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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Ev Ekonomisi Anabilim Dalı 

(El Sanatları Bilim Dalı) 

 

Danışman: Doç. Dr. Zeynep ERDOĞAN 

 

Geçmişte konar-göçer teşkküllerin iklim ve coğrafi konum nedeniyle Denizli ve çevresine  yerleşmeyi 
tercih ettikleri bilinmektedir. Yörenin göçebe yaşantısı ile iç içe olması ve yöresel bir nitelik taşıması 
dokumalara olan estetik beğeniyi artırmıştır. İşte bu estetik beğeniyi taşıyan dokumaları üreten 
dokumacılık merkezlerinden biri de Babadağ’ dır. Yörükler, yaklaşık 800 sene önce yöreye yerleşmişler 
daha sonra ise Oğuz Türkleri havası, suyu güzel diye burayı mesken edinmişlerdir. İlçenin yerleşim yeri 
ve tabiat şartları, hayvancılık yapmaya ve sınırlı bir şekilde bağ, bahçe tarımına elverişlidir. Bu durum 
sanki ilçe halkını yüzyıllardır dokumacılık yapmaya mecbur etmiştir.  
 
Babadağ’ın en önemli gelir kaynağı olan dokumacılık ilçe merkezinde devam etmektedir. Yörede üretilen 
mamüller; pike, çarşaf, ham bez, çeşitli örtüler, kanaviçe, sofra bezleri ve azda olsa havlu çarşaf ve polar 
battaniyelerdir.  
 
 
Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli iplik fabrikalarından sağlanan pamuk ipliklere öncelikle kaynatma, 
ağartma, boyama, kurutma, bobin sarma işlemleri uygulanmaktadır. Dolapta çözgü çözme yöntemiyle 
elde edilen  çözgü tezgaha taşınmakta ve çözgü pliklerine taharlama, gücülerden ve taraktan geçirme 
işlemlerinden sonra dokumaya başlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Babadağ dokumacılığının tarihsel 
gelişimi ve bugünkü durumu ile birlikte dokuma tekniğini oluşturan boya, bobin sarma, çözgü hazırlama, 
dokuma işlemi, bitirme işlemleri vb. gibi aşamalar ve kullanılan araçlar ayrıntılı olarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bunun yanında yörede üretilen düz dokumaların en, boy, kullanılabilir genişlik, çözgü-atkı 
sıklığı, kalınlık, metrekare ağırlık, çözgü ve atkı mukavemeti gibi bazı fiziksel özellikleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada dokumaların raporlarına ilişkin bilgileri oluşturan dokuma şeması, renkli iplik 
sırası, tahar, ayakların gücülere bağlanma planı ve örgü şekli gibi özellikler de şematik halde 
sunulmuştur. Ayrıca dokumaları oluşturan çözgü ve atkı iplikleri üzerinde lif cinsi, numara, büküm ve 
kısalma oranları gibi özelliklerde belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
 
2005, 129 sayfa 
Anahtar Kelimeler: El sanatları, dokuma, iplik,  fiziksel özellik. 
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It is known that migrating groups in the past preferred to settle in Denizli and its surroundings because of 
its climate and geographical location. The vicinity’s close interaction for nomadic life stile and several 
regional qualities attributed to the esthetic affinity shown to textiles. As you see, Babadağ is one of the 
manufacturing centers which has been holding this kind of  affinity to textiles. Immigrants settled in the 
vicinity aproximately 800 years ago and Oğuz Turks chose this region as a settlement place for its fresh 
water and clean air. District’s settlement places and natural sources were suitable for stockbreeding and in 
a limited way for vineyard and garden farming. This situation has made the district’s people weave 
textiles for centuries as if they were forced to do it. 
 
The textile industry which has been the most important revenue is still active in the district center. Textile 
products manufactured in the region are piques, sheets, raw cloths, several kinds of wraps, embroidery 
canvas, tablecloths and a limited number of towel sheets and polar blankets.       
 

The cotton threads provided from thread factories in Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli are initially 
applied the processes of boiling, whitening, painting, drying and coiling up. The warp obtained through 
the method unraveling warp is taken to the loom and weaving is started by the processes of heddling to 
warp threads and heddling and reed draft. 
 
 
In this research we tried to explainthe historical development of weaving in Babadağ, its recent situation 
and the steps of painting, coiling up, warping, waeving and finishing processes which form the weaving 
technique and also tools used during the process. It was determined some physical properties of the 
woven produced in the region such as, width, length, warp and weft setting thickness, weight in square 
meter, brekaing strength of warp and weft, tearing strenght. In this research, it was also presented the 
weaving diagram referring plan of woven, coloured thread order, plans for drafting, denting and lifting 
and type of weaving. In addition , some properties of warp and weft threads such as kind of fiber, number, 
twist and shortening rates are also given.  
 

2005,   129  pages  

KEY WORDS: Handicraft, weave fabric, thread, physical characteristic.  
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1. GİRİŞ 

 

 

Dokumacılık bütün el sanatlarında olduğu gibi Anadolu’ da yüzyıllardan beri uğraşılan 

bir ata sanatıdır. Türkiye’ de gerek ana geçim kaynağı gerekse ikinci bir gelir olarak 

uğraşılan dokumacılık günümüzde de bazı yörelerimizde halen varlığını sürdürmektedir.  

Dokumacılığın sürekli bir geçim kaynağı olduğu önemli merkezlerden biri de Denizli ve 

çevresidir. XIX. yüzyılın başlarına kadar Denizli’ de dokumacılık gerçek bir sanat 

niteliği taşımıştır. Sarayköy, Çürüksu, Tavas, Çivril ve Baklan ovalarının mera olarak 

kullanılması ve dokuma için gereken yünün bu bölgeden elde edilmesi, iyi kalitede 

pamuk yetiştirilmesi ve kireçli suların bol miktarda olması ile birlikte yörenin sanatkar 

halkının gayretleriyle Denizli ve çevresinde dokumacılık uzun yıllardan bu  yana 

sürdürülmüş ve günümüze kadar gelmiştir. Geleneksel iplik boyama da yine antik 

dönemlerden bu yana varlığını korumuş, Hierapolis ve Laodikeia, el dokumacılığının en 

önemli merkezleri olmuştur. 

 

Denizli’ nin dokumacılıkla uğraşılan önemli ilçelerinden biri de Babadağ’ dır. 600-700 

yıllık bir yerleşim yeri olan Babadağ ilçesinde dokumacılık halen en önemli ekonomik 

gelir sağlayan uğraşıdır. İlçenin doğal yapısı tarıma elverişli değildir. Nüfus 

yoğunluğunun çoğu dokumacılıkla uğraştığından tarım ek bir faaliyet olarak yapılır. İlçe 

ticareti dokumacılık üzerine kurulmuştur.  Yörede kullanılan el dokuma tezgahlarının 

1965 yılından itibaren yarı otomatik, 1985 yılından sonra da tam otomatik tezgahların 

kullanımına geçilerek dokumacılık sürekli canlılığını korumuştur. Babadağ’ ın en 

önemli gelir kaynağı olan dokumacılık halen ilçede yoğun bir şekilde devam 

etmektedir.  
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İlçe merkezinde  50 el tezgahı, 200 yarı otomatik tezgah, 500’ den fazla da tam 

otomatik tezgah bulunmaktadır. Jakarlı tezgahlarda pike, armürlü tezgahlarda ise 

genellikle çarşaf, masa örtüsü, sofra bezi dokunmaktadır. İlçe girişinde organize sanayi 

bölgesi bulunmaktadır ve burada 1 nakış atolyesi, 4 çözgü çözme fabrikası ve 1 dantel 

örme fabrikası, 15 ham bez fabrikası, 1 pike fabrikası mevcuttur. Ayrıca yörede 

kanaviçe dokuyan 1 hane, havlu çarşaf dokuyan  1 hane, dikiş-nakış işleriyle uğraşan 10 

hane, bobin sarma işleriyle uğraşan 10 hane, 1 boyahane ve çözgü çözme işini evinde 

yapan 2 hane bulunmaktadır. Babadağ’ da Dokumacılar Kooperatifi’ ne kayıtlı 790 

dokumacı bulunmaktadır.  

Yörede haftada yaklaşık olarak bir ton dokuma üretimi yapılmaktadır. Babadağ’ da 

dokuma üretiminin % 80’nini ham bez, geriye kalanını ise çarşaf, pike, çeşitli örtüler ve 

sofra bezi oluşturmaktadır. Pazarın % 90’ nını iç piyasa özellikle İstanbul, Ankara, 

İzmir yoğunlukta olmak üzere hemen hemen her şehir, geriye kalanını ise  dış piyasa 

oluşturmaktadır. 

Ayrıca yöre Tripolis (Buldan), Hieropolis (Pamukkale) ve Afrodisyas (Geyre) gibi 

önemli tarihi  ve turistik merkezlerle iç içedir. Bu bakımdan yörede üretilen ev  tekstil 

ürünleri önemli bir hediyelik ve turistik eşya olma özelliği de kazanmışlardır.  

Bütün bunların ışığı altında Babadağ’ da dokumacılığın yüzyıllardan beri yapılıyor 

olması, günümüzde ilçede el dokumacılığının canlandırma çalışmalarının bulunması, 

yörede bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların azlığı da göz  önüne alınarak Babadağ 

dokumacılığı ve üretilen düz dokumalar araştırma kapsamına alınmıştır. 

Bu çalışmada öncelikle Babadağ dokumacılığının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu, 

dokuma tekniğini oluşturan boya, bobin sarma, çözgü hazırlama, dokuma işlemi, 

bitirme işlemleri  vb. gibi aşamalar ve kullanılan araçlar ile yörede üretilen düz 

dokumalar üzerinde boyut, kullanılabilir genişlik, çözgü-atkı sıklığı, kalınlık, metrekare 

ağırlık, çözgü ve atkı mukavemeti gibi analizler yapılarak dokumaların bazı teknik 
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özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada dokumaların raporlarına ilişkin 

bilgileri oluşturan dokuma şeması, renkli iplik sırası, tahar, ayakların gücülere bağlanma 

planı ve örgü şekli gibi özellikler  de Ekler bölümünde şematik olarak sunulmuştur. 

Ayrıca üretilen dokumaların özelliklerinin belirlenmesinde önemli unsurları oluşturan 

çözgü atkı iplikleri üzerinde lif cinsi, numara, büküm ve kısalma oranları gibi özellikler 

belirlenmeye çalışılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERİ  

Bu bölüm kurumsal temeller ve kaynak özetleri  şeklinde iki alt bölümden oluşmaktadır.  

Kuramsal temeller bölümünde dokumacılığın tarihçesi, Anadolu’da dokumacılığın 

gelişimi, dokuma tezgahı ve ana parçaları ile dokuma tekniğini oluşturan aşamalar 

hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.  

2.1. Kuramsal Temeller  

Dokuma, atkı ve çözgü ipliklerinin farklı sayıda atlamalarla oluşturdukları yüzeylerdir.  

Dokumacılığın ilk kez nerede yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

bazı arkeolojik araştırmalar sonucu elde edilen dokuma materyalleri bize bu konuda 

fikir vermektedir. Barber (1992), en eski dokuma buluntularının M. Ö. 7000’ de Jarmo, 

M. Ö. yaklaşık 6000’ de Çatalhöyük ve 6. bin yılda Irak’ da bulunduğunu 

bildirmektedir. Yazar ayrıca çeşitli kaynaklara dayanarak iplikleri bükerek biraraya 

getirme işinin Yontma Taş Devri’ ne ait olduğuna dair kanıtların bulunduğunu ve iplik 

eğirme işlemini  el ile gerçekleştiren kişilerin, insanlığın ilk ipi olan yünün, bükülme 

işleminin içerisinde şekillendiğini kabul etmiş olduklarını söylemiştir. Pamuk ve ipeğin 

eğrilmesinin ise yünün eğrilmesinden çok daha sonra olduğunu ve iplik eğirme 

işleminin, teknik anlamda , hem bir ipteki hammaddenin liflerini bükme işlemini hem 

de çekme işlemini kapsadığını ifade etmiştir.  

İlk eğirmenin, liflerin iki el arasında ovuşturularak yapıldığı tahmin edilmektedir. Daha 

sonraları bu işin  yarı yuvarlak bir taş ile diz üzerinde oğuşturularak yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak her iki şekilde de  gerek iki el arasında, gerekse yarı yuvarlak taş 

ile diz arasında oğuşturularak, elde edilen ipliğin uzatılması daima eklemek sureti ile 

olmuştur. Bu Şekilde elde edilen ipliğin aralıklı ve güç olması nedeniyle insanların iği 

keşfettikleri anlaşılmaktadır. Dokuma sanatının direkt olarak eğirmeye bağlı olması 
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nedeni el, ancak gerçek anlamda iplik elde edilmesinden sonra  bu sahada gelişmelerin 

başladığı görülmektedir. Bugün genellikle tahminde ilk dokuma tezgahların dikey 

olduğu düşünülmektedir. Şekil 2. 1.’de görüldüğü gibi bu tezgahlar iki çatal sopa 

üzerinde oturtulmuş yatay bir sopadan meydana gelmiştir.  Çözgü iplikleri bu yatay 

sopa üzerine getirilmiş olup serbest kalan uçların iplerin birbirine karışmaması ve düz 

durması için taşlar bağlanmıştır. Bu tip tezgahta. Çözgü iplikleri el ile tek tek hareket 

veriliyor ve bunlar arasından atkı ipliği yumak şeklinde geçiriliyordu. Kısacası, ağızlık 

hareketi herhangi bir sisteme bağlı değildir. Uzun bir zaman dokuma işi, bu Şekilde 

ipliklerin el ile tek tek kaldırılıp indirilmesine göre yapılmıştır (Yağan 1978). 

 

 

Şekil 2.1. İlk dokuma tezgah modeli (Yağan 1978) 

Keten lifi, Yakın Doğu’ da görülmüş ve burası ketenin kaynağı olmuştur. Avrupa, Mısır 

ve diğer sulanabilen alanlara yayılmıştır (Broudy 1993). Mısır’ da keten lifinden 

dokunmuş bez  parçalarına ise M. Ö. 4500 yılında rastlanmıştır. Farklı kalitelerde keten 

bezi üretilmiştir. Sosyal yapı içerisinde daha yüksek bir yere sahip olan birinin mumya 
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kaplama bezi daha ince yapılmıştır. Keten, saflığın ve ilahi ışığın sembolü olarak 

düşünülmüş ve yanlızca sahipler tarafından giyilmiştir (Wilson 1982). Mısır’ da ölülerin 

öteki dünyadaki giyim ihtiyaçlarını sağlamak gibi bir düşünceyle bu alet ve tezgahların 

mezarlara konulmuş olması Mısırlıların dokuma tekniklerini, bize öğretmiş bunlara göre 

Mısır’da M.Ö 2000 yılına kadar keten dokumaların yere çakılı kazıklara bağlanmış, 

basit çerçevelerden ibaret, yatay tezgahlarda yapıldığı anlaşılmaktadır (Şekil  2. 2.) 

(Aytaç 1982). 

 Cilalı Taş Devri’ ne ait yün kumaş kanıtları, günümüze kadar gelememişlerdir. Çünkü; 

bilindiği üzere, yün çabuk bozulan bir liftir. Fakat; Cilalı Taş Devri İnsanlarının koyun 

yetiştirdiklerine dair koyun kemikleri bulunmuştur. Bütün olasılıklar yün dokumaların 

kaynağından Batıya doğru Cilalı Taş ve Tunç Devri kültürleri ile Avrupa’ ya göç 

ettiğini göstermektedir. İlk pamuk dokumaların  ise geleneksel olarak Hindistan ‘ da 

olduğu bilinse bile, pamuğun ortaya çıkışı Peru’ da olmuştur (Broudy 1993).  

Şekil 2. 2. M. Ö. 2300’ de Peru’ da bulunan pamuk kumaş örneği (Broudy 1993) 
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Eski Batılılar ipeğin, Çin’ deki Seres Ormanlarındaki bir ağacın kabuğunun sıyrılması 

ile elde edilen bir çeşit pamuk olduğunu savunmuşlardır. İpek böceği sırrı sonsuza kadar 

saklı tutulamamış Japonlar bunu M. Ö. 200’ de öğrenmişlerdir. Bu konuda bir çok 

rivayet olmasına rağmen en çok bilineni iki Nestorian keşişinin Çin ya da Khotan’ dan  

ipek böceği ve dut tohumunu bastonlarının içinde kaçırarak Justinian İmparatoru 

tarafından ödüllendirilmeleri ile bu sırrın ortaya çıktığı rivayetidir (Wilson 1982). 

 

 

Şekil  2. 3. Eski Mısır’da bir dokuma atölyesi maketi (Aytaç 1982) 

 

Kanıtlardan anlaşıldığına göre genellikle tezgahların dokuma yapmaları Cilalı Taş Devri 

sırasında olmuştur (Broudy 1993).  
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Dokuma tezgahları her iki başında dört köşeli kalınca birer kiriş bulunan ve çözgü 

iliklerini yerden biraz yüksekte yatay olarak enlemesine girildiği çerçevelerdir. Geniş 

oldukları için, karşılıklı olarak atkı ipliklerini taşıyan mekiklerini taşıyan mekikleri 

çözgülerin yarısına kadar iten iki kişi tarafından çalıştırılırdı. Bulunan en büyük dokuma 

parçasının 2,75 m eninde ve 3,65 m boyunda olması arkada dönen bir leventin 

bulunmadığını düşündürmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında ise düşey tezgahlar görünmeye 

başlamıştır. İran’ın eski sanatından günümüze kalanlar da yine süslü kumaşlar, görkemli 

duvar halıları ve diğer güzel halılarıdır. Bunlara göre pahalı ipekliler, iplik ve metaller 

bulunuyor, aynı zamanda da yarattıkları her şaheser de ikramiye almışlardır. İran’da 

yapılan kazılarda ele geçen parçalar ise çok daha sonralara M.S. 6-12 yüzyıla aittir. 

Bunlar içerisinde de sadece bir tanesinin kesin olarak imalat tarihi ve yeri bilinmektedir. 

O da şimdi Louvre’da bulanan meşhur “Fil ipeği” dir. İran kumaşları içerisinde en zarif 

olanları ise üzerinde insan tasvirleri bulanan ve M. S. 16. yüzyıla ait olan kadifelerdir. 

Yine bu yüzyıllarda İran dokumacılığının üzerinde durduğu diğer bir konu da çift katlı 

ve iç çözgülü kumaşları yapan tezgahlardır. İpek Çin’in  her şeyi olmuştur. Sadece 

dokumacılıkta kullanılmakla kalmamış, günlük yaşam da egemen olmuştur. İmparator 

Wuti’ nin zamanında (M.Ö. 141-89) ipek hükümete vergi olarak verilmiştir. Bu 

bakımdan hükümdarın gelenlere karşılık hediyeleri de genellikle ipek olmuştur. M.S. 

280’lere doğru ise, ipek para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu devirde sikkelerin 

pek kıt olması para yerine, maaşların buğday ve ipekli kumaş ile verilmesine zorlamıştır 

(Aytaç 1982).  

İngiltere’deki dokumacılık tarihine bakarsak eğer, Ortaçağ’da işçilerin haklarının 

korunması amacıyla birlik kurulduğunu ve işçilerin bu birliğe kabulü için bazı kuralarla 

zorunlu olarak uymaları gerektiği görülmektedir. Amerikan yerlilerinin ise oldukça iyi 

birer dokumacı oldukları, tüm ürünlerinin basit yapılı dokumalardan oluşmasına 

rağmen, tezgah üzerindeki kumaşların giyime hazır halde bulunduğu belirtilmektedir 

(Gallinger 1952).  
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Selçuklular, kendilerinden önce de Anadolu’da var olan dokumacılık sanatını daha da 

geliştirmişlerdir (Aytaç 1982). Osmanlılar, Beylik Dönemi’nde, Selçuklulardan 

devraldıkları ileri düzeyde bir dokumacılık bilgisine sahipti. Devletin zamanla 

zenginleşmesi, her alanda olduğu gibi kumaş sanatına da yansımıştır (Salman 2002). 15. 

yüzyılda Bursa’da dokumacılığın büyük ilerleme kaybederek 14. yüzyılda üretilmiş 

dokumalarda kıyaslanmayacak derecede kaliteli kumaş ve kadife üretildiği 

bildirilmektedir. Bugün Türk kumaş ve kadifesi olarak ün kazanmış olan ve dünya 

müzelerinde önemli yer tutan kumaşların 16. yüzyıl Osmanlı dokumacılığının eseri 

olduğu belirtilirken, Türk dokumacılığının 15. yüzyılda olgunlaşarak en yüksek 

mertebesine 16. yüzyılda ulaştığı ve gerçekten bu yüzyılda zarif renk ve desenlerle ince 

zevkli eserlerin yaratıldığı ifade edilmektedir (Öz  1946). 

17. yüzyılın sonuna doğru görülen kumaş kalitesindeki gerilemenin bir çok nedeni 

vardır. İthal kumaşların çoğalması ustaların daha kısa sürede yetiştirilerek maaşla 

çalıştırılmaya başlanması, iş ahlakının yitirilmesi bu çözülmenin ve gerilemenin başlıca 

sebepleridir. Çözgü ve atkılardan iplik çalmalar, kalitesiz boyaların kullanımı, rekabeti 

ve kaliteyi öldürmüştür (Salman 2002). 

18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak dokuma sanayi gerilemeye ve çökmeye 

başlamıştır. II. Mahmut ve Abdülmecit dönemlerinde bu çöküş hızlanmış ve Avrupa  

malları Osmanlı pazarlarını hızla kaplamaya başlamıştır. Abdülaziz devrinde ise, her 

tarafta el tezgahları gitgide silinmiştir. Pamuklu ve yünlü sanayi söz konusu dönemde 

henüz önmeli bir gelişme göstermemiştir. Devlete ait sayılan fabrikalar dışındaki 

dokuma tezgahları ev iç üretim, yöresel olmakta ve dar çevre gereksinimlerini 

karşılamaktan öteye gidememiştir. Daha önceleri ihraç maddeleri arasında yer alan el 

dokumaları 1850’den sonra makineleşen Avrupa tezgahlarından seri halde çıkan ucuz 

mallarla rekabet edememiş, iç pazarlarda bile yerini korumamıştır. Sanayileşmenin 

gereğini kavramış olan Osmanlı yönetiminin iyi niyetle aldığı önlemle çağın 

gereksinimlerine cevap vermekten uzaktı. Bilgi birikiminin olmayışı, altyapı 

yetersizliği, sermaye yokluğu gibi etkenlerin yanı sıra Avrupa’da uzun bir dönemde 

sağlanan gelişmeyi kısa sürede aktarmanın olanağı olmamıştır.  Dış baskı ve iç 
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gereksinmelerle yapılan yeni ticaret anlaşmalarının sağladığı kolaylıklardan da 

yararlanan Batı ürünü sanayi malları, Kırım savaşı sonrasında Osmanlı pazarlarını 

doldurmaya başlamıştır (Çadırcı 1991).  

Günümüzde el tezgahları önemini ve kullanımını gittikçe yitirmiştir. En eski 

sanatlarımızdan biri olan dokumacılık şimdilerde sayısı her gün daha da artan otomatik 

tezgahlarla üretime  devam etmektedir.  

En az iki iplik grubunun aynı düzlemde belli kurallara bağlı olarak ve birbirleriyle dik 

açı oluşturacak şekilde, birbirlerinin altından ve üstünden geçerek bağlantı yapmalarıyla 

bir tekstil yüzeyi oluşturmaları işlemine “dokuma” adı verilir (Yakartepe ve Yakartepe 

1995a). 

 

Şekil 2. 4. Dokuma tezgahlarında dokuma işleminin ve elemanlarının şematik olarak 
gösterilişi: 

1. Çözgü levendi, 2. Çözgü telleri, 3. Gücü çerçeveleri, 4. Gücü telleri, 5. Tarak, 6. Ağızlık, 7. Mekik 
yuvası, 8. Gerdirme düzeneği, 9. Kumaş levendi 

8 

1 
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Dokuma tezgahının ana parçalarından çözgü ipliklerinin sarılı olduğu silindire de 

“kumaş (bez) silindiri” veya “çözgü levendi”, dokumanın, sarılı olduğu silindire de 

“kumaş (Bez) silindiri” adı verilmektedir. Çözgü iplikleri dokuma hızıyla çözgü 

silindirinden çıkarak atkı ipliklerinin atılmasıyla dokumayı oluşturmakta ve bez 

silindirine doğru  ilerleyerek burada tekrar sarılmaktadır (Başer 1983). 

Atkı iplikleri bazı çözgü ipliklerinin üstünden, bazılarının da altından geçer. Bu 

geçmeler, çözgü ipliklerinin gücüler (çerçeveler) aracılığı ile bir kısmının yukarıya, ve 

bir kısmının da aşağıya hareketi ile sağlanır. Yukarıya çıkan ve aşağıya inen çözgü 

iplikleri bir aralık oluşturur ki bu aralığa “Ağız” denir. Atkı iplikleri bu ağızdan 

mekikler aracılığı ile taşınır. Gücüler  çerçeve şeklindedir ve ortasında telli, “boncuk” 

veya “nire” denilen gözcükler oluşturulmuştur. Bu boncuklardan çözgü iplikleri geçirilir 

(İmer 1987).  

İki kol ile alt ve üst ağacı denilen yassı iki tahtadan oluşmuş, dokuma tezgahının önünde 

ileri geri hareket eden ve üzerinde tarak, mekik yuvası ve mekiği bulunduran düzeneğe 

“tepe” adı verilmektedir. Tepe çözgü ipliklerini bir kısmının aşağıya bir kısmının 

yukarıya çıkmasıyla oluşan aralığa atılan atkı ipliğini tarak yardımıyla sıkıştırmaktadır. 

Tarak, tezgahın sabit bir parçası değildir. Dokuma türüne ve tarak numarasına göre 

değişebilen ve kolaylıkla tepeye takılıp, çıkarılabilen bir parçasıdır (Eşberk 1939). 

