneklerine uygun olarak neyi, nerede ve nasıl giyineceğini görerek öğrenir.
Her yeni kuşak bir önceki kuşaktan ya tamamen etkilenir yada bazı izleri taşır. Teknolojik
gelişme ve hızlı değişimin etkisi, iletişimin hızlanması, mesafelerin kısalması yaşam şekillerini
etkilemektedir. Bu etkiler yeni malzemeler zamanla gelenekler ile birleşerek yeni biçimleri oluşturmuştur.

°
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Konar göçer yaşam şekilleri ile yerleşik yaşam şekilleride birçok alışkanlıklar üzerinde
etkili olmuştur. Yerleşik kültürlerin göçebe grupları uzun dönemde kendisine benzettiğini, göçebeninde arada kendi çıkınını açıp çorbaya tuzunu ve kekiğini atmakta olduğunu fark ederiz.
Belkide sonunda ortaya çıkan birleşimlerin, karşılıklı etkilenmelerin gerçek durum olduğunu
kabul etmek daha doğru olacaktır. Göçer, muhakkak ki birkaç yüzyıl önceki göçer değildir. Değişimler, dönüşümler geçirmiştir. Ama yerli kültürüde aradan zaman geçince tanımakta güçlük
çekiyoruz. Sonuç olarak etkilenmenin karşılıklı olduğu söylenebilir (Aktan, 1994).
Toplumlar eski inançlarına bağlılıklarını birçok sebepten yitirmektedir. Pek çok açıdan
bakıldığında giyim kuşam, süsleme ve süslenme konularında kişilerarası iletişim toplumsal yada
törensel alışverişin değiştiği, çadırlardan toplu yaşam merkezlerine geçişler bu duruma zemin
oluşturmaktadırlar. Birden çok gelenek damarından beslenen çeşitli kültür ve sanat kolu, giyim
kuşam süsleme ve süslenme toplumların ihtiyaçlarına göre değişikliğe uğramaktadır.
Zamanla harmanlanan bu kültürel izler yalnızca yeni bir model değil, aynı zamanda farklı
köklerin oluşturduğu yeni bir sanat biçimi yaratmıştır.
Her zaman yürümek zorunda olan insanoğlu çeşitli kültür ve sanat kollarını ait olduğu
yüzyıllar içinde elinde bulunan malzeme ve motif ile besleyerek turistik simgeler haline getirmelidir. Kültür ve sanat köprüsündeki görevini simgeler ve semboller ile küresele tanıtmalıdır.
Çankırı ilini incelediğinizde iç Anadolu Bölgesinin geleneksel ve günlük giyim-kuşam
özelliklerini görmeniz mümkündür. Birçok yörede olduğu gibi giyim-kuşam günlük, bayramlık
ve gelin kıyafetleri olarak ayrı özelliklere sahiptir. Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen Kıyafet Devrimi günlük giysilere çağdaş bir form kazandırmıştır.
Anadolu'da giysi kültürü ilden ile, İlçeden ilçeye çeşitlilik gösterir. Bazı yörelerde; köyler
arasında bile giyim-kuşam farklılıkları vardır. Genellikle düğün kıyafetleri nesilden nesile aktanldığı gibi, toplum içinde ihtiyacı olan kişilere ödünç verilerek kullanıldığı bilinmektedir.
Çağdaşlaşma sürecinde her ilde olduğu gibi Çankırı ilinde de ailelerin gelirine ve toplumsal özelliklerine göre giyim-kuşam alışkanlıkları değişmektedir. Dağ köylerinde halen yerel
özelliklere sahip giysiler günlük yaşamda kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 187. Günlük Kadın Giysisi (Ön)

Fotoğraf 188. Günlük Kadın Giysisi (Arka)

