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GAZİANTEP İLİNE AİT KUTNU 

DOKUMALARININ GÜNÜMÜZ GİYSİ 

TASARIMLARINDA KULLANILMASI 

Arzu BOR* 

ÖZET 

Kültür; bir toplumda geçerli olan ve 

gelenek halinde devam eden, duygu, 

düşünce, dil, bilgi, inanç, ahlak, sanat 

kavramlarını içeren, sosyal olarak kuşaktan 

kuşağa aktarılan karmaşık bir bütündür. Bu 

bütün içinde Gaziantep, günümüzde 

kutnu-alaca ve meydaniye dokumacılığı ile 

ülkemiz el dokuma sanayine ekonomik ve 

kültürel boyutta önem kazandırmaktadır. 

Üstün teknik ve sanat ürünü olan bu 

dokumalardan kutnu, kendine has 

renkleri, dokunuşu ve desenlerin çeşitliliği 

ile günümüz ev ve giyim eşyalarında ana-

yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. 

Bu noktadan çıkışla çalışmada, farklı 

türlere sahip kutnu örneklerinin günümüz 

giysi tasarımlarında kullanılabilirliğine 

dikkat çekilerek, giysi tasarımı ilke ve 

yöntemleri doğrultusunda çalışmalar 

yapılmış, kültürel değerimizden olan 
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geleneksel kutnu dokumalarının 

yaşatılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, kutnu dokumanın 

özellikleri için  yöntem olarak kaynaklar 

incelenip literatür taraması yapılmış; 

dokumanın giysi tasarım detaylarında 

kullanıldığı görsellere yer verilmiştir. Renk 

ve desen özellikleri dikkate alınarak 

giysiler, siluetler üzerinde tasarlanıp 

renklendirilmiş ve modeller analiz 

edilmiştir. 

Kutnu dokumalarının günümüz giysi 

tasarımlarında kullanılması amacına 

yönelik olarak yapılan değerlendirme 

sonucunda; modanın önemsendiği ve 

zaman zaman geleneğe dönüşün 

gerçekleştiği günümüzde kutnu 

dokumaların üretimine destek verilerek 

doğal, vücuda zarar vermeyen giysilerin 

üretiminin sağlanabileceği önerisi ile 

özgün tarzını yaratmak isteyen kişilere 

alternatifler sunulması gayesiyle 

dokumaların giysi tasarım detaylarında 

kullanılması önerileri örnekler ile 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep El 

Dokumacılığı, Kutnu, Giysi Tasarımı. 
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ABSTRACT 

Culture; in the case of the current 

and ongoing tradition in a society, feeling, 

thought, language, knowledge, faith, 

morality, art, containing the concepts of 

socially transmitted from generation to 

generation is a complex whole. It's all in 

Gaziantep, nowadays kutnu-alaca and 

meydaniye weaving hand woven industry 

of our country with economic and cultural 

dimension that gives importance. Superior 

technical and art-of-the-art weaving style, 

colors, touch of prints and patterns, with 

the diversity of today's home and clothing 

items are used as main-in collateral. From 

this point forward, then proceeds to the 

study, has different types of transaction of 

the day clothes design prints can be used 

for drawing attention, dress design, 

studies in accordance with the principles 

and methods, the traditional cultural value 

of us intended to highlight preservation of 

woven prints. In the study, qualitative 

research methods for the properties of 

woven prints, one of the document 

review; This document is used in the 

Visual design details of clothing. 

Considering the garments, textile features 

silhouettes have been coloured and 

designed and models on analysis. Used in 

today's garment design of woven prints 

for the purpose as a result of the 

evaluation;achieved by a return to 

tradition occurred from time to time, in 

the fashion of nowadays 'kutnu' fabrics 

woven by giving support to the production 

of natural production of clothes that do 

not harm the body, can be provided; also 

presenting alternatives to people who 

want to create an original style of weaving 

used in garment design details of the 

purpose of the proposals is presented with 

examples.  

Keywords: Gaziantep Hand 

Weaving, Kutnu Fabrics, Clothing Design 
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1. GİRİŞ 

Bir akıl ve duygu varlığı olan insan, 

içinde yaşadığı doğal çevrenin sorunlarıyla 

baş edebilmek ve yaşamını sürdürebilmek 

için, kendi bilgi ve teknolojik evrenini 

yaratırken beslendiği kaynak sanat 

olmuştur. İnsan yaşamını etki altına almış 

olan sanat açısından ‘Anadolu’ ise; tarihi 

bakımdan büyük bir kültür hazinesidir. 

Özellikle, el dokumacılığında, yapılan kazı 

ve araştırmaların sonucu Anadolu’nun 

dokumacılık sanatında da önde geldiğini 

göstermektedir. Estetiksel ilişkileriyle 

kullanımı amaçlayan dokuma sanatı diğer 

el sanatlarında olduğu gibi insanın özgün 

el becerilerini üretim ilişkisine 

dönüştürmektedir. 

Ülkemizde dokumacılık kapsamında 

her bölgede, bölgeye özgü karakteristik 

özellikleri olan dokuma çeşitlerinin varlığı 

görülmektedir. Anadolu’nun önemli 

dokumacılık merkezlerinden birisi olan 

Gaziantep ilinde ise; kutnu dokumalar 

önde gelmektedir. Bu dokumalar, 

geçmişte geçim kaynağı olarak kadınlar 

tarafından icra edilmiştir. Bugün ise 

Gaziantep merkezde sayıları çok az olan ve 

babadan kalan bir miras olarak bu işi 

devam ettiren kutnu üreticileri tarafından 

yapıldığı bilinmektedir. Kutnu 

dokumaların, kullanım alanlarının ve 

tüketici talebinin azlığı sebebiyle, üretimi 

her geçen gün azalmaktadır (İmer, 2001: 

16). Bu tespitlere karşılık söz konusu 

dokumalar; insan sağlığı, estetik görünüm 

bakımından oldukça değerlidir ve moda 

tasarımcılarının koleksiyonlarında 

kullanabileceği farklı bir malzemedir. 

Bunun yanı sıra geçmişte insanların, 

ürettiklerine adeta içindeki duyguları 

işlemiş ve söylemek istediklerini motif ve 

renklere aktararak bir iletişim aracı ortaya 

çıkarmış olması,  tasarımcıların geleneksel 

öğeler ve geçmişin görsel zenginliklerinden 

yararlanmalarında etkin bir rol 

oynamaktadır.  Tasarımcıların tarihi 

geçmişi olan malzemelere yönelme 

gerekçesinin; sanayinin gelişimi ve tüketim 

toplumunun taleplerinin artması ve 

sıradanlaşması olduğu söylenebilir. Bu 

noktada farklı kültürlerin dokuları evrensel 

tasarım anlayışı doğrultusunda modern 

çizgilerle sentezlenmeye başlanmıştır. 

Malzemede ortaya çıkan bu gelenekçi 

tavrın, özgün tarzını yaratmak isteyen, stil 

sahibi kişilere alternatifler sunması, 

kültürümüzün değerli ögelerini gelecek 

kuşaklara tanıtması bakımından önemlidir. 
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Bu önem doğrultusunda çalışmada; 

geleneksel bir malzeme olan kutnu 

dokumaların geçmişte geçim kaynağı 

konumunda iken; günümüzde makine ve 

endüstri estetiğinin egemen olduğu 

teknolojiye yenik düşmesi ve üretiminin 

azalması sebebiyle, söz konusu 

dokumaların tasarımın ilke ve yöntemleri 

doğrultusunda hazırlanan modern giysi 

çeşitlerinden cep modelli etek ve elbise 

tasarımlarında kullanılabilirliğine dikkat 

çekmek amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

Çalışma; 8 parçadan oluşan bir 

koleksiyondan meydana gelmiştir. 

Koleksiyonun ilk aşamasında farklı kutnu 

dokumalardan oluşturulmuş giysi çeşitleri 

ve tasarımlar yer almıştır (Tasarım No: 1-

2). Tasarımlar öncelikle elde 

renklendirilmiş, devamında bilgisayar 

programı ile zenginleştirilmiştir. İlk 

aşamanın değerlendirilmesi ile tasarımlar 

arasında sınırlamaya gidilmiş ve bu 

noktada tasarımların eskizleri yapılmıştır 

(Tasarım No: 3-4-5) Son aşamada ise 

çizimler arasında eleme yapılmış, etek ile 

elbise üzerinde kutnu dokumadan 

çalışılmış farklı cep tasarımları 

belirlenmiştir (Tasarım No: 6). Bu 

aşamanın gelişiminde giysinin giyilecek 

yere uygunluğu, ekonomikliği, 

fonksiyonelliği, kullanılabilirliği, siluet, 

çizgi, renk, doku, uyum denge, bütünlük, 

ritim ve vurgu özellikleri dikkate alınmıştır.  

3.DOKUMACILIK VE KUTNU  DOKUMALAR 

Kumaş dokumacılığı, insanların 

soğuktan korunma, mevsimlere göre 

giyinme ve örtünme istekleri sonucunda 

doğmuş en eski sanatlardandır.  

Kültürel ve sosyal yapı geliştikçe, 

ihtiyaca, folklora, iklime, kişinin zevkine, 

toplumun istediği giyime ve daha çok 

ekonomik duruma göre, dokumalar 

çeşitlilik göstermiştir (Özen; 1981: 291). 

Bunlardan kutnu dokumacılığına ise, 

Osmanlı döneminde ekonominin gelişmesi 

ve topraklarının genişlemesiyle ileri 

seviyeye ulaşmıştır.  (Nabioğlu, 2012: 187). 

16. yüzyıldan itibaren kumaş çeşitlerinden 

kutnu, tafta, valâ, atlas, kadife, kemha, 

seraser, futa gibi kumaş türleri 

kaynaklarda geçmektedir (Atalayer, 1993: 

72).  

18. yüzyılda saray için özellikle erkek 

entarisi ve yazlık kaftanlar yapılırken; halk 

için üç etek, entari ve şalvar üretilmiştir. 

Belirli bir dönem masa örtüsü, perde ve 

yastık türü mefruşatlar yapılmış ve çarşıda 
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kutnu ticareti oluşmuştur (Önlü, 1994:332-

333’den akt: Aktürk, 2013). 

Gaziantep’te ise kutnu dokumacılığı 

Kurtuluş Savaşı sonrasında başlamış ve 

Cumhuriyet döneminde zirveye ulaşmıştır 

(Uçarer, 2007:260). 

Birçok araştırmacı bu geleneksel el 

dokumasını tarif ederken “Atlas ve Kemha 

arasında, bir yüzü ipekli ve diğer yüzü 

pamuklu olan bir kumaştır” ifadesini 

kullanmış; kutnuya sadece “pamuk ve 

ipekle dokunmuş, çiçekli bir kumaştır” 

demekle yetinmişlerdir. Kelime 

anlamından yola çıkanlar ise; kutnunun 

Arapça ’da pamuk anlamına geldiğini ve 

dilimizde pamuklu dokumalara verilen isim 

olduğunu belirterek dokunmasında 

kullanılan iplik cinsine göre tarifini 

yapmışlardır (Kayıkçı; 2008: 774). 

Kaynaklarda kutnular türlerine göre 

farklı şekillerde gruplandırılmıştır. İmer 

kutnu türlerini düz kutnular; çiçekli 

kutnular; bağlama batik kutnular olarak 3 

gruba ayırmış iken (İmer, 2001: 18-19); 

Sezgin ise oluşumlarına göre kutnuları, tas 

kutnu, zincirli kutnu, sedefli kutnu, darıca 

kutnu, kemha kutnu, mecidiye, demiryolu 

kutnu, haşhaşlı kutnu ve diğer kutnular 

olmak üzere 9 gruba ayırmıştır. (Sezgin, 

1994: 415). 

        4.GİYSİ TASARIM UYGULAMALARI 

Model Geliştirme: Moda tasarımında 

kumaşın insan vücuduna uyumu ve nasıl 

duracağının iyi bilinmesi model 

geliştirmede önemlidir. Tasarımcı, 

vurgulamak istediği detaya göre, uygun bir 

moda figürü çizmektedir. Artistik 

çizimlerde göze hoş görünen bir sunum 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla 8 adet 

örnekten oluşan koleksiyonun ilk 

aşamasında kumaş ve renk özelliklerinden 

yola çıkılarak, tasarım unsurlarını 

vurgulayan modeller geliştirilmiştir 

(Tasarım No: 1-2). 
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Tasarım No: 1 

 

Tasarım No: 2 
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İlk aşamanın değerlendirilmesi ile tasarımlar arasında sınırlamaya gidilmiş ve bu 

noktada tasarımların eskizleri yapılmıştır (Tasarım No: 3-4-5).  

                     

          Tasarım No: 3                                                        Tasarım No: 4 

        

 

Tasarım No: 5 



 2016, Yıl 1, Sayı 1       Gaziantep İline Ait Kutnu Dokumalarının Günümüz Giysi Tasarımlarında Kullanılması    Arzu BOR 

 

46 
http://stfd.selcuk.edu.tr 

 

Son aşamada ise çizimler arasında eleme yapılmış, etek ile elbise üzerinde kutnu 

dokumadan çalışılmış farklı cep tasarımları belirlenmiştir (Tasarım No: 6). 

 

Tasarım No: 6 

 

Kumaş Seçimi: Tasarımcının tasarladığı ürünü oluşturma aşamasında 

tasarımına uygun kumaşı seçmesi önemlidir. Kumaş; ürünü meydana getirirken, tasarımcıya 

doğru bir yol çizme konusunda imkânlar sunar. Bu doğrultuda çalışmada vurgulanmak 

istenen yer cep olarak belirlenmiş, bu detaylarda gelenekselliğe vurgu yapan farklı renk ve 

çeşitteki kutnu dokumaları kullanılmıştır. 
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4.1. GİYSİ TASARIM DETAYLARINDA 

KUTNU KULLANIMI 

 

Örnek No: 1 

Giysi, yarı fantezi kalem etek olarak 

tasarlanmıştır. Eteğin ön ve arka ortası 

kumaş katı olarak düşünülürken, yan 

dikişte fermuar ile kapanma sağlanmıştır. 

Eteğin ön merkezinden arkaya doğru 

uzanan kurdele formunda iki adet cep 

basen bölgesini kapatmaktadır. Kutnu 

kumaş ile tasarlanan bu detay ile geniş 

basenler gizlenerek, estetiğe vurgu 

yapılmıştır.  

 

Örnek No: 2 

Giysi, simetrik bir elbise olarak 

tasarlanmıştır. Beli vurgular nitelikte 

çalışılan elbisede beden ve sol etek 

parçasının siyah renk kumaştan olması 

düşünülürken, sağ etekte sarı renk kumaş 

üzerine kutnu kumaştan asimetrik cep 

tasarlanmıştır. Geleneksel kumaşın 

vurgulanması adına renk ve model 

tasarımına dikkat edilmiştir. 

 

Örnek No: 3 

Giysi, pantolon-etek olarak 

tasarlanmıştır. Pantolonda mor kumaş, 

etekte yeşil kumaşın kullanılması 

öngörülmüştür. Tasarım; cebin 

fonksiyonelliği ve geniş basenleri gizlemesi 

amacına  uygun yapılmıştır.   
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Örnek No: 4 

Giysi, yarı fantezi kalem etek olarak 

tasarlanmıştır. Eteğin ön ve arka ortası 

kumaş katı olarak düşünülürken, yan 

dikişte fermuar ile kapanma sağlanmıştır. 

Asimetrik olarak tasarlanan eteğin pembe 

kumaştan yapılması düşünülmüştür. Sol 

bedenden sağ yan dikişe kadar uzanan, bir 

adet ilik-düğme ile süslenen cep 

bulunmaktadır. 

 

Örnek No: 5 

Giysi, yarı fantezi kalem etek olarak 

tasarlanmıştır. Eteğin ön ve arka ortası 

kumaş katı olarak düşünülürken, yan 

dikişte fermuar ile kapanma sağlanmıştır. 

Etek nefti yeşil kumaştan tasarlanırken, 

eteğin ön merkezinden yan dikişlere doğru 

uzanan ‘V’ formundaki iki adet cep üç kat 

kumaş ile (sarı-kırmızı renkteki kutnu) 

basen bölgesini kapatmaktadır.  

 

Örnek No: 6 

Giysi, yarı fantezi elbise olarak 

asimetrik tasarlanmıştır. Sıfır yakalı, sağ 

bedeni yarasa kol, sol bedeni kolsuz olarak 

tasarlanan, boyu ayak bileğine kadar 

uzanan elbisenin gri renk kumaş ile 

çalışılması düşünülmüştür. Elbisenin ön 

ortası kumaş katı olarak tasarlanırken, 

arka ortasında fermuar ile kapanma 

sağlanmıştır. Elbisenin sol beden yan dikişi 

üzeri, basen hattında torba cep 

çalışılmıştır. 



 2016, Yıl 1, Sayı 1       Gaziantep İline Ait Kutnu Dokumalarının Günümüz Giysi Tasarımlarında Kullanılması    Arzu BOR 

 

49 
http://stfd.selcuk.edu.tr 

 

 

Örnek No: 7 

Giysi, yarı fantezi etek olarak 

tasarlanmıştır. Eteğin ön ve arka ortası 

kumaş katı olarak düşünülürken, yan 

dikişte fermuar ile kapanma sağlanmıştır. 

Asimetrik olarak çalışılan eteğin ön sağ 

basen hattında ajur tekniği ve kutnu 

kumaşı ile çalışılması düşünülmüş cep yer 

almaktadır. Sağ bedende çalışılan derin 

yırtmaç ve püsküller ile cebe vurgu 

yapılmıştır.  

 

Örnek No: 8 

Giysi, balon etek olarak 

tasarlanmıştır. Eteğin ön ve arka ortası 

kumaş katı olarak düşünülürken, yan 

dikişte fermuar ile kapanma sağlanmıştır. 

Eteğin ön ortasından yan dikişlere doğru 

uzanan büyük boyutlardaki iki adet kapaklı 

torba cep basen bölgesini kapatmaktadır.  

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de yakın gelecekte, 

geleneksel özellikleriyle üretilen ürünler, 

halk kültürü çalışmalarının, birtakım 

değerlerin değişmesi, popüler kültürün de 

geleneksel kültürümüzü gölgede 

bırakması sebebiyle sürdürülebilirliği 

konusu tartışmalıdır. Buna göre; kültürün 

devamlılığı, geleneksel değerlerin 

korunması amacıyla, bu değerleri geniş 

kitlelere ulaştırmak önem arz etmektedir.  

Buna göre çalışmada; giysi 

tasarımında geleneksel unsurların 

kullanılmasının; özgün tarzını yaratmak 

isteyen kişilere alternatifler sunacağı, 

tasarımcılara farklı bakış açıları 

kazandıracağı sonucuna varılmıştır. Kültür 

ögelerinin gelecek kuşaklara tanıtılması 

gayesiyle kutnu dokumalarının üretimine 

destek verilerek bu dokumalarla doğal, 

vücuda zarar vermeyen giysi üretiminin 

sağlanabileceği önerilmektedir. Çalışmada 
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sunulan koleksiyon anlayışı ile 

küreselleşme sürecinde insanların tek tip 

hale gelme, aynılaşma sorununa çözüm 

getirilebileceği, kültürel değerlere sahip 

çıkma konusunda alana katkı 

sağlanabileceği düşünülmüştür. 
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