Tezgah ister otomatik ister el tezgahı olsun muhakkak bir mekiğe sahiptir. Tahtadan, 

mikadan hatta eski çağlarda kemiklerden, boynuzdan bile imal edilmiştir. Sivri 

uçlarında demirler bulunmaktadır ve ortası da atkı ipinin yani masuranın yerleşebileceği 

büyüklükte boştur.  

Çözgü ipliklerini dokumanın enine gerekli olan miktarını birbirine karıştırmadan 

çözmek, hazırlamak ve dokuma tezgahına taşımak oldukça ustalık ve beceri isteyen  bir 

iştir. Dokumacılıkta çözgü çözme işlemi yerde, duvarda, yatay ve dikey dolapta olmak 

üzeri değişik Şekillerde yapılabilmektedir, yerde çözgü çözme işleminde öncelikle yere 
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dik olacak biçimde birbirine paralel ve iki sıra halinde çubuklar yerleştirilmektedir. Bu 

düzeneğin duvarda hazırlanmış haline de “duvarda çözgü çözme işlemi” denilmektedir. 

Çözgü ipliklerini meydana getireceği kuvvete dayanıklı olarak hazırlanan bu çubuklara, 

çözgü uzunluğu dikkate alınarak çözgü iplikleri sarılmaya başlanır. En baştaki çubuğa 

çözgü ipliğinin ucu bağlanır ve iplik bir ön bir arka çubuğa sarılarak en son çubuğa  

gelinir.Çözgü  iplikleri 8 rakamı şeklinde son çubuğa çapraz dolar ve yine aynı 

çubuklara sarılarak geriye döner. Bu Şekilde ipliklerin sarılma işlemi tezgahta 

dokunacak kumaşın enini oluşturacak iplikler sayısı elde edilene kadar devam eder. Bu 

arada dokumada yapılacak desende göz önünde tutularak gerekli yerlerde renkli çözgü 

iplikleri ilave edilir. Çözgü çözme işlemi bittikten sonra, birbirini çapraz olarak kesmiş 

olan ipliklerin arasından, bu çaprazlığın bozulmasını önlemek amacıyla iplik veya buna 

benzer bir malzeme geçirilir  (Eşberk 1939).  

Bazı yerlerde çözgü hazırlamak için birbirinin içine girebilecek biçimde kalın çıtalardan 

yapılmış iki dikdörtgenin oluşturduğu dikey dolaplar ve kullanılmaktadır. Bu dolaplar 

kısa kenarlarını birbirini kestiği noktadan geçirilen ve bir ucu tavana, diğer ucu 

döşemeye tutturulmuş bir eksen etrafında dönebilmektedir. Uzun kenarları üzerine 

çözgü tellerini geçirmeye yarayan çiviler bulunmaktadır. Çözgü hazırlamak için yine 

belirli iplik, çağdaki masuralardan sağılır, dolabın uzun kenarının alt ucunda çapraz 

yapılır ve dolap döndürülerek çözgü telleri sarmal olarak aşağıdan yukarıya sarılır. 

Dolabın üst köşesine gelince tersine döndürülerek bu kez geriye sarılır. Alt uçta yine 

çapraz yapılır ve dolap  döndürülerek çözgü telleri sarmal olarak aşağıdan yukarıya 

sarılır. Dolabın üst köşesine gelince tersine döndürülerek bu kez geriye sarılır. Alt uçta 

yine çapraz yapılır ve işlem dokuma eni için gerekli çözgü teli tamamlanıncaya kadar 

sürdürülür. Bütün bu işlemlerden sonra duvardaki çivilerden sökülen ya da dolaptan 

çıkarılan çözgüde, tezgaha taşınıp taharı yapılıncaya kadar top şeklinde sarılarak ya da 

zincir şeklinde örülerek saklanır (Aytaç 1982). 
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Şekil 2. 5. Dikey  Dolap (Aytaç 1982) 

 

Tahar, örgünün içindeki birbirine benzeyen ve benzemeyen çözgü hareketlerinin 

belirlenmesi işlemidir. Tahar ile, verilen bir deseni oluşturmak için kullanılacak çerçeve 

sayısı gösterilir. Tahardan faydalanarak hangi çözgülerin hangi çerçevelerin 

gücülerinden geçirileceği belirlenir. Birbirine benzemeyen hareket kadar çerçeve 

sayısına gereksinim vardır. Bazen de çerçeve sayısının belirlenmesinde çözgü sıklığı da 

rol oynar. Tahar çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: Düz tahar, atlamalı tahar, zip-zak tahar, 

kırık tahar, aralıklı tahar, atlamalı düz tahar, grup tahar, bölünmüş tahar, kombine 

tahardır. Armür ise, birbirine benzemeyen hareketlerin bir araya getirilme işlemidir. 

Armür, atkı atılacağı zaman hangi çerçevelerin yukarıda, hangi çerçevelerin aşağıda 

kalacağını belirler  (Başer 1983, Şeber ve Alpan 1989).  

Ağızlığı yapılarak hazırlanmış çözgü iplikleri toplu olarak alınıp dokuma tezgahının 

arka tarafına getirilir. Çözgünün ağızlığını tutan ipliğin uçları sökülerek gerilir ve 

tezgahın iki yan ağaçlarına çakılmış çivilere takılır. Bu aşamadan sonra iki kişi, biri 

tezgahın oturak tarafında diğer karşı tarafta, aralarında gücü çerçeveleri kalacak şekilde 

otururlar. Karşı tarafta çözgü iplik demetini tutan kişi, sağ eli ile iplikleri karıştırmadan 



 14

sırasıyla ayırıp kendisinin sağ tarafından, çözgü ipliğini iplik geçirilecek gücü teline 

uzatır. Tezgahın oturak tarafından bulunan kişi bir çekecekle bu ipliği çeker ve çözgü 

ipliklerini sol elinde biriktirir. Burada çözgü ipliğini geçiren kişi çözgü ipliklerini, tahar 

şemasındaki gücü çerçevesi ve gücü teli numarasına dikkat ederek geçirmek zorundadır. 

Böylece bütün çözgü iplikleri gücü tellerinden sırasıyla geçirilir ve tahar tamamlanır 

(Eşberk 1947, Aytaç  1982).  

Tahar tamamlandıktan sonra, iplikler taraktan geçirilir. Bu işlemlerden sonra, gücü 

çerçevelerinin yüksekliğini ayarlamak için bir makaraya takılı iki gücüden birisinin iki 

başına cırcır denen madeenden delikli bir askı konur. Gücü çerçeveleri maber ile köprü 

ağacı arasında gerilmiş olan çözgü ipliklerini gücü deliklerinde serbest tutacak şekilde 

asılmış bulunmalıdır. Gücüler de düzenlendikten sonra ayaklıkların bağlanmasına 

geçilir. Ayaklar, sol baş bir, sağ baş iki diye numaralandırılır ve bu sıraya göre çalışır. 

Gücü çerçeveleri iki tane ise ön çerçeve sol ayaklığa , arka çerçeve ise sağ ayaklığa 

bağlanır. Gücülerin ayaklığa balanması şöyledir: Her çerçevenin altında iki tarafındaki 

kancalara takılan iki ipin ucu, 30 cm kadar aşağıda üçgen olacak biçimde birleştirilir ve 

tek iple yerden bir karış kadar yukarıda bulunması gereken ayaklığa bağlanır. Diğer 

ayaklıkta aynı hizada olmak üzere bağlanmalıdır. Çerçeve 4 tane ise 4 ayak bağlanacak 

demektir. Bunun için bazı dokumacıların “maşa” ismini verdikleri yandan uzanan 

çıtalara lüzum vardır. Bu çıtalar yandan uzanan bir çerçeve içinde demir çubuklara 

mafsallanır. Çerçeveler çoğaldıkça ayaklıkları bir hizada bağlamak güçleşir. Bütün 

ayaklıkların altına istenilen yükseklikte tutacak bir tahta ve üstünede yine boydan boya 

bir tahta konup üzerine oturulur ve öyle bağlanırsa ayaklıklar bir hizada bulundurulmuş 

olur (Eşberk 1947). 

Dokumanın yapılmasından başka bir deyişle dokuma örgüsün oluşmasında iki etken 

vardır; 1. tahar, yani çözgü ipliklerinin gücü çerçevelerinden geçirilme düzeni, 2. armür, 

yani atkı ipliklerini atılması sırasında çerçevelerin yukarıda veya aşağıda olma durumu 

dokuma örgüsü bu iki etkenin uygulanmasından, sonra ortaya çıkan çözgü ve atkı 

ipliklerini bağlanma durumu, ani sonuçtur. Dokuma tezgahında 4 çerçeve kullanıldığını, 

çözgülerin sıra tahara göre geçirilmiş olduğunu düşünelim Şekil 2. 7’ de görülen armür 



 15

uygulanarak bezayağı örgüsü elde edilebilir. Ortaya çıkan örgü şeması, armür şemasının 

aynıdır (Aytaç  1982).  

    

    

    

    

 

Şekil 2. 6. Dokumanın şeması 

                                                                                           

    

    

    

    

 

Şekil 2. 7. Ayakların gücülere bağlanma planı 

Ayakların gücülere bağlanma planı Şekil 2. 6.’ da verilen dokuma şeması gözönünde 

tutularak şu şekilde yapılmaktadır. 

Dokuma şemasında gücüler yukarıdan aşağıya 4, 3, 2, 1 ayaklar soldan sağa 1, 2, 3, 4 

şeklinde numaralandırılır. Burada gri kareler çözgü ipliklerini, boşluklar ise atkı 

ipliklerini ifade etmektedir. 
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Ayakların gücülere bağlanma planında ise gücüler yukarıdan aşağıya 1, 2, 3, 4 ayaklar 

soldan sağa 1, 3, 4, 2 (Şekil 2. 7. ) şeklinde numaralandırılır. Dokuma şemasına göre 1 

ve 4 numaralı gücüler birinci ayağa, 1 ve 2 numaralı gücüler ikinci ayağa, 2 ve 3 

numaralı gücüler üçüncü ayağa, 3 ve 4 numaralı gücüler dördüncü ayağa 

bağlanmaktadır.  

Bütün bu işlemler bittikten sonra dokuma işlemine geçilmektedir. Dokuyucu tezgahın 

oturma tahtasının tam ortasına oturur. Dokuyucu bundan evvel atkı masuralarını sarıp 

kendisine yakın tezgahın yan tahtalarından birine çakılmış, bir kutu içine doldurulmuş 

ve renklerine göre birkaç  bobin ipliği ön yukarısına asmış bulunmalıdır. Tefeler kamçılı 

tefedir. Tefenin iki taraf yuvasında ileri geri giden ve “taka” ismi verilen mekik 

vurucularının uçlarına bağlı ipler tefenin ortasında birbirine birleştirilmiş ve ayrıca bir 

iple bağlanıp ipin ucu tefenin üst ağacı ortasındaki makaradan geçirilerek küçük bir 

tutamak bağlandıktan sonra dokuyucunun önünde sarkıtılmıştır. Bu ip çekildiği zaman 

takalar, yuvadan dışarı çıkar, fırlamamaları için tefenin kollarından aşağı eğik kısa bir 

tahtaya iple bağlanmıştır. Mekik masura ile doldurulur. İpliğin ucu mekik boncuğunun 

deliğinden dışarı alınır ve klenardan çözgü ipliğinin birine dolanır. Mekik tefenin soluna 

alınır. Dokuyucu dik oturarak sol ayağını soldan birinci ayaklığın üzerine, sol elini 

tefenin ortasına kor ve sağ eliyle kamçıyı çekmeye hazırlanır, tefeyi bir karış kadar öne 

iterken ayağını basar, çözgü ipliklerinin bir kısmı yukarda kalır ve bir kısmı aşağıya 

inerek ağızlık açılır. Bu esnada kamçıyı çekerek mekiği açılan ağızlık içinden soldan 

sağa gönderir. Atkıyı sıkıştırmak üzere tefeyi kendine doğru kuvvetlice çekerken sağ 

ayağını ikinci ayaklığa basar, çözgü ipliklerinden yukarıdakiler aşağı inerve aşağıdakiler 

yukarı çıkar. Böylelikle çapraza alınmış olan atkı, tefe ile sıkıştırılır. Tefe yine geri itilir 

ve açılmış olan yeni ağızlıktan ve kamçı çekilerek mekik, sağdan sola gönderilir ve 

böylece üçüncü, dördüncü… ayaklıklar basılarak tekrar birinci ayaklığa dönülür. Bu sıra 

üzerine dokumaya devam olunur. Bütün bu söylenen hareketler çok çabuk yapılmalıdır. 

Bir dakikada normal olarak atılan mekik adeti 60’ dan yüksektir.  
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Bir karış kadar yer dokunduktan sonra gerim biraz gevşetilir. Selmin sarılır. Bundan 

sonra “çımbar” ismi verilen iki tarafı çivili ve uzanıp kısalabilir bir gergi tahtası, 

taraktan geçen çözgü enine göre ayarlanıp dokumanın kenarlarına gerilerek batırılır. Bu 

yapılmazsa dokuma eninden, zamanla kaybeder ve büzülür. Dokumaya devam edilir. 

Ve her 10-15 cm’ de bir çımbar ileri alınarak dokunan kısım selmine sarılır. Dokuma 

selmine bir kaç dolam sarıldıktan sonra selmin geri çevrilerek dokuma açılır. Ucundaki 

ipler ve çıtaya bağlı uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki 

yarığa yerleştirilip üzerine çıtası konur ve selmin döndürülerek dokuma düzgün bir 

suratle sarılır, tekrar dokumaya devam edilir. Buarada kopan çözgü telleri dokumacı 

bağlaması suretiyle düğümlenir (Eşberk 1947).  

Dokunan dokuma selmine sarılmadan önce daima gerim açılmalıdır. Gerim düğümü 

tefe hizasına gelince ip çözülüp tekrar arkada çözgünün aşağı taraflarına bağlanmalıdır. 

Dokuma bitiyorsa çözgüyü son haddine kadar dokuyabilmek için çözgünün geri tarafı 

yaygın olarak bir çubuğa geçirilir. Böylece dokuma işlemi tamamlanır (Eşberk 1947). 

 

2. 2. Kaynak Özetleri 

 

Eşberk (1939)’ un köy el sanatları hakkında yaptığı çalışmada, el sanatlarının temeli 

olan hammaddeleri sınıflandırmış, daha sonra aynı hammaddelerin üretilmesini ve 

işlenebilir duruma getirilmesini işlemiş ve boya işleri , doğal boyalar hakkında 

açıklamalar getirdikten sonra köy el sanatlarını, örme işleri, dokuma işleri, halı ve kilim 

işleri, nakış işleri, tepme-keçe işleri, köylü kıyafetleri, biçim ve dikim işleri, olmak 

üzere yedi bölüme ayırarak her birinin dokuma tekniği , kullanılan araçları , 

Türkiye’deki durumu ve önemli merkezleri, tarihçesi ve önemi hakkında geniş 

açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca diğer el sanatlarını da tahta işleri, sepet ve hasır 

işleri,toprak ve kil işleri, maden işleri olarak sınıflandırmıştır. Bu çalışması Türkiye’ de 

köy el sanatları hakkında yapılan ilk bilimsel çalışma olması bakımından önemli bir 

yere sahiptir. 
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Eşberk (1947), yaptığı çalışmada en ileri seviyede teknolojiye sahip ülkelerin bile köy el 

sanatlarına verdikleri önemi ifade etmektedir. Türkiye’ de köy el sanatlarının köylü 

nüfusunun  boş duran iş gücünü ve hammaddesini değerlendirmesi yönünden önemli bir 

yeri olduğuna ve geçmişte  çok ileri gittiğine değinildikten sonra bilinen nedenlerden 

dolayı gerilediği belirtilmekte ve özellikle el dokumacılığı, halıcılık gibi el sanatlarının 

geliştirilmesi için hemen önlemlerin alınması gerektiği önerilmektedir.  

Cillov (1949), Türkiye’ de pamuk lifi üretimi ve pamuklu giyim eşyası ihtiyacı ve bunu 

karşılama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Çalışmasının büyük bir kısmını Denizli ve 

özellikle Denizli’ nin dokumacılıkla uğraşan ilçeleri olan Sarayköy, Babadağ, Buldan, 

Tavas ilçeleri ile Kızılcabölük ve Kale bucaklarında yapmıştır. Karşılaştırma yapmak 

amacıyla da İstanbul, Bursa, Antakya, Gaziantep, Kastamonu ve Kütahya’ daki  

dokumacılar üzerinde anket uygulamıştır.  

 Denizli’ deki dokuma imalatı ve ekonomik organizasyon bakımından ev sanayi, 

müstakil küçük sanayi ve atolyelerde yapılan toplu çaluşma şekilllerinde görülmekle 

beraber Birinci dünya Savaşı sonrasında ev sanayi tipinin geliştiği ifade edilmektedir. 

Daha sonra el dokumacılığında uygulanan tekniklere değinilerek kasar, haşıl, boyama, 

desen, kullanılan aletler, tezgahlar, çözgü çözme, dokuma işlemi, apre işlemleri ile 

pamuklu dokuma hammadde temini üzerinde durulmuştur. Kooperatif kurulması 

zorunluluğu üzerinde durulmuş ve bunun önemi belirtilmiştir. Son bölümünde ise el 

sanatlarının ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için gereken şartlar ve bu konu 

hakkında yapılması gereken çalışmalar üzerinde durulmuştur.  

Timurkan (1976), “Pamuklu Dokuma Teknolojisi adlı çalışmasında, dokumaya hazırlık, 

iplik numaralandırma sistemleri, bobin makineleri, büküm makineleri, pamuklu 

mensucatta kopçalar, katlı iplik numaralanması, çözgü makineleri, haşıl makineleri ve 

çeşitli haşıl reçeteleri, atkı mekineleri, işletme renk numaralarının tanımı, pamuklu 

mensucatta kullanılan boyaların tanımı ve kimyasal yapısı, dokumaya günlük iplik 

ihtiyaç tesbiti, tahar dairesi, dokuma örgüleri ve tatbikatı, dokuma makineleri, çeşitli 

kumaş hatalarından ayrıntılı olarak söz etmiştir. 
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Arlı (1978), yaptığı çalışmada Kocaeli’ nin Kandıra İlçesi’ nde keten dokumacılığı ve 

ilçede dokunan keten bezlerinin bazı teknolojik özelliklerini belirlemiştir. Çalışmada 

keten üretiminin en yoğun olduğu 22 köye gidilerek ketenin hasadı, havuzlama, 

kurutma, kırma, tarama, yumuşatma, eğirme, ağartma, çözgü hazırlama, dokuma 

evreleri fotoğraflarla belgelenmiş ve kadın çamaşırlığı, erkek çamaşırlığı, çarşaflık ve 

elbiselik olarak dokunan toplam 71 adet dokuma üzerinde boyut, çözgü ve atkı sıklığı, 

metrekare ağırlığı, kalınlık, çözgü ve atkı mukavemeti ve yüzde uzama, yırtılma 

mukavemeti, çözgü ve atkı iplikleri üzerinde de lif cinsi, numara ve büküm özellikleri 

belirlenmiştir.  

Atalayer (1980), “Buldan Dokumaları” adlı araştırmasında, ülkemizdeki tekstil 

endüstrisinin durumunu incelemiş, pamuklu dokumacılığın dokuma sektöründeki 

önemine değinmiş, önemli dokumacılık merkezlerinden birinin de Denizli ve Denizli 

İline bağlı Buldan İlçesi olduğu üzerinde durmuştur. Ayrıca Buldan’ ın coğrafi yapısı, 

ekonomik durumu, dokumacılığın tarihsel gelişimi, Buldan’ ın mevcut işletme tipleri ve 

mevcut çalışma koşulları belirlenmiştir. Ayrıca dokumacılığın hammaddesi olan 

iplikten dokuma işlemine kadar geçen hazırlık işlemleri, el ve motorlu tezgahlarda 

dokuma işlemleri ve üretilen dokuma çeşitleri üzerinde durmuştur. Araştırmada 49 adet 

dokuma, bazı fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırma materyali kapsamına 

alınmış, Buldan ‘ da üretilen dokumaların pazarlanması, dokumacıların sorunları ve bu 

sorunlara yönelik alınması gereken önlemler üzerinde açıklamalrda bulunulmuştur. 

Harmancıoğlu (1981), “Tekstil Maddeleri II, Rejenere ve Sentetik Lifler” adlı 

çalışmasında Rejenere ve Sentetik Lifleri sınıflandırmış, içerikleri, başlıca özellikleri ve 

kullanım alanları hakkında geniş bilgiler vermiştir.  

Çadırcı (1991), “Tanzimat Dönemi’ nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 

Yapıları” adlı çalışmasında XIX. yüzyıl başında Osmanlı imparatorluğu’ nun genel 

durumu, siyasi, ekonomik yapısı, Tanzimat öncesinde yönetim merkezi olan Anadolu 

Kentleri, askerlik ve güvenliğin sağlanması, vergiler ve bu dönemde dokuma sanayiinin 

önemi ve sorunlarını aktarmıştır. Önemli dokumacılık merkezlerinden olan İstanbul, 
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Bursa ve Denizli gibi illerden  bahsetmiş, dokumada görülen gerilemenin nedenlerinin 

tarım ve ticaret için geçerli olanların yanısıra, yabancı malların Osmanlı pazarlarına hızla 

girmeye başlamasının da büyük etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Kaya ve Yazıcıoğlu (1992), “Lif Teknolojisi” adlı çalışmasında, tekstil hammaddeleri 

olan liflerin sınıflandırılmasını yapmıştır. Doğal liflerin yetiştirilmesi ve toplanması, 

sistematikteki yerleri, kullanıldığı yerler, elde edilişi, histolojik yapısı, fiziksel 

özellikleri, kimyasal özellikleri ve fabrikasyon ve kullanım özelliklerini sunmuştur. 

Yapay liflerin ise içerikleri, özellikleri, kullanım özellikleri, çeşitleri hakkında ayrıntılı 

bilgiler vermiştir.  

Başer (1992), “Elyaf Bilgisi” adlı çalışmasında, lifleri, doğal lifler, kimyasal elyaf ve 

yapay elyaf olmak üzere iki ana başlıkta sınıflandırmıştır. Tekstil liflerinin yapıları, 

temel özellikleri hakkında bilgiler vermiştir.  

Yakartepe ve Yakartepe (1995), “Tekstil Teknolojisi, Elyaf’ tan Kumaş’ a” on ciltlik 

çalışmalarında, elyaf ve elyaf özellikleri  ve testleri, genel iplikçik bilgileri, dokuma 

teknolojisi, örme kumaşlar ve dokusuz yüzeyler hakkında bilgiler vermişlerdir. Ayrıca 

vermiş oldukları bilgileri ayrıntılı fotoğraf  ve çizimlerle desteklemişlerdir. 

Erdoğan (1996), yaptığı çalışmada Denizli’ nin önemli bir dokumacılık geçmişine ve 

ününe sahip Buldan ilçesinde , dokumacılığın tarihsel gelişimi, bugunkü durumu, 

dokuma tekniğini oluşturan boya, bobin sarma, çözgü hazırlama, dokuma işlemi, 

bitirme işlemleri vb. gibi aşamalar ve kullanılan araçlar ayrıntılı olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca yörede üretilen düz dokumaların en, boy, çözgü ve atkı sıklığı, 

kalınlık metrekare ağırlık, çözgü ve atkı mukavemeti, yırtılma mukavemeti gibi bazı 

fiziksel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada dokumların raporlarına ilişkin 

bilgileri oluşturan dokuma şeması, renkli iplik sırası, tahar, ayakların  gücülere 

bağlanma planı ve örgü şekli gibi özellikler de şematik olarak sunulmuştur. Ayrıca 
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dokumaları oluşturan çözgü ve atkı iplikleri üzerinde lif cinsi, numara, büküm ve 

kısalma oranları gibi özellikler de belirlenmeye çalışılmıştır. 

Katırancı (1996), yaptığı araştırmada  Denizli yöresinde tespit edilen atkı yüzlü düz el 

dokumalarını incelemiştir. Düz el dokumalarının yöresel olarak ciddi bir şekilde ele 

alınmadaığını belirtmiştir. Geçmişte konar-göçer teşekküllerin iklim ve coğrafi konum 

nedeniyle bölgede yerleşmeyi tercih ettiklerini dolasıyla bugüne kadar incelenmemiş 

olan Denizli Bölgesi’nin araştırmaya alındığını ifade etmiştir. Yaptığı ön tarama 

sonucunda, ulaşımı zor dağlık bölgelerde dokuma örneklerine ve dokuma tezgahlarına 

rastlanmıştır. Köylerde bulunan dokuma örnekleri, dokumanın teknik özellikleri, 

dokuma malzemeleri, ve kullanılan aletler tespit edilmiş ve katologlanmıştır.  

Sonuç olarak yörede dokumacılığın halen sürdürüldüğü, atkı yüzlü düz el 

dokumalarından en çok cicim ve kilim tekniklerinin kullanıldığı, renk ve motif 

yönünden birkaç bölge ile benzerlik görüldüğü gibi, farklılıklarında ortaya çıktığı 

karşılaştırmalı olarak ispat edilmiştir.  

Ay (1998), “Denizli ilindeki Tekstil İşletmelerinde Uygulanan Haşıllama Sürecinin 

Rehabilitasyonu” adlı araştırmasında, bez ve havlu dokumacılığının tarihsel önemi olan 

Denizli ilindeki tekstil işletmelerinde uygulanan haşıllama işlemleri incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı; haşıllama sürecinin incelenerek, performans değerlendirmeleri 

yapılarak haşıl parametrelerinin tespit edilmesi ve bu parametrelerin haşıllama işlemine 

etkilerinin incelenmesidir. Elde edilen     parametreler haşıllama işlemi ve kumaş 

performansı göz önünde bulundurularak değerlendirilip veriler sunulmuştur. Denizli 

ilindeki haşılhanelerin makine park, olarak oldukça yeni olmalarına karşın yapılan 

haşıllama işlemlerinin dokuma için yeteri, hassasiyet ve kalitede olmadığı görülmüştür 

Ayrıca işletmelerin makine seçiminde hatalar yapmaları, sonucu ya makinalarını verimli 

kullanamamakta veya yanlış kullanım sonucu makinalar zarar görmekte iplik ve kumaş 

firelerinin arttığı görülmüştür. Haşıllama ve çözgü hazırlama işlemlerinde çalışanların 

tamamına yakını kısım sorumlularının ise yarısı ilkokul mezunudur. Çalışanların çözgü 

hazırlama, haşıl maddeleri haşıl flottesi hazırlama, haşıllama ve haşıllı çözgülerin 
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yarattığı sorunları bilmeleri açısından dokuma konularında işletme içi eğitimin gerekli 

ve faydalı olacağı sonucunu doğurmuştur. Teknik elemanların yetersizliği de sorunların 

çözüm sürecini geciktirmiştir. Denizli ilindeki haşıl makinaları imalatçılarının da teşvik 

edilip desteklenmesi sonucu ülkemiz makine başını 1,000,000 Dm döviz tasarrufu 

sağlanayacağından, tüketimi yapılan karboksi metil nişasta sentetik haşıl maddeleri ve 

haşıl yardımcı maddelerinin yerli üretimi desteklenerek teşvik edilmesinin ve bu 

konularda bilimsel araştırmalar yapılmasının gerekliliğinden, standart konsantrasyonda 

sıvı halde haşıl maddesi üretilerek piyasaya sürülmesi halinde haşıllama işlemindeki 

hataların en aza indirileceğinden sözedilmiştir. 

Özcan (1998), “Türkiye ve Avrupa Birliği’ nde Tekstil sektörünün Ekonomideki Yeri 

ve Denizli Örneği” adlı araştırmasında, Türkiye'nin sanayileşmesinde köklü bir geçmişi 

bulunan tekstil sektörünün çok önemli bir yeri olduğundan ve sektörün ekonomi 

içindeki ağırlığının oldukça fazla olmasından dolayı Türkiye'nin ihracatının yaklaşık 

yarıya yakınını tekstil ürünleri oluşturduğundan söz edilmiştir. Tekstil ihracatında AB 

üyesi ülkelerin  ilk sıralarda geldiğini ve son yıllarda gelişmiş ülkelerin sektörü sermaye 

yoğun hale getirme çabaları sonucunda sektörün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkeler açısından önemininin arttığından  Türkiye-AB tekstil ticaretinin de daha da 

önem kazandığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın birinci bölümünde Türkiye'de tekstil 

sektörü ve ekonomik etkileri ele alınmış, ikinci bölümde ise AB tekstil sektörü ve 

ekonomik etkileri incelenmiş, üçüncü bölümde ise ilk iki bölümde ele alınan konuların 

karşılaştırması yapılmıştı, dördüncü bölümde de Denizli örneğinde tekstil sektörü ve 

ekonomik etkileri ele alınmış ve  sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır. 

Arlı vd. (1999), Geçmişte çok geniş bir kullanımalanına sahip keten lifinin, günümüzde 

farklı kullanım alanlarında da değerlendirildiğini bildirmişlerdir. Ülkemizde yöresel el 

dokumacılığında kullanılan ketenin iç çamaşırlık, perdelik, mendil, yazlık elbise, 

gömleklik, çadır gibi ürünlerin yanında çarşaflık olarak da kullanıldığını ifade 

etmişlerdir. 
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Nurhan (1999), “Denizli Yöresi İğne Oyaları Ve Çağdaş Yorumları” adlı araştırmasında 

Denizli Yöresi iğne oyalarını gün ışığına çıkararak unutulmaktan kurtarmak ve çağdaş 

yorumlarıyla birlikte yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak; her kesimden ve her yaştan 

bayanların özellikle gençlerin ilgisini bu konuya çekerek iğne oyalarının çağdaş Türk 

kültüründe ve bugünkü Türk kadının yaşamında yeniden yerini almasına katkıda 

bulunmak, Halk sanatları konusunda ülkemizin   çok  zengin   kaynaklara   sahip   

olduğunu   göstermek amaç edinilmiştir.  

Tekniğin ilerlemesi, geleneksel yaşam biçimi; ve zevklerin değişmesi, hazırcılığa 

alışılması, ucuzluğun tercih edilmesi gibi sebeplerle, günümüzde iğne oyaları ve 

genelde tüm el sanatları, gittikçe unutulmaya   yüz  tuttuğundan bahsedilmiştir.Tezin    

hazırlanmasında    ilk   adım   olarak   basılı   yayın    taraması yapılmıştır. Daha   sonra;   

bu   işten   anlayan, iğne   oyası   yapmasını   bilen  özellikle  yaşlı   kadınlar  tespit   

edilmiştir.   Tüm   iğne   oyası   örnekleri tek tek   evler  dolaşılarak   derlenmiş,   

unutulmaya   yüz tutmuş, çevrede   nadir   görülen, karakteristik   özellikler  taşıyan, 

birbirinden   farklı   100   çeşit   iğne   oyası   örneğinin   renkli   fotoğraf  ve   slaytları   

çekilmiştir. Kaynak  Kişilerle   yapılan   görüşmelerde;   oyaların   özellikle   anlamları,   

mesajları   ve   yapılışları   hakkında   bilgiler  alınmıştır. Araştırma sonuçları; kaynak , 

yer, tarih , ad, uygulama alanı, malzeme, teknik, renk, konu, kompozisyon ve halkbilimi 

açısından anlam, öykü, mesajları   boyutlarında   incelenmiştir. Derlenen bilgiler tablo 

haline getirilerek renk, teknik ve malzeme   incelemeleri   hazırlanmıştır. Orijinal 

fotoğraflar ve slaytlar ile kaynak kişilerin açıklamalarından yararlanılarak, her motifin 

ilmek ilmek sayarak tekniğine uygun çizimleri yapılmıştır. Ayrıca bu örneklerden 

esinlenerek; 25 adet iğne oyası tekniğine uygun olarak, 25 adet tekstil ve tasarım 

sanatlarında   kullanılmak   üzere,   çağdaş  yorumlu   çizimler  yapılmıştır. 

Araştırmanın baş taraflarında ise, iğne oyası teknikleri üzerinde şekillerle   birlikte   

açıklamalar   yapılarak,   iğne oyasın;   hiç   bilmeyenlerin bile  bu  el   sanatını   

öğrenebilmeleri  için   rehberlik  edilmiştir. 

Gökçe (2000), “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kâzası”  adlı 

çalışmasında, Roma devrinde en parlak dönemini yaşamış olan, ancak yol sisteminin 
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değişmesi ve benzerî gelişmelerle Bizans döneminde devamlı sûretle gerileyerek harab 

olmaya yüz tutmuş olan Laodikeia’ dan ve Türklerin burada ilk defa göründüğü 1070 

yılından itibâren mütemadiyen Selçuklu ve Türkmenlerin akınlarına mâruz kalmış ve 

şehrin devamlı el değiştirmesiyle sonuçlanan çarpışmalardan sonra nihayet XIII. yüzyıl 

başlarında kesin olarak Laodikeia’ nın Türk hâkimiyetine girmesinden bahsetmiştir.  

Bölgeye intikâl eden Türklerin, oldukça yıpranmış halde buldukları Laodikeia 'ya 

yerleşmek yerine, bugünkü yerinde yeni bir şehir vücûda getirmeyi tercih ettiklerinden ve 

böylece, XIII. asrın ortalarına kadar bugünkü Denizli'nin çekirdeğini teşkil ettiklerini 

değinmiştir. Şehrin fiziki yapısından, önemli mimari eserlerinden, nüfusundan ve 

nufusunun meslek gruplarına ayrılmasından, topraklarının idari yapısından söz etmiştir. 

Kısacası, bütün bunların Lâzıkıyye kazasının XVI ve XVII. asırlarda büyük demografik ve 

ekonomik potansiyeliyle, tâbi olduğu Kütahya sancağı bünyesinde olduğu kadar Osmanlı 

taşra teşkilâtının Batı Anadolu bölümünde de önemli bir yer tuttuğunu gösterdiğini 

belirtmiştir. 

Yılmaz ve Anmaç (2000), “Basit Yapılı Dokuma Örgüler’ de giyim ve ev tekstili 

alanalarında kullanıma yönelik dokuma kumaşların üretiminin temel kavramları ve bu 

kumaşlarda kullanılan basit yapılı dokuma örgüleri anlatılmaktadır. Basit yapılı dokuma 

kumaşlar, çözgü ve atkı adı verilen iki iplik sisteminin birinin diğerine dik açı 

yapmasıyla oluşturduğu tekstil yüzeyi olduğundan, dokuma örgüsü adı verilen ve çeşitli 

şekillerde birbiriyle bağlanan bu iki iplik sisteminden kumaş boyunca uzananlara çözgü 

iplikleri, kumaş enince tekrarlayanlara ise atkı iplikleri adı verildiğinden 

bahsetmişlerdir. Ayrıca dokuma kumaşların oluşmasında, bu kumaşların yüzey 

görünümleri ile tutumlarında (tuşe);   ipliklerin yapıldığı hammadde, numarası, 

uygulanan çözgü ve atkı sıklığı, çözgü ve atkı renk raporu, kullanılan dokuma örgüsü, 

tarak numarası, tahar ve armür planlarının belirleyici faktörler olduğundan, basit yapılı 

dokuma örgüleri bezayağı, dimi ve saten örgüler olmak üzere üç ana gruba 

ayrıldığından, konstrüksiyonları, karakteristik özellikleri ve yüzey görünümleri 

birbirinden farklı olduğundan ve bu ana örgüler temel alındığında çok sayıda yeni örgü 

elde etmenin mümkün olduğundan söz etmişlerdir. 
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Demirer (2004), Denizli ili tekstil sektöründe ev kaynaklı aile girişimcilerinin iş ve aile 

yaşamı etkileşimi üzerinde yaptığı araştırmada, Denizli’ nin Buldan ve Babadağ ilçeleri 

ile Tavas ilçesinin Kızılcabölük Beldesi’ nde inceleme yapmıştır. Araştırma verilerinin 

toplanmasında karşılıklı görüşme tekniğinden yararlanmıştır. Soru formunun “Kadınlara 

ve Ailelerine İlişkin Bilgiler”  bölümündeki   sorular kadınlara (n= 219), “İş ve Aile 

Yaşamı Etkileşimi” bölümündeki sorular ise hem kadınlara hem de eşlerine (n= 438) 

yöneltilmiştir.  

Bulgular, yerleşim yeri ve cinsiyet değişkenleri dikkate alınarak irdelenmiştir. 

Değişkenlere bağlı istatistiksel farklılığın belirlenebilnmesi için X2 analizi 

uygulanmıştır. Yerleşim yeri dikkate alındığında; deneklerin iş yaşamlarının, aile 

yaşamı, sosyal yaşam, ekonomik yaşam ve bireysel yaşamları üzerinde etkisinin, 

girişimcilikten elde edilen yönetiminden birinci derecede sorumlu olan 

bireyi/bireylerine ilişkin görüşlerinin eşleri ile aralarında girişimcilikten elde edilen 

gelirin yönetimine ilişkin anlaşmazlık olma durumunun, işten kaynaklanan tartışma 

olma durumunun, çocukları ile aralarında işten kaynaklanan tartışma olma durumunun, 

ailelerine yeterli zaman ayırma durumlarının, ailelerinin onlara yeterli zaman ayırma 

durumlarının, kendilerine yeterli zaman ayırma durumlarının, rol yüklemesi yaşama 

durumlarının, rol yüklemesi ile ilgili sorunlarının, rol yüklemesi ile başa çıkma 

yollarının, girişimcilik rollerinin diğer rolleri ile çatışması durumunun, iş ve aile 

yaşamından kaynaklanan strese girme durumlarının, strese girme nedenlerinin ve 

işlerini sevme durumlarının yerleşim yeri değişkenine göre p < 0.01 düzeyinde değiştiği 

görülmektedir. 

Araştırma sonucundu elde edilen bulgular cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak 

irdelendiğinde, ev kaynaklı aile girişimciliğinin deneklerin aile yaşamı, sosyal yaşam 

ekonomik yaşam ve bireysel yaşamları üzerindeki etkisinin, rol yüklemesi ile ilgili 

sorunlarının, rol yüklemesi ile başa çıkma yollarının, girişimcilik rollerinin diğer rolleri 

ile çatışma durumunun, iş ve aile yaşamından kaynaklanan strese girme nedenlerinin ve 

işlerini sevme durumlarının p<0.001, ailelerinin onlara yeterli zaman ayırma 
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durumlarının p<0.01, ailelerine yeterli zaman ayırma durumlarının ise p<0.05 

düzeyinde değiştiği belirlenmiştir. 

Oğuz (2004),  Türkiye Halkının kültür Kökenleri’ nde dokumanın tarihçesi, çeşitli 

ülkelerde kullanılan dokumamateryalleri, dokuma ve giyim teknikleri ayrıca tekstilde 

kullanılan liflerden bahsetmiş ve anlattıklarını çizimlerle ve şekillerle desteklemiştir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölüm materyal ve metot olmak üzere iki alt bölümden oluşmaktadır. materyal 

bölümünde araştırma materyalini oluşturan Babadağ dokumacılığına dair bilgiler ve düz 

dokumaların temin edilme ve sınıflandırma biçimleri ile dokuma sayısı açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

3. 1. Materyal 

Araştırmanın materyalini, Denizli iline bağlı Babadağ ilçe merkezinde dokumacılığı, 

burada üretilen düz dokumaları ile bu dokumalardan çıkarılan iplikleri kapsamaktadır.  

Bu amaçla Haziran 2004 tarihinde Denizli ve Babadağ  İlçe Merkezi Dokumacılar 

Kooperatifi, Denizli İl Kültür Müdürlüğü, Babadağ İlçe Tarım Müdürlüğü, Babadağ 

Belediye Başkanlığı ilgilileri ile yapılan görüşmelerden yörede, yurt içi talebi 

karşılamak amacıyla ham bez, çarşaf, pike, sofra bezi, fiskos örtüsü, sehpa örtüsü, polar 

battaniye, kanaviçe bezi üretiminin yapıldığı sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın yapılabilmesi ve araştırma materyalinin toplanabilmesi amacıyla 21 – 28 

Temmuz 2004 tarihleri arasında Babadağ ilçe merkezine seyahat yapılmıştır. Bu 

seyahatte, öncelikle dokuyucularla yapılan karşılıklı görüşmelerden Babadağ 

dokumacılığı ve uygulanan dokuma tekniği hakkında bilgi alınmıştır. Yörede en çok 

dokunan ve değer bulan ürünlerden ham bez, çarşaf, pike, çeşitli dekoratif örtüler, sofra 

bezi  dokuma ürünlerinden satın alınmıştır. Araştırma materyalinin dokuma bölümünü 

oluşturacak olan çeşitler şu sayılarda araştırma kapsamına alınmıştır. Ham bez 25, 

çarşaf 12, pike 10, dekoratif örtü 10, sofra bezi 10. Böylece beş dokuma çeşidinden 

toplam 67 örnek özelliklerini belirlemek amacıyla araştırma materyali kapsamına 

alınmıştır.  
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3. 2. Yöntem 

Bu bölümde Babadağ dokumacılığı, tarihsel gelişimi, dokuma sırasında kullanılan 

teknikler ve araçlar, Babadağ’ da üretilen düz dokumalar ile bu dokumalardan çıkarılan 

iplikler üzerinde uygulanan analizler açıklanmıştır. Sonuçlar, SPSS 11, 5 İstatistik 

Programı kullanılarak analiz edilmiştir (Büyüköztürk 2003). 

 3. 2. 1. Babadağ dokumacılığı, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu 

Konu ile ilgili kaynakların taranması ve ilgililerle yapılan karşılıklı görüşmelerin 

sonucunda Babadağ dokumacılığı, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

3. 2. 2. Dokuma tekniği ve kullanılan araçlar 

Karşılıklı görüşme yöntemi uygulanarak dokuma tekniğinde işlem basamaklarını 

oluşturan her aşama, bobin sarma, çözgü hazırlama, haşıllama ve kurutma, dokuma 

işlemi vb. kullanılan araçlar, dokuyuculardan sağlanan bilgiler Arlı (1978) ve Erdoğan 

(1996) esas alınarak değerlendirilmiş ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. 

3.2.3. Dokumaların bazı özellikleri 

3. 2. 3. 1. Dokuma eni ve boyu 

Dokuma eni ve boyunun belirlenmesinde TS EN/1773 numaralı “Tekstil-Kumaşlar-

Genişlik ve Uzunluğunun Tayini” başlıklı (Anonim 1998a) standartta belirtilen metot 

esas alınmıştır. Bu amaçla dokumalar, katlı yerlerinin açılması için bir hafta süreyle 

gerilimsiz halde kondisyonlanmıştır.  
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Bu süre sonunda uzunluğu 1 metreden kısa numuneler, kumaşın boylamasına 

kenarlarına paralel olarak yerleştirilmiş bir cetvel yardımıyla milimetrik yaklaşımla 

ölçülmüştür. Numunenin tam boyunun ölçülmesi işlemi, kumaşın genişliği boyunca üç 

faklı yerde tekrarlanmıştır. Boyu 1 metreden daha uzun olan numuneler ise işaretlenerek 

milimetrik bir şerit yardımıyla her dokumanın üç farklı yerinden ve gerekirse işlem, 

kumaş yeniden işaretlenerek üç defa daha tekrarlanmış ve bu değerlerin aritmetik 

ortalaması dokuma boyu olarak alınmıştır. Dokuma eni için ise, standart atmosfer 

şartlarında, serbest halde bir hafta kondisyonlanan kumaş numuneleri milimetrik şerit 

yardımıyla uzunlukları 5 metreye kadar olan numuneler için öngörülen tayin metodu ile 

dokumanın beş farklı yerinden dokumanın eni, ölçülmüş ve bu değerlerin aritmetik 

ortalaması dokuma eni olarak alınmıştır. 

3. 2. 3. 2. Dokumanın kullanılabilir genişliği  

Dokumanın kullanılabilir genişliğinin saptanmasında TS EN/1773 numaralı “Tekstil-

Kumaşlar-Genişlik ve Uzunluğunun Tayini” başlıklı (Anonim 1998a) standartta 

belirtilen metot esas alınmıştır. Bu amaçla dokumalar katlı yerlerinin açılması için bir 

hafta süreyle gerilimsiz halde dinlendirilmiştir. Bir şerit metre yardımıyla kumaşın 

herhangi bir kenar malzemesi, marka, iğne deliği veya kumaşın homojen olmayan 

bölümlerini içermeyen numunenin uzun kenarlarına dik olarak genişliği, dokumanın beş 

farklı yerinden ölçülmüştür. Elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması dokumanın 

kullanılabilir genişliği olarak alınmıştır. 

 3. 2. 3. 3. Dokumanın çözgü ve atkı sıklığı 

Dokumanın çözgü ve atkı sıklığının belirlenmesinde TS 250 EN 1049-2 numaralı 

Dokunmuş Kumaşlar- Yapı Analiz Metotları-Kısım 2-Birim Uzunluktaki İplik 

Sayısının Tayini” başlıklı (Anonim 1996) standartta belirtilen metot esas alınmıştır. 

Kumaşı tam olarak tanıtacak şekilde en az beş ayrı yerde iiplik sayısı tayin edilmiştir.  
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Deney yapılmadan önce kumaş en az 16 saat süreyle satndart atmosferde 

kondisyonlanmıştır. Dokumaların sıklık durumuna uygun olarak dokumanın daha önce 

belirtilen  beş farklı bölgesinden 5 cm x 5 cm’ lik bir alana isabet eden çözgü atkı 

iplikleri ayrı ayrı sayılmış, çözgü ve atkı ipliklerinden elde edilen değerlerin aritmetik 

ortalaması, dokumanın çözgü ve atkı sıklıkları olarak alınmıştır.  

3. 2. 3. 4. Dokumanın metrekare ağırlığı 

Dokumanın metrekare ağırlığının belirlenmesinde TS 251 numaralı “Dokunmuş 

kumaşlar-Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini” başlıklı (Anonim 1991a) 

standartta belirtilen metot esas alınmıştır. Bu amaçla dokuma kenarlarına yakın 

olmamasına dikkat edilerek, dokumanın beş farklı bölgesinden 10 cm x 10 cm 

boyutundaki parçalar kesilmiş ve bunlar Sartorius marka 0, 0001 düzeyinde hassas 

terazide tartılmıştır. Elde edilen değerler 1 metrekarenin ağırlığına oranlanmış ve 

bunların aritmetik ortalaması dokumanın metrekare ağırlığı olarak kabul edilmiştir. 

Daha küçük boyutlardaki dokumalar için ise, dokumanın tamamı tartılarak metrekare 

ağırlığı hesaplanmıştır. 

3. 2. 3. 5. Dokumanın kalınlığı 

Dokuma kalınlığının belirlenmesinde TS 7128 EN/5084 numaralı “ Dokunmuş ve 

Ölçülmüş Kumaşlarda Kalınlık Tayini”  başlıklı  (Anonim 1998b) standartta belirtilen 

metot esas alınmıştır. Dokuma kenarlarına yakın olmamasına dikkat edilerek “Carpet 

Thickness Tester” cihazı ile her dokumanın on farklı bölgesinde ölçüm yapılmıştır. Elde 

edilen on değerin aritmetik ortalaması dokumanın kalınlığı olarak kabul edilmiştir.  
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3. 2. 3. 6. Dokumanın çözgü ve atkı mukavemeti, dokumanın kopma uzaması 

Dokumanın çözgü ve atkı mukavemeti ve kopma uzamasının belirlenmesinde TS EN 

ISO 13934-1 numaralı “Tekstil-Kumaşların Gerilme Özellikleri- Bölüm 1: En Büyük 

Kuvvetin ve En Büyük Kuvvet Altında Boyca Uzamanın Tayini-Şerit Metodu” başlıklı 

(Anonim 2002) standartta belirtilen metod esas alınmıştır. Her bir laboratuvar 

numunesinden, biri çözgü diğeri atkı doğrultusunda olmak üzere iki takım deney parçası 

kesilir. Her takım en az üçer adet deney parçası ihtiva etmiştir. Her deney parçasının eni 

50 mm – 0, 5 mm (saçaklar hariç) ve boyu 200 mm’ lik bir gösterge uzunluğuna yetecek 

miktarda hazırlanmıştır. Hazırlanan bu numuneler Gazi Üniversitesi Endüstriyel 

Sanatlar Fakültesi’ nde bulunan Instron marka System ID; 4411 H 4174, kapasite 5 KN 

olan kopma mukavemet cihazında denemiştir (Şekil  3. 1.). Elde edilen değerlerin 

aritmetik ortalaması, dokumanın çözgü ve atkı yönünde mukavemet değeri olarak kabul 

edilmiştir. Dokumanın kopma mukavemeti ölçümü sırasında yüzde uzama değeri de 

otomatik olarak elde edilmiştir ve bu değerlerin aritmetik ortalaması, dokumanın çözgü 

ve atkı yönünde en büyük kuvvet altında boyca uzama değeri olarak kabul edilmiştir.  

Şekil 3. 1. Instron marka kopma mukavemeti cihazı  
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3. 2. 3. 7. Dokuma şeması, tahar, renkli iplik sırası, ayak-gücü planı, örgü şekli 

Dokumanın şeması, tahar durumu, renkli iplik sırası, ayak-gücü planı, örgü şeklinin 

belirlenmesinde TS 6349 numaralı “Dokunmuş Kumaşlar-İmal Tarzı-Analiz Metotları- 

Doku Planı, Tahar, Taraktan Geçirme ve Gücü Hareket Sırası Gösterme Metotları”  

başlıklı (Anonim 1989a) standart esas alınmıştır. 

3. 2. 4. Dokumalardan çıkarılan ipliklerin bazı özellikleri 

3. 2. 4. 1.  İpliklerin lif cinsi 

Çözgü ve atkı ipliklerinde lif cinsi,  çözgü ve atkı ipliklerinden ayrı ayrı hazırlanan basit 

preparatların mikroskopta incelenmesiyle saptanmıştır. 

3. 2. 4. 2. İpliklerin numarası 

Çözgü ve atkı ipliklerinin numaralarının belirlenmesinde, TS 255 numaralı “Dokunmuş 

Kumaşlar-İmal-Tarzı-Analiz-Metotları-Kumaştan Çıkarılan İpliğin Doğrusal 

Yoğunluğunun Tayini” başlıklı  (Anonim 1989b) standartta belirtilen metot esas 

alınmıştır. Her dokumanın çözgü ve atkı ipliklerinden 10’ ar adet ölçüm yapılmıştır. 

3. 2. 4. 3. İpliklerin Bükümü 

Çözgü ve atkı ipliklerinin büküm yönünün ve büküm sayılarının belirlenmesinde TS 

256 numaralı “Dokunmuş Kumaşlar-İmal-Tarzı-Analiz-Metotları-Kumaştan Çıkarılan 

İpliğin Bükümünün Tayini” başlıklı (Anonim 1989c) esas alınmıştır. Her dokumanın 

çözgü ve atkı ipliklerinden 10’ ar adet ölçüm yapılmıştır. 
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3. 2. 4. 4. İpliklerin kısalma oranı 

Çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma içinde kısalma oranının belirlenmesinde TS 254 

numaralı “Dokunmuş Kumaşlar-İmal Tarzı-Analiz Metotları-Kumaştaki İpliğin 

Kısalma Oranının Tayini” başlıklı (Anonim 1989d) standartta belirtilen metot esas 

alınmıştır. Her dokumanın çözgü ve atkı ipliklerinden 5’ er adet ölçüm yapılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde Babadağ dokumacılığının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu ile 

birlikte uygulanan dokuma tekniği ve kullanılan araçlar ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. Ayrıca Babadağ’ dan temin edilmiş 67 adet düz dokumanın ve bu 

dokumalardan çıkarılan ipliklerin bazı özelliklerine ilişkin sonuçlar sunulmuştur. 

4. 1. Babadağ Dokumacılığı, Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu 

Ege Bölgesi illerinden olan Denizli’ nin en eski adı Ladik’ tir. Bu adın, Denizli’ ye 6 

km uzaklıkta ve bugün bir harabe halindeki şehrin adı olan “Laodikya”dan gelme 

olması kuvvetli bir ihtimaldir (Anonim 1964). Laodikya’ nın anlamı “Halkın 

Adaleti”dir (Bektaş 1991). 