3.2.8.1.1. Kadın Giysileri
Kadınlarda; üç etek, bindallı, şalvar, göynek (mintan), fes tespit edilen örneklerdir.
Üçetek: Göyneğin veya içlik denilen parçanın üstüne giyilen uzun etekli giysidir. Günlük
giysilerde üç etek pazen, basma kumaşlarla, gelin giysisi olarak kullanılan üçeteklerde, kutnu
kumaşları ve osmanlı döneminde kullanılmış olan Atlas kumaştan yapılmış örneklere rastlanmıştır.
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Fotoğraf 189. Üç Etek (Atlas) ve Kumaş Detayı
Bindallı: Koyu renkte kadife kumaşlar üzerine maraş işi veya sim sarrna tekniği kullanılarak, bitkisel motiflerle işlenmiştir. Pul, urul gibi malzemelerle süslenmiştir. Yakası, kol ve
etek uçları genellikle dantellidir, Önden bele kadar yırtmaçlıdır. İçi pamuklu kumaşla astarlıdır,
Etek boyu uzundur. Bele takılan gümüş kemer ile kişiye göre boyu ayarlanarak kullanılmaktadır.
Gelinlerin kına gecesi kıyafeti olarak halen kullanılmaktadır. Günümüzde yeni örnekleri de daha
sadeleştirilrniş motiflerle yapılmaktadır.
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Fotoğraf 190. Bindallı- Bayramören
Cepken (Fermane): Bel hizasında kısa kenarlı koyu renkte kadife kumaş üzerine Kordon Tutturma (Blonya İğnesi) tekniği ile stilize çiçek ve yapraklar işlemelidir. Geometrik motiflerde kullanılmıştır. İç astarları pamuklu renkli kumaşlar ile astarlanmıştır.

Fotoğraf 191. Cepken
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Şalvar: Üçetekli giysi altına giyilen parçadır. Atlas kumaştan yapılan şalvarların ağ kısmı
normal ağ boyundadır. Ağ kısmında "kuş" denilen kare şeklinde bir ek bulunmaktadır. Bel kısmında pamuklu kumaştan uçkur bağının geçeceği kısım ayrıca dikilmiştir. Paçaları, paça bağı ile
biizgülüdür. Giyen kişiye göre ayarlanır. ..ç eteğin yan yırtmaçlarından şalvar görünür.

Fotoğraf 192. Şalvar
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Uçkur: Şalvarın bel kısmını büzerek bele tutturulmasını sağlayan uzun ve iki ucu işlemeli
parçalardır. Genellikle beyaz pamuklu kumaşlar üzerine renkli ipliklerle değişik işleme teknikleri
ile işlemelidir. Günümüzdeki örneklerde lastik kullanma kolaylığından uçkurların şekil değiştirdiği ve iki ayrı parça olarak ince bir şerit üzerine pilelerle hazırlanarak dikildiği ve şalvar üzerine
tutturulduğu görülmektedir.

Fotoğraf 193. Uçkur
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Göynek (Mintan): Göynekler üç etek içine giyilen, düz renk pamuklu kumaştan, işlemeli, takma koliu veya düz, ön ve yaka kenarları kanaviçe işlemeli giysilerdir.

Fotoğraf 194. Göynek
Önlük (Peştamal): Önlükler Floş-ipek ve pamuk karışımı ipliklerle dokunmuş turuncu-lacivert-beyaz çizgili kumaşlardır. "Çubuklu" dokumalar da denilmektedir. Önlük gibi giysi
üzerinden bele tutturulmaktadır. Daha büyük boyda dokumaları giysi üzerinde başa sarılarak
tüm vücudu örtmektedir. Dışarı giysisi olarak başa örtülür,
Kuşak: Kuşak dokumalar renkli ipliklerle çubuklu-şa! desen dokumalıdır. Kare şeklinde
değirmi yapılarak bele dolanarak bağlanırlar. Bazı yörelerde "acem"şalı da denilir.
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Takılar: Gümüş ve taklit takıların yanısıra plastik boncuklar ve bitkisel malzemelerle
(Kurumuş karanfiller) takılar yapıldığı gözlemlenmiştir.

