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SUNUŞ

Malatya Carpets Pillow

Bilindiği gibi dergimiz Arış, “Halı, düz dokuma, kumaş, giyim kuşam ve işleme sanatları dergisi” alt başlığıyla yayımlanmaktaydı.
Önümüzdeki sayıdan itibaren bu alt başlığı değiştirmeyi; daha doğrusu genişletmeyi planlamış bulunuyoruz. Arış, yine halı,
kumaş ve genel manada dokumacılık başta
olmak üzere, taş, çini, ahşap, hat, cam, seramik, minyatür, ebru ve tezhip gibi geleneksel el sanatlarımızın bütün diğer alanlarıyla
ilgili yazıların da yer alacağı bir dergi olsun
istiyoruz.
Türk kültür ve medeniyetinin insanlığa bir
armağanı ve başlıbaşına bir kültür varlığı olan
“halı”mız gibi yukarıda adlarını saydığımız
kültür varlıklarımızın her birinin ayrı bir dergiyi hak ettiği açıktır. Ancak hem el sanatlarımızın bir bütünlük içinde ele alınmasındaki
fayda hem de teknik ve fizikî şartlar bizi bu
konularda üretilecek bilimsel bilgi ve tecrübeyi, ilgili inceleme, araştırma yazılarını bir
arada sunmaya yönlendiriyor.
Öncesinde olduğu gibi yine 6 aylık dönemlerle yayımlanacak olan “Arış – Geleneksel
Türk El Sanatları Dergisi”nin yeni sayısına halıcılık, dokumacılık, nakış, oya, keçe, çinicilik,
taş işlemeciliği, ahşap işleri, cam, seramik,
hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi sanat alanlarında gönderilecek kıymetli yazıları beklerken şimdiden heyecanını duyduğumuzu
belirtmek isteriz.
Kültür ve medeniyet değerlerimizi üreten,
işleyen ve yaşatan bütün usta ve uzmanlarımızı, hoca ve öğrencilerimizi çalışmalarında
üstün başarı dileklerimle ve saygıyla selamlıyorum.

4

İsmail AYTAÇ
Elazığ Müzesindeki Osmanlı Dönemi
Eşik ve Seccade Halıları

The Threshold and Prayer Carpets
Belonging to the Ottoman Period in
Elazig Museum

12

İsmail DOĞAN
Maya Dokumaları İle Türk Dokumaları
Arasındaki Benzerlikleri

Maya’s Weavings with Similarities
Between the Turkish Weavings

34

Hurisel HATİPOĞLU
Ardahan İli Damal İlçesi Düz
Dokumalarından Örnekler

Examples of Flat Weaving From Damal
District of Ardahan

Şaban ABAK
AKMB Başkan Yardımcısı

2

arış I X / 2 0 1 3

42

Zahide KAYIŞOĞLU ŞAHİN
Sarız (Kayseri) Yöresi Düz Dokumaları
ve Günümüzdeki Durumu

Straight Wovens Sariz (Kayseri) Region
and Condition At Present

52

Fikri SALMAN- Gülşen ÖZTÜRK
Aksaray Sultanhanı Kasabası Halı
Restorasyonunda Örnek Bir İşletme
“Sultan Saray Halı”

Galina MİŞKİNİE

A Model Establishment “Sultan Saray
Hali” For Carpet Restoration at the Town
of Sultanhani in Aksaray

Litvanya’da Kilim Yapım Özellikleri ve
Türk Motiflerinin Etkisi

74

68

Carpet Weave Art in Lithuania and Influence of Turkish Springs of Action

Hüseyin YILDIZ
Eski Türkçede Dokumacılıkla İlgili
Söz Varlığı

Vocabulary About Weaving in Old Turkish

82

Nuray YILMAZ - Ayşegül KOYUNCU

Karim MİRZAEE
Carpet in the Aq Qoyunlu Turkmen Period

Ak Koyunlu Türkmenleri Döneminde Halı
Sanatı

Belenbaşı Köyü (İzmir-Buca) Düz
Dokuma Örneklerinden Yastıklar

60

arış I X / 2 0 1 3

Pillows From Flat Weaving Samples From
Belenbaşi Village (İzmir-Buca)

3

92

Malatya Yastık Halıları
Malatya Carpets Pillow
Songül ARAL*

ÖZET
Araştırmanın konusunu “Malatya Yastık Halılarında Teknik Özellikler” başlığı tanımlamaktadır.
Anadolu’nun her yöresinde halı; farklı kullanım
amaçları ile dokunmuştur. Bu kullanım amaçları
bölgenin yaşam şekli ve iklim yapısı gibi hayatla bütünlük gösteren şartlar sonucunda ortaya çıkmıştır.
Malatya yastık halıları geçmişte karasal iklimin
getirdiği zorlu kış mevsiminde dokunan ve kullanılan dokumalar olmakla birlikte günümüzde
sergilik olarak tanımlanan ev döşemelerinde yoğun talep üzerine üretilmektedir. Yörede, yastık
halılar için genellikle ayrı çözgüler hazırlanmakta
bazen de büyük dokumalar bittikten sonra artan
çözgü ipleri üzerine eklenerek dokunmaktadır.
Kullanılan malzeme, dokunan motif ve oluşturulan desenler, yörenin geleneksel kültürünü
yansıtan özellikler taşıması nedeniyle araştırma
konusunu önemli hale getirmektedir. Malatya
yastık halılarının teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırma konusu seçilmiştir.
Malatya il merkezindeki müze ve evlerde bulunan
yastık halı örnekleri araştırma konusunun evrenini
oluşturmakta, benzer özellikler gösterenler arasından seçilen dokuz adet halı yastık da alınmaktadır.
Araştırma metni; kaynak taramalarından elde
edilen bilgilerden alıntılar, alan araştırması ile
elde edilen görsel kayıtların analizleri, dokuyucularla yapılan mülakatlardan elde edilen, değerlendirmeler ve sonuçlardan oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Malatya, Halı, Dokuma,
Yastık, Halı yastık.

*

ABSTRACT
The subject of the study “Pillow carpets in
Malatya, Technical Specifications” is defined
title. Every region of Anatolia, carpet, woven
with several different uses. The intended uses
of the structure of the region, such as lifestyle
and climate conditions is the result of a life
that shows integrity, Malatya pillow woven
carpets in the past continental climate brings
extreme winter and Although the fabrics used
today are produced on high demand sergilik
defined as the home flooring.
In the region, usually a separate warp pad in
preparation for carpet weaving, sometimes
after a big increase on the addition of ropes
woven warp.Used materials, woven patterns
and designs created, reflecting the traditional
culture of the region makes it an important
research topic because of transport facilities
Research topic was chosen in order to promote
the technical features of Malatya, carpets pillow. Research the subject, in the city center of
Malatya, and houses a museum showing similar features selected from among the eleven
samples of carpet cushion pillow on the carpet
explained and limited.Research the text, the information obtained from screening of excerpts
from literature, visual records obtained by the
survey analysis, interviews with dokuyucularla
obtained, consists of evaluations and tests.
Key Words: Malatya, Carpet, Woven, Pillow,
Carpet pillow.

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi M.E.F. El Sanatları Eğitimi
Bölümü / ANKARA
saral@gazi.edu.tr
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1. Giriş

zılı ve görsel kaynaklar ile sözlü mülakatlardan elde
edilen bilgilerin analizinden çıkan sonuçlar metne
aktarılmaya çalışılmıştır.

Geleneksel El sanatlarımız içinde yer alan el dokuması halılar, geçmişten günümüze Anadolu yaşamını, görsel anlatımındaki zengin ifade gücüyle dile
getirme özelliğine sahiptir. Her bölgede farklı renk ve
desen oluşumu gözlemlenen halıların bulunması bu
özelliğinin belirtisidir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer
alan Malatya da, çevre illerle benzer özellik gösteren
halı dokumalarıyla tanınmaktadır.
Malatya yastık halıları olarak tanımlanan araştırma konusunu, büyük boyutlu halıların, küçük ebatlı
örnekleri olarak dokunan yastık halılar oluşturmaktadır. Yazılı kaynaklarda konu hakkında yeterli bilgiye
ulaşılamaması konuyu önemli hale getirmektedir.
Bölgede farklı desen, renk ve motif özelliği gösteren
yastık halı dokumalarının teknik özelliklerinin incelenmesi amacıyla konu seçilmiştir.
Malatya halıları ilçe ve köy adları ile tanınmaktadır. Ören, Başören, Dirican, Parçikan, Kürecik halıları
olarak halı pazarında adını duyurmuştur. Geçmişte
günlük kullanım amacına yönelik olarak halılar dokunmuştur. İhtiyaçları karşılama amaçlı yapılan halı
dokumalarda kullanılan, ipliklerinin ve boya maddelerinin doğal olması önemli özellikleri arasındadır.
Dokumalardaki saçak boylarının normalden uzun ve
saç örgülü olması, hav boylarının yüksekliği ve geniş
bordürleri dikkat çekici diğer özellikleri arasında yer
almaktadır. Malatya halıları, bu özelliklerini tamamen
koruyamasa da günümüzde, kamu ve özel ortaklı halk
eğitim merkezi kurslarında dokunmaktadır. Halı ürünlere; yan halısı, halı yastık, yayma (yer)halısı, divan
halısı, namazlık, heybe gibi çeşitleriyle üretilmektedir.
Kullanıldığı yerlere göre sınıflandırılan el dokuması halılar içinde yer alan yastık halılar yazılı kaynaklarda; “50x100 cm. boyutlarında altı adedi bir takım
halinde dokunur. Sedir ve divanlardaki yastıkların ön
yüzlerini süslerler.(Aytaç,1982). olarak tanımlanmaktadır.
Malatya il merkezinde bulunan müze, ev ve koleksiyonerler ile turistik mekanlarda ulaşılabilinen
halı yastıklar arasından seçilen dokuz adet halı yastık
üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme ile araştırma metni oluşturulmuştur.