M.Ö. III. asır ortalarında tesis edilmiş olup, Roma devrinde en parlak dönemi yaşamış 

olan, ancak yol sisteminin değişmesi ve benzeri gelişmelerle Bizans döneminde devamlı 

suretle gecikerek harap olmaya yüz tutmuş olan Laodikeia, Türklerin burada ilk defa 

göründüğü 1070 yılından itibaren mütemadiyen Selçuklu ve Türkmenlerin akınlarına 

maruz kalmış ve şehrin devamlı el değiştirmesiyle sonuçlanan çarpışmalardan sonra 

nihayet XIII. asır başlarında kesin olarak Türk hakimiyetine girmiştir. Bölgeye intikal 

eden Türkler, oldukça yıpranmış halde buldukları Laodikeia’ ya yerleşmek yerine, 

bugünkü yerinde yeni bir şehir vücuda getirmeyi tercih etmişler ve böylece, XIII. asrın 

ortalarına kadar bugünkü Denizli’ nin çekirdeğini teşkil etmişlerdir. Uç Türkmenlerinin 

Ladik ile birlikte Tonguzlu adını verdikleri bu şehir etrafında, 1260’ daki  ilk tecrübeden 

sonra, XIV. asrın başlarında İnanç Bey’ in önderliğinde İnançoğulları adıyla müstakil 

bir beylik kurmaya muvaffak olmuşlar ve bu bölgedeki hakimiyetlerini, kesin tespit 

edilememekle beraber 1360’ larda Germiyanoğulları idaresine girinceye kadar devam 

ettirmişlerdir. Denizli, Selçuklu, Moğol ve özellikle İnançoğulları döneminde, gerek 

iktisadi, gerekse ilim ve kültür hayatı bakımından en parlak dönemini yaşamıştır. 

Denizli, Germiyanoğlu Süleyman Şah’ ın kızı Devlet Hatun’ u Yıldırım Beyazıd’ a 
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gelin etmesiyle birlikte, cihaz olarak verilen topraklar arasında Osmanlılar’ a geçmiştir 

(Gökçe 2000). 

İbni Batuta 14. Yüzyılın ilk yarısında Ladik’ e geldiğinde kenti refah içinde bulduğunu, 

bölgenin en güzel, en büyük kentinin Ladik olduğunu, “burada dünyada eşi emsali 

bulunmayan altın işlemeli pamuklu kumaşlar dokunduğunu” yazmıştır (İnceoğlu 2003). 

Bu kayıtlara ilave olarak büyük Türk gezgini Evliya Çelebi’ nin 17. yüzyılda, Denizli 

ziyaretinde tespit ettikleri şu hakikatlerde bu beldenin dokumacılık karakterini 

aydınlatmıştır. Seyyah, seyahatnamesinde şöyle demektedir “…halkı mavi ve beyaz 

bezden ferace (Çarşaftan evvel kadınların tesettür için giydikleri üstlüğün adıdır (Koçu 

1967).) giyerler. Pembesi, pembe; ipliği beyaz ince ve zarif sadelik bezi, acem 

bezlerinden daha latiftir. Binlerce yün bezi, nice rum vilayetlerine gönderirler. Bütün 

halkın kâr ve kebi beyaz bezdir…” demek suretiyle 17. asırdaki Denizli dokumacılığını 

anlatmıştır. Demek oluyor ki bu belde ve çevresi uzun ve eski bir dokumacılık tarihine 

sahiptir (Toker 1943).  

Cillov(1949), tarih incelemelerine göre buraların halkı, dokumacılığı her zaman sürekli 

bir geçim vasıtası yaptığını belirtirken bunun nedenini ise bu diyarda iyi pamuk 

yetişmesi ve kireçli bol suların akması sebebiyle dokumacılığın asırlarca mevcut 

olduğunu ve bu sanatın kâh ilerleyip, kâh durgunlaşarak XX. asra kadar ulaştığını ifade 

etmektedir.  

Denizli/Tonuzlu adının ifade ettiği anlama gelince; bu konu zaman içerisinde farklı 

şekillerde izah edilmiştir. Yörede buna dair yazılı ve sözlü olarak nesilden nesile intikal 

eden efsanevi rivayetler ve şehrin kurucusu Türkmen topluluklarından olduğu ileri 

sürülen, ismin izafe edildiği Cemâ’ at-i Dengizlü’ ye bağlı izahlar bir tarafa bırakılırsa, 

geriye iki önemli iddia kalmaktadır. Bunlardan birisi Denizli ve civarındaki su 

kaynaklarının, diğeri de domuzların bolluğuna dayandırılan iddialar olmuştur (Gökçe 

1999). 
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Denizli dokumacılığının kökeni, Antik dönemlere dayanır. Türklerin iskanından sonra 

da dokumacılık sürdürülmüştür. Yörede yetiştirilen pamuklar işlenerek bitkilerle  

boyanmıştır. Bu kumaşlar incelikleri ve kaliteleri nedeniyle büyük üne kavuşmuştur. 

Çok uzun bir süre Denizli için büyük bir uğraş halinde olan dokumacılık Denizli 

merkezi dışında Buldan, Babadağ, Kızılcabölük, Sarayköy gibi yörelerimizde ünlü el 

dokumaları türleri üretilmiştir. (Günaydın vd. 2001). Denizli’ de dokumacılık ferdi 

teşebbüslerin yanında genellikle ev sanatları şeklinde gelişmiştir (Anonim 1973). 

Eskiden dokumacılık babadan oğula intikal etmiştir. Sonraları her isteyen erkek çocuk 

bu sanata verilmiştir. 7-10 yaş arasındaki çocuğunu elinden tutup ustaya getiren babanın 

ilk sözü : “ eti senin, kemiği benim.” olmuştur. Çocuk, ustasının elini öptükten sonra 

dükkanın ve ustasının malı olmuştur. Usta ilk önce çocuğu çıkrığın yanına oturtmuş, bir 

iplik koymuş, ona iplik koparmasını öğretmiştir. Çırak, uzun tecrübelerden geçirildikten 

sonra sıkı bir disiplin altında tezgaha düzen vermesini öğrenmiş ve kalfalığın yolunu 

tutmuştur (Elçin 1989). 

14. asırda Osmanlı Devleti’ nin henüz gelişme çağında olduğu dönemlerde bile, Denizli 

ve Alaşehir gibi eski dokuma merkezlerinde üretilen kumaşlar revaçta olmuşlardır 

(Salman 2002). Osmanlı kaynaklarında pamuk, pembe olarak geçer ve pamuklu 

dokumalar içinde  en çok adı geçenler; boğası (Astarlık, seyrek dokunmuş bez .), kirpas 

(Astarlık bezin eski adı.), alaca (Umimiyetle kırmızı zemin üzerine sarı çubuklu bir 

kırmızı kumaştır.), bez mendil, dimi (Gayet sık dokunmuş bir kaba bezin adı.), yemeni 

(Üzerine el kalıpları ile çiçek şekilli süs motifleriyle basılmış büyükce bir değirmi 

halindeki dülbend-bezin adı.), tülbent, basma (Aslı düz beyaz dokumanın çeşitli süs 

motiflari ile basma sureti ile süslenmesi.), çit ( Üzeri çiçekli ve şekilli pamuk bez, 

basma (Koçu 1967)), yazmadır (Üstünün desenleri kalemle çizilerek ya da kalıpla 

basılarak yapılan çeşitli amaçlarla kullanılan dokumalardır (Oğuz 2004).). Pamuklu 

dokumacılık ta Denizli gelişme göstermiş önemli merkezlerimizden biri olmuştur 

(Tezcan 2002). 

 



 37

Tekstil sanayii, yüksek istihdam hacmi ve yakın zamanda yarattığı katma değer 

büyüklüğü bakımından Denizli’ nin önde gelen sanayi sektörü durumundadır. 1950’li 

yıllarda, Denizli yöresinde, ev ve atölye gibi küçük sanayi şeklinde hambez üretimi 

yapılmakta idi. Ancak özel girişimcilik ve modern sanayi tesislerinin kurulması 

nedeniyle , Denizli’ de çıkan ilk tekstil tesisleri çır çır fabrikalarıdır. Daha sonra 

Denizli’ de büyük tesisler olarak iplik fabrikalarının kurulması Denizli ve çevresinde 

çok yaygın olan ev ve atölye tipindeki hambez dokuyan küçük sanayinin iplik 

ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulmuştur. Teknolojik bakımdan zamanla 

gelişme gösteren dokuma sanayi sektöründeki iptidai dokuma tezgahlarının yerini 

modern tezgahların almasıyla beraber ev ve atölye tipi üretimden fabrika tipi üretime 

geçilmiş, böylece dokuma sanayiinde, tesis sayısı hızla artmıştır (Anonim  2004). 

Bu kadar eski ve ünlü bir dokumacılık tarihine sahip olan Denizli ilimizin,  merkezinin 

41 km batısında, bugünkü ismine  esas teşkil eden 2308 m yükseklikteki dağın 

Sarayköy ovasına bakan kuzey yamacında yer alan Babadağ, bugün 10 köyün bağlı 

bulunduğu bir ilçe merkezi durumundadır. 1987 öncesinde Sarayköy kazasına bağlı bir 

bucak merkezi konumununda bulunan kasabanın bir iskan yeri olarak bu durumunun 

XIX. yüzyılda şekillenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

5 km kuzeyinde Hisarköy’ ün üzerinde bulunduğu Attuda ile 5 km doğusunda, Bekirler 

köyü civarında bulunan Trapezopolis antik kentleri dışında, civarındaki Türk öncesi 

dönemdeki yerleşmeye işaret eden herhangi bir kalıntı  bulunmayan Babadağ, Bizans 

hududunda uc bölgesi olması dolayısıyla, daha XII. asrın sonlarından itibaren yoğun bir 

Yörük-Türkmen nüfusa sahne olmuştur (Şimşek 1999). 

Bölgede intikal eden bu konar-göçer zümrelerin yerleşmesiyle kurulmuştur. Ancak, 

yörede bugüne kadar varlığını sürdürmüş olan bazı rivayetler, köyün sadece kuruluşu 

değil, aynı zamanda isimlendirilmesi ile ilgili olarak değinilmeye değer görünmektedir. 

Bunlardan bölgeye ilk gelen ve Ahıllı köyünü kuran Yörüklerin, “Beşikkaya” olarak 

isimlendirdikleri Babadağ’ ın yerini “tokat” (hayvan barınağı) olarak kullandıklarına 

dair rivayet, bir kır iskan yeri olarak, köy öncesi oluşumu ile ilgili ipucu vermesi 
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bakımından önemlidir. Bölgede söz konusu edilen ikinci önemli rivayet Kocayörük 

aşiretinin yerleşmesi ile ilgilidir. Buna göre oldukça sulak bir alan olması dolayısıyla, 

teşkil ettikleri iskan yerine, yeni bir isim koyuncaya kadar ”Sülüklüköy” adını 

vermişlerdir. XV. asrın sonları ve 1520’ de “Karye-i Kadı kim”, “Korucuköy” ve 

“Dibekköy dahi dirler imiş” ifadesiyle üç isimle kaydedilmiş olan köy, 1530 ve 1571’ 

de “Karye-i Kadı Dibek dahi dirler” şeklinde tespit edilmiştir. Osmanlı coğrafyasında en 

yaygın kullanılan yer isimlerinden birisi olan “Kadı” da denmiştir. Bunun yanında halk 

arasında ikinci derecede isim olarak benimsenmiş olan Korucuköy’ ün 1530’ lara kadar 

kullanılmış olduğu görülmektedir. 1530’ dan sonra XVI. yüzyıl boyunca ”Dibek dahi 

dirler”, XVII. Yüzyılda ise “nâm-ı diger Dibek” şeklinde kaydedilerek,”Kadı” ile 

birlikte sadece Dibek” ismi kullanılmıştır (Şimşek 1999). 

Halktan birinin tahsil görüp çevre kasabalardan birine kadı olması ya da köyün de dahil 

olduğu idari birimden sorumlu kadının burada oturması üzerine “Kadıkariyesi” olarak 

da geçmiştir (Anonim 1998c, Şimşek 1999).Cumhuriyet döneminde Kadıkariyesi 

Kadıköy’ e çevrilmiştir. Postada İstanbul- Kadıköy ile karışıklıklar meydana 

gelmesinden dolayı 1935 yılında Kadıköy ismi değştirilerek bölgedeki en yüksek dağın 

ismi verilmiştir. Hicri 1299’ da Sarayköy’ e demiryolu gelmesi ile Sarayköy kaza, 

Babadağ da nahiye olmuştur. Babadağ’ ın ilçe oluşu 1988’ dir (Anonim 1998c). 

1960 yılında nüfusu 6970 iken, 1990 yılında 6016 olmuştur. Yerli Babadağ halkı 

büyükşehirlere göçerken çevre köylerden gelenler Babadağ’ a yerleşmişlerdir. Babadağ’ 

ın nüfusu genel olarak giderek azalmıştır ve inişli çıkışlı bir görünüm arz etmektedir. 

Nüfus hareketliliği tekstil sanayinde yaşanan krizlerle ilgilidir. Örneğin 1970-73 yılları 

arasında tekstil sanayinde yaşanan krizden Babadağ da etkilenmiş ve büyük oranda dış 

göç vermiştir. Babadağ nüfus hareketliliği her zaman yoğun şekilde görülmüştür. Büyük 

ölçüde dışarıya göç vermektedir. Dış göçler genellikle Denizli, İzmir, İstanbul illerine 

yapılmaktadır. Dış göçü daha çok yapanlar genellikle ekonomik gücü iyi olanlar ve 

dışarıya da küçük sanayi şeklinde bir işletme ya da tekstil ürünleri ticareti yapanlar 

oluşturmaktadır. Babadağ büyük oranda dış göç veren bir ilçe ama aynı zamanda büyük 

oranda iç göç almakta buraya gelen köylü rahatlıkla iş bulabilmektedir. Bu bakımdan 
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oldukça yoğun iç göçe maruz kalmakta, böylece Babadağ’ ın nüfusu sürekli değişen 

hareketli bir durum göstermektedir (Emer 1997a). 

Babadağ’ ın yerleşim alanı tarıma elverişli değildir. Arazisinin çok engebeli olması 

tarımın yapılmasını güçlendirmektedir. Traktörün gidebildiği alanlar az olduğundan 

genellikle bostan ekimi yapılmaktadır (Emer 1997a). Tekstil en önemli 

hammaddelerinden olan pamuk, ekiminin Babadağ çevresinden daha ziyade başka 

yerlerdeki tarım alanlarında yapılması muhtemeldir. Zira buranın iklim ve toprak 

şartları pamuk ekimine elverişli değildir (Özçelik 1999). 

Babadağ’ da mahallelerin hepsini değerlendirdiğimiz  zaman çok canlı ve hareketli bir 

sosyal-iktisadi hayatın varlığı ve teşkilatlı bir cemiyet yapısı ile karşı karşıya 

olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Meslekler içinde en fazla tercih edilen çulha yani 

dokumacılıktır. Netice olarak Babadağ toplam hasılatının % 90’ dan fazlası meslek 

hasılatı yani dokumacılık, % 8’ i tarımdan elde edilen  hasılat yani gelir , % 1’ e yakını 

hayvandan elde edilen hasılat ve % 1’ i diğer hasılat türlerinden meydana gelmektedir. 

Bu yüzdelere göre, XIX. yüzyılda Babadağ’ ın iktisadi ve sosyal yapısını belirleyen  

unsurun ,tarım ve hayvancılığa  dayalı bir üretim ilişkisinden daha çok, meslek ve 

zanaata dayalı üretim-tüketim ilişkilerinden ibaret olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Osmanlı coğrafyası içinde genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı bir iktisadi ve sosyal 

yapının görüldüğü köy ve kasaba yapısının aksine Babadağ’ ın bu durumu  dikkati 

çekmektedir (Özçelik 1999). 

Cillov(1949), Babadağ kasabasının, mevkii itibari ile şayanı dikkat bir hususiyet arz 

ettiğini, ziraat yapılmadığından sakinlerinin bütün yiyeceklerini dışarıdan almak 

mecburiyetinde kaldıklarını belirtmiştir. Babadağ’ ın  yiyecek ambarı Sarayköy’ dür. 

Buradan yaz ve kış, muntazam Babadağ’ a yiyecek taşınır. Bu sebeple de Babadağ’ da 

hayat oldukça pahalıdır. Bu pahalılığı yenmek için ahalisinin fazla çalışmak 

mecburiyetini hissettiğini ifade etmiştir. 
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Babadağ’ a yerleşenler önceleri hayvancılıkla uğraşırken, hayvanların yünlerini yün 

yapağı eğirip kilim-çuval-oba dokumaya daha sonra ise el tezgahlarında dokumacılığa 

geçmişlerdir  (Emer 1997b). Anadolu’nun fethinden sonra Türkiye’ nin  kuruluşunda 

etnik unsurun  esasını teşkil eden Türkmenlerin yayla hayatına ve “obalar” halinde 

cemaatlenerek hayvancılık yapmaya çok düşkün olmaları, hele bu hayatın ifadesi olan  

bir takım sosyal geleneklerden kurtulamayışları, ilçenin dokumacılık tarihinin ne kadar 

eskilere dayandığının bir ifadesi olarak söylenebilir. İlçenin yerleşim yeri ve tabiat 

şartları; hayvancılık yapmaya ve sınırlı bir şekilde bağ-bahçe tarımına elverişlidir. Bu 

durum sanki ilçe halkını dokumacılık yapmaya adeta mahkum etmiştir  (Özçelik 1999). 

Günümüzde ise  arpa ve buğday ekimi çok olmasa da tarımsal faaliyet olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Özdemir 2004). 

Daha önceleri çukurların içinde 60-80 cm mal dokuyan tezgahlar kullanılmış, elle atılan 

mekikler ile dokumalar yapılmıştır. Daha sonraları ise tezgahlar çukurdan çıkarılıp 

normal bir yere monte edilmeye başlanmıştır (Emer 1997b). Ayrıca Buldan, Manisa ve 

Denizli bölgesinde dokunan kumaşlar, 17. yüzyılda boyanmak üzere Tire’ ye 

getirilmiştir. Fakat son zamanlarında kumaş boyama atölyeleri, bizzat üretim 

mahallerinde kurulmuştur ve Tire boyacıları artık müşteri bulamaz olmuştur (Faroqhı 

2004).  

Yöre halkının tamamı 1900’ lü yılların başından itibaren dokumacılığa yönelmiştir. 

Bunun en önemli etkeni yerin coğrafi yapısının yamaç olup, toprakla tarımla 

uğraşmanın bu yolla geçinmenin mümkün olmayışıdır. Babadağ’ da 1930’ lu yıllarda 

kutil-sedirlik, döşeklik kumaş, perdelik, elbiselik kumaşlar, fitilli, zarif, ipekli, potlu 

gibi çarşaflar dokunmaya, Babadağlılar kendi evinde kullanacağı kumaşı bile kendi 

dokur hale gelmeye başlamıştır. Yine 1930 yılında Babadağ’ da “ ıslak motoru” altında 

motor gelip elektrik elde edilmeye başlanmıştır (Emer 1997c). 

 1943 yılında ise, Denizli ve çevresinde 18 dokumacı kooperatifi varlığını sürdürmüştür. 

Bu kooperatifler gördükleri iş itibari ile şehir ekonomisinin  bel kemiğini teşkil 

etmişlerdir. Kooperatif sayısı bakımından da Denizli vilayeti yurt içinde büyük rekor 
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almıştır. Yine bu yılda Babadağ Dokumacılar Kooperatifi’ nin ortak adeti 1390; tezgah 

sayısı ise 1835’ tir (Toker 1943). 1959 yılında elektrik verilmiş, bununla beraber aynı 

yıl Atilla Özdemir tarafından Antakya’ dan ilk motorlu tezgahlar getirilmiştir. 29 Ekim 

1964’ de baraj elektriği ile sanayi birbirine kaynaşmıştır. Babadağ bilhassa çarşaf ve 

kumaş üzerine çalışma göstermiş ve piyasaya girmeye başlamıştır. Bunun yanında 

kanaviçe, çocuk bezleri, havlu, pike ve sofra bezleri üretilmiştir. Dokumada, halkın 

kendi yaptığı ağaç tezgahların yanında yur tiçi ve yurt dışında üretilen son model 

makineler kullanılmıştır (Emer 1997c, Emer 1997d). 

Babadağ’ ın dokuma ve yiyecek pazarı bir dönem Salı günü kurulmuştur. O gün 

dokumacı bir haftalık dokuduğu ürünü satmış, alacağını tahsil etmiş, borcunu ödemiş, 

kazancını hesap etmiş, bir hafta sonraki kullanacağı malzemeyi tedarik etmiş, ödemesini 

yapmış, yiyeceğini ve giyeceğini temin etmiştir (Anonim 1998c). Özellikle Babadağ’ da 

dokunan Kadıköy dokumalarının 50 çeşidinin olduğu ve orada kurulan pazarda 

damgalanarak alıcılara toptan satıldığı bilinmektedir (Günaydın vd. 2001). Salı günleri 

oluşan bu bez pazarı, zamanla Denizli’ ye kaymıştır  (Şekil 4. 1. ) (Emer 1997b). 

 

Şekil 4. 1. Her salı günü kurulan Alaca (dokuma) Pazarı (Anonim 1998c) 
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Babadağ’ da el tezgahlarından sanayiye kayış 1980’ den sonra başlamıştır. Babadağ’ ın 

girişinde Belediye tarafından temin edilen 15 kadar fabrika, son model makinelerle bez 

dokumaktadır (Emer 1997b). Denizli organize sanayinin,  % 50-70 civarındaki 

bölümünü Babadağlılar oluşturmaktadır (Anonim 1998c) (Şekil 4. 2. , Şekil 4. 3. ).  

 

 

Şekil 4. 2. Babadağ’ dan 1940’ larda bir görünüm (Anonim  1998c) 

 

Babadağ kasabası uzaktan bakıldığında sanki ayrı çatılar halinde tamamı bir fabrika gibi 

çalışan bir işletme gibidir. Kadınlar ve çocuklar gün boyunca babaları ile birlikte 

çalışırlar. Tezgahlarda iş nöbetleşedir. Çocuklar babalarının yardımcılarıdır. Ailede iş 

bölümü yapılmıştır. Kazançta ailenin her ferdinin payı bulunur. Son yıllarda tüccarın 

verdiği ipliklerle fason olarak hambez de dokunmaktadır. Bu çalışma tarzı kısa vadede 

kolay gelmekte ve tercih edilmektedir. Uzun vadede girişimcilik ruhunu ve gelir 

alternatiflerini körelttiği için sakıncalı görülmektedir. Babadağ’ da kooperatifçilik 1935’ 

ten beri sürdürülmektedir. Ticaret Odası, Esnaf  Kooperatifi ve değişik banka şubeleri 

faaliyettedir (Anonim 1998c). 
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Kısacası Babadağ’ ın 600-700 yıllık çok köklü bir geçmişi bulunmaktadır (Bektaş1991). 

Yörük, Oğuz Türklerinin havası, suyu güzel diye yerleştikleri Babadağ’ da 1960’ a 

kadar kıl dokumacılığı yapılmıştır. Elektriğin gelmesi ile MKE’ nin yaptığı 90’ lık ve 

100’lük makineleri kooperatif Babadağ’ a getirmiştir. Daha sonraları ise Babadağlı 

marangozların ahşaptan yaptıkları tezgahlar kullanılmış bu tezgahların demir aksamı da 

Denizli’ den gelmiştir. Günümüzde ise Babadağ’ da 50 el tezgahı, 200 yarı otomatik 

tezgah, 500’ den fazla da tam otomatik tezgah bulunmaktadır. Babadağ’ da köyleriyle 

birlikte 500 atolye ve Dokumacılar Kooperatifine üye 790 dokumacı faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  Bugünkü üretim sistemi daha çok tüccarın verdiği iş ile sınırlıdır. Yani 

tüccar daha çok fason ham bez dokutmakta ve büyük fabrikalara bunu satmaktadır. 

Ayrıca Babadağlı olup Denizli’ de işyeri açan ailelerde komşularıyla anlaşıp onlara 

dokuma yaptırmakta ve bunları Denizli’ de satmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 3. Babadağ’ dan 1940’ larda bir görünüm (Anonim 1998c) 
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Kıbrıs Harbi’ nde bile bir çarşaf  3 liradan 7 liraya çıkmasına rağmen Babadağ’ da 

satılmıştır. O zaman bile Babadağ halkı, dokumacılık yaparak geçimlerini 

sağlamışlardır (Özdemir 2004). Günümüzde ise sosyal güvence için halkın birçoğu işçi 

olarak fabrikalarda çalışsa da, Babadağ emekli ve zenginlerin sayfiye yeri olsa da, 

kısacası eski günlerini halkı özlemle ansa da buna rağmen yörede hala önemli bir 

dokumacılık faaliyeti söz konusudur. Yörede haftada yaklaşık olarak bir ton dokuma 

üretimi yapılmaktadır. Babadağ’ da dokuma üretiminin % 80’nini fason olarak ham bez, 

geriye kalanını ise çarşaf, pike, çeşitli örtüler ve sofra bezi oluşturmaktadır. Pazarın % 

90’ nını iç piyasa özellikle İstanbul, Ankara, İzmir yoğunlukta olmak üzere hemen 

hemen her şehir, geriye kalanını ise  dış piyasa oluşturmaktadır.  

 

Son yıllarda giriştikleri dokumacılığı geliştirme ve el tezgahları ürünlerini canlandırma 

çabaları ile Babadağ’ ın o tezgah sesiyle uyanılan günlerine ve sokakların emekle 

bestelenen ezgisine kavuşması ümit edilmektedir.     