Fotoğraf 195. Karanfilli Kolye
Fes: Başlıkların alt yapısı genellikle keçe (kalıplanmış fötr) festir. Keçe fesiri olmadığı za-

manlarda sık iğne tekniği ile koyu renkte ipliklerle örülerek fes oluşturulmuştur. Bazı örneklerde
fesin tepe kısmı altın veya gümüş paralar üst-üste ve yanyana dizilerek tepelik oluşturulmuştur.
Tepenin orta merkezinde veya aralarında renkli boncuklar kullanılmıştır. Bazı örneklerde ise gümüş veya kaplama metal tepelikler kullanılmıştır. Metal tepeliklerin yüzeyi geometrik motiflerle
kabartma ve dövme tekniği ile desenlendirilmi tir. Tepeliğin kenarlarında kumaşa tutturulacak
delikler açılmıştır.

Fotoğraf 196. Başlık - Çankırı Etnoğrafya Müzesi
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Fesin üzerinde parlak renkli (Çekiler) kumaşlar ile baş çevresi bağlanarak süslenmiştir.
Baş çevresine bağlanan kumaşların üzeri tekrar takı parçaları, cam boncuklar ile süslenmiştir.
Alın kısmına gelen kenarda yan yana üst üste penezler dizilmiştir. Bazı örneklerde, fesin arkasında şaç şeklinde siyah floş ipliklerden yapılan iplik grubu sarkıtılmıştır. Bazı örneklerde ise
tepelikten alın üzerine dökülen zincirle, taşlar, düğmeler bulunmaktadır.

Fotoğraf 197. Başlık - Çankırı Merkez

Fotoğraf 198. Başlık - Detay, Çankırı Merkez
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Baş çevresi, küçük yüksekliği belirgin olan başlıklar ile başa tam oturan kısa kenarlı fesler
bulunmaktadır. Ayrıca şehirde kullanılan taç şeklinde beyaz kumaşla kaplanmış üzeri taşlarla
süslü çiçek motifleri yerleştirilmiş gelin taçları bulunmaktadır.

Fotoğraf 199. Tepelik - Kurşunlu
Gelin Taçları: Çankırı'nın ilçeleri ve köylerinde gelinlerin baş süslemelerinde, Anadolu'
nun birçok bölgesinde olduğu gibi geleneksel fes kullanılmıştır. Fes üzerinde gümüş tepelikler,
penezler, yanakdöğenler, renkli kumaşlar, boncuklar kullanılmıştır.
Suskunluk ve hüzünlü bir hasret sarmışken bedenini, kuşlar kadar aydınlığa kanat açmıştır gönülleri gelinlerimizin. Bilgigörgü ve becerilerini, çevresinden öğrendiği, giyim, kuşam süsleme ve süslenrne konularında çevresinin etkilerini taşımaktadır. Model aldığı çevre koşullarına
uyarak sosyal başarıyı yakalamıştır.
Köylerde ve şehirlerde giyim, kuşam süsleme konuları farklılıklar göstermektedir. Köyler
ve kasabalar doğanın canlılığını, cıvıl cıvıl renklerini giyimlerine ve baş süslemelerine yansıtırken
şehirlerde kullanılan gelin baş süslemesinde taç kullanılmıştır. Taçların üzeri beyaz saten kumaş
ile kaplanmıştır. Tacın üzerinde büyüklü küçüklü taşlı iğneler, takılar kullanılmıştır. Taç ve tacı
süsleyen takılar geline ait değildir. Davetliler kendilerine ait olan kıymetli, kıymetsiz yaka iğnesi,
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pan dam if olarak adlandırılan takılarını gelin tacına takarlar. Bu taçlar yakın çevrede ki tüm gelinler tarafından dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.