3. Malatya Yastık Halıları

Yastık halılar; yerde oturma düzeninin bir parçası
olarak duvara dayanan, içleri dolgulu sırt dayanaklarıdır. Malatya evlerinde kullanılmaya devam etmektedir. Yer sergisi halıların üzerinde, duvara dayatılarak
kullanıldığı gibi bölgede divan olarak adlandırılan
ahşaptan yapılmış, alt kısmı dolap olarak kullanılan oturma düzeneklerinde kullanılmaktadır. Sözlü
kaynakların ifadelerinden edinilen bilgiye göre; geçmişte, karasal iklimin sert geçen kışlara sebep olmasından dolayı, yörede halı dokumalar içinde yer alan
yastık halıların dokunmasını ve kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde geleneksel kültürün
yaşatılmaya çalışılması sonucunda turistik alanlarda
ve çeşitli ticari işletmelerde halı yastıklarla döşenmiş
mekanlara sıkça rastlanılmaktadır.
3.1 Teknik ve desen özellikleri

Yastık halılar bölgede sarma ve germe(dik ve yatay)
tezgâhlarda Gördes düğümü atılarak dokunmaktadır.
Büyük ebatlı halılar için hazırlanan çözgü ölçülerine
ekleme yapılarak dokunabildiği gibi genellikle germe
ahşap tezgâhta arka arkaya iki veya üç adet olarak da
dokunmaktadır. Halılarda geçmişte tamamen yün
kullanılarak çözgü, atkı, ve ilmelik ipler hazırlanmaktayken, günümüzde büyük ölçüde çözgü ve atkı pamuk,
ilmelik ipler yünden dokumaya devam etmektedir.
Yörede küçük baş hayvancılığın azalması yün kullanımını etkilediği gibi çözgüde pamuk ipinin kullanılması, halı dokuma hatalarını aza indirmiştir. Yastık
halılarda; çift veya üç atkı atılarak dokumalar yapılmaktadır.
Yastık halıların ölçümlerinde, eni 40 ile 70 cm.
arasında, boy ise; 75 ile160cm. arasında değişmektedir. Halı yastıklardaki düğüm sayısı; 10 cm2de: 18x22,
20x22 ile 24x26 arasında değişmektedir. Genellikle ilmelerdeki hav yüksekliği 0,5 cm. ile 1,5cm. arasındadır. Yastık halıların, arka yüzeyine desensiz kilim dokuma yapılarak, kenarlarından elde dikişle tutturulur.
Bazı yastık halılarda bu dikişin üzeri, ilmelik iplerden
hazırlanan saç örgüsü şeklinde örülmüş veya büküm
verilmiş iplerle kapatılarak ve köşelerde püskül bırakılarak süslenmektedir. Bazı yastık halılarda ise,
bu iplerden kolçak denilen tutma yerleri dikilmeden
bırakılmaktadır. Yastıkları taşımada ve yerlerini değiştirmede kolçak kolaylık sağlamaktadır. Yastık halıların kalitesinde, atkı sayılarının her sırada ikili veya
üçlü olarak atılmasından kaynaklanan farklılıklar

2. Yöntem

Araştırma nitel verilere dayanmaktadır. Verilerinin
elde edilmesinde öncelikle ilgili yayınlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Görsel verilerini; araştırmacının
seminer çalışmasından ve Malatya il merkezindeki
müze, ev, koleksiyonerler ve turistik mekanlarda bulunan yastık halı örneklerinin gözlem ve incelemelerinden elde edilen kayıtlarından oluşturmaktadır. Ya-
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Cinsi
Yöresi
Ebatları
Kalitesi
Kullanılan Malzeme
Seçilen Konu

: Yastık Halı
: Malatya
: 60x100 cm.
: 26x36
: Çözgü; yün. Atkı; yün. İlmelik; yün.
: Geometrik, stilize bitki ve stilize
hayvan desenleri
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boyama.
Durumu
: Kullanılabilir.
Kompozisyon
: Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey düz kilim dokumadır, doğal
renkte bej ve kahverengi yün iplikler kullanılmıştır.
Halı arka yüzeyinde ki desensiz kilim dokuma yüzeyler
birleştirildikten sonra kenarlar saç örgülü iplerle kapatılmıştır. Bu iplerden üst kısımda bolluk bırakılarak
“kolçak” denilen tutma yerleri yapılmıştır. Her köşede
bu iplerden süsleme amaçlı püskül tutturulmuştur.
Halı dokuma yüzeyinde; bordo zemin üzerine, ters
simetrik stilize lale,çiçek, gonca ve yapraklardan oluşan bitkisel desen uygulanmıştır. Kıvrımlı orta desen
konturu ve içinde yer alan laleler sarı, bej ve açık yeşil
rente, zemini ise siyah renkte dokunmuştur. İnce tekli
bordürde, su yolu deseni dokunmuştur.

görülmektedir. Orta ve kalın kalite halı grubuna ait örnekler çoğunluktadır.
Yastık halılar, büyük ebatta dokunan halılarda yer
alan desen, renk ve motif özellikleri ile benzer özellikler taşımaktadır. Eski tarihli yastık halı örneklerinde
desenler; çiçekli, kuşlu, göl, aynalı, göbekli, anahtarlı
gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Büyük ebatlı halılarda dokunan ortada bulunan göbek deseni yastık
halılarda da görülmektedir. Göbekli desenler genellikle göl olarak tanımlanmaktadır. Geometrik sınırlar
içinde, motif olarak çoğunlukla koçboynuzu, canavar
izi ve stilize çiçeklerin, kullanıldığı görülmektedir.
Büyük ebatlı halıların dokunmasından sonra aynı
renk ve desenle dokunan iki adet yastık halıdan oluşturulan üç adet halı ve kilim dokuma grubuna, yörede “çifti” denilmektedir.
Yastık halılar, giderek azalan kökboyama kullanımı
yanında sentetik boyalarla renklendirilmiş yün ipliklerle dokunmaktadır. Yastık dokumaların desenlerinde genellikle kullanılan renkler; zeminde ve motiflerde
iç dolgusu olarak; bordo, lacivert, siyah ve gridir. Bu
renkler bordodan açık kırmızıya doğru, lacivertten açık
maviye doğru, siyahtan griye doğru farklı tonları ile
kullanılmaktadır. Diğer renkler yeşil ve tonları, sarıya
yakın turuncu ve tonları, krem, beyaz ve kahverengidir.
3.2 Katalog

Örnek No/ Fotoğraf No :2 “Kuşlu” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
Tarihlendirme
Cinsi
Yöresi
Ebatları

Örnek No / Fotoğraf No :1 “Çiçekli”desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
Tarihlendirme

:16.09.2010
: 20.yüzyıl
6
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: Malatya
: 65x100cm.
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Kullanılan Malzeme : Çözgü; yün. Atkı; yün. İlmelik; yün.
Seçilen Konu
: Geometrik, stilize bitki desenleri
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boya.
Durumu
: Kullanılabilir
: Yastık halı simetrik desenle
Kompozisyon
dokunmuştur. Arka yüzey beyaz, lacivert ve turuncu
renklerde düz kilim dokumadır. Kilim ve halı dokuma
yüzeyler birleştirildikten sonra kenarlar saç örgülü iplerle kapatılmıştır. Halı dokuma yüzeyinde, ince bordür beyaz zemine, siyah renkte su yolu deseni olarak
dokunmuştur. Zemin bordo renk üzerine, gri, siyah,
hardal sarı, turuncu, beyaz ve açık yeşilden oluşan
geometrik madalyon deseni dokunmuştur. Sekizgen
madalyon içinde kare görünümlü bir çerçeve, bu çerçeve içine geometrik birbirinin tekrarı içi dolgulu hatlar dokunmuş, gri zemin üzerine stilize yaprak, çiçek
ve küpe motifleri yerleştirilmiştir.