 

 

Şekil 4. 4. Babadağ’ ın günümüz görünümü (Temmuz 2004) 
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4. 2. Dokuma Tekniği ve Kullanilan Araçlar 

 

Denizli, Gaziantep, Uşak, Adana, Çukurova, Mersin iplik fabrikalarından sağlanan 

pamuk iplikler, dokumacının tercihi doğrultusunda renkli ve ham (beyaz) 

olabilmektedir. Babadağ’ a iplikler genellikle boyanmış olarak gelir. Çok azı burada 

boyanır. Dokumacıların isteği böyledir. Nedeni ise; daha ucuza geldiğini 

savunmaktadırlar; fakat dokumacıların bir çoğu hazır halde gelen boyalı iplerin, 

Babadağ’ da boyanan ipliklere nazaran daha erken renklerinin solduğunu 

belirtmişlerdir. Renkli iplikler direk çözgü ve atkı olarak hazırlanabilirlerken, ham 

(beyaz) iplikler Babadağ’ da fason olarak yapılabilen kaynatma, ağartma (klorlama), 

boyama, bobin sarma, çözgü hazırlama ve tahar işlemlerine dokuma öncesi tabi 

tutulmaktadır. Dokuma tekniğinde işlem basamaklarını oluşturan bu aşamalar ve 

kullanılan araçlar sırasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

4. 2. 1. İplik ve dokumanın kaynatılması 

 

İplik fabrikalarından haşıllanmış olarak gelen iplikler öncelikle bobin halden çile hale 

getirilir. Çile halindeki ipliklere toz ve pisliklerden temizlenmesi, daha emici hale 

getirilmesi ve haşılın sökülmesi amacıyla 12 saat süreyle yüksek ısıda kaynatma işlemi 

uygulanır. Daha sonra iplikler soğuk suyla durulanır. 

 

4. 2. 2. İpliğin ağartılması 

 

Ağartma; hayvansal ve bitkisel iplik ve dokumalarda kirli ve donuk gösteren birtakım 

renk maddelerini imkan nisbetinde temiz bir beyazlığa yaklaşıncaya kadar bertaraf 

etmek demektir. Ağartma özellikle boyamada beyaz kalması istenen iplik ve 

dokumalara yapılır. Fakat açık renk boyamalardan evvel de yapılırsa renk güzel görünür 

(Eşberk 1947). 

 

Bobinler ham çileye dönüştürülür. Ham çileler iki saat havuzda ıslatılır (Şekil 4. 5. ). 

Islanan çileler iki saat tokaçlanır (çiğnenir) (Şekil 4. 6. ). Mengenede çileler sıkıldıktan 

sonra (Şekil 4. 7. ) Toprak dağar denilen klorlama işlemi yapılır. Toprak dağar 
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işleminde sıkılan çileler kalitesine göre 5-10 saat Gasser suyunda (klor) bekletilir (Şekil 

4. 9. Ve 4. 10. ). Daha sonrada klor etkisini uzaklaştırmak için 60 о C kaynayan suya 

konur. Buradan 15 - 30 dakika süreyle 40 о C’ de yumuşatıcı madde katılmış suda 

bekletilir ve durulanır. Durulama sonrası havadar bir mekanda düzeltme işlemi 

yapılarak, bir gün boyunca asılı şekilde kurutulur (Şekil 4. 11. ). 

 

Şekil 4. 5. Babadağ’ da bir boyahanede havuzda bekletilen iplikler 
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Şekil 4. 6. Islanan çilelere tokaçlama işlemi 

 

 

 

Şekil 4. 7. Tokaçlanan çilelerin mengenede sıkılma işlemi 
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Şekil 4. 8. Babadağ’ da aynı boyahanede bulunan otomatik mengene (pervane). 

 

 

 

Şekil 4. 9. Klorlama işlemi 
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Şekil 4. 10. Gasser Suyunda (Klor)  bekletilen çileler 

 

 

 

Şekil 4. 11. Havadar bir mekanda (çatı katında) çilelerin düzeltilmesi ve birgün boyunca 

kurutulması 
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4. 2. 3. İpliğin haşıllanması 

 

Tek katlı ipliklerden hazırlanacak dokuma levendlerine, dolgu ve kola muamelesi 

neticesinde çözgü ipliklerine sırası ile;  

 

• Mukavemet temini, 

• Düzgünlük, 

• Yumuşak ve sertlik kayganlık temini, 

• Bir miktar rutubet vermek maksadı ile tek kat ipliklerden hazırlanan çözgü iplikleri 

haşıl operasyonuna tabi olurlar (Timurkan 1976). 

 

Genel olarak haşıldaki maddeler iki türlüdür; 

1. Yapıştırıcı maddeler: dikstrin, un, nişasta, jelatin, kitre, zamk, sakız, reçine, alkollü 

maddelerdir. İpek, pamuk ve diğer ipliklerin elyafı üzerinde kalır, elyafı yapıştırır, 

sertleştirir.  

2. Yağlı maddeler: gliserin, beyaz beziryağı, zeytin ve susam yağları, sabun, içyağı, 

benzin, parafin, mumlu maddelerdir. Yapıştırıcı ve zamklı maddelerin vermiş 

olduğu sertliği hafifletir. İpliği kaygan hale getirir(Aytaç 1982). 

 

Babadağ’ da haşıllama atolyede yapılacaksa; önce ipliklere ağartma işlemi 

uygulanmaktadır. Ağartılan iplikler haşıl kazanında 3, 5 saat kaynatılmakta haşıldan 

çıkan çileler bidona basılmakta, ya elle mengenede ya da pervanede sıkılmaktadır. Daha 

sonra ise havadar bir mekanda kurutulmaya bırakılmaktadır. Bu haşıl işlemine 

“kolalama” da denir. Babadağ’ da haşılın içerisine, mısır nişastası, un, su, yumuşatıcı, 

parafin ve arap sabunu konulmaktadır.  

 

Haşıllama işlemi organize sanayide bir fabrikada yapılacaksa; önce bobinlerden çözgü 

iplikleri makineler yardımıyla çözgü levendlerine sarılmaktadır (Şekil 4. 13. ). Sarılan 

çözgü levendleri makina yardımıyla haşıl makinasına ipliklerini göndermekte (Şekil 4. 

14. ), makina boyunca ilerleyen çözgü iplikleri haşıl makinasına girmekte (Şekil 4. 15. 

ve Şekil 4. 17.  ) ve burdan çıkan iplikler daha sonra su buharı verilen kurutma cihazı 
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boyunca ilerlemektedir. İşlem boyunca kuruyan haşıllanmış çözgü iplikleri başka bir 

levende sarılmakta ve işlem sona ermektedir (Şekil 4. 18. ). Fabrikada haşıl makinası 

kömürle çalışmaktadır. Haşılın ısıtılması ve dokumanın kurutulması için gereken ısıyı 

bu makine temin etmektedir. 

 

Şekil 4. 12. Babadağ’ da bir boyahanede bulunan haşıl kazanı 

 

 

Şekil 4. 13. Babadağ’ da bir fabrikada bobinlerden çözgü levendlerine iplik sarma  
       işlemi  
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Şekil 4. 14. Babadağ’ da bir fabrikada haşıl makinesine ilerleyen çözgü iplikleri 

 

 

 

Şekil 4. 15. Babadağ’ da bir fabrikada bulunan haşıl ve haşıl kurutma makinası 
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Şekil 4. 16. Babadağ’ da bir fabrikada bulunan haşıl hazırlama kazanı 

 

 

 
Şekil 4. 17 . Babadağ’ da bir fabrikada bulunan haşıl makinesine, çözgü ipliklerinin  
        girdiği an 
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Şekil 4. 18. Babadağ’ da bir fabrikada haşıllanmış, kurumuş hazır çözgü ipliklerinin,  
       çözgü levendine sarılma işlemi 
 
 

 

Şekil 4. 19. Babadağ’ da bir fabrikada haşıl makinasını çalıştıran kömür kazanı 
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4. 2. 4. İpliğin boyanması 

 

Kökenlerine göre boyalar, doğal ve yapma boyalar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bitki 

parçaları, böcekler, toprak gibi çeşitli olan doğal boyalardan köy sanatlarımız için 

önemli olanı, bitkisel boyalardır. Bitkisel boyalar çoklukla hayvansal lifleri tutar. 

Yapma boyaların hem hayvansal hem de bitkisel lifler için olanları vardır. Bazen bir 

boya her ikisini de boyar. Boyacılık çok ince bir iştir. Boyama birçok etkenlerin etkisi 

altındadır. Boyanacak mamülün ham maddesinin niteliği, kullanılan su, boyanın azlığı, 

çokluğu, boyaya başlamadaki suyun sıcaklığı, kaynamanın erken veya geç başlaması, 

kaynama süresi, boya yapılan kabın büyüklüğü ve cinsi, kullanılan acı maddelerin 

(mordan) temizliği ve yeterliği gibi birçok etkiler boyamayı kolaylaştırır veya 

güçleştirir. Bu sebeplardan da renk bazen apraj, dalgalı çıkar. Bilhassa açık renklerden 

boyanan bir rengin aynını tututurmak zordur. Hele bu güçlük bitkisel boyalarda daha 

çoktur. Bitkinin içindeki boya miktarı bitkinin yetiştiği toprağa, kurak, sulak yerde 

büyüdüğüne göre az ya da çok olmaktadır (Eşberk 1947).  

Önceleri dokumacılıkla uğraşanlar boyama işlemini kendileri yaparlarken, daha sonra 

bu işlem fason halde boyahanelerde uygulanmaya başlamış günümüzde ise Babadağ’ da 

genellikle boyalı iplikler sipariş edildiğinden boyama işlemine talep oldukça azalmıştır. 

Bunun sonucu olarak ise bugün Babadağ’ da sadece bir boyahane üretime devam 

etmektedir.  

Kaynatma ve ağartma işlemlerinden geçmiş iplikler boyanmak üzere boyama 

kazanlarına alınır. Boyamacılıkta 40 sene öncesinde karaboya (Kükürtlü ılıca 

çamurundan hasıl edilen demir sülfat (Oğuz 2004)) ve bitkisel boyalar kullanılmış, 

mordan olarak ise kostik soda tercih edilmiştir.  Günümüzde ise büyük oranda 

Avrupa’dan gelen sentetik boyaların kullanıldığı belirtilmektedir. Boyanacak iplikler, 

kullanılacak boyanın cinsine göre 40 о C - 90 о C arasında değişebilen ısıda 10 – 12 saat 

süreyle kazanda boyanır ve durulanır.  
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Şekil 4. 20. Babadağ’ da bir boyahanede boyanmış iplik çileleri 

 

 

4. 2. 5. İpliğin kurutulması 

Boyanmış iplikler, Babadağ’ da Denizli’ nin diğer ilçelerinde olduğu gibi  bol suyla 

yıkanıp, güneş altında kurutulmaya bırakılmazlar. Burdaki amaç; Denizli’ nin sert 

sularının  boyayı güzelleştirip, kalıcılığını sağlamaktır. 

Boyanan iplikler serin, havadar, gölge bir mekanda kurutma çubuklarına düzeltilerek 

asılı bir şekilde 1 gün süreyle kurutulmaya bırakılır.  
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4. 2. 6. Bobin ve masura sarma 

 

Kaynatılan, ağartılan, boyanan ve kurutulan çileler halindeki ipliklerin çözgü ve atkı 

şeklinde kullanılabilmesi amacıyla, çözgü ipliklerinin bobine; atkı ipliklerinin masuraya 

(masara, masıra, masure: masura farsçadan alınma bir sözcüktür (Oğuz 2004)) sarılması 

için motorlu özel cihazlardan yararlanılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 4. 21. Babadağ’ da bir atolyede bobin ve masura sarma 

 

4. 2. 7. Çözgü hazırlamada kullanılan araçlar ve çözgü çözme 

 

Çözgü hazırlamada, çözgü tezgahı ve diğer yardımcı araçlar önemlidir. Çözgü 

hazırlama zahmetli ve ustalık isteyen bir iştir. Çözgü tezgahı çözgü çözmeyi, yani çözgü 

ipliklerinin tezgahta dokunacak şekilde biraraya getirmeye yarar (Eşberk 1947).  
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4. 2. 7. 1. Cağ 

 

Çözgü hazırlanırken, deliklerinden geçen çubuklar üzerine çözgü masuralarının takıldığı 

ağaçtan yapılmış bir çerçeve veya çulhaların üzerine ip sardıkları dolaba, Anadolu’ nun 

bazı yerlerinde verilen addır  “Cağlık” da denir (Aytaç 1982, Oğuz 2004). 

Çağ, bobinlerin karışmasını önleyerek aynı zamanda ipliklerin belli bir düzen 

çerçevesinde çekilebilmesini sağlamaktadır (Şekil 4. 22. ). 

 

 

Şekil 4. 22. Babadağ’ da bir atölyede cağ 
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4. 2. 7. 2. Tarak veya dem 

 

İki metal veya tahta parçası arasına sıkıca yerleştirilmiş, birçok metal çubuktan oluşan 

dokuma makinesi elemanına tarak denir (Şekil 4. 23. ve 4. 24. ). Dokuma makinesinde 

Çerçevelere takılı gücü tellerinin gözünden geçen çözgü iplikleri daha sonra taraktan 

geçer. Tarak, ince, dikey ve uçları tahta veya demir çubuklara sabitleştirilmiş, çelik 

telden yapılmış dişlerden oluşmuştur (Yakartepe ve Yakartepe 1995a). 

Tarağın bir başka fonksiyonu, tezgah eni boyunca mekiğe rehberlik etmek ve son atılan 

atkıyı tefeye bağlı olarak kumaş sınırına yerleştirmektir (Yılmaz ve  Anmaç 2000). 

 

 

Şekil 4. 23.  Babadağ’ da artık kullanılamayan eski bir tarak(dem) 
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Şekil 4. 24. Babadağ’ da bir atölyede tarak 

 

4. 2. 3. 3. Dolap 

 

Babadağ’ da çözgü çözme işleminde  dolapta çözgü çözme yöntemi uygulanmaktadır. 

Dolaptan gelen çözgü iplikleri yatay silindir şeklindeki dolaba motor kuvvetiyle 

çekilmektedir (Şekil 4. 24, 4. 26. ve 4. 27. ). 

Bu dolaplar kısa kenarlarının birbirlerini kestiği noktadan geçirilen ve bir ucu tavana, 

diğer ucu döşemeye tutturulmuş, bir eksen etrafında dönebilmektedir. Uzun kenarları 

üzerine çözgü tellerini geçirmeye yarayan çiviler bulunmaktadır. Çözgü hazırlamak için 

yine belirli sayıda, cağdaki masuralardan sağılır, dolabın uzun kenarlarının alt ucunda 

çapraz yapılır ve dolap döndürülerek çözgü telleri sarmal olarak aşağıdan yukarıya 

doğru sarılır. Dolabın üst köşesine gelince tersine döndürülerek bu kez geriye sarılır, alt 

uçta yine çapraz yapılır ve işlem dokuma enine gerekli çözgü teli tamamlanıncaya kadar 

sürdürülür (Aytaç 1982). 
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Şekil 4. 25. Babadağ’ da bir atölyede çözgü çözme işlemi 

 

Şekil 4. 26. Babadağ’ da bir atölyede dolap 
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Şekil 4. 27. Babadağ’ da bir atölyede dolap 
 

4. 2. 3. 4. Levend 

Çözgü ipliklerinin topluca sarıldığı Büyük makara biçimindeki dokuma makinesi 

parçasıdır. Genellikle tahta veya matelden yapılırlar. Uçları yataklanabilir ve her iki 

ucuna da flanş (kapak) yerleştirilir (Şekil 4. 28. ) (Yakartepe ve Yakartepe 1995 a). 

 
Şekil 4. 28.  Babadağ’ da bir evde tezgahtaki çözgü levendi 
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4. 2. 3. 5. Çözgü çözme 

Çözgü, 4 çözgü çözme fabrikasından sağlanabilmekle birlikte Babadağ’ da fason olarak 

çalışan 2 haneden oluşan  çözgü çözücüye de sipariş verilebilmektedir. Babadağ’ da 

yapılan çözgülerde düz dokumalar için 20/1 (tek) kat olarak tercih edilen iplikler çile 

halden bobin hale getirilir ve renkli iplik sıraları dikkate alınarak çağa yetiştirilir. 

Bobinlerden alınan iplik uçları taraktan geçirilerek birbirine paralel getirilir, düzeltilir. 

Daha sonra buradan dikey dolaba sarılmaya başlanır. Motorla çalışan dolaba sarma 

işlemi, istenilen çözgü uzunluğu sağlanıncaya kadar devam eder. Dokumanın enine göre 

istenilen sayıda çözgü teli tamamlanıncaya kadar aynı işlem , çözgü tellerinin yan yana 

gelmesiyle tekrarlanır. Çözgü ipliklerinin dolaba sarılırken, ipliklerin bir alttaki iplikle 

karışmaması ve birbirine paralel halde olması olması amacıyla çözgü dolaptan leventte 

aktarılır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken çözgü ipliklerinin düzgünleştirilmesidir. 

Bunu elde etmek için çözgü birkaç kez dolaptan leventte, leventten dolaba  aktarılır. 

Son olarak levente sarılı halde bırakılan çözgü dokuma tezgahına taşınır. Eğer bir 

önceki dokumaya devam edilecekse, biten çözgü tezgahta çıkarılmadan , yeni çözgü 

iplikleri bu iplere bağlanır. Bu işleme de “ulama” denilmektedir (Şekil 4. 29. ).  

Babadağ’ da dokumacılar genellikle elle ulama yapmaktadırlar. Genellikle düz dokuma 

yapıldığından tahar ve ayakların gücülere bağlanma durumu her yeni çözgüde zorunlu 

haller dışında yapılmamaktadır. 

 
Şekil 4. 29.  Babadağ’ da bir atölyede ulama işlemi 
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4. 2. 8.  Dokuma tezgahi ve dokuma işlemi 

 

4. 2. 8. 1. Dokuma tezgahı 

 

Dokumacılık, dünyada bilinen en eski tekstil yüzeyi oluşturma yöntemidir. Arkeolojik 

kazılarda elde edilen bazı bulgular M. Ö. 7000-7500 yıllarındaki medeniyetlerde ilkel 

olarak iki iplik sisteminin birbirlerine dik olarak bağlantı oluşturmasıyla dokuma kumaş 

üretildiğini ortaya koymaktadır. Eski bir tarihe sahip olmasına rağmen dokumacılık 

uzun yıllar önemli bir gelişme gösterememiştir. İlk olarak XII. yüzyılda tamamen 

ağaçtan yapılan, genel anlamda bugünkü dokuma makineleriyle aynı tasarıma sahip 

olan, fakat bütün işlemlerin insan gücüyle yapıldığı, el dokuma tezgahları 

geliştirilmiştir. Günümüzde el tezgahları az gelişmiş ülkelerde özellikle bireysel olarak 

evlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı değerli çok özel dokuma ürünleri de el 

tezgahlarında dokunmaktadır. 

Dokuma makineleri; önceden makinede çalışacak forma getirilmiş çözgü-atkı 

ipliklerini, mekanik olarak insan gücü kullanmadan, örgü bağlantılarıyla belli bir düzen 

içinde birleştirerek bir tekstil yüzeyi meydana getiren makinelerdir. Dokuma 

makinelerinde temel işlemler, verimli çalışmayı sağlayan, kaliteli bir kumaş dokumasını 

gerçekleştiren, çeşitli mekanizmalarladokuma kumaş oluşumu işlemleridir . 

Dokuma makinalarinde kumaş oluşumunu sağlayan temel elemanlar şunlardır : 

a. Çözgü levendi ve çözgü salma tertibatı; çözgü ipliklerinin sanlı olarak bulunduğu 

dokuma makinesi parçası çözgü levendidir. Çözgü levendinden çözgü ipliklerinin 

dokuma yapıldıkça sevkedilmesini sağlayan tertibat çözgü salma tertibatıdır. 

b. Çözgü köprüsü; çözgü levendinden dikey çıkan çözgü ipliklerini yatay olarak 

yönlendiren ve dokuma bölgesine bu şekilde gitmesini sağlayan elemandır. Birçok 
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dokuma makinesinde çözgü gerginliğide hareketli yapılan çözgü köprüsü ile kontrol 

edilir. 

c. Gücü ve çerçeveler; gücüler ortalarında bir göz bulunan madeni parçalardır. Gücü 

gözlerinden çözgü iplikleri geçer. Çerçeveler ise örgüye göre aynı hareketi yapan çözgü 

ipliklerinin geçtiği gücülerin topluca takıldığı elemandır. En az iki çerçeve bulunur. 

Ağızlık açma tertibetlerı ile gücülere (Jakarlı sistemde) veya çerçevelere aşağı yukarı 

hareket verilerek ağızlık oluşumu sağlanır.  

d. Atkı atma tertibatı ve atkı taşıyıcılar; çözgü ipliklerinin oluşturduğu ağızlıktan atkı 

ipliğinin geçirilerek kumaş oluşumunun gerçekleşmesini sağlayan tertibat ve 

elemanlardır. Mekikli dokuma makinelerinde atkı taşıyıcı olarak mekik ve mekiğe 

hareket veren vuruş tertibatları vardır.  

e. Tefe ve birlikte hareket eden tarak; tefenin görevi atkı taşıma elemanına klavuzluk 

etmek ve üzerinde taşıdığı tarak vasıtasıyla atkı ipliğini kumaş çizgisine sıkıştırmaktır. 

Tarak ise aynı zamanda çözgü ipliklerinin paralelliğini sağlayan, kumaş enini ve çözgü 

sıklığını belirleyen elemanlardır. 

 f. Cımbarlar; tam kumaş çizgisinde dokunmuş olan kumaşın büzülmesini 

engelleyerek, tefe vuruşu sırasında çözgü ipliklerinin kopmasına engel olurlar. Bu 

bölgede kumaş eninin tarak enine çok yakın veya aynı olmasını sağlayan elemanlardır.  

g. Kumaş köprüsü; dokuma kumaşa, dokuma bölgesinden bir miktar uzaklaştıktan 

sonra aşağıya doğru bir yön veren elemandır. Kumaşı çekme silindirlerine doğru 

yönlendirir. 

h. Kumaş çekme silindiri ve kumaş regülatörü; dokuma kumaşın istenilen atkı 

sıklığına göre belirlenen sab,t bir hızla çekilmesini sağlayan elemanlardır.  
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i. Kumaş levendi; kumaş çekme silindirlerinden gelen kumaşın üzerine sarıldığı 

elemandır. Kumaş istenilen uzunluğa geldiğinde kesilerek kumaş topu çıkarılır 

(Yakartepe ve Yakartepe 1995a). 

  

Babadağ’ da 500’ den fazla tam otomatik tezgah, bulunduğu ve bunların % 60’ nın 

hambez, çarşaf, masa örtüsü, sofra bezi üretiminde kullanılan armürlü tezgahlar, % 40’ 

nın pike üretiminde kullanılan jakarlı tezgahlar olduğu bilinmektedir. Her iki çeşit 

dokuma tezgahı da motor kuvvetiyle çalışmaktadır.  

Jakarlı dokuma makineleri;  bir dokuma makinesine bağlanan ve çözgü tellerini tek tek 

kontrol etmeye olanak vererek büyük motifli desenler üretilmesinin sağlayan ağızlık 

açma mekanizmasıdır. İsmini mekanizmayı icad eden Joseph Marie Jacquard‘ dan 

almaktadır ( Yakartepe ve Yakartepe 1995a).  

Jakar makinelerinde temel prensip, büyük raporlu desenleri oluşturabilmek için çözgü 

ipliklerinin gerekirse herbirini ayrı ayrı kumanda edebilmesi olayıdır. Jakar 

mekanizması ile armürlü ve eski eksantrikli dokuma makinelerinde sınırlı olan desen 

aralığı artırılmıştır. Çok büyük raporlu desenleri dokumak ancak jakarlı dokuma 

makinesi ile mümkündür. Jakar sistemi en gelişmiş ve olanakları en fazla olan ağızlık 

açma sistemidir. Jakar mekanizmasının ana elemanları; iğneler, platinler, bıçaklar, 

tomruk, malyon tahtası, pedal, havandır (Şekil 4. 30.,  Şekil 4. 32. , Şekil 4. 34. ). 

 



 

 67

 

Şekil 4. 30. Jakar mekanizmasının temel elemanlarının şematik gösterimi;  

a) Desen kar-tonları, b) Tomruk, c) Platinler, d) Platin iğneleri, e) Platin tahtası,  

f) Bıçaklar ve bıçak bloğu, g) Boyun malyonları, h) Harniş ipleri, ı) Harniş 

tahtası, j) Gücüler, k) Lingolar (Yakartepe ve Yakartepe 1995a) 

 

 

Desene göre delinmiş jakar kartonu tomruğa bağlanır ve karton iğneye, iğne kancaya 

hareket verir. Havan bıçağına takılı kancalar, ağırlıklı jakar gücülerine harniş ipi ile 

bağlıdır. Bunlar malyon tahtası deliklerinden geçirilen harniş ipliğini desene göre yukarı 

kaldırır ve ağızlık oluşumunu sağlar. Atkı atımından sonra gücünün alt deliğine bağlı 

ağırlıklar ile çözgü iplikleri aşağı iner. Jakar tezgahında çözgü sıklığı ve iğne sayısı 

dokunacak desen raporunun büyüklüğü açısından önem taşır. Jakar tezgahlarında 200‘ 

lü, 400‘ lü, 6000‘ lü, 8000‘ lü, 12000‘ lü, 1312‘ li, 1600‘ lü, 1760‘ lı ve 2400 iğneli özel 

yapıda jakar sistemleri mevcuttur (Yakartepe ve Yakartepe 1995a).  
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Armürlü dokuma makineleri ise; jakar mekanizmasının ilk adımı sayılan çerçeveli 

ağızlık açma olayını gerçekleştiren makinelerdir. Armür mekanizmaları kumanda 

sistemleri itibari ile, jakar mekanizmalarının çıkış noktası sayılabilir. Aradaki fark, 

armürde gücülerin takılı olduğu çerçevelere haraket iletilmesi, jakar da ise serbest halde 

bulunan gücülere tek tek hareket iletilebilmesidir. Armürlü dokuma makinlerinde 

desenlendirme çeşidi ve motiflerin büyüklüğ çerçeve sayısı ile sınırlıdır. Armürlü 

dokuma makinelerinde çerçeve adeti genel olarak en fazla 32‘ dir. Ancak özel 

durumlarda 48 çerçeve ile çalışılabilmektedir. Armür makinelerine, istenilen örgüye ve 

desene göre kumanda edilmesini sağlamak için mekanik armürlerde kullanılan desen 

kartlarının veya desen zincirlerinin hazırlanmasına rehberlik eden armür planının 

yapılması gerekir. Armür planı dokunacak kumaşın örgü veya motif raporu ve burada 

çıkarılan tahar planından sonra yapılır. Armür planı, örgüye ve tahara göre atkı atlırken, 

hangi çerçevenin yukarıya kalkması gerektiğini gösterir. Elektronik kontrollü armürlerin 

gelişimine rağmen günümüzde en çok kullanılan armürler olan şerit kartonla kumanda 

edilen armürlerdir (Yakartepe ve Yakartepe 1995a) (Şekil 4. 34. , 4. 36. 4. 42, 4. 44.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 31:  Çift kurslu armür planı. Platinlere bağlı olan platin iğneleri yaylarla armür  

desen kartonları yani desen tomruğu üzerine bastırılmakta ve tomrukta iğnelere doğru 

gidiş geliş hareketi yapmaktadır (Yakartepe ve Yakartepe 1995a) 
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El tezgahlarına göre en önemli avantajları çok kısa sürede çok üretim yapması, bir 

kişinin birçok tezgahla birlikte aynı anda ilgilenmesine sebep olmasıdır. Motorlu 

tezgahın tüm kısımları metal değildir. Bazı kısımları ahşap yapılmıştır. El tezgahlarının 

hemen hemen hepsi Babadağ’ da ki marangozlar tarafından  ahşap yapılmıştır. Motorlu 

tezgahlarda el tezgahlarındaki parçalar hemen hemen aynıdır ve aynı isimlerle 

anılmaktadır.  

