SUNUŞ
“El sanatları”, “Türk el sanatları”, “köy el sanatları”, “geleneksel Türk el sanatları” “yöresel el sanatları”
gibi farklı kavramlarla ifade edilen el sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli
uygarlıkların kültür mirasıyla Türk Toplumunun kendi kültürel birikimini ve inançlarını birleştirerek
oluşturduğu ve bugünlere kadar yaşattığı zengin bir değerler mozaiğidir.
Ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan ve çağlar
boyunca insanların günlük ihtiyaçları için üretilmiş olan el sanatları ürünlerinin bir kısmı günümüzde
yok olmuş, bir kısmı ise yeniden kullanım veya turizm amaçlı üretilmeye başlanmıştır. Bu yönüyle
bakıldığında el sanatları, günümüzde gelişmiş olduğu illerin ve bölgelerin tanıtımına, turizm potansiyeline, istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyet alanını oluşturan
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri de tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve
bu medeniyetlerin izlerini de taşıyan Türk el sanatları bakımından oldukça geniş bir birikime sahiptir.
Ancak, kültürümüzde önemli yer tutan ve teknolojik gelişmelerle modern yaşamın baskısı ile yok
olma tehlikesi altında olan yöresel el sanatlarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük
önem arz etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle mevcut durumun tespiti ve yaşatılması
için yapılması gerekli çalışmaların ortaya konulması gerekmektedir.
TR83 Düzey 2 Bölgesi’nde bugüne kadar el sanatları alanında bölgesel düzeyde yapılmış kapsamlı bir
araştırma ve envanter çalışması bulunmamaktadır. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Düzey 2 Bölgesi’nde, kentlerde ve kırsal kesimde, yıllardır kadınların becerilerinin arttırılması, üretilenlerin pazarlanması yoluyla aile ekonomisine katkı sağlanması ve hediyelik eşya üretiminin
geliştirilmesi amaçları ile başta Halk Eğitim Merkezleri olmak üzere, Valilikler ve Belediyeler tarafından değişik kurslar düzenlenmektedir. Bölgemizde, son beş yılda çoğunluğu dezavantajlı gruplardan
olan kadınlarımız başta olmak üzere, yaklaşık 60.000 kişi belirtilen amaçlara yönelik olarak kurslara
katılmıştır. Böylece, kaybolmaya yüz tutmuş birçok el sanatımız gün yüzüne çıkarılmıştır. Ancak, tanıtım ve pazarlama sorunları, kurslara katılan kişilerin önünde büyük bir engel olmakta ve kursların
bitiminde, bölgenin marka yolculuğunda her biri ayrı öneme sahip yöresel el sanatlarını üretenlerin
beklentileri karşılanamamaktadır.
TR83 Düzey 2 Bölgesi’nde kalkınmayı hızlandırabilecek potansiyelin belirlenmesi ve gelişim stratejilerinin tespiti ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek sağlanması hedefine ulaşmak için hazırlanan bir proje çerçevesinde Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından yürütülen bu çalışmanın
amacı, bölgede önemli fırsatlardan olan mevcut el sanatları ürünlerinin tespiti, pazarlanması ve satışı
amacı ile bölgenin turizm boyutu da ön planda tutularak günümüz el sanatları ürünlerinin envanterinin çıkarılması, pazar araştırmasının yapılarak raporlaştırılması ve başta Valilikler ve Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı olmak üzere karar vericilerin ve üreticilerin istifadesine sunulmasıdır. Bu çalışması
kapsamında bölgede mevcut el sanatı ürünlerinin tespiti yapılmış ve gelecek kuşaklara aktarımı ile
pazarlanması yönünde altyapının varlığı ortaya konulmuştur.
TR83 Düzey 2 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) El Sanatı Ürünleri Envanteri kitabının hazırlanmasında katkıda bulunan Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Meclis ve Encümen üyeleri ile emeği
geçen Birlik personeline ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı çalışanlarına teşekkür eder, Türkiye’de
bölgesel anlamda ilk olan bu çalışmanın diğer bölgelerimize de rehberlik etmesini dilerim.

A. Celil ÖZ
Amasya Valisi
YHKB Başkanı
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Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB)
Dünyadaki küreselleşme süreci, yaşanan teknolojik gelişmeler ve yeni üretim süreçleri, yerel ve bölgesel ekonomilerinde küresel ekonomide birer aktör olarak yer almasını sağlamıştır. Bu süreçte, yerel dinamiklerin ekonomik kalkınma sürecindeki önemi artmış, yerel/bölgesel ekonomilerin küresel
rekabet içerisinde geliştirdiği strateji ve politikalar ulusal kalkınma açısından da belirleyici olmaya
başlamıştır.
Bölgelerin sahip olduğu gelişme dinamikleri çerçevesinde ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayabilmesi, yerel kalkınma için ayrılan kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi, bölgelerdeki kurumsal
kapasiteyle yakın bir ilişki içindedir.
90’lı yılların ikinci yarısında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde bölgesel kalkınmanın sağlanması, kültür ve tabiat varlıklarının korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için çeşitli kuruluşların
bir merkezden koordine edilerek sorunların çözümlenebilmesi, bölgede ortak proje yürütülmesini
zorunlu hale gelmiş ve “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP)” ortaya çıkmıştır. Projenin tek bir
merkezden koordine edilmesi amacıyla, havzada yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl Özel
İdareleri’nin katılımı ile 1997 yılında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) kurulmuştur. Birlik
5355 sayılı MİB Kanunu’nun ilgili maddelerine göre teşekkül etmiş, tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşudur. Birlik merkezi Amasya olup, Başkanı Amasya Valisi’dir. Birlik Meclisi’nde Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat il Valileri ve her ilin İl Genel Meclisi üyelerinden 2 şer temsilci yer almaktadır. Birlik
tüzüğündeki hükümler doğrultusunda iş ve işlemleri yürütülen YHKB’nin, Amasya Merkez ofisine ilaveten her ilde birer İl Proje ofisi bulunmaktadır.
YHKB’nin temel amacı; bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için önemli ortak unsur olan
Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, bölgede
mevcut erozyonu giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzası’nda bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları
yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.
YHKB’nin görev ve yetkileri ise:
a)
b)
c)
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Çalışma alanı içinde, üye mahalli idarelerin bölgesel ölçekte teker teker kendi imkânlarını aşan,
Yeşilırmak ve kollarının kirlenmesini ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak,
Görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek,
Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak,
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d) Yeşilırmak kıyısı ve havzasında bulunan diğer doğal kaynakları ve değerleri koruyucu tedbirleri
almak, Yeşilırmak ve havzasında erozyon ve her türlü toprak kaybını önlemek, ekonomik amaçlı
ağaçlandırma ve mera ıslahı yapmak,
e) Yeşilırmak ve havzasında ve barajlarında, iktisadi kalkınmayı, haberleşme, ulaşım, eğitim ve iskân,
turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamak, uygulatmaktır.
Birlik Kalkınma Ajansları kurulumu öncesinde Katılım Öncesi Mali Yardımlar çerçevesinde 2002 yılında DPT ve AB uzmanları ile birlikte Bölgede ilk GZFT analizlerini gerçekleştirmiş ve DPT tarafından hazırlatılan Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölgesel Gelişme Ana Planı’nın alt yapısını oluşturmuştur.
DPT’nin faydalanıcı olarak yer aldığı AB Destekli SKE Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı’nın TR 83
Bölgesi’nde uygulayıcı kurum olarak yer almıştır. 2004 yılından itibaren Program Uygulama Birimini
oluşturarak AB Destekli SKE Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı için muhtemel başvuru sahiplerine
proje hazırlama eğitimi vermiş, MFİB ile sözleşmesi yapılan 194 projenin (toplam bütçesi 33.000.000
€) uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmüştür.
Birliğin 1999 yılında DPT ve TÜBİTAK katkıları ile kurulmuş, GAP İdaresi’nden sonra Türkiye’nin en kapsamlı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapısı mevcuttur. YHKB CBS altyapısı kullanılarak Avrupa Komisyonu DABLAS Görev Gücü (Tuna Nehri ve Karadeniz Kirliliğini Önleme Görev Gücü), Çevre ve Orman
Bakanlığı, DSİ ve ilgili diğer kurumlarında katılımı ile Yeşilırmak Havzası’ndaki 35 yıllık perspektifi ele
alan Yeşilırmak Havzası Entegre Su Yönetim Planı çalışmalarına destek olmuştur.
Yeşilırmak Havzası Turizm Destinasyonu çalışmaları kapsamında Birlik 2007 yılından bu yana
Dünya’nın en büyük uluslararası fuarları kabul edilen WTM Londra İngiltere, FITUR Madrid İspanya
ve ITB Berlin Almanya uluslararası turizm fuarlarına katılmakta ve yeni bir destinasyon olarak tüm
dünya halklarına bölgeyi tanıtmaktadır. Destinasyon tanıtım çalışmaları kapsamında Yeşilırmak Havzası Sanal Müzeleri ve Yeşilırmak Havzası Tanıtım Konsepti projesini gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada
Yeşilırmak Havzası Tanıtım Rehberi 5 dilde (İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça ve Türkçe) üretilmiş,
İl Arkeoloji Müzeleri Yeşilırmak Havzası Sanal Müzeleri adı altında Türkçe ve İngilizce olarak www.
yesilirmakbasinmuseums.org.tr, www.yesilirmak.org.tr Sanal Müzeler kısmında ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı web sayfası www.kultur.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
YHKB kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalarla bölgede ortak çalışma kültürünü geliştirmiş, insan
kaynağı yönünden büyük çaplı ulusal ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesi için gerekli kapasiteyi oluşturmuştur. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölgesel Gelişme Ana Planı’nın “Türkiye’nin
Karadeniz’e açılan kapısı olmuş, yaşam kalitesini yükseltmiş, çevreye duyarlı, rekabetçi, hızla gelişen
bölge” vizyonuna ulaşmasında, bölgedeki tüm aktörlerle birlikte kurumsal anlamda katkı sağlayacak
ana unsurlardan birisi olup, TR 83 Düzey 2 Bölgesi’ni bölgesel kalkınma yolunda daha ileri düzeye
taşıyacak çalışmalara imza atacaktır.
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YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ (YHKB)
YHKB MECLİS ÜYELERİ
Birlik Başkanı Amasya Valisi 		
Çorum Valisi 		
Samsun Valisi		
Tokat Valisi 		

A. Celil ÖZ
Nurullah ÇAKIR
Hüseyin AKSOY
Şerif YILMAZ

Amasya İl Genel Meclis Üyeleri		

Hasan AVCI
Mehmet Sami BİLGİN

Çorum İl Genel Meclis Üyeleri		

Mustafa EKER
Ramazan KELEPİRCİOĞLU

Samsun İl Genel Meclis Üyeleri		

Mustafa BAŞ
Ali YİĞİT

Tokat İl Genel Meclis Üyeleri		

İlhan KÖTEN
Abdullah AY

PROJE ÇALIŞANLARI
Birlik Müdürü		
Proje Koordinatörü		
Muhasebeci		
Sekreter		
Teknik Destek		
		
Proje Ekibi		
		
		
		

Yelgin MESCİ
Yasemin ÇOBAN
Hüseyin KOCA
Sibel ERCAN
Aydın BABACAN
Esat ÇİLLİ
Nilüfer ARIAK, Dr. Cavidan BAŞAR, Celal BÜYÜKTUNA,
Mücella KAHVECİ, Dr. Şeyda ODABAŞI, İzzet UĞURLU,
Emre KIRCA, Başak PEHLİVAN, Ayhan SAĞLAM, 		
Ersin SALMAN, Ercan SOYSAL

TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) El Sanatı Ürünleri Envanteri’nin oluşturulması için el
sanatları ürünleri alan araştırması ile literatür taraması yapılmış ve eğitim veren/üretim yapan kurum
ve kişilerin mevcut durumları incelenerek; yönetici, kursiyer, üretici, satıcı olmak üzere, el sanatlarının
üretim ve pazarlanmasında çaba harcayan ilgililer ile görüşmelerde bulunulmuştur. Aynı zamanda, el
sanatlarının gelecek kuşaklara aktarımı ve turistik ürün haline getirilmesi hususunda, yukarıda belirtilen
ilgililerin fikirleri alınarak özellikle, üretici ve kursiyerler el sanatı üretimi aşamasında gözlenilmiştir.
Görüşme ve gözlem tamamlandıktan sonra, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Valilikleri tarafından
belirlenen İl Komisyonları Üyeleri ile birlikte alan araştırması sırasında belirlenen el sanatı ürünleri
değerlendirilerek bu envanterde yer alması gereken 20 ürünün seçimi yapılmıştır. Bu kitapta TR83
Bölgesi illerinin, bu envanter kapsamında yer alan, seçili ürünlerinin listesi ve ürünler sunulmaktadır.
Ayrıca, bölgedeki el sanatları pazarının mevcut durumu incelenerek geliştirilen pazarlama
stratejisinin, başta Valilikler ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na olmak üzere, karar vericiler ve
üreticilere sunulması için bir rapor hazırlanmıştır.
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İL PROJE KOMİSYONLARI
Amasya İl Komisyonu			Dildar ÇETİN HATİPOĞLU, Bilge ARI, Bingül ALIŞ,
			Canan ORAL, Fatma KURT.
Çorum İl Komisyonu			Mustafa TÜRK, Halise AKAY, Birsen AYVAZ, Fatma Nur
ÇETİN, Hacer Gülşen KAVUKÇU, Ruşen KAYA.
Samsun İl Komisyonu			Rukiye DOĞAN, Canan ÖZDEMİR, Fatma ARSLAN, Pınar
ARSLAN, Topak KODALAK, Uğur DEDE.
Tokat İli Komisyonu			M. Fatih ÖZHAN, Amine SÜMBÜL, Ayşe BİLKAY, Ayşe 		
YETİŞ, Songül KÖKSALAN, Selahattin ADIGÜZEL.
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ
Amasya Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Çorum Mimar Sinan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Tokat Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
FON SAĞLAYAN KURULUŞ		
		
		

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı TR83/2011/DFD Referans
Numaralı 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği 			
Kapsamında yürütülmüştür.

YÜKLENİCİ FİRMA			

Akdan Danışmanlık Ltd. Şti.

TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) El Sanatı Ürünleri Envanteri Hakkında
Kısaltmalar
Ürün Türü

Ürün Kodu Kısaltması

Hammaddesi Ağaç/Ahşap Olan El Sanatları

Ağaç

Geleneksel Giysili Bebek

Bebek

Hammaddesi Bitkisel Lif Olan El Sanatları

Bitkisel

Hammaddesi Cam Olan El Sanatları

Cam

Hammaddesi Deri/Kürk Olan El Sanatları

Deri-Kürk

İşlemeler

İşleme

Hammaddesi Hayvansal ve Bitkisel Lif Olan El Sanatları

Lif

Hammaddesi Metal Olan El Sanatları

Metal

Örgüler

Örgü

Hammaddesi Taş Olan El Sanatları

Taş

Hammaddesi Toprak Olan El Sanatları

Toprak

Yazmacılık

Yazma
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İÇİNDEKİLER

AMASYA

Ürün
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÇORUM

Ürün
Sıra No

6

El Sanatları

Kullanım Alanı

İğne Oyası
İpek El Dokumaları
Merzifon El Dokumaları
Gümüşhacıköy El Dokumaları
Yassıçal El Dokumaları
Göynücek El Dokumaları
Erhani Gümüş İşlemeciliği
Osmanlı Sim Sırma İşlemeciliği
Geleneksel Giysili Bebek
Mısır Calazı Ürünleri
Cecim Dokumaları
Ahşap İşleri
Kilim Dokumacılığı
Tezhip ve Hat Sanatı
Bakır İşlemeciliği ve Alem
Küçük Hediyelik Eşyalar
Sepetçilik
İpek Halı Dokumacılığı
Semavercilik
Tığ ve El Örgüleri

Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Süs Eşyası
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Oyuncak / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Süs Eşyası / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Süsleme / Dekorasyon
Dekorasyon
Süs Eşyası
Süs Eşyası / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Dekorasyon

Sayfa
Numarası
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86

Sayfa
Numarası

El Sanatları

Kullanım Alanı

1
2
3
4

Kargı Bezi Dokuması
Geleneksel ve Hitit Giysili Bebekler
Kanaviçe İşleme
İğne ve Tığ Örücülüğü

92
96
100
104

5

Bakırcılık

6

Ahşap İşleri ve Oymacılığı

Günlük Kullanım / Dekorasyon
Süs Eşyası / Oyuncak
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon /
Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon /
Süsleme

7

İskilip Taburesi ve Sandalyesi

Günlük Kullanım / Dekorasyon

116

8
9

Çocuk Oyuncakları
Sepetçilik

Oyuncak
Günlük Kullanım / Dekorasyon

120
124

10

Boğazkale El Dokumaları

Günlük Kullanım / Dekorasyon

128

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ortaköy El Dokumaları
Türk Yazma Baskı Sanatı
Ortaköy El Örgüleri
Mest Patik ve Yemeni
Antik Takı Yapımı
Taş İşlemeciliği
Semercilik
Yorgancılık
İskilip Deri Ürünleri
Delik İş Uygulamaları

Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım
Süs Eşyası
Süs Eşyası
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım
Dekorasyon / Süs Eşyası

132
136
140
144
148
152
156
160
164
168

108
112
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İÇİNDEKİLER

SAMSUN

Ürün
Sıra No

Kullanım Alanı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vezirköprü Bez Dokumaları
Vezirköprü İlçesi Düz Dokuma Yaygıları
Bafra Zembilleri
Bolat Köyü Hasır Dokumacılığı
Soruk Vadisi Geleneksel Giysili Bebekleri
Hamak ve Salıncak Örücülüğü
Organik Sepetçilik ve Ev Eşyaları
Bakır İşlemeciliği
Vezirköprü Yassı Semaver Yapımı
File Örücülüğü
Alaçam Ala Beşiği

174
178
182
186
190
194
198
202
206
210
214
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Kolan ve Çarpana Dokumacılığı

13
14
15

Balık Ağı Örücülüğü
Havza El Dokumaları ve Bel Kuşağı
Organik Oyuncaklar
Çarşamba Ayakkabısı ve Sekiz Köşe
Kasketi
Kavak İlçesi Bindallı İşlemeciliği
Ladik Fanilası
Cam Seramik Yöresel Kilim Desenleri
Salıpazarı Sandığı

Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Oyuncak / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım
Dekorasyon / Oyuncak
Günlük Kullanım / Dekorasyon /
Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Oyuncak
Günlük Kullanım

234

Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım
Süs Eşyası / Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon

238
242
246
250

16
17
18
19
20

Ürün
Sıra No

TOKAT

Sayfa
Numarası

El Sanatları

El Sanatları

Kullanım Alanı

1
2
3
4

Geleneksel El Baskıları
El Baskıları ve Hediyelik Eşyalar
El Baskılarında Yeni Denemeler
Baskı Kalıpları

5

Bakırcılık

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Geleneksel Giysili Bebek
Fener Yapımı
Ahşap İşleri ve Oymacılığı
Niksar Sandıkları
Aynalı Çarık
Taş İşlemeciliği
Cecim (Cicim) Dokumaları
Dive El Dokumaları
Hediyelik Eşyalar
Tozanlı Çorabı
İğne Oyaları
Tığ Oyaları ve Danteller
Çocuk Oyuncakları ve Beşik Yapımı
Altın ve Gümüş Bilezikler
Çömlek Yapımı ve Boyama

Günlük Kullanım
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım /
Dekorasyon / Süs Eşyası
Oyuncak / Süs Eşyası
Dekorasyon / Süs Eşyası
Dekorasyon
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Dekorasyon / Süs Eşyası
Süs Eşyası
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım / Dekorasyon
Günlük Kullanım
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Dekorasyon / Süs Eşyası
Oyuncak
Günlük Kullanım / Süs Eşyası
Dekorasyon / Süs Eşyası

218
222
226
230

Sayfa
Numarası

256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300
304
308
312
316
320
324
328
332
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YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

1

Amasya

İğne Oyası

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Örgü/01
Ürünün Yöresel Adı: İğne Oyası
Ürün Türü: İğne oyalı örtü, fular vb.
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: İğne oyası
Kullanılan Malzemeler: İpek, naylon, floş iplik, mumlu iplik, ibrişim
Kullanılan Araçlar: İğne, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Mendil, oda ve yatak takımları, giysi ve baş süslemeleri, kese vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Fular, giysi ve baş süslemeleri, farklı amaçlı örtüler, takılar, kese vb. 		
hediyelik eşyalar
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Yılbaşı çiçeği, hercai çiçeği, şeker çiçeği
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Geçmişi oldukça eski olan oyalar, geleneksel el sanatlarının en önemli dallarından
birisidir ve kullanılan araç, gereç ile uygulanan tekniklere göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:
• İğne oyaları,
• Tığ oyaları,
• Mekik oyaları,
• Firkete oyaları,
• Koza oyaları,
• Yün oyaları,
• Mum oyaları,
• Boncuk oyaları,
• Dokuma oyaları.
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1

Amasya

İğne Oyası
......

Oya çeşitleri arasında en yaygın uygulanan tekniklerden birisi, iğne oyalarıdır
ve çeşitli yazılı kaynaklarda, Türkiye’ye özgü bir sanat dalı olarak bezeme niteliği taşıdığı belirtilmektedir. Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak da giren
iğne oyaları, ilk bakışta dantel ile benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan,
mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan ve iki boyutlu olan dantelden, başlı
başına bir süsleyici olması ve üç boyutluluğu ile ayrılmaktadır.
İğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir ve ortaya çıkıp gelişmesinde
en büyük etken, Anadolu’nun ve Amasya’nın ipek yolu üzerinde olması,
Amasya’da geçmiş yıllarda ipek kozacılığı üretiminin yapılmasıdır.
Küçük iğnelerle düğümlenmek sureti ile yapılan oyalarda, düğümler sıkıştırıldıkça örgü gözleri şekil almaktadır. İğne üzerine, iplikle ilmek atarak ve
iğne ile ipliği bu ilmek içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen
olmak üzere iki ilmek türü bulunmaktadır ve zürafa, kirpik, düğüm çoğaltma/
azaltma olmak üzere üç ana teknik ile üretilerek tekli sarma veya çiftli sarma
biçiminde yapılabilmektedir. İğne oyalarının, tekli sarmasında, önce, kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesi ile bir halka
oluşturulur. İlmekler, belli aralıklarla tekrar edilerek, zürafa adı verilen birinci
sıra tamamlanır. Dönüş sırasında, aynı ilmek, soldan sağa doğru yönlendirilen halka içinden geçirilerek yapılmaktadır. İkinci sıra ise birinci sıradaki ilmeklerin birleşme noktalarına veya ilmeğin ortasına iğneyi batırmak sureti
ile aynı işlemler sürdürülerek, kök kaya ve ana oya gibi bordürü oluşturacak
motiflerle yapılmaktadır.
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Bölgelere göre, oyacılar arasında oya desenlerine, birli pirinç, Mecnun yuvası, Trabzon/Tırabzan vb. adlar verilmektedir. İğne oyalarında bir çiçek, bir yaprak başlı başına bir motif sayılmakta ve kullanıldıkları yere göre, çeşitli biçimlerde dizilerek kompozisyon oluşturmaktadır.
İğne oyalarında, genellikle; açık ve koyu renk tonları beraber kullanılmakta ve böylece, iki veya üç boyutlu iğne oyalarında, renk geçişlerine yer verilerek ana motifler
ön plana çıkarılmaktadır.
Çiçeği seven Anadolu kadını, mevsimlerle değişen renk ve biçim zenginliğini iğnesi
ile şekillendirmiş ve aslında oya, ilmek ilmek gelişen, dile gelmeyen eşsiz bir duygu
oyunu ve düşüncelerin ifadesi olmuş, kadınlar, sözsüz konuşma aracı olarak mesaj
iletmekte, oyaları kullanmışlardır. İğne oyalarında sümbül, umudun, aşkın ve bekaretin sembolüdür. Genç kız aşık ise mor sümbüllü, nişanlı ise pembe sümbüllü yazmayı takarak bir bakıma niyetini göstermektedir. Beyaz sümbüllü yazma ile sevgilisine
saf ve temiz duygularla bağlı olduğunu belirtmektedir. Karanfil, genç gelinlerin ve
kadınların çiçeğidir ve sarı karanfil hasret, özlem ve üzüntüyü dile getirmektedir. Beğenilen ve tercih edilenlerin başında gelen gül oyası, gelin başını süsleyen duvağın
üzerine taç olmaktadır. Oyaların mesajları ile ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür.
İğne oyası, Amasya’da, özellikle il merkezi ve Suluova ilçesinde uygulanmaktadır. Bozulmayan tek düğüm tekniğini geliştirerek 25 yıldan fazla bir süredir iğne oyalarını
günümüze uyarlayan Canan ORAL, literatüre İğne Oyaları kitabını da kazandırmıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Amasya’da, özellikle il merkezi ve Suluova ilçesinde uygulanmakta olan iğne oyalarına ait örnekler sunulmaktadır.
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2

Amasya

İpek El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/01
Ürünün Yöresel Adı: Amasya İpek El Dokuması
Ürün Türü: El dokuma ajurlu ipek örtü
Üretim Yeri: Amasya Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Uygulanan Teknik: Ajurlu el dokuması
Kullanılan Malzemeler: İpek, floş, koton iplik
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Farklı amaçlı örtüler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Farklı amaçlı örtüler, abajur, giysi, perde vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Ajurlu çiçek deseni, ajurlu yonca deseni, ajurlu baklava deseni
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Türk kumaş dokumacılığı, Selçuklular’dan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar yeni teknik ve biçimler kazanmış ve zengin malzeme, desen ve yüksek teknik ile dokunan,
örnekleri bugün bile önemini koruyan bir kumaş türü çıkmıştır. Çeşitli kaynaklarda,
Anadolu’daki ipek el dokumaları içinde Amasya ilinden söz edilmesi, yörede ipek dokumalarının çok eski yıllara dayandığını belgelemektedir.

15

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

2

Amasya

İpek Dokumalar

Günümüzde, el sanatları kapsamında, çamaşır ipeği, floş, kordone ve ibrişim
gibi kullanıldığı yere ve kalitesine bağlı olarak değişik isimler alan ipek iplikler, dokumacılık, örgü ve işlemelerin hammaddesini oluşturmakta ve halen
kullanılmaktadır.
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“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
ülkemizde yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan ve dokumacılığın yoğun
olarak yapıldığı Amasya’da giderek azalan, ipek dokumacılığına ait ürün örnekleri
sunulmaktadır.
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3

Amasya

Merzifon El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/02
Ürünün Yöresel Adı: Merzifon Çarşafı
Ürün Türü: Yatak çarşafı, peştemal
Üretim Yeri: Merzifon - Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: El dokuması
Kullanılan Malzemeler: Pamuk ipliği
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yatak çarşafı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yatak çarşafı, peştamal, farklı amaçlı örtüler, perde,
				
yastık, çanta, çeşitli giysiler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Potlu çarşaf
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Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde, Merzifon ilçesi, “… Boyacı dükkânları
çoktur, mavi boyası ünlüdür. Kırım halkının ferace ve iç çamaşırları Merzifon bezidir.
Kentlilerin döşekleri alaca, yastıkları çizgili, hoş yorgan yüzleri, çarşaf ve perdeleri çok ünlüdür.” şeklinde geçmektedir. Fransız diplomat Vitale Cuinet, 19. yüzyılda,
Merzifon ilçesinden “….Kasabanın en güçlü gelişmiş sanayi dalı dokumacılıktır. Fabrikasyon olarak dokunan bezler, kırmızı, mavi ve beyaz renktedir. Dokumacılık yapan 3000 aile-tezgâh vardır. Merzifon bezinin diğer bir adı da “Manusa”dır. Dokuma
boyacılığında iyi dokuma boyası çıkarılan, nerprun (cehri) adı verilen yüksek kaliteli
bir bitki, Merzifon’da yetiştirilmektedir.” olarak söz etmektedir.
Amasya ilinin Merzifon ilçesi, mekikli el dokumaları, özellikle çarşaf dokumaları ve
çarşaf kenarına uygulanan bir çeşit süsleme öğesi olan bağlama tekniği ile tanınan
yörelerden birisidir. Merzifon el dokumaları, “Merzifon Potlu Çarşafı” adı ile de bilinmektedir.
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3

Amasya

Merzifon Dokumaları

Merzifon Potlu Çarşafı, %100 doğal ve sağlıklı bir üründür ve doğal boya
hammaddeler kullanılarak el tezgâhlarında üretilmektedir. Çözgüde kullanılan ince çözgüler arasındaki kalın çözgüler, ter emici kullanım özelliği kazandırmaktadır. Merzifon Çarşafları, yörede çoğunlukla bağ dantelli olarak kullanılmaktadır. Pamuk ipliği ile kamçılı el dokuma tezgâhlarında, genellikle
bezayağı örgüsü uygulanarak dokunan çarşaflık kumaşlar, bağlama tekniği
uygulanmadan kullanıma sunulabilir. Kenarları çeşitli bağlama teknikleri ile
süslenen çarşaflar, yöreye özgü karakteristik özelliklere sahip ürünler arasında
yer almaktadır.
Çarşaf dışında, el dokuma tezgâhlarında dokunan peşkir veya havluların da
kenarlarının, bağlama tekniği ile süslendiği örneklerle karşılaşmak mümkündür. Çarşaf veya diğer dokumaların kenarını süslemek amacı ile uygulanan bağlamalar, araç kullanmadan yapılan ve düğümleme tekniği ile elde
edilen bir çeşit tentene olarak tanımlanabilir.
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Düğüm tenteneleri (dantelleri), dokumanın çevresini bezemek için uzun bırakılmış
çeşitli kalınlıktaki boy ipliklerinin, belli aralıklarla birbirlerine bağlanarak düğümlenmesi ve bu düğümlerin belli bir motif oluşturacak biçimde, yatay eksende atılıp üst
üste dizilmesi ile yapılmaktadır. En bilinen desen çeşitleri arasında “düz” ve “yürekli”
adı verilen desenler bulunmaktadır.
Yörede ayrıca bezayağı tekniği ile dokunan ve çeşitli renk ile desenlerin yer aldığı,
peştamal dokumacılığı da yapılmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
sahip olduğu ekonomik ve kültürel değer ile kültürün devamı açısından önemli bir
unsur olan Merzifon el dokumalarına ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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4

Amasya

Gümüşhacıköy El Dokumaları
Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/03
Ürünün Yöresel Adı: Kıvratma
Ürün Türü: Kıvratma el dokuması kumaş
Üretim Yeri: Gümüşhacıköy - Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Bezayağı örgüsü
Kullanılan Malzemeler: Pamuk ipliği, ipek
Kullanılan Araçlar: Mekikli dokuma tezgâhı
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: İç ve dış giysiler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çeşitli giysiler, çanta, heybe, fular, farklı amaçlı 		
örtüler, perde, pike vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki el dokumacılığının, diğer el sanatları
arasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Uzun yıllar, yöre halkının günlük hayattaki
kullanımı için kadın ve erkek giysileri yapımında (kıvratma, şal pantolon vb.) ve ev
içi ihtiyaçlarının karşılanmasında el dokuması ürünler üretilmiştir.
Yöreye özgü dokumalardan biri olan “kıvratma”, fazla bükümlü iplikten (kıvrımlı)
el dokuma tezgâhında, bezayağı örgüsü ile dokunan, bürümcük görünümünde,
pamuk veya ipek kumaş olarak tanımlanabilir. Yazılı kaynaklarda, kıvratma türü
dokumaların uygulanmasında, atkı ipliğinin ıslatılarak kullanıldığı belirtilmektedir.
Yörede, ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek üretimi başlıca geçim kaynağı olduğundan,
kıvratmaların üretiminde de, pamuk ipliği veya ipek ipliği kullanılmaktadır.
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4

Amasya

Gümüşhacıköy El Dokumaları

Kıvratma adı verilen ipek ve pamuktan genç kızlar tarafından dokunan
göyneklerde, genç kızların hayalleri, umutları, sevinçleri yansıtılmış ve çeyiz
sandıklarında saklanmıştır. Geçmişte çok değerli olan kıvratma dokumalarını
yaşatmak için yeni girişimlerde bulunularak, bluz, fular, yöresel iğne oyası ve
boncuk oyaları ile bezenmesi sonucu farklı alanlara uygulanmıştır.
Gümüşhacıköy’de, 1970’li yıllara kadar, elde eğrilen pamuk ipliği ile erkek
giysisi, gömlek, kuşak, başlık, yatak yüzü ve bürük (kadın için çarşaf ) gibi
ürünler dokunmuştur.
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Atkı ipliklerinin arasına, renkli desen iplikleri sıkıştırılarak kabartma desenler
oluşturulmuş ve bu dokumalar genellikle çuval, minder, yastık yüzü ve heybe gibi
eşyaların yapımında kullanılmıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
sahip olduğu ekonomik ve kültürel değer nedeni ile önemli bir unsur olan
Gümüşhacıköy el dokumalarına ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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5