Fotograf 200. Gelin Tacı
Kemerler: Dikdörtgen ve oval parçaların birbirine eklenmesi ile oluşturulan hareketli
kemerler bulunmaktadır. Bu parçaların üzerleri yıldız, manzara ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Parçalar döküm tekniğiyle yapılmıştır. Kemer kaşlarında aynı motifler büyük olarak devam
etmektedir.

Fotoğraf 201. Kemer - Çankırı Merkez
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Fotoğraf 202. Kemer, Çankırı Merkez
Çorap: Çeşitli yün ipliklerle Anadolu'nun bir çok yöresinde görülmekte olan çiçek, hayvan, nesne ve geometrik desenli renkli çoraplar ile günlük tek renk çoraplar kullanılmıştır.
Ayak Giyimi: Deriden yapılmış oldukça sağlam görüntülüdür. Tabanıarı maden çiviler
çakılarak kaymayı önleyen kabaralı kunduralar kullanılmıştır. Ayrıca üstü deri altı kösele yemeni
türü ayakkabılar kullanılmıştır.

Fotoğraf 203. Kabaralı Kundura - Çankırı Merkez
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Sokak Giysileri: Sokağa çıkarken kullanılan örtünrne kıyafetlerinin bilinen en eskileri
ferace, car, çarşaftır. Büyük geniş dokuma kumaşlar örtünrnek amacı ile kullanılmıştır. Renkleri
ve desenleri ile bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Bazen yaş ve medeni duruma
göre de değişiklik gösterenleri olmuştur. Çar ve çarşaflar giyildiğinde büzgüler ve dökümler
oluşturarak kumaşın kıvrımları bir sanat eseri oluştuturcasına ustalıklı kullanılmıştır. Örtünülerı
cal' her kadının örtme şeklinde değişik şekil almıştır.
Geleneksel giyim kuşam incelendiğinde kadınların iş kıyafeti, misafirlik, mutlu günler
için olmak üzere çeşit olarak az fakat fiyat olarak pahalı kıyafetler kullandıkları görülmüştür.
Kadınlar, evde giydikleri giysiler ile sokağa çıkmamak için kıyafetlerinin üzerine yere kadar uzanan örtüler kullanmışlardır. Bu örtüler bazen renkli çizgili bazen tek renk desenli, yöresel
dokunmuş kumaşlardır. Bu kumaşların uçları boy iplikleri uzun bırakılarak püskül yapılmıştır.
Güneş, yağmur gibi havanın etkilerinden de korunma imkanı sağlayan bu örtüler ile aynı
zamanda yabancı gözlerden sakınma, saklanma ihtiyacı da karşılanmış olur.

Fotoğraf 204. Çankırı Kadın Sokak Kıyafeti Örneği
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Fotoğraf 205. Çankırı Kına Gecesi Kıyafeti (Ön)

Fotoğraf 206. Kına Gecesi Kıyafeti (Arka)

Fotoğraf 207. Gelin Baş Süslemesi
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Fotoğraf 208. Gelin Kıyafeti