 

 

 

Şekil 4. 32. Babadağ’ da jakarlı, tam otomotik bir tezgah 
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Şekil 4. 33. Babadağ’ da armürlü, tam otomatik bir tezgah 
 

 
 
 
Şekil 4. 34. Babadağ’ da pike dokuyan jakarlı, tam otomatik tezgahın arkadan görünüşü 
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Şekil 4. 35. Babadağ’ da çarşaf dokuyan armürlü, yarı otomatik  bir tezgahın yandan 
görünüşü 
 
 

       

Şekil 4. 36. Babadağ’ da atölyede bir çıkrık 
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Şekil 4. 37. Babadağ’ da bir el dokuma tezgahının (2 gücü-2 ayaklı) yandan görünüşü 

 

Şekil 4. 38. Babadağ’ da bir el dokuma tezgahının önden görünüşü 
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Şekil 4. 39. Babadağ’ da sakallı battaniye dokunan bir el tezgahının (4 gücü-7 ayak)  

      yandan görünüşü 
 

 

Şekil 4. 40. Babadağ‘da sakallı battaniye ören bir el tezgahının (4 gücü-7 ayak) arkadan  
       görünüşü 
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Şekil 4. 41. Babadağ’ da hambez dokuyan yarı otomatik armürlü bir tezgah 

 

 

 

Şekil 4. 42. Babadağ’ da bir otomatik silindir, havlu-çarşaf örme makinası 
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Şekil 4. 44. Babadağ’ da kanaviçe bezi dokuyan, yarı otomatik armürlü bir tezgah 

 

4. 2. 9. Dokuma işlemi 

 

Bütün dokuma hazırlık işlemlerinin bitiminden sonra asıl dokuma işlemine 

geçilmektedir. Bunun için dokuyucu oturağa oturarak ayaklarını tezgahın ayakları 

üzerine bastırmaktadır. Mekik sağ ele alındıktan sonra sağ ayağa basılmakta, bu 

durumda bu ayağa bağlı olan gücü aşağıya inerken öbürü de yukarıya kalkarak çözgü 

tellerini aralamakta, dokuyucu da sağ elindeki mekiği bu aralıklardan atmaktadır. Atılan 

mekik karşı taraftan sol el yardımıyla tutulurken tefe de boşta kalan sağ elle kuvvetlice 

çekilerek atkı sıkıştırılmaktadır. Sonra ayak değiştirilerek sol eldeki  mekik bu kez sağa 

doğru atılmakta sağ elle tutulmakta, aynı zamanda tefe sol elle çekilerek atkı 

sıkıştırılmakta ve işlem böylece sürdürülmektedir. Bez dokundukça çözgüye bağlı urgan 

gevşetilerek dokunan kısım selmine sarılmaktadır. 
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Dokuma işlemi tamamlanınca dokunan kısım taraktan kesilerek artakalan çözgü 

tellerinden ayrılmakta ve selminden çıkarılmaktadır (Arlı 1983). 

 

 

 

Şekil 4. 45. Babadağ’ da bir mekik 

 

Babadağ’ a motorlu tezgah 1960’ larda gelmiştir ve Babadağ’ da fabrikalardan alınan  

ya da fason olarak hazırlanan çözgüler tezgaha yerleştirilir. Atkı ipliğinin sarıldığı 

masura mekiğe yerleştirilir ve mekik atma hareketini gerçekleştireceği mekik yuvasına 

konulur. Mekiğe vuran alete “takka” denilir. Motorlu tezgah çalıştırılır. Yarı otomatik 

ve otomatik tezgahlarda dakikada 120 mekik atılmaktadır. El tezgahlarında ise 

dokumacı hem iki elini hem de iki ayağını kullanır. Motorlu tezgahlarda dokumacı, 

masuradaki ipliğin bitmesi ile masura değişikliği ve çözgü ipliklerinin kontrolünü 

sağlamaktadır.   

Babadağ’ da en çok fason olarak ham bez, pike, çarşaf, sofra bezi dokunmakta daha 

sonra ise çeşitli örtüler, kanaviçe, çocuk battaniyeleri ve havlu çarşaf  armürlü ve jakarlı 

ayrıca el dokuma tezgahlarında dokuma tekniğine uygun olarak üretilmektedir. Yöreye 

özgü en önemli dokumaları “oluklu” ya da “potlu” dedikleri  çarşaf dokumalarıdır.  



 

 77

Bu oluklu ya da potlu çarşafa, oluk  ya da potları şöyle kazandırılır; bu çarşaflar armürlü 

tezgahlarda dokunur. Bu dokumayı diğerlerinden ayıran en emnli özellik ikinci bir 

silindirde bulunan fitil çözgü ipliklerinin de dokumaya katılmasıdır. Tezgahın üst 

tarafında bir de fitil silindiri ve zeminde ise bir çözgü silindiri daha bulunmaktadır. 

Potluğu veren bu fitil silindiridir. Bu fitil silindirinin bir kayışı bulunmakta ve bu kayış 

iplikleri kastırmaktadır. Zaten bu fitil silindirinde bulunan ipliklerde zemindeki çözgü 

silindirinin ipliklerinden daha kalındır. Zemin çözgü silindirindeki iplikler 20/1 numara 

iken; fitil silindirindeki iplikler 12/1 veya 20/2 numaradır. Bu şekilde kastırılan ve diğer 

ipliklerden kalın olan fitil silindiri iplikleri dokuma sırasında çarşafa potluk 

kazandırmaktadır. Atkı  sıklığı arttıkça çarşafın potları daha belirgin hale gelir.  Bu 

tezgahta iki çözgü silindiri olduğu için iki tane de merber bulunur. Çözgü silinidirinin 1 

karış yukarısındaki merberden zeminde bulunan çözgü iplikleri tezgahın önüne kadar 

gelir ve tarağa geçer. Yani zemindeki çözgü iplikleri tezgahın altından fitil silindirinin 

çözgü iplikleri ise tezgahın üstünden gelir. Belli sayıda aralıklarla zemin çözgü iplikleri 

ve fitil çözgü iplikleri sırayla tezgahtan ve gücü tellerinden geçirilir. Gerginlik 

sağlandıktan sonra dokuma işlemine başlanır.  

 

 

Yörede yapılan görüşmelerden potlu çarşafın vucudun yatağa değen yerlerinde, potları 

ya da olukları sayesinde bir miktar hava hapsettiği için cildin hava almasını sağladığı ve 

rahat uyumayı kolaylaştırdığı ayrıca yazın insanı terletmediğin anlaşılmıştır(Şekil 4. 46 

ve Şekil 4. 47.). Bu özelliği nedeniyle yörede sıkça kullanılmaktadır. Şekil 4. 28. , 4. 33. 

ve  4. 35.’ de potlu çarşaf dokuyan tezgahlar görünmektedir. 
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Şekil 4. 46. Babadağ’ da dokunan bir potlu çarşaf örneği 

Şekil 4. 47. Babadağ’ da dokunan bir potlu çarşaf örneği 
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El dokuması ürünlerinfonksiyonelliğinin yanı sıra, göz zevkine hitap etmesi, doğal 

malzemelerle yapılması, el emeği oluşuve ayrıca modern eşyalarla da uyum sağlaması 

gibi nedenlerle talep edilen ürünler arasındadır (Kayabaşı ve Özdemir 2001). 

  Dokuma işlemi biten ürün, daha sonra Babadağ Organize Sanayi’ de ki nakış süsleme 

atölyelerinde ya da evlerde  düzeltme ve süsleme işlemlerine tabi tutulmaktadır (Şekil 4. 

48. ). Nakışlar hazır halde  Buldan’ dan Babadağ’ a gelmektedir. Burdaki nakış diye 

isimlendirilenler yastık, çarşaf ya da pikelerin kenarlarına geçen dokunmuş simli dantel 

görünümlü dokumalar yada süslerdir. Özellikle kadife örtülere dokuma tezgahından 

çıktıktan sonra yörede “antika iş” denilen eskitme işlemi uygulanır. Bu işlemle dokuma 

aralarındaki iplikler iğneyle toplanı ve tahta boncuklar takılır. Böylece dokumaya 

otantik bir görünüm kazandırılır (Şekil 4. 49.) . 

 

 

Şekil 4. 48. Babadağ’ da bir nakış atölyesi 
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  Şekil 4. 49. Babadağ’ da yapılan dokuma eskitme(süsleme) işlemi            
                                                                                                                                                                                    



 

 81

4. 3. Dokumaların Bazı Özellikleri 

 

4. 3. 1. Dokumanın eni ve boyu 

 

Bir gerilme halinde bulunmayan, serbest haldeki kumaşların uzunluğu ve genişliğinin 

tayini dokumanın eni ve boyudur (Anonim 1998a). Kumaş eni, bir kumaşın bir 

kenarından diğerine olan uzaklığıdır. Kumaş eni ölçülürken kumaş düz bir şekilde 

yayılmış olmalı, kırışıklıklar, katlar olmamalı ve gerilimsiz bir şekilde serilmiş 

olmalıdır (Yakartepe ve Yakartepe 1995c). 

Bu çalışmada, araştırma materyalini çarşaf, pike, kadife örtü, ham bez ve sofrabezi 

oluşturmaktadır. Bu materyaller farklı kullanım alanlarına sahip olduklarından, en ve 

boy uzunluklarına ilişkin veriler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve tanımlayıcı istatistikler 

Çizelge 4. 1. ‘de sunulmuştur.  

Çizelge 4. 1. in incelenmesinden, Babadağ’ da üretilen düz dokumaların en uzunluk 

değerleri bakımından çarşafların 196.65± 0.73  cm, pikelerin 76± 0.16 cm, kadife 

örtülerin  25.70± 2,57 cm, ham bezlerin 200.11± 0.00 cm ve  sofra bezlerinin 100.46± 

0.00 cm; dokumaların boy uzunluk değerleri bakımından çarşafların 243.25± 12.10 cm, 

pikelerin 82.67± 3.65 cm, kadife örtülerin 27.29± 3.25 cm, ham bezlerin 100.00± 0.00 

cm, sofra bezlerinin 100.43± 0.00 cm oldukları anlaşılmaktadır.  

Anonim (1991 b)’ de yatak çarşaflarının en ve boy uzunlukları tek kişilik çarşafta en 

140-180 cm, boy 220-250 cm ve daha fazla, çift kişilik çarşafta en 180-240 cm,boy 220-

260 cm ve daha fazla olarak belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada  çarşaflardan elde 

edilen değerler, Anonim (1991b)’ de bildirilen değerlerle uygunluluk göstermektedir. 
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Çizelge 4. 1. Dokumaların en ve boy uzunluk değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler  
          (cm)         

                            

Dokuma Çeşidi  x± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf En 196.65± 0.73 2.53 6.40 199.00 190.00 12 

Boy 243.25± 12.10 41.91 40.90 269.00 150.00 12 

  

Pike En 76.00± 0.16 0,53 0.28 76.30 75.00 10 

Boy 82.67± 3.65 11.53 132.96 87.00 49.90 10 

  

Kadife Örtü En 25.70± 2,57 8.12 65.95 34.20 17.60 10 

Boy 27.29± 3.25 10.28 105.88 35.40 12 10 

  

Ham bez En 200.11± 0.00 0.00 0.00 200.11 200.11 25 

Boy 100.± 0.00 0.00 0.00 100 100 25 

  

Sofra bezi En 100.46± 0.00 0.00 0.00 100.47 100.46 10 

Boy 100.43± 0.00 0.00 0.00 100.44 100.43 10 

 

 

4. 3. 2. Dokumanın kullanılabilir genişliği 

 

 

Parçanın kullanılabilir genişliği, kumaşın herhangi bir kenar malzemesi, marka, iğne 

deliği veya kumaşın homojen olmayan bölümlerini içermeyen numunenin uzun 

kenarlarına dik olarak ölçülen genişliğidir (Anonim 1998a). Yani bir kumaşın 

kullanılabilir eni, o kumaştan konfeksiyon mamülleri üretilirken faydalanılan enidir. 

Kumaş kenarının dokumasının değişik olması nedeniyle çoğu zaman kenarlar 

kullanılmaz. Bu nedenle kullanılabilir kumaş eni en az 2 cm daha küçük olur (Yakartepe 

ve Yakartepe 1995c). 
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Çizelge 4. 2.’ nin incelenmesinden, Babadağ’ da üretilen düz dokumaların kullanım eni 

uzunluk değerleri bakımından çarşafların 194.25± 0.70  cm, pikelerin 75.00± 0.00 cm, 

kadife örtülerin  25.69± 2.57 cm, ham bezlerin 200.08± 0.00 cm ve  sofra bezlerinin 

100.46± 0.00 cm; dokumaların kullanılabilir boy uzunluk değerleri bakımından 

çarşafların 240.91± 12.81 cm, pikelerin 81.00± 3.78 cm, kadife örtülerin 27.29± 3.25 

cm, ham bezlerin 98.00± 00 cm, sofra bezlerinin 100.43± 0.00 cm oldukları 

anlaşılmaktadır.  

 

 

Çizelge 4. 2. Dokumaların kullanılabilir genişliği değerlerine ilişkin tanımlayıcı  
          istatistikler (cm) 

 

Dokuma Çeşidi  x± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf En 194.25± 0.70 2.45 6.02 197.00 188.00 12 

Boy 240.91± 12.81 41.86 60.90 267.00 148.00 12 

  

Pike En 75.00± 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 10 

Boy 81.00± 3.78 11.94 142.75 85.00 47.00 10 

  

Kadife Örtü En 25.69± 2.57 8.12 65.95 34.20 17.60 10 

Boy 27.29± 3.25 10.28 105.88 35.40 12 10 

  

Ham bez En 200.08± 0.00 0.00 0.00 200.08 200.08 25 

Boy 98.00± 00 0.00 0.00 98.00 98.00 25 

  

Sofra bezi En 100.46± 0.00 0.00 0.00 100.47 100.46 10 

Boy 100.43± 0.00 0.00 0.00 100.44 100.43 10 
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4. 3. 3.  Dokumanın çözgü ve atkı sıklığı 

 

Bir kumaşın sıklığı, dokuma kumaşlar için  bir santimetredeki atkı – çözgü sayısıdır. 

Dokuma kumaşta kalite faktörü olarak kabul olunur. Dokuma kumaşlarda iplik sayısının 

tespit edilebilmesi için lup adı verilen ölçekli ayağa sahip olan büyüteçler ve iğne 

kullanılır (Yakartepe ve Yakartepe 1995c). Bir kumaşın çözgü ve atkı sıklığı kumaşın 

cinsine, kullanılan iplik numarasına göre değişir. Sayma işlemi 1-2 cm veya 10 cm 

üzerinden yapılır (Şeber  ve Alpan 1989).  

İplik sıklığı kumaş kalitesinin bir ölçümüdür. İplik sıklığının çok olması kumaşa şu 

özellikleri kazandırır: 

a. Kumaş daha yüksek dayanıma sahip olur. 

b. Kumaşın birim ağırlığı artar.  

c. Kumaş daha stabil ve tok bir tutum kazanır.  

d. İplik kaymaları daha az meydana gelir.  

Fakat iplik sıklığını arttırmak, kumaş fiyatınıda arttırmak demektir. Genellikle kumaşın 

maliyetini düşürmek için sıklığı azaltmak ve ağırlık kaybını da dolgunlaştırıcı bitim 

işlemi ile karşılamak yöntemi kullanılır. Böylece kumaş dayanımı da düşer (Yakartepe 

ve Yakartepe 1995c). 

Bu çalışmada araştırma materyalini oluşturan dokumaların çözgü ve atkı sıklığı 

değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler çizelge 4. 3. ‘ de sunulmuştur. 
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Çizelge 4. 3. Dokumaların çözgü ve atkı sıklığı değerlerine ilişkin tanımlayıcı  
          istatistikler (adet/ 5 cm) 

  

Dokuma Çeşidi  x± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf Çözgü 80.20± 4.71 16.33 266.95 106.40 55.60 12 

Atkı 70.90± 4.62 16.00 250.17 99.20 50.80 12 

  

Pike Çözgü 49.92± 0.22 0.72 0.52 50.80 49.20 10 

Atkı 38.80± 0.12 0.38 0.14 39.20 38.00 10 

  

Kadife Örtü Çözgü 47.60± 1.32 4.18 17.52 58.40 42.40 10 

Atkı 42.96± 0.50 1.60 2.56 45.60 40.80 10 

  

Ham bez Çözgü 115.20± 0.28 1.39 1.93 117.20 11.60 25 

Atkı 111.42± 0.26 1.33 1.77 11.400 109.60 25 

  

Sofra bezi Çözgü 58.80± 0.05 0.19 0.03 59.20 58.40 10 

Atkı 49.80± 0.13 0.43 0.18 50.40 49.20 10 

 

 

Çizelge 4. 3’ ün incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü sıklığı 

bakımından  ham bezler 115.20± 0.28 ile  en yüksek, kadife örtüler 47.60± 1.32 ile en 

düşük, atkı sıklığı bakımından  yine  ham bezler 111.42± 0.26 ile en yüksek, pikeler 

38.80± 0.12 ile en düşük değeri vermiştir. 

Atalayer (1980) tarafından 49 adet Buldan  dokuması üzerinde yapılan bir çalışmada 2 

adet çarşaf için çözgü sıklıklarını 19 adet/inç, atkı sıklıklarını 16.5; bir adet sofrabezi 

için çözgü sıklığını 15.8 adet/inç., atkı sıklığını 15.6 adet/inç. Olarak bildirmektedir. 

Atalayer (1980) tarafından bildirilen değerler, 5 cm’ deki iplik sayılarına oranlanarak bu 

çalışmada elde edilen değerlerle karşılaştırıldığında, Atalayer (1980)’ nin bulduğu 

değerlerin çok düşük kaldığı görülmektedir. Aradaki fark dokumaların iki ayrı yöreye 

ait olması ile birlikte dokuma karakterlerinin farklılığından kaynaklanmış olabilir. 



 

 86

Erdoğan (1996) tarafından 196 adet Buldan dokuması üzerinde yapılan bir çalışmada 30 

adet çarşaf için çözgü sıklıkları 93.95± 4.57 , atkı sıklıkları 80.63± 2.02;  25 adet sofra 

bezi için çözgü sıklıkları 79.73± 1.84, atkı sıklıkları 66.33± 1.45 olarak bildirilmektedir. 

Erdoğan (1996) tarafından bildirile değerler, Babadağ’ daki çarşaf ve sofra bezlerinin 

çözgü atkı sıklıklarından değerleri bir miktar fazla bulunmuştur. Bu, Babadağ’ da 

dokunan oluklu adı verilen yöreye ait   çarşafların da analizlere dahil edilmesinden 

kaynaklanmış olabilir.  

 

 

4. 3. 4.  Dokumanın metrekare ağırlığı 

 

Kumaşların metrekare ağırlığı; bir metrekare alana sahip kumaşın gram cinsinden 

ağırlığıdır. Yani bir metre eninde bir metre boyunda kumaş parçasının gram olarak 

ağırlığıdır (Yakartepe ve Yakartepe 1995c). ASTM standartlarında da dokunmuş 

kumaşların kumaş kütlesinin her metrekaresinin ağırlığının gram olrak ya da her 

yardkaresinin ağırlığının ons olarak ifadesi olarak tanımlanmıştır (Anonymous 2002). 

Anonim (1991)’ e göre çarşaf, nevresimde kullanılan kumaşların metrekare ağırlığı en 

az 110 g / m2  olmalıdır. Buna göre Babadağ’ dan elde edilen çarşafların metrekare 

ağırlığı 157.76± 6.99 g/m2 ve ham bezlerin metrekare eğırlığı 142.78±1.37 g/m2 

bulunmuştur ve bu değerler Anonim (1991)’ de belirtilen değerlere uygunluk 

göstermektedir.  

Çizelge 4. 4’ ün incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların metrekare 

ağırlığı bakımından  kadife örtüler  450.11± 6.29 g/m2 ile  en yüksek, pikeler  54.40± 0.39 

g/m2 ile en düşük değeri vermiştir 
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Çizelge 4. 4. Dokumaların metrekare ağırlık değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler  
          (g/m2 ) 
 

Dokuma çeşidi X± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf 157.76± 6.99 24.23 587.08 202.89 134.41 12 

Pike  54.40± 0.39 1.22 1.47 156.11 153.13 10 

Kadife Örtü 450.11± 6.29 19.90 395.65 465.40 398.95 10 

Ham bez 142.78±1.37 6.94 48.14 156.33 137.33 25 

Sofra bezi 182.22± 1.06 3.34 11.15 187.64 178.92 10 

 

 

4. 3. 5. Dokumanın kalınlığı 

 

Kumaş kalınlığı, kumaşın gördüğü işlemleri (kesim, dikim, vs), nakliyeyi ve 

depolamayı etkilediği için kullanıcılar açısından önemlidir. Bu özellik aynı zamanda 

sürtünme dayanımı ve çekme testlerinin belirtecidir. Testten önce ve sonra kumaş 

kalınlığı ölçülerek bir kanıya varılabilir (Yakartepe ve Yakartepe 1995b). 

Babadağ’ da üretilen düz dokumaların kalınlık değerlerine ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler  Çizelge 4. 5. ‘ de sunulmuştur. 

Çizelge 4. 5. ‘in incelenmesinden dokumaların kalınlıkları bakımından kadife örtülerin 

1.865± 0.081mm ile en yüksek, ham bezlerin ise 0.002± 0.000 mm ile en düşük değeri 

verdiği anlaşılmaktadır. Diğer dokumalar ise bu sınırlar içinde kalmakla birlikte, yine 

birbirine benzer değerler gösterdiği ve kalınlıkların birbirine yakınlık gösterdiği 

söylenebilir.  

Erdoğan (1996) tarafından  196 adet Buldan dokuması üzerinde yapılan bir çalışmada 

30 adet çarşaf için dokuma kalınlıkları 0.535± 0.015 ; 25 adet sofra bezi için dokuma 

kalınlıkları 0.540±0.008 olarak bildirilmektedir. Erdoğan (1996) tarafından bildirilen 
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değerler, Babadağ’ daki çarşaf ve sofra bezlerinin dokuma kalınlıkları değerlerinden bir 

miktar az bulunmuştur.  

 

Çizelge 4. 5. Dokumaların kalınlık değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler (mm) 

 

Dokuma çeşidi X± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf 0.760± 0.033 0.114 0.013 0.993 0.660 12 

Pike  1.691± 0.016 0.051 0.003 1.773 1.628 10 

Kadife Örtü 1.865± 0.081 0.257 0.066 2.286 1.610 10 

Ham bez 0.002± 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 25 

Sofra bezi 0.753± 0.000 0.000 0.001 0.754 0.752 10 

 

 

4. 3. 6. Dokumanın çözgü ve atkı mukavemeti 

 

Dokuma kumaşlarda  kopma mukavemeti, kumaşa bir gerilim kuvveti uygulandığında 

kumaşın kopması için gerekli olan kuvvet olarak ölçülür.  Bu gerilim kuvveti ne kadar 

yüksekse kumaşın o kadar dayanıklı olduğu söylenir (Yakartepe ve Yakartepe 1995b). 

ASTM standartları D 5035-95’ de kopma mukavemeti, materyale uygulanan maksimum 

güç olarak tanımlanmıştır (Anonymous 1995).   

Çizelge 4. 6’nın  incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü 

mukavemeti  bakımından  pikeler 37.06± 3.33 kg ile  en yüksek, ham bezler 29.59± 

0.57 kg ile en düşük; atkı mukavemeti  bakımından ham bezler 39.86±0.28 kg ile en 

yüksek, pikeler 27.96± 0.66 kg ile en düşük değeri vermiştir. Pikeler ile diğer 

dokumalar karşılaştırıldığında atkı yönünde mukavemeti en düşük, çözgü yönünde 

mukavemeti en yüksek  olan dokumalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sofra bezlerinin 

ise çözgü atkı yönünde mukavemet değerleri birlikte ele alındığında birbirine yakınlık 

göstermektedir.  
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Erdoğan (1996) tarafından  196 adet Buldan dokuması üzerinde yapılan bir çalışmada,  

çözgü mukavemetleri bakımından 30 adet çarşaf için 25.12± 0.91 kg, atkı 

mukavemetleri için 24.98±0.89 kg ; 25 adet sofra bezi için çözgü mukavemetleri  

23.43±0.85 kg, atkı mukavemetleri için 18.14±0.54 kg olarak bulunmuştur. Erdoğan 

(1996) tarafından bildirilen değerler, Babadağ’ daki çarşaf ve sofra bezlerinin çözgü ve 

atkı mukavemet değerlerinden daha düşük bulunmuştur. Bunun sebebinin Babadağ’ 

daki çarşafların bir kısmının oluklu çarşaf olması ve bu olukların düz çarşaf 

dokumasından daha kuvvetli bir dokumaya sahip olmasından kaynaklandığı ifade 

edilebilir.  

TS 2994 “Tekstil Mamulleri. Pamuk ve Pamuk Polyester- Dokuma- Yatak Çarşafı- 

Yorgan Çarşafı, Nevresim ve Yastık Kılıfı” konulu standartta çarşaf, nevresim ve 

kılıflarda kullanılan kumaşların kopma mukavemetinin, çözgüde en az 280 N ve atkıda 

240 N olması gerekliliği bildirilmektedir (Anonim 1991b).  

Yine ASTM D 5431-93 nolu standartta da dokunmuş yastık kılıfı, yatak çarşafı ve 

nevresimlerde kopma mukavemetinin polyester/pamuk olanlarda 222 N, pamuk 178 N 

olması gerekliliği bildirilmiştir (Anonymous 2001). Bu çalışmada çarşaflar için elde 

edilen  çözgüde  29.89± 2.22 kg  ve atkıda 39.18± 3.29 kg kopma mukevemet değerleri, 

Newton cinsi kuvvet birimine çevrildiğinde (1 kg= 9.807 N), çözgüde 293.13 N ve 

atkıda 384.23 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Polyester/pamuk çarşaflarda ise çözgüde 

359.97 N ve atkıda 474.28 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada elde edilen 

çözgü mukavemeti değeri TS 2994’ te bildirilen değerlere uygunluk göstermekle 

birlikte  bildirilen değerlerden daha yüksek çıktığı görülmektedir. ASTM D 5431-93 

nolu standartta verilen değerlerden ise sadece pamuk olan çarşafların değerlerinin, 

verilen değerlerden oldukça yüksek çıkmıştır. Polyester/pamuk çarşaflarda çözgü ve 

atkı mukavemet değerleri yine bildirilen değerlerden  yüksek çıktığı görülmüştür.  
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Çizelge 4. 6. Dokumaların çözgü ve atkı mukavemet değerlerine ilişkin tanımlayıcı  

          istatistikler (kg) 

 

Dokuma Çeşidi  x± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf Çözgü 29.89± 2.22 7.69 59.22 43.27 18.99 12 

Atkı 39.18± 3.29 11.39 129.73 52.58 17.25 12 

  

Pike Çözgü 37.06± 3.33 10.54 110.99 54.24 24.28 10 

Atkı 27.96± 0.66 2.08 4.32 31.68 24.60 10 

  

Ham bez Çözgü 29.59± 0.57 2.84 8.08 33.48 28.00 25 

Atkı 39.86±0.28 1.40 1.96 42.10 37.51 25 

  

Sofra bezi Çözgü 30.91± 1.10 3.48 12.12 34.35 24.53 10 

Atkı 29.02± 0.79 2.50 6.24 32.19 25.19 10 

 

 

4. 3. 7. Dokumanın kopma uzaması 

 

Kopma mukavemeti kumaşın gerilim altında iken (çekilirken ) kopması için gerekli 

kuvvettir. Kopma uzaması ise, kumaşın koptuğuandaki boyunda meydana gelen artıştır. 

Bu iki test genellikle aynı anda yapılır, çünkü test ile beraber kullnılan grafikten her iki 

sonuçta elde edilebilir. Bir giysinin giyim (kullanım) ömrü sadece mukavemet ile değil, 

her iki özellikle de ilişkilidir. Diğer faktörler aynı olduğu halde düşük kopma 

mukavemeti ve daha yüksek bir uzamaya sahip bir kumaş; en az, daha dayanıklı ancak 

düşük uzamaya sahip bir kumaş kadar giyilebilir. Ekstra uzama, kumaşları normal 

giyim kuvvetlerine göre daha dayanıklı hale getirebilir (Yakartepe ve Yakartepe 1995b).  
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Çizelge 4. 7’nin  incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü kopma 

uzaması  bakımından  sofra bezleri 35.54±0.81 kg ile  en yüksek, çarşaflar 24.21±1.41 kg 

ile en düşük; atkı kopma uzaması bakımından çarşaflar 39.64±5.88 kg ile en yüksek, 

sofra bezleri  29.54±0.69 kg ile en düşük değeri vermiştir. Çarşaflar ile diğer dokumalar 

karşılaştırıldığında atkı yönünde kopma uzama değeri en düşük, çözgü yönünde kopma 

uzama değeri  en yüksek  olan dokumalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Pikeler ise 

çözgü ve atkı yönünde kopma uzama  değerleri birlikte ele alındığında birbirine yakınlık 

göstermektedir.  

 

 

Çizelge 4. 7. Dokumaların çözgü ve atkı kopma uzama değerlerine ilişkin tanımlayıcı  

          istatistikler (%) 

 

Dokuma Çeşidi  x± Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf Çözgü 24.21±1.41 4.89 23.87 28.96 12.16 12 

Atkı 39.64±5.88 20.37 415.06 97.84 17.063 12 

  

Pike Çözgü 30.891±1.66 5.26 27.62 37.95 22.57 10 

Atkı 32.05±1.01 3.18 10.11 36.83 27.60 10 

  

Ham bez Çözgü 28.64±0.49 2.43 5.91 31.36 25.29 25 

Atkı 34.40±1.23 6.16 37.88 46.77 29.61 25 

  

Sofrabezi Çözgü 35.54±0.81 2.59 6.71 38.32 32.24 10 

Atkı 29.54±0.69 2.19 4.82 33.03 27.45 10 

 

 

4. 3. 8.  Dokumanın şeması, tahar, renkli iplik sırası, ayak- gücü planı, örgü şekli 

 

Araştırma kapsamına alınan bazı dokumaların dokuma şemaları, tahar durumu, ayak - 

gücü planları, örgü şekilleri ile birlikte enleri ve boyları, çözgü - atkı sıklıkları, 

metrekare ağırlıkları, kalınlıkları, çözgü ve atkı mukavemetleri, ipliklerin lif cinsleri, 
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numaraları, bükümleri ve kısalma oranları gibi özellikler her dokuma için ayrı ayrı 

olarak araştırmanın ekler bölümünde sunulmuştur.  

 

4. 4. Dokumalardan Çıkarılan İpliklerin Bazı özellikleri 

 

Dokumalar üzerinde uygulanabilecek analizlerden sonra yine dokumaların özelliklerini 

etkilediği bilinen, dokumalardan çıkarılacak çözgü ve atkı iplikleri üzerinde lif cinsi, 

numara ve teks değeri, büküm ve kısalma oranları gibi özellikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

 

4. 4. 1. İpliklerin lif cinsi 

 

Metot bölümünde belirtilen esaslara göre yapılan analizler sonunda Babadağ ilçe 

merkezinde armürlü ve jakarlı yarı otomatik ve tam otomatik tezgahlarda dokunan 

çarşaf, pike, sofrabezi ve ham bez ürünlerinin dokumalarının çözgü ve atkı ipliklerinin 

pamuk liflerinden yapıldığı saptanmıştır. Yanlızca yöresel olarak “ipekli çarşaf” denilen 

bazı çarşaf örneklerinin çözgüsünün pamuk olduğu ; fakat atkı ipliğininin FDY 300 ham 

parlak polyester olduğu saptanmıştır. Desen bu lif sayesinde parlak bir görünüm elde 

etmiştir. Kadife örtülerin lif cinsi ise viskos olarak bulunmuştur. Dokumalarda 

kullanılan çözgü ve atkı ipliklerinde bulunan lif cinsleri bazı dokumalar için tüm 

ayrıntılarıyla Ekler bölümünde sunulmuştur.  

Pamuk, keten ve yün ile birlikte tekstilde kullanılan en eski elyaftır. Anavatanı 

Hindistan’ dır.  Pamuk bitkisi, Antartika dışında dünyanın her yerinde yetişir. Ancak 

bitki daha nemli ve sıcak iklimi sever. Pamuk, bir yıllık bir bitkidir. İlkbaharda ekilen 

tohumdan, üretim şartlarına göre boyu en fazla bir metreye varan bir bitki elde edilir. 

80-100 gün sonra en yüksek boyuna eriştiğinde açık pempeden kırmızıya giden 

renklerde çiçek açar. Bu çiçekler kuruyup döküldüğünde küçük koyu yeşil piramid 

şeklinde ve ceviz büyüklüğünde bir tohum zarfı oluşur. Bunun içinde 4-20 kadar tohum 

zarfı bulunur. Koza adı verilen bu tohum zarfının olgunluğa erişme süresi içinde, 
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tohumlar üzerinde uzun liflerin yanında kısa tüyler meydana gelir. Bunlara “pamuk 

linteri” adı verilir. Çiçekten sonra kozanın olgunlaşması 45-50 gün sürer.  

Olgunlaşma sırasında lif, çekirdeğe bağlı ince bir kabuk veya ince bir tüp gibidir. 

Primer duvar denilen bu kısım doğal yağ ve vakslardan yapılmıştır. Olgunlaşma 

sırasında bu dış duvar içine selülozdan duvarlar örülür. Yaklaşık 20 gün yirmi tabaka 

halinde örülen bu duvara “sekonder duvar” adı verilir. Koza olgunluğa eriştikten sonra 

çatlar ve pamuk tohumları bir lif kütlesi ile kaplı halde açığa çıkar. Çiğit denilen pamuk 

tohumu üzerinde 10000-20000 kadar lif vardır. Kozanın açılmasından önce renksiz 

denecek kadar parlak olan bu lifler, havaya çıktığı andan itibaren su kaybeder. Hücre 

sıvısı buharlaşır.rengi donuklaşır ve enine kesiti dairesel halden bir tarafı göçmüş bir 

hale gelir. 

Pamuk lifinin hasadı Ağustos ve Ekim ayları arasında  yapılır. Olgunlaşan pamuklar 

zaman zaman toplanır. Tarlalardan elle veya makine ile toplanan pamuklara “kütlü 

pamuk” denir. Taoplanan pamuklar koza pamukları ve tohumlarından ayırmak üzere 

çırçır makinelerine yollanır. Çırçırlanmış pamuklar balyalar haline getirilirek iplik 

fabrikalarına yollanır. Geriye kalan tohumların üzerinde  linterler ayrılarak, yapay ipek 

yapımında kullanılır (Başer 1992). 

 

Günümüzde pamuk bitkisinin liflerinden; 

 

• İplik, dokuma ve triko sanayiinde 

• Yatak, yorgan, yastık gibi ev eşyasında dolgu meteryali, her türlü döşemecilikte 

kıtik olarak 

• Yapay ipek, dumansız barut, vernik, cila, yapay deri, ve selüloz sanayiinde, 
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Tohumlarından; 

 

• İçerdiği % 17-24 oranındaki yağdan yemeklik  bitkisel yağ üretiminde 

• Sabunculukta ve yağlı boya yapımında  

• Muşamba, plak ve kağıt hamuru yapımında, 

• Yağın alınması ile kalan küspeden hayvan yemi ve gübre olarak yararlanılır (Kaya 

1992).  

 

Polyester lifleri ise,  poliamid lifleri ile aynı zamanda bulunan ve sonra tekstil 

endüstrisinde çok önem kazanan lif grupları arasında sayılabilir (Harmancıoğlu 1981).  

Nylon gibi polyester lifleri de iki değişik komponentten meydana gelmektedir. Bu iki 

değişik komponent arka arkaya birbirini takip etmektedir. Asit ve alkolden oluşan 

ürünlere kimyada “ester” adı verilmektedir. Polyester liflerinin zincir yapısı da  bu 

şekilde bir alkol ve bir asitin birleşmesiyle meydana geldiği yani ester olduğu için bu 

liflar polyester adını almaktadır. Polyester lifinin yapısında asit olarak terephtal asidi 

bulunmaktadır. Alkol ise değişmektedir. Polyester liflarinin çekme ve sürtme 

mukavemeti hemen hemen nylon ve perlon lifi kadardır. Nem çekme yeteneği ise 

sentetik lifler içerisinde polivinil klorid hariç en düşük olanıdır. Bu nedenle şişme ve 

büzülme etkisi göstermezler. Çok çabuk kurular. Özgül ağırlıkları yaklaşık ham ipek 

kadardır. Yaş mukavemeti hemen hemen kuru mukavemetine eşittir. Polyester lifleri 

diğer sentetik liflere nazaran ısı etkisine karşı en duyarsız olan liflerdir. Bu durum 

polyester liflerine iyi bir ütüleme yeteneği kazandırı. Polyester liflerinin hava, ışık ve 

ağartma maddelerine karşı dayanımı poliamid liflerinden açık olarak üstündür. İlk 

haline dönebilme yeteneği açısından da polyester lifleri sentetik lifler arasında en üstün  

durumda olanıdır. Işık ve hava etkilerin ekarşı dayanıklılığı yüzünden polyester lifleri 

teknik amaçlı dokumaların üretiminde çok fazla kullanılırlar. 
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 Polyester lifleri saf olrak kullanabildikleri gibi yün, pamuk, keten ile karıştırılarak da 

kullanılabilmektedirler. Yine polyestyer liflerinin artıkları da önmeli bir tekstil 

hammaddesi olarak kullanım alanı bulmuştur.  Polyester lif flamentleri herşeyden önce 

dokuma ve örgü şeklinde tül perde üretiminde,b kravatlık, şallık, elbiselik ve askılık 

kumaş yapılır. Ayrıca polyester lifleri bayan iç çamaşırlarının çözgülerinde kullanılır. 

İki yüzlü kumaş ile mantoluk kumaşların üretiminde kullanılır. Son zamanlarda ekek dış 

giysilik kumaşların üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır  

Viskoz ise yapay lif üretim yöntemleri araştırılırken 1892 yılında yeni bir yöntemle 

geliştirilmiştir. Bu yöntemle selüloz önce soda ile daha sonra karbon di sülfit ile 

reaksiyona tabi tutulmuş ve böylece viskoze denen bu çözeltiden lif elde etmeyi 

başarmışlardır. Günümüzde viskoze yöntemiyle elde edilen rayon lifleri dünyanın her 

atarfında yaygın olarak kullanılmaktadır (Kaya 1992).  

 

4. 4. 2. İpliklerde numara 

 

İpliklerde numaralama sistemleri çok çeşitlidir. Çözgü ve atkı ipliklerinin numaralarını 

belirlemek için en doğru yöntem, hassas terazilerde ipliklerinin ağırlıklarının ve 

uzunluklarının ölçülmesi ile sonuçlanan yöntemdir. Böyle bir terazinin bulunmadığı 

yerlerde, iplik numaraları, numarası bilinen ipliklerle karşılaştırılarak veya deneyimlere 

dayanarak belirlenir (Şeber ve Alpan 1989).  

Araştırmada çözgü ve atkı ipliklerinin numaralarını saptarken metrik numaralama 

sistemi kullanılmıştır. Bazı dokumalara ait ipliklerin numaraları çalışmanın Ekler 

bölümünde verilmiştir. Dokumaların çözgü ve atkı ipliklerinin numaralarına ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler Çizelge 4. 8. ‘ de sunulmuştur.  
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Çizelge 4. 8. Dokumalardan çıkarılan ipliklerin numaralarına ilişkin tanımlayıcı  
         istatistikler (Nm) 

 

Dokuma Çeşidi  x± Sx 

 

S V Max. Min. N 

Çarşaf Çözgü 20.17±1.32 4.57 20.89 26.31 13.15 12 

Atkı 24.46±1.86 6.44 41.50 31.25 15.62 12 

  

Pike Çözgü 15.10±0.27 0.84 0.71 15.62 13.88 10 

Atkı 9.18±0.29 0.93 0.86 10.00 7.87 10 

  

Ham bez Çözgü 28.94±0.45 2.26 5.11 31.25 25.00 25 

Atkı 25.00±0.60 2.98 8.85 35.71 22.72 25 

  

Sofra bezi Çözgü 15.88±0.34 1.06 1.13 17.85 14.70 10 

Atkı 23.73±1.60 5.05 25.52 29.41 15.62 10 

 

 

Çizelge 4. 8. ‘ nin incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü 

ipliklerinin numaraları bakımından ham bezler 28.94±0.45 Nm ile en yüksek, pikelerin 

15.10±0.27  Nm ile en düşük; atkı ipliklerinin numaraları bakımından yine ham bezler 

25.00±0.60 Nm ile en yüksek,  pikelerin ise 9.18±0.29 Nm ile en düşük değeri 

verdikleri anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, ham bezlerin en ince çözgü ve atkı 

ipliklerinden; pikelerin en kalın çözgü ve atkı ipliklerinden dokunduğu söylenebilir. 

 

4. 4. 3. İpliklerde büküm 

 

Birim uzunluğundaki iplikte bulunan kıvrım sayısına büküm denir. İki veya daha fazla 

sayıdaki ipliklerin birleştirilerek tek kat halinde bükümünü yapan makinelere flatör 

makinesi denilir. Dokuyacağınız kumaşın özelliğini değişik türde imal edip tüketicinin 

zevk ve ihtiyacını cazip kılmak zorunluğu karşısında hazırlanan çözgü ve dokuma 

leventleri bazı operasyonlara tabi tutulmaktadırlar. Bu nedenle flatör makinalarından 

geçen bir ipliğin mukavemeti artacak, değişik numarada yeni bir iplik sağ ve sol büküm  
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verilmekle iplik estetiğine yeni bir yön verilmiş olacaktır. Jakarlı bir makinede çok 

motifli bir desen veya herhangi bir portreyi kumaş sathında işlemek istiyorsak cm’ deki 

çözgü tel adedimizin artması halinde mekanik sürtünmelere karşı mukavemet ve 

elastikiyeti yüksek karakteristiğe sahip bir ipliği; ancak flatör makineleri temin 

edebilmektedir (Timurkan 1976).  

Wilson (1982), pamuk lifinin doğal olarak Z yönünde döndüğünü ve bu nedenle  pamuk 

ipliklerine Z büküm uygulandığını belirtmiştir. 

Babadağ’ da üretilen çarşaf ve ham bezlerin çözgü ipliklerinin, haşıllama işleminden 

dolayı  bükümü açılamamıştır. Dolayısıyla bu ipliklerin büküm sayısı belirlenememiştir. 

Yine ham bezlerin atkı iplikleri de haşıllama işleminden  dolayı haşıldan 

arındırılamamış ve dolayısıyla bükümü saptanamamıştır. Çarşaf, pike ve sofra 

bezlerinin atkı bükümü Z (sağ) bükümlüdür. Pike ve sofra bezlerinin  çözgü ipliklerinin 

bükümü de  yine Z (sağ) bükümlüdür.  

Çizelge 4. 9. ‘un incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü 

ipliklerinin bükümü   bakımından  pikeler 88.61±0.24 adet/25 cm ile  en yüksek, sofra 

bezleri 59.89±2.66 adet/25 cm ile en düşük; atkı ipliklerinin bükümü bakımından sofra 

bezleri 71.23±1.05 adet/25 cm ile en yüksek, pikeler 57.81±0.56 adet/25 cm ile en 

düşük değeri vermiştir.  
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Çizelge 4. 9. Dokumalardan çıkarılan ipliklerin büküm sayılarına ilişkin tanımlayıcı  
          istatistikler (adet/ 25 cm) 

 

Dokuma Çeşidi  x± Sx 

 

S V Max. Min. N 

Çarşaf Atkı 58.14±4.60 15.95 254.45 78.60 29.90 12 

  

Pike Çözgü 88.61±0.24 0.76 0.57 90.00 87.80 10 

Atkı 57.81±0.56 1.75 3.10 60.50 55.95 10 

  

Sofrabezi Çözgü 59.89±2.66 8.42 70.84 68.70 48.90 10 

Atkı 71.23±1.05 3.33 11.07 76.20 63.30 10 

 

 

4. 4. 4. İpliklerde kısalma oranı 

 

Bir kumaşta ipliklerin birbiri arasından geçişi çözgü ve atkı ipliklerinin her ikisin de de 

zorunlu olarak bir dalgalanma veya kıvrım meydana getirir. Böylece kumaştaki ipliğin 

iki ucu arasındaki mesafe kumaş içinde ve kumaştan çıkarılıp belirli gerilmeye tabi 

tutulduğunda farklıdır. Bu fark kumaştaki ipliğin kıvrım veya kısalma oranının 

hesaplanmasında kullanılmaktadır. Kısalma oranı, uygun şekilde gerilerek düzeltilmiş 

iplik uzunluğu ile bu ipliğin kumaş içindeki uzunluğu arasındaki farkların 

ortalamasının, ipliğin kumaş içindeki uzunluğu ortalamasına oranının yüzde olarak 

ifadesi şeklinde tanımlanabilir (Anonim 1989d). 

Dokumaları oluşturan çözgü ve atkı ipliklerinin kısalma oranlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler  Çizelge 4. 10.’ da sunulmuştur.  

 

 



 

 99

Çizelge 4. 10. ‘un incelenmesinden Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü 

ipliklerinin kısalma oranları bakımından pikeler % 13.28±0.82 ile  en yüksek, sofra 

bezleri  % 6.80±0.26 ile en düşük; atkı ipliklerinin kısalma oranı bakımından pikeler % 

8.04±0.77 ile en yüksek, çarşaflar  % 6.40±0.61 ile en düşük değeri verdiği 

anlaşılmaktadır 

Değerleri genel olarak incelediğimizde, pikelerin çözgü ipliklerine ilişkin ortalama 

değerin farklılık gösterdiği, değerin  çizelgedeki diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Yine atkı iplikleri  kısalma oranı da diğer dokuma çeşitlerine göre 

pikelerde biraz daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni pikelerin jakarlı makinelerde 

oldukça desenli dokunmasından kaynaklanabilir.    

Erdoğan (1996) tarafından  196 adet Buldan dokuması üzerinde yapılan bir çalışmada,  

çözgü ipliklerinin kısalma oranları bakımından 30 adet çarşaf için % 5.45± 0.33 ,  

çarşafların atkı ipliklerinin kısalma oranları bakımından da % 5.36±0.34  ; 25 adet sofra 

bezi için çözgü ipliklerinin kısalma oranları bakımından % 7.70±0.53 ,  atkı ipliklerinin 

kısalma oranları bakımından da % 6.75±0.74  olarak bulunmuştur. Erdoğan (1996) 

tarafından bildirilen değerler, Babadağ’ daki çarşaf ipliklerinin kısalma oranlarından bir 

miktar az bulunmuştur. Bunun sebebinin Babadağ’ daki çarşafların bir kısmının oluklu 

çarşaf olması ve bu olukların oluştuğu dilimlerde kumaşın bürümcük gibi 

büzülmesinden ve oradaki dokumanın daha sıkı olmasından kaynalandığı ifade 

edilebilir. 
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Çizelge 4. 10. Dokumalardan çıkarılan ipliklerin kısalma oranlarına ilişkin tanımlayıcı  
           istatistikler (%) 

 

Dokuma Çeşidi  x±Sx S V Max. Min. N 

Çarşaf Çözgü 8.47±0.98 3.39 11.54 17.20 4.80 12 

Atkı 6.40±0.61 2.12 4.51 10.40 4.00 12 

  

Pike Çözgü 13.28±0.82 2.61 6.82 15.20 8.40 10 

Atkı 8.04±0.77 2.46 5.99 13.60 4.80 10 

  

Ham bez Çözgü 9.63±0.18 0.89 0.80 11.60 8.80 25 

Atkı 7.39±0.28 1.41 2.01 9.60 6.00 25 

  

Sofrabezi Çözgü 6.80±0.26 0.82 0.67 8.40 6.00 10 

Atkı 6.56±0.29 0.91 0.83 7.60 5.20 10 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Araştırma sonuçlarına göre; 

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların en uzunluk değerleri bakımından çarşafların 

196.65± 0.73  cm, pikelerin 76± 0.16 cm, kadife örtülerin  25.70± 2,57 cm, ham 

bezlerin 200.11± 0.00 cm ve  sofrabezlerinin 100.46± 0.00 cm; dokumaların boy 

uzunluk değerleri bakımından çarşafların 243.25± 12.10 cm, pikelerin 82.67± 3.65 

cm, kadife örtülerin 27.29± 3.25 cm, ham bezlerin 100.00± 0.00 cm, sofrabezlerinin 

100.43± 0.00 cm oldukları anlaşılmaktadır.  

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların kullanım eni uzunluk değerleri bakımından 

çarşafların 194.25± 0.70  cm, pikelerin 75.00± 0.00 cm, kadife örtülerin  25.69± 

2.57 cm, ham bezlerin 200.08± 0.00 cm ve  sofrabezlerinin 100.46± 0.00 cm; 

dokumaların kullanılabilir boy uzunluk değerleri bakımından çarşafların 240.91± 

12.81 cm, pikelerin 81.00± 3.78 cm, kadife örtülerin 27.29± 3.25 cm, ham bezlerin 

98.00± 00 cm, sofrabezlerinin 100.43± 0.00 cm oldukları anlaşılmaktadır.  

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü sıklığı bakımından  ham bezler 

115.20± 0.28 ile  en yüksek, kadife örtüler 47.60± 1.32 ile en düşük, atkı sıklığı 

bakımından  yine  ham bezler 111.42± 0.26 ile en yüksek, pikeler 38.80± 0.12 ile en 

düşük değeri vermiştir. 

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların metrekare ağırlığı bakımından  kadife örtüler  

450.11± 6.29 g/m2 ile  en yüksek, pikeler  54.40± 0.39 g/m2 ile en düşük değeri 

vermiştir. 

 

• Dokuma kalınlıkları bakımından kadife örtülerin 1.865± 0.081mm ile en yüksek, 

ham bezlerin ise 0.002± 0.000 mm ile en düşük değeri verdiği anlaşılmaktadır. 