Kalitesi
: 45x44
Kullanılan Malzeme : Çözgü; pamuk. Atkı; yün. İlmelik; yün.
Seçilen Konu
: Geometrik, stilize bitki ve stilize
hayvan desenleri
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boya.
Durumu
: Kullanılabilir.
Kompozisyon
: Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey düz kilim dokumadır, kilim ve
halı dokuma yüzeyler elde dikilerek birleştirilmiştir.
Yastık halının başlama ve bitiş bölümünde yer alan
kilim dokumalar başlarken 2cm.kırmızı ip ile, biterken 7cm.açık mavi ve koyu lacivert çizgili olarak dokunmuştur. Halı dokuma yüzeyinde, ince su açık mavi
zemin üzerine lacivert renkte suyolu deseni dokunmuştur. Zemin bordo renk üzerine, dokuyucunun çiçek olarak tanımladığı stilize dört yapraklı motif, mavi,
beyaz, turuncu, açık kahve, lacivert renkler kullanılarak
desenlenmiştir. Çiçeğin her iki tarafında stilize karşılıklı duran kuş motifi dokunmuştur. Dokuyucunun,
“gül dalına konmuş bülbüller” olarak ifade ettiği desenleme yapılırken ortada gül goncası tasvir edilmiştir. Köşelere süsleme amaçlı düğmeler dikilmiştir.

Örnek No/ Fotoğraf No : 4 “Aynalı” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
: 16.09.2010
Tarihlendirme
: 20.yüzyıl
Cinsi
: Yastık halı
: Malatya
Yöresi
Ebatları
: 50x75cm.
Kalitesi
: 27x37
Kullanılan Malzeme : Çözgü; pamuk. Atkı; yün. İlmelik; yün.
Seçilen Konu
: Geometrik ,stilize bitki desenleri.
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boya.
Durumu
: Kullanılabilir.

Örnek No/ Fotoğraf No : 3 “Göl” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
Tarihlendirme
Cinsi
Yöresi
Ebatları
Kalitesi

: 16.09.2010
: 20.yüzyıl
: Yastık Halı
: Malatya
: 65x96cm.
: 31x35
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: Doğal ve kimyasal boya
Boya Özelliği
Durumu
: Kullanılabilir.
Kompozisyon : Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey kilim dokumadır. Bordür orta
zemine oranla enli dokunmuştur. Kenar küçük su
birbirine bağlı sıralı ve içleri dolgulu geometrik desenlidir. Büyük su 20cm. eninde aralarına serpiştirilmiş stilize çiçek motifleri yerleştirilmiş bağlantılı
çengel motifi olarak dokunmuştur. İç kısımda ince su
çerçeve, beyaz renkte dikdörtgen formlu ve iki atlamalı olarak dokunmuştur. Orta zemin bordo renkte
ve ortada geometrik altıgen büyük göbek iki ucunda
dörtgen formu içine akrep motifi dokunmuştur. Göbek deseninin içi siyah renkte olup bir merkeze doğru
desenlenmiş geometrik ve stilize çiçek motifleri ile
desenlenmiştir. Sahibinden alınan bilgiye göre Babaannesi tarafından 1918 yılında dokunmuştur.

Kompozisyon
: Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey beyaz renkli düz kilim dokumadır. Kilim ve halı dokuma yüzeyler birleştirildikten
sonra lacivert ve bordo renkli ipler büküm verilerek
iki uzun kenara dikilmiştir. Püsküller süsleme amaçlı köşelerde kullanılmıştır. Halı dokuma yüzeyinde,
ince bordür beyaz zemine, stilize küçük çiçekler dokunmuştur. Bu çiçekler iki uzun kenarda, verev çizgiler zigzag deseni verilerek içlerine sıralamıştır.
Kısa kenarlarda ise yan yana dokunmuştur. Zeminde
bordo renk üzerine, yeşil, gri, hardal sarısı renklerde
konturların sınırlandırdığı, geometrik göbek desenlenmiştir. Madalyonun iki sivri uçlu kenarına ters
simetrik olarak ve dokuyucunun çengel olarak adlandırdığı motifler yerleştirilmiştir. Konturların içte
kalan zemini siyah renkli zemin dokuma içine bordo
konturlu, gri renk dolgulu eli belinde desenleri karşılıklı yarım motif olarak dokunmuştur. Orta kısımdaki
yeşil renkte geometrik motifin ve koçboynuzu motiflerinin ortalarına göz motifi dokunmuştur.

Örnek No/ Fotoğraf No : 6 “Anahtarlı” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
: 19.09.2010
Tarihlendirme
: 20.yüzyıl
Cinsi
: Yastık halısı
: Malatya
Yöresi
Ebatları
: 63x119cm.
Kalitesi
: 31x37
Kullanılan Malzeme : Çözgü; pamuk. Atkı; pamuk. İlmelik; yün
Seçilen Konu
: Geometrik, stilize bitki desenleri
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boya
Durumu
: Kullanılabilir.

Örnek No/ Fotoğraf No : 5 “Göbekli” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
: 19.09.2010
: 20.yüzyıl
Tarihlendirme
Cinsi
: Yastık halısı
Yöresi
: Malatya
Ebatları
: 50x122cm
Kalitesi
: 26x35
Kullanılan Malzeme : Çözgü; yün. Atkı; yün. İlmelik; yün
: Geometrik ve stilize bitki desenleri.
Seçilen Konu
8
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: Kullanılabilir.
Durumu
Kompozisyon
: Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey kilim dokumadır. Bordür tek
küçük su olarak sınırları siyah içi yeşil renkte dokunmuştur. Bordo renkli zemin içine altıgen formlu göbek desenlenmiştir. Göbek içinde birbirine bağlantılı
baklava dilimi şeklinde desen; gri, bordo siyah ve
yeşil renkler kullanılarak dokunmuştur. İçte karşılıklı,
bordo renkte ters simetrik koçboynuzu motifi yer almaktadır.

Kompozisyon
: Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey kilim dokumadır. Bordür tek
küçük su, içinde birbirine bağlantılı suyolu motifi
bulunan gri renkte dokunmuştur. Orta zemin, altıgen formunda, kenarları koçboynuzu motifleri ile gri
renkte dokunmuştur. Zemin içine aynı formda ancak
içbükey koçboynuzu süslemesi ile sarı, kırmızı, lacivert sınırlar dokunmuş, iki sivri uçta birbirinin aynı,
kırmızı renkte stilize ağaç dalı olan ikinci bir altıgen
formlu göbek dokunmuştur. Böylece içiçe iki göbek
formu içinde karşılıklı iki küpe motifi ve tam ortada geometrik sarı kırmızı renkte ve ortasında stilize
çiçek ve buna bağlı stilize yaprak deseni bulunmaktadır. Ortada birbirine bağlantılı geometrik bezeme
simetrik olarak, alt ve üstünde ise dikdörtgen formlu
içi renkli küçük dolgulu karelerle bezenmiş şeritlerle
desenlenmiştir. Göbeklerin dış köşeleri üçgen şeklinde siyah renkli zemin içine serpiştirilmiş birbirinin
benzeri stilize çiçek motifleriyle desenlenmiştir.

Örnek No/ Fotoğraf No : 8 “Göl” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
: 19.09.2010
Tarihlendirme
: 20.yüzyıl
: Yastık halısı
Cinsi
Yöresi
: Malatya
Ebatları
: 70x116cm.
Kalitesi
: 32x35
Kullanılan Malzeme : Çözgü; pamuk Atkı; yün İlmelik; yün
Seçilen Konu
: Geometrik, stilize bitki desenleri
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boya
Durumu
: Kullanılabilir.
Kompozisyon
: Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey, bordo siyah renklerde çizgili
kilim dokumadır. Kilim ve halı dokuma yüzeyler dikilerek birleştirilmiş, dikişlerin üzeri saç örgüsü örülmüş ipliklerle kapatılmıştır. Her köşede bu ipliklerden
süsleme amaçlı püskül tutturulmuştur. Halı dokuma
yüzeyi stilize bitkisel, birbirinin tekrarı çiçek, yaprak
ve dallardan oluşan desenlerle bezenmiş bordür