Fotoğraf 209. Duvaklı Gelin Kıyafeti
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4. SONUÇ
Halk kültürümüz içerisinde çok özel bir yere sahip olan el sanatlarırnızın bölgesel özelliklerini koruyarak, gelecek nesillere aktarılması el sanatlarının yaşatılması adına önemlidir. Ayrıca
halkın dilini, inançlarını, adetlerini, felsefesini ve köklü bir sanat geleneğini ifade etmekle birlikte, halkın sosyal yapısını yansıtması bakımından da büyük önem taşır.
Kültürün yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması için bölgeselolarak yapılan alan araştırmalarının önemi büyüktür. Maddi kültür ürünlerinden biri olan el sanatları ürünleri de toplumsal
ve teknolojik geliştmlere paralel değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliklerin oluşmasından
dolayı yok olan, yozlaşan veya yok olmaya başlayan el sanatları ürünlerinin korunması gerekmektedir. Bu nedenle el sanatlarını belgelemek ve toplumsal değişimlere yönelik çağdaş üretim
alanlarına dönüştürmek günümüzde kültürel mateıyallerimizi korumak adına çok önemlidir.
Çankırı bölgesindeki el sanatlarının belgelenmesi ve üreticilerin değişimlere göre yenilikler yapmalarının sağlanması amacıyla Çankırı merkez,lIilçe merkezi ve köylerinde yapılan
incelemelerden elde edilen ürünlere ait veriler ve uygulanan anketler sonucunda;
Birçok medeniyetin yaşadığı Çankırı bölgesinin el sanatları bakımından zengin bir yöre
olduğu, bölgede yaşayan bireylerin çeyiz hazırlamak için genç yaşta el sanatlarıyla uğraştıkları ancak bu bireylerin eğitim düzeylerinin orta ve ortanını altında olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe
el sanatlarıyla uğraşanların sayısının düşmeye başladığı tespit edilmiştir.
Çoğunluğu ev hanımı olan bireyler el sanatlarını meslek olarak yapmadıkları çeyiz ve boş
zamanlarını değerlendirmek için yaptıkları, yörede en çok örücülük sanatının yapıldığı bunu işlemecilik, yorgancılık, dokumacılık ve diğerlerinin izlediği görülmüştür. Çankırı halkı el sanatlarını
eğitim kurumları veya aile büyüklerinden öğrendiklennı, satış için yapanların sayıca az olduğu ve
çoğunlukla ve sipariş usul u çalıştıkları tespit edilmiştir.
Ei sanatlarını üretirken ham madde olarak en çok pamuk ve sentetik ipliklerin satın alınarak kullanıldığı, ipliklerin renklendirilmesinde sentetik boyarmadde ve mordan olarak tuz kuJlanildığı saptanmıştır. Araç olarak tığ, şiş, iğne, kasnak, rnekik, firkete, dokuma tezgahı v.b. kullanıldığı; yapılan çalışmalarda bitkisel ve figürlü bezemelerden oluşan motiflerin çok kullanıldığı
bu motiflerin eski örnek ve dergilerden temin edildiği, motifterin yerleştirilmesinde kenardan
merkeze doğru düzenlernelerin çok yapıldığı belirlenmiştir.
Çankırı yöresinde eskiden yapılan el sanatları ile günümüzde yapılanJar arasında motif,
renk ve kullanılan gereçlerde farklılıkların olduğu, ürün çeşidi olarak çeşitli örtüler, yatak takımları, perde, yaygı, sepet ve kapların yapıldığı tespit edilmiştir.
Yörede incelemeye alınan 1196 adet el sanatları ürünlerinde en çok tığ örücülüğünün
yapıldığı bunu sırasıyla şış, iğne, mekik, firkete ôrücülüğünün
izlediği, örgülerde en çok tülbent
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oyasının yapıldığı çorap, patik çeşitli örgü ve dantelierinden oluşan ürünlerin yapımında çoğunlukla pamuk ipliğinin beyaz, kırmızı, sarı, siyah, yeşil ve benzeri renklerde üretildiği, örgülerde
motif özelliği olarak geometrik bezemelerden üçgen, kare ve baklava, bitkisel bezeme olarak
çiçek, sembolik bezemelerde ise örümcek kullanıldığı bu motifterin en fazla ana motif aralıksız
tekrar kompozisyon şeklinde yerleştirildiği tespit edilmiştir.
Çankırı yöresinde yürütülen incelemeler sonucunda işleme tekniklerine bakıldığında hesap işi, Türk işi, dival işi, kordon tutturma ve kanava tekniklerine yoğun olarak rastlanmıştır.
incelemeye alınan diğer ürünler ise; beyaz iş, aplike vb. gibi sandıklardan daha az çıkan ürünler
olmuştur.
Özellikle sandıklardan çıkan havlu, peşkir ve çevrelerin el tezgahlarında dokunmuş yerel
dokumalar olduğu, bunların üzerine hesap işi, Türk işi ve sarmanın uygulandığı belirlenmiştir.
Sarmanın bağımsız olarak kullanıldığı örnekler mevcut olduğu gibi, pek çok tekniğin içerisinde
bir iğne tekniği olarak kullanıldığı da görülmektedir. Tel kırma tekniği de tek başına ürün oluşturmada kullanıldığı gibi yörede çoğunlukla yardımcı iğne tekniği olarak kullanılmıştır.
Bezeme olarak bitkisel bezemeler ağırlıkta olup çiçek, yaprak, ağaç, gonca, kıvrımlı dallar,
sembolik olarak ise fiyonk ve çeşitli vazolar yoğun olarak kullanılmıştır.
Yöredeki işlemeler kullanılan iğne tekniği açısından incelendiğinde; Dival işinde düz sarma, şekline göre sarma, yarma yaprak ve kabanma sarmalann yoğun kullanıldığı; Türk işi ve hesap işinde antika, düz hesap iğnesi, verev hesap iğnesi, ciğerdeldi, susmalar, muşabak. mürver,
düz pesent, verev pesent, gölgeli pesent'in yoğun kullanıldığı; kanava işinde tek ve çift olmak
üzere iki ayrı tekniğin uygulandığı belirlenmiştir. Tel kırma ve tel kırma ile sarma birlikte yapılmış ürünlere de rastlanmıştır.
Süslemelerde yardımcı iğne tekniği olarak kullanılan gözeme, düz ve kıvırcık tırtıl ile metal pul işlemeye güzellik karmıştır.
Ürünlerin kompozisyon özellikleri incelendiğinde; düzgün sıralamalarla düzenlenmiş
kompozisyon tarzının yoğun olarak kullanıldığı, bunu bir merkeze doğru yönlendırılmiş ve bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonların izlediği görülmüştür.
Ürünlerde kullanılan renkler incelendiğinde karreviçe de zeminde açık (beyaz, bej) renklerin üzerinde çok canlı ve parlak renklerin, Türk işi ve hesap işinde ise daha pastel renklerin ve
koyu gözemelerin tercih edildiği görülmüştür. Dival işi ve kordon tutturma ile çalışılmış ürünlerde altın ve gümüş renkleri yoğun kullanılmıştır.
işlemede kullanılan gereçler incelendiğinde; dokumalarda yün ve keten iplikleri, kumaşlarda kadife, patiska, ipek; işlemelerde kota n yumaklar, sim, sırma ve hazır harçların kullanıldığı
tespit edilmiştir. Ayrıca yörede kordon tutturma sim kordon, pamuklu kordon, ipek kordon, su
taşı gibi gereçlere de yoğun olarak rastlanmıştır.
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Çankırı yöresindeki işlernelerin tamamı kenar temizleme teknikleri açısından değerlendirildiğinde dival işi ve kordon tuttuıma ile çalışılmış ürünlerin çoğunluğunda astarlama tekniğinin
uygulandığı; Türk işi ve hesap işi ürünlerinde köşe ile saçak bükme tekniklerinin kullanıldığı;
diğer işlemelerde ise tığ dantelinin yoğun kullanıldığı saptanmıştır.
Kullanım alanları açısından değerlendirildiğinde; Yörede incelemeye alınan işlemelerden
dival işi ve kordon tutturma ile çalışılmış bindallı ve cepkenlerin düğünlerde kına gecelerinde
giyildiği aynı zamanda geleneksel sünnet yataklarının hazırlanmasında tavan süslemesi olarak da
kullanıldığı belirlenmiştir.
Özellikle zengin ailelerin kızlarının çeyizlerinde dival işi yatak örtüleri, bohçalar moda olmuş, bindallı adı verilen kadife üzerine işlenen gelinlikler yapılmıştır. Kordon tuttutma ile çalışılmış cepkenler, ev aksesuarı ve yatak takımı olarak kanava işleme, seccade, peşkir gibi ürünlere
de yöredeki sandıklarda yoğun olarak rastlanmıştır.
Yörede kullanılan tekniklerden dokumacılıkla ilgili incelenen ürünlerde en çok kilim tekniğinin kullanıldığını bunu sırasıyla cicim, mekikli dokuma, halı, çarpana ve tülü dokumacılığının
izlediği belirlenmiştir. Ürün çeşidi olarak en çok yaygı kullanıldığı bunu heybe, çuval, seccade ve
kuşak dokumacılığının izlediği, bu dokumalarda çoğunlukla yün ipliğinin kullanıldığı kıl, pamuk,
kumaş şeritleri, ipek ve sentetik ipliklerin kırmızı, beyaz, yeşil, siyah, kahverengi, turuncu ve
benzeri renklerle izlediği tesbit edilmiştir. Dokumalarda en çok geometrik bezeme olarak çizgiler, üçgen, baklava, altıgen. sembolik bezeme olarak basamak, kıvrım, çengel, angıt, kurtağazı ,
saç bağı ve benzeri motifterin ana ara motif aralıklı tekrar veya ana motif aralıklı tekrar, bütün
yüzey, yatay, ortadan dağılım kompozisyon türlerine rastlarımaktadır.
Çankırı yöresinde orman, bitki örtüsü ve tarımın yoğunluğundan dolayı bitkisel örücülük
olarak yapılan çeşitli boy ve özellikteki sepetler, yöredeki bitki sapları ve ağaç şeritlerinin doğal
renkleriyle üretildiği tesbit edilmiştir.
Ağaç işleri olarak, yöredeki bitkilerden elde edilen tahtalarta mutfak eşyalan. su kabı (tıkır), sandık v.b. ürünlerin doğal renk ve kahverengi olarak üretildiği tespit edilmiştir.
Bakır işleri olarak mutfak eşyası ibrik, sahan, depme, sini v.b.ürünlerin geçmişte bitkisel
ve geometrik bezemelerle süslenerek çok sayıda üretildiği, halen bazı ustaların üretime devam
ettiği görülmektedir.
Çankırı yöresinde özellikle günümüzde üretilen bir el sanatıda Çankırı tuz mağarasından
elde edilen kaya tuzlarından yapılan lamba ve biblolardır.
Yörede geçmişte yapılıp günümüzde kırsal kesimde devam eden bebek yapımı da geleneksel özellik taşımaktadır.
Çankırı yöresi kıyafetlerini incelediğimizde; İç Anadolu Bölgesi geleneksel ve günlük kıyafet özelliğini taşıyan eşsiz güzellikte bindallılar, üç etekler bunları tamamlayan tepelik, gelin
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taçları, takılar, kemerler, çoraplar yöreye has özellikler taşımaktadır. Deriden yapılan kabaralı
kunduralar Çankırı gelinlerinin vazgeçilmez giysileri olarak geçmişte yer almıştır.
Ülkemizin zengin kültürel özelliklerini taşıyan el sanatlarımızın tesbit edilmesi, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara tanıtılmasının önemi kaçınılmazdır. Çankırı ilinde yapılan araştırmalarda yörenin köklü bir tarihe sahip olduğu buna bağlı olarak da el sanatlarının da çeşitliliğini
gösterdiği tespit edilmiştir. Ei sanatlarındaki bu zenginlik yörede geleneklere bağlılığı da göstermektedir. "Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeği" sözü de
yörede gelenekselliği yansıtmaktadır.
Çalışmada Çankırı el sanatları özellikle hammaddesi lif olan örücülük, işlernecilik, dokumacılık ile ağaç, bakır işleri, geleneksel kıyafetleri ve kıyafet tamamlayıcı unsurlar belgelenerek
tespit edilmiş; elde edilen veriler yöre tarutımma katkı sağlamak ve bu konuda çalışan, ilgiliolan
bireylere bilimsel bir kaynak oluşturmak amacıyla kitap olarak hazırlanmıştır.
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Samsun'da doğdu. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve A.Ü.Eğitim Yônetirni-Tefrişi
Bölümü mezunu. El Sanatları Programında "Yüksek Lisans" yaptı. Sanatta Yeterlik aldı.G. .El
sanatları Eğitiminde "Doktora" yaptı ve Yardımcı Doçent oldu. Polonya Uluslararası Folklorik
yapma Bebek yarışmasında ödül kazandı. El sanatları konularında lusal ve luslararası kongrelere katıldı. Halen.kurumunda Yrd.Doç.Dr. olarak görevine devam etmektedir.

L----'-_._...J

i

Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA

1961'de İstanbul'da doğdu. 1982'de Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Ei Sanatları
Moda-Çiçek Bölümünden mezun oldu. 1984'te G.U. Mesleki Eğitim Fakültesi Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okuluna öğretim görevlisi olarak atandı. GU Sosyal Bilimler Enstitüsü EI Sanatları
Eğitimi Dalında 1985'de Yüksek Lisansını, 1987'de Sanatta Yeterlik, 1998'de Doktora eğitimini tamamladı. Ei sanatları konularında Ulusal ve Uluslararası kongre ve sergilere katıldı. Halen,
Mesleki Eğitim Fakültesi Ei Sanatları Eğitimi Bölümünde Dekoratif Sanatlar Eğitimi Ana Bilim
Dalında, Yrd.Doç.Dr. olarak görevine devam etmektedir.
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Öğr. Gör. Meral BÜYÜKYAZıCı

1970 yılında Beypazarı'nda doğdu. 1991 yılında G.Ü Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatlan
Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1992 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Ei sanatlan
Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1995 yılında G. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ei Sanatları Eğitiminde rnastrrıru tamamladı. 1998 öğretim görevlisi olarak göreve başladı. A,Ü.
Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora programına devam etmektedir. Evlidir.
ü

i

Öğr. Gör. Hatice TOZUN

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1994-95
tarihleri arasında aynı Fakültede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1993-1995 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programın tamamladı. (Yüksek lisans
tez konusu "Gördes Halılannda Kullanılan Motifterin Morfolojisi, Grafiksel Açıdan İncelenmesi
ve Yeni Tasarımlar") 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı. 1999'da öğretim görevlisi oldu ve halen aynı görevde çalışmaktadır. Şu
anda Gazi ..niversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktora tezi hazırlamaktadır. Tez konusu "Türkiye'deki ..niversitelerde
Geleneksel Tekstil Ürünlerinin Konservasyon Ve Restorasyon Derslerinin Müfredattaki Yeri Ve
ygulanan Yöntemler
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i

Arş. Gör. Gülten KURT

ilk orta, lise, öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki
Yaygın Eğitim Fakültesi Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği programından mezun oldu ve aynı
yıl bölüme Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2001 yılında c.ü Sosyal Bilimler Enstitüsü El Sanatları Eğitiminde Yüksek Lisansını tamamladı. G .ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ei Sanatlan Eğitiminde Doktora Programına ve Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatlan Eğitimi Bölümü, Dekoratif
Sanatlar Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Kurt, çeşitli
Ulusal ve uluslararası sempozyum, proje ve sergilere katılmıştır. Evli ve iki çoçuk annesidir.

i

Arş, Gör. Gülşen ÖZKAHVEcİ

1973 yılında Kastamonu'da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim
Fakültesi Giyim Yaygın Eğitimi Bölümü Trikotaj Öğretmenliği programından mezun oldu. 2001
yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi Bölümünde
yüksek lisansını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Giyim Endüstrisi
ve Giyim Eğitimi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 1997-2007 yılları arasında
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.
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