Diğer dokumalar ise bu sınırlar içinde kalmakla birlikte, yine birbirine benzer 

değerler gösterdiği ve kalınlıkların birbirine yakınlık gösterdiği söylenebilir.  
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• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü mukavemeti  bakımından  pikeler 

37.06± 3.33 kg ile  en yüksek, ham bezler 29.59± 0.57 kg ile en düşük; atkı 

mukavemeti  bakımından ham bezler 39.86±0.28 kg ile en yüksek, pikeler 27.96± 

0.66 kg ile en düşük değeri vermiştir. Pikeler ile diğer dokumalar karşılaştırıldığında 

atkı yönünde mukavemeti en düşük, çözgü yönünde mukavemeti en yüksek  olan 

dokumalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sofrabezlerinin ise çözgü atkı yönünde 

mukavemet edeğerleri birlikte ele alındığında birbirine yakınlık göstermektedir.  

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü kopma uzaması  bakımından  

sofrabezleri 35.54±0.81 kg ile  en yüksek, çarşaflar 24.21±1.41 kg ile en düşük; atkı 

kopma uzaması bakımından çarşaflar 39.64±5.88 kg ile en yüksek, sofrabezleri  

29.54±0.69 kg ile en düşük değeri vermiştir. Çarşaflar ile diğer dokumalar 

karşılaştırıldığında atkı yönünde kopma uzama değeri en düşük, çözgü yönünde 

kopma uzama değeri  en yüksek  olan dokumalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

pikeler ise çözgü atkı yönünde kopma uzama  değerleri birlikte ele alındığında 

birbirine yakınlık göstermektedir.  

 

• Babadağ ilçe merkezinde armürlü ve jakarlı yarı otomatik ve tam otomatik 

tezgahlarda dokunan çarşaf, pike, sofra bezi ve ham bez ürünlerinin dokumalarının 

çözgü ve atkı ipliklerinin pamuk liflerinden yapıldığı saptanmıştır. Yanlızca yöresel 

olarak “ipekli çarşaf” denilen bazı çarşaf örneklerinin çözgüsünün pamuk olduğu ; 

fakat atkısının FDY 300 ham parlak polyester ve kadife örtülerin de atkı ipliğinin 

viskoz olduğu saptanmıştır. 

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü ipliklerinin numaraları bakımından 

ham bezler 28.94±0.45 Nm ile en yüksek, pikelerin 15.10±0.27  Nm ile en düşük; 

atkı ipliklerinin numaraları bakımından yine ham bezler 25.00±0.60 Nm ile en 

yüksek,  pikelerin ise 9.18±0.29 Nm ile en düşük değeri verdikleri anlaşılmaktadır. 

Diğer bir deyişle, ham bezlerin en ince çözgü ve atkı ipliklerinden; pikelerin en 

kalın çözgü ve atkı ipliklerinden dokunduğu söylenebilir. 
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• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü ipliklerinin bükümü   bakımından  

pikeler 88.61±0.24 adet/25 cm ile  en yüksek, sofrabezleri 59.89±2.66 adet/25 cm 

ile en düşük; atkı ipliklerinin bükümü bakımından sofrabezleri 71.23±1.05 adet/25 

cm ile en yüksek, pikeler 57.81±0.56 adet/25 cm ile en düşük değeri vermiştir. 

 

• Babadağ’ da üretilen düz dokumaların çözgü ipliklerinin kısalma oranları 

bakımından pikeler % 13.28±0.82 ile  en yüksek, sofrabezleri  % 6.80±0.26 ile en 

düşük; atkı ipliklerinin kısalma oranı bakımından pikeler % 8.04±0.77 ile en yüksek, 

çarşaflar  % 6.40±0.61 ile en düşük değeri verdiği saptanmıştır. 

 

Türk toplumunda belli bir eğitim sürecinden geçerek veya geçmeden bu denli yüksek 

bir zevk yaratan Türk insanının yaratıcılığının yeni kuşaklara aktarılmasında ve sosyo 

kültürel yapısının oluşmasında ve incelenmesinde el sanatlarının üretilip, tanıtılıp, 

çoğaltılarak pazarlanması ve sosyo-kültürel açılardan incelenmesi, ulusal kalkınmaların 

evrensel boyutlara ulaşmasında en önemli etkenler arasındadır (Onuk 2002). 

 

İşte el sanatlarımızdan olan dokumacılık da yüzyıllarca varlığını sürdürmüş ve Türk 

halkının yaratıcılığının ve üstün zevkinin adeta göstergesi olmuştur. Dokumacılık 

dendiği zaman aklımıza gelen önemli merkezlerden biri de Denizli ve çevresidir. Yine 

Denizli’ inin Babadağ ilçesi’ nde yüzyıllardır dokumacılıkla uğraşılmaktadır. Burada 

Anadolu’ nun fethinden sonra Türkiye'nin kuruluşunda etnik unsurun esasını teşkil eden 

Türkmenlerin, yayla hayatına ve "obalar" halinde cemaatlenerek hayvancılık yapmaya 

çok düşkün olmaları, hele bu hayatın ifadesi olan bir takım sosyal geleneklerden 

kurtulamayışları, ilçenin dokumacılık tarihinin ne kadar eskilere dayandığının bir 

ifadesi olarak söylenebilir. İlçenin yerleşim yeri ve tabiat şartları; hayvancılık yapmaya 

ve sınırlı bir şekilde de bağ bahçe tarımına elverişlidir. Bu durum sanki ilçe halkını 

dokumacılık yapmaya adeta mahkum etmiştir (Kavak 1995). Belki de bu yüzden 

“Tekstilin Başkenti” denmektedir ; ama günümüzde görülen o ki, halkın söyleyişiyle 

“Babadağ artık tekstilin başkenti değil, aç kenti” dir. Bu durumun nedenleri ve alınacak 

olan önlemler sıralanacak olursa;  
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• Günümüzün en önemli konularından bir marka oluşturmaktır. Yöresel dokumaların, 

özellikle potlu çarşafların markalaşma sayesinde rahatça satılabileceği 

önerilmektedir.  

 

• İyi kalitede hazırlanmış ürünlerin her zaman alıcısı olur. Kötü kalitede hazırlanmış 

ürünler yok olmaya mecburdur. Bu doğrultuda iyi kalitede mal üretmeye özen 

gösterilmelidir. Markalaşmayla birlikte malın iyi kalitede olması, malın 

pazarlamasını arttıracak en önemli etkenlerdendir. 

 

• Buradaki en büyük sorunlardan biri de pazarlamadır. Babadağ, tüccar sayesinde 

satış yapmaktadır. Buda en fazla payın tüccara ve en az payınsa dokumacıya 

kalmasına ve dokumacının maddi anlamda hammadde alırken bile zorlanmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle hep beraber hareket edecekleri bir pazarlama stratejisi 

belirlemeleri gerekmektedir.  

 

• Halkın fason olarak ham bez dokuması; Fason terimi, iki büyük veya biri büyük biri 

küçük kapitalist firma arasındaki bir bağlantıyı kapsamına alan bir terimdir.  Bu 

durum Bromley ve Gerry’ nin fason (Subcontracting) kavramı içinde sözkonusudur. 

İşverenin bir işi kendine ait bir  üretim ünitesinin dışında yaptırması iş verdiği 

üniteler açısından önemli farklılıklar gösterir; bir işçi çalıştıran bir büyük şirketin 

500 işçi çalıştıran bir başka kapitalist işletme ile fason anlaşmasına girmesi ile bir 

kapitalist şirketin evinde çalışan bir üreticiyi ücretli işçisi gibi istihdam etmesi 

arasında köklü farklılıklar vardır. Birinci durumda işi kabul eden kimse tıpkı 

işiveren kimse gibi bir kapitalist işverendir. İkinci durumda kendisine işverilen 

kimse o işi verenin ücretli işçisidir (Ayata 1987). Tüccarla metrebaşı ya da parçabaşı 

anlaşan dokumacı ham bezi tüccarın sattığından çok daha düşük bir fiyata 

dokumakta ve tüccar iş verdiği sürece karın tokluğuna çalışmaktadır. Çünkü; artık 

hammaddeye çok fazla para harcayamamaktadır. Bu şekilde yeni bir şey üretmeden 

yaşadıkları günü kurtarmaktadırlar. Piyasa durgun olduğunda da ailece işsiz 

kalmaktadırlar. Özellikle son yıllarda Çin’ den ucuz ham bez gelmesi ile de fason 

ham bez piyasası da durgunlaşmıştır. Bu da fason dokumanın Babadağ’ ı 
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kurtaramayacağının  en açık göstergesidir. Ayrıca  6-7 sene önce fason dokutanların 

para vermemesi yüzünden Babadağ, büyük bir krize sürüklenmiştir.  

 

• Babadağ’ ın ilçe olması ile elektrik fiyatları artmış; ama köylerinin elektrik fiyatı 

artmamıştır. Bu nedenle ilçe olduğu için elektrik tarifesindeki değişiklik yüzünden 

pahalı elektrik kullananan Babadağ’ a nazaran Babadağ’ ın köyleri ucuz elektrik 

tarifesi sayesinde daha ucuza dokuma yapmış ve bu nedenle tüccara daha çok mal 

satmışlardır. Bu yüzden Babadağ gelir bakımından köylerinden bile geri durumda 

kalmıştır.  

 

• Yeni malların ortaya çıkması bir yandan bazı küçük üretim dallarını tamamen 

ortadan kaldırıken diğer yandan da yeni küçük işletmelerin ortaya çıkmasının ön 

koşullarını yaratmaktadır (Aktar 1990). Yani ya birtakım imalat dallarının başka bir 

yöne tasfiyesi ya da yeni işlerin ve ekonomik faliyetlerin,  bu gelişim karşısında 

ortaya çıkması gerekmektedir; ama Babadağ’ da ne yazık ki bu gelişim karşısında 

hep aynı tür üretim yapılmıştır.  

  

• Bir mala olan talep o malı üretmek için yapılacak yatırımları cezbedecek ölçüde 

büyük olmalıdır. Talebin çok düşük ve özellikle de çok yerel olması, bağımsız 

küçük üreticilerin bu talebi rahatça karşılayabilecekleri anlamına gelir. Bir malın 

pazarı ulusal, hatta uluslararası pazar haline gelince hem talep hem de küçük üretici 

ile tüketici arasındaki mesafe büyür; talebin böylesine büyüdüğü bir ortamda küçük 

üreticinin bu talebi karşılayamaması sonucu kapitalist girişimci devreye girip 

evlerinde çalışan doğrudan üreticileri istihdam etmeye başlar (Ayata 1987). 

Babadağ’ da tam bir birlik kurulamamıştır. Dokumacıların büyük talepleri 

karşılayacak şekilde birleşmeleri ve pazara girmeleri gerekmektedir.  

 

• İlçe il merkezine 40 km uzaklıktadır ve yolu biraz zahmetlidir. Tüccarların ya da 

müşterilerin rahatlıkla ulaşabilcekleri bir yerde bulunmamaktadır. Bu nedenle çoğu 

kez tüccarlar ovada bulunan Babadağ Köyleri’ nden (Sarıköy ve Doğucalı köyleri) 

dokuma satın almaktadırlar. Acil olarak İzmir ya da Ankara gibi anayol güzergahları 

üstünde ortaklaşa bir mağaza açmaları ve satışı orada yapmaları sağlanmalıdır. 
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Böylece Buldan gibi Babadağ’ ın  adını da birçok insan duyabilir. Babadağ, 

dokumacılarının saklandığı dağdan biran önce inmeleri gerekmektedir.  

 

• Ürünlerin çeşitlendirilmesi her zaman ilgi cezbedecektir. Bu nedenle çarşaf, pike, 

ham bez, sofra bezi, çeşitli örtüler … dokunacaksa bile ya desenlerinin ya da 

süslerinin farklılaştırılması ve yöreye özgü desenlerin uygulanması gerekmektedir. 

Ev tekstiline yönelik dokunan dokumalar, biraz daha genişletilebilir. Örneğin ; bir 

mutfak için sadece sofra bezi değil, bir mutfak takımı perdesine kadar imal 

edilebilir. Ya da oluklu, potlu çarşaftan bebek yatak takımları yapılabilir. Oluklu ya 

da potlu çarşafın vücudu terletmemesi ve hava aldırması sayesinde bebekler için 

oldukça uygun bir uyku takımı imal edilmiş olur. Babadağ dokumacıları bu bilgi ve 

beceriye sahiptir. Hiç kimse yıllarca aynı ürünü arka arkaya satın almak 

istememektedir. 

 

Potlu çarşaf yöre için önemli bir geleneksel dokumadır ve bu dokumaya önem 

verilmesi bu dokumayla çeşitli ürünler imal edilmesi yöre için oldukça gereklidir. 

Çünkü hem dokumasının güzelliği hem de rahat uyumayı sağlaması özellikle de 

yöresel olması nedeniyle ilgi çekmektedir. Hatta bu dokuma çarşaf olmanın yanısıra 

gömleklik, elbiselik, eteklik olarak da üretilebilir ve özellikle elbise ve eteklerin 

üzerleri tahta boncuklarla süslenip otantik kıyafetler üretilebilir ve giyimi de oldukça 

rahat olduğu için bu konuya da önem verilebilir. 

 

• Babadağ dokumacılarının fabrikada üretilemeyecek otantik , farklı ürünlerinde 

imalatını yapmak için gayret göstermeleri gerekmektedir. Yörede tekstil üretim 

kapasitesinin yüksek oluşu buraya olan talebi azaltmış olabilir. Geleneksel 

dokumacılığa önem verilerek bu talep yükseltilebilir. Her nekadar bu sene el 

dokuma tezgahları ile kadife otantik örtüler dokusalar da tüketiciyi cezbetmek 

acısından bu işi biraz daha geliştirmeleri örtülere farklı özellikler kazandırmaları 

gerekmektedir.  

 

• Tasarım Babadağ’ da önemli sorunlardan biridir. Çünkü; dokuma çeşitliliği ve bol 

desen maalesef yörede mevcut değildir. Acil olarak desenlendirmenin 
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çeşitlendirilmesi ve yöresel ürünlerin çağa uygun olarak kullanım alanlarının 

çoğaltılması şarttır. Bunların yapılabilmesi için denenmesi için, ilçe insanına 

mesleki eğitim konusunda özellikle tasarım alanında eğitim verilmesi şarttır. Zaten 

Babadağ halkı da bu konuda çok istekli ve gayretlidir.  

 

• İnsanları Babadağ’ a çekmek ve Babadağ’a gerekli reklamı sağlamak amacıyla 

Babadağ’ a turistik bir yer, gezi mekanı yapılabilir. Babadağ’ ın sahip olduğu doğal 

şartlar ve ilginç mimarisi buna oldukça elverişlidir. Gösterime yönelik bir atolye 

açılarak turistlerin buraya olan ilgileri arttırılabilir. 

 

• Dokumacılar için kooperatif önemli bir gerekliliktir. Babadağ’ da daha önce 

değinilen şartları gerçekleştirmek adına kooperatifte tam bir birleşme ve sermaye 

birikimi sağlanabilir.  

 

• Babadağ’ da halk, ne yazık ki  büyük firmaların küçükleri yutması ve tüccarların 

ödeme yapmaması  yüzünden 15000 taneden yarı otomatik tezgahı hurdaya satmış 

ve Bağkur ve sosyal güvence için fabrikalarda kendi işini bırakıp işçi olarak 

çalışmaya başlamıştır. Yöre halkına uygun şartlarda ayakta kalabilmek ve büyük 

firmalar altında yokolmalarını engelleyebilmek için kredi sağlanması şarttır. Yoksa 

yöre halkı iplik ihtiyacını bile dolar bazında olduğundan zor karşılamaktadır.    
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EKLER 
 

 

 

Ek 1: 1 numaralı ham bez örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli iplik sırası, 

ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

 

Ek 2:   2 numaralı ham bez örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli iplik sırası, 

ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

 

Ek 3:   5 numaralı potlu çarşaf örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli iplik 

sırası, ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

 

Ek 4:   6 numaralı potlu çarşaf örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli iplik 

sırası, ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

 

Ek 5:  1 numaralı sofra bezi örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli iplik sırası, 

ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

 

Ek 6:  2 numaralı sofra bezi örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli iplik sırası, 

ayak-gücü planı  ve örgü şekli 
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Ek 1: 1 numaralı ham bez örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli 

iplik sırası, ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

ÖRGÜ RESMİ 
 
TARAKTAN GEÇİRME  
 
TAHAR 
 
GÜCÜLERE BAĞLANMA 
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ADI Ham bez 

ÖRNEK NUMARASI 1 

EN (cm) 2.110 

BOY(cm) 100 

KULLANIM ENİ (cm) 2.080 

KULLANIM BOYU 

(cm) 

98 

 

SIKLIK(adet/cm) 

Çözgü 116.400 

Atkı 113.600 

METREKARE 

AĞIRLIK(gr) 

137.890 

KALINLIK (mm) 0.002 

 

MUKAVEMET(kg) 

Çözgü 33.440 

Atkı 37.507 

KOPMA UZAMA 

ORANI 

Çözgü 26.537 

Atkı 30.063 

 

LİF CİNSİ 

Çözgü Pamuk 

Atkı Pamuk 

 

İPLİK NUMARASI 

(Nm) 

Çözgü 25.000 

Atkı 27.770 

İPLİK BÜKÜM SAYISI  

(adet/100 cm) 

Çözgü Yok 

Atkı Yok 

ÖRGÜ ŞEKLİ Bezayağı 

İPLİK KISALMA 

ORANI (%) 

Çözgü 10.400 

Atkı 9.600 

RENKLİ İPLİK SIRASI:   

                                               

Çözgü: Bej 

 

Atkı: Bej 

EK 1 (Devam) 
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Ek 2:   2 numaralı ham bez örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli 

iplik sırası, ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

ÖRGÜ RESMİ 
 
TARAKTAN GEÇİRME  
 
TAHAR 
 
GÜCÜLERE BAĞLANMA 



 

 120

 

ADI Ham bez 

ÖRNEK NUMARASI 2 

EN (cm) 2.110 

BOY(cm) 100 

KULLANIM ENİ (cm) 2.080 

KULLANIM BOYU (cm) 98 

 

SIKLIK(adet/cm) 

Çözgü 114.800 

Atkı 110.800 

METREKARE AĞIRLIK(gr) 138.480 

KALINLIK (mm) 0.002 

 

MUKAVEMET(kg) 

Çözgü 25.000 

Atkı 39.057 

 

KOPMA UZAMA ORANI 

Çözgü 25.370 

Atkı 39.720 

 

LİF CİNSİ 

Çözgü Pamuk 

Atkı Pamuk 

 

İPLİK NUMARASI (Nm) 

Çözgü 27.770 

Atkı 27.700 

İPLİK BÜKÜM SAYISI  

(adet/100 cm) 

Çözgü Yok 

Atkı Yok 

ÖRGÜ ŞEKLİ Bezayağı 

 

İPLİK KISALMA ORANI (%) 

Çözgü 11.200 

Atkı 8.400 

RENKLİ İPLİK SIRASI: 

 

Çözgü: Bej 

 

Atkı: Bej 

EK 2 (Devam) 
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Ek 3:   5 numaralı potlu çarşaf örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli 

iplik sırası, ayak-gücü planı ve örgü şekli 

ÖRGÜ RESMİ 
 
TARAKTAN GEÇİRME  
 
TAHAR 
 
GÜCÜLERE BAĞLANMA 
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ADI Çarşaf 

ÖRNEK NUMARASI 5 

EN (cm) 190.00 

BOY(cm) 265.00 

KULLANIM ENİ (cm) 188.00 

KULLANIM BOYU (cm) 264.00 

 

SIKLIK(adet/cm) 

Çözgü 80.00 

Atkı 72.00 

METREKARE AĞIRLIK(gr) 134.416 

KALINLIK (mm) 0.699 

 

MUKAVEMET(kg) 

Çözgü 33.863 

Atkı 39.750 

 

KOPMA UZAMA ORANI 

Çözgü 27.030 

Atkı 28.460 

 

LİF CİNSİ 

Çözgü Pamuk 

Atkı Pamuk 

 

İPLİK NUMARASI (Nm) 

Çözgü 22.727 

Atkı 17.240 

İPLİK BÜKÜM SAYISI  

(adet/100 cm) 

Çözgü Yok 

Atkı Yok 

ÖRGÜ ŞEKLİ Bezayağı 

İPLİK KISALMA ORANI (%) Çözgü 17.20 

Atkı 9.20 

RENKLİ İPLİK SIRASI: 
 

Çözgü: 40 beyaz+ 40 pembe 
  
Atkı: 26 beyaz + 26 pembe+ 25 beyaz+ 25 pembe+ 5 pembe+ 5 beyaz+  25 

pembe+ 25 beyaz+ 5 pembe+ 5 beyaz 

 

EK 3 (Devam) 
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Ek 4:   6 numaralı potlu çarşaf örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli 

iplik sırası, ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

ÖRGÜ RESMİ 
 
TARAKTAN GEÇİRME  
 
TAHAR 
 
GÜCÜLERE BAĞLANMA 
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 ADI Çarşaf 

ÖRNEK NUMARASI 6 

EN (cm) 197.00 

BOY(cm) 267.00 

KULLANIM ENİ (cm) 195.00 

KULLANIM BOYU (cm) 263.00 

SIKLIK(adet/cm) 

Çözgü 99.00 

Atkı 76.00 

METREKARE 

AĞIRLIK(gr) 

140.886 

KALINLIK (mm) 0.775 

 

MUKAVEMET(kg) 

Çözgü 20.620 

Atkı 34.467 

 

KOPMA UZAMA ORANI 

Çözgü 26.963 

Atkı 27.737 

 

LİF CİNSİ 

Çözgü Pamuk 

Atkı Pamuk 

İPLİK NUMARASI (Nm) Çözgü 27.725 

Atkı 15.630 

İPLİK BÜKÜM SAYISI  

(adet/100 cm) 

Çözgü Yok 

Atkı Yok 

ÖRGÜ ŞEKLİ Bezayağı 

İPLİK KISALMA ORANI 

(%) 

Çözgü 7.60 

Atkı 14.40 

RENKLİ İPLİK SIRASI: 
 

Çözgü: 40 beyaz+ 40 yeşil 
   

Atkı: 26 beyaz + 26 yeşil+ 25 beyaz+ 25 yeşil+ 5 yeşil+ 5 beyaz+  25 yeşil+ 25 

beyaz+ 5 yeşil+ 5 beyaz 

EK 4 (Devam) 
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Ek 5:  1 numaralı sofra bezi örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli 

iplik sırası, ayak-gücü planı  ve örgü şekli 

ÖRGÜ RESMİ 
 
TARAKTAN GEÇİRME  
 
TAHAR 
 
GÜCÜLERE BAĞLANMA 
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ADI Sofra bezi 

ÖRNEK NUMARASI 1 

EN (cm) 1.460 

BOY(cm) 1.440 

KULLANIM ENİ (cm) 1.460 

KULLANIM BOYU (cm) 1.440 

 

SIKLIK(adet/cm) 

Çözgü 50.400 

Atkı 49.600 

METREKARE AĞIRLIK(gr) 183.858 

KALINLIK (mm) 0.752 

MUKAVEMET(kg) Çözgü 28.060 

Atkı 39.100 

 

KOPMA UZAMA ORANI 

Çözgü 26.530 

Atkı 29.610 

 

LİF CİNSİ 

Çözgü Pamuk 

Atkı Pamuk 

 

İPLİK NUMARASI (Nm) 

Çözgü 16.660 

Atkı 25.000 

İPLİK BÜKÜM SAYISI  

(adet/100 cm) 

Çözgü 48.900 

Atkı 69.200 

ÖRGÜ ŞEKLİ Bezayağı 

İPLİK KISALMA ORANI (%) Çözgü 6.000 

Atkı 7.200 

RENKLİ İPLİK SIRASI: 

 

Çözgü: 2 lacivert+ 2lacivert+ 3lacivert+ 3 bej+ 4 lacivert+ 4 bej+ 3 lacivert+ 

3 bej+ 1lacivert+ 1 lacivert 
 

Atkı: 1lacivert+ 1lacivert+ 4 turuncu+ 4 lacivert+ 2 mavi+ 2 lacivert+ 4 

turuncu+ 4 lacivert+ 2 lacivert+ 12 bej+ 12 lacivert+ 1 kırmızı+1 bej 

 

EK 5 (Devam) 
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Ek 6:  2 numaralı sofra bezi örneğinin dokuma şeması, tahar, renkli 

iplik sırası, ayak-gücü planı ve örgü şekli 

ÖRGÜ RESMİ 
 
TARAKTAN GEÇİRME  
 
TAHAR 
 
GÜCÜLERE BAĞLANMA 
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ADI Sofra bezi 

ÖRNEK NUMARASI 2 

EN (cm) 1.470 

BOY(cm) 1.430 

KULLANIM ENİ (cm) 1.470 

KULLANIM BOYU (cm) 1.430 

 

SIKLIK(adet/cm) 

Çözgü 58.800 

Atkı 50.400 

METREKARE AĞIRLIK(gr) 187.640 

KALINLIK (mm) 0.754 

 

MUKAVEMET(kg) 

Çözgü 31.620 

Atkı 26.467 

 

KOPMA UZAMA ORANI 

Çözgü 37.240 

Atkı 27.680 

 

LİF CİNSİ 

Çözgü Pamuk 

Atkı Pamuk 

 

İPLİK NUMARASI (Nm) 

Çözgü 14.705 

Atkı 29.410 

İPLİK BÜKÜM SAYISI  

(adet/100 cm) 

Çözgü 67.700 

Atkı 69.700 

ÖRGÜ ŞEKLİ Bezayağı 

 

İPLİK KISALMA ORANI (%) 

Çözgü 8.400 

Atkı 6.200 

RENKLİ İPLİK SIRASI: 
 

Çözgü: 3 kırmızı+ 3 siyah+ 2 sarı+ 2 siyah+ 3 kırmızı+ 3 siyah+ 12 yeşil+ 12 

siyah+ 3 kırmızı+ 3 siyah+ 2 sarı+ 2 siyah+ 3 kırmızı+ 3 siyah 

Atkı: 5 siyah+ 5 kırmızı+ 3 bej+ 3 kırmızı+ 4 siyah+ 4 kırmızı+ 4 bej+ 4 

kırmızı+ 4 siyah+ 4 kırmızı+14 bej+ 14 kırmızı 

     EK 6(Devam) 
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