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KÜLTÜR CO RAFYASI AÇISINDAN VEZ RKÖPRÜ
YÖRES NDE DOKUMA KÜLTÜRÜ*
THE WEAVING CULTURE IN VEZIRKOPRU REGION IN
TERMS OF THE CULTURAL GEOGRAPHY

Seyfullah GÜL**
ÖZ
Dokumac k, toplumlar n ya am biçimlerini, sosyo-ekonomik yap lar , davran
biçimlerini ve yerel kimliklerini güçlü bir ekilde yans tan kültürel miras de erleridir. Bu
kültür ürününün mekânsal da
ve mekânsal çe itli i büyük ölçüde tarihi yap , çevre,
kültür ve da
ili kileri aç ndan yöreden yöreye farkl k göstermektedir.
Makalede Vezirköprü yöresindeki dokuma kültürünün ortaya ç
ve geli imi
kültür co rafyas aç ndan tart lm r. Çal ma ile yöredeki dokuma kültürünün tarihi
yap , dokuma kültürüne ait özelliklerin ortaya konulmas ve yöreye ait bir dokuma
envanteri olu turularak bu kültürel miras n korunmas na katk sa lanmas amaçlanmaktad r.
Ayr ca yöredeki dokuma kültürünün olu mas ve ekillenmesinde etkili olan co rafi çevre
bile enleri ortaya konularak dokuma kültürünün yöre içindeki mekânsal da
ve
mekânsal çe itliliklerinin tasvir edilmesi de amaçlanmaktad r.
Vezirköprü yöresinin dokuma kültürü potansiyelini ve özelliklerini ortaya koymak
ve dikkatleri yöreye çekmeye yard mc olmaya odaklanan bu ara rmada; literatür
taramas , kaynak ki i görü meleri, sahadaki inceleme ve gözlemlerin sonuçlar ndan
yararlan lm r.
Dokumac k, Vezirköprü’de Demir Ça ’ndan günümü yüz y llard r varl
koruyan kültürel bir mirast r. Yörede dokuma ürünlerinde kullan lan hammadde, dokuma
ürünlerinin boyutu, biçimi ve üzerlerindeki desenler birbirinden farkl r. Yöredeki
dokuma kültürü; Susuz Bezi dokumac
, Soruh Vadisi kilim, heybe, çorap ve boncuklu
taç dokumac
ve Özyörük Köyü yörük dokumalar ile kilim (çöpür) ve çuval
dokumac
olmak üzere üç gruba ayr r. Bu farkl kta yöredeki dokuma kültürünün
Demir Ça ’na kadar tarihlendirilmesi yan nda yörenin tarih boyunca farkl kültürlere
(Hitit, Frig, Roma, Bizans, Türk) ev sahipli i yapmas ve yörenin co rafi çevre bile enleri
de etkilidir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Miras, Dokumac k, Vezirköprü, Kültür
Co rafyas
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ABSTRACT
Weavings are cultural heritage values that strongly reflect the lifestyles, socioeconomic structures, patterns of behaviour and local identities of societies. The spatial
distribution and the spatial variety of this cultural product vary greatly from region to
regional the standpoint of historical structure, environment, culture and distribution
relations.In the article, the emergence and development of the weaving culture in the
Vezirköprü region in terms of cultural geography is discussed. The aim of this study is to
contribute to the preservation of this cultural heritage by establishing the historical structure
of the weaving cultures in the region, revealing the characteristics of the weaving culture
and creating a weaving inventory belonging to the region. It is also aimed to describe the
spatial distribution and spatial diversity of the weaving culture in the region by introducing
the geographical environmental components which are effective in the formation and
embodiment of the weaving cultures in the region.
In this research which focuses on revealing the potential and characteristics of
weaving culture of Vezirköprü region and helping to attract attention to the region, the
results of literature review, source interviews, field reviews and observation are used.
Weaving in Vezirköprü is a cultural heritage that preserves its existence for
hundreds of years since Iron Age. The raw materials used in the woven products in the
region, the size, shape and patterns of the woven products are different from each other.
Weaving culture in the region divided into three groups: (a) Susuz Bezi weaving, (b) Soruh
Valley rug, saddlebag, sock and beaded crown weaving and, (c) Özyörük Village nomad
weaving, rubbing rugs and sack weaving. The difference is due to the fact that the weaving
cultures on the site are dated to the Iron Age, region is hosted by different cultures (Hittite,
Phrygian, Roman, Byzantine, Turkish) throughout history and the geographical
environment components.
Key Words: Culture, Cultural Heritage,Weaving, Vezirkopru, Cultural Geography.
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1. Giri
rsal alanlar; yerel ya am biçimleri ve özgünlükleri ile birçok kültürel de erin
geli ip ekillendi i önemli kültür ocaklar r. Yerel kültürü olu turan de erlerin ço u k rsal
alanlardaki bu ocaktan ç kar ve yay r. Bu kültürel de erler ise büyük ölçüde ortaya ç kt
ve geli ti i yörenin co rafi çevre bile enlerine göre ekillenmektedir. Bu etkiyi Türkiye’nin
co rafi çevre bile enlerinin k sa mesafelerde farkl la mas ve de iminin sahip oldu u
somut olan ve somut olmayan kültürel de erlerin çe itlenmesinde ve da
nda görmek
mümkündür. Hiç üphesiz kültür, co rafi çevre bile enlerinden etkilendi i kadar ortaya
kt ve geli ti i co rafyay da etkilemektedir. Zira toplumlar kültürüyle, kendini ku atan
ve kucaklayan co rafyas na bir ba ka görünüm kazand r. Hatta do al çevre üzerine kültür
yoluyla serpilen farkl kültürel de erler, o co rafyay o kültüre tapular, adeta mal eder.
Bir toplumun tarihsel süreç içinde üretti i ve ku aktan ku a aktard her türlü
maddi ve manevi özelliklerin bütünü olan kültür, o toplumun kimli ini olu turur ve onu
di er toplumlardan ay r. Toplumlar birbirinden ay ran kültürel de erler içerisinde ise el
sanatlar ; ortaya ç
süreçleri, geli imi, de imi ve da
lar ile önemli bir yere sahiptir.
Çevre artlar na göre de im gösteren ve daha çok yerellik ta yan el sanatlar ; toplum
yap
n artlar içinde olu mu , k sa mesafelerde de im gösteren, sosyal aç dan ise daha
çok sembolik karakter ta yan özelliklere sahiptir (O uz, 2000, s. 22). Etnografik de eri
olmas yan nda sanat ö eleri de ta yan bu el sanat unsurlar , zamanla halk taraf ndan
kullan lmalar , al p sat lmalar , gelir getirmeleriyle kültürel özellik ta yan ürünlere
dönü ebilmektedirler (Omur, 1997, s. 471).
Türk el sanatlar içerisinde el dokumalar , Türk kültürel kimli inin olu mas nda
önemli yeri olan kültür ö eleridir. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihi seyirde
sanatkâr n sadece dü üm atarak dokuma olu turmad , dokuduklar na kültürü ve inanç
sistemiyle beraber yüre ini de ekledi i, desenlerinde ikonografik manalarla dolu mesajlar
aktard bilinmektedir (Aytaç, 2008, s. 203-220). El dokumalar , sahip oldu u kültürün
geleneksel özellikleri yan nda ortaya ç kt ya da ta nd co rafyay da büyük ölçüde
yans r. Zira dokumalar olu turan hammaddelerde, dokumac kta kullan lan araç
gereçlerde ve dokuma ürünlerine i lenen motiflerde kültür kodlar yan nda ya ad
co rafyaya ait özellikleri de görmek mümkündür. Yani dokumalar n üretiminden
tüketimine bütün a amalar nda co rafi çevre ile uyum vard r (Karaba a, 2013).
Tarihi kaynaklar ve alan ara rmalar , Vezirköprü ehri ve yak n çevresinde çam
ac ndan ''boduç'' (tahta su kab ) yap ld
, yöre halk n çö ür, tanbura, rüze, ark ,
yunka adl sazlar yaparak para kazand klar (Çelebi, 1986, s. 690), bak r ve kalayc k,
demircilik, semercilik, saraçl k (ko um tak
yap
vs), nalburculuk, sepet ve
süpürgecilik, a aç i leri, kilim ve bez dokumac
, kundurac k, de irmencilik,
semavercilik gibi günümüze ula abilmi geleneksel el sanatlar yan nda debba
k,
tu lac k, kiremitçilik, çanak-çömlek yap
ve daha sayamad
z birçok el sanat n
günümüze ula amayan el sanatlar n varl na i aret etmektedir.
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Vezirköprü yöresi, Türk kültürel kimli i yan nda yerel co rafi çevre özelliklerini de
yans tan kilim, boncuklu taç, bez bebek, heybe, çorap, ku ak, kolon, çöpür kilim ve bez
dokuma gibi renk ve desen özellikleri itibar yla kendine özgü karakteristi i olan zengin bir
dokuma kültürü miras na sahiptir. Bu miras n bir bölümü h zla geli en teknolojiye ayak
uyduramayarak unutulmu ise de bir k sm n geçmi ten günümüze üretiliyor ve ya at yor
olmas önemlidir. Hiç üphesiz dokuma kültüründeki bu süreklili i Vezirköprü’nün
yerle me tarihinde ve co rafi özelliklerinde aramak gerekmektedir. Vezirköprü’nün
yerle me tarihi Kalkolitik döneme kadar (M.Ö 5500 – M.Ö 3000) uzanmaktad r
(Oymaa aç-Nerik, 2011, s. 20-24). Yörenin s ras yla Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans
dönemlerinde kesintisiz olarak yerle im yeri özelli ini korumas ,1071’de Türklerin
Anadolu’ya giri leriyle Türkmen a iretlerinin bölgeye yerle tirilmeleri, Anadolu Selçuklu
Devleti ve Osmanl Devleti’nin önemli merkezlerinden biri olmas dokuma kültürünün
geli iminde etkili olmu tur.
Tar msal faaliyetler yan nda el sanatlar gibi kültürel faaliyetlerde büyük ölçüde
do al ve be eri çevre faktörlerine göre ekillenmektedir. Vezirköprü yöresinin sahip oldu u
topografya, iklim, toprak, hidrografya gibi do al çevre özellikleri ve tarihi yap geçmi ten
günümüze bir çok el sanat n icra edildi i önemli alanlardan biri olmas sa lam r.
Yöre geçmi ten günümüze dokuma kültürüne hammadde sa layan keten, kenevir, pamuk
ve ipekböcekçili i gibi ekonomik faaliyetlerin yap labildi i önemli alanlardan biri
olmu tur.
Son y llarda UNESCO, MEB Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü, Halk E itim