Amasya

Yassıçal El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/04
Ürünün Yöresel Adı: Yassıçal El Dokuması
Ürün Türü: El dokuması örtü
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Amasya Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Uygulanan Teknik: El dokuması
Kullanılan Malzemeler: Pamuk ipliği
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çarşaf, örtü, giysi, peşkir
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Farklı amaçlı örtüler, giysiler (bluz, elbise, ceket vb.), şal, 		
perde ve diğer ev dekorasyonu ürünleri
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Süleyman, Eminem, tekke peşkiri
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Dokuma, iki veya daha fazla iplik grubunun çeşitli düzenlerde birbirinin arasından,
üstünden ve altından geçerek birbiriyle kenetlenmesi ile oluşan yüzeydir ve el dokumacılığı, kullanılan araç-gereç/renk/motif/desen yönünden ve uygulanan teknik
ile kullanım alanları yönünden gelişme göstererek yöreye özgü renk/desen/motif
farklılığına neden olmuştur.
Dokuma yapılırken, atkıların çözgüler arasındaki açıklıktan (ağızlıktan) kolayca geçmesini sağlayan, atkı ipliğinin üzerine sarıldığı iki ucu sivrice, çoğunlukla ağaçtan
yapılan alete “mekik” denilmektedir. Mekikli dokumalar adı verilen grup, asıl dokuma
olarak kabul edilir ve yan yana sıralanmış çözgü ipliklerinin, gruplar halinde, çerçevelerle yukarıya kaldırılıp indirilmesi ile arada oluşan ve ağızlık denilen açıklıktan
mekik aracılığı ile atkı ipliklerinin geçirilmesiyle dokunur.
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5

Amasya

Yassıçal El Dokumaları

Amasya Yassıçal Dokuma Tekniği, Amasya’nın Yassıçal kasabasında, geçmişi
çok eskiye dayanan ve 30 - 40 yıl öncesine kadar devam eden, bir el dokuma tekniğidir. Adını dokunduğu yöreden alan bu dokuma tekniği, geçmişte
hemen her evde bulunan el dokuma tezgâhlarında, kullanılan iplikler özenle
hazırlanarak doğal boyalarla renklendirilip giyecek, çarşaf, örtü vb. ev ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun şekilde uygulanmıştır. Yöreye özgü motiflerle bezenen örtü, çarşaf ve kıyafetler saklanarak günümüze ulaşan değerli
örnekler arasında yer almıştır. Yassıçal dokumaları, kısa sürede fazla miktarda üretim olanağına sahip dokuma endüstrisinin gelişmesi sonucu, giderek
azalmıştır, ancak günümüze ulaşan eski örneklerden yararlanılarak renk, motif ve kompozisyon yönünden aslına uygun dokumalar yapılıp satışı için özel
çalışmalar yapılmaktadır.
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“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürün devamı açısından önemli bir unsur olan Yassıçal el dokumalarına ait ürün
örnekleri sunulmaktadır.
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6

Amasya

Göynücek El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/05
Ürünün Yöresel Adı: Göynücek El Dokuması
Ürün Türü: El dokuması çarşaf
Üretim Yeri: Göynücek - Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: El dokuması (Bezayağı)
Kullanılan Malzemeler: Pamuk ipliği
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çarşaf, peşkir, giysiler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Oda takımları, kırlent, yastık, çarşaf, peşkir, perde ve giysiler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Mevreş çarşaf
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El sanatlarının önemli bir dalını oluşturan ve insanların giyinme ve barınma gibi
temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile doğan el dokumacılığının, bitkilerin sap ve
yapraklarının kullanılmasıyla başladığı sanılmaktadır. Yerleşik düzenin başlaması ile
pamuk ve yün lifleri, dokumacılık alanına girmiş ve çeşitli süsleme öğeleri ile bütünleşmiştir.
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6

Amasya

Göynücek El Dokumaları

Dokuma yüzeylerin oluşabilmesi için “çözgü” adı verilen ve dokuma boyunca uzanan
ipliklerin arasından, “atkı” adı verilen ve değişik düzenlerde bağlantıyı sağlayan ikinci
bir ipliğe ihtiyaç vardır. Dokuma yüzeyleri, kullanılan hammaddeye, üretim tekniğine
ve kullanılan araca göre çeşitli şekillerde sınıflandırmaktadır.
Amasya ilinin Göynücek ilçesinde dokunan Göynücek el dokumalarının, diğer ilçe ve
köylerinde dokunanlarla, uygulanan teknik yönünden benzerlik gösterdiği söylenilebilir. Göynücek ilçesinde, genellikle pamuk ipliği ile mekikli dokuma tezgâhlarında,
bezayağı tekniği ile üretilen bu dokumalar, uzun yıllar masa örtüsü, peştamal ve iç/dış
giyimde kullanılmak üzere dokunmuştur.
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Bölgenin geleneksel giyim-kuşamında gözlenen renk ve çeşitler, Göynücek el dokumalarına da yansımış ve yöreye özgü renk ve motiflerle bezenen dokumaların
zemininde veya saçaklarında renkli kumaş parçaları kullanılarak dokumalara zengin
bir görüntü kazandırılmıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürün devamı açısından önemli bir unsur olan Göynücek el dokumalarına ait
ürün örnekleri sunulmaktadır.
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7

Amasya

Erhani Gümüş İşlemeciliği

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Metal/01
Ürünün Yöresel Adı: Erhani Gümüş İşlemeciliği
Ürün Türü: Gümüş takı
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Amasya Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Uygulanan Teknik: Erhani gümüş işleme tekniği
Kullanılan Malzemeler: Gümüş plakalar, yarı değerli taşlar
Kullanılan Araçlar: Şimşir kalem, karga burun, eğe, bıçak, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çeşitli takılar (küpe, yüzük, kolye, broş), tablo, hat sanatından örnekler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çeşitli takılar (küpe, yüzük, kolye, broş), tablo, hat sanatından örnekler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Osmanlı Dönemi motifleri
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Hammaddesi metal olan geleneksel el sanatları; kullanılan maden, kullanım alanı
ve üretim tekniğine göre sınıflandırılmaktadır. Gümüş işlemede kullanılan en klasik
teknikler, telkari ve savattır.
Telkari, ince altın veya gümüşü, üç boyutlu nesne oluşturacak biçimde, çeşitli desenler yaratarak, henüz ısıyla edindiği esnekliği kaybettirmeden işleme tekniğidir.
Telkari tekniği ile takılar, fincan zarfları, kutular ve sürmedanlar üretilmektedir.
Savat, metal yüzey, özellikle de, gümüş üzerinde derin olmayan oyuklar açılıp içine
siyah renkli bir eriyik doldurularak yapılan bezemedir ve düz savat, tırtıllı (perdaz) savat ve oyma savat olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Savat tekniği ile kutu, saat,
fincan zarfı, ağızlık vb. eşyalar yapılmaktadır.
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7

Amasya

Erhani Gümüş İşlemeciliği

Erhani gümüş işleme el sanatı, Erhan ŞİMŞEK’in gümüş işlemeciliğinin bilinen tüm teknik ve yöntemlerinin dışında, bu alana yeni bir boyut kazandırması ile gelişen ve Amasya’da Erhani Gümüş İşleme Tekniği ismiyle tanınarak
uygulaması yapılan, önemli sanatlardan biridir. Basit el aletleri kullanılarak
makineye ihtiyaç duyulmadan yapılması, Erhani tekniğinin en önemli özelliğidir. Erhani tekniği ile geleneksel el sanatlarının sahip olduğu zengin motif
ve desenlerin, gümüş plakalar üzerine uyarlanabilmesi, bu sanat dalını diğer
gümüş işlerinden ayırmaktadır.
Tamamen el sanatına dayalı olarak üretilen ve her ortamda uygulanabilen
Erhani gümüş işleme tekniği ile kilim desenlerinden hat sanatına kadar birçok
motif ve desenin, gümüş plakalar üzerine işlenebilmesi mümkündür.
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Erhani gümüş işleme tekniğinde, ürünün özelliğine göre farklılık gösteren gümüş
plakalar, makas, eğe, çekiç, desenleri çizebilmek için şimşir kalem ve bıçak gibi basit
araçlar kullanılmaktadır. Basit araçlarla el becerisine dayalı olarak yapılan bu teknik,
görsellik ile geleneksel sanatları buluşturularak takı ve tablo gibi ürünlere uyarlanmıştır.
Erhani gümüş işleme tekniğinin eğitimi, üretimi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
sahip olduğu ekonomik ve kültürel değer nedeni ile Erhani gümüş işlemeciliğine ait
ürün örnekleri sunulmaktadır.
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8

Amasya

Osmanlı Sim-Sırma İşlemeciliği

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/İşleme/01
Ürünün Yöresel Adı: Sim - Sırma İşleme
Ürün Türü: Örtü
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Amasya - Suluova Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Uygulanan Teknik: Sim-sırma işleme tekniği
Kullanılan Malzemeler: Kumaş (kadife, atlas vb.)
Kullanılan Araçlar: İğne, kasnak (cülde)
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Özel giysiler, bohça, seccade, kuran kapları vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Masa örtüleri, oda takımları, para kesesi, yatak örtüsü, gözlük
kılıfı, cepken, ceket, özel giysiler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Sim-sırma, tersi ile yüzü farklı görüntüde olan tek yüzlü bir işlemedir ve kullanılan
araç - gereç ile uygulanan teknikler yönünden, diğer işlemelerden ayrılan özellikleri
bulunmaktadır. Tezgâh (cülde), makaralık, askı, makat, biz ve möhlüke (keski), simsırma yapımında kullanılan araçlar arasında yer almaktadır. Kadife ve atlas gibi kumaşlar üzerine, işlemenin uygulanabilmesi için sim, sırma, çamaşır ipeği, balmumu,
çiriş, solüsyon, tırtıl ve kurtçuk gibi malzemelerin yanında, işlemeye daha zengin bir
görüntü vermek üzere çeşitli pul ve boncuklar da kullanılmaktadır.
Desenin işlenmesinde kullanılan ve işlemenin yüzeyine kabarık görüntü vermeye
yardımcı olan kartonlar ve ip ile dolgu çirişlenir. İşlenmesi planlanan desen, bu karton üzerine çizilir, özel bıçağı ile oyularak kesilir ve kumaşa yapıştırılır. Daha sonra,
kumaş, cülde adı verilen özel tezgâha gerilir ve işlemeye başlanılır. Desenin üstünde
bulunan çok katlı sim veya sırma, altında duran mumlanmış iplikle karşılıklı tutturularak işleme uygulanır.
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8

Amasya

Osmanlı Sim-Sırma İşlemeciliği

Sim-sırma tekniği yüzden sarma görünümünde, tersten ise hiristo teyeli görünümdedir. Alt iplik üstten, üst iplik alttan görünmez ve düğüm kumaş arasında kalır. Biz yardımı ile kumaş ile mukavva delinerek iğnenin hareketi sağlanır. Böylece, iğne açılan delikten alttan üste, üstten alta rahatça geçirilebilir.
Eski motifler incelendiğinde; kıvrımlı dallar, kurdeleler, çiçekler, püsküller,
armalar ve tuğraların yer aldığı, yoğunlukla bitkisel motiflerin kullanıldığı
ancak, geometrik ve çok az sayıda da figüratif motifler ile yazılı motiflerin kullanıldığı da göze çarpmaktadır.
Günümüzde, sim-sırma denilince ilk akla gelen “bindallı” adı verilen nişan ve
kına gecesine özel giysiler olsa da, bu el nakışının kullanım alanı kıyafetlerle
sınırlı kalmamıştır. Türk kültüründe çeyiz geleneği içinde değerli bir yeri olan,
Selçuklu ve Osmanlı’dan itibaren kullanılan sim-sırma, perde, yatak örtüsü,
sedir örtüsü, seccade, bohça ve gelinliklere de işlenilmeye başlanılmıştır.
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Sim-sırma ile işlenen hat levhalar, geçmişten bugüne taşınan en değerli kültürel miras unsurları arasında yer almıştır ve günümüzde sim-sırma, kadın giyim eşyaları,
sabahlık, gece kıyafetleri, çanta, masa örtüleri, bayan ayakkabıları, terlik, küpe, broş,
seccade, Kuran-ı Kerim mahfazası, gözlük kılıfı, para kesesi, bohça, yatak örtüsü ve
oda takımı gibi eşyaları süslemektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
sahip olduğu ekonomik ve kültürel değer nedeni ile kültürün devamı açısından
önemli bir unsur olan Osmanlı sim-sırma işlemeciliğine ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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9

Amasya

Geleneksel Giysili Bebek

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Bebek/01
Ürünün Yöresel Adı: Davutevi Köyü Geleneksel Giysili Kadın
Ürün Türü: Davutevi Köyü geleneksel giysilerinden esinlenerek bebek yapımı
Üretim Yeri: Davutevi Köyü - Göynücek - Amasya (üretim planlanmaktadır)
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Geleneksel dokumalar, kutnu çeşitleri, iplik, boncuk, pul
Kullanılan Araçlar: Dikiş makinesi, iğne, makas
Uygulanan Teknik: Dikiş ve işleme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Geleneksel giysili bebeklerin yapımında yararlanılması planlanan giysiler
geçmişte günlük ve özel günler (düğün, tören vb.) için kullanılmaktaydı.
Ürünün Günümüzde Kullanım Alanları: Kullanılan geleneksel giysiler günümüzde özel günlerde (düğün,
		 tören vb.) giyilmektedir. Yöresel giysili bebek yapımında, günümüzde
			 halen giyilen yöresel giysiler kullanılarak yöreyi temsil edebilecek
			 hediyelik bebek formları oluşturulacaktır.
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Giyinmeye duyulan gereksinim, giysiyi sanatın, endüstri kolunun ve aynı zamanda
da milli kültürün bir parçası haline getirmiştir ve her yöredeki giyim kuşam, o yörenin özelliklerine göre değerlendirilip ulusal, yerel, aşiret (boy) giysileri olarak sınıflandırılıp kıyafetin giyiliş biçimi, hangi zaman ve etkinliklerde (tören vb.) giyileceği ile
ilgili kurallar bulunmaktadır.
Ülkemizin zengin geleneksel giysi kültüründe, kumaş, kesim, işleme, aksesuarlar, takılar ve ayak giyimi bir bütündür ve özellikle kadın giysileri son derece göz alıcıdır.
Ayrıca, giysilerde yer alan ve dışarıdan süs olarak görülen birçok şey, aslında çeşitli
anlamlar taşımaktadır.
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9

Amasya

Geleneksel Giysili Bebek

Ekonomik şartlara bağlı olarak gelişen yeni yaşam biçimleri ve bu değişimlere göre biçimlenen giyim çeşitleri, özellikle kadına ilişkin geçiş dönemlerinde
ve bu dönemleri belirten otantik biçimlerde çeşitli anlamlar kazanmaktadır.
Entariler, dört peşliler, dolamalar, topuk döven, kumru boynundan esinlenilerek dikilen kumru yakalar, hâkim yakalar, bele takılan çeşitli kemerler ile dar,
kabartmalı ve karpuz kollar kadın giyiminde bir bütün oluşturmaktadır.
Kadının yaşına, sosyal statüsüne, medeni durumuna, çocuk sahibi olup olmadığına göre değişen baş süslemelerinde, krepleri tutan yanak dövenler, kaş
bastılar ve oyalarla zarif tasarımlar hayata geçirilmektedir. Baş süslemeleri,
belirli sınıfların simgesi olarak kullanılmış ve yüzyıllarca formlarını korumuşlardır.
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Amasya Göynücek ilçesi Davutevi Köyü geleneksel kadın giysileri, özellik gösteren
giysilerdendir ve “geleneksel giysili bebek” yapımı ile bu alandaki el sanatlarına yönelik pazar potansiyelinin güçlendirilerek kullanımı çok azalan geleneksel giysilerin,
gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürün devamı açısından önemli bir unsur olan Amasya Göynücek ilçesi Davutevi
köyü geleneksel kadın giysilerine ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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10

Amasya

Mısır Calazı Ürünleri

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Bitkisel/01
Ürünün Yöresel Adı: Mısır Calazı Ürünleri
Ürün Türü: Hasır, mısır calazı bebek, balkon ve bahçe dekorasyon ürünleri, çanta ve hasır örtüleri
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Amasya Belediye Kültür Evi, Ezinepazar Beldesi
Uygulanan Teknik: Örme ve yapıştırma
Kullanılan Malzemeler: Mısır calazı (mısır kabuğu), büküm verilmiş kındıra, tel, boya, boncuk
Kullanılan Araçlar: Makas, pense
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yaygı, sepet
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Farklı amaçlı sepetler, şapka, çok amaçlı kutular, biblo bebekler, bardak 		
altlığı, nihale, abajur, ev dekorasyon ürünleri ve yaygı.
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Mısır bitkisinin dışını saran ve doğa koşullarından koruyan mısır kabuğu, Amasya
yöresinde, mısır calazı, farklı yörelerde ise mısır kapçığı gibi isimlerle anılmaktadır.
Genellikle atık olarak görülen mısır calazı, eskiden her genç kızın çeyizinde bulunan hasır olarak ve elma/üzüm vb. ürünlerin muhafazasında kullanılmıştır. Ancak,
mevsiminde toplanıp kurutulan mısır calazı, el sanatları alanında değerlendirilmeye
elverişli bir maddedir ve çeşitli tekniklerle iki veya üç boyutlu el sanatı ürünleri yapılabilmektedir.
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Amasya

Mısır Calazı Ürünleri

Doğal ve kendine özgü bir dokusu olan mısır calazı, kullanılacağı zaman ıslatılıp yumuşatılmakta, tasarlanan ürüne uygun hale getirilmekte ve doğal
rengi ile kullanılabildiği gibi, kumaş boyası ve/veya guaj boya ile renklendirilebilmektedir. Son yıllarda, mısır kabuklarından tablo, biblo bebek, biblo
hayvan figürleri, sepet ve nihale gibi eşyalar üretilmektedir.
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Son yıllarda, özel olarak yapılan çeşitli ürünlerin yanı sıra Amasya Halk Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ezinepazar Beldesi’nde düzenlenen
kurslarda, mısır kabuklarından tablo, biblo bebek, biblo hayvan figürleri, sepet ve
nihale gibi eşyalar üretilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri olan mısır calazından yapılan ürünlere ait örnekler sunulmaktadır.
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Amasya

Cecim Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/06
Ürünün Yöresel Adı: Cecim-Cicim
Ürün Türü: Cecim dokuma
Üretim Yeri: Taşova - Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Çözgü yüzlü cecim dokuma
Kullanılan Malzemeler: Orlon iplik, kıl
Kullanılan Araçlar: Yer tezgâhı
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yer yaygısı, farklı amaçlı örtüler, heybe
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yer yaygısı, farklı amaçlı örtüler, perde, yastık, heybe, panço,
ceket, yelek, duvar süsleri vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Tahta, bay güzeli
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Dokuma, atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde, birbirlerinin altından ve
üstünden geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli ürüne verilen addır.
Dokumalar, dokuma tezgâhlarında çözgü denilen ve yan yana duran ipliklerin gücü
ve nire denilen araçlarla bir kısmının yukarı kaldırılması ve diğer kısmının aşağı çekilmesi suretiyle açılan ve ağızlık adı verilen aralıktan mekik yardımıyla atkı denilen
ipliklerin geçirilmesiyle oluşturulan düz yüzeylerdir.
Cecim dokuma, çözgü, atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırılmak
suretiyle meydana getirilen dokuma türüdür. Atkısı kıl olanları oldukça yaygın olan
cecim, tersten yapılan dokumadır ve dokumanın yüzeyinde, sonradan iğne ile işlenmiş gibi kabarık desenler oluşmaktadır. Cecim dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikleri ile desen iplikleri sıra takip etmektedir ve atkı ipliği atıldıktan
sonra, yapılacak desene göre, desen ipliği bir veya birden fazla çözgü ipliği üzerinden atlatılarak desen oluşturulmaktadır. Cecim, dokumaların yüzeyinde oluşturulan
desenler, ipliğin kalınlığına, inceliğine ve serpme motifler halinde oluşuna göre değişik görünüm almaktadır.
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Amasya

Cecim Dokumaları

Cecim, atkı yüzlü veya bezayağı tekniğiyle dokunmaktadır ve desen ipinin
atılış şekline göre, iki veya üç atmalı cecim çeşitleri bulunmaktadır. Cecim
dokuma ile heybe, sofra altı, gelin çuvalı, hurç, minder, divan örtüsü, tandır
örtüsü, namazlak, yaygı, yastık vb. yapılmaktadır.
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Destek Kasabası’nda halen devam etmekte olan cecim dokumalarının geçmişi, çok eski yıllara dayanmaktadır ve yörede yapılan incelemelerde, bu dokumalarda yaklaşık 50 yıl önceye kadar
yün ipliği kullanıldığı, dokumaların doğal boyalarla renklendirildiği ve yer
tezgâhlarında dokunduğuna ilişkin bilgiler alınmıştır. Yaklaşık 40 cm. eninde
dokunan yüzeylerin, kullanım amacına göre dikilerek birleştirilmesi sureti ile
daha geniş yüzeyler elde edilmiştir.

52

TR 83 BÖLGESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) EL SANATI ÜRÜNLERİ ENVANTERİ

Cecim dokuma tekniği, yörede uzun yıllar boyunca genellikle yer yaygıları ve farklı amaçlar için örtü olarak kullanılmış ve heybe, torba vb. ürünlere uygulanmıştır.
Yörede cecim dokumacılığı azalmakla beraber devam etmektedir, ancak dokunan
ürünlerde yün ipliği yerine orlon iplikler kullanılmaktadır ve geçmişte olduğu gibi
“ip dokuma takımı” adı verilen, yer tezgâhlarında dokunmaktadır. Uygun mevsimlerde ev dışına da kurulan yer tezgâhlarında, bezayağı örgüsünde çözgü yüzlü cecim
tekniği ile dokuma yapılmaktadır. Dokumaların hemen hepsinde, dokumanın boyu
yönünde devam eden ve yörede “tahta” adı verilen renkli çizgiler bulunmaktadır.
Yün ipliği ile dokunan eski cecim dokumalarda ve günümüzde devam eden dokumalarda, yörede “bay güzeli” adı verilen desen yaygın olarak uygulanmaktadır.
Ayrıca, dokunması tamamlanan ürünler, kullanım amacına göre renkli saçak veya
püsküllerle süslenmekte ve boncuklarla bezenmektedir.
Sahip olduğu ekonomik ve kültürel değer ile “TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları
Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, yöre halkının ihtiyacını karşılamak veya
hediyelik eşya için hazırlanan Amasya cecim dokumalarına ait örnekler sunulmaktadır.
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Amasya

Ahşap İşleri

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Ağaç/01
Ürünün Yöresel Adı: Yayık
Ürün Türü: Dövme yayık, ayran yayığı, çam bardağı
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Kesme, birleştirme, çakma
Kullanılan Malzemeler: Çam ağacı, alüminyum levha
Kullanılan Araçlar: Planya makinesi, rende, keser
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yayık, kaşık, pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, sütun başlığı,
tavan, mihrap, minber
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yayık, minyatür yayık, dekorasyon
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Amasya

Ahşap İşleri

Geçmişten günümüze süren geleneksel sanatlarımız arasında ahşap işçiliği, önemli bir yer tutmaktadır ve Türkler, İslamiyet’ten önce, Orta Asya’da,
ağacı kutsal sayarak sanat yapıtlarında kullanmışlardır. Orta Asya’daki eski
Türk mezarları olan kurganlarda, özellikle Pazırık’ta, yapılan araştırmalarda,
at eğeri ve koşum takımlarında kullanılan ağaç parçaları bulunmuştur. Zamanın tahribine karşı, fazla dayanıklı bir madde olmayan ahşap sanat eserlerinden, günümüze pek fazla örnek kalmamıştır.
Anadolu’da ahşap işçiliği, Selçuklular Dönemi’nde gelişerek özgünleşmiştir.
Selçuklu ve Beylikler Dönemi’ndeki ahşap eserleri, daha çok mihrap, cami
kapısı, dolap kapakları vb. mimari elemanlar olup, üstün işçilik örnekleridir.
Osmanlı Dönemi’ndeki ahşap işçiliğinde ise sadelik hâkim olmuş, çeşitli teknikler, daha çok, sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht,
rahle ve Kuran muhafazası gibi kullanım eşyaları ile pencere, dolap kapağı,
kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan, mihrap, minber ve sanduka gibi mimari
öğelerde uygulanmıştır.
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Ahşap işçiliğinde en çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül ağacı kullanılmakta,
kakma, boyama, kündekari, kabartma-oyma ve kafes gibi teknikler uygulanmaktadır.
Ağaç işçiliği, günümüzde, baston, müzik aletleri, kaşık ve diğer mutfak eşyaları vb.
üretimi ile devam etmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Amasya’da üretilip ekonomik ve kültürel değeri olan ahşap işlerine ait örnekler sunulmaktadır.
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Amasya

Kilim Dokumacılığı

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/07
Ürünün Yöresel Adı: Kilim
Ürün Türü: El dokuması kilim
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Amasya Halk Eğitim Merkezi
Uygulanan Teknik: Kilim dokuma tekniği
Kullanılan Malzemeler: Yün ipliği
Kullanılan Araçlar: Kilim tezgâhı, kirkit
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, yastık, sedir örtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, çanta, panço, elbise
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bereket, ince belli, keçi boynuzu, çam ağacı, baklava dilimi, başak
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El dokumacılığı, kullanılan araç-gereç, renk, motif ve desen yönünden ve uygulanan
teknik ve kullanım alanları yönünden gelişme göstermiş ve bu gelişim sayesinde,
dokumacılığın uygulandığı bölgelerde, yöreye özgü renk/desen/motif farklılaşmıştır. El dokumalarından olan düz dokuma yaygılar, birbirinden farklı teknik özelliklere
sahiptirler ve dört ana gruba ayrılmaktadır:
• kilim,
• cecim (cicim),
• zili (sili),
• sumak.
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Amasya

Kilim Dokumacılığı

Bu dokumaların en yaygını ve hem ulusal hem de uluslararası alanda en tanınmış olanı kilim olduğu için Türk dokuma sanatında, kilim, cecim, zili ve
sumak gibi iki veya daha çok iplik grubuna dayanarak yapılan düğümsüz ve
havsız tüm dokumalara, “düz dokuma yaygılar” ya da halk tabiri ile “kilim” denilmektedir. Anadolu’da yapılan düz dokuma yaygılarda yörelere özgü renk/
desen/motifler ile karşılaşmak mümkündür ve geometrik, bitkisel ve figürlü
bezemeler (stilize edilmiş hayvan ﬁgürleri vb.) sık kullanılan bezeme çeşitlerini oluşturmaktadır.
Düz dokuma yaygı türlerinin her birinin, kendilerine özgü dokuma tekniği ve
süsleme özelliği bulunmaktadır. Cecim, zili ve sumak dokumalarını kilimden
ayıran en önemli özellik, yüz ve terslerinin farklı görüntüye sahip olmasıdır,
diğer bir deyişle, cecim, zili ve sumaktan farklı olarak, kilim dokumalarının her
iki yüzü de aynı görüntüye sahiptir.
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Kilim, dokuma boyunca uzanan çözgü ipliklerinin bir altından bir üstünden geçirilen atkı ipliklerinin, motif alanları içerisinde kullanılması ile oluşan, çözgü ipliklerinin atkı (desen) iplikleri tarafından tamamen kapatıldığı, çözgüleri yün, pamuk veya
ipek ipliklerle dokunabilen ve kullanım amacına göre çeşitli ölçüleri bulunan, iki
yüzü aynı görüntüye sahip dokuma tekniğidir.
Kilim dokumacılığında desenler, dokuyucunun arzusuna göre bölümler halinde
dokunabilmektedir. Atkı ipliklerinin motif alanları içinde dönüşler yapması sonucu,
motif kenarlarında boşluklar meydana gelmekte ve dikey yönde oluşan bu boşluklardan dolayı en tanınmış kilim çeşidi olan “ilikli kilim” üretilmektedir. Söz konusu
iliklerin oluşmasının istenmediği durumlarda, farklı ilik kapama teknikleri uygulanarak dikey boşluklar giderilmektedir. Kilimlerin dokunma tekniğine göre ilikli, iliksiz,
eğri atkılı ve sarma kontur gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
sahip olduğu ekonomik ve kültürel değer nedeni ile Anadolu’nun birçok yöresinde
devam eden kilim dokumacılığının uygulandığı merkezlerden Amasya’daki kilim dokumacılığına ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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Amasya

Tezhip ve Hat Sanatı

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Yazma/01
Ürünün Yöresel Adı: Tezhip ve Türk Süsleme Sanatı
Ürün Türü: Tezhip ve hat
Üretim Yeri: Merkez – Amasya
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim, Belediye Kültür Evleri
Uygulanan Teknik: Hat - tezhip (tarama tekniği)
Kullanılan Gereçler: Kağıt, guaj boya, ezilmiş altın, jelatin, Arap zamkı
Kullanılan Araçlar: Fırça
Ürünün Geçmişte Kullanım Alanı: Cami ve saray süslemeciliği
Ürünün Günümüzde Kullanım Alanı: Dekoratif amaçlı tablo ve cami süslemeciliği
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı :-
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Kendini, yaşadığı ortamı veya kullandığı eşyayı göze hoş gelecek şekilde süslemek
ve onu sanat anlayışıyla biçimlendirmek süslemeciliktir ve süsleme sanatlarını en olgun ve seçkin seviyeye ulaştırmış milletlerden birisi de Türklerdir. Tezhip, geleneksel
el yazmacılığı sanatlarındandır ve divanlar gibi el yazması kıymetli kitapları, levha
ve albümleri, padişah tuğralarını, berat ve vakfiyeleri, altın yaldız ve boya ile bezeme sanatıdır. Arapça “altınlamak” anlamını taşıyan tezhip sanatının, Orta Asya’dan
Anadolu’ya getirildiği ve Anadolu Selçukluları ile Beylikler Dönemi’nde ve Osmanlı
Devleti’nin kuruluş devrinde, gelişme gösterdiği bilinmektedir.
Tezhip sanatında, genellikle doğadan esinlenerek oluşturulan zengin motif örnekleri kullanılır ve deseni oluşturan motifler, tamamen matematiksel bir düzen içinde
çizilmiş geometrik şekiller üzerine yerleştirilir. Tezhipteki motifler, daima simetrik
olarak düzenlenmekte, işlendiği şekle göre halkar, tahrirli halkar, tahrirsiz halkar,
renkli halkar, renksiz halkar ve şükufe gibi adlar, işlendikleri yere göre de, secde gülü,
hizip gülü, başlık, sure başı, durak ve tığ gibi isimler almaktadır.

63

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

14

Amasya

Tezhip ve Hat Sanatı

Zaman içinde unutulmuşluğa terk edilmiş tezhip sanatı, son yıllarda bu sanata gönül veren çeşitli grup ve kişilerce canlandırılmış ve birçok üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tezhip ile ilgili bölümlerde eğitim verilmeye
başlanılmıştır. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tezhip kursları düzenleyerek
uygulamalı çalışmalara destek olmaktadır.
Arap harflerinin 6. ve 10. yüzyıl arasında geçirdiği gelişme döneminden sonra ortaya çıkan hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır. Hat, Arapça çizgi anlamına gelmektedir. Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten
ve Arap alfabesini benimsedikten sonra, uzun bir süre hat sanatına herhangi
bir katkıda bulunmamışlar, Anadolu’ya geldikten sonra ilgilenmeye başlamışlardır. Hat sanatı en parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu zamanında
yaşamıştır. Yakut-ı Mustasımi’nin Anadolu’daki etkisi, 13. yüzyıl ortalarından
başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürmüş ve bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520), Yakut-ı Mustasımi’nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak ve daha yumuşak bir görünüm kazandırmıştır. Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah’ın üslup ve
anlayışı 17. yüzyıla kadar sürmüştür. Hafız Osman (1642-1698), Arap yazısına
estetik bakımdan en olgun biçimini kazandıran hattattır ve bu tarihten sonra
yetişen hattatların hepsi, Hafız Osman’ı izlemişlerdir.
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Türk hat sanatı, 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında parlaklığını sürdürmüş, ancak
1928’de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş ile birlikte, yaygın bir sanat olmaktan çıkarak belirli eğitim kurumlarında öğretilen, geleneksel bir sanat haline gelmiştir.
El yazmalarında yer alan tezhip, hat, ebru ve minyatürün en güzel örnekleri Osmanlı süsleme sanatları içerisindedir ve Hattatların Piri olarak anılan Şeyh Hamdullah,
Amasyalı olup Osmanlı sarayına gitmeden önce en güzel eserlerini Amasya da vermiştir. Şeyh Hamdullah’ın eserlerinin orijinallerini, İstanbul Sabancı Müzesi’nde görmek mümkündür, kopyaları ise Amasya Şehzadeler Müzesi’ndedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
sahip olduğu kültürel, tarihi ve ekonomik değeri ile Amasya’nın değerli tezhip sanatkarı Mehmet TEKTAŞ tarafından ve Belediye Kültür Evleri’nde yapılan tezhip ve
hat örnekleri sunulmaktadır.
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Amasya

Bakır İşlemeciliği ve Alem

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Metal/02
Ürünün Yöresel Adı: Bakır İşçiliği ve Alem
Ürün Türü: Bakır ve pirinç
Üretim Yeri: Taşova – Amasya
Üreticinin Niteliği: Erkek, kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Dövme, geçme ve kesme
Kullanılan Gereçler: Bakır, pirinç, çelik
Kullanılan Araçlar: Kaynak takımı, sıvama tornası, bakırcı takımları, makas, kalıp, tokmak, mazgala, spiral
Ürünün Geçmişteki Kullanım Alanı: Cami minareleri ve minberleri, medreseler ve kubbeler
Ürünün Günümüzdeki Kullanım Alanı: Cami minareleri ve minberleri, süs eşyaları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Alem
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Bulunması tarih öncesi dönemlere uzanan bakırın, alet ve silah yapımında kullanılan
ilk maden olduğu bilinmektedir. Anadolu sanatında önemli bir yeri olan bakır, süslemeye elverişli bir maden özelliği taşıması yanında, günlük kullanımda kap-kacak,
takılar, miğferler olarak ve kapılarda, kapı süslemelerinde yapı unsuru olarak kullanılmıştır.
Bakırdan süs ile mutfak araç ve gereçlerinin yapımı, Osmanlı Dönemi’nde de Selçuklu öğretileriyle devam etmiştir. Osmanlı bakırcılığı, Selçuklular’dan farklı olarak biçim, bezeme ve yapım tekniklerinin çeşitliliği bakımından daha karmaşık bir yapıya
sahip olmuş, çeşitli kültürlerin şekil, form, bezeme ve yapım teknikleri Osmanlı bakırcılığında kullanılmıştır. Benzer şekilde, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde çok
yönlü ve çeşitli bakırcılık üsluplarının oluştuğu, bu üslupların birbirlerini etkilediği
görülmektedir.
Günümüzde, bakır işlemeciliğinde kullanılan araçlarda ve kullanım alanlarında bazı
değişiklikler olmuş, mutfak eşyaları yakın zamana kadar önemini korumuş, ancak
yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişen sosyal yapı sonucunda, bakır mutfak eşyalarına olan talep de azalmıştır.
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Amasya

Bakır İşlemeciliği ve Alem

Bakır işlemeciliğinde genel olarak dövme, dökme, sıvama (tornada çekme)
ve preste basma teknikleri uygulanmaktadır. Dövme tekniği, bakır külçenin
çekiçlenerek şekillendirilmesini sağlayan, binlerce yıldan beri bilinen ve uygulanan en eski tekniktir. Çağımızda ise kesme makinesi, bükme makinesi,
kıvırma makinesi, parlatma makinesi, çekiçler ve tokmaklar, işleme takımları,
vida, civata ve somunlar, metre, eğe, makas, el testeresi ve keskiler, matkap,
zımba ve kumpas, bakırcılıkta kullanılan araçlar arasında yer almaktadır.
Son yıllarda, bakır eşyaların turistik ürün olarak üretilmesi ve ağırlıklı olarak
dekorasyonda kullanılması, bakırcılığın canlanmasına neden olmuştur.