Örnek No/ Fotoğraf No : 7 “Aynalı” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
: 19.09.2010
Tarihlendirme
: 20.yüzyıl
Cinsi
: Yastık halısı
Yöresi
: Malatya
Ebatları
: 50x110cm.
Kalitesi
: 26x32
Kullanılan Malzeme : Çözgü; pamuk Atkı;pamuk İlmelik; yün
Seçilen Konu
: Geometrik, stilize hayvan desenleri
Boya Özelliği
: Doğal ve kimyasal boya
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Kompozisyon : Yastık halı simetrik desenle dokunmuştur. Arka yüzey çizgili kilim dokumadır. Kilim ve
halı dokuma yüzeyler dikilerek birleştirilmiş, dikişlerin üzeri saç örgüsü örülmüş ipliklerle kapatılmıştır.
Her köşede bu ipliklerden süsleme amaçlı püskül
tutturulmuştur. Halı dokuma yüzeyinin kenarı bordo
renkte iki çizgiden oluşan küçük su ile arasında birbirinin tekrarı stilize çiçek, dal ve yaprak bunlarında
aralarında baklava dilimi şeklinde dörtgen formlardan desenlenmiş büyük su ile bordür dokunmuştur.
Bordürden sonra zemin siyah renkte üzerinde gri,
açık mavi, turuncu renklerde karşılıklı yerleştirilmiş
akrep ve kurtağzı motifleriyle bezenmiştir. Ortada altıgen formlu bir göbekle desenlenmiştir. Bordo zeminli göbek ortasında altıgen formlu diğer bir desen
iki ucunda karşılıklı duran üçer adet akrep motifleriyle bezenmiştir. Ortada dokuyucunun göl olarak
adlandırıldığı geometrik büyük motif yer almaktadır.

ile çerçevelenmiştir. Hardal sarısı zemin üzerine
bordo, turuncu, mavi, siyah renkler kullanılmıştır.
Bordürden sonra zemin siyah renkte üzerinde mavi,
bordo sarı renklerde karşılıklı yerleştirilmiş akrep
ve kurtağzı motifleriyle bezenmiştir. Ortada altıgen
formlu bir göbek desenlenmiştir. Bordo zeminli göbek ortasında altıgen formlu diğer bir desen iki ucunda karşılıklı duran akrep motifleriyle bezenmiştir. Ortada dokuyucunun göl olarak adlandırdığı geometrik
büyük motif yer almaktadır.

4. Değerlendirme ve Sonuç

Günümüzde sürdürülebilinen el sanatları arasında
yer alan Malatya halı dokumalarından olan yastık
halılar, değişen beğeni ve istek doğrultusunda yörede kadınların kendi evlerinde ve halk eğitim merkezi
kurslarında üretimini yapabildikleri dokumalardandır.
Malatya halı dokuma grubunun küçük ebatlı örnekleri olarak tanımlanabilecek yastık halıların, yazılı
kaynaklarda yeterince yer almaması sebebiyle yapılan araştırmada teknik özellikleriyle ilgili sonuçlara
ulaşılmıştır. Yastık halılarının teknik özelliklerini genel olarak sıralamak araştırma sonucunda mümkün
olmaktadır. Desenler çoğunlukla 4/1 olarak dokunmuştur. Bu çalışmayla görülen ve incelenen geçmiş
tarihli yastık halı örnekleri ile günümüz dokumalarına yansıyan motif ve desenler benzer özellikler taşımaktadır. Geçmişte kullanılan atkı ile çözgü iplerinin
çoğunlukla yün, günümüzde ise çözgü ve atkının çoğunlukla pamuk, ilmelerin ise yün iplik olduğu tespit
edilmiştir.
Geçmişte dokuma ipleri kök boyama ile günümüzde ise çoğunlukla sentetik boya kullanılmasıyla
renklendirilmiştir. İlmelerdeki hav yüksekliği 1 ile
1,5cm.arasında değişmektedir. Halı sanayine giren
halılar traşlanarak hav yüksekliği istenilen boyuta
indirilmektedir. Ayrıca yastık halılarda dolgu malzemesi olarak kırpıntı olarak adlandırılan ilme kesiminden artan yünler kullanılmaktadır. Bazı yastıklarda
sünger kullanılmıştır. Arka yüzeyler çoğunlukla kilim

Örnek No/ Fotoğraf No : 9 “Göl” desenli yastık halı.

İnceleme Tarihi
Tarihlendirme
Cinsi
Yöresi
Ebatları
Kalitesi
Kullanılan Malzeme
Seçilen Konu
Boya Özelliği
Durumu

: 19.09.2010
: 20.yüzyıl
: Yastık halısı
: Malatya
: 60x160cm.
: 29x34
: Çözgü; pamuk Atkı; pamuk İlmelik; yün
: Geometrik, stilize bitki desenleri
: Doğal ve kimyasal boyama
: Kullanılabilir.
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dokumadır. Bazı örnekler ise kalın kumaşla kaplanmıştır. Genellikle bordürler tek su olarak dokunmuştur, zeminde ortada bir göbekli ve etrafında geometrik, sembolize ve stilize bitkisel motiflerin yer aldığı
desenlemeler bulunmaktadır.
Daha önceki araştırmalardan “pişinik”1 olarak tanımlanan, yastık halı örnekleri ile benzer özellikler
bulunmaktadır. Bu yastık halıların belirgin özelliği
kenar sularının geniş desenli olmasıdır. Göbek desenli orta zeminleri ve motifleri ile kilim dokumalarındaki genişlikleri Malatya yastık halıları ile ortak
görünümdedir. Pişinik halılarıyla ilgili bir örnek de
araştırma kapsamında yer almaktadır.
Malatya yastık halıları, büyük ebatlı halılar için
hazırlanan çözgü ölçülerine ekleme yapılarak tezgaha aktarılmaktadır. Dokumalar sarma tezgahlarda
yapılabildiği gibi, genellikle germe ahşap tezgahta
arka arkaya iki veya üç adet olarak da dokunmaktadır.
Malatya kirkitli dokumalarında görülen geometrik
motifler yastık halılarda da kendini göstermektedir.
Seccade ve divan halılarında kullanılan bitkisel motifler yastık halılarında kenar suyu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yastık halılardaki saçak ile kilim dokumanın üzerine, yünden yapılmış püsküller ile nazara
karşı boncuk ve düğmelerin süsleme amaçlı olarak
dikildiği görülmektedir.
Yastık halılarda kaliteyi belirleyen ilme sayıları sayıldığında farklı sonuçlar elde edilmektedir. Bu
farklılıklar atılan atkı sayısının dokumanın bazı yerlerde iki bazı yerlerde üç sıra olarak değişmesinden
kaynaklanmaktadır.
Malatya yastık halıları, yaşam alanlarındaki rahat
kullanım özelliği ile üretimi devam eden halı gurubudur. Büyük ebatlı halılara göre üretimi daha hızlı
ve az malzeme kullanılarak kısa zamanda tamamlanmaktadır. Yastık halıların, dekorasyon ve ilgili alanlarında kullanımı yaygınlaştırılabilir. Üretimine destek
verilmesi ile de sürekliliği sağlanabilir bir dokuma
grubudur. Geçmişe ait mevcut örneklerin tespiti, kayıt altına alınması öneriler arasındadır.

1
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Elazığ Müzesindeki Osmanlı
Dönemi Eşik ve Seccade Halıları
İsmail AYTAÇ*

The Threshold and Prayer Carpets Belonging to the
Ottoman Period in Elazig Museum

ÖZET
Bu bildiride ele alınacak eşik ve seccade halıları, Elazığ Müzesinde bulunmaktadır. Halıların incelenmesinde, envanter numarası,
müzeye geliş tarihi ve kimden satın alındığı,
ebatları, hav yükseklikleri, düğüm sayıları,
motif ve kompozisyon özellikleri belirtilmiştir. Halıların motifleri çizilmiş ve fotoğrafları
çekilmiştir.
Müzede incelenen sedir halıların atkı, çözgü
ve düğüm ipliklerinde genellikle yün malzeme
kullanılmıştır. İncelenen halılarda, ipliklerin
boyanmasında çoğunlukla doğal, az olarak
suni boyalar kullanılmıştır. Atkı ve çözgüler
genellikle boyanmamıştır. İncelenen 5 adet
halıda Türk (Gördes) düğüm tekniği kullanılmıştır.
Halıların bir kısmı Elazığ ve yöresinde dokunmuş, diğer kısmı da bölgeye satılarak getirilmiştir. Şavak halıları olarak bilinen örnekler,
yöreye has renk ve motif özellikleri taşımaktadır. İncelenen halılar 18. yüzyılın sonları ile
20. yüzyılın başlarında dokunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Halısı, Halı,
Seccade, Motif, Elazığ Müzesi.

ABSTRACT
In this report, the threshold and prayer rugs
to be tacled are availabel in Elazığ Museum.
When the rugs were studied, their inventory
numbers, bringing dates to the museum, who
or whom they were bought from, their dimensions, pile heights, number of nodes, features
of design and composition have been defined.
The motifs of rugs have been drawn and their
pictures were taken.
Woolen materials were used in warp yarns and
the nodes of the weft of the cedar carpets that
were sturdied in the museum. Mainly natural
dye and sometimes very little of the synthetic
dye was used in yarn dyeing of the carpets.
Wefts and warps weren’t dyed generally. The
Turkish (Gördes) knot technique was used in
five carpets studied.
Some of the carpets were weaved in and around
Elazığ and the others were bought from the
other parts of the country by purchasing. The
examples called as the Şavak carpets represent
the motfis caracteristics of the area’s colors.
The carpets studied belong to end of the 18th
and beginning of the 20th centuries.
Key Words: Carpets of Ottoman, Carpet,
Prayer Carpet, Motif, Elazığ Museum.