Merkezleri, Kalk nma Ajanslar vb. kurulu lar n el sanatlar n ara
lmas , gün yüzüne
kar lmas ve ya at lmas yönündeki çabalar , insanlar n somut olmayan kültürel miras
de erlerinin k smen de olsa fark nda olmalar na neden olmu tur. Nitekim Orta Karadeniz
Kalk nma Ajans 'n n (OKA), Susuz Bezi ve Sar dibek-Tahtaköprü kilim dokumac
n
canland lmas na yönelik projeleri sayesinde var olan dokuma ustalar belirlenmi , kurslara
al nan yeni kursiyerlerin e itimi sa lanm ve ç raklar yeti tirerek bu el sanatlar n
kaybolmas k smen de olsa ötelenmi tir.
2. Amaç, Materyal ve Yöntem
Dokumac k kültürünün kültür co rafyas bak ndan incelemeye al nan
Vezirköprü yöresi, Orta Karadeniz Bölümü'nde Bat Karadeniz Da lar 'n n do uya do ru
uzanan kesiminin A
K
rmak Vadisi çevresine rastlayan k
ard ku
nda yer
almaktad r. Yöre, sfendiyar Da lar 'n n do uya do ru uzanan kesiminin güneyinde,
Samsun il merkezinin güneybat nda bulunur ( ekil 1).
Kültürü konu edinen disiplinlerden biri de co rafyad r. Kültür co rafyas , insanlar n
içinde ya ad klar fiziki çevreden çok, insan n kültürel çevresini konu al r. Bu nedenle
kültür co rafyas , kültürün ve toplumlar n mekânsal farkl klar ile kültürdeki mekânsal
çe itlilikleri tasvir etme ve yorumlamalar yla di er disiplinlerden ayr rlar (Tümertekin ve
Özgüç, 2009, s. 96-97).
Ara rman n ana materyalini Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunan Vezirköprü
yöresindeki dokuma kültürüne ait kilim, boncuklu taç, bez bebek, heybe, çorap, ku ak,
kolon, çöpür kilim ve bez dokuma gibi kültürel miras de erleri olu turmaktad r. Ayr ca
çal man n analiz ve de erlendirme a amalar nda kullan lan haritalar, veriler, foto raflar ve
dokümanlar ara rma materyali olarak de erlendirilmi tir.
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ekil 1. Vezirköprü yöresinde dokuma kültürü da
haritas .
Vezirköprü yöresinin dokuma kültürü potansiyelini ve özelliklerini ortaya koymak
ve dikkatleri yöreye çekmeye yard mc olmaya odaklanan bu ara rmada; nitel ara rma
yöntemi; literatür taramas , kaynak ki i görü meleri, sahadaki inceleme ve gözlemlerin
sonuçlar ndan yararlan lm r.
3.
Vezirköprü’de Dokuma Kültürü
Vezirköprü’de yap lan arkeolojik kaz ve yüzey ara rmalar , Vezirköprü yöresinde
dokuma kültürünün Tunç Ça ’ndan beri (M.Ö 3000 – 1200) varl
sürdürdü ünü
göstermektedir. Özellikle Adatepe–Tepecik Höyükteki yüzey ara rmalar nda ve
Oymaa aç Höyük kaz
n Frig katman nda tespit edilen çok say da tezgâh a rl
(a ak) ve bunlar n incelenmesinden elde edilen veriler yörede dokuma kültürünün ça lar
öncesindeki varl na i aret etmektedir (Gül ve Y lmaz, 2015), (Foto 1). Ayr ca Roma
döneminde de yörede dokumac
n hayli sayg n bir yeri oldu unu söylemek mümkündür.
Zira Vezirköprü yöresindeki baz Roma dönemi mezar ta lar nda yün e irmede kullan lan
kirman ve yün kutusu figürlerinin (Foto 2) bulunuyor olmas yine yörede yap lan bir in aat
kaz nda Roma dönemine ait bir genç k z mezar ndaki bulgular aras nda yün e irme
kr na ait i demirinin (Foto 3) olmas da yörede dokumac a verilen önemin
göstergeleridir. Tüm bu bulgular yörede dokumac
n tarihinin ça lar öncesine
dayand
, yöre insan n ça lar öncesinde de ailesel ihtiyaçlardan çok daha fazla
dokuma ürünü ürettiklerini, üretilen dokuma ürünlerin ticaretinin yap ld
ve
dokumac
n ça lar boyunca yörenin önemli geçim kaynaklar ndan biri oldu unu ortaya
koymaktad r. Bu görü ü destekler bir ekilde Tunç Ça boyunca Adatepe ve Oymaa aç
köylerinde ören yeri sakinlerinin yo un bir ekilde dokumac kla u ra
olduklar , hatta
büyük olas kla bir d sat m gerçekle tirmi olabilecekleri ileri sürülmektedir (K vrak,
2014, s. 467).
El sanatlar n birço unun ekillenmesinde büyük oranda ortaya ç kt co rafyada
yap lan ekonomik faaliyetler etkili olmaktad r. Vezirköprü yöresindeki dokuma kültürü de
yörenin co rafyas nda yap lan ekonomik faaliyetlerden en fazla etkilenen kültürel
de erlerden biridir. Yap lan yüzey ara rmalar ve Oymaa aç-Nerik kaz nda ortaya
kar lan bulgular, Vezirköprü yöresinde Kalkolitikten günümüze sosyo-ekonomik hayat n
kesintisiz devam etti ine i aret etmektedir. Oymaa aç kaz nda bulunan çe itli dönmelere
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ait çukurlardan al narak yap lan toprak analizleri, Demir Ça 'nda Vezirköprü yöresinde bol
miktarda arpa, bu day, siyez, antik m r ve çavdar üretildi i ve tüketildi ini
göstermektedir. Ayr ca bu analizlerde, Demir Ça 'nda dar , mürdümük, bezelye, burçak,
mercimek, üzüm, incir yan nda keten bitkisinin tohumlar n bulunmas (Oymaa aç
Höyük-Nerik Raporu, 2011, s. 23) yörenin, dokumac k için hammadde olu turan ürünlerin
yeti tirildi i bir bölge oldu unu göstermektedir.

Foto 1. Oymaa aç Höyük kaz
n Frig
katman nda tespit edilen tezgah a rl
(a ak) (B.K vrak )

Foto 2. Roma dönemine ait bir genç
mezar ndaki bulgular aras nda yün e irme
kr na ait i demiri (B.K vrak).

Foto 3. Roma dönemi mezar ta lar nda yün e irmede kullan lan
kirman ve yün kutusunun figürleri (B.K vrak).
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Dokumac k, Selçuklu ve Osmanl döneminde de yörenin önemli ekonomik
faaliyetlerinden biri olmaya devam etmi tir. Evliya Çelebi (1986), Vezirköprü’nün önemli
bir tar m merkezi olmas yan nda pamuk bezi ve ipli i ile mavi bezinin me hur oldu unu
belirtmektedir (s. 232). Yine yörede sahtiyan (boyal bir tür deri ve bundan üretilen e ya),
kilim, çul gibi dokuma ürünlerinin üretildi i aktar lmaktad r ( emsettin Sami,1896).
XIX. yüzy lda Amasya, Vezirköprü ve Tokat, Sivas vilâyetine ba olup vilâyetin
sahip oldu u 13 bin dolay ndaki dokuma tezgâh Osmanl Devleti’nin son y llar na kadar
ayakta kalmay ba arabilmi tir. Özellikle XIX. yüzy n sonlar na do ru Kayserili tüccarlar,
Adana’dan getirdikleri Adana pamu unu Amasya’da ve Vezirköprü’de iplik hâline
getirilmekte ve bu ipliklerden kaba basmalar, çad r ve yelken bezleri yapmaktayd lar
(Aygün, 2009, s. 41-76).
Sinop Konsolosu Fourcade (1806), Vezirköprü’ye yapm oldu u geziye dair notlar
içeren raporunda Vezirköprü’deki dokumac k ve dokuma ürünleri üzerinde önemle
durmakta, Vezirköprü’de pamuklu dokuma ürünleri ve muslinler*** imal edildi ini
aktarmaktad r. Ayr ca Vezirköprü’de üretilen bu ürünler stanbul, Tokat, Ankara ve zmir
tüccarlar na da sat lmaktad r. Vezirköprülü arabac lar bu dört ehre giderek buralardan
ipekliler, maroken,**** al ve çivit**** al rlard . Amasya ve Kayseri ise bu taraflardan
kökboyas sa lamaktad r. Vezirköprülü imalatç lar her sene 50 bin kuru tan daha fazla
br s ve Kilikya pamu u kullanmaktad rlar. Bu pamuk ayn zamanda zmir’den de
gelmektedir. K
rmak vadisine yay lan baz Türkmen köyleri pamuk sa lasa da bunun
miktar azd r. Bu pamuktan beyaz, k rm ve mavi renkli bir kuma elde edilir ve ilte*****
yap r. Ayr ca çok büyük olmayan havlu da imal edilir. Türkler keten havlular daha beyaz
ve daha ucuz oldu u için tercih etmektedir. Konsolos, türban denilen sar k ve tülbent
denilen kuma n ba ca üretim kalemi oldu unu belirtir. Halk n muslinleri k rm yün bir
takkenin etraf na dolad
ve bu ürünlerin Tunus ve Fransa’dan (Orleans) geldi ini belirtir
(Fourcade,1806; Y lmaz, 2015, s. 155).
19. yüzy n ba lar nda Vezirköprü’de dokuma ürünü muslin, maroken, al, ilte ile
dokumac kta kullan lan çivit ve kökboyas gibi ürünlerin ulusal ve uluslararas düzeyde
ticaretinin yap lmas yörede dokumac
n ihtiyaçtan çok ticari bir faaliyet olarak
yap ld
ve ilçe ekonomisi için önemini ortaya koymaktad r.
Cumhuriyet döneminde de yöredeki evlerin bir ço unda çulfal
ve düzen
olarak adland lan dokuma tezgâhlar ailenin bu alandaki ihtiyac
kar lamas n yan
***
Muslin düz dokuma bir pamuklu kuma tipidir. Çok effaf ince dokumalardan kaba
dokumalara kadar birçok farkl kal nl kta üretilirler. Genelde düz renktir. Ad
ilk üretildi i yer
olan Irak'taki Musul ehrinden al r. gelen musuli sözcü ü köken olarak gösterilebilir. Erken dönem
muslinler, özellikle Dakka'da (modern Banglade ), ola an n d nda narinlikte elde e irilmi ipliklerle
dokunuyordu. 17 ve 18. yüzy llar boyunca Avrupa'ya s kl kla bu bölgelerden muslin ihraç
edilmekteydi.
2013
y nda,
Banglade 'teki
geleneksel Jamdani muslini
dokuma
sanat , UNESCO taraf ndan nsanl n Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Miras n
Ba yap tlar listesine dahil edilmi tir
(http://www.oed.com/view/Entry/124185).
****
Maroken: lk kez Fas’ta, keçi derisinin bitkisel maddelerle sepilenip boyanmas yla elde
edilen, bugün her ülkede yap lan çok yumu ak deri (TDK, 2018).
****
Çivit: Eskiden çivitotundan elde edilen, imdi yapay olarak yap lan, mavi renkli, beyaz
çar af ve çama rda olu mu sar
gidermek, onlara mavimt rak bir renk vermek için çama n son
suyuna kar
lan toz boyad r (TDK, 2018).
*****
ilte: Üstünde oturulan, yat lan, içi yünle, pamukla doldurulmu dö ek (TDK, 2018).

123

KARADEN Z, 2018; (38)

ra, satarak geçimini de sa lad klar önemli bir kaynak olmu tur. Özellikle 1970’li y llar n
ortalar na kadar Vezirköprü’deki bir çok evde “çulfal k” denen tezgâhlarda dokunan
dokumalar n özellikle Merzifon’dan gelen tüccarlarca evlerden tek tek toplanarak sat n
al nd bilinmektedir. Daha çok yatak çar af ve göynek olarak adland lan içlik giysiler
ve don dikimi için üretilen bu dokumalar, ilçenin kendine özgü dokuma tarz
olu turmu tur. Özellikle köylerde uzun y llar içerisinde gelenekselle mi ço unlukla
boyas z ana zemin üzerine k rm
eritlerin kullan ld dokumalar, çeyiz sand klar n da
vazgeçilmez unsurlar yd ve yöre kad
n birçok giysisinde kullan rd (K vrak, 2014, s.
467).
Ekonomik faaliyetlerde meydana gelen geli im ve de ime ba
olarak zaman
içinde dokuma kültüründe de de imler görülmektedir. Yörenin birçok yerinde daha önce
yap lan çöpür kilim, kilim, kolon dokuma ve mutafl k ve urganc k gibi dokuma
örneklerinin bir k sm n yok olmas ya da çok az dokunuyor olmas nda bu kültürel
de erlere hammadde sa layan ipekböcekçili inin ve pamuk gibi ekonomik faaliyetin
devam ettirilmemesinin pay büyüktür. Zira yörede ehir alt denilen mevkiinin dut
açlar yla kapl oldu u ve cumhuriyet döneminde ipekböcekçili i yap ld bilinmektedir.
Yine ehir alt mevkii, bir dönem pamuk tar
n yap ld önemli bir alan olmu tur.
Yap lan alan ara rmas nda, usta ç rak ili kisi içinde geli en ve nesilden nesile
aktar lan dokuma kültürünün Soruh Vadisi'ndeki; Sar dibek, Tahtaköprü köyleri ile yörenin
kuzeyindeki Özyörük Köyü'nde ve Susuz Vadisi'ndeki ncirce ve Karaahmet
Mahallelerinde halen varl
sürdürdü ü görülmü tür.
Yöre dokumac
nda dikkat çekici di er bir özellik ise, dokunan malzemenin türü
ve ekli ile motifler gibi birçok dokuma unsurunun yöre içinde farkl k göstermesidir. Bu
yap n yörenin co rafi ve ekonomik özellikleri ile kültürel yap
n yöre içerisinde, k sa
mesafede dahi farkl k arz etmesinden kaynakland
dü ünülmektedir. Zira Soruh
Vadisi'ne yerle en Türkmen a iretlerinin göçebe Türk kültürünün etkisi ile olsa gerek kilim
heybe, çorap, kolon, ba k, çöpür kilim ve çuval dokuduklar görülürken Susuz Vadisi'nde
yatak çar af , göynek, ba örtüsü, pe kir gibi dokuma ürünlerinin üretildi i tespit edilmi tir.
Vezirköprü geleneksel dokumac
dokuma malzemelerine göre; pamuk ipinden
yap lan dokumalar (Susuz Köyü; ncirce ve Karaahmet mahalleleri), koyun yününden
yap lan dokumalar (Soruh Vadisi ve Özyörük Köyü) ve keçi k ndan yap lan dokumalar
(mutafl k) olarak üçe ayr lmaktad r.
3.1 Susuz Bezi Dokumac
Yap lan alan ara rmas nda yöre dokuma kültürü içerisinde önemli yeri olan bez
dokumac
n geçmi te Vezirköprü yöresinin bir çok yerinde çulfal k, i lik ve düzen ad
verilen dokuma tezgâhlar nda hemen her evde dokundu una dair bilgilere ula lm r.
Ancak günümüzde birçok somut olmayan kültürel miras gibi teknolojik geli me,
hammadde yetersizli i ve ilgisizlik nedeniyle gerileyen bez dokumac
, günümüzde
sadece Susuz Vadisi'ndeki mahallelerde Susuz Bezi ad yla üretilir olmu tur.
Susuz Bezi, yörede göynek (gömlek) olarak adland lan iç giysiler ile sofra bezi,
yatak çar af , ba örtüsü ve pe kir gibi ürünlerinin üretiminde kullan lmaktad r. Bu ürünler
ayn zamanda yörenin kendine özgü dokuma tarz da olu turmaktad r. Ço unlukla k rm
eritlerin kullan ld bu dokumalar pamuk ipli i ve kökboyas ndan olu maktad r. Bugün
Sar dibek ve Tahtaköprü köylerinin kad nlar halen bu ba örtüsünü kullanarak bu
geleneksel giyinme tarz devam ettirmektedirler (K vrak, 2014, s. 467). Ç kr k yard yla
lere, petek ad verilen tezgâhlarda ise makaralara sar lan pamuk ipli i ''düzen'', ''i lik'',
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''çulfal k'' gibi isimler verilen basit tezgâhlarda dokunarak kültürel motiflerle süslü yöresel
dokumalara dönü mektedir. Beyaz üzerine parlak ve canl renklerin hakim oldu u Susuz
Bezi'nde; baygun, suyu, mühür, zencir, tarak di i, süydürme, bükme ve alma k rm
n
bütünü (Foto 4) gibi yöresel isimli motiflerin kullan ld
tespit edilmi tir. Dokuma
leminde, dolap (ip çözümünde kullan r) petek, tarak, küçü, tufa, ku , geledür, el a ac ,
ayaklar, mekük, cimbar, argut a ac , ip, ç kr k, kelepçe, i ve masura gibi 17 farkl aletten
olu an bir kombinasyon kullan lmaktad r (Foto 5-6-7).

Foto 4 a-b. Susuz Bezi motif detay ve motif isimleri (Susuz Köyü Karaahmet
Mahallesi, 2014).

Foto 5. Susuz Köyü Karaahmet Mahallesi'nde Foto 6. Susuz Köyü Karaahmet
ç kr k denilen basit makara ile i e ip
Mahallesinde çulfal k ismi verilen el
dolama i i, 2014.
tezgah nda Susuz Bezi dokuyan kad ndalar.

125

KARADEN Z, 2018; (38)

Foto 7 a-b. Susuz Vadisi'ndeki mahallelerde yap lan dokuma örnekleri
(Susuz Köyü, 2014).
3.2 Kilim, Heybe, Çorap ve Boncuklu Taç Dokumac
Soruh Vadisi'nde bulunan Sar dibek ve Tahtaköprü köyleri ile yörenin kuzeyinde
yer alan Özyörük Köyü'nde kilim, heybe, torba, çorap ve boncuklu taç dokumac
n
devam etti i görülmü tür. Unutulmaya yüz tutmu olsa da bahsi geçen mahallelerde
bulunan tezgâhlarda ve yaylalarda geçirilen sürelerde dokuma kültürü ya at lmaktad r.
Düzen ad verilen tezgâhlarda kök boyal koyun yününden ipliklerle dokunan kilim, heybe
ve çorap dokuma örnekleri, motif bak ndan oldukça zengin örnekler içermektedir (Foto
8). Vezirköprü kilimlerinde; dikine hatlar n aras n boynuz ve çengel motiflerini içeren
tarz ve tüm Türkmen kilimlerinde görülen eli belinde, çengel, boynuz ve saç örgüsü
motifleriyle bezeli iki temel motiflendirme tarz nda bulunmaktad r. Bunlar n yan s ra
kençeli, s çandi i, sand k nak gibi motiflerde halen kullan lmaktad r. Önceleri kökboyas
kullan larak renklendirilen yün ipliklerde art k sentetik boya kullan lmaktad r. Susuz Vadisi
dokumalar n aksine Soruh Vadisi dokumalar nda daha koyu ve mat renklerin a r bast
görülmü tür. K rm renklerin yan nda Soruh Vadisi dokumalar nda çivit mavisi, siyah ve
ye il renklerin hâkim renk olarak kullan ld tespit edilmi tir (K vrak, 2014, s. 469). (Foto
9, 10, 11, 12, 13,14).
Soruh Vadisi'nde bulunan Tahtaköprü ve Sardibek köylerinde geçmi ten günümüze
devam eden kilim, heybe, boncuklu taç ve bez dokumac
yerel halk n kendi ihtiyaçlar
kar lamaya yönelik olup ticari bir yönü bulunmamaktad r. Ancak 2011 y nda OKA
taraf ndan ''Bir lmek Bin Emek Projesi'' kapsam nda Sar dibek ve Tahtaköprü Susuz
köylerine getirilen tezgâhlarla unutulmak üzere olan bu kültürün ya at lmas na yönelik
kurslar aç lm r.
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Foto 8. Soruh Vadisi'ndeki köylerde kullan lan ''Düzen'' ad verilen
dokuma tezgah detay .

Foto 9. Tahtaköprü Köyü'nde dokunan
yün çorap örne i.

Foto 11. Tahtaköprü Köyü'nde düzen
ad verilen el tezgâh nda kilim ve
heybe dokuyan kad nlar.

Foto 10. Tahtaköprü Köyü'nde
Kad nlar n çocuklar n s rtlar na
ba lad klar ku ak örne i

Foto 12. Tahtaköprü Köyü'nde
dokunan boncuklu taç örne i.
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3.3 K l Kilim (Çöpür) ve Çuval Dokumac
Yörede görülen di er bir dokuma türü ise keçi k ndan dokunan çöpür (k l kilim) ve
çuvald r. Keçi k ndan hayvan çulu, yem torbas gibi eyler dokuyan kimse mutaf, bu
dokumac k türü ise mutaf dokumac
olarak tan mlanmaktad r. Mutafl k, y llarca geni
ormanlara sahip ve k l keçisi yeti tiricili ine uygun Vezirköprü için vazgeçilmez
mesleklerden biri olmu tur. Göçebe Türk kültüründe önemli bir yeri olan çad r ve çad
olu turan k l dokumalar, özellikle Yörük kültürünün ya at lmaya çal ld
Ayd nl ,
Özyörük, Tahtaköprü, Sar dibek ve Türkmen köylerinde unutulmaya yüz tutmu olsa da
varl
korumaktad r. Keçi k
n do al renkleri ile boya kullan lmadan siyah zemin
üzerine beyaz yollar n kullan ld çöpür kilimler ile göç esnas nda çad rlar n ve çe itli
malzemelerin içine konuldu u k l çuvallar yöredeki dokuma kültürünün di er
elemanlar r. Vezirköprü’de bugün bile Mutaflar Çar
(Foto 15) olarak an lan bir
soka n varl
bunu desteklemektedir. K rsal bölgelerden sat n al nan keçi k ,
Vezirköprü’de bulunan Ta han ve Üzüm han gibi hanlarda e irilip ip haline getirilerek,
llarca Mutaflar çar ndaki i yerlerinde hayvan çulu, yem torbas , çöpür kilim, çad r,
heybe ve çuval gibi eylerin dokumas nda kullan lm r (K vrak, 2014, s. 469).

Foto 13. Tahtaköprü Köyü'nde
dokunan kilim örne i.

Foto 14. Özyörük Köyü'nde dokunan.
kilim örne i

Foto 15. Vezirköprü Ta han’da Mutaflar (M. Cebeci Ar ivi).
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5. Sonuç ve Öneriler
Dokumac k, bütün el sanatlar nda oldu u gibi Anadolu'da ve Vezirköprü’de yüz
llard r varl
koruyan kültürel bir mirast r. Dokumalar n Türk ve dünya kültür
tarihi aç ndan önemli bir yeri vard r. Bu somut olmayan kültürel miras n ortaya ç
ve
geli imi ise büyük ölçüde kültürel bir birikimin eseridir (Atasoy, 2014). Kültür co rafyas
aç ndan incelenmeye çal lan Vezirköprü yöresi dokuma kültürünün geli imi de büyük
ölçüde yörenin yerle me ve dokuma tarihi ile ba lant
r. Yap lan yüzey ara rmalarda
Vezirköprü ilçe merkezine çok yak n olan Adatepe’de Kalkolitik Döneme yani
günümüzden 7500 y l öncesine ait izlere rastlanm r (Oymaa aç-Nerik, 2011, s. 43).
ras yla Hitit Uygarl , Frig, Pers, Roma, Bizans egemenli inde kalan yöre 1071’de
Türklerin Anadolu’ya giri leri ve Türkmen a iretlerinin Bizans s r hatlar nda beylikler
kurmas yla Türklerin eline geçmi tir. 1160 y nda Anadolu Selçuklu Devleti Sultan
Mesud’un, ehri Dani ment’lilerden almas yla Gedagra (Büyükkale) olarak isimlendirilen
yöre, Yörgüç Pa a’n n Canik Seferi (1426-1427) s ras nda Osmanl s rlar na dahil edilmi
Köprü ismini alm r. Say lan dönemlerin hemen hepsinde yörede dokuma kültünün
varl na ait emareler (a ak, i , makaralar) tespit edilmi tir. Türklerin yöreye
yerle meleriyle Türk dokuma kültürü yöreye hâkim olmaya ba lam r. Günümüzde ise
yörenin dokuma kültürü ürünlerinde ve bu ürünlerdeki desenlerde Türk kültürünün etkisi
görülmektedir.
nsan n ya am alan olarak seçti i yerlerin farkl
ya ama biçimine, kültürüne
do rudan yans maktad r (Emekli, 2006, s. 51-59). Vezirköprü yöresi; Susuz Bezi, kilim,
heybe, çorap, boncuklu taç ve bez bebek, k l kilim (çöpür) ve çuval dokumac
gibi
dokuma kültürüne ait de erleriyle önemli bir potansiyele sahiptir. Vezirköprü yöresinde
dokuma kültürünün geli iminde ve geçmi ten günümüze devam etmesinde, dokuma
kültürüne ait kültürel de erlerde ve onlar n mekâna da
nda yörenin co rafi çevre
özelliklerinin etkisi görülmektedir. Yörenin iklim ve toprak özellikleri dokuma kültürüne
hammadde olu turan tar m ürünlerinin yeti tirilmesini desteklemi tir. Yöre Demir Ça ’nda
keten, Osmanl ve Cumhuriyet Döneminde ise pamuk ve ipekböcekçili inin yap ld bir
alan olmu tur. Bu tar msal üretim ise tarih boyunca dokuma kültürünün sürdürülebilirli i
üzerinde önemli bir faktör olmu tur.
Kültürler ili kisiz özellikler dizisi olmaktan çok, karma k bütünler; tüm parçalar n
nedensel olarak birbirine uydu u bütünle mi birimlerdir. Kültürel de erler her yönüyle
mekânsal bak mdan co rafi çevre bile enleriyle ba lant ve bütünle mi tir (Tümertekin ve
Özgüç, 2009, s. 96). Yani, bir kültür ürününün mekânsal da
ve mekânsal çe itli ini
çevre, kültür ve da
ili kileri aç ndan incelemeden anlamak olanaks zd r. Vezirköprü
yöresinde dokuma kültürü yöre içerisine da lm olmakla birlikte; Soruh Vadisi, Susuz ve
Özyörük mahalleleri bu kültürün yo unla
mekânlard r. Dokuma kültürünün bu alanlara
da lmas nda ve devam ettirilmesinde; Türkmenlerin yo un olarak bu alanlara iskân etmesi,
bu alanlarda yap lan ekonomik faaliyetin türü (yo un olarak hayvanc k), bu alanlar n
engebeli bir topografyaya sahip olmas ve ehir merkezine uzakl ve ula
n zor olmas
nedeni ile kültürel de imin daha yava olmas n etkili oldu u dü ünülmektedir.
Oymaa aç-Nerik kaz
ve yüzey ara rmalar ndan elde edilen bulgular tarihi
dönemler boyunca dokumac
n yöre ekonomisinde önemli bir yerinin oldu unu
göstermektedir. Vezirköprü yöresi 19. yüzy n ba lar nda birçok dokuma ürünü (muslin,
maroken, al, ilte) ve dokumac kta kullan lan (çivit ve kökboyas gibi) pamuk, yün ve
boyalar n ulusal ve uluslararas düzeyde ticaretinin yap ld bir yer konumunda olmu tur.
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htiyaçtan çok ticari bir faaliyet olarak yap lan dokumac k bu dönemde yöre ekonomisi
için önemli ekonomik faaliyetlerden biri olmu tur.
Vezirköprü yöresinde hem do al çevrenin etkisi hem de tarihi birikimle olu an
dokuma kültürüne ait de erlerin geli imi, korunmas ve sürdürülebilirli i için yörenin
mevcut dokuma kültürü potansiyeline dair iyi bir alan ara rmas yla desteklenen el
sanatlar envanterine ihtiyaç bulunmaktad r. Öncelikli olarak yerel yönetim, kamu ve di er
payda lar n bir araya gelerek UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras
Sözle mesi’ndeki hedeflerine uygun olarak yörenin dokuma kültürünün gelece ine dair
faaliyet plan haz rlanmal r. Bu plan k sa vadeli (taktik planlama) ve uzun vadeli (stratejik
planlama) olarak iki ekilde olmal r. K sa vadeli planlamada, hâlihaz rda yörenin dokuma
kültürünün önemli de erleri olan Susuz Bezi, Soruh Vadisi kilim, heybe, çorap ve boncuklu
taç dokumac
n tan
ve üretilen ürünlerin pazarlanmas noktas ndaki sorunlar
çözülmelidir. K rsal kesimde el sanatlar n üretilmesi konusunda ya anan di er sorun ise
hammaddedir. Özellikle kökboyas kullan larak üretilen ve kilim ve bez dokumac
nda
kullan lan yün iplikler, art k yörede üretilmemektedir. Vezirköprü'de Samsun Büyük ehir
Belediyesi taraf ndan bir tesis kurularak burada kökboyal iplik üretimi yap lmal r. Bu
tesiste üretilen iplikler Vezirköprü yöresinde kilim ve bez dokumac
önündeki
hammadde sorunu çözülece i gibi di er ilçelere hatta di er ehirlere de pazarlanarak
ekonomik girdi elde edilebilecektir.
Ulusal ve uluslararas turizm verilerine göre turistlerin en fazla harcama yapt klar
kalemler aras nda hal , kilim ve hediyelik e yalar gelmektedir (Gül ve Y lmaz, 2016, s. 4647). Günümüzde yöre dokuma kültürü aç ndan zengin say labilecek ürün çe itlili ine
sahip olmas na ra men bu ürünler, yerel ekonomiye katma de er sa lama noktas nda henüz
istenilen düzeyde de ildir. Bu nedenle uzun vadeli planlama ile yörenin dokuma kültüründe
varl klar bilinen k l kilim (çöpür), mutaf ve çuval dokumac
gibi de erlere yönelik; usta
yeti tirme ve hammadde sa lamaya yönelik tar msal üretimi (keten, ipek böce i, pamuk,
kenevir, k l keçisi) destekleme ve bu de erleri yöre ekonomisine katma de er sa layacak
turistik ürünlere dönü türme gibi konular içine almal r. Özellikle Soruh Vadisi kilimleri
ve Susuz Bezi dokumalar ndan laptop çantas , el çantalar , hediyelik paket çantalar , süs
yalar , cep telefonu k flar gibi küçük hediyelik e yalar üretilerek turistlere sunulmal r.
Bu ürünlerin gerek Vezirköprü ilçe merkezinde gerekse Samsun il merkezinde Belediye
taraf ndan olu turulacak reyonlarda tan m ve pazarlanmas sa lanmal r. Ayr ca
Vezirköprü yöresini sembolize eden önemli kültür unsurlar ndan Susuz Bezi ve Soruh
Vadisi kilimlerinin co rafi i aretlemelerinin yap lmas na ve markala mas na yönelik yerel
yönetim ve di er payda lar n gerekli i lemleri ba latmada acele edilmesi gerekti i
dü ünülmektedir.
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