Bakır işlerinin uygulandığı önemli alanlardan biri “alem” yapımcılığıdır. İslam
dininde ibadet yerleri olan camilerde, namaza çağrıyı bildirmek ve sela okumak için inşa edilmiş, ana yapıdan yüksek tasarlanan yapılar olarak tanımlanabilen “minareler”, alemlerin yaygın olarak kullanıldığı yerlerdendir. Minare,
kürsi (kaide), pabuç (kürsîden gövdeye geçiş kısmı), gövde, şerefe, petek (şerefenin üstündeki gövde kısmı), külah ve alem kısımlarından oluşmaktadır.
Türklerde ilk alem örneklerine, Orta Asya Türk topluluklarına ait çadırlarda
rastlanmaktadır. Güç simgesi olarak, nazar ve kötülüklerden koruduğuna
inanılan alemlere, “moncuk” adı da verilmektedir. Mimaride yapı detayı olarak, cami, medrese, türbe, çeşme vb. dini ve sosyal yapıların kubbeleri ile minare külahlarının tepelerinde, dikey bir eksene geçirilmiş kıble (Kâbe) yönüne
bakar haldeki alemler; hem gelenek ve göreneklerin etkisi, hem estetik, hem
de gereklilik arz etmesi nedenleri ile vazgeçilmez unsur olmuşlardır. Alemler,
yapı gerekliliği olarak, kubbenin üzerini veya minare külahı olarak kaplanan
kurşun levhaların tepede birleştikleri yerdeki açıklığı, estetik bir şekilde örterek rüzgar ve yağmur girmesini ve kurşunların kalkmasını önlemek için bir tür
kapak vazifesi görmektedirler.
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Sancak, kubbe ve minare alemleri olarak genel itibari ile üç grupta toplanabilen alemler, dikey bir eksene geçirilmiş olan yuvarlak hacimli kısımlar ve en üste yerleştirilen
bir adet tepelikten oluşmaktadır. Alemin standart bir boyutu yoktur ancak, yapı ile
uyum içerisinde olması gerekmektedir. Alemlerin içi boştur ve genellikle bakırdan
yapılmaktadır, istisnai olmak kaydı ile tunç ve pirinç gibi farklı malzemelerden yapılan alemler de bulunmaktadır. Alemin en alttaki geniş bölümünden en üstteki hilal
şekline kadar uygulanan dövme işleminde; değişik demir örs ve tahta tokmaklar
kullanılmaktadır. Kullanılan malzemeye dayanıklılık kazandırılması, dayanıklılığının
arttırılması ve şekil verilmesi için de çeşitli işlemler yapılmaktadır.
Alemler, yalnızca camiler için değil, oteller, müzeler, türbeler ve ev dekorasyonu ile
mobilya sektörü için de isteğe uygun şekilde pirinç parçalar, döküm armalar ve değişik şekillere sahip parçalar olarak üretilmektedir.
Günümüzde ulusal ve uluslararası piyasalara minare alemleri yapılmaktadır ve
Amasya’da Burhan ÖZBAKIR tarafından alem üretimi gerçekleştirilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel, tarihi ve ekonomik değeri nedeni ile Amasya’daki bakır işleri ve alemlere ait
örnekler sunulmaktadır.
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Amasya

Küçük Hediyelik Eşyalar

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Toprak/01
YHKB/Amasya/Bebek/02
YHKB/Amasya/İşleme/02
YHKB/Amasya/Lif/08
YHKB/Amasya/Metal/03
Ürünün Yöresel Adı: Küçük Hediyelik Eşyalar
Ürün Türü: Seramik anahtarlık, tel kırma işlemeleri (çanta, ayna, fular), geleneksel giysili bebekler, Amasya Evleri ve
tarihsel doku örneklerini işleyen el sanatları
Üretim Yeri: Amasya
Üretimin Niteliği: Halk Eğitim Merkezleri, Belediye Kültür Evleri, münferit üretim
Uygulanan Teknik: Şekillendirme, kesme, fırınlama, işleme
Kullanılan Gereçler: Seramik hamuru, tül vb. kumaş, gümüş veya bakır tel
Kullanılan Araçlar: Merdane, kalıp, tel kırma iğnesi, kasnak
Uygulanan Teknik: Açma, desenleme, kesme, renklendirme, tel kırma işleme, kitre bebek çalışması
Ürünün Geçmişte Kullanım Alanı : Ürünün Günümüzde Kullanım Alanı: Süs ve hediyelik eşya
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Ferhat ile Şirin, Lokman Hekim ve bitkisel bezemeler
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Sevilen birine güzel bir duygunun iletilmesi istenildiğinde hediye almak akla gelmektedir. Türk kültüründe önemli bir yeri olan hediye vermek, doğum ile başlayıp
yaşamın çeşitli dönemlerinde devam etmektedir.
Ticari olarak satışa sunulan ve hediye olarak verilmeye uygun olan her şey, hediyelik
eşya kapsamındadır. Hediyelik eşya, kullanıma yönelik, dekoratif veya hem dekoratif
hem de kullanıma yönelik olabilmektedir. Diğer bir ifade ile hediyelik eşyalar, genellikle el emeği ile üretilen ve hediye verilen kişinin kıyafetini veya iç mekânları
süslemek için kullanacağı estetik görüntülü objelerdir. Günümüzde, kullanılan hammaddeye ve uygulanan tekniğe göre farklılık gösteren, pek çok hediyelik eşya, pazara sunulmaktadır. Ancak, özellikle son yıllarda, üretildiği yöreye veya ülkeye özgü el
sanatı ürünleri, yerli ve yabancı tüketiciler tarafından aranılan ve istenilen hediyelik
eşyalar arasında önem taşımaktadır.
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Amasya

Küçük Hediyelik Eşyalar

Hediyelik eşyaların satışı, satıldığı yörenin turistik potansiyeli ile doğrudan
ilişkilidir. Bir yörede satılan hediyelik eşyaların, sadece yöre halkı tarafından
değil, o yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından da satın alındığı düşünüldüğünde, yörenin kültürel değerini yansıtan eşyaların üretilmesinin ve satışa sunulmasının, yöre ekonomisi için gelir etkisi yaratan bir faktör
olduğu bilinmektedir.
Son yıllarda, Amasya’da kültür turizminin gelişmesi sonucu artan turist sayısı ile birlikte, tarihte Amasya’daki medeniyetleri temsil eden semboller ile
yapılan hediyelik eşyalar, başta kadınlar olmak üzere, yöre halkı tarafından
üretilmeye başlamıştır.
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“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında Halk
Eğitim Merkezleri Satış Noktaları’nda ve Belediye Kültür Evleri Satış Noktaları’nda
bulunan, münferit üretim yapan birçok sanatçının ürettiği el sanatlarına yönelik
keseler, tel kırma çantalar, anahtarlıklar, bebekler vb. hediyelik eşyalara ait örnekler
sunulmaktadır.
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Amasya

Sepetçilik

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Bitkisel/02
Ürünün Yöresel Adı: Sepetçilik, Zembil
Ürün Türü: Mısır calazı (kabuğu), zembil, söğüt dalı, hazeran kamışı
Üretim Yeri: Ezinepazar - Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Dernek, Halk Eğitim Merkezleri, Belediye Kültür Evleri, münferit üretim
Uygulanan Teknik: Sepet ve zembil örücülüğü
Kullanılan Malzemeler: Mısır calazı (mısır yeleği, mısır kabuğu), büküm verilmiş kındıra, bazı 		
çeşitlerinde saz ve hazeran kamışı
Kullanılan Araçlar: Makas, saz, kullanılan çeşidinde tezgâh
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Pazar çantası, yaygı, zembil
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Sepet, farklı amaçlı sepetler, şapka, çok amaçlı kutular, 		
bebek puseti, abajur vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Bitkisel örücülük ile hazırlanan araç ve gereçler, genellikle coğrafi yapıya uygun ve
ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte seçilmektedir ve sepet örücülüğünde çevrede
yetişen bitki ve ağaçlardan yararlanılmaktadır. Sepet, saz, kaytan, ince ağaç dalları,
plastik ve metal gibi farklı maddelerden yapılan, nesneleri koymaya ve taşımaya
yarayan, saplı veya kuplu kaptır. Sepetler, kullanılacakları yere göre, çeşitli boy ve
biçimlerde yapılmaktadır.
Islatılan malzemenin sepet boyuna göre artı şeklinde yerleştirilmesi ve enine olarak, aynı malzemenin bir alttan bir üstten geçirilmesi ile örülen yöredeki sepetlerde, söğüt, kestane, fındık, saman sapı, böğürtlen, rafya ve kamış gibi hammaddeler
kullanılmaktadır.
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Sepetçilik

Geçmişten günümüze kullanımı süregelen sepetler, Anadolu’da, meyve/
sebze ve kırılabilir eşyaların taşınmasında, bebek yatağı olarak, nişan ve düğün merasimlerinde içlerine hediye konularak ve giysileri muhafaza etmekte
kullanılmıştır. Ancak, teknolojinin gelişmesi ve plastik kullanımının artması
ile birlikte, alternatif olarak kullanılabilen ürünler daha düşük maliyetli hale
gelerek sepetlerin günlük kullanımdaki yerini azaltmıştır.
Kullanılacağı yere göre çeşitli boylarda ve biçimlerde yapılan sepetler, kaba
sepetçilik ve ince sepetçilik olmak üzere iki şekilde örülmektedir ve bazıları
meyve sepetleri olarak, elma, kiraz, karadut, böğürtlen, üzüm, kuru erzak ve
taze ürün taşımak için kullanılmaktadır. Sepetler, Amasya’da, özellikle, ham
toplanan olgunlaşmamış kuşburnuların kızartılmasında kullanılmaktadır.
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Amasya’nın merkezinde ve ilçelerinde sepet örücülüğü, uzun yıllardır uygulanan sanat dalları arasındadır ve mısır calazı, söğüt ve hazeran kamışı kullanılan hammaddelerdir. Göl kıyılarında kendiliğinden yetişen “kındıra” ile mısır bitkisini dış etkilerden koruyan ve yörede “mısır calazı” adı verilen kabuklar, dayanıklılıkları ve esnek
yapıları ile eğilmelere ve örme tekniğine uygun olduklarından sepetin hammaddesini oluşturmaya elverişlidir. Yeşilırmak ve kollarının buluştuğu Amasya’da, nehirlerin oluşturduğu mendereslerde ve nehir kenarlarında yetişen söğüt ve kamışlar ile
verimli tarım arazilerinde yetişen mısırlar, sepetçiliğin sürdürülmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
halen Amasya’nın merkezinde ve ilçelerinde sürdürülen sepetçiliğe ait bazı ürün örnekleri sunulmaktadır.
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Amasya

İpek Halı Dokumacılığı

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Lif/09
Ürünün Yöresel Adı: Desenli İpek Halı
Ürün Türü: El dokuması ipek halı
Üretim Yeri: Amasya Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Amasya Halk Eğitim Merkezi, Belediye Kültür Evleri
Uygulanan Teknik: El dokuması halı
Kullanılan Malzemeler: İpek, floş, pamuk ipliği
Kullanılan Araçlar: Halı tezgâhı, kirkit, halı makası
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yaygı, seccade, duvar halısı, tablo vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yaygı, seccade, duvar halısı, tablo vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Saz yolu, hayat ağacı, lalezar, Tebriz, 		
Samanyolu, yedi dağın çiçeği
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Çözgü (arış) iplikleri üzerine, ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak, aralarından birkaç sıra atkı (argaç) ipliğinin geçirilip sıkıştırılması sureti ile aynı
yükseklikte veya kabartmalı olarak kesilmiş, havlu yüzlü dokumalara “halı” adı verilmektedir. Halı dokunmasında kullanılan hammaddeye göre, yün, pamuk veya ipek
olmak üzere çeşitlilik göstermektedir.
İpek halı dokumacılığında, genellikle Hereke tipi (düz) tezgâh kullanılmaktadır. Hereke tipi tezgâhta, çözgü, tezgâh üzerinde çözülür ve dokunan kısım yine tezgâh
üzerinde döndürülür. İpek dokumacılığına uygun olan bu tezgâh dışında, kirkit ve
halı makası, kullanılan diğer araçlardır. İpek halı dokumacılığında kullanılan ipliğin
pahalı olması, 90x90 ve 100x100 gibi yüksek kaliteye sahip bir yapıda olması ve fazla
zaman ile emek istemesi ipek halıların değerini arttırmaktadır.
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Türkler tarafından yapılan ipek halı örnekleri, dünyanın önemli müzelerinde
sergilenmektedir, ancak 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte birçok el sanatı gibi ipek üretimi ve değerlendirilme yöntemleri de olumsuz etkilenmiştir.
Bu amaçla, son yıllarda, ipek halıcılık konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü
için çeşitli kurum ve kuruluşların girişimlerinde artış olmuştur. İpek yolu üzerinde bulunan Amasya’da da, geçmiş dönemlerde kaliteli ipek üretimi yapılarak ipek halıcılığı gelişmiştir. Hammaddesi ipek olan halıların üretimi için ipek
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böcekçiliğinin yaşatılması ve ipeğin değerlendirilmesi önemlidir. Bugün İpekköy
olarak anılan bölge, geçmişte “Sıraböcükhane” olarak da anılmış ve Amasya, ipek
böceği üretiminin merkezi niteliğini taşımıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürün devamı açısından önemli bir unsur olan ipek halıcılığına ait ürün örnekleri
sunulmaktadır.
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Semavercilik

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Metal/04
Ürünün Yöresel Adı: Semaver
Ürün Türü: El yapımı semaver
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Kesme, dövme
Kullanılan Malzemeler: Bakır, kalaylı teneke, lehim, nişadır, tuz ruhu
Kullanılan Araçlar: Havya demiri, kordon makinesi, punta, pres, silindir
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Semaver
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Semaver
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Kırtış, kiraz, düz kabartma
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Semaver, çay demlemek ve demli çayın bardağa alınmasının ardından, çaya istenen
miktarda su eklemek için gerekli olan sıcak suyun kaynatılmasında kullanılan ve ortasında kömür ve/veya odun yanan ocağı bulunan, musluklu kaptır.
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Semaverin alt tarafında taşıyıcı görevi yapan “ayak”, orta bölümünde ayaktan
destek alan ve genellikle silindir şeklinde olan “gövde” kısmı ile gövdenin devamında, çay demliğini koymaya yarayan ve yörede “demkeş” adı verilen bölüm bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan bazı semaverlerde, bir yerine iki
demkeş vardır ve semaverin ortasında, suyu ısıtmaya yarayan ızgaralı, kömür
yanan kısım ile üzerinde semaver borusu ve orta kısmı çevreleyen su hazne-
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si bulunmaktadır. Gövdenin üst kısmında semavere su konulmasına yardımcı olan
kapak, alt kısmında ise su almak için kullanılan musluk yer almaktadır. Ayrıca, “ayak”
kısmında, daire şeklinde, havalandırma boşlukları bulunmaktadır.
Amasya yöresine özgü “teneke semaver” ile “bakır semaver”, yörede yapımına devam edilen el sanatlarındandır ve yöre insanının çay içme alışkanlığının semaver
yapımını geliştirdiği düşünülmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Amasya’nın simgesel ürünlerinden olan semavere ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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20

Amasya

Tığ ve El Örgüleri

Ürün Kodu: YHKB/Amasya/Örgü/02
Ürünün Yöresel Adı: Tığ ve El Örgüleri
Ürün Türü: Tığ ve el örgüleri
Üretim Yeri: Amasya
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim, kurslar
Uygulanan Teknik: Örgü teknikleri
Kullanılan Malzemeler: İpek, pamuk, naylon iplik, yün iplik, merserize iplik
Kullanılan Araçlar: İğne, şişler ve tığlar
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Giyim, giysi aksesuarları, ev dekorasyonu
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Giyim, giysi aksesuarları, ev dekorasyonu
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Örgü, yün, ipek, pamuk veya diğer iplik çeşitleri kullanılarak şiş, tığ, iğne ve mekik
gibi basit el araçları ile elde edilen ilmeklerin, birbirlerinin içinden geçirilmesi ve
bu ilmeklerin belli bir düzen içinde bir araya getirilmesi ile bir yüzey oluşturulması
işlemidir. Örme sanatı, günlük ihtiyaçların karşılanmasında, giyecek, ev eşyası ve süs
eşyalarının yapımında kullanılmakta ve geçmişte olduğu kadar olduğu kadar günümüzde de önemini korumaktadır.
Örgüler, genellikle örme işleminde kullanılan tekniğe göre farklı isimlere sahiptir
ancak, kullanılan araçlar dikkate alındığında, tığ, şiş ve mekik gibi araçlar ile yapılan
örgüler aynı isimle anılmaktadır.
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20

Amasya

Tığ ve El Örgüleri

Değişik numaralara göre değişik boyutta ilmekler üreten, bir ucu çengelli
kısa şiş şeklinde olan basit bir el aracı olan tığ ile yapılan örgüler, tığ örgüleri olarak adlandırılmaktadır. Kullanılan iplik çeşidi ve numarasına uygun tığ
seçimi, örgünün istenilen şekilde yapılabilmesinde etkilidir. Motif şeklinde
örülüp yan yana eklenerek değişik işler yapılabildiği gibi, perde, pano, yastık,
abajur, yelek, ceket, şal, şapka, patik, çeşitli örtüler, oyalar, danteller ve çiçekler de örülebilmektedir.
İlmek boyutuna göre değişik numaraları bulunan, esnek yapılı, genellikle çelik, plastik, alüminyum, tahta veya bambu hammaddeli, şiş ile yapılan el örgüleri, en yaygın örgü çeşitleridir. Çorap, eldiven, kazak, yelek, başlık vb. giyim
eşyalarının ve ev eşyalarının yapımında şiş örgüsü tekniği uygulanmaktadır.
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Anadolu halk sanatlarının önemli bir grubunu oluşturan şiş ve tığ örgülerinin en yaygın uygulama alanları, nazarlık, heybe, çorap ve oya üretimidir. Söz konusu ürünler,
aynı zamanda, kırsal kesimde yaşayan kadınların duygu ve düşüncelerinin sessiz dili
olmuştur. Anadolu kadını, köyünün çiçeğinden, dağından, kuşundan, yılanından,
koçundan ve büyüklerinden aldığı örnekleri kendi anlayışı içinde, sosyal olaylarla ve
geleneklerle bütünleştirerek motife ve kompozisyona dönüştürmüştür.
Tığ ve el örgüleri, Türk kültürünü yerli ve yabancılara en iyi tanıtan el sanatları arasında yer almaktadır ve hafif, kolay taşınabilir, kullanıma uygun ve düşük maliyetli
olması gibi olumlu özellikleri ile yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
her yaşta, her mevsimde ve her ortamda, başta kadınlar olmak üzere birçok kişi
tarafından uygulanabilen ve kültürün devamı açısından önemli bir unsur olan tığ
ve el örgülerine ait bazı ürün örnekleri sunulmaktadır.
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1

Çorum

KargıBezi Dokuması

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Lif/01
Ürünün Yöresel Adı: Kargı Bezi Dokuması
Ürün Türü: El dokumaları
Üretim Yeri: Kargı - Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim, Halk Eğitim Merkezleri
Kullanılan Malzemeler: Pamuk iplik
Kullanılan Araçlar: İşlik, tezgâh, mekik, çözgü dolabı, çıkrık
Uygulanan Teknik: Bezayağı dokuma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, sofra bezi, masa örtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çeşitli ebatta örtüler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Diğer: Dış giyim ve dekoratif örtü olarak kullanılan Kargı Bezi Dokuması, Kargı Topu, Kargı Peşkiri, Kargı Çarı ve 		
Kargı Önlüğü olarak dört grupta toplanmaktadır. İnce ve kalın ipliklerin kullanılmasıyla çeşitli desenlerde 		
çözgüler oluşturularak dokunmaktadır.
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KARGI TOPU: Geçmişte giysi (kadın kıyafetleri, erkek gömleği, çocuk kıyafetleri),
yatak çarşafı, yastık kılıfı, azık mendili, divan örtüsü, perde ve iç giyim olarak kullanılan Kargı Topu; günümüzde, masa örtüsü, sehpa örtüsü, mutfak takımı, oda takımı,
hediyelik eşya, giysi (kadın, erkek, çocuk), fular, perde ve çanta gibi ürünlerde kullanılmaktadır.
Motiflerin yöresel isimleri aşağıdadır:
Bir Bir Fitil: Eşit aralıklarla yerleştirilen kalın ipliğe fitil denildiği için sıra sıra anlamında verilmiş bir isimdir.
Kuş Bacağı: İnsanlar bu deseni, üç parmaklı kuş ayağına benzettikleri için bu isim
verilmiştir.
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Çorum

KargıBezi Dokuması
......

Paşa Kaldıran: Zamanında insanlar tarafından en beğenilen desen olduğu
için paşalara layık anlamında verilmiş bir isimdir.
KARGI PEŞKİRİ: Eskiden havlu yerine kullanılan Kargı Peşkiri, bezayağı dokuma tekniği ile dokunmakta; atkı ve çözgü ipliklerinin, inceliği-kalınlığı ve
rengi itibari ile farklılık göstermektedir. Zemin rengi bej, desenin zemini bordo, kullanılan ara renkler ise; lacivert, sarı, turuncu, mavi, yeşil ve pembedir.
Günümüzde, dekoratif örtü olarak dokunmakta ve satış merkezlerinde satışa
sunulmaktadır.

KARGI ÇARI: Eskiden başörtüsü olarak kullanılan Kargı Çarı, bezayağı dokuma tekniği ile dokunmaktadır. Bu dokumalar, atkı ve çözgü ipliklerinin,
inceliği-kalınlığına göre farklılık göstermektedir. Zemin rengi bejdir ve deseni, kırmızı rengi ya da ipek ile çizgiler oluşturularak yapılmaktadır. Eni 49 cm.
boyu 102 cm. olup iki parçanın bir araya getirilerek kazayağı denilen dikiş
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tekniği ile, elde birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Kenarlarına, isteğe uygun nakış
desenleri ve çizgi dokumalar yapılmaktadır. Günümüzde, çok amaçlı örtü olarak kullanılmakta olup, satış merkezlerinde satışa sunulmaktadır.
KARGI ÖNLÜĞÜ: Eskiden önlük yerine kullanılan Kargı Önlüğü, bezayağı dokuma
tekniği ile dokunmaktadır. Bu dokumalar, atkı ve çözgü ipliklerinin, renkleri itibari
ile farklılık göstermektedir. Zemin rengi bej, desenin zemini bordo, kullanılan ara
renkler ise; lacivert, sarı, turuncu, mavi, yeşil ve pembedir. Günümüzde, örtü olarak
ve ev tekstilinde kullanılmakta olup, satış merkezlerinde satışa sunulmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel, tarihi ve ekonomik değeri nedeni ile Kargı bezine ait örnekler sunulmaktadır.

95

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

2
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Geleneksel ve Hitit Giysili Bebekler

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Bebek/01
Ürünün Yöresel Adı: Geleneksel Giysili Bebek
Ürün Türü: Hediyelik eşya
Üretim Yeri: Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim, Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi atölye çalışmaları
Kullanılan Malzemeler: Dikiş, işleme ve çarpana dokuma malzemeleri
Kullanılan Araçlar: Dikiş makinesi, iğne, makas
Uygulanan Teknik: Dikiş, işleme ve tığ örücülüğü teknikleri
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Günlük ve özel gün giysisi
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Turistik ve hediyelik eşya
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Geometrik, bitkisel ve yöresel motifler ve Hitit sembolleri
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Bugünün çocukları için yalnızca bir oyuncak olan bebeklerin eski uygarlıklarda ayrı
bir yeri vardır ve dünyanın en eski oyuncakları olarak bilinen küçük insan figürleri,
dinsel ayinlerde kullanılan gizemli ve kutsal varlıklardır. Birçok toplum için kutsal
bir değer taşıyan bebeklerin en eski örnekleri Burdur yakınındaki Hacılar Höyük’ten
çıkarılmıştır.

97

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

2

Çorum

Geleneksel ve Hitit Giysili Bebekler

Eski Türk evlerinde, temel malzemesi kıtık, kumaş, pamuk ve boya olan oyuncak bebekleri, nineler ve büyükanneler yapmıştır. Anneler, oyuncak bebek
ile kız çocuklarına, gelecekteki sorumluluklarını oyun içinde gösterebilmekte, büyükler için bir koleksiyon eşyası olarak değerlerini korurken küçükler
için her zaman bir keyif kaynağı olmaktadır. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli
yerlerinde, farklı malzemeler kullanılarak üretilen oyuncak bebekler, artık,
bulundukları vatanın sembolü niteliğinde ortak bir amaç için varlıklarını sürdürmektedir.
Çorum’daki geleneksel kıyafet örneklerinden, yaklaşık 30 yıl önceye kadar
dokunmakta olan ve dış giyim olarak kullanılan car dokuma, eni 43 cm. yan
yana dört parçanın birbirine dikilmesi ile bütün oluşturmaktadır.
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Başa örtülen kısımda 30 cm. aşağıda, 18 cm. genişliğinde nakış, işlenmiştir. “Paça”
adı verilen, şalvarın paça kısmı ve belden etek ucuna kadar işli gömlek, geleneksel
giysileri oluşturan diğer parçalardır. Kenarlarında kırmızı/kan rengi çubuklu dokuma
çar, başa içten örtülmektedir ve bu giysi düğünün ikinci gecesinde, erkek tarafının
bayanları tarafından giyilmektedir.
Boğazkale ve Alacahöyük’te bulunan eserlerden ve tabletlerden esinlenilerek üretilen “Hitit Bebekleri” ile özellik gösteren ilçe veya köy giysilerinden esinlenerek üretilen geleneksel giysili bebekler, hediyelik eşya olarak kültürel ve ekonomik değere
sahiptir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Çorum ilindeki geleneksel giysilere ve Hitit bebeklere ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Kanaviçe İşleme

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/İşleme /01
Ürünün Yöresel Adı: Kanaviçe
Ürün Türü: Çapraz iğne
Üretim Yeri: Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim, Halk Eğitim Merkezleri
Kullanılan Malzemeler: Pamuklu kumaşlar
Kullanılan Araçlar: İğne, makas
Uygulanan Teknik: Çapraz iğne
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, yatak, mutfak takımları vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çeşitli ebatta örtüler, mutfak takımları, pano, kese vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -

100

TR 83 BÖLGESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) EL SANATI ÜRÜNLERİ ENVANTERİ

İpek, yün, keten, pamuk ve metal gibi iplikler ile çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri
aracılığıyla keçe, deri ve dokuma gibi materyaller üzerine yapılan bezemeye “işleme”
denilmektedir. İşleme teknikleri ve kullanılan iğneler, coğrafi, sosyal ve ekonomik
şartlar ile estetik değerler doğrultusunda değişiklik göstererek günümüze ulaşmıştır.
“Kanaviçe”, el işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi üzerine yapılmış, etamin işine benzer işlemedir. Uygulaması, küçük çarpılar yapılarak desen oluşturma
şeklinde olan kanaviçenin, etaminden farkı, düz kumaş üzerine işlenmesidir. Kumaş
üzerine, öncelikle “kanava” adı verilen özel dokunmuş bir kumaş tutturulmakta, ardından renkli ipliklerle kanava referans alınarak desen işlenmektedir. Desenin işlenmesi bittikten sonra, kanavanın asıl kumaşın üzerinden çekilmesi, diğer bir deyişle,
işlenmiş desenle kumaş arasından temizlenmesi ile kanaviçe elde edilmektedir. Kanaviçe, batı kültüründeki goblene benzemekle birlikte, daha kalın iplerle işlenmektedir ve daha ayrıntısızdır.
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Çorum

Kanaviçe İşleme

Kanaviçe, dünyada ve ülkemizde geçmişi çok eskilere dayanan önemli bir el
sanatıdır. Dünyadaki en eski kanaviçe işleme, Atina’da bulunmuştur ve 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen söz konusu el işi örneğinin, bazı yerleri silinmiş
olmasına rağmen, uzmanlar, tekniğin kanaviçe tekniği olduğu konusunda
fikir birliği içerisindedir. Kanaviçe 16. yüzyıla kadar seyrek olarak İngiltere’de
görülmüştür. Modeller, o yörenin bez, iplik, boya, bitki örtüsü ve adetlerinin
bir araya getirildiği çeşitli motiflerden oluşturulmuş ve bu motifler, aynı tablo
içinde, serpme şeklinde işlenmiştir. Serpme şeklindeki işlemelere “sampler”
denilmektedir ve farklı örneklerin bir araya getirilip bir kompozisyon dahilinde tablolaştırılmasıdır. Türkçe’de tam karşılığı olmamakla birlikte, bu tip tablolar, “örnekleme” tablolar olarak isimlendirilmektedir ve tasarım ile motifleri,
çoğunlukla o ülkenin yöresel özelliklerini yansıtmaktadır.
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Kanaviçe işleme tekniğinde, kumaşın her tarafı doldurulmaz ve bu teknik, çanta,
halı, yastık, pano ve arma gibi işlerde kullanılmaktadır. Kanaviçe işleme tekniği,
Türkler’de, 16. yüzyıldan itibaren uygulanmış, ancak 19. yüzyıldan sonra yaygınlaşarak Anadolu Türk halk işlemeleri içerisinde yerini almıştır ve ilk zamanlarda yastık
işi olarak bilinmektedir.
Günümüzde makineleşmeye rağmen önemini yitirmeyen ve halk arasında halen
yaşatılan, kültürümüzde ayrı bir yeri olan kanaviçe işleme tekniği, işleme çeşitleri arasında en çok tercih edileni olma özelliğinin yanında, işlenmesi kolay ve dayanıklılık
açısından da ön planda olan bir el sanatı uygulamasıdır. Bu nedenle, Anadolu’da
sıklıkla söylenilen “Kız beşikte, çeyiz eşikte” sözünü destekler nitelikte, her dönemde
genç kızların çeyiz sandıklarının bir bölümünü, kanaviçe işlemeleri doldurmuştur.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri olan kanaviçe işlemeye ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

İğne ve Tığ Örücülüğü

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Örgü/01
Ürünün Yöresel Adı: İğne, Tığ Oyası ve Danteller
Ürün Türü: İğne ve tığ dantelleri
Üretim Yeri: Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Koton, ipek, naylon iplikler
Kullanılan Araçlar: İğne, tığ ve makas
Uygulanan Teknik: İğne oyası ve kroşe
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, yatak takımları
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yatak takımları, başörtüsü, fular, takılar
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel ve geometrik motifler
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İğne, mekik, tığ ve firkete gibi aletlerle yapılan ve geleneksel el sanatlarının en ince
örnekleri arasında yer alan tığ oyaları ile danteller, zincir çekilerek, birbirine bağlanarak, düğüm atılarak ve bazen pul, boncuk, payet kullanılarak şekillendirilmektedir.
Tığ, mekik, firkete, koza, yün, mum ve boncuk oyaları halen gelin kızların çeyizlerinin
en önemli parçalarıdır, ancak bunlardan iğne oyaları, motif, kompozisyon ve teknik
açıdan farklı ve özgündür.
Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyaları ilk bakışta dantel ile benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan
iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. Malzemesi genellikle ipek olan iğne oyalarının ortaya çıkıp gelişmesindeki en büyük etken, Anadolu’nun ipek yolu üzerinde olması ve Çorum’da ipek üretimi
yapılmasıdır.
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4

Çorum

İğne ve Tığ Örücülüğü

İğne üzerine iplikle ilmek atarak ve iğneyle ipliği bu ilmek içinden çekerek
yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır. Tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli
sarmasından önce, kumaşa batırılan iğnenin üstüne, ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesi ile bir halka oluşturulmakta ve ilmekler belli aralıklarla tekrar
edilerek “zürafa” adı verilen birinci sıra tamamlanmaktadır. Dönüş sırasında,
aynı ilmek, soldan sağa doğru yönlendirilen halka içinden geçirilmektedir.
İkinci sıra ise birinci sıradaki ilmeklerin birleşme noktalarına ya da ilmeğin
ortasına iğnenin batırılarak aynı işlemlerin sürdürülmesi ile kök, kaya ve ana
oya gibi, bordürü oluşturacak motifler meydana getirilerek yapılmaktadır.
İğne oyaları desenlerine ve bölgelere göre, örücüler arasında birli pirinç, Mecnun yuvası ve Trabzon/Tırabzan gibi adlar almakta ve bir çiçek, bir yaprak başlı
başına bir motif sayılmaktadır.
İğne oyalarının, kullanıldıkları yerlere göre çeşitli biçimlerde dizilmesi ile
kompozisyonlar oluşturulmaktadır. Bu kompozisyonlar, ulamalar, yemeni
oyaları, hotoz oyaları, taç oyaları, dal oyaları, saksı oyaları ve kese oyalarıdır.
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İpek iplik ve pamuk iplik kullanılarak yapılan iğne oyalarında, motiflerin dik durmasını sağlamak için at kılı ve anten teli ile son zamanlarda misina gibi malzemeler
kullanılmakta ve iğne oyaları, yumurta akı, şeker veya jelatin gibi malzemelerle kolalanmaktadır. Ayrıca, pul ve boncuk gibi malzemelerle süslenen iğne oyaları da bulunmaktadır.
Tığ ile zincirlenerek örülen tığ oyalarında, daha çok pamuk ipliği kullanılmakla birlikte, son zamanlarda sentetik iplikler de kullanılmaya başlanılmıştır. Tığ oyaları, tığ ile
zincirlenerek örülmektedir. İplikle bir ilmek (halka) oluşturulmakta sonra tığa sarılan
iplik, bu ilmeğin içinden geçirilerek çekilmektedir. Böylece, oluşturulan ilmeklerden
“zincir” adı verilen ilmek sıraları meydana getirilmekte, zincirlerden ilmeklerin sıralar
biçiminde üst üste örülmesi ile motifler oluşturulmaktadır. Bazı örneklerde, ilmeklerin araları ve içi farklı sayı ve dolama çeşitleri ile boş bırakılmakta veya doldurulmaktadır. Ayrıca, bazı durumlarda ilmek atlamaları ve değişik boyutta ilmeklerin örülmesi gibi teknikler kullanılmaktadır. Böylece boş ilmekler ve dolu yüzeyler, ilmek
atlamaları ve değişik boyutta deliklerle değişik motifler oluşturulmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Çorum merkezli iğne, tığ oyası ve dantellere ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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5

Çorum

Bakırcılık

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Metal/01
Ürünün Yöresel Adı: Bakırcılık
Ürün Türü: Bakır mutfak ve süs eşyaları
Üretim Yeri: Merkez - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Bakır
Kullanılan Araçlar: Örs, tezgâh, perdah çekici, tokmak, bakır kesme makinesi
Uygulanan Teknik: Dövme, kabartma, bezeme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Mutfak araç ve gereçleri
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Maketler, heykeller, kazan, semaver, leğen, saksı vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Dövme ve kabartma
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Anadolu’da, Roma ve Bizans Dönemleri’nde, gelişmiş maden atölyelerinin bulunduğu bilinmektedir ve Selçuklular, sanatın birçok dalında olduğu gibi, maden sanatının gelişiminde de önemli rol oynamışlardır. Osmanlı Dönemi’nde ise maden sanatı,
Anadolu ve Balkanlar’da doruğa ulaşmıştır.
Hammaddesi metal olan geleneksel sanatlar, kullanılan madene, kullanım alanına
ve tekniğine göre sınıflandırılabilir. Maden işçiliğinde kullanılan teknikler, dövme,
telkari, kazıma (kalemkâr), çekiç işi, kakma, küftgani, savatlama ve ajur kesmedir.
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Çorum

Bakırcılık

Yapılan araştırmalar, Anadolu’da bakır cevheri yatakların eskiden beri işletildiğini doğrulamaktadır. Anadolu sanatında önemli bir yeri olan bakır, süslemede kullanmak için çok elverişli bir madendir ve günlük kullanım için kapkacak gibi malzemelerin üretiminden başka, takı, miğfer, kapı süslemesi ve
yapı malzemesi üretiminde kullanılmıştır.
Mimar Sinan’ın 1595 tarihinde Edirne’de yaptığı ve ustalık eseri olarak bildiğimiz Selimiye Camii’nin 1/100 ölçekli pirinç maketi 40 kg ağırlığındadır. Maket
izleme, dövme, kabartma ve sıvama tekniği ile şekillendirilip; sıkı geçme ve
kaynakla bütünleştirilmiştir. 6 yılda tamamlanan eser tümüyle el işçiliğidir.
Hasan Tuluk Teknik Öğretmendir. Eğitim Hizmetlerinin yanı sıra demir, bakır
ve pirinç gibi metallerin sadece sanayide kullanılan bir ürün olmadığını; döveni, harmanı, çeteni, kağnısı, ibriği-leğeni ve mimari objelerle sanat eserleri
de yapılabileceğini anlatmaya çalışmıştır.
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Osmanlı Dönemi’nde gelişmiş maden atölyelerinin bulunduğu iller arasındaki
Çorum’da halen yapılan bakır ürünlerden semaver dışında, diğer ürünlerin günlük
kullanımı azaldığından, bakır kazan ve leğen gibi eşyaların süs eşyalarına dönüştürülmesi ile ilgili tasarım çalışmaları yapılmaktadır.
Eğitimci, araştırmacı ve metal sanatçısı Hasan TULUK 60 yıldır yaptığı çalışmalarla
medeniyetlerin beşiği ve dünyanın en zengin kültürü Anadolu’yu demir, bakır ve
pirinç gibi metallerle belgelemiştir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değere sahip bakır ürün örnekleri sunulmuştur.
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Çorum

Ahşap İşleri ve Oymacılığı

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Ağaç/01
Ürünün Yöresel Adı: Pişirgeç, Oklava, Merdane, Yün Çıkrığı, Sofra Altlığı
Ürün Türü: Ahşap mutfak araçları ve ev dekorasyonu ürünleri
Üretim Yeri: Elmalı Köyü, Çomu Köyü, Soğucak Köyü – İskilip - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim, İskilip Halk Eğitim Merkezi
Kullanılan Malzemeler: Kavak ağacı, ıhlamur ağacı, çam ağacı, karaağaç, gomalak cila, diken ağacı
Kullanılan Araçlar: Torna makinesi, bıçak takımları, masa, tezgâh, kesmek için elektrikli el aletleri, ağaç tokmaklar,
testere ve keser, zımpara çeşitleri, eğe takımları, matkap
Uygulanan Teknik: Ahşap işleri, ahşap oymacılığı, geçme, kündekari
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ahşap mutfak araçları, beşik, tavan süslemesi, kapı, dolap, lambalık vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Oklava (80cm.), keser (50cm.), merdane (60cm.), sofra ayağı (çap: 42cm., 		
		
yükseklik: 26cm.), minyatür yün çıkrığı (uzunluk: 55cm., yükseklik: 38cm.),
		
ev içi dekorasyon ürünleri
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Geometrik ve bitkisel bezemeler
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Ahşap işleri ve oymacılığı, geleneksel sanatlar arasında önemli bir yere sahiptir
ve Türkler İslamiyet’ten önce, Orta Asya’da ağacı kutsal sayarak sanat yapıtlarında
kullanmışlardır. Orta Asya’daki Türk mezarları olan kurganlarda, özellikle Pazırık’ta
yapılan araştırmalar sonucu, ahşap işi buluntuların yanında at eğeri ve koşum takımlarında kullanılan ağaç parçaları da bulunmuştur, ancak zamanın tahribine karşı
fazla dayanıklı bir madde olmayan ahşap sanat eserlerinden günümüze pek örnek
kalmamıştır.
Ahşap işçiliği, Anadolu’da Selçuklular zamanında gelişmiş ve kendine özgü bir şekilde daha çok mihrap, cami kapısı ve dolap kapakları gibi mimari elemanlardan
oluşan üstün işçilik ile üretilmiştir. Osmanlı Dönemi ahşap işçiliğinde ise, çeşitli tekniklerin kullanılması ile çoğunlukla, sade tarza sahip sehpa, kavukluk, yazı takımı,
çekmece, sandık, kaşık, taht, rahle ve Kuran muhafazası gibi kullanım eşyaları ile
pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan, mihrap, minber (vaaz kürsüsü) ve sanduka vb. üretilmiştir.
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Çorum

Ahşap İşleri ve Oymacılığı

Ahşap malzemeden mutfak araçları yapımı, günümüzde sürdürülen el sanatlarındandır ve yemek kaşıkları yanında, zımpara ile temizlenen kaşıklar üzerine, çeşitli resimler, bezemeler, yazılar basılıp boyanan ve cilalanarak satışa
sunulan süs ve oyun kaşıkları da yapılmaktadır. Tahta kaşık, oklava, merdane,
sofra altı ve minyatür çıkrık vb. ürünlerin yapımında, genellikle şimşir, meşe
veya armut ağaçları kullanılmakta ve ürünler, küçük keser ve törpü yardımı
ile şekillendirilmektedir.
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Ahşap işçiliğinde ve oymacılığında, günümüzde en çok ceviz, elma, armut, sedir,
abanoz ve gül ağacı, kakma, boyama, kündekari, kabartma-oyma ve kafes gibi
teknikler uygulanarak kullanılmaktadır. Böylece, ormanda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen hayatı, ahşap oymacılığı ile yeniden başlamakta
ve bazen iç içe desenler, bazen ise çok sade desenler kullanılarak bir tokmak, oyma
kalemi veya çivi vb. farklı araçlarla, ahşap oymacılığı yapılabilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Çorum’un İskilip ilçesinde halen devam etmekte olan ahşap oyma ve işlemeciliğine
ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

7

İskilip Taburesi ve Sandalyesi

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Ahşap/02
YHKB/Çorum/Bitkisel/01
Ürünün Yöresel Adı: İskilip Sandalyesi
Ürün Türü: Tabure
Üretim Yeri: İskilip Merkez, Seyitçayı Köyü, Daşkestik Köyü - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Kavak, kayın ağaçları, saz
Kullanılan Araçlar: Bıçkı, makas, testere, tezgâh
Uygulanan Teknik: Kesme, örgü
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: İskemle
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Tabure, sandalye, masa
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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El sanatları yönünden zengin bir ilçe olan İskilip’te, hemen her evde, el sanatları ile ilgili bir tezgâh bulunmakta, tezgâhlarda kenefi bezi dokuma, çember dokuma, hasır
dokuma, kamıştan sedir yastığı ve yün eğirerek ipe dönüştürme ile uğraşılmaktadır.
İskilip’in orman köylerinde ise özellikle ahşap işlerine yönelik el sanatları çok gelişmiştir ve sepet (çift), küfe (heğ), kulp, bilye, pul, köpeç, şekerlik, tokmaklı kağnı, gındırcak, pıt pıt tahtası, düveç, kepçe, kaşık, kaşıklık, çam oyma hamur teknesi, yufka
açmak için yaslağaç, yukayı saç üzerinde pişirmek için bisleeç, yufkayı yapmak için
oklaağaç (oklava), çam oyma su kaplarından senek bardak, sofra altları, küçük çocukların yürümeye alışması için kağnıcak (kındırcak), çeşitli topaçlar (maymun), çocukların yatması için beşik ve oyuncak beşik gibi ağaç işleri, torna ile yapılmaktadır.
Ayrıca, kenarları ağaç, oturma yeri hasır olan tabure ve sandalye de yapılmaktadır.
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7

Çorum

İskilip Taburesi ve Sandalyesi

İskilip ilçesinde, sepet örme de yaşatılmaya çalışılan el sanatlarındandır ve
İskilip taburesi ve sandalyesinin üretimi hasır örücülüğü ile gerçekleştirilmektedir.
Plastik tabure, sandalye ve mutfak araç-gereçlerinin kullanılmaya başlanılması ile birlikte, İskilip hasır taburesi ve sandalyesi ile sepet üretimi azalmış
olmasına rağmen, açılan kurslarla üretimin arttırılması çalışmaları yapılmış
ve yöreye ait sepetler ile tabureler ve sandalyelerin Karadeniz ve Akdeniz
Bölgeleri’ne satışı başlamıştır.
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“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değere sahip İskilip taburesi ve sandalyesine ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Çocuk Oyuncakları

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Ağaç/03
Ürünün Yöresel Adı: Tokmaklı Kağnı, Beşik
Ürün Türü: Ahşap oyuncak
Üretim Yeri: Aluç Köyü - İskilip - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Ağaç, boya
Kullanılan Araçlar: Bıçak takımları, masa, tezgâh, kesmek için elektrikli el aletleri, ağaç tokmaklar, testere, zımpara
çeşitleri, eğe takımları, matkap
Uygulanan Teknik: Ahşap oyma, geçme, kündekari
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Tavan süslemesi, kapı, dolap, lambalık vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ev içi dekorasyon ürünleri
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Geometrik bezemeler
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Gelişimi hızlandıran, hayal gücü ile yaratıcılığı destekleyen ve duyuları uyaran oyun
malzemeleri oyuncaktır. Tarihi çok eskilere dayanan oyuncaklar, milletlerin kültürlerine göre farklılık arz etmektedir ve en basit teknik ile yapılanından en karmaşığına
kadar oyuncaklar, birçok işleve sahiptir. Oyuncakların bilinen en eski çeşidi toptur.
Günümüzde, müzelerde teşhir edilen ve ne olduğu hakkında kesin bir hükme varılamayan parçaların birçoğunun, devirlerinin oyuncakları olduğu kabul edilmektedir.
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Çorum

Çocuk Oyuncakları

Oyuncakların en önemli amacı, oyun çağı çocuklarının gerçek hayata kolayca
uyumunu sağlamaktır, ayrıca çocukların yeteneklerini geliştirirken, seçme ve
karar verme becerilerini destekleme görevini de üstlenmektedirler.
Oyuncaklar, çocukların renk, şekil, boyut, sayı, büyüklük, ses, yapı ve işlev gibi
kavramları öğrenmesini sağlamaktadır ve yetişkinlerin günlük hayatta kullandıkları bütün araç ve malzemelerin küçük ve basit örnekleri ile oynayan
çocuklar, farkında olmadan kendilerini hayata hazırlamaktadırlar. Kısacası,
oyuncaklar, hem eğlenme hem de öğrenme süreçlerinde işlev görmektedir.
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Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Aluç köyünde halen üretilmekte olan tokmaklı kağnı veya diğer adı ile İskilip kağnısı, yöreye özgü oyuncaklardan olup eskiden el
tezgâhında yapılırken günümüzde elektrikli torna ile üretilmektedir. İki boy olarak
üretilen “tokmaklı kağnı”, birkaç parçanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır.
Dört tekerleği olan arabanın üzerinde dört adet tokmak bulunmakta ve araba yürütüldüğünde, bu tokmaklar, “ayak” adı verilen ana gövdeye çarparak ses çıkartmaktadır. Tokmaklı kağnının bir özelliği de, kumaş boyası ve çam reçinesinin bir miktar
sıcak suyla karıştırılıp katılaşmasıyla elde edilen, boyasıdır. Tornada dönen kağnı
parçalarına, bu boyanın sürülmesi ile parçalar boyanmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değerleri ile tokmaklı kağnı ve küçük beşiklere ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Sepetçilik

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Bitkisel/02
Ürünün Yöresel Adı: Sepet
Ürün Türü: Sepet örücülüğü
Üretim Yeri: Elmalı Köyü - İskilip - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Söğüt ağacı, fındık ağacı
Kullanılan Araçlar: Çekiç, yonacak, pense, ışkı
Uygulanan Teknik: Sepet örme tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Sebze meyve taşıma, arı kovanı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ev içi dekorasyon ürünleri, sebze meyve taşıma, arı kovanı
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Kendiliğinden yetişen ve kültürü yapılan bazı bitkilerin, sapının, yapraklarının ve ince
dallarının olduğu gibi veya yarılıp ince şeritlere dönüştürülmesinin ardından kullanılması ve bu malzemelerin çeşitli tekniklerle örülmesi bitkisel örücülük olarak adlandırılmaktadır. Bitkisel örücülükte kullanılan teknikler, bitki ve ürün çeşidine göre, şerit
örme, sarma, dokuma ve sepet örmedir.
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9

Çorum

Sepetçilik

Saz, kaytan, ince ağaç dalları, plastik ve metal gibi maddelerden yapılan ve
değişik nesneleri koymaya, taşımaya yarayan saplı veya kuplu kaplar sepet
olarak adlandırılmaktadır. Sepetler, genellikle meyve sebze toplamak, ürünleri muhafaza etmek ve çamaşır koymak gibi amaçlar için kullanılmaktadır ve
saplı ve sapsız olarak değişik tasarımlara/değişik boyutlara sahip olabilmektedir. Günümüzde, meyve, sebze, çay, kuru erzak ve taze ürün taşımak için
ve üretilen ürün, mevsimine göre, taşınan veya muhafaza edilen ürünler için
sepetler yapılmaktadır.
Sepet örme, taban ve gövde örme, ağız kapatma ve sap takma teknikleri ile
yapılmaktadır. Sepet örücülüğü genel olarak bir meslek olması ile diğer el sanatı türlerinin çoğundan ayrılmaktadır ve sepet örücülüğünde evden üretim
de mümkündür. Seralarda yetişen sebze ve meyvelerin uzun süre dayanması
için kargı, dut, zakkum ve söğüt ağaçlarından yapılan sepetler çokça kullanılan örneklerdir.
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Plastik ve metal gibi hammaddeler ile yapılan sepet üretimi, modern çağın bir gereksinimi ise de geleneksel sepetçilik ile uyuşmamaktadır. Ülkemizin birçok yöresinde
olduğu gibi Çorum’da da bölgesel ağaçlardan ve bitkilerden yararlanılarak geleneksel sepetçilik sanatı sürdürülmektedir. Sepetçilikte, daha çok, söğüt ağacı, kestane
ağacı, fındık ağacı, saman sapı, böğürtlen ağacı, rafya ve kamış gibi hammaddeler
kullanılmakla birlikte, Çorum ilinin İskilip ilçesinde, fındık ağacı ve söğüt ağacı kullanılarak üretilen kaba sepetçilik ve ince sepetçilik işleri bulunmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, sahip olduğu ekonomik ve kültürel değerleri ile yayvan ve dikey olarak üretilen sepetlere ait örnekler sunulmaktadır.
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10

Çorum

Boğazkale El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Lif/02
Ürünün Yöresel Adı: Zili, Cecim, Sumak Dokuma
Ürün Türü: Atkı yüzlü dokumaları, bezayağı dokumaları
Üretim Yeri: Boğazkale - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Yün ipler
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı
Uygulanan Teknik: Atkı yüzlü tekniği, bezayağı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, torba
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, torba
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Halı ve kilim desenleri (beşli su, kuşgözü, gelin bunaldı, pıtrak)
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Boğazkale el dokumaları, cecim dokuma tekniğine göre, çözgü ile atkı iplikleri arasına, renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırılmak suretiyle üretilmektedir.
Cecim tersten yapılan dokumadır ve atkısı kıl olanları oldukça yaygındır. Dokumanın
yüzeyinde, sonradan iğne ile işlenmiş gibi kabarık desenler oluşmaktadır. Boğazkale
el dokumacılığında, desenler oluşturulurken atkı iplikleri ile desen iplikleri belirli bir
sırayı takip etmekte, atkı ipliği atıldıktan sonra, yapılacak desene göre, desen ipliği
bir veya birden fazla çözgü ipliği üzerinden atlatılarak desen oluşturulmaktadır.

129

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

10

Çorum

Boğazkale El Dokumaları

Boğazkale dokumalarında da, dokumanın yüzeyinde yapılan desenler, ipliğin kalınlığına, inceliğine ve serpme motifler halinde olup olmadığına göre
değişik görünümler almaktadır. Cecim dokuma ile heybe, sofra altı, gelin çuvalı, hurç, minder, divan örtüsü, tandır örtüsü, namazlık, yaygı ve yastık gibi
eşyalar üretilmektedir ve bu dokumalar, atkı yüzlü veya bezayağı tekniğiyle
dokunmaktadır. Desen ipinin atılış şekline göre, iki veya üç atmalı cecim çeşitleri bulunmaktadır.
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Boğazkale el dokumalarının geçmişteki kullanım alanları, gelenekler ile bağdaşmaktadır ve yaklaşık elli yıl önce, gelini almaya giderken içine çerez ve hediyelik konularak erkek tarafından kız evine götürülen heybeler, Boğazkale el dokumalarının
önemli örneklerindendir. Ayrıca, aynı dönemlerde Karakeçili, Sarıçiçek ve Emirler
köyleri gibi, farklı birçok köyde kullanılan kilim, namazlık, yastık ve heybe gibi ürünler Boğazkale el dokumaları örneklerindendir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel, tarihi ve ekonomik değeri nedeni ile Boğazkale el dokumalarına ait örnekler
sunulmaktadır.
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Çorum

Ortaköy El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Lif/03
Ürünün Yöresel Adı: Kilim
Ürün Türü: El dokumaları
Üretim Yeri: Ortaköy - Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Renkli yün ipler, boncuk
Kullanılan Araçlar: Tezgâh, kirkit
Uygulanan Teknik: Atkı yüzlü tekniği, bezayağı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, çanta
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yer yaygı, heybe, çanta
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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El sanatlarının önemli bir dalını oluşturan el dokumacılığında, ilk dokumaların, bitkilerin sap ve yapraklarının kullanılması ile yapıldığı, daha sonra, yerleşik düzenin
başlaması ile birlikte pamuk ve yün liflerinin dokumacılık alanına girdiği düşünülmektedir.
Dokumalar, iki veya daha fazla iplik grubunun, çeşitli düzenlerde birbirinin arasından (üstünden ve altından) geçerek birbirine kenetlenmesi ile oluşan yüzeyler
olarak tanımlanabilir. Dokuma yüzeylerin oluşabilmesi için çözgü adı verilen ve dokuma boyunca uzanan ipliklerin arasından, atkı adı verilen ve değişik düzenlerde
bağlantıyı sağlayan ikinci bir ipliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı yörelerde, boy ipliği
olan çözgüye ”arış”, “eriş” veya ”direzi”, atkıya ise “argaç” denilmektedir.
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Çorum

Ortaköy El Dokumaları

Dokumacılık, Türkler’de en önde gelen sanat dallarından biri olmuştur. Orta
Asya’da eski bir geçmişe sahip olan dokumacılık, daha sonra Selçuklular tarafından Anadolu’da da devam ettirilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişme göstererek günümüze kadar gelmiştir, halen yurdumuzun çeşitli
bölgelerinde, yoğun olarak icra edilmektedir.
Çözgü ve atkı iplikleri arasına, renkli desen ipliklerinin atılarak sıkıştırılması
ile tersten ve genellikle kıl atkı ile üretilen el dokumaları “cecim”dir. Bu tip dokumaların yüzeyinde, sonradan iğne ile işlenmiş gibi kabarık desenler bulunmaktadır ve desenler oluşturulurken, atkı iplikleri ile desen iplikleri belirli bir
sırayı takip edecek şekilde kullanılmaktadır. Cecim, atkı yüzlü veya bezayağı
tekniğiyle dokunmaktadır. Desen ipinin atılış şekline göre, iki veya üç atmalı
cecim çeşitleri görülmektedir.
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El dokumacılığı, kullanılan araç - gereç, renk motif ve desenler yönünden ve uygulanan teknik ile kullanım alanları yönünden gelişme göstermiş ve dokumacılığın uygulandığı bölgelerde, yöreye özgü renk, desen ve motiflerin farklılık göstermesine
neden olmuştur.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri nedeni ile Ortaköy el dokumalarına ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Türk Yazma Baskı Sanatı

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Yazma/01
Ürünün Yöresel Adı: Türk Yazma Baskısı
Ürün Türü: Yazma
Üretim Yeri: İskilip - Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: İskilip Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kullanılan Malzemeler: Boya, pamuklu kumaş, strafor
Kullanılan Araçlar: Bıçak, baskı kalıpları, leğen, masa
Uygulanan Teknik: El baskısı
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Giysi ve örtüler üzerine
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel, geometrik ve Hitit Medeniyeti’ni yansıtan bezemeler
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Yerel dokuma üzerine, el ile resmedilerek veya tahta kalıplarla basılarak desenlendirilmiş kumaşlara “yazma” denilmektedir. Ülkemizde bir halk sanatı olarak doğup
gelişmiş ve en güzel örneklerini 17., 18. ve 19. yüzyıllarda İstanbul’da vermiş olan
Türk yazma baskı sanatı, önceleri Anadolu’da gelişmiş iken 17. ve 18. yüzyıllarda, saray sanatı arasına girmiştir.
Türk yazmalarının bilinen en eski örnekleri Selçuklu Dönemi’ne aittir. Yazmaların günümüze ulaşan en eski örneği, 1389 Kosova Savaşı’nda kullanılan, Sultan I. Murat’a
ait ve halen Askeri Müze’de sergilenmekte olan sancaktır.
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Çorum

Türk Yazma Baskı Sanatı

Topkapı Sarayı’nda bulunan 15. yüzyıldan kalma iki tılsımlı gömlek ve Türkİslam Eserleri Müzesi’ndeki Sultan II. Beyazıt’ın tılsımlı gömleği, yazmaların
günümüze ulaşan diğer örnekleridir. O dönemde yazmacılar, genellikle Kuzguncuk, Arnavutköy, Samatya ve Yenikapı gibi İstanbul’un çeşitli semtlerinde
çalışırken, dönemin en kaliteli yazmaları, Kandilli yazmaları olmuştur ve gül,
zambak, mine, yıldız çiçeği, çeşitli yapraklar ve servi, hurma ağacı gibi bitkisel bezemeler, geometrik bezemeler ile bazen, tuğra biçiminde tasarlanmış
yazılı bezemeler ve kuş figürleri, en yaygın bezeme konularıdır. Söz konusu
örnekler, yazmacılığın sancaktan giyim eşyasına kadar birçok alanda uygulandığının da göstergesidir.
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Yazma sanatında kumaş, ağaç kalıp ve boya olmak üzere üç ana malzeme kullanılmaktadır. Uygulanan teknikler ise kalem işi, kalem işi - kalıp ve kalıptır. Yazmalar renklendirme yöntemine göre de elvan işi, daldırma, karakalem (siyah boyanın beyaz kumaş üzerine ya da beyaz boyanın siyah kumaş üzerine -aşındırma- basılması ile elde
edilen yazmalar) olmak üzere farklılık gösterebilir.
Geçmişte üretimi yaygın olan, ancak günümüzde nadir olarak üretilen yazma baskıcılığı, İskilip’te yeniden canlandırılmış ve strafordan yapılan kalıplar kullanılarak Hitit
Medeniyeti’ni yansıtan motifler ile geleneksel motiflerin değerlendirilmesi sonucunda, üretim yapılmaya başlanılmıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri nedeni ile Çorum’da yapılan Türk yazma baskı sanatına
ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Ortaköy El Örgüleri

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Lif/04
Ürünün Yöresel Adı: El Örgüsü Çorap
Ürün Türü: El örgüsü çorap örücülüğü
Üretim Yeri: Ortaköy - Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Orlon ipler
Kullanılan Araçlar: Beş şiş
Uygulanan Teknik: El örgüsü
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çorap, heybe
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çorap, heybe, iğnelik, eldiven
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Pıtrak
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Örgü yün, ipek, pamuk veya başka bir madde ipliğinin özel şiş, tığ, iğne ve mekik
gibi araçlarla dokunması ile oluşmaktadır. Örücülüğün gelişimi, Avrupa’ya ipeğin
gitmesinden sonra olmuştur. İpek, 16. yüzyılda, batıya ulaşınca, örgüde yün yerine
ipek iplikler kullanılmaya başlanılmış ve özellikle saray mensupları ile din görevlileri
gibi saygıdeğer kişiler, giyeceklerine ipekten örülmüş pelerinler, mantolar ve atkılar
eklemiş, farklı çeşitlerin ortaya çıkması ile birlikte, el örgülerindeki gelişme hızlanmıştır.
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Çorum

Ortaköy El Örgüleri

Örgüler, atkı ve çözgü olmak üzere başlıca iki türdür. Atkı türü örgüler, şiş ve
makine ile yapılmakta ve şişin üzerine bir sıra ilmek atılıp ikinci şiş ile bu ilmeklerin içinden atkıyla iplik geçirilerek ikinci ilmek sırası örülmektedir. Böylece, örgü ikinci şişe geçirilmiş olmakta ve işlem her sırada tekrar edilmektedir. Ters ve yüz olmak üzere, iki temel ilmek türü bulunmaktadır. Haraşo,
lastik ve çeşitli desenli örgüler, bu iki ilmeğin farklı birleşimleridir. Örgü, çok
ince iplik ve ince şişler kullanılır ise sıkı olmakta, daha kalın yün ve şişlerle ise
gevşek olmaktadır.
Ulusal giysilerimiz bir bütün olarak ele alındığında, motif özgünlüğü ve renk
uyumu ile örgü çoraplar dikkat çekmektedir. Türk el sanatları içinde ayrı bir
yeri ve önemi olan el örgüsü çoraplar, malzemesi ve anlam yüklü motifleri ile
dikkat çekerken, makineleşmenin başlaması ile eski önemini kaybetmekle
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birlikte, el örgüsü çoraplar, yün, tiftik, pamuk, kıl veya ipek iplikten, tek veya beş
şiş ile örülmektedir. El örgüsü kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk çoraplarında renk
ve motif açısından yörelere göre farklılıklar bulunmaktadır ve çorabı giyenin sosyal
konumunu, medeni durumunu, çocuklarının cinsiyetini ve sayısını ifade etmektedir.
Bugüne kadar üretilmiş/halen üretilmekte olan Ortaköy el örgülerinin çoğu, örgü
çoraplardır ve yöredeki ürünler arasında, düz örgü ile beş şiş kullanılarak yapılan örgüler ile arttırılarak ve eksiltilerek yapılan delik işi (ajur) örnekleri dikkat çekmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, kültürel ve ekonomik değeri nedeni ile Ortaköy el örgülerine ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Mest Patik ve Yemeni

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Deri-Kürk/01
Ürünün Yöresel Adı: Mest, Patik ve Yemeni
Ürün Türü: Ayakkabı
Üretim Yeri: Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Dana derisi, kaşe kumaş, kösele
Kullanılan Araçlar: Bıçkı, kalıp, saya makinesi
Uygulanan Teknik: Kesme, dikme, yapıştırma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ayakkabı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ayakkabı
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Çorum yemenisi
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Tarihin en eski çağlarından beri dericilikle uğraşılmış ve bu sanat geliştirilerek ayakkabı, terlik, mest, yemeni, elbise ve yelken yapımında deri kullanılmıştır. Türkiye’de
modern dericilik, II. Mahmud zamanında, İstanbul Beykoz Deresi’nde tabakhane
kurularak başlamıştır. Burada yapılan deriler, ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak için askeri ayakkabı yapımında kullanılmaya başlanılmış ve Kurtuluş Savaşı’nda
ordunun ayakkabı ihtiyacının büyük bir kısmı, Beykoz’daki üretim yerlerinden karşılanmıştır.
Dericilikte, sığır, keçi, oğlak, koyun ve kuzu olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş
hayvan derileri kullanılmakta ve Çorum ilinde deri işlemeciliği kapsamında dana
derisi kullanılarak mest, patik ve yemeni üretilmektedir.
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Çorum

Mest Patik ve Yemeni

Mest; ayak topuklarını kapsayacak biçimde ayağa giyilen deri ve benzeri şeylerden yapılmış olan ayakkabıdır. Mestler, günümüzde koyu, keçi ve dana
derilerinden miflonlu (elyaf ) veya miflonsuz olarak üretilmektedir. Mestler
ayakkabı ile beraber rahatlıkla giyilebilir bir yapıya sahiptir ve kış aylarında
ayağı sıcak tutması ile soğuk ve yolculuk gibi durumlarda abdest almayı
kolaylaştırması nedeniyle tercih edilmektedir. Mestler, özellikle siyah olmak
üzere beyaz ve kahverengi renkte derilerden de üretilmektedir.
Mestler, semazen gösterileri gibi bazı törenlerde de giyilen ayakkabılardır.
Sema sırasında Semazenler siyah mest giyerken, Semazen başının beyaz
mest giydiği görülmektedir. Bunun nedeni, Semazen başının siyah renk tennurenin altına beyaz renk mestin dikkat çekici özelliğinden yararlanarak Semanın başlangıcında Semazenleri ayak hareketleri ile yönlendirmesidir.
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Patik, ayakların ısıtılması için yün vb. ipliklerin dokunması veya ince derinin işlenmesi ile üretilen çorap benzeri bir üründür. Çoraptan farkı, Anadolu’da çetik adı ile de
bilinen patiğin boğazının bulunmamasıdır.
Ayağı kışın sıcak, yazın serin tutan kısa kenarlı kaba görüntülü hafif bir pabuç olan
yemeni, kösele üzerine işlenmiş koyun derisi kullanılarak yapılır ve incelik isteyen
bir sanatın ürünüdür. Yemenilerin, kulaklı yemeni, Halep annubi, kara yemeni ve gül
şeftali yemeni gibi çeşitleri bulunmaktadır ve derinin rengine göre siyah, annabi
(mor) ve gül şeftali adı verilen parlak kırmızı renklerde olmaktadır. Aynı zamanda
yemenilerin Halebî, Merkup, Burnu Sivri, Kulağı Uzun ve Eğri Simli olmak üzere çeşitleri vardır.
Yemeni, günümüzde halk oyunları ekiplerinde tercih edilmektedir ve şimdilerde seyirlik olsa da, eskiden yemeniler, köylerde çiftçilerin, gelinlerin, çobanların, şehirlerde ekonomik durumu iyi olanların günlük kullanımda vazgeçilmez olarak gördüğü
ürünlerdendir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri nedeni ile mestler, yemeniler ve patiklere ait örnekler
sunulmaktadır.
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15

Çorum

Antik Takı Yapımı

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Metal/02
Ürünün Yöresel Adı: Antik Takı
Ürün Türü: Takı
Üretim Yeri: Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Yarı değerli taşlar, bakır, 8 ayar altın, ipek, deri
Kullanılan Araçlar: Klips, pense çeşitleri, çekiç, dolgu yastığı
Uygulanan Teknik: Takılarda kabartma, dövme, ipek bağlama
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Takı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Takı
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: İdol, güneş kursu, pandantif spiral

148

TR 83 BÖLGESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) EL SANATI ÜRÜNLERİ ENVANTERİ

Süs eşyaları ve takılar, insanlığın geçmişinde önemli bir yer tutmaktadır. Dinsel nedenler ve beğendirme çabasının bir sonucu olarak, her dönemde insanın ilgisini
çeken takıların ilk örnekleri, taş, kemik, deniz kabukları, ahşap ve fildişinden yapılırken, maden işçiliğinin başlaması ile birlikte, metaller de süs eşyalarında ve takılarda
kullanılmıştır. Geçmişte kadınların yanında, daha düşük bir oranda olmakla birlikte
erkeklerin de takılara ilgi gösterdiği bilinmektedir. Mısır ve Hitit rölyeflerindeki tanrı
ve savaşçı karakterlerinde, küpe ve bileklik gibi takılar açıkça görülmektedir.
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15

Çorum

Antik Takı Yapımı

Arkeolojik açıdan çok zengin olan Çorum, tarihin önemli medeniyetlerine ev
sahipliği yapmış bir yerleşim alanıdır ve yapılan arkeolojik çalışmalarla bölgedeki pek çok eser, gün yüzüne çıkarılmıştır. Özellikle Alacahöyük ve Eskiyapar kazı alanlarında bulunan takılar ve süs eşyaları, metal işçiliğinin en güzel
örneklerini sergilemekle birlikte, o dönem ustalarının maharetleri ile estetik
duygusuna sahip olduğunu ortaya koyarak takıların gelişimi hakkında önemli bilgilere ışık tutmaktadır. Ele geçen altın, gümüş, elektrum ve tunç süs eşyaları, metal işçiliğinin önemli bir düzeye ulaştığının göstergesidir.
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Çorum’da tarihi zenginliğin tanıtılması ve geçmişin güzelliklerinin kaybolmaması
için mevcut örnekler incelenmiş ve geçmişte kullanılan yarı değerli taşlar ve benzerleri ile deniz kabukları temin edilerek antik takı modelleri üretilmiştir. Metal ya da
yarı değerli taşlarla birlikte kullanılan süsleme parçaları (pandantifler), orijinallerine
benzetilerek o dönemde kullanılan kesme, dövme, bükme ve çekiçleme teknikleri ile
yeniden üretilerek, takıların diğer malzemeleri yine aynı tekniklerle işlenmiştir. Böylece, geçmişteki orijinallerine benzer antik takılar ve geçmişte üretilmiş takıların günümüz uyarlamaları, günlük kullanıma uygun takı ve süs eşyaları haline getirilmiştir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Çorum merkezli Hitit figürlü antik takılara ait örnekler sunulmaktadır.

151

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

16

Çorum

Taş İşlemeciliği

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Taş/01
Ürünün Yöresel Adı: Taş Oyma
Ürün Türü: Taş işleri
Üretim Yeri: Boğazkale - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Bıçak, taş
Kullanılan Araçlar: Bıçak takımları, masa, tezgâh, kesmek için elektrikli el aletleri
Uygulanan Teknik: Taş oyma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Hitit Medeniyeti tablet ve heykelcikleri
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Hediyelik eşya (Hitit Medeniyeti eserlerinin kopyaları)
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Hitit tablet ve heykelcikleri
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Taş işlemeciliği örneklerini, Anadolu Selçuklular’ı, Beylikler Dönemi ve Osmanlı mimarisinde görmek mümkündür. Taş, sadece yapım aşamasında değil, iç ve dış dekorasyonda da ana malzeme olarak kullanılmıştır ve örneklerini, anıtsal taç kapılarda,
şehir ve saray duvarlarında, cami ve medrese gibi yapıların avlu ve ana kapılarında,
sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, minber, çeşme, sebil ve şadırvanlarda
görmek mümkündür. Taş işlemeciliğinin mimari dışında en çok kullanıldığı yer mezar taşlarıdır. Taş işlemeciliğinde, geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel bezemeler,
alçak-yüksek kabartma hayvan figürleri ve palmetler en çok rastlanan bezemelerdir.

153

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

16

Çorum

Taş İşlemeciliği

Tarihte farklı alanlarda kullanılmış olan taş işlemeciliği, günümüzde,
Çorum’da, tarihi kalıntıların kopyaları yapılarak sürdürülmektedir. Taş işlemeciliğinde kullanılan teknikler; oyma, kabartma ve kazıma (profito), süsleme
öğeleri ise bitkisel ve geometrik motifler ile yazı ve figürlerdir. Hayvansal figür azdır, insan figürlerine ise Selçuklu eserlerinde rastlanılmaktadır.
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“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel, tarihi ve ekonomik değeri olan ve Boğazkale ilçesinde üretilen Hitit Medeniyeti taş tablet ve heykelciklerinin kopyalarına ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Semercilik

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Bitkisel/03
Ürünün Yöresel Adı: Semer
Ürün Türü: Semer yapımı
Üretim Yeri: İskilip - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Çuval, saz (kamış), naylon ip, deri, dokuma
Kullanılan Araçlar: Bıçkı, makas, çuvaldız (3 boy), keser, testere, çivi
Uygulanan Teknik: Kesme, doldurma, dikme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Hayvan semeri
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Hayvan semeri
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katır üzerine binmek ve üzerlerine
yük sarmak için kullanılan araca “semer”, bu aracı yapan ustaya da “semerci” denilmektedir. Semere farklı yörelerde paldım, çul, peki, palan ve kürtün gibi isimler de
verilmektedir. Hayvanın sırtı ile ahşap iskeleti arasında kalan kısım, semerin ana parçasını oluşturur ve buna havut veya döşek denilir, havutu çevreleyen ahşap kısma da
iskelet denilmektedir. İskelet, ön ve arka “kaş” olmak üzere iki ana parçadır. Ön kaş
üzerindeki, uçları içi kıvrık bir şekilde yontulmuş ağaç parçalar balık, arka kaş üzerindeki içe kıvrık şekilde yontulmuş parçalar ise kocacık olarak adlandırılmaktadır.
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17

Çorum

Semercilik

Semer, eskiden çekim ve binek hayvanlarının vazgeçilmez donanımı olarak
kullanılmışken motorlu araçların bulunup yaygınlaşması ile kullanım dışı kalan binek hayvanlarına bağlı olarak, semercilik, palancılık ve koşumculuk da
meslek olarak hayatımızdan çıkmıştır. Ancak, motorlu araçların giremediği bölgelerde halen at, katır ve eşek gibi binek ve yük hayvanları ile taşıma
yapılarak günümüzde az da olsa, söz konusu ürünlerin kullanımının devamı
sağlanmaktadır.
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Geçmişte göçebe toplumlar, yolcular, kervanlar ve seyyar satıcılar, eşya ve yüklerini
semerli hayvanlarla taşırken, semer sayesinde, hayvanların vücudu hem soğuktan
korunmuş hem de taşıdıkları yüklerin onlara zarar vermesi engellenmiştir. Ayrıca semer, atlarda kullanılan eyerin de görevini üslendiğinden, insan taşınmasını da sağladığından, geçmişte semercilik, en gözde meslekler arasında yer almıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel değeri ile İskilip ilçesinin merkezindeki semercilik üretimine ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Yorgancılık

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Lif/05
Ürünün Yöresel Adı: Yorgancılık
Ürün Türü: Yorgan
Üretim Yeri: Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Saten kumaş, patiska, pamuk ipliği
Kullanılan Araçlar: Kalıp, tebeşir, cetvel, iğne, sabun
Uygulanan Teknik: Dikiş tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yorgan
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yorgan
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Nesneli ve geometrik bezemeler
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Geleneksel mesleklerden olan yorgancılık, kılıf içine yün ve pamuk konularak yorgan ve yastık gibi eşyaların yapılmasıdır. Hallaçlık da yorgancılık ile birlikte anılması
gereken diğer bir geleneksel meslektir ve bir yörede üretim yapan yorgancı varsa, hallaç da bulunmaktadır. Önceleri kentlerin ve kasabaların hemen hemen her
semtinde bir veya birden çok yorgancıya rastlamak mümkün iken, sınaî yatak odası
ürünlerinin yaygınlaşması ve hazır üretilmiş ürünlerin ucuz ve kolay bulunabilir olması nedenleri ile yorgancılık ve hallaçlık meslekleri yok olmaya yüz tutmuştur.
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18

Çorum

Yorgancılık

Yorganlar, çok çeşitli boyut ve niteliklerde, sipariş üzerine üretilmektedir ve
adlandırmalar, yorganlarda kullanılan yün, pamuk ve tüy gibi malzemelere
veya yorgan yüzlerinde kullanılan kumaş, motif ve diğer bezeme türlerine
göredir. Yorganlarda, mitil olarak adlandırılan tek renkli pamuklu, ipek, kadife, patiska ve mermerşahi kumaşlar veya çok renkli atlas, basma ve pazen gibi
kumaşlar kullanılmaktadır.
Yorgan dikimine, önce yüzü ve astarı aynı olan veya ikisi de farklı olan kumaşlar birleştirilerek (bu işleme “çatma” denilir) oluşturulan dikdörtgen şeklindeki torbaya, yün, pamuk veya tüy gibi dolgu malzemeleri doldurduktan
sonra, bunların kaymamaları için seyreltilip teyellenmesi ile başlanılmaktadır.
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Teyellemenin ardından torba haline getirilmiş kumaşın üzerine, kartondan kesilmiş
bir kalıptan aktarılarak veya cetvel kullanılarak sabun ile belirli bir kompozisyon
çizilmekte ve kumaşın kalınlığına ve rengine uyum sağlayan türde bir iplik iğneye
geçirilerek orta parmağa takılan bir yüksük yardımıyla kumaşa çizilmiş kompozisyonun üzerinden geçirilmektedir. Bu işleme “yorgan çitileme” denilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değerleri ile Çorum’un merkezinde devam ettirilen yorgancılığa ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

İskilip Deri Ürünleri

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/Deri-Kürk/02
Ürünün Yöresel Adı: Deri İşleri
Ürün Türü: Deri ürünleri
Üretim Yeri: İskilip - Çorum
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim-İskilip Halk Eğitim Merkezi
Kullanılan Malzemeler: Deri, iplik
Kullanılan Araçlar: Masa, tezgâh, dikiş makinesi
Uygulanan Teknik: Dikme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ayakkabı, deri ceket ve çantalar
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Giyim ve giysi aksesuarları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Eski çağlardan beri insanların temel gereksinimlerinden giyinme ihtiyacına cevap
veren deri ürünlerinin, kullanım amaçları zamanla çeşitlenerek tüketicilerin daha
çok ilgisini çekmiştir. Günümüzde deri ürünleri, doğal görünümü ve insan sağlığına
uygun yapısı ile giyinme ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamanın yanında,
yüksek maliyetli olması nedeni ile süs, saygınlık ya da sosyal statü göstergesi gibi
amaçlarla da tüketime konu olmaktadır.
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Çorum

İskilip Deri Ürünleri

Deri sektörünün kendine özgü özellikleri ve sektörel farklılıkları bulunmaktadır. Sektörün temel hammaddesi olan ham deri, kırmızı et üretimi faaliyeti
sonunda ortaya çıkan bir yan üründür ve elde edilen, deri, kürk, boynuz, kemik gibi maddelerle yapılan el sanatları bulunmaktadır.
Hayvanın cinsine ve elde edilmek istenilen işlenmiş deri türüne göre, mekanik işlemler ve kimyasal reçeteler değişiklik göstermekle birlikte, işlenmiş
derilerin büyüklük olarak standardı olmadığından ayakkabı, saraciye ve deri
giyim üretiminde kullanılan parçalar tek tek işlem görmektedir. Bu durum,
sektörde yığın üretim yapılması olanaklarını sınırlamakta ve pahalı bir ürün
olan deri, fire parça oranı yüksek olacağından üst üste serilip kesilememektedir. Ayrıca, emek yoğun bir üretim olduğu için deri ürünlerinin üretilmesinde
çok sayıda insan çalışmaktadır.
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Öte yandan, bu emek yoğun yapı, deri işlemeciliğinin istihdam yaratma potansiyeli
yüksek bir sektör olmasını sağlamaktadır. Çorum’un İskilip ilçesinde seri üretim yapan İskilip Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen deri ürünlere olan talep her geçen gün
artmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değerleri ile İskilip deri ürünlerine ait örnekler sunulmaktadır.
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Çorum

Delik İş Uygulamaları

Ürün Kodu: YHKB/Çorum/İşleme/02
Ürünün Yöresel Adı: Delik İş
Ürün Türü: İşleme
Üretim Yeri: Çorum
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Beyaz ve renkli nakış makaraları, kordon ipliği, kolalı ip
Kullanılan Araçlar: Dikiş makinesi, kasnak, iğneler
Uygulanan Teknik: Delik iş, kolber, sarma, filtre, ajurlar, ciğerdeldi
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yatak, salon ve mutfak takımları, kırlentler, giyim süslemeleri, perdeler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Perdeler, pikeler vb.
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel ve hayvansal kaynaklı desenler
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İşlemeler, ipek, yün, keten, pamuk ve metal gibi malzemelerden yapılmış olan ipliklerle, çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri ile keçe, deri ve dokuma gibi materyaller
üzerine yapılan bezemelerdir. Türk işleme sanatında “bezemek”, giyim kuşam ve ev
eşyalarının süslenmesi anlamındadır ve tarihi çok eski devirlere dayanmaktadır. Sarayda başlayan işleme, daha sonraları gerçek bir halk süsleme sanatı haline gelerek
teknikler, kullanılan iğneler ile tığlar, coğrafi, sosyal ve ekonomik şartlar ile estetik
değerler doğrultusunda yüzyıllardır değişiklik göstermiştir.
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Çorum

Delik İş Uygulamaları

Türk işleme teknikleri, uygulanan iğne biçimine (tekniğine) ve dokuma tekniğine göre sınıflandırılmaktadır. Farklı Türk işleme çeşitlerinde uygulanan
iğne biçimleri (teknikleri) farklılık göstermektedir. Bu iğne biçimleri aşağıda
alt başlıkları ile beraber sıralanmıştır.

• Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler (Çin iğnesi, Romanya iğnesi, Girit İğnesi, Fransız düğümü, hesap iğnesi, balık sırtı, susma, civan
kaşı vb.),

• Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler (Antika, kesme ajur, ajur çeşitleri),

• Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler (fisto nakışı, ciğer deldi çeşitlemeleri),

• Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler (Buhara atması, Jakobyen
atması, Maraş işi, aplike, boncuk işi, pul işi vb.),

• Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler (yama
işi, kumru gözü, Antep işi, geçme işi vb.).

Endüstrinin gelişmesi ile birlikte, nakış işleyen makineler tekstil, ayakkabı ve
ev tekstili gibi birçok alanda kullanılmaya başlanılmıştır ve nakış işleme mesleği tüm dünyada başlı başına bir endüstri halini almıştır.

170

TR 83 BÖLGESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) EL SANATI ÜRÜNLERİ ENVANTERİ

Klasik bir işleme tarzı olsa da, daha çok kumaş türü zeminlere, değişik renkteki iplikler ile yapılan işlemeler, binlerce yıldan beri yaygın olarak kullanılmaktadır ve ince
sarma, sarma dolgusu, puan, yarma dolgu, rişliyö, ciğerdeldi ve kolber teknikleri ile işlenen delik iş, nakışın temelini oluşturan ve çok kullanışlı bir işleme tarzıdır. Önceleri
beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle işlenmekte iken, günümüzde renkli koton ipliklerle renkli kumaşlar üzerine tatbik edilmektedir. Çeşitli örtüler, çay-yemek takımları
ile iç ve dış giyim süslemeleri gibi delik iş uygulamaları, pürüzsüz bütün kumaşlar
üzerine yapılabilmektedir. Bu kumaşlara, keten, poplin, opel ve patiska cinsi pamuklular ile saten, tafta ve birman gibi ipekliler örnek olarak verilebilir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri ile Çorum ilindeki delik iş uygulamalarına ait örnekler
sunulmaktadır.
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Samsun

Vezirköprü Bez Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Lif/01
........
Ürünün Yöresel Adı: Çember
Ürün Türü: El dokuması başörtüsü
Üretim Yeri: Susuz Köyü - Vezirköprü - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Bezayağı tekniği
Kullanılan Malzemeler: Pamuk ipliği
Kullanılan Araçlar: Mekikli dokuma tezgâhı, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Farklı amaçlı örtüler, perde, pike vb. yatak örtüleri, çeşitli giysiler (bluz, 		
elbise, ceket, pareo, vb.), çanta, heybe vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Şeker, kırat, zincir
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Gelişen teknoloji, Vezirköprü’nün en eski el sanatlarından biri olan el dokumacılığını olumsuz yönde etkilemesine rağmen, yakın zamana kadar, yörede çulfalık veya
düzen adı verilen mekikli dokuma tezgâhlarında, göynek adı verilen içlik giysiler ile
don dikimi için üretilen dokumalar, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
üretilmiştir.
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Samsun

Vezirköprü Bez Dokumaları
.......

Vezirköprü’nün Tahta Köprü, Sarıdibek ve Susuz köylerinde, eski el dokuma
örnekleri üzerinde yapılan gözlem ve incelemelerden, yörede pamuklu dokumaların yanında, yün ipliğinden kilim ve cecim (cicim) gibi dokuma tekniklerinin uygulandığı ve yörede başörtüsü olarak kullanılan el dokumalarının,
pamuk ipliği ile el dokuma tezgâhlarında dokunduğu tespit edilmiştir. Yörede, halen, eskiden olduğu gibi düzen veya çulfalık adı verilen, genellikle iki
ayaklı ve iki gücülü tezgâhlar kullanılmakta ve bu tip tezgâhlarda başörtüsü
üretimi devam etmektedir. Atkısı ve çözgüsü pamuk ipliği olan söz konusu
dokumaların, zemini doğal beyaz renktedir.
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Vezirköprü bez dokumalarında, yaklaşık 1 metre eninde ve boyunda olan yüzeylerin kenar kısımlarında yatay ve dikey yönde, kırmızı veya bordo renkli çizgiler
bulunmaktadır. Eşit aralıklarla üç kez tekrarlanan çizgiden sonra, dokumanın orta
zemininde geometrik motiflerin bir kompozisyona yerleştirildiği desenli kısma geçilmektedir. Şeker, kırat ve zincir gibi isimler verilen bu motifler, çeşitli renklerdeki
merserize pamuk iplikleri ile bezayağı örgüsünde dokunmaktadır. İki ayrı parça halinde dokunan yüzeyler, ortadan çırpma dikişi uygulanarak birleştirilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, kültürel ve ekonomik değerleri itibarı ile Vezirköprü’de mekikli dokuma tezgâhlarındaki
pamuklu dokumalara ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Vezirköprü İlçesi Düz Dokuma Yaygıları
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Lif/02
Ürünün Yöresel Adı: Kilim
Ürün Türü: El dokuması cecim (cicim)
Üretim Yeri: Sarıdibek Köyü - Vezirköprü - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Halk Eğitim Merkezi
Uygulanan Teknik: Kilim - cecim (cicim)
Kullanılan Malzemeler: Yün ipliği
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı, kirkit, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, seccade,
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Farklı amaçlı yaygılar, heybe ve hediyelik eşyalar
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Nakışlı kilim, boncuk, sıçan dişi, sızı, karebel, kence (kanca), koraf, 		
					 çatalca, göbek nakışı
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Türk dokuma sanatında, kilim, cecim, zili ve sumak gibi iki veya daha çok iplik grubuna dayanarak yapılan düğümsüz ve havsız dokumalara, “düz dokuma yaygılar” veya
“kilim” denilmektedir. Bu dokumaların en yaygını ve hem ulusal hem de uluslararası
alanda en tanınmış olanı kilim olduğu için halk arasında diğerlerine de “kilim” denilmektedir. Oysaki kilim tekniği, düz dokuma yaygıların tekniklerinden sadece biridir.
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Samsun

Vezirköprü İlçesi Düz Dokuma Yaygıları

Düz dokuma yaygı türlerinin her birinin, kendilerine özgü dokuma tekniği ve
süsleme özellikleri bulunmaktadır. Cecim, zili ve sumak dokumalarını kilimden ayıran en önemli özellik, yüz ve terslerinin farklı görüntüye sahip olmasıdır. Söz konusu türlerden farklı olarak, kilim dokumalarının her iki yüzü de
aynı görüntüye sahiptir.
Vezirköprü’de yapılan incelemelerde, “kilim” olarak ifade edilen dokuma tekniğinin, düz dokuma yaygılar grubunda yer alan cecim (cicim) tekniğinde
dokunduğu anlaşılmıştır. Cecim, bezayağı dokumaların üzerine renkli desen
iplikleri ile yapılan ya da farklı tekniklerle dar ve uzun dokunan yaygı, örtü ve
heybe gibi amaçlarla kullanılan, havsız bir dokuma tekniğidir.
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Başka bir ifade ile cecim (cicim), dokuma boyunca uzanan çözgü ipliklerinin üzerinden desene göre çeşitli sayılarda atlanarak geçirilen renkli desen ipliklerinin, aradan
bezayağı tekniğinde atılan atkı ipliği ile sıkıştırılmasından oluşan bir dokuma türüdür ve cecim dokumasının çözgüleri yün, pamuk veya ipek, desen iplikleri ise yün
veya ipek olabilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değerleri ile Vezirköprü kilimlerine ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Bafra Zembilleri

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Bitkisel/01
Ürünün Yöresel Adı: Zembil
Ürün Türü: Mısır kapçığı (kabuğu) zembil
Üretim Yeri: Bafra - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Bafra Halk Eğitim Merkezi
Uygulanan Teknik: Zembil örücülüğü
Kullanılan Malzemeler: Mısır kapçığı (mısır yeleği, mısır kabuğu), büküm verilmiş kındıra, bazı 		
çeşitlerinde saz
Kullanılan Araçlar: Makas, saz kullanılan çeşidinde tezgâh
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Zembil
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Zembil, farklı amaçlı sepetler, şapka, çok amaçlı kutular, 		
		
bebek puseti, abajur vb. ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Saz ve mısır kabuğu, bitkisel örücülükte önemli hammaddelerdir ve bu hammaddeler, yarılarak veya yarılmadan, zembil, hasır, sandalye ve tabure gibi ürünlerin
üretiminde kullanılmaktadır. Doğada kendiliğinden yetişebilen saz, aynı zamanda,
kırılmadan istenilen yönlere bükülme özelliğine sahip bir malzeme olduğundan
zembil örücülüğüne uygundur. Günümüzde, Karadeniz Bölgesi’nin genelinde ve
Samsun’da, sazdan ve mısır kabuğundan, zembil ve hasır örücülüğünde yararlanılmaktadır. Ayrıca, göl kıyılarında kendiliğinden yetişen kındırada zembil örücülüğünde yaygın olarak kullanılan bir hammaddedir.
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Samsun

Bafra Zembilleri

Zembil, yere kurulan dikdörtgen şeklindeki tezgâha, sazlardan veya mısır
kapçıklarından hazırlanan çözgüler arasından yine aynı malzeme ile hazırlanan atkıların bir alttan ve bir üstten geçirilmesiyle (dokuyarak) olabildiği gibi,
mısır kabuklarının doğrudan örülmesi ile de üretilebilmektedir. Mısır kabukları ıslatılarak yumuşaması sağlandıktan sonra, üç eşit parçaya bölünmekte
ve kındıra üzerine sarılmaktadır. Bu işleme 8-10 cm uzunluğunda devam edildikten sonra, sarılan kısım içe bükülmekte ve ilk örülen kısım ortadan sarılarak çevrilip örgüye devam edilmektedir.
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Zembil, günümüzde çeşitli malzemeleri taşımak amacıyla kullanılmaktadır, ancak,
geçmişte, yağlı güreşlerde pehlivanların kispetlerini zembil içinde taşımaları geleneği vardır. Eskiden, kispetin, güreş bittikten sonra gerekli temizlik işlemlerinden
geçirilerek bir sonraki güreşte kullanılmak üzere zembile konulması ve büyük pehlivanların zembillerini, yanlarındaki çırakların taşıması bir gelenek iken, güreşi bırakan pehlivanların, zembillerini duvara asarak bir daha güreşmeyeceklerini anlatmaları da simgesel olmuştur.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Samsun’un Bafra ilçesinde uzun yıllardır uygulanan sanat dalları arasında yer alan
hasır ve zembil örücülüğüne ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Bolat Köyü Hasır Dokumacılığı

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Bitkisel/02
Ürünün Yöresel Adı: Hasır
Ürün Türü: Hasır yer yaygısı
Üretim Yeri: Bolat Köyü - Ladik - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Hasır örgü tekniği
Kullanılan Malzemeler: Saz, büküm verilmiş kındıra
Kullanılan Araçlar: Makas, hasır tezgâhı
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çok amaçlı yaygılar, zembil
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Zembil, farklı amaçlı sepetler, ambalaj sanayi, nihale vb. mutfak eşyaları, 		
stor perde, şişe vb. cam eşyalar için kılıf
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Bitkisel lifler, bitkilerin tohumlarından, saplarından, yapraklarından/meyvelerinden
elde edilen liflerdir. Dünyada bulunan bitkisel lif çeşidi sayısı 2000’in üzerinde olmakla birlikte, pek çok bitkisel lifin ekonomik önemi yoktur, sadece yöresel gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır. Bitkisel lifler:
• Tohum lifleri (pamuk - asclepias),
• Sak lifleri (keten - kenevir - jüt),
• Yaprak lifleri (sisal - abaca),
• Meyve lifleridir (Hindistan cevizi lifi, lif kabağı)
olarak sınıflandırılmaktadır.
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Samsun

Bolat Köyü Hasır Dokumacılığı

Hasır, kurumuş bitki saplarından, saz gövdelerinden veya rafyadan örülmüş,
genellikle taban döşemesi olarak, bazen de duvar ve tavan kaplaması olarak
kullanılan bir cins ot kilimdir. Hasır yaygılar, eskiden halıların altına serilmek,
duvara asılmak ve camilerde yere serilmek sureti ile kullanılmıştır ve kolaylıkla toplanarak dürülebilir.
Hasırların kullanıldığı yer ve yapıldığı malzemeye göre değişik türleri bulunmaktadır. Kaba hasır, kalın sazlardan örülerek altlık sergisi şeklinde, oda
tabanlarında, kır yemeklerinde, kır kahvelerinde ve gezi yerlerinde kullanılmaktadır. Anadolu’nun birçok yerinde kaba hasır, kefen ve tabut yerine de
kullanılmaktadır. Sebze ve meyve taşımak için kullanılan zembil ile damacana ve büyük şişelerin çevresine örülen koruyucu kaplar da genellikle kaba
hasırdan yapılmaktadır.
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İnce hasır, şapka, çanta ve sofra örtüsü gibi çeşitli eşyaların yapımında kullanılabilmektedir, ancak günümüzde, bitki lifleri yerine, daha çok, yapay bir malzeme olan
elyaf kullanılmaktadır. Koltuk, iskemle ve taburelerin oturacak yerlerini hasır örgüden yapmak 17. yüzyılda başlamış, temiz ve zarif görünüşünden dolayı giderek değer kazanmıştır.
Bitkisel lif örücülüğünün çeşitlerinden birisi ve kaybolmaya yüz tutmuş olan el
sanatları içinde yer alan hasır örücülüğü, Samsun ilinin Ladik ilçesine bağlı Bolat
Köyü’nde yapılmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Ladik ilçesine bağlı Bolat köyünde yapılmakta olan hasır örücülüğüne ait örnekler
sunulmaktadır.
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Soruk Vadisi Geleneksel Giysili Bebekleri
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Bebek/01
Ürünün Yöresel Adı: Geleneksel Kadın ve Erkek Giysili Bebekler
Ürün Türü: Geleneksel giysilerden esinlenerek bebek yapımı
Üretim Yeri: Sarıdibek Köyü – Tahtaköprü Köyü – Vezirköprü – Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Geleneksel dokumalar, kutnu çeşitleri, iplik, boncuk ve pul
Kullanılan Araçlar: Dikiş makinesi, iğne, makas
Uygulanan Teknik: Dikme, işleme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Geleneksel giysili bebeklerin yapımında esinlenilecek olan giysiler 		
geçmişte günlük ve özel günler (düğün, tören vb.) için kullanılmaktaydı.
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Kullanılan geleneksel giysiler, günümüzde düğün, tören vb. özel 		
günlerde giyilmektedir. Yöresel giysili bebek yapımında, günümüzde
halen giyilen yöresel giysiler kullanılabilir.
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Geometrik bezemeler
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İnsanlık tarihi kadar eski olan giyim, sanatın, endüstri kolunun ve aynı zamanda da
milli kültürün bir parçasıdır. Giyinmeye duyulan gereksinim, ilk çağlarda insanların
vücutlarını tabiatın etkilerinden korumak içindir, daha sonraki devirlerde ise kültür
ve uygarlık seviyesinin gelişmesi her alanda olduğu gibi giyimde de kendini göstermiştir.
Her yöredeki giyim kuşam, o yörenin özelliklerine göre değerlendirilebilir. Geleneksel giysiler, ulusal, yerel, aşiret (boy) giysileri olarak sınıflandırılabilir, çünkü gelenekler
ülkeler, bölgeler ve aşiretlere (boylara) göre giysiler belirlemiştir. Ayrıca, geleneksel
giysilerde topoğrafik etkenler, sosyal etkenlerden daha önemlidir. Her ulusun veya
ırkın, kendine özgü simgeleri olduğu gibi, diğer topluluklar ile işaretleşebilmek için
de bazı ortak simgeler bulunmaktadır.
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Soruk Vadisi Geleneksel Giysili Bebekleri

Bu simgeler, geleneksel giysiler ile topluma ve diğer topluluklara yansıtılmaktadır. Her toplumun kendine özgü simgelerinin arasında, soyu, aileyi,
boy ve obaları belirten simgeler de yer almaktadır.
Geleneksel giyim biçimi, zaman içinde yavaş yavaş değişmiştir. Ülkemizin
zengin geleneksel giysi kültürü içinde giyim; kumaş, kesim, işleme, aksesuarlar, takılar ve ayak giyimi ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Geleneksel
giyim kuşamda, kadın giysileri son derece göz alıcıdır ve çeşitli inançların
simgesinden oluşan bir bütündür. Ayrıca, dışarıdan süs olarak görülen birçok şey, aslında çeşitli anlamlar taşımakta ve bu giysiler, inançların belirlediği
kesin kurallara göre giyilmektedir. Kıyafetin giyiliş biçimi ve hangi zaman ve
etkinliklerde (tören vb.) giyileceği ile ilgili kurallar bulunmaktadır.
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Ekonomik şartlara bağlı olarak gelişen yeni yaşam biçimleri ve bu değişimlere
göre biçimlenen giyim çeşitleri, özellikle kadına ilişkin geçiş dönemlerinde ve
bu dönemleri belirten otantik biçimlerde çeşitli anlamlar kazanmaktadır. Entariler, dört peşliler, dolamalar, topuk döven, kumru boynundan esinlenilerek dikilen kumru yakalar, hâkim yakalar, bele takılan çeşitli kemerler ile dar, kabartmalı
ve karpuz kollar kadın giyiminde bir bütün oluşturmaktadır.
Kadının yaşına, sosyal statüsüne, medeni durumuna, çocuk sahibi olup olmadığına göre değişen baş süslemelerinde, krepleri tutan yanak dövenler, kaş
bastılar ve oyalarla zarif tasarımlar hayata geçirilmektedir. Baş süslemeleri, belirli sınıfların simgesi olarak kullanılmış ve yüzyıllarca formlarını korumuşlardır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, ekonomik ve kültürel değerleri ile Soruk Vadisi geleneksel giysili bebeklerine
ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Hamak ve Salıncak Örücülüğü

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Örgü/01
Ürünün Yöresel Adı: Hamak - Salıncak Örücülüğü
Ürün Türü: Makrome (makrame) salıncak
Üretim Yeri: Yakakent - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Makrome düğüm tekniği
Kullanılan Malzemeler: Kalın bükümlü pamuk iplik
Kullanılan Araçlar: Kancalı vidalar, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çanta, heybe, cüzdan, sarkaç, pano, şapka, bere, hediyelik eşyalar
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çanta, heybe, cüzdan, sarkaç, pano, şapka, bere, hediyelik eşyalar, hamak,
salıncak, abajur, perde, çeşitli saçak süslemeleri, yelek vb. giysiler
Kullanılan Desenin - Motiflerin Yöresel Adları : -
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Yan yana gelen düğümlerle ipliğin sağlamlık kazandığı ve şekillenebildiği fark edildiğinde, estetik boyutu olan, farklı alanlarda kullanılmaya uygun düğümleme teknikleri geliştirilmiştir. Düğümleme, ilk kez, insanların sarmaşıkları veya iki lifi birbirine eklemek veya bağlamak ihtiyacından doğmuştur.
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Samsun

Hamak ve Salıncak Örücülüğü

Araç kullanmadan elle yapılan ve birbiri arasından geçirilen ipliklerin yardımlaşarak meydana getirdiği bağlantıların düğümle birleştirilmesinden oluşan
sanat dalı, makromenin en önemli özelliklerinden birisi, fazla araca ihtiyaç
duyulmadan her ortamda uygulanabilmesidir. İpliklerin düzgün ve sıralı durması ve çalışmanın kolay yapılabilmesi için makrome tahtası kullanılmaktadır. Basit bir düzenek olan bu aracın olmadığı durumlarda, kapı veya pencere
kolu veya sandalye arkalığından yararlanılabilmektedir. Makrome çalışmalarında, bağlanabilen lif veya iplik kullanılmaktadır. Modern lif teknolojisinin
doğal ve sentetik ipliklere kazandırdığı kalite ve çeşit zenginliği, makrome
çalışmalarını cazip hale getirmiştir.
Makromede kullanılan temel düğümler öğrenildikten sonra desen, kompozisyon ve form geliştirme kapasitesi, üreticinin zevk ve yaratıcılığı ile bağlantılıdır.
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Orta Asya kazılarında ele geçen at eğerlerinin uçlarındaki düğümlü saçaklar (M.Ö.
850), Türklerin makromeyi çok eski yıllardan beri bildiklerini ve kullandıklarını belgelemektedir. Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra devam eden makrome bağlamaları, geleneksel kadın baş süslemeleri, çarşaf, havlu ve peşkir kenarlarına
uygulanmıştır. Ayrıca, peşli entari, kaftan ve cepkenlerin kol, yaka ve etek uçları çeşitli
düğümlerden oluşmuş harçlarla süslenmiştir. Kaftanlarda sim, sırma ve ipek ipliklerle
yapılmış harçların en güzel örnekleri İstanbul Topkapı Müzesi’nde sergilenmektedir.
Günümüzde yurdumuzun çeşitli yörelerinde sarkaç, hamak ve salıncak gibi ürünlerde
kullanılmakta olan makramelerin uygulandığı yörelerden biri de Samsun İli Yakakent
ilçesidir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, kültürel ve ekonomik değerleri bulunan, Yakakent ilçesinde üretilen hamak ve salıncaklara ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

7

Organik Sepetçilik ve Ev Eşyaları
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Bitkisel/03
Ürünün Yöresel Adı: Sepet
Ürün Türü: El yapımı sepet
Üretim Yeri: Sivaslılar Köyü - Terme - Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Sepet örme tekniği
Kullanılan Malzemeler: Fındık ağacı, boncuk, naylon
Kullanılan Araçlar: Çeşitli bıçaklar (yarma, kulp, ağızlık bıçağı)
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Meyve, sebze vb. ürünlerin taşınması
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Meyve, sebze vb. ürünlerin taşınması
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı :-
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Bitkisel dokumacılık, eski tarihlerden itibaren, hammaddenin bol ve yaygın olarak
bulunduğu durgun su kaynaklarının etrafındaki yerleşimlerde varlığını sürdürmüş
bir el sanatıdır. Bitkisel dokumalar en çok sulak bölgelerde kullanılmaktadır ve tarihi
belgelerde, ev kullanım eşyası ve kabir hasırı gibi gelenekler doğrultusunda kullanılan çeşitli ürünlerin, göl ve nehir yakını olan yerleşimlerde önemli bir yeri olduğu
görülmektedir.
Bitkisel dokumalardan sepet, bitkisel dal ve tahıl saplarının, bir alt - bir üst örgü sistemi ile örülmesi sureti ile çeşitli geometrik formları olan (oval, yuvarlak, konik) bir tür
taşıma aracıdır. Darbelere dayanıklı, taşıması kolay ve hafif, doğal malzemelerden
üretilmiş olan sepetler, sahip oldukları olumlu özellikleri nedeni ile uzun yıllar kullanılarak günümüze kadar gelmiştir.
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7

Samsun

Organik Sepetçilik ve Ev Eşyaları

Islatılan malzemenin, sepetin boyuna göre artı şeklinde yerleştirilmesi ve
aynı malzemenin enine, bir alt bir üst geçirilmesi ile örülen sepette, daha çok
söğüt ağacı, kestane ağacı, fındık ağacı, saman sapı, böğürtlen ağacı, doğal
rafya ve kamış gibi hammaddeler kullanılmaktadır. Samsun ili Terme ilçesi Sivaslılar köyünde yapılan organik sepetçilik ve ev eşyaları üretiminde, fındık
ağacı hammadde olarak kullanılmakta ve süsleme amaçlı olarak da boncuk
ve naylon kullanılmaktadır. Sepet örücülüğünde kaba ve ince örücülük olmak
üzere iki ana teknik bulunmaktadır.
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Çok basit el araçları kullanılarak, tamamen doğal malzemelerle üretilen sepet, gelişen teknolojiye yenik düşmüş alanlardan biri konumuna gelmiş ve sentetik malzemelerin kullanılmasından önce yiyecek veya eşya taşımada kullanılan sepetler,
zamanla yerini naylon torba ve çantalara bırakmıştır.
Günümüzde kullanılacağı yere göre, çeşitli boyda ve biçimde, meyve, çay, fındık,
kuru erzak, taze ürün taşımak için sepetler yapılmakla beraber, üretimi azalmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Samsun’da yapılan organik sepetçilik ve ev eşyalarına ait örnekler sunulmaktadır.
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8

Samsun

Bakır İşlemeciliği

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Metal/01
Ürünün Yöresel Adı: Bakraç
Ürün Türü: Dövme bakır bakraç
Üretim Yeri: Vezirköprü - Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Dövme bakır işçiliği
Kullanılan Malzemeler: Bakır (0.50 mm)
Kullanılan Araçlar: Örs, çekiç, tokmak, makas, pense, perdah, çekici
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Sini, tencere, tas, bakraç vb. mutfak eşyaları, leğen, ibrik
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Sini, leğen, dekoratif ev aksesuarları, çerçeve, ayna, çok amaçlı sap veya 		
kulplar, bardak altlıkları, servis ve yemek takımları, fincan zarfları, tepsi, 		
şekerlik, baharatlık, su ve ayran tasları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Bakırdan eşya yapma sanatı olan bakırcılıkta, ev eşyası üretimi azalmış olup süs eşyası olarak kazan, testi, leğen, tas, tencere, tava, sahan, bakraç, mangal, ibrik, tepsi,
saksılık vb. ürünler dövme ve sıvama tekniği ile yapılmakta, şekil ve motif işlenmesinde keski kalemi ve darbe kalemi kullanılarak kabartma yöntemi uygulanmaktadır.
Bakır kap yapım teknikleri, dövme, dökme, sıvama (tornada çekme) ve preste basma
olarak dört çeşittir.
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8

Samsun

Bakır İşlemeciliği

Bulunması tarih öncesine dayanan bakırın ilk örneklerinin Kaldea’da M.Ö.
4000’lerde yapıldığı ve alet ve silah yapımında kullanılan ilk maden olduğu
bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, Anadolu’da bakırcılığın çok eskiden beri
yapıldığını ve bakır cevheri yataklarının eskiden beri işletildiğini doğrulamaktadır ve geleneksel el sanatı olarak bakır işlemeciliği, birçok yörede halen
sürmektedir. Süslemeye çok elverişli bir maden olan bakır, Anadolu’da kapkacak, takı, miğfer ve kapılar ile kapı süslemelerinde yapı unsuru olarak kullanılmıştır.
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Yakın dönemlere kadar, döküm, tornada çekme, preste basma gibi tekniklerle yapılan bakır eşya, mutfaklardaki yerini korumuş, ancak 1950’li yıllarda sosyo-ekonomik
yapı, yaşam tarzını hızla değiştirdiğinden alüminyum, plastik vb. ucuz alternatif malzemeler ortaya çıkarak bakırcılığın gerilemesine neden olmuştur. Geleneksel kültürün sürekliliği bu sanatın tamamen yok olmasını önlemiş ise de bakırcılık azalarak
devam etmektedir.
Vezirköprü’de üretilen leğen, bakraç, sini vb. bakır ürünlerde yöre insanının ihtiyacı
esas alınmıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Vezirköprü bakır işlemeciliği, kültürün devamı açısından önemli bir unsurdur ve bu
el sanatına ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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Samsun

9

Vezirköprü Yassı Semaver Yapımı
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Metal/02
Ürünün Yöresel Adı: Yassı Semaver
Ürün Türü: Semaver
Üretim Yeri: Vezirköprü - Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Kesme, dövme
Kullanılan Malzemeler: Kalaylı teneke, lehim, nişadır, tuz ruhu
Kullanılan Araçlar: Havya demiri, kordon makinesi, punta, pres, silindir
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Semaver
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Semaver
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Nakış
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Semaver, çay demlemek ve demli çay, bardağa alındıktan sonra istenen miktarda
su ilave etmek için gerekli olan sıcak suyun kaynatılmasında kullanılan, içinde de
kömür yanan ocağı bulunan musluklu kap olarak tanımlanabilir.
Semaver, alt tarafında taşıyıcı görevi yapan ayak, orta bölümünde ayaktan destek
alan ve genellikle silindir şeklinde olan gövde kısmı ile gövdenin devamında çay
demliğini koymaya yarayan ve yörede demkeş adı verilen bölüm olmak üzere, üç
ana kısımdan meydana gelmektedir. Gövdesinde su haznesi ile bu suyu ısıtmaya
yarayan, ızgaralı kömür yanan kısım ve bacası bulunmaktadır. Gövdenin üst kısmında semaverin haznesine su koyabilmek için kapak, alt kısmında ise kaynayan suyun
alınması için kullanılan musluk ve her iki yanında taşıma kolaylığı sağlayan kulp yer
almaktadır.
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9

Samsun

Vezirköprü Yassı Semaver Yapımı

Yöre insanının çay içme alışkanlığı nedeni ile diğer semaverlerden farklı bir
forma sahip, Samsun ilinin Vezirköprü ilçesine özgü “Yassı Semaver”, yörede yapımına devam edilen el sanatlarındandır. Vezirköprü semaverlerinde
gövde formunun farklı olması ve gövdenin dört ayak üzerine yerleştirilmesi,
diğer el yapımı semaverlerden ayrılan en önemli özelliğidir. Vezirköprü yöresinde değişik boyutlarda üretilen bu semaverler, aldığı su miktarına göre “2
litrelik”, “4 litrelik” ve “6 litrelik” gibi isimlerle anılmaktadır.
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Son yıllarda fabrikasyon semaverlerin üretilmesinin, bu yörede semaver yapımını
olumsuz yönde etkilemesine rağmen, teneke semaverler, hafif ve kolay taşınabilir
olmaları, pratik ve her ortamda kolaylıkla kullanılabilme özellikleri ile tercih edilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Vezirköprü ilçesinin simgesel öğelerinden biri olan yassı semavere ait örnekler sunulmaktadır.
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10

Samsun

File Örücülüğü

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Örgü/02
Ürünün Yöresel Adı: File
Ürün Türü: Pamuk ipliği file
Üretim Yeri: Yakakent - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: File örme tekniği
Kullanılan Malzemeler: Pamuk iplik, renkli sentetik iplikler
Kullanılan Araçlar: Mekik, kalıp, kancalı çivi, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Meyve ve sebze paketlerinin taşınması
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Meyve ve sebze paketlerinin taşınması, saç toplama
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Türk el sanatları içinde, elde kullanılan yalın araçlarla, tek ipliğin kendi üzerine bükülüp kıvrılarak çeşitli ilmeklerle tutturulması veya düğümlenmesi ile yapılmakta olan
örgüler, önemli bir yer tutmaktadır ve iğne, tığ, firkete, mekik vb. aracılığı ile ipek ve
pamuk ipliklerle yapılan ince örgüler ile tığ, şiş ve yün iplikle yapılan kalın örgülerden
oluşan zengin bir birikime sahiptir.
İnce örgülerin tentene, bağ/düğüm işi (Kastamonu düğümü), kese, oya (iğne, boncuk
vb.) türleri, kalın örgülerin ise el veya makine (trikotaj) türleri bulunmaktadır. Kalın
örgülerin şişle yapılan örneklerine 19. yüzyılda rastlanmaktadır ve çorap, eldiven,
diz bağları, çedikler gibi doğal yün veya doğal boyalarla boyanmış yün iplerle yapılan bu örgülerin yanında, pamuk ipliği ile yapılan örgüler de bulunmaktadır.
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Samsun

File Örücülüğü

Basit el araçları kullanılarak yapılan file, meyve, sebze ve paket taşımak amacıyla üretilen, esnek bir yapıya sahip, hafif bir el çantası olarak tanımlanabilir.
Esası bir çeşit düğümleme tekniği olan fileler, başlangıçta tamamen doğal
malzemelerden üretilirken sentetik liflerden üretilen ipliklerin kullanılmaya
başlanması ile file üretiminde de sentetik ipliklerin kullanımına geçilmiştir.
Günümüzde file örücülüğünde farklı numaralarda pamuk ve renkli sentetik
iplikler kullanılmaktadır.
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File örücülüğünde, ağ iğnesi veya mekik adı verilen araç ile file gözünün büyüklüğünü ayarlayan kalıp kullanılır. Filenin büyüklüğüne göre sayılarda hazırlanan iplik
grubunun, orta bölümüne, yaklaşık 10-15 cm kadar makrome örgü tekniği uygulanır. Sap veya tutma bölümünü oluşturan kısmın, kapı kolu, kancalı vida veya çivi gibi
malzemelere takılarak örgü esnasında filenin gergin durması sağlanır ve sarkan iplik
uçları ile kalıp ve mekik yardımıyla file örgüsü gerçekleştirilir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, Yakakent ilçesinde üretimine devam edilmekte olan ve turistlerin ilgi gösterdiği, yerli
halkın satın aldığı ve manavlarda kullanılan filelere ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Alaçam Ala Beşiği

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Ağaç/01
Ürünün Yöresel Adı: Ala Beşik
Ürün Türü: Ahşap bebek beşiği ve çocuk oyuncağı
Üretim Yeri: Yukarı Isırganlı Köyü – Alaçam - Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Ağaç işçiliği
Kullanılan Malzemeler: Ağaç, doğal boya (kırmızı, siyah)
Kullanılan Araçlar: Testere, çekiç, tığ, pergel, matkap, kalıp, rende, planya, eğe
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Bebek beşiği ve çocuk oyuncağı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Bebek beşiği, çocuk oyuncağı, dekorasyon
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Ala beşik
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Beşik, süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta ve demirden
yapılmış sallanır, bir çeşit küçük karyoladır. Genellikle sallanmayı sağlayan iki kasnak, iki kasnağı birbirine bağlayan kollar ve tekne biçiminde bir yataktan ve yatak
yerinden oluşmaktadır. Bazı yörelerde, sallanmayı sağlayan kasnakların yerine, yarım ay şeklinde ayaklar kullanılmaktadır ve böylece, beşik iki yana sallanarak bebeğin uyumasını kolaylaştırmaktadır. Hemen hemen bütün beşiklerde, üstte ana
bir kol bulunmaktadır ve çocuğu olumsuz dış etkilerden korumak ve ışığın rahatsız
etmesini engellemek için bu ana kolun üzerine işlemeli örtü, kilim vb. örtülmektedir.
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Samsun

Alaçam Ala Beşiği

Beşik yapımında, daha çok işlemesi kolay ve dayanıklı ağaçlar olan abanoz,
ceviz, servi, kestane, kızılağaç, kayın vb. ağaçlar tercih edilmektedir. 15. yüzyıldan itibaren madeni beşikler de üretilmiş, tarihte altın, gümüş ve bronz
beşikler de kullanılmıştır.
Teknoloji, her sektörü etkilediği gibi beşik yapımını da etkilediği için ahşap
beşiklerin yerini, madeni ya da mobilya beşikler almıştır, ancak bu ürünlerde
boya ve plastik maddelerin kullanılması, sağlığa önem verenler tarafından
halen el yapımı beşiklerin tercih edilmesine neden olmaktadır.
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Ahşap bebek beşiği üretimi, Anadolu’nun bazı yörelerinde devam etmektedir ve
Samsun’un Alaçam ilçesinde ala beşik adı ile yöreye özgü bir sanat dalı olarak gelişmiştir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri olan ala beşiğe ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Kolan ve Çarpana Dokumacılığı

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Lif/03
Ürünün Yöresel Adı: Kolan ve Çarpana
Ürün Türü: Kolan ve çarpana dokuma kuşak
Üretim Yeri: Başalan Köyü – Ayvacık, Merkez - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Kolan dokuma ve çarpana dokuma tekniği
Kullanılan Malzemeler: Yün, pamuk, ipek, orlon
Kullanılan Araçlar: Yer tezgâhı, çarpana kartları, kılıç
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çadır, hayvan koşum takımları, çuval, geleneksel giysiler, yük taşımacılığı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Kemer, çanta, heybe, çeşitli giysileri süsleme, hediyelik eşyalar, nazarlık, takı,
kitap ayraçları, çerçeve kenarları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Tahtalı, nakış
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Kolan dokumalar, çözgü ve atkı olarak bilinen iki iplik sisteminin temel oluşturduğu,
yün, keçi kılı ve pamuk iplikleri ile dokunan, kartların veya kart yerine gücü çubuğunun kullanıldığı ve bu çubuk vasıtasıyla açılan ağızlıktan geçirilen atkı ipliklerinin
sıkıştırılmasıyla elde edilen, enleri dar, boyları oldukça uzun, çözgü yüzlü, şerit halindeki dokumalardır. Kullanılan araca ve tekniğe göre kartlı ya da kartsız olarak iki
gruba ayrılan kolan dokumalardan, kartlı kolan dokuma, çarpana dokuma olarak
bilinmektedir.
Kolan dokuma ile çarpana dokuma aynı dokuma gibi görünse de kullanılan araçlardan ve teknikten kaynaklanan farklılıklar söz konusudur. Kolan dokuma üç ayak,
tevni, tavnı ve kondu gibi isimlerle yer tezgâhında dokunmaktadır.
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Samsun

Kolan ve Çarpana Dokumacılığı

El dokumacılığı kapsamında yer alan çarpana dokumalar, çözgü yüzlü, şerit
şeklinde ve genellikle desenlidir. Türk dokuma sanatının en eski tekniklerinden biri olan çarpana dokumalar, aynı zamanda geleneksel renk, motif ve
desenlere sahiptir. Çok basit araçlarla her ortamda, her yaşta ve cinsiyette
uygulanabilir olması çarpana dokumaların en önemli özellikleri arasında yer
almaktadır.
Dokunma tekniğinden kaynaklanan çok sağlam bir yapıya sahip ve ince kuşak şeklinde olan kolan dokumalar, Anadolu’da kadınlar tarafından bebeklerin sırtta taşınmasında veya yük taşımacılığında, erzak çuvallarının kenarlarında, hayvan süslerinde, çadırların kurulmasında veya süslenmesinde ve
folklorik giysilerin süslenmede değerlendirilmektedir. Ayrıca, yöresel giysileri
tamamlamak üzere, kuşak olarak kullanılan çeşitlerinin, saçak, boncuk vb.
malzemelerle süslendiği görülmektedir.
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Çarpana dokumaların temel hammaddesi yün olmakla birlikte, nadiren ipekten
veya pamuk ipliğinden dokunmuş örnekleri ile de karşılaşmak mümkündür. Günümüzde ise, çeşitli renklerdeki orlon ipliklerin de çarpana dokumalarda yoğun olarak
kullanıldığı görülmektedir. Özellikle son yıllarda, bu dokuma sanatının üretiminin
gittikçe azaldığı ve bazı yörelerde üretiminin tamamen bittiği dikkat çekmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
geçmişte Samsun’da yoğun olarak yapılan kolan ve çarpana dokumacılığına ait ürün
örnekleri sunulmaktadır.
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Samsun

Balık Ağı Örücülüğü

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Örgü/03
Ürünün Yöresel Adı: Balık Ağı
Ürün Türü: Balık ağı
Üretim Yeri: Yakakent - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Balık ağı örücülüğü
Kullanılan Malzemeler: Farklı numaralı sentetik iplikler
Kullanılan Araçlar: Mekik, kalıp, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Balık avlanması
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Balık avlanması, dekorasyon
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı :-
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Balık avcılığı, ilk çağlardan itibaren çeşitli yöntem, teknik ve değişik ağ malzemeleri kullanılarak yapılmaktadır. Teknolojik ilerleme ile balık avında büyük tonajlı gemilerin ava çıkması, ağ yapımında kullanılan malzemeleri de geliştirmiştir. Çeşitli
kaynaklarda, ilk balık ağlarında pamuk, kendir gibi doğal malzemelerin kullanıldığı, sonraları, özellikle 1940’lardan sonra, sentetik ipliklerin balıkçılıkta kullanılmaya
başlanması ile avcılığın geliştiği belirtilmektedir.
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13

Samsun

Balık Ağı Örücülüğü

Serpme ağlar, balığın üstten atılan ağ ile kapatılmasını ve ağ içinde kalmasını
sağlayan av aracı olarak tanımlanabilir. İç su balıkçılığında en yaygın kullanıma sahip ve kullanımı kolay olan serpme ağlar ile genellikle sazan ve alabalık avlanmaktadır. Serpme ağların çeşitli şekilleri vardır, ancak akarsularda,
genellikle sabit cepli serpme ağ kullanılmaktadır. Akarsu kenarından atılan
cepli ağdan kaçmak isteyen balıklar, yanlarda bulunan ceplere takılırlar ve
ağ çekilmek suretiyle kurşun yaka birleşirken veya ağ açıkken bile balıklar
dışarı çıkamaz. Serpme ağların diğer bir çeşidi, göllerde ve sığ sularda kullanılıp şekil alabilen büzmeli serpme ağdır. Sığ sularda ağın dibe teması şarttır ve
ağın, balığın üzerine bırakılması ile çökmesi beklenilir. Ardından halatlar hızla
çekilerek ağ büzülür ve büzülen kısmın üzeri torba halini alır.
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El sanatı niteliğindeki balık ağı örücülüğünde, ağ iğnesi (mekik) ve ağ gözü ölçüsü
için kalıp kullanılmaktadır. Üzerine iplik sarılan ve ağ düğümlerini yapan alet olan
ağ iğnesi, yakın zamana kadar şimşir gibi ağaçlardan yapılmakta iken, günümüzde
plastikten yapılmaktadır ve örülecek ağların göz büyüklüğüne göre, küçük veya büyük olanları vardır. Ağ iğnesi, ağ gözlerini ve dolayısı ile düğümleri yaparken kullanışlı olması için aynı zamanda bir iplik bobini görevi görmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Samsun ili Yakakent ilçesinde yoğun olarak yapılan ve kültürel ve ekonomik değeri
olan balık ağı örücülüğüne ait örnekler sunulmaktadır
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Samsun

Havza El Dokumaları ve Bel Kuşağı
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Lif/04
Ürünün Yöresel Adı: Bel Kuşağı
Ürün Türü: El dokuması yün kuşak
Üretim Yeri: Şeyhler Köyü – Havza - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim (üretimi bitmiştir)
Uygulanan Teknik: Mekikli el dokuması
Kullanılan Malzemeler: Yün iplik
Kullanılan Araçlar: Mekikli dokuma tezgâhı, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Geleneksel giyim kuşam
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Giysiler (ceket, yelek, panço vb.), şal, atkı, ev 			
dekorasyonu (yastık, örtü vb.)
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: İşli bel kuşağı, çubuk, çimçe
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Dokuma, tezgâhlarda, çözgü adı verilen ve yan yana duran ipliklerin nire adlı araçlarla bir kısmının yukarı kaldırılması, diğer kısmının aşağı çekilmesi sureti ile açılan
aralıktan - ki bu aralığa ağızlık denir - mekik yardımıyla, atkı denilen ipliklerin geçirilmesi sonucu oluşturulan, düz yüzeyli ürünlerdir.
Samsun ilinin Havza ilçesi, tarihte, dokumacılığın yoğun olarak uygulandığı yörelerdendir ve uzun yıllar, giyim - kuşam ihtiyacının karşılanması ile günlük kullanım
eşyalarının yapımı için el dokuma tezgâhlarında üretilen dokumalar kullanılmıştır.
Havza’daki dokumacılık, aynı bölgede yer alan diğer ilçe ve köylerdeki dokuma örnekleri ile benzerlik göstermektedir ve mekikli dokuma tezgâhlarında üretilen pamuklu dokumalar, iç ve dış giyimde; yünden üretilen çeşitleri ise halı, kilim tekniği
ile yer yaygısı, heybe, çuval, vb. alanlarda kullanılmıştır.
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14

Samsun

Havza El Dokumaları ve Bel Kuşağı

Havza’daki bel kuşağı dokumacılığı, en bilinen dokumalar arasında yer almakta ve tamamında ince yün ipliği kullanılan bu dokumalar, mekikli dokuma tezgâhlarında yaklaşık 50 cm eninde, 100 cm boyunda iki parça halinde
dokunarak bu parçaların çırpma dikişiyle birleştirilmesi ile kareye dönüştürülmektedir. Renkli yün ipliklerinden bezayağı örgü tekniği ile dokunan kuşaklarda, genellikle dokumanın boyu yönünde değişik kalınlıkta çizgiler yer
almaktadır. Yörede çubuk adı verilen söz konusu çizgi araları, belli bir düzen
içinde devam eden ve dokunarak oluşturulmuş çimçe denilen motiflerle süslenmiştir. Ayrıca, dokumanın iki kenarında bulunan saçaklar, kendi aralarında
örülmüş ve uçları bağlanmıştır. Geleneksel giysileri tamamlayan bel kuşakları, verev olarak ikiye katlandıktan sonra bele sarılmaktadır.
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Ülkemizin birçok yöresinde el sanatları alanında olduğu gibi Havza’da da el dokumacılığı zaman içinde kaybolmuş veya değişikliğe uğramıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Havza’da yapılan el dokuması ve bel kuşağına ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Organik Oyuncaklar

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Ağaç/02
Ürünün Yöresel Adı: Organik Çocuk Oyuncağı
Ürün Türü: Ağaç işleri
Üretim Yeri: Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Ahşap işlemeciliği
Kullanılan Malzemeler: Kavak, gürgen
Kullanılan Araçlar: Torna, oyma, kesme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çocuk oyuncakları
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Organik çocuk oyuncakları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Oyuncak, gelişimi hızlandıran, hayal gücü ve yaratıcılığı destekleyen, duyuları uyaran oyun malzemeleridir. Geçmişi çok eskilere dayanan oyuncaklar, milletlerin kültürleri ile geçirdikleri tarihi çağlara göre, farklılık göstermektedir ve bilinen en eski
oyuncak toptur. Günümüzde müzelerde teşhir edilen ve ne olduğu hakkında kesin
bir hükme varılamayan parçaların çoğunun, devirlerinin oyuncakları olduğu kabul
edilmektedir.
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15

Samsun

Organik Oyuncaklar

Oyuncakların en önemli amacı, oyun çağı çocuklarının gerçek hayata kolayca
uyumunu sağlamaktır. Aynı zamanda, oyuncaklar çocuğun yeteneklerini geliştirirken, seçme ve karar verme becerilerini de desteklemektedir. Oyuncak,
çocuğun renk, şekil, boyut, sayı, büyüklük, ses, yapı ve işlev gibi kavramları
öğrenmesini de sağlamaktadır. Yetişkinlerin günlük hayatta kullandıkları araç
ve malzemelerin küçük ve basit örnekleri ile oynayan çocuklar, farkında olmadan hayata hazırlanmaktadır.
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Ancak, oyuncakların üretiminde kullanılan temel ve yardımcı maddelerin, sağlığı
olumsuz etkileyen ürünler olmaması önem taşıdığından, insan sağlığına ve çevreye
dost üretim sistemlerini içeren ekolojik ürünlere olan talep artmıştır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
bir el sanatı olarak son yıllarda önemi artan organik oyuncaklara ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

16

Çarşamba Ayakkabısı ve Sekiz Köşeli Kasketi
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Ağaç/02
Ürünün Yöresel Adı: Çarşamba Basığı ve Sekiz Köşeli Kasketi
Ürün Türü: Deri ayakkabı, kasket
Üretim Yeri: Çarşamba - Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Kesme, dikiş, yapıştırma
Kullanılan Malzemeler: Dana derisi, kösele, kumaş
Kullanılan Araçlar: Çekiç, kerpeten, deri bıçağı, tezgâh, iğne, iplik, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ayakkabı, şapka
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ayakkabı, şapka
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı :-
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Eski çağlardan beri, insanların giyinme ihtiyacına cevap veren deri ürünleri, günümüzde doğal ve insan sağlığına uygun giyinme ve korunma gibi ihtiyaçları karşılaması yanında, pahalı olması nedeni ile süs amaçlı tüketime de konu olmaktadır. Sektörün temel hammaddesi olan ham deri, kırmızı et üretimi faaliyeti sonunda ortaya
çıkan bir yan üründür ve elde edilen deri, kürk, boynuz ve kemik gibi maddelerle
yapılan el sanatları bulunmaktadır.
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Samsun

Çarşamba Ayakkabısı ve Sekiz Köşeli Kasketi

Hayvanın cinsine ve elde edilmek istenilen işlenmiş deri türüne göre, mekanik işlemler ve kimyasal reçeteler değişiklik göstermekle birlikte, işlenmiş
derilerin büyüklük olarak standardı olmadığından ayakkabı, saraciye ve deri
giyim üretiminde kullanılan parçalar tek tek işlem görmektedir. Bu durum,
sektörde yığın üretim yapılması olanaklarını sınırlamakta ve pahalı bir ürün
olan deri, fire parça oranı yüksek olacağından üst üste serilip kesilememektedir. Ayrıca, emek yoğun bir üretim olduğu için deri ürünlerinin üretilmesinde
çok sayıda insan çalışmaktadır.
Samsun ilinin Çarşamba ilçesine özgü, kösele taban üzerine dana derisi kullanılarak tamamen el emeğine dayalı olarak yapılan ayakkabılar, yaklaşık bir
asırdır imal edilmekte ve tahta topuk kullanılarak yumurta topuk olarak tanımlanmaktadır. Sağlamlığı yanında, rahatlığından dolayı da tercih konusu
olan ve Çarşamba yöresinde “basık” ismi ile bilinen ayakkabının sivri basık,
kesik basık, üç bağlı, beş bağlı gibi çeşitleri bulunmaktadır
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Çarşamba ilçesinde üretilen ve yörenin en tanınmış ürünlerinden olan sekiz köşeli
kasket, genellikle kumaştan dikilerek üretilen ve orta yaşlı erkekler tarafından kullanılan şapkadır. Ancak, artık İstanbul’da imal edilerek satışa sunulduğu bilgisi edinilmiştir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Samsun ili Çarşamba ilçesinde üretilen basık ve geçmişte yoğun olarak kullanılan
sekiz köşeli kaskete ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

17

Kavak İlçesi Bindallı İşlemeciliği
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/İşleme/01
Ürünün Yöresel Adı: Bindallı
Ürün Türü: Bindallı işlemeli giysi
Üretim Yeri: Kavak - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Sim-Sırma
Kullanılan Malzemeler: Kadife kumaş, sim ve sırma
Kullanılan Araçlar: Kasnak, iğne ve makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Gelinlik ve özel gün giysisi
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Özel gün giysisi
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı :-
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İpek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve uygulama
biçimleri aracılığı ile keçe, deri, dokuma çeşitlemeleri vb. üzerine yapılan bezemelere “işleme” adı verilmektedir. Tarihi çok eskiye dayanan işleme, sarayda başlamakla
birlikte, daha sonraları gerçek bir halk süsleme sanatına dönüşmüştür.
Türk işleme sanatında işleme teknikleri, iğneler, coğrafi/sosyal/ekonomik şartlar ve
estetik değerler doğrultusunda yüzyıllardır değişiklik göstererek günümüze ulaşmıştır.
Türk işleme teknikleri, uygulanan iğne biçimine (tekniğine) ve dokuma tekniğine
göre sınıflandırılmaktadır. Farklı Türk işleme çeşitlerinde uygulanan iğne biçimleri
(teknikleri) farklılık göstermektedir. Bu iğne biçimleri alt başlıkları ile beraber sıralanmıştır.
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17

Samsun

Kavak İlçesi Bindallı İşlemeciliği

• Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler (Çin iğnesi, Romanya iğnesi, Girit İğnesi, Fransız düğümü, hesap iğnesi, balık sırtı, susma, civan
kaşı vb.),
• Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler (Antika, kesme ajur, ajur çeşitleri),
• Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler (fisto nakışı, ciğer deldi çeşitlemeleri),
• Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler (Buhara atması, Jakobyen
atması, Maraş işi, aplike, boncuk işi, pul işi vb.),
• Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler (yama
işi, kumru gözü, Antep işi, geçme işi vb.).
“Bindallı”, genellikle kadife kumaşların üzerine sırma ile dal, yaprak ve çiçek
çeşitleri olmak üzere bitkisel bezemelerin işlendiği giysi veya örtülerdir. Bazı
yazılı kaynaklarda, gelinlerin giyindiği sırma işlemeli kaftan olarak da ifade
edilmiştir.
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Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze, orijinal haliyle gelmiş olan bindallı, Osmanlı Dönemi’nde evlenen kızların düğünlerinde gelinlik olarak ve evlendikten
sonra katıldıkları tüm düğünlerde kıyafet olarak giydikleri, metal telin kadife kumaş
üzerine çeşitli desenlerle işlenmesiyle oluşan, uzun kollu, ayak bileklerine kadar
uzanan giysiler olarak, bele takılan kemer ile tamamlanmıştır. Genellikle bordo ve
lacivert rengin kullanıldığı bindallılardan başka, zamanla beyaz bindallılar da yapılmaya başlanılmış ve batılılaşma sürecinde yerini beyaz gelinliğe bırakmıştır.
Günümüzde de eski önem ve değerini korumakta olan bindallı, yöresel eğlence ve
özel günlerde giyilen bir giysi olarak Anadolu’nun birçok yöresinde işlenmektedir.
Samsun’un Kavak ilçesinde, geçmişte bindallının yoğun olarak yapıldığı ve kullanıldığı belirlenmiştir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Kavak’ta yapılan bindallıya ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Ladik Fanilası

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Örgü/04
Ürünün Yöresel Adı: Fanila
Ürün Türü: Pamuklu iç çamaşırı (triko ve kroşe - tığ örgüsü)
Üretim Yeri: Ladik - Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Triko ve kroşe (tığ örgüsü)
Kullanılan Malzemeler: Pamuk iplik
Kullanılan Araçlar: Trikotaj makinesi, tığ, iğne, makas
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: İç çamaşırları
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: İç çamaşırları, yazlık bluz
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Örgü, yün, ipek, pamuk veya diğer iplik çeşitlerinin şiş, tığ, iğne, mekik gibi basit el
araçları kullanılarak elde edilen ilmeklerin birbirlerinin içinden geçirilmesi ve bu ilmeklerin belli bir düzen içinde bir araya getirilerek bir yüzey oluşturulması işlemidir.
İnsanlık tarihi kadar eski olan örme sanatı, insan yaşamının geçirdiği gelişim dönemlerine paralel olarak değişiklikler göstermiştir. Günlük ihtiyaçların karşılanmasında,
giyecek, ev eşyası ve süs eşyalarının yapımında kullanılan bu teknik, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır.
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18

Samsun

Ladik Fanilası

Kullanılan araçlara göre değerlendirildiğinde; tığ, şiş, mekik gibi araçlarla
oluşturulan örgüler, aynı isimle anılmaktadır. El örgülerinin uygulama alanı
en yaygın çeşitlerinden biri olan şiş örgüleri, şiş adı verilen ve değişik numaraları bulunan bir araçla yapılan örgülerdir. Şişler, genellikle çelik, plastik,
alüminyum, tahta ve bambudan olabilmektedir ve esnek yapılarından ötürü
çorap, eldiven, kazak, yelek, başlık vb. giyim ve ev eşyalarının yapımında kullanılmaktadır.
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Samsun’un Ladik ilçesinde, uzun yıllar devam eden el dokumacılığı, yaklaşık
1950’den sonra yerini fanila örücülüğüne bırakmıştır. Temel hammaddesi pamuk ipliği olan fanilalar, cildin hava alması, terletmemesi, aşırı terlemede teri emmesi ve
vücudun hava almasını sağlaması gibi özelliklere sahip olduklarından tercih edilmektedir. Genellikle kadınlar tarafından, trikotaj makinelerinde parçalar halinde
örüldükten sonra dikilerek birleştirilen fanilalar iç giyim dışında pijama, yazlık bluz
vb. olarak da satılmaktadır. Özellikle bayanlara yönelik olan fanila çeşitleri, el örgüleri ile süslenmektedir.
El örgüleri, Türk kültürünü yerli ve yabancı tüketicilere en iyi tanıtan el sanatları arasında yer almakta, tığ ve şiş örgüleri; hafif ve taşınmasının kolay, işlevsel ve ucuz
bulunması gibi olumlu özelliklerinden dolayı, günümüzde yerli ve yabancı turistler
tarafından tercih edilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Ladik’te dokunan Ladik fanilasına ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

19

Cam Seramik Yöresel Kilim Desenleri
Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Toprak/01
YHKB/Samsun/Cam/01
Ürünün Yöresel Adı: Seramik ve Cam İşlemeciliği
Ürün Türü: Toprak ve cam işleri
Üretim Yeri: Samsun
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Samsun Olgunlaşma Enstitüsü
Kullanılan Malzemeler: Toprak, boya, cam
Kullanılan Araçlar: Seramik ve cam fırını, şekillendirme aletleri
Uygulanan Teknik: Şekil verme, fırınlama, üfleme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Cami ve saray süsleme
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Dekoratif ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel ve geometrik motifler
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Samsun ilinde hammaddesi cam olan birçok el sanatı ürünü, hediyelik eşya olarak
üretilip satılmaktadır. Cam yapımında kullanılan temel hammaddeler, başlangıçtan
bugüne hemen hemen aynıdır, ancak günümüzde, eklenen her maddenin cama
kazandıracağı özellikler bilindiği için hammaddelerin türünde ve/veya oranında
değişiklikler yapılarak çok değişik camlar üretilebilmektedir. Camın değişmeyen
temel maddesi silisyum dioksitli kumdur ve bu kuma katılan diğer maddelerin
niteliğine göre, soda camı, potas camı ya da kurşun camı diye adlandırılan değişik
cam türleri yapılabilmektedir.
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19

Samsun

Cam Seramik Yöresel Kilim Desenleri

Günümüzde üretilen camların çoğu kum, soda (sodyum karbonat) ve
kireçtaşından (kalsiyum karbonat) oluşan soda camıdır. El yapımı zarif kristal
eşya ve sofra takımları ile mercek ve prizma gibi optik camların yapımında
ise kum, kurşun oksit ve potastan (potasyum karbonat) oluşan kurşun camı
kullanılmaktadır.
Hammadde karışımı, içindeki bütün maddeler eriyip birbiriyle kaynaşıncaya
kadar ısıtılarak cam yapılmaktadır. Eski çağlarda söz konusu eritme işi, odun
ocaklarının üzerine oturtulan kil kaplarda yapılır iken, günümüzde, genellikle
mazot, gaz ya da elektrikle ısıtılan özel eritme fırınları kullanılmaktadır. Hammaddelerin oranına göre 1300° C - 1500° C arasında ısıtılan karışım, eridiği zaman macun kıvamında bir cam hamuruna dönüşmekte ve bu sıcak hamura
istenilen biçim verildikten sonra, camın soğurken gerilerek kopmasını ya da
kırılmasını önlemek için yavaş yavaş soğutulması, yani tavlanması gerekmektedir.
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Cam ürünler, son zamanlarda, hediyelik olarak çok talep görmektedir. Ticari olarak
satışa sunulan ve hediye vermeye uygun her şey, hediyelik eşyadır. Hediyelik eşya,
kullanıma yönelik veya dekoratif olabildiği gibi, bazı hediyelikler hem dekoratif
hem de kullanıma yönelik olabilmektedir. Hediyeye önem veren bir toplum olarak
hatıra/anı niteliğindeki eşyaların ülkemize gelen turistlerin artması ve iç turizmin
canlanması ile özellikle ülkemizi ve kültürümüzü tanıtan objeler olmasına dikkat
edilmelidir.
Samsun’da hammaddesi cam olan el sanatı hediyelik eşyaların yanında, hammaddesi seramik olan birçok ev ve süs eşyası ile özellikle kadınlar tarafından farklı el
dokuması tekniklerine göre üretilen, yöresel kilim motifli hediyelik eşyalar da satışa
sunulmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
cam, seramik ve yöresel kilim motifli ürünlere ait örnekler sunulmaktadır.
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Samsun

Salıpazarı Sandığı

Ürün Kodu: YHKB/Samsun/Ağaç/03
Ürünün Yöresel Adı: Çeyiz Sandığı, Çember Sandığı
Ürün Türü: Ahşap sandık
Üretim Yeri: Salıpazarı - Samsun
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Uygulanan Teknik: Oyma, çakma, yapıştırma
Kullanılan Malzemeler: Ceviz ağacı, menteşe, kilit, anahtar, cam
Kullanılan Araçlar: Rende, çekiç
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çeyiz sandığı, çember sandığı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çeyiz sandığı, çember sandığı, dekorasyon
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı : -
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Zamanın tahribine karşı fazla dayanıklı bir madde olmayan ahşap sanat eserlerinden günümüze kalan örnek oldukça azdır. Anadolu’da ahşap işçiliği, Selçuklular
Dönemi’nde gelişerek kendine özgü bir hal almıştır. Selçuklu ve Beylikler Dönemi’ndeki ahşap eserler, daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları vb. mimari
elemanlar olup, üstün işçilik örnekleridir. Osmanlı Dönemi’ndeki ahşap işçiliğinde
ise sadelik hâkim olmuş, çeşitli teknikler daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, rahle, Kuran muhafazası gibi kullanım eşyaları ile pencere,
dolap kapağı, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan, mihrap, minber ve sanduka gibi mimari öğelerde uygulanmıştır.
Ahşap işçiliğinde en çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül ağacı kullanılmakta,
kakma, boyama, kündekâri, kabartma-oyma ve kafes gibi teknikler uygulanmaktadır.
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Samsun

Salıpazarı Sandığı

Türk toplumunun düğün geleneğinde çeyiz, gelinin ev ve mutfak eşyası, işleme ve dantelli örtüleri, havluları, takı ve giysilerinden oluşmaktadır ve bu
eşyaların, evlenene kadar sandık içinde saklandığı, gelinin evine de sandıkta
taşındığı bilinmektedir. Sandığın malzemesi ve üzerindeki süslemeleri değişiklik göstermekle birlikte, sedir, meşe, abanoz, gül, gürgen, elma, armut, karaağaç, kızılağaç, ceviz vb. ağaçlar, sandık yapımında kullanılan ağaç çeşitleri
arasındadır.

Çeyiz sandıkların yapımında, yörelere özgü ahşap işleme sanatı uygulanmaktadır ve sade (düz), sedef kakmalı, oymalı, telkari işlemeli, renkli desenlerle bezemeli vb. birçok çeyiz sandığı çeşidi bulunmaktadır. Kullanım amacına göre, iç
kısmı çeşitli şekillerle biçimlendirilen veya kadife, saten vb. kumaşlarla kaplanılan, değerli eşyaların konulabilmesi için gizli bölmeler yapılan veya kapaklarının içine ayna yerleştirilen sandık çeşitleri vardır.
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Günümüzde çeyiz eşyalarının taşınması ve saklanmasında farklı yöntemler uygulansa da, Türk çeyiz geleneğinde sandık, hala simgesel işlevini sürdürmektedir. Çeyizin
sandıkla taşınması geleneği, genellikle kırsal kesimde devam etmekle birlikte, bu
geleneği sürdürmek için kentlerde simgesel olarak çeyiz sandığı yaptırılmakta veya
nostaljik bir eşya olarak değer görebilmektedir.
Çeyiz sandığı geleneğinin halen devam ettiği yörelerimizden biri olan Samsun’un
Salıpazarı ilçesinde, el sanatı olarak sandık yapımına devam edilmektedir ve bu sandıkların dış yüzeyinin camlı veya oyma tekniği ile bezenmiş çeşitleri bulunmaktadır.
Camlı çeşitlerine yörede çember sandığı adı verilmekte ve içine konulan oyalı yemenilerin dışarıdan görünmesi sağlanmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürel ve ekonomik değeri ile Salıpazarı sandığına ait örnekler sunulmaktadır.
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1

Tokat

Geleneksel El Baskıları

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Yazma/01
Ürünün Yöresel Adı: El Baskılı Yazma
Ürün Türü: Yazma
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Pamuklu kumaş, ipek kumaş, boya
Kullanılan Araçlar: Kalıp, boya teknesi, kalıp fırçası
Uygulanan Teknik: Ahşap baskı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, sofra bezi, masa örtüsü, yorgan yüzü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Fular, çok amaçlı örtü, elbise, etek, başörtüsü
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Çengelköy, yaban gülü, gelincik, elmalı, Tokat içi dolusu, Tokat 		
					
üzümlüsü, Tokat yarım elmalısı
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“Yazma”, kumaş üzerine elle resmedilerek veya tahta kalıplarla basılarak desenlendirilmiş kumaşlara verilen addır. Yazmacılık, ülkemizde bir halk sanatı olarak doğup
gelişmiş ve en güzel örneklerini 17., 18., ve 19. yüzyıllarda İstanbul yazmaları ile vermiştir. Önceleri Anadolu’da gelişen yazmacılık, 17. ve 18. yüzyılda ustaların ellerinde
gelişimini tamamlayarak saray eşyaları arasına da girmiştir.
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Tokat

Geleneksel El Baskıları
......

Türk yazmalarının bilinen en eski örnekleri, Beylikler Dönemi’ne tarihlenmektedir ve günümüze ulaşan en eski örneği ise Sultan I. Murat’a ait olup 1389
Kosova Savaşı’nda kullanılan ve halen Askeri Müze’de sergilenen sancaktır.
Topkapı Sarayı’nda bulunan 15. yüzyıldan kalma, tılsımlı gömlek ve Türkİslam Eserleri Müzesi’ndeki Sultan II. Beyazıt’ın tılsımlı gömleği, yazmaların
günümüze ulaşan diğer örnekleridir. Tarihte yazmacılar, genellikle Kuzguncuk, Arnavutköy, Samatya ve Yenikapı gibi İstanbul’un çeşitli semtlerinde
çalışırken, dönemin en kaliteli yazmaları, Kandilli yazmaları olmuştur. Gül,
zambak, mine, yıldız çiçeği, çeşitli yapraklar, servi, hurma ağacı vb. bitkisel
bezemeler, geometrik bezemeler ile bazen, tuğra biçiminde tasarlanmış yazılı
bezemeler ve kuş figürleri ise, en yaygın bezeme konularıdır. Söz konusu örnekler, yazmacılığın sancaktan giyim eşyasına kadar birçok alanda uygulandığının da göstergesidir.
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Yazma sanatında kumaş, ağaç kalıp ve boya olmak üzere üç ana malzeme kullanılmaktadır. Uygulanan teknikler ise kalem işi, kalem işi-kalıp ve kalıptır. Yazmalar, renklendirme yöntemine göre de elvan işi, daldırma, karakalem (siyah boyanın beyaz
kumaş üzerine ya da beyaz boyanın siyah kumaş üzerine – aşındırma - basılması ile
elde edilen yazmalar) olmak üzere farklılık göstermektedir.
Günümüzde, geçmişe oranla örnekleri çoğalan yazmacılık, Anadolu’da özellikle Tokat’ ta önemli bir el sanatıdır. Tokat’ta yazmacılık, 75.Yıl Yazmacılar Sitesi’nde,
Taşhan’da, Tokat Cezaevi’nde ve muhtelif mekanlarda halen devam etmektedir. Eskiden yazma üretimi yapılan ve 3 yıl önce kapatılmış olan Gazioğlu Hanı’nda süregelen restorasyonun tamamlanmasının ardından bu han yeniden kullanıma açılacaktır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
günümüzde Tokat’ın simgesi haline gelen geleneksel el baskısı üretimlerine ait yazma örnekleri sunulmaktadır.
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Tokat

El Baskıları ve Hediyelik Eşyalar

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Yazma/02
Ürünün Yöresel Adı: El Baskısı, 15’li Mendili
Ürün Türü: Servis altlığı, hediyelik eşya
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: PVC, keten tül, baskı boyası, pamuklu kumaş
Kullanılan Araçlar: Kalıp, boya teknesi, kalıp fırçası, makas, iğne, iplik
Uygulanan Teknik: Ahşap baskı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, sofra bezi, masa örtüsü, bohça
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Servis altlığı, pareo, etek, elbise, bohça, hediyelik eşya
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Lale, top gül, üzüm, asma yaprağı
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Ticari olarak satışa sunulan ve hediye vermeye uygun her şey hediyelik eşyadır. Hediyelik eşya, kullanıma yönelik veya dekoratif olabildiği gibi, bazı hediyelikler hem
dekoratif hem de kullanıma yönelik olabilmektedir. Hediyeye önem veren bir toplum olarak, anı niteliğindeki hediyelerin, ülkemize gelen yabancı turist sayısının
yüksek olması ve iç turizmin canlanması ile özellikle ülkemizi ve kültürümüzü tanıtan objeler olmasına dikkat edilmelidir.
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2

Tokat

El Baskıları ve Hediyelik Eşyalar

Günümüzde hediyelik eşya yapımı, yörelerin tarihi ve kültürel yapısına göre
değişiklik göstermekte ve her ilin kendine özgü hediyelik eşyaları bulunmaktadır. Tokat ilinde, genellikle Hitit motiflerinin yer aldığı birçok el sanatı ürünü,
yöreye gelen turistler tarafından anı veya hediyelik olarak satın alınmaktadır.
Tokat hediyelik eşyalarının sergilendiği tarihi Taşhan, el yapımı hediyelik eşya
sektörü pazarını canlandırmaktadır. Bölgenin tarihi yapı ve dokusu kaynaklı
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olarak üretilen hediyelik eşyaların, model ve desenlerinde tarihi imgeler bulunmaktadır. Bu hediyelik eşyalara örnek olarak, el baskısı ile üretilen servis altlıkları, pareolar, etekler, elbiseler, bohçalar ve Engelliler Sokak Atölyesi girişiminin bir ürünü olan
15’li mendilleri verilebilir. El baskısı ile üretilen ürünlerin yanı sıra, panolar, takılar,
çerçeveler, deri işlemeli çantalar ve süs eşyaları ildeki diğer hediyelik eşyalara örneklerdir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
günümüzde Tokat’ta üretilen el baskısı hediyelik eşya örnekleri sunulmaktadır.
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3

Tokat

El Baskılarında Yeni Denemeler
Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Yazma/03
Ürünün Yöresel Adı: El Baskısı
Ürün Türü: Giysi, fular, pareo
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Pamuklu kumaş
Kullanılan Araçlar: Kalıp, boya teknesi, kalıp fırçası, masa, ütü, makas, iğne, iplik
Uygulanan Teknik: Batik tekniği, ahşap baskı
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, sofra bezi, masa örtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Pareo, etek, elbise
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Lale, top gül, geometrik formlar
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Türklerin yaşadığı bölgelerde, MS 700-750 yıllarına rastlayan dönemlere ait basit örnekleri bulunan ve Orta Asya Türkleri’nden beri yapıla geldiği halde, günümüzde
unutulmaya yüz tutmuş “batik sanatı”, eski Türkçe’de “güzel yazı” anlamına gelmektedir. İpeği bol olan Çin, Japonya ve Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinin, oldukça
ileri teknikler kullandığı halk sanatlarından olan batik, özel bir boyama tekniğidir ve
batik teknikleri ve boyaları ile birçok renk ve deseni bir kumaş üzerinde gerçekleştirmek mümkündür.
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3

Tokat

El Baskılarında Yeni Denemeler

Ülkemizde, Doğu ve Orta Anadolu’da, yöre insanının, kendi dokumuş oldukları ipekli ve pamuklu kumaşlar üzerine, doğadan elde edilmiş, bugün bile
değeri çok yüksek kök ve ot boyalarla, süpürge ve kiraz dallarını balmumuna
batırarak bezemeler yaptığı, batik örnekleri bulunmaktadır.
Batik, bağlama, mumlama ve tuzlama teknikleri ile yapılabilmektedir. Bağlama batik, kaba konan suda, batik boyasının eritilip kaynatılması ile yapılmaktadır. Boyanacak kumaş, düğüm atılarak veya içine konan para vb. bağlanarak, suyun içine atılmakta ve bir süre kaynatılıp su soğuduktan sonra bolca
durulanmaktadır.
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Mumlama batik, kumaş üzerine çizilen desenin balmumu ile sıvandıktan sonra kaynayan boyalı suya konup kaynatılması ile yapılmaktadır. Durulamanın ardından
yağlı kâğıt (milaş kağıdı veya patron kağıdı) ile örtülerek üzerinden ütülenmekte ve
balmumu kağıda geçince kumaşın rengi ortaya çıkmaktadır.
Tuzlama batiğin yapımında, kasnağa gerilen kumaş, istenilen şekilde sıvı boya ile
boyanmakta ve özel batik tuzu veya iri tuz serpiştirilmektedir. Böylece, renkler birbirine doğru bir kayma göstermekte ve biraz beklenildikten sonra tuzlar silkelenerek
kumaş, kasnakta kurumaya bırakılıp kasnaktan çıkarılınca da fikse verilmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat ilinin simgesi haline gelen el baskıcılığının klasik formdan çıkarılarak yapılan
yeni ürün, boyama ve form denemelerine ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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4

Tokat

Baskı Kalıpları

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Ağaç/01
Ürünün Yöresel Adı: Tahta Baskı Kalıbı
Ürün Türü: Baskı kalıpları
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Ihlamur ağacı
Kullanılan Araçlar: İskarpelalar, oyma bıçağı, mengene, testere, zımpara, çekiç
Uygulanan Teknik: Ağaç oyma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü, sofra bezi, masa örtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: İlde yapılan el baskısı ürünlerin baskıları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel bezemeler
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Baskı kalıpları, sulak yerde yetişmiş ıhlamur ağacından yapılmış ağaç kalıplar kullanılarak yapılmaktadır. Ihlamur ağacı, yumuşak, kolay oyulabilir, dayanıklı, iyi zamk
tutan ve kumaşa tekrar veren bir ağaç cinsi olduğu için kalıp hazırlamaya çok uygundur ve ağaç üzerine desen, sabit kalemle çizilip küçük bir bıçakla oyularak hazırlanmaktadır.
Kullanılacak desen ve renk sayısı kadar kalıp üretilmektedir. Desen özelliğine göre,
tek renkli desenler için tek; elvan veya elvan baskı denilen çok renkli baskı için ise
kullanılan her renk için ayrı bir kalıp hazırlanmaktadır. Tokat’a ait iki özgün desen
“Tokat İçi Dolusu” ve “Tokat Elmalısı”dır. Söz konusu desenlerden başka, “Çengelköy”
deseni de, İstanbul kaynaklı bir desen olmasına rağmen, Tokat’ta kullanılmaktadır.
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4

Tokat

Baskı Kalıpları

Tokat içi dolusu ve Tokat elmalısı desenleri, Tokat alı ya da Tokat kırmızısı denilen al bir zemin veya bu rengin karartılmışı olan kırmızı-mor bir zemin üzerine basılmaktadır. Tokat içi dolusu deseninin, bozularak değiştirilmiş şekli,
“Tokat Üzümlüsü”dür. Buna “Tokat Morlusu” da denilmektedir ve çiçek motifi
üzüm salkımı şeklindedir. Tokat Elmalısı, siyah zemine kırmızı veya kırmızımor olarak basılmış elma motifleridir ve Zile dolaylarında kullanılmaktadır.
Bu desenin bozularak değiştirilmiş bir şekli, Tokat Yarım Elmalısı’dır. Renkler
aynı olmakla birlikte elma motifleri küçük, bozuk şekiller haline gelmiştir ve
buna Aynalı da denilmektedir.
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Tokat’a ait olmayan, ancak Tokat’ta kullanılan Çengelköy deseni ise siyah zemin üzerine ve zemini tamamen dolduracak şekilde sarı, yeşil ve kırmızı renklerle basılmaktadır. Bu desen Tozanlı yöresinde kullanılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ile ağaç baskı tekniğinin de değişerek seri üretime daha elverişli ve daha kolay olan serigrafinin kullanılmaya başlanması, Tokat’ın özgün yazmalarının renk ve teknik özelliğini kaybettirmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
baskı kalıplarına ait örnekler sunulmaktadır.
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5

Tokat

Bakırcılık

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Metal/01
Ürünün Yöresel Adı: Bakırcılık
Ürün Türü: Bakır ev eşyaları (kazan, honça, leğen, sahan, mangal, ibrik, bakraç, kildan, kına seti vb.)
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Bakır
Kullanılan Araçlar: Örs, tezgâh, perdah çekici, tokmak, bakır kesme makinesi
Uygulanan Teknik: Dövme, kabartma, bezeme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Mutfak araç ve gereçleri
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ev ve lokanta mutfak araçları, dekoratif ev malzemeleri
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Dövme ve zımba ile kabartma
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Bakırdan eşya yapma sanatı olan bakırcılıkta, ev eşyası üretimi azalmış olup süs eşyası olarak kazan, testi, leğen, tas, tencere, tava, sahan, bakraç, mangal, ibrik, tepsi,
saksılık vb. ürünler dövme ve sıvama tekniği ile yapılmakta, şekil ve motif işlenmesinde keski kalemi ve darbe kalemi kullanılarak kabartma yöntemi uygulanmaktadır.
Bakır kap yapım teknikleri, dövme, dökme, sıvama (tornada çekme) ve preste basma
olarak dört çeşittir.
Bulunması tarih öncesine dayanan bakırın, alet ve silah yapımında kullanılan ilk maden olduğu bilinmekte ve ilk örneklerin Kaldea’da M.Ö. 4000’lerde yapıldığı sanılmaktadır.
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5

Tokat

Bakırcılık

Araştırmalar, Anadolu’da bakırcılığın çok eskiden beri yapıldığını ve bakır
cevheri yataklarının eskiden beri işletildiğini doğrulamaktadır ve bakır işlemeciliği geleneksel el sanatı olarak birçok yörede halen sürmektedir. Süslemeye çok elverişli bir maden olan bakır, Anadolu’da kap-kacak, takı, miğfer
ve kapılar ile kapı süslemelerinde yapı unsuru olarak kullanılmıştır.
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Tokat ilindeki el sanatlarında bakırcılığın önemi büyüktür ve üretilen bakır örneklerinin, tarihi ve yeni tasarımlarla birlikte, il içerisinde olduğu gibi, diğer illerde de
satışı oldukça yüksektir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
kültürün devamı açısından önemli bir unsur olan bakırcılığa ait ürün örnekleri sunulmaktadır.

275

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

6

Tokat

Geleneksel Giysili Bebek

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Bebek/01
Ürünün Yöresel Adı: Geleneksel Giysili Kadın ve Erkek
Ürün Türü: Geleneksel giysilerden esinlenerek bebek yapımı
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Geleneksel dokumalar, kutnu çeşitleri, iplik, boncuk, pul, payte, sim kordon
Kullanılan Araçlar: Dikiş makinesi, iğne, makas, yapıştırıcı, işleme
Uygulanan Teknik: Dikme, işleme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Geleneksel giysili bebeklerin yapımında yararlanılması planlanan giysiler 		
geçmişte günlük ve özel günler (düğün, tören vb.) için kullanılmaktaydı.
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Kullanılan geleneksel giysiler günümüzde düğün, tören vb. özel günlerde
		 giyilmektedir. Yöresel giysili bebek yapımında, günümüzde halen giyilen 		
		 yöresel giysiler kullanılabilir.
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Kara nakış, koç boynuzu, ay nakışı, oymalı, üç kaya nakışı, şeker pare,
			
şamatlı, sade kara yazma, arapkirsaya, kurt izi, göl, aynalı, söğüt 		
			
yaprağı, serpme, kilim, keser ağzı, kara kuş, kirpik, su, çıtırık
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Bugünün çocukları için sadece bir oyuncak olan bebeklerin, eski uygarlıklarda ayrı
bir önemi vardır. Dünyanın en eski oyuncaklarından olan bu küçük insan figürleri,
geçmişte dinsel ayinlerde kullanılan gizemli ve kutsal varlıklardır. Çocuğu olmayan
evli kadın ve erkeklerin, çocukları oluncaya kadar evlerinde bir yapma bebek bulundurmaları veya bazı yörelerde yağmur duasına çıkanların çömçe adı verilen bir
yapma bebeği yanlarına almaları, bugün bile bilinen örneklerdir.
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Tokat

Geleneksel Giysili Bebek

Eski Türk evlerinde, temel malzemesi kıtık, kumaş, pamuk ve boya olan oyuncak bebekleri, nineler ve büyükanneler yapmıştır. Anneler, oyuncak bebek
ile kız çocuklarına, gelecekteki sorumluluklarını oyun içinde gösterebilmektedirler. Ayrıca, oyuncak bebekler, büyükler için bir koleksiyon eşyası olarak
değerini korurken küçükler için her zaman bir keyif kaynağı olmuştur. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı malzemeler kullanılarak üretilen
oyuncak bebekler, artık üretildikleri vatanın bir sembolü olarak da varlıklarını
sürdürmektedir.
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Duygu, düşünce, inanç sistemi gibi kaynaklardan beslenerek örf, adet, gelenek,
görenek ve moda ile serpilen ilmekler Tokat halkının yaratıcı gücü dehası, el becerisi, estetik değer ölçülerinin ve heyecanının belgeleridir. Yörede kullanılan geleneksel giysilerden esinlenilerek bebeklerin üretilmesi, folklorik zenginliklerin
yaşatılmasını sağlarken, turistlere hediyelik bir sunum arz etmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
özellik gösteren ilçe veya köy giysilerinden esinlenerek yapılan geleneksel giysili bebek ve geleneksel giysi örnekleri sunulmaktadır.
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7

Tokat

Fener Yapımı

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Metal/02
Ürünün Yöresel Adı: Fener
Ürün Türü: Fener
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Sac levha, cam
Kullanılan Araçlar: Masa, çekiç, keski kalemleri, lehim, zımba
Uygulanan Teknik: Birleştirme, lehimleme teknikleri
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Aydınlatma
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Aydınlatma
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Fener, dekoratif malzeme, bahçe feneri
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Hammaddesi metal olan geleneksel sanatları, kullanılan madenlere, kullanım
alanlarına ve tekniklerine göre sınıflandırmak mümkündür. Roma ve Bizans
Dönemleri’nde, Anadolu’daa, gelişmiş maden sanatı atölyelerinin bulunduğu bilinmektedir ve Selçuklular ile birlikte İslam maden sanatında da önemli gelişmeler
olmuştur. Madenlerden yapılan el sanatları, Osmanlı Dönemi’nde Anadolu’da ve
Balkanlar’da doruk noktasına ulaşmıştır.
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Tokat

Fener Yapımı

Sac veya bakır levhalar ve cam ile hazırlanan fenerler, geçmişte içine mum,
kandil vb. konularak kullanılırken, günümüzde içine ampul yerleştirilerek ev,
bahçe ve tarihi mekân dekorasyonunda kullanılmaktadır.
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Tokat ilindeki tarihi Taşhan’da, günümüzde süs eşyası olarak üretilen taş, plastik
veya seramik fenerler yerine, tarihi dokuya uygun olarak özgün şekilde üretilen sac
ve bakır fener üretimi, fener yapımının unutulmamasına verdiği destek nedeni ile
önemlidir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat ilinde yapımı devam eden fenerlere ait örnekler sunulmaktadır.
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8

Tokat

Ahşap İşleri ve Oymacılığı

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Ağaç/02
Ürünün Yöresel Adı: Ahşap Tavan Göbeği
Ürün Türü: Ahşap ev dekorasyon ürünleri
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Çam ağacı, karaağaç, gomalak cila
Kullanılan Araçlar: Bıçak takımları, masa, tezgâh, kesmek için elektrikli el aletleri, ağaç tokmaklar, testere, zımpara
çeşitleri, eğe takımları, matkap
Uygulanan Teknik: Ahşap oyma, geçme, kündekari
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Tavan süslemesi, kapı, dolap, lambalık, kavukluk, sandık, sehpa vb. ürünler
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ev içi dekorasyon ürünleri
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Geometrik ve bitkisel bezemeler
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Geçmişten günümüze gelen geleneksel sanatlar arasında, ahşap işçiliği önemli bir
yer tutmaktadır. Türkler İslamiyet’ten önce, Orta Asya’da, ağacı kutsal saymış ve sanat yapıtlarında kullanmışlardır. Orta Asya’daki eski Türk mezarları olan kurganlarda,
özellikle Pazırık’da, yapılan araştırmalarda, ahşap işi buluntuların yanında, at eğeri
ve koşum takımlarında kullanılan ahşap parçalar da bulunmuştur.
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Tokat

Ahşap İşleri ve Oymacılığı

Anadolu’da ahşap işçiliği, Selçuklular Dönemi’nde gelişerek kendine özgü bir
hal almıştır. Selçuklu ve Beylikler Dönemi’ndeki ahşap eserler, daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları vb. mimari elemanlar olup, üstün işçilik örnekleridir. Osmanlı Dönemi’ndeki ahşap işçiliğinde ise sadelik hakim olmuş,
çeşitli teknikler daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık,
taht, rahle, Kuran muhafazası gibi kullanım eşyaları ile pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan, mihrap, minber ve sanduka gibi mimari
öğelerde uygulanmıştır.
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Ahşap işçiliğinde en çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül ağacı kullanılmakta,
kakma, boyama, kündekâri, kabartma-oyma ve kafes gibi teknikler uygulanmaktadır.
Ahşap oyma işlerinin en güzel örnekleri, Tokat Merkez Taşhan’da, Turhal ve Erbaa
ilçelerinde yapılmaktadır. Ahşap oyma işlerinin, eski eserlerin restorasyonunda önemi büyüktür.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
tespit edilen ahşap işçiliği ve oymacılığına ait ürün örnekler sunulmaktadır.
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Tokat

Niksar Sandıkları

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Ağaç/03
Ürünün Yöresel Adı: Çeyiz Sandığı ve Dekoratif Sandıklar
Ürün Türü: Sandık
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Şirket üretimi
Kullanılan Malzemeler: Çam ağacı, kilim, vernik
Kullanılan Araçlar: Planya, matkap, el presi, kesme aleti, taşlama aleti
Uygulanan Teknik: Geçme, yakma, yapıştırma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çeyiz sandığı, aynalı yazma sandığı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Dekoratif sandık
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel bezemeler
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Ahşap işçiliği çok uzun yıllardır devam eden geleneksel el sanatlarından biridir.
Türkler’in İslamiyet’ten önceki döneminde at eğeri ve koşum takımları; Selçuklu ve
Beylikler Dönemi’nde mihrap, cami kapısı, dolap kapakları vb. mimari elemanlar; Osmanlı Dönemi’nde sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, rahle
ve Kuran muhafazası gibi kullanım eşyaları ile pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol,
sütun başlığı, tavan, mihrap, minber ve sanduka gibi mimari öğeler ahşap işçiliğinin geçmişten günümüze kalan örnekleridir. Anadolu’da ahşap işçiliği, Selçuklular
Dönemi’nde gelişerek özgünleşmiş; Osmanlı Dönemi’nde ise, bu sanata sadelik
hâkim olmuştur.
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Tokat

Niksar Sandıkları

Ahşap işçiliğinde en çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül ağacı kullanılmakta, kakma, boyama, kündekâri, kabartma-oyma ve kafes gibi teknikler
uygulanmaktadır.
Niksar sandıkları, Tokat ilinde üretimi devam eden üstün ahşap işçiliği örneklerindendir. Çam ağacı, ceviz ağacı ve kilimlerin kullanımı ile üretilen bu
sandıklar, geçmişte çeyiz sandığı ve aynalı yazma sandığı olarak kullanılırken,
günümüzde dekoratif amaçlı kullanılmaktadır.
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“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat’ta üretimi tespit edilen çeyiz ve yemeni/yazma sandıklarına ait örnekler sunulmaktadır.
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Tokat

Aynalı Çarık

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Deri-Kürk/01
Ürünün Yöresel Adı: Aynalı Çarık, Bağlı Çarık, Sırımlı Çarık, Tokalı Çarık
Ürün Türü: Ayakkabı
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Sığır derisi, glase, iplik, boncuk, yapıştırıcı, ayna
Kullanılan Araçlar: Tezgâh, bıçak, testere, çekiç, tebe, tığ, biz, iğne
Uygulanan Teknik: Zımbalama, yapıştırma, dikme
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ayağa giyilen giysi
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Halk Oyunları, Aksesuar
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Eskiden kadın/erkek tarafından giyilen ve genellikle manda ve öküz derilerinden yapılan çarıklar, ayak ölçüsünde kesilip, kenarlarına açılan deliklerden geçirilen sırımla
bağlanarak kullanılmıştır. Ürünlerin tabanı camız ve manda köselesi, yüz kısmı dana
ve inek derisi, taban astarı koyun derisi, kenar/kıyı biyeleri keçi derisidir.
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Tokat

Aynalı Çarık

Derinin üretiminde tamamen doğal maddeler kullanılmaktadır. Palamut ağacının yaprağı, derinin üstündeki kılları dökmekte, ekşi (tetiri) ağacının yaprak
ve dalları değirmende öğütülerek su dolu havuza boşaltılıp deriler içine atılarak 15-30 gün suda bekletilmektedir. Böylece, derinin içindeki öz yumuşatılır
ve deri sudan çıkartılıp yüz kısmı, yün parçası yardımı ile sıcak doğal yağlarla
yağlanır. Deri, kuru iken, kök ve toprak boya kaynatılarak sıvı haline getirilip;
ılıdığında, keçe ile derinin üzerine sürülmekte ve kuruması beklenilmektedir.
Birinci kat kuruduktan sonra, ikinci kat boya sürülmekte, boyama işleminin
bitiminde, derinin tekrar yıkanması ile çarık, yemeni, terlik, vb. kesime hazır
hale getirilmektedir.
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İplikler pamuktan elde üretilip bal mumu ile mumlanarak su ve çürümeye karşı dayanıklı hale getirilmektedir. Taban astarı ile taban gönü arasında bulunan yapıştırıcı
madde (kil ve çiriş) doğal toprak ve ağaç kökünden, toz halinde karışım ile elde edilmektedir. Kadınlara özel olarak tasarlanmış olan aynalı çarıklar, günümüzde dekoratif ürün ve halk oyunlarında ayağa giyilen bir giysi olarak kullanılmaktadır. Yörede
evlilik çağındaki kızlar tarafından dile getirilen “Aynalı çarık olmazsa, ben gelin gitmem” sözü üzerine, bu çarıklar süslenerek daha zarif hale getirilmiştir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat genelinde ve Zile ilçesinde yapılan aynalı çarıklara ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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Tokat

Taş İşlemeciliği

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Taş/01
Ürünün Yöresel Adı: Taş Oymacılığı
Ürün Türü: Taş oyma hediyelik eşya
Üretim Yeri: Pınarlı Köyü - Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Çamur taşı
Kullanılan Araçlar: Çelik dikiş makinesi iğnesi
Uygulanan Teknik: Çelik dikiş makinesi iğnesi ile taş oyma tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Hediyelik eşya
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Portreler, tarihi eserler ve çeşitli figürler
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Eski çağlardan beri özellikle mimarlıkta uygulanan taş oymacılığında, alçak-kabartma ya da yüksek-kabartma teknikleri kullanılmaktadır. Asur, Hitit ve geç Hitit yapılarını süsleyen kabartmalı taş blok ve levhalar olan ortostatlar, Hititler’in (Fasıllar, Eflatunpınar) ve Phrygialılar’ın (Yazılıkaya, Maltaş, Arslantaş) kaya anıtları, Lykialılar’ın
kaya mezarları ve lahitleri taş işçiliğinin özgün örnekleri olarak belirtilebilir.
Taş yalnızca yapım aşamasında değil, iç ve dış dekorasyonda da ana malzeme olarak
kullanılmıştır. Geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel bezemeler, alçak-yüksek kabartma hayvan figürleri ve dilimli simetrik yaprak şeklinde olan palmetler en çok rastlanan bezemelerdir.
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Tokat

Taş İşlemeciliği

Anadolu’daki ilk Türk yapıtlarında taş oymacılığı, mimari ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa’sının (1228) taç kapısında ve mihrabında,
Anadolu öncesi tuğla ve alçı işlemelerinin etkisi belirgindir (yüksek-kabartma
biçiminde iri palmetlerin ve yıldızların üzerleri, ayrıca ince desenlerle bezenerek iki kademeli süsleme uygulanmıştır). Taş işlemeciliğinin en güzel örnekleri, Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Dönemleri’ndeki mimaride,
anıtsal taç kapılarda, şehir ve saray duvarlarında, cami, medrese gibi yapıların
avlu ve ana kapılarında, sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, minber,
çeşme, sebil ve şadırvanlarda görülebilir.
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Anadolu Selçukluları’nın cami, medrese, kervansaray, türbe gibi yapılarında bezemeler, özellikle taç kapıların çevresinde yoğunlaşmıştır. Taş işlemeciliği, geleneksel
mimaride, dış cephe ve iç mekân yapımında ve süslemesinde önemli bir yer tutmaktadır ve mimari dışındaki en fazla kullanım alanı mezar taşlarıdır.
Taş işlemeciliğinde, oyma, kabartma ve kazıma gibi teknikler uygulanmaktadır. Kullanılan süsleme öğeleri; bitkisel, geometrik motifler ile yazı ve figürlerdir. Hayvansal
figür azdır, insan figürlerine ise Selçuklu Dönemi eserlerinde rastlanılmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat ilinde üretilen taş oyma hediyelik eşyalara ait örnekler sunulmaktadır.
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Tokat

Cecim (Cicim) Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Lif/01
Ürünün Yöresel Adı: Cecim-Cicim Dokuma
Ürün Türü: Dokuma
Üretim Yeri: Niksar - Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Yün ipler
Kullanılan Araçlar: Dokuma tezgâhı
Uygulanan Teknik: Atkı yüzlü tekniği, bezayağı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, torba, hurç
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Yer yaygısı, heybe, torba, hurç, minder, yastık vb.
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bay güzeli

300

TR 83 BÖLGESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) EL SANATI ÜRÜNLERİ ENVANTERİ

Cecim dokuma, çözgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırılmak suretiyle meydana getirilen dokuma türüdür. Atkısı kıl olanları oldukça yaygın
olan cecim, tersten yapılan dokumadır ve dokumanın yüzeyinde, sonradan iğne ile
işlenmiş gibi kabarık desenler oluşmaktadır. Cecim dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikleri ile desen iplikleri sıra takip etmektedir ve atkı ipliği atıldıktan
sonra, yapılacak desene göre, desen ipliği bir veya birden fazla çözgü ipliği üzerinden atlatılarak desen oluşturulmaktadır. Cecim dokumaların yüzeyinde oluşturulan
desenler, ipliğin kalınlığına, inceliğine ve serpme motifler halinde oluşuna göre değişik görünüm almaktadır.

301

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ

12

Tokat

Cecim (Cicim) Dokumaları

Cecim dokuma ile heybe, sofra altı, gelin çuvalı, hurç, minder, divan örtüsü,
tandır örtüsü, namazlak, yaygı, yastık vb. yapılmaktadır. Cecim, atkı yüzlü
veya bezayağı tekniğiyle dokunmaktadır ve desen ipinin atılış şekline göre,
iki veya üç atmalı cecim çeşitleri bulunmaktadır.
El dokumacılığı, kullanılan araç-gereç/renk/motif/desen yönünden ve uygulanan teknik ile kullanım alanları bakımından gelişme göstermiş, bunun sonucunda, dokumacılığın uygulandığı yerlerde, Tokat’ın Niksar ve Reşadiye ilçelerinde olduğu gibi, yöreye özgü renk/desen/motif farklılıkları oluşmuştur.
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Tokat’ta incelenen heybelerde, bay güzeli adı verilen desenin uygulandığı ve heybenin ağız kısmına, bağcak örüldüğü, beş parçanın yan yana dikilerek yer yaygısı
oluşturulduğu görülmüştür.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat ve ilçelerinde üretimi az da olsa devam eden cecim dokumalara ait ürün örnekleri sunulmaktadır.
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Tokat

Dive El Dokumaları

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Lif/02
Ürünün Yöresel Adı: Bez Dokuma
Ürün Türü: Mekikli dokuma
Üretim Yeri: Günevi Köyü (Dive Köyü) - Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Pamuk iplik
Kullanılan Araçlar: Mekikli dokuma tezgâhı, mekik
Uygulanan Teknik: Bezayağı dokuma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Gömlek, don, çarşaf
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Tekstil ve dekoratif malzemeler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: -
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Orta Asya’da çok eski bir geçmişi olan el dokumacılığı, Selçuklular tarafından
Anadolu’da devam ettirilmiş, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişerek günümüze kadar gelmiş ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde uzun yıllar yaygın biçimde
sürdürülmüştür. El dokumacılığının yaygın olarak devam etmesinde, kırsal alanda
yaşayanların tarımla uğraşmadıkları boş zamanlarını değerlendirmelerine uygun olması, durağan iş gücünün hareketlenmesine katkıda bulunması, elde edilen ürünlerle üretici ihtiyacının karşılanması ve ürünlerin pazarlanmasında gelir sağlanması
açılarından aileye, bireye ve ülkeye katkıda bulunması etkili olmuştur. Giyinme ve
barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla doğan el dokumacılığı, sonraları
çeşitli süsleme öğeleri ile bütünleştirilmiştir.
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Tokat

Dive El Dokumaları

İlk dokumaların, bitkilerin sap ve yapraklarının kullanılmasıyla başladığı sanılmaktadır ve yerleşik düzenin başlamasına paralel olarak, pamuk ve yün
lifleri dokumacılıkta kullanılmaya başlanılmıştır. El dokumacılığı, kullanılan
araç-gereç/renk/motif/desen yönünden ve uygulanan teknik ile kullanım
alanları yönünden gelişme göstermiş ve dokumacılığın uygulandığı bölgelerde, yöreye özgü renk/desen/motif farklılıkları oluşmuştur.
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El dokumalarından mekikli dokumalar, yan yana sıralanmış çözgü ipliklerinin gruplar halinde, gücü denilen çerçevelerle yukarıya kaldırılıp indirilmesiyle, arada oluşan
ve ağızlık denilen açıklıktan mekik aracılığı ile atkı ipliklerinin geçirmesi ile dokunmaktadırlar.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, az
miktarda da olsa Tokat Merkez Günevi (Dive) köyünde üretilen Dive dokumalarına
ait örnekler sunulmaktadır.
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Tokat

Hediyelik Eşyalar

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Lif/03
Ürünün Yöresel Adı: Hediyelik Eşya (Çarpana Dokuma Bilezikler, Boyalı Yumurtalar, Keçe Süsleme)
Ürün Türü: Cecim dokuma, boyalı yumurta, Türk süsleme sanatları
Üretim Yeri: Turhal - Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Kadın Girişimciliğini Güçlendirme Kooperatif Üretimi, şirket üretimi ve münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Yün iplik, kaz yumurtaları, değerli taşlar, keçe, yapıştırıcı
Kullanılan Araçlar: Çarpana kartelaları, masa, makas, fırça
Uygulanan Teknik: Atkı yüzlü tekniği, bezayağı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Süsleme
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Süsleme ve dekorasyon
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bay güzeli
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El dokumacılığı kapsamında yer alan ve Türk dokuma sanatının en eski tekniklerinden birisi olan çarpana dokumalar, çözgü yüzlü, şerit şeklinde ve genellikle geleneksel renk/motif/desenlidir. Çok basit araçlarla her ortamda, her yaştan kadın/erkek
herkesin dokuyabilecek olması bu dokumaların en önemli özelliğidir.
Dokuma tekniğinden kaynaklanan çok sağlam bir yapıya sahip ve ince kuşak şeklinde olan bu dokumalar, Anadolu’da, kadınların bebeklerini sırtta taşımasında veya
yük taşımacılığında, erzak çuvallarının kenarlarında, hayvan süslerinde, çadırların
kurulmasında veya süslenmesinde ve folklorik giysileri süslemede değerlendirilmektedir. Yöresel giysileri tamamlamak üzere kuşak olarak kullanılan çeşitlerinin
saçak, boncuk vb. malzemelerle süslendiği görülmektedir.
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Tokat

Hediyelik Eşyalar

Ticari olarak satışa sunulan ve hediye vermeye uygun her şey, hediyelik eşyadır. Hediyelik eşya, kullanıma yönelik veya dekoratif olabildiği gibi, bazı hediyelikler hem dekoratif hem de kullanıma yönelik olabilmektedir. Hediyeye
önem veren bir toplum olarak anı niteliğindeki hediyelerin, ülkemize gelen
yabancı turist sayısının yüksek olması ve iç turizmin canlanması ile özellikle
ülkemizi ve kültürümüzü tanıtan objeler olmasına dikkat edilmelidir.
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Özellikle Tokat ili Turhal ilçesinde “Kadın Girişimciliği Güçlendirme Projesi” sonucu
üretilen “Sanatsal Bilezikler”in büyük çoğunluğu, çarpana dokuma tekniği uygulanarak yapılmıştır. Ayrıca, ilde Türk süsleme sanatları örnekleri ve boyalı yumurtalar
üretilip hediyelik eşya olarak satışa sunulmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
Tokat ve ilçelerinde çarpana dokuma, Türk süsleme sanatları ve Turhal ilçesinde yumurta boyama teknikleri ile üretilmiş hediyelik eşya örnekleri sunulmuştur.
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Tokat

Tozanlı Çorabı

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Örgü/01
Ürünün Yöresel Adı: Tozanlı Çorapları
Ürün Türü: Çorap örücülüğü
Üretim Yeri: Reşadiye - Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Yün ve orlon iplikler
Kullanılan Araçlar: Beş şiş
Uygulanan Teknik: Beş şişle örücülük, bezayağı tekniği
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Ayak giysisi
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Ayak giysisi ve aksesuar
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Aynalı, göl, pıtırak, saksı, tırmık, kuş, orak eğme, yıldız, tavus kuşu, sıçan
					
dişi, tilif, civan kaşı, analı kızlı, eğme badal, çengel pirinç, tarak
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Türk el sanatları içinde, elde kullanılan yalın araçlarla, tek ipliğin kendi üzerine bükülüp kıvrılarak çeşitli ilmeklerle tutturulması veya düğümlenmesi ile yapılmakta olan
örgüler, önemli bir yer tutmaktadır ve iğne, tığ, firkete, mekik vb. aracılığı ile ipek ve
pamuk ipliklerle yapılan ince örgüler ile tığ ve şiş aracılığı ile yün iplikle yapılan kalın
örgülerden oluşan zengin bir birikime sahiptir.
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Tokat

Tozanlı Çorabı

İnce örgülerin tentene, oya, bağ/düğüm işi (Kastamonu düğümü), kese, oya
(iğne, boncuk vb.) türleri, kalın örgülerin ise el veya makine (trikotaj) türleri
bulunmaktadır. Kalın örgülerin şişle yapılan örneklerine 19. yüzyılda rastlanmaktadır ve çorap, eldiven, diz bağları, çedikler vb. doğal yün veya doğal boyalarla boyanmış yün iplerle yapılan bu örgülerin yanında, pamuk ipliği ile
yapılan örgüler de bulunmaktadır.
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Ulusal giysilerimiz bir bütün olarak ele alındığında; yün, tiftik, pamuk, kıl veya ipek
iplikten, tek şiş veya beş şiş ile örülen el örgüsü çoraplar, motif özgünlüğü ve renk
uyumu ile dikkat çekmektedir. El örgüsü çorapların en belirgin özelliğini oluşturan
motifler, yörelere göre farklılık göstermekle birlikte, çorabı giyen kadın ve erkeklerin, yaşını, sosyal konumunu, medeni durumlarını ve çocuklarının cinsiyetleri ile sayısını anlatmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
özellikle Tokat ili Tozanlı yöresinde üretilen aynalı çorap örücülüğüne ait örnekler sunulmaktadır.
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İğne Oyaları

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/İşleme/01
Ürünün Yöresel Adı: İğne Oyaları
Ürün Türü: Oya
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: İpek, naylon iplikler
Kullanılan Araçlar: İğne, makas
Uygulanan Teknik: İğne oyası
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Başörtüsü
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Başörtüsü, fular, dekoratif örtüler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Biber, kır menekşesi, mendil, kaynana oyası, zoğal, gül oya, kelebek oya,
erik çiçeği, elti eltiye küstü, kaynana yumruğu, saray süpürgesi, küpe,
şeker tabağı, sepet oyası, kabak çiçeği, karanfil, çarkıfelek, zembil vb.
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Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyaları, ilk bakışta dantel ile benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan
iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. Anadolu’nun ipek yolu üzerinde olması ve ipek üretimi yapılması nedeni
ile iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.
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İğne Oyaları

Küçük iğnelerle düğümlenmek suretiyle yapılan iğne oyalarında, düğümler
sıkıştırıldıkça örgü gözleri küçülür ve iğne üzerine iplikle ilmek atmak ve iğneyle ipliği bu ilmek içinden çekmek sureti ile yapılan iğne oyalarının, kare
ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır. Tekli sarma veya çiftli
sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli sarmasından önce, kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesi ile bir halka
oluşturulmakta ve ilmekler belli aralıklarla tekrar edilerek “zürafa” adı verilen
birinci sıra tamamlanmakta, dönüş sırasında da, aynı ilmek, soldan sağa doğru yönlendirilen halka içinden geçirilmektedir. İkinci sıra ise birinci sıradaki
ilmeklerin birleşme noktalarına veya ilmeğin ortasına iğneyi batırarak aynı
işlemlerin sürdürülmesi ve kök/kaya/ana oya gibi bordürü oluşturacak motiflerin yapılması şeklinde gerçekleşmektedir. Örücüler arasında, bölgelere
göre, örgü desenleri, birli pirinç, Mecnun yuvası, Trabzon/trabzan vb. adlar ile
anılmaktadır.
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İğne oyalarında bir çiçek, bir yaprak başlı başına bir motiftir ve kullanıldıkları yere
göre çeşitli biçimlerde dizilerek kompozisyon oluşmaktadır. Söz konusu kompozisyonlar, ulamalar, yemeni oyaları, hotoz oyaları, taç oyaları, dal oyaları, saksı oyaları ve
kese oyaları olarak sınıflandırılabilir. Motiflerin dik durmasını sağlamak için at kılı, anten teli ve son zamanlarda misina kullanıldığı gibi, kolalama işlemi için de yumurta
akı, şeker veya jelatin kullanılmaktadır. İğne oyalarında doğal ipek iplik ve pamuklu
iplik kullanıldığı gibi, pul, boncuk vb. süsleyici gereçler de kullanılmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
iğne oyalarına ait örnekler sunulmaktadır.
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Tığ Oyaları ve Danteller

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/İşleme/02
Ürünün Yöresel Adı: Kroşe
Ürün Türü: Dantel
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Pamuk iplik, ipek iplik, naylon iplik
Kullanılan Araçlar: Tığ, makas
Uygulanan Teknik: Kroşe
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Masa örtüleri, yatak ve mutfak takımları
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Masa örtüleri, yatak ve mutfak takımları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel ve geometrik motifler
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İğne, mekik, tığ, firkete vb. aletler ile yapılan oyalar, geleneksel sanatların en ince
örneklerindendir ve zincir çekilerek, birbirine bağlanarak, düğüm atılarak ve bazen
pul, boncuk, payet kullanılarak şekillendirilir. Tığ, mekik, firkete, koza, yün, mum ve
boncuk oyaları, halen gelinlik kızların çeyizlerinin önemli parçalarıdır.
Önceleri daha çok pamuk ipliği kullanılırken, son zamanlarda sentetik ipliklerin tercih edildiği görülen tığ oyalarında, iplik ile bir ilmek (halka) oluşturulmakta ve sonra
tığa sarılan iplik, bu ilmeğin içinden geçirilerek çekilmektedir.
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Tokat

Tığ Oyaları ve Danteller

Böylece oluşturulan ilmeklerden, zincir adı verilen ilmek sıraları meydana getirilmektedir. Zincirlerden oluşan ilmeklerin, sıralar biçiminde üst üste örülmesi ile de motifler meydana gelmektedir. Bazı örneklerde, ilmeklerin araları
ve içi farklı sayı ve dolama çeşitleri ile boş bırakılmakta veya doldurulmakta
ve böylece, boş ilmekler ve dolu yüzeylerin yanında, farklı atlamalar ve değişik boyutta delikler ile değişik motifler üretilmektedir.
Dantel, her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen, türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü anlamına gelmektedir. En eski dantel
örneklerine, Mısır’daki mezarlarda rastlanılmıştır ve 12. ve 13. yüzyıllarda, kiliselerdeki kıdemli kişiler için dantel giysiler yapıldığı, ancak bu süslemenin 16.
yüzyılda yaygınlaştığı, 17. yüzyılda herkesin, dönemin statü simgesi olan bu
süsten edinmek istediği bilinmektedir.
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Ayrıca, tarihte, sadece yüksek sınıfa mensup kişilerin dantel giymesine izin verildiği
ve dantelin büyüklüğüne göre statülerin belirlendiği, sınır kapılarına yerleştirilen
görevlilerin, dantel giyen alt tabaka mensuplarını durdurarak dantelin boylarını kısalttığı bilinmektedir.
Dantelin masa örtüsünden giyim ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanı vardır ve
yörelere göre değişkenlik gösteren dantel çeşitleri, tarihimizde de Tokat’ta olduğu
gibi yöre kültürünün anlaşılmasında önemli bir yer tutmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında, tığ
oyaları ve dantellere ait örnekler sunulmaktadır.
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Tokat

18

Çocuk Oyuncakları ve Beşik Yapımı
Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Ağaç/04
Ürünün Yöresel Adı: Çocuk Beşiği
Ürün Türü: Ahşap işleri
Üretim Yeri: Elmacık Köyü - Reşadiye - Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Ağaç
Kullanılan Araçlar: Testere, rende, çivi, tığ
Uygulanan Teknik: Geçme, çakma
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Çocukların uyuma ve oynama araçları
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çocukların uyuma ve oynama araçları
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Çocuk beşiği
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Gelişimi hızlandıran, hayal gücü ve yaratıcılığı destekleyen, duyuları uyaran oyun
malzemesi olan oyuncakların, tarihi çok eskilere dayanmakta ve milletlerin kültürleri
ile geçirdikleri tarihi dönemlere göre farklılık arz etmektedir. Teknik bakımdan, basitten günümüzün karmaşık oyuncaklarına kadar uzanan bir sıralamaya tabi tutulduğunda; bilinen en eski oyuncak toptur. Günümüzde, müzelerde teşhir edilen ve
ne olduğu hakkında kesin bir hükme varılamayan parçaların birçoğunun, dönemlerinin oyuncakları olduğu kabul edilmektedir.
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Tokat

Çocuk Oyuncakları ve Beşik Yapımı

Oyuncakların en önemli amacı, oyun çağı çocuklarının gerçek hayata kolayca
uyumunu sağlamaktır. Çocuğun yeteneklerini geliştirirken, seçme ve karar
verme becerilerini de destekleyen oyuncak, aynı zamanda renk, şekil, boyut,
sayı, büyüklük, ses, yapı ve işlev gibi kavramları da öğrenmesini sağlamaktadır. Yetişkinlerin günlük hayatta kullandıkları araç ve malzemelerin küçük
ve basit örnekleri ile oynayan çocuklar, farkında olmadan kendilerini hayata
hazırlamakta, böylece hem eğlenmekte hem de öğrenmektedirler.
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Sanayileşme nedeni ile geleneksel malzemelerin yerini sanayi ürünlerinin aldığı günümüzde, beşik ve beşikçilik sona ermek üzere olan sanatlar içerisindedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
son yıllarda önemi artan organik oyuncaklar arasında yer alan ahşap beşiklerin minyatürlerine ait örnekler sunulmaktadır.
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Tokat

Altın ve Gümüş Bilezikler

Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Metal/03
Ürünün Yöresel Adı: Tokat Bileziği
Ürün Türü: Altın gümüş işleri
Üretim Yeri: Tokat
Üreticinin Niteliği: Erkek
Üretimin Niteliği: Şirket üretimi, münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Altın, gümüş
Kullanılan Araçlar: Mengene, silindir, hadde, pense, karga burun, kaynak, şalama, tavşan ayağı, eğe,
		
kesme makası, el mengenesi, örs
Uygulanan Teknik: Tel bükme, tel çekme, kaynak
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Süslenme ve birikim
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Çeyizlik
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Tokat bileziği
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Geçmişten günümüze çeşitli amaçlarla kullanılan takı ve aksesuarlar, günümüzde
güzellik unsuru olarak gündeme gelmekte ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklere
rağmen, takı kullanma ve süslenme, son günlerde ilgi gören otantik takı kavramı
ile bütünleşerek sürmektedir. Zengin kültür mirasına sahip Anadolu’da, takı sanatları, Selçuklular ve Osmanlılar’dan günümüze kadar çok çeşitli evrelerden geçmiştir,
ancak Osmanlılar zamanında doruğa ulaştığı söylenilebilir. Günümüzde güzelleşme
amacına hizmet eden takı yapma geleneği, değişken ekonomik şartlara bağlı olarak
zaman zaman sorunlar yaşamakta ise de canlılığından ve renkliliğinden ödün vermemektedir.
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Tokat

Altın ve Gümüş Bilezikler

Ülkemizde, altın ve gümüş gibi, geleneksel metallerden yapılmış ziynet eşyalarına takı ve tasarruf amacı ile büyük ilgi duyulması sonucu, hareketli bir iç
piyasa bulunmakta ve özellikle bazı illerimizde, kuyum alanında çok sayıda
insan çalışmaktadır. Kuyumculuk, geçmişte daha basit el aletleri ile yapılırken, kullanılan aletler de gelişmiş ve kuyumcular, sanat kültürünü gelecek
kuşaklara miras olarak bırakma sorumluluklarının yanında, değişiklikleri yakından izlemek ve ustalıklarını sergilemek zorunda kalmışlardır.
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Altın ve gümüş takılarda kullanılan en klasik teknikler, telkari ve savattır. Telkari, ince
altın veya gümüşü üç boyutlu nesne oluşturacak biçimde, çeşitli desenler yaratarak,
henüz ısıyla edindiği esnekliği kaybettirmeden işleme tekniğidir. Telkari tekniği ile
takılar, fincan zarfları, kutular ve sürmedanlar üretilmektedir. Metal yüzey, özellikle
de, gümüş üzerinde derin olmayan oyuklar açılıp içine siyah renkli bir eriyik doldurularak yapılan bezeme olan savatın, düz savat, tırtıllı (perdaz) savat ve oyma savat
olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Savat tekniği ile kutu, saat, fincan zarfı, ağızlık
vb. eşyalar yapılmaktadır.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
klasik ve yeni tasarımlara örnek formu ile altın ve gümüşten yapılan Tokat bileziğine
ait örnekler sunulmaktadır.
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Çömlek Yapımı ve Boyama
Ürün Kodu: YHKB/Tokat/Toprak/01
Ürünün Yöresel Adı: Yeşil Sırlı Çömlek Yapımı ve Boyaması
Ürün Türü: Toprak işleri
Üretim Yeri: Emirseyit Kasabası - Tokat
Üreticinin Niteliği: Kadın, erkek
Üretimin Niteliği: Münferit üretim
Kullanılan Malzemeler: Toprak, boya
Kullanılan Araçlar: Çömlekçi çarkı, fırça, masa
Uygulanan Teknik: Çamuru çarkta biçimlendirme ve boyama
Ürünün Geçmiş Kullanım Alanları: Yiyecek saklama kabı
Ürünün Günümüz Kullanım Alanları: Dekoratif ürünler
Kullanılan Desenin - Motifin Yöresel Adı: Bitkisel, yöresel ve geometrik motifler
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Toprağın, asıl olarak da killi toprağın, çeşitli aşamalardan geçirilip işlenerek şekillendirilmesi sureti ile kullanılmak üzere çeşitli eşyalar üretilmesi, çömlekçiliktir. İnsanlığın çömleği nasıl keşfettiği tam olarak bilinmemekle birlikte, toprağın ateşte
kızarıp sertlik kazandığının tesadüfen bulunduğu genel kabul gören bir varsayımdır.
Bulunma şekli tam olarak bilinmeyen çömlekçiliğin gelişmesi, göçebe kavimlerin
yerleşikliğe geçmesi ile olmuştur ve Anadolu’da yapılan ilk çömlekler, M.Ö. 7000›li
yıllara, diğer bir deyişle, Neolitik Dönem’e tarihlenmektedir.
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20

Tokat

Çömlek Yapımı ve Boyama

Önceleri sargı-dolama usulü ile elde şekillendirilen ve pişirimi genellikle açık
ateşte yapılan çömlekler, M.Ö. 3000 yıllarında, çömlekçi çarkı ile çark üzerinde şekillendirilmeye başlanmış ve yine aynı dönemde, toprağın pişirilmesi
için ilkel fırınlar kullanılmıştır.
Halen, Anadolu’nun pek çok yerleşim yerinde çömlek yapılmakta ve çağdaş
tekniklerle günümüzden binlerce yıl önce uygulanan teknikler, aynı zamanda, birbirine yakın mekânlarda süregelmektedir. Çömleklerin elle yapımında
uygulanan temel yöntemler, çimdik, fitil, levha ve modeldir.
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Anadolu’da üretilen çömlekler, genellikle sulandırılmış çamurla sırlanmakta ve açık
ateşte pişirilmektedir. Günümüzde işlevi kaybolmaya başlasa da, çömlekçilik sanatı
dekorasyon objesi üretimi kapsamında birkaç yörede az sayıda ustası ile devam etmektedir.
“TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatları Envanteri ve Pazar Araştırması” kapsamında,
günümüzde üretimi dekorasyon alanına yönelik devam eden yeşil sırlı çömleklere ait
örnekler sunulmaktadır.
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