1. Giriş
1.1. Elazığ’ın Tarihi Coğrafyası

ile 38°30’ doğu boylamları, 38°17’ ile 39° 17’ kuzey
enlemleri arasında kalmaktadır. İli doğudan Bingöl,
kuzeyden Keban Baraj gölü aracılığı ile Tunceli, batı
ve güney-batıdan Karakaya Baraj gölü vasıtasıyla
Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri
çevrelemektedir.

Elazığ İli, Doğu Anadolu bölgesinin güneybatısında yukarı, Fırat bölümünde yer almaktadır1. 40°21’
*

Doç. Dr., Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi / ELAZIĞ
iaytac@firat.edu.tr

1

1998 Yılı Elazığ İl Yıllığı, Elazığ Valiliği, Ankara 1998, s. 19.
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Doğu Anadolu Bölgesi, yükselti bakımından
Anadolu’nun önemli bir konumunu teşkil eder. Doğu-batı doğrultusunda uzanan Güneydoğu Toroslar,
Elazığ ilini güneyden bir sur gibi çevreleyerek doğuya
doğru uzanırlar2.
Harput yöresinin tarih olarak adı bilinen en eski
sakinleri Hurriler ve bu kavmin kurduğu Mitanni Devletidir3. Devamında Hititler, Asurlular, Urartu, İran,
İskender, Roma, Bizans hâkimiyetlerinden sonra VII.
Yüzyılda Arapların iskanı görülmektedir. 938 yılında
da Arapların elinde bulunduğu4, 987–989 yıllarındaki isyanlar esnasında buradaki Bizans hâkimiyetinin
büyük ölçüde çöktüğü ifade edilmektedir5. Bu bölge
“El-Cezire Ucu” olarak adlandırılmaktaydı. Bu alanın
en belirgin şehirleri arasında Hısn-Ziyad (Harput),
Şimşat (Arsamat) diye anılan bugünkü Haraba yer
alıyordu. Bu yöreler sınır bölgesi olduğu için özellikle Türklerin yerleştirildiği, IX. Yüzyılından itibaren
Horasan ve Türkistan’dan getirilen gazilerin iskan
edildiği belirtilmektedir6. Doğu Anadolu’ya başlayan Türk akınları 1047 yılından itibaren sıklaşmıştır.
Harput’a ilk Türkmen akını 1058 sonrasında Yakuti
komutasında yapılmıştır7.
Sultan Alp Arslan Malazgirt zaferini müteakip
maiyeti erkanına bölgeleri taksim etmiş, Emir Artuk Bey’e Mardin, Amid, Malatya, Harput ve civarını ikta ederek buraların fethedilmesini emretmiştir8.
X. Yüzyıl ortalarında Bizanslıların geri aldığı bölge
1071’den sonra Çubuk Bey tarafından fethedilmiştir9.
Şehir 1110’larda Artukluların (Belek) eline geçmiştir10. Harput’ta ilk Artuklu beyliğini tesis eden Belek
özellikle Haçlılara karşı parlak zaferler kazanan gazilerden birisidir11. XII. Yüzyıl başlarında başlayan bu
dönem 1234 yılına kadar sürmüştür12.
1234’te Anadolu Selçuklu topraklarına katılan şehir13 Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev II, 1243
Kösedağ Savaşında Moğallara yenilmesinden sonra İlhanlılara bırakılmak zorunda kalınmıştır14. XIV.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Yüzyıldan itibaren sırasıyla Dulkadiroğulları15, Kadı
Burhaneddin16, Karakoyunlu17, Akkoyunlu devletleri
arasında el değiştirmiştir18. 1465’te Uzun Hasan şehri
Akkoyunlu topraklarına katmıştır. XVI. yüzyıl başlarında Safeviler’in hakimiyetine girmiştir. 1516 yılında
Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı hâkimiyetine giren Harput ticaret yolunun üzerinde bulunuyordu19.
Bu tarihten sonra ülkenin coğrafi konumu ve tarihi
şartlarından dolayı önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.
Evliya Çelebi Harput’ta 600’dan fazla dükkân bulunduğunu kaydediyor20. 1516’dan XIX. yüzyılın ortalarına kadar Diyarbakır eyaletine tabi bir sancak
olarak kalmıştır. 1518 tarihli Tahrirde Harput’un 13
mahallesi bulunmaktadır21. Harput tarih boyunca
daima önemli bir merkez teşkil etmesi sebebiyle burada birçok eser yapılmıştır. XVI. yüzyıl kayıtlarından
sancak merkezi olan Harput’ta 22 vakıf bulunduğu
öğrenilmektedir22.
Bugünkü Elazığ, XIX. Yüzyılda, tarihi Harput şehrinin yerini almıştır. Aynı adı taşıyan ovanın kuzey kenarında kuzeyden-güneye doğru alçalan hafif eğimli
bir yüzey üzerine yayılır. XIX. Yüzyıl oltalarına da başlayarak Harput’ta yaşayan nüfus Elazığ’a inme eğilimini sürdürmüştür. Keban Baraj gölü altında kalan
köylerin boşaltması nüfus yoğunluğunun artmasında etkili olmuştur23. Cumhuriyet döneminde “Elazık”
olan adının söyleyiş zorluğundan ötürü 1937 tarihli İcra Vekilleri Heyetinin aldığı bir kararla bu adın
Elazığ’a çevrilmiştir24. Harput 1980 yılına kadar Bucak
merkezi iken, bu yıldan sonra Elazığ Belediye sınırları
içine alınmıştır.
1.2. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

19. yüzyılın sonlarına doğru terk edilen Harput’ta tarihi eserlerin bir kısmının taşları sökülerek Elazığ’daki
binaların yapımında kullanılmıştır. Uzun süre tahribata açık kalan eserlerin değeri 1960’lı yıllardan sonra anlaşılmış ve 1965 yılında Kayabaşındaki Alacalı
Mescit “Harput Müzesi” olarak kurulmuştur. Toplanan

S. Erinç, Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul 1953, s.112; Ö. K. AĞAR,
Tunceli Dersim Coğrafyası, İstanbul 1940, s. 8.
N. Ardıçoğlu, Harput Tarihi, Harput Turizm Derneği, İstanbul 1964, s. 6.
Ernst Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, (Tercüme eden:
Fikret Işıltan), İstanbul 1970, s. 74.
Ernst Honigmann, a.g.e., s. 148.
M.H. Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul 1944, s. 26.
M.H. Yinanç, a.g.e., s. 56.
M.H. Yinanç, a.g.e., s. 80.
O. Turan, Selçuklu Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 112.
O. Turan, a.g.e., s. 205-206.
M.H Yinanç, a.g.e, s. 125-126.
R. Ataoğlu, “Harput’ta Artuklu İdaresi”, Tarih İçinde Harput, Elazığ
1992, s. 53.
O. Turan, a.g.e., s. 30.
M. B. Aşan, Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskan İzleri, XII. Ve
XIII Yüzyıllar, Ankara 1992, s. 21.
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R. Yinanç , Dulkadirli Beyliği, Ankara 1987, s. 20.
K. Y. Kopraman, Mısır Memluklu Devleti, Ankara 1989, s. 173.
F. Sümer, Karakoyunlular, I, Ankara 1984, s. 358.
B. Darkot, “Harput”, İ.A., C.5, s. 296-297.
M. B. Aşan, a.g.e., s. 26.
E. Çelebi, Seyehatname, C.3-4 , İstanbul 1986, s.170-171.
M. F. Kırzıoğlu, “450 Yıl Önceki Harput Mahalleleri ile Nahiyeleri”, Yeni Fırat, S. 17, Kasım 1963, s. 17.
22 Harput’taki eserler hakkında geniş bilgi için bkz. E. DANIK , “Ortaçağ Harput’tunun Kentsel Gelişimi”, Dün ve Bugünüyle Harput,
Elazığ 1999, s. 29; C. ARSLAN, Elazığ’da Türk İslam Dönemi Yapıları,
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 2003.
23 M. Tuncel, Elazığ Maddesi, T.D.V. İ.A., İstanbul, 1994, C.10, s. 553.
24 M. H. Yinanç, a.g.e., s. 229.
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eserlere yeterli gelmeyince Müze Elazığ İstasyon caddesindeki şimdiki tiyatro binasına taşınmıştır. Fırat
Üniversitesi, Mühendislik kampüsündeki yeni müze
binası 12.700 metrelik alan üzerine kurularak 1982 yılında sergi ve ziyarete açılmıştır. Modern mimarisi ve
zengin eserleri ile Türkiye’deki sayılı örneklerden olan
Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, arkeolojik eserler ve sikke salonu, halı-kilim ve Etnografya salonu
olmak üzere üç salon ve depolardan oluşmaktadır25.
Halı-kilim salonunda yer, duvar, sedir, yastık halıları ile kilim ve cicimden yapılmış çuval, heybeler sergilenmektedir. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
sergileme, araştırma, eser alma, değerlendirme ve
ilim dünyasına sunma çabaları ile bir bölge müzesi
olarak çalışmalarına devam etmektedir26.

çeye kiviz demelerine karşılık, Oğuzboyları XI.y.y.da
keçe kelimesini kullanmaktaydı29. Türklerde keçeciliğin çok ileri bir düzeyde bulunduğunu Pazırk kurganlarında ortaya çıkan ve günümüze kadar gelebilen
örneklerinden anlıyoruz30.
Kaynaklar, Kaşgarlı Mahmud’un XI. yy.da yazdığı Divanü Lüğati-t-Türk’te halı, kilim, keçe, döşek
gibi yere serilen eşyalara kıviz, kiwiz, küvüz, tüllüğ
yazım denildiğini döşek ile yaygı ve sergi şeklinde
kullanılan dokumalara yazım adı verildiğini, ancak
daha sonraları tülüğ yazım kelimesini bırakarak halı
kelimesini kullandıklarını belirtmektedir. Eski Mısır
Türkleri ile Kıpçak Türk kültür çevresinde ve hatta
Orta Avrupa’daki Kuman Türklerinde, halı şeklinde
söylenmekteydi. Selçuklular dönemine ait vakfiyelerde halıya “bastı-bask” denilmekte, XIV. yy.da yazılan
Dede Korkut Kitabında halı kelimesinin karşılığı olarak “kalı, kalıça ve kılalıça” kelimeleri kullanılmıştır.
XIV. yy. metinlerinde kalı, Osmanlı dönemi metinlerinde kalın, kalı, kaliçe, haliçe, seccâde şeklinde
kullanılmakta, daha büyük örneklerine kaliçe-i kebir,
küçüklerine de namazlık denilmektedir. Günümüzde
ise halı şeklinde söylenmektedir31.
Halılar, desenlerine, kullanım amacına ve boyutlarına göre sınıflandırılmaktadır. Bugünkü halıcılığımızda desen çeşitlerini göre halıları üç grupta
sınıflandırabiliriz. Bunlar; Mihraplı halılar, Köşeli ve
Göbekli halılar, raporlu halılardır. Kullanım amaçlarına ve boyutlarına göre halılar Namazlık halısı, Seccade halısı, Yastık halısı, Duvar halısı, Sedir halısı,
Döşek halısı, Taban halısı, Kelle halısı, Somya halısı,
Eşik halısı, Minder halısı, Heybe halısı, Torba halısı,
Eğer halısı, Semen-Havut halısı olarak sınıflandırılmaktadır.

1.3. Halıların Tanımı ve Sınıflandırılması

Halı, insanların örtü ve ihtiyaçlarını karşılamak için
kullandıkları ilmeli dokumaların adıdır. Yüzü muhtelif renkli desenlerle süslü, bir nevi (havlı) ilmeli dokumalara halı adı verilir.
Türklerin anavatanı olan Orta Asya’da halı, keçe
ve düz dokuma yaygılar (kilim, cicim, zili, sumak) yaygı ve örtü malzemesiydi. Muhtemelen, önce bunların
en ilkeli olan keçe keşfedilmiş, daha sonra halı geliştirilmiştir. Keçe, Orta Asya’da hem çadır dış ve iç
örtüsü, hem yaygı, hem de bir süsleme malzemesiydi. Aynı gelenek günümüzde Anadolu’da da mevcuttur. Duvarlara halı, kilim asılır, saçaklar ve torbalarla
süslenir. Orta Asya’da ev veya çadırın temel süsleme
malzemesi, bugünkü anlamda mobilyası keçe ve halı
idi. Yaylacılık yapan Türklerin kolayca taşıyabildikleri
bu malzeme aynı zamanda evdeki refah seviyesinin
de göstergesiydi. Bu gün Anadolu’da da, göçebe yaşayan vatandaşlar hâlâ, halıyı zenginlik. Kilim, cicim,
zili gibi dokumaların orta halli, keçe, çul vb. dokumaların da fakirliği sembolize ettiğini kabul etmektedir.
Yine, Orta Asya’da keçe yapımı için gerekli yün halkın
kendi yetiştirdiği koyunlarından elde ediliyor, yünün
sıkıştırılması veya toplanması ile de keçe yapılıyordu27. Türkler XI. y.y’da keçeye kidhiz diyorlardı. Keçe,
halı ve kilimden farklı bir şeydi. Kaşgarlı Mahmud’un
yazdığı Divanü Lügati’-t – Türk’te açık bir şekilde birbirinden ayrılmakta, halı ve kilim kiwiz, kiviz şeklinde
isimlendirilmekteydi28. Karahanlı sahası Türklerin ke-

1.3.1. Eşik Halısı

Kapı eşiğine sermek için dokunur. Bu nedenle eşik
halısı denir. Taban halılarının serilmesinden sonra
veya taban halısından arta kalan yerleri doldurmak
için de kullanılır. Taban halısı serildiğinde, özellikle, taban halısının yetişmediği yere veya taban halısından önce basılması için kapı eşiğine serilir. Bu
nedenle, son zamanlarda, çeyrek halı da denilmektedir. Genellikle, küçük boyludur. Yaklaşık 1–1,5 m2 büyüklüğündedir. Özellikle, Batı Anadolu Bölgesinde,
Kula, Gördes civarında, İç Anadolu Bölgesi’nde da
halının dokunduğu her merkezde görülür. Her yörede

25 G. Aytaç, “Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi”, Harvak, Sayı: 2,
Elazığ 2004, s. 72.
26 G. Aytaç, a.g.m., s. 72-74.
27 Keçe hakkında detaylı bilgi için bkz. B. DENİZ, “Türk Dünyasında
Ölümlük Halı, Düz Dokuma Yaygı ve Keçe Geleneği”, Akdeniz Sanat Dergisi, Kasım 2009, Antalya 2009, s.1-16.
28 B. Deniz, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, AKM Yayınları, Ankara 2000, s.6.

29 R. Genç, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. yüzyılda Türklerde Dokuma ve Yaygı İşleri” Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı
Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 27-31 Mayıs1996 Kayseri, AKM
Yayınları, Ankara 1998, s. 131.
30 Bekir Deniz, a.g.e., s. 6.
31 Bekir Deniz, a.g.e., s. 8.
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Örnek No/ Fotoğraf No : 1 Elazığ Müzesi, Envanter No:73/F.34-40 2003

Örnek No/ Fotoğraf No : 2 Elazığ Müzesi, Envanter No:79/F.7-3 2003
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Örnek No/ Fotoğraf No : 3 Elazığ Müzesi, Envanter No:75/F.30-40 2003

farklı desenlerle süslenir. Küçük boyutlu dokunduğu
için, deseni farklıdır. (Örnek No: 1, 2, 3).

1.3.3. Namazlık Halısı

Üzerinde namaz kılmak için dokunur. Kullanılmadığı zamanlarda, toplanıp bir yerde saklanır. Genellikle bir insanın namaz kılabileceği ölçülerdedir. İçlerinde 100x50–60
cm. boyutlarındaki, 1,5–2 m2 arasında değişen örnekleri
yaygındır. Diğer halılardan farklı olarak, namaz kılınacak
yöne sembolik bir mihrap yapılır. Mihrabın etrafına ibrik
motifi işlenebilir. Mihrabın içine yukarıdan aşağıya doğru sarkan, bir kandil yapılır. Bazen kandil çiçek buketi
gibi verilir. İbrik temizliği, kandil nur ve ışığı sembolize
eder. Bazen, mihrabın altında ve üstünde birer dikdörtgen çerçeve bulunur. Bunlara Ege bölgesinde ayetlik
Orta Anadolu Bölgesinde sandık denir. Bu çerçevelerin
içine ayet ve tarih yazılır33 (Eser No:5).

1.3.2. Seccade Halısı

Günümüzde, namazlık halısında büyük, kelle halısından daha küçük, büyük halıların yetmediği yerleri
doldurmak üzere dokunmuş her halıya seccade denir.
Seccâde namazlık değildir. Ancak mecbur kalındığında, diğer halılara göre daha küçük boyutlu olduğu
için kâbe yönüne çevrilip, namaz kılınabilir. Ancak,
seccâde, her zaman, serili haldedir. Çoğunlukla 2 m2
ölçülerinde veya daha büyük dokunur. Desen açısından diğer halılara benzer. Mihrap nişi yoktur. Ancak,
kaynaklarda yanlış bir isimlendirilmeyle, seccâde namazlık halısıymış gibi anlatılır32 (Örnek No:4).

2. Elazığ Müzesindeki Osmanlı Dönemi Eşik ve
Seccade Halıları

Elazığ müzesinde tarafımızdan 30 halı incelenmiştir34. Bunlardan yastık halıları yayınlanmıştır35. Bu
bildiride toplam beş adet olan eşik, seccade ve namazlık halısı ele alınacaktır

33 B. Deniz, a.g.e., s. 75.
34 Danışmanlığı tarafımdan yapılmış olan bir yüksek lisans tezi bitirilmiştir. Bkz. A. TÜTEN, Elazığ Müzesindeki Halılar, F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2004.
35 A. Tüten, ”Şafak Yastık Halıları”, Şafak Bülteni, S.20, Elazığ 2004,
s.11-15.

Örnek No/ Fotoğraf No : 4 Elazığ Müzesi, Envanter No:71/F.9-8 2003

32 O. Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 1987, s. 145-212.
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Örnek No/ Fotoğraf No : 5 Elazığ Müzesi, Envanter No:74/F.41-1 2003
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2.1. Eşik Halıları

Örnek No
:1
Örneğin Adı
: Bitkisel desenli madalyonlu eşik halısı.
Fotoğraf No
: 1, 1.1,
Şekil No
: 2, 4, 6, 8, 14
Envanter No
: 73/F.34-40
Koleksiyona Geliş Tarihi
: 08/10/1973
: Süleyman YURTEN’den satın alınmıştır.
Koleksiyona Geliş Biçimi
Koleksiyondaki Yeri
: Elazığ Müzesinde 2. Katta Gelin Odasında sergilenmektedir.
İnceleme Tarihi
: Temmuz 2003
Kaynaklara Göre Yöresi
: Akdağı Madeni (Konya- Kırşehir)
Ürünün Yapılış Tarihi
: 19.Yüzyılın ikinci yarısı.
Kitabesi
: Kitabesi yoktur.
Bugünkü Durumu
: Zemin kısmı sökülmüş durumda
Onarım Görüp Görmediği
: Göbek kısmı örülmüştür.
Boyutları
: Eni 103 cm., Boyu 170 cm.
Bordür Enleri
: 1.Bordür 1 cm, 2.Bordür
12,5 cm, 3.Bordür 1 cm
Diğer Bordürler
: 12,5 cm
Kullanılan Malzeme
: Atkı, çözgü ve düğüm iplerinde yün kullanılmıştır.
Uygulanan Teknik
: Türk (Gördes) düğümü kullanılmıştır.
Dokuma Yoğunluğu (10 mm2’de) : 115 düğüm bulunmaktadır.
Düğüm Sayısı (YatayxDikey) : 11 x 10
Hav Yüksekliği
: 5 mm
Kullanılan Renkler
:
Atkı
: Kahverengi
Çözgü
: Bej
Süsleme
: Kırmızı, beyaz, siyah, yeşil, turuncu, kahverengi, sarı.
Kullanılan Motifler
: Geometrik çiçek, asma filizleri, göz, hayat ağacı, yıldız, puan, çengel (S) motifleri.
Kompozisyon

: Halının zeminine; kırmızı üzerine merkezi sekiz köşeli bir yıldız çiçeği (Şekil No:8)
çevresi simetrik şekilde işlenmiş stilize çiçeklerle (Şekil No:14) dolgulu, kartuşlu
bir madalyon yerleştirilmiştir. Madalyon ve kartuşların iç kenarları; sıralı puanlarla
süslenmiştir. Kırmızı, beyaz, yeşil, sarı, siyah ve kahverengi renkler kullanılmıştır.
Köşeler ve iç bordür; ince bir şerit ve sıralı puanlarla zeminden ayrılmıştır. Köşeler;
stilize çiçekler, göz ve asma filizleri ile bezenmiştir36. Madalyonun uç kısımlarında eli
belinde (Şekil No:6) motifi yer almıştır. İç kısmında hayat ağacı (Şekil No:4), göz (Şekil No:2), yıldız (Şekil No:8) ve stilize çiçek motifleri ile süslenmiştir37. Göz motifleri
nazara karşı korunma amaçlıdır. Yıldız motifi mutluluğu ifade etmektedir. Halının
bordürleri kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah zemin geometrik çiçek, meşe mazısı, yaprak ve çengel motifleri ile süslenmiştir. Bu halı bir bütün olarak “Cennet Bahçesinin” sembolik bir ifadesidir38.

Değerlendirme

: Bitkisel desenli bu halının atkı, çözgü ve düğüm ipliğinde yün malzeme kullanılmıştır. Gördes düğümü kullanılan halıda, 10 mm2’de 115 düğüm bulunmaktadır.
Kullanılan renk ve motiflerin benzerliği yönüyle Akdağı Madeni (Konya-Kırşehir)
yöresine ait olduğu sanılmaktadır. Kitabesi olmadığı için kesin bir tarihlendirme
yapmak mümkün değildir. 19. yüzyılın ikinci yarısında dokunduğu tahmin edilmektedir.

36 Stilize çiçekler için bkz. N. Görgünay, Doğu Yöresi Halıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara (Tarihsiz) s.108
37 Bitkisel motifler için bkz. F. Memişoğlu, Harput’ta Gelenekler, İnançlar ve El Sanatı, Ankara, 2006, s.76-90
38 Anonim, Türk El Dokuması Halılar. T.C. Kültür Bakanlığı C.4. Mod. Kod. 386. Ankara, 1998.
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Çizim No : 2 Göz Motifi

Çizim No : 4 Hayat Ağacı Motifi

Çizim No : 8 Sekiz Köşeli Yıldız Motifi

Çizim No : 6 Elibelinde Motifi

Çizim No : 14 Çiçek-Gül Motifi
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Örnek No
Örneğin Adı
Fotoğraf No
Şekil No
Envanter No
Koleksiyona Geliş Tarihi
Koleksiyona Geliş Biçimi
Koleksiyondaki Yeri
İnceleme Tarihi
Kaynaklara Göre Yöresi
Ürünün Yapılış Tarihi
Kitabesi
Bugünkü Durumu
Onarım Görüp Görmediği
Boyutları
Bordür Eni
Kullanılan Malzeme
Uygulanan Teknik
Dokuma Yoğunluğu (10 mm2’de)
Düğüm Sayısı (Yatay Dikey)
Hav Yüksekliği
Kullanılan Renkler
Atkı
Çözgü
Süsleme
Kullanılan Motifler

:2
:Geometrik desenli dikdörtgen madalyonlu eşik halısı
:2
: 2, 3, 5, 7, 14, 15, 17
: 79/F.7-3
: – 1979
: İ. Halil GÖNDOĞDU’dan satın alınmıştır.
: Elazığ Müzesi deposunda muhafaza edilmektedir
: Temmuz 2003
: Sivas
: 20. Yüzyılın ortaları
: Kitabesi yoktur.
: Yıpranmamış durumda
: Onarım görmemiştir
: Eni 101 cm, Boyu 261 cm
: 1. Bordür 2 cm, 2. Bordür 15 cm
: Atkı, çözgü ve düğüm ipliğinde yün ve pamuk kullanılmıştır.
: Gördes düğüm tekniği kullanılmıştır.
: 60 adet düğüm bulunmaktadır.
: 10 x 6
: 11 mm
:
: Beyaz
: Bej
: Ceviz yeşili, pembe, bordo, beyaz, turkuaz, sarı, siyah, kahverengi
: Koçboynuzu, çiçek, akarsu, baklava, saç bağı, koşan köpekler motifleri

Kompozisyon

: Halının zemininde, turkuaz üzerine yeşil, bordo, sarı, kahverengi, pembe,
renklerle oluşturulmuş geometrik motifler kullanılmıştır. İki ucu koçboynuzlu (Şekil No:3,5) baklava (Şekil No:7) motifleriyle süslenmiştir. Koçboynuzu motifi, doğurganlığı simgelemektedir. Ayrıca zeminde yer alan,
geometrik çiçek (Şekil No:14) motifleri “Cennet Bahçesini” temsil etmektedir. Saç bağı (Şekil No: 15) motifi evlilik isteğini belirtmektedir. Zeminde
kullanılan göz (Şekil No: 2) motifleri ise nazara karşı korunma amaçlıdır.
Zeminin uzun kenarları, koşan köpekler (Şekil No: 17) motifiyle süslenmiştir. Halının bordürleri, geometrik çiçek ve konturle oluşturulmuş akarsu
motifleriyle süslenmiştir.

Değerlendirme

: Bu taban halısının atkı, çözgü ve düğüm ipliklerinde yün malzeme kullanılmıştır. Gördes düğüm tekniğiyle dokunmuştur. Halının renk ve süslemesindeki motiflerin benzerliği yönüyle Sivas yöresine ait olduğu bilinmektedir. Kitabesi olmadığı için kesin bir tarihlendirme yapmak mümkün
değildir. 20. yüzyılın ortalarında dokunduğu sanılmaktadır.
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Çizim No : 2 Göz Motifi

Çizim No : 3 Koçboynuzu Motifi

Çizim No : 5 Koçboynuzu Motifi

Çizim No : 7 Çengelli Baklava (Akrep) Motifi

Çizim No : 14 Çiçek-Gül Motifi

Çizim No : 15 Saç Bağı Motifi

Çizim No : 17 Koşan Köpekler Motifi
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Örnek No
Örneğin Adı
Fotoğraf No
Şekil No
Envanter No
Koleksiyona Geliş Tarihi
Koleksiyona Geliş Biçimi
Koleksiyondaki Yeri

:3
: Bitkisel desenli altıgen madalyonlu eşik halısı.
: 3, 3.1
: 4, 5, 8, 11, 14, 16
: 75/F.30-40
: 09/07/1975
: Tahsin EMİK’ten satın alınmıştır.
: Elazığ Müzesi 2. Katta Halı Teşhir Salonunun Gelin Odası bölümünde
sergilenmektedir.
İnceleme Tarihi
: Haziran 2003
Kaynaklara Göre Yöresi
: Kırşehir (Mucur)
Ürünün Yapılış Tarihi
: 19.yüzyılın başları
Kitabesi
: Kitabesi yoktur
Bugünkü Durumu
: Enine 4,5,6 bordürler dikilmiştir.
Onarım Görüp Görmediği
: Onarım görmüştür.
Boyutları
: Eni 107 cm, Boyu 165 cm
Bordür Eni
: 1.Bordür 2 cm, 2.Bordür 5 cm, 3.Bordür 15,5 cm
Diğer Bordürler
: 2 cm, 5 cm
Kullanılan Malzeme
: Atkı, çözgü ve düğüm ipliğinde yün ve pamuk kullanılmıştır.
Uygulanan Teknik
: Gördes düğüm tekniği kullanılmıştır.
Dokuma Yoğunluğu (10 mm2’de) : 103 adet düğüm bulunmaktadır.
Düğüm Sayısı (YatayxDikey)
: 10x 10
Hav Yüksekliği
: 6 mm
Kullanılan Renkler
:
Atkı
: Beyaz
Çözgü
: Bordo
Süsleme
: Yeşil, kırmızı, siyah, beyaz, sarı, pembe, kahverengi renkler kullanılmıştır.
Kullanılan Motifler
: Hayat ağacı, ejderha, çiçek, çarpı, küçük su motifleri
Kompozisyon

: Bu halı, bütün olarak “Cennet Bahçesini” sembolize etmektedir. Halının kırmızı zemini üzerine; merkezi sekiz köşeli bir yıldız çiçeği (Şekil No: 8) çevresi
simetrik şekilde işlenmiş stilize çiçeklerle (Şekil No: 14) dolgulu, kartuşlu bir
madalyon yerleştirilmiştir. Madalyonun içi, stilize edilmiş hayat ağacı (Şekil
No:4) motifi ile süslenmiştir. Etrafı sarı, pembe, beyaz ve yeşil renkte konturlerle sınırlandırılmıştır. Madalyonun köşe kısımlarında, kırmızı renkli geometrik çiçek motifleri ile süslenmiştir. Madalyonun her iki ucunda hayat ağacını
koruyan kırmızı renkli ejderha (Şekil No: 11) motifleri kullanılmıştır. Hayat
ağacı ruhun ölümsüzlüğünü ve sonsuzluğunu simgelemektedir. Halının içten
1. ve 5. bordürlerinde, beyaz zemin üzerine kırmızı, siyah, pembe, sarı renklerle
oluşturulmuş çarpı (Şekil No:16) motifi ile çiçek (Şekil No: 5) motifleri kullanılmıştır. Çarpı motifi nazara karşı korunma amaçlıdır. 2.4. ve 6. bordürlerde,
pembe renk üzerine siyah ve beyazlarla küçük su motifi ile süslenmiştir. 3.
bordür, yeşil zemin üzerine siyah, sarı, kırmızı, beyaz, pembe renklerle oluşturulmuş geometrik çiçek ve yaprak motifleri ile desenlendirilmiştir.

Değerlendirme

: Bu eşik halısında, malzeme olarak atkı, çözgü ve düğüm ipliğinde yün ve
pamuk kullanılmıştır. Gördes düğüm tekniğiyle dokunan bu halı orta kalitededir. Kullanılan renk ve motiflerin benzerliği yönüyle Kırşehir yöresine
ait olduğu bilinmektedir. Kitabesi olmadığı için 19. yüzyılın başlarında dokunduğu sanılmaktadır.
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Çizim No : 4 Hayat Ağacı Motifi

Çizim No : 5 Koçboynuzu Motifi

Çizim No : 8 Sekiz Köşeli Yıldız Motifi

Çizim No : 11 Ejderha Motifi

Çizim No : 14 Çiçek-Gül Motifi

Çizim No : 16 Çarpı Motifi
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2.2.Seccade Halısı

Örnek No
Örneğin Adı
Fotoğraf No
Şekil No
Envanter No
Koleksiyona Geliş Tarihi
Koleksiyona Geliş Biçimi
Koleksiyondaki Yeri
İnceleme Tarihi
Kaynaklara Göre Yöresi
Ürünün Yapılış Tarihi
Kitabesi
Bugünkü Durumu
Onarım Görüp Görmediği
Boyutları
Bordür Eni
Kullanılan Malzeme
Uygulanan Teknik
Dokuma Yoğunluğu (10 mm2’de)
Düğüm Sayısı (YatayxDikey)
Hav Yüksekliği
Kullanılan Renkler
Atkı
Çözgü
Süsleme
Kullanılan Motifler

:4
: Mihrap desenli üç kişilik seccâde halısı
:4
: 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20
: 71/F.9-8
:23/02/1971
: Mahmut BELHAN’dan satın alınmıştır.
: Elazığ Müzesi deposunda muhafaza edilmektedir.
: Kasım 2003
: Sivas
: 19.Yüzyılın ilk yarısı.
: Kitabesi yoktur.
: Kısa kenar bordürleri yırtılmıştır. Zemin kısmı aşınmıştır.
: Onarım görmemiştir.
: Eni 121 cm, Boyu 148 cm
: 1.Bordür 2 cm, 2.Bordür 5 cm, 3.Bordür 15,5 cm
: Atkı, çözgü ve düğüm iplerinde yün kullanılmıştır.
: Türk (Gördes) düğüm tekniğiyle dokunmuştur.
: 81 düğüm bulunmaktadır.
: 10x8
: 3 mm
:
: Beyaz
: Beyaz
: Kırmızı, siyah, mavi, yeşil, turuncu, beyaz, sarı.
: Mihrap, karanfil, akrep, göz, elibelinde, bereket ve sedefler.

Kompozisyon

: Bu üç kişilik bir saf seccadesidir. Zemin kısmı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerle oluşturulmuştur. Zeminde kontürlerle oluşturulmuş mihraplar (Şekil
No:18) bulunmaktadır. Mıhrapların iç ve dış kısımları muska (Şekil No:13),
karanfil (Şekil No:20), göz (Şekil No:2) ve akrep (Şekil No:7) motifleriyle
süslenmiştir. Muska, göz ve akrep motifleri nazara karşı korunma amaçlıdır. Karanfil ve dış bordürde kullanılan gül motifleri ise “Cennet Bahçesini”
simgelemektedir. Mihrapların uç kısmında elibelinde (Şekil No:6) motifi
ile doğurganlığı temsil etmektedir39. Halının içten dışa doğru bordürlerinde, akrep, bereket (Şekil No:12), sedefler (Şekil No:10) ve gül (Şekil No:14)
motifleri kullanılmıştır. Bordür motifleri mavi, kırmızı ve turuncu üzerine
siyah, turuncu, sarı, beyaz, mavi ve yeşil renklerle oluşturulmuştur. Halının
bütününde sıcak ve soğuk renklerle güzel bir uyum oluşturulmuştur.

Değerlendirme

: Mihrap desenli bu üç kişilik saf seccâdesinin bütününde yün malzeme
kullanılmıştır. Gördes düğüm tekniğiyle dokunmuştur. 10 mm2’de 81 düğüm bulunmaktadır. Kullanılan motiflerin benzerliği yönüyle Sivas yöresine ait olduğu bilinmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında dokunduğu fakat
kitabesi olmadığı için kesin bir tarihlendirme yapmak mümkün değildir.

39 Anonim, Türk El…, C.4. Mod. Kod. 339.
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Çizim No : 2 Göz Motifi

Çizim No : 6 Elibelinde Motifi

Çizim No : 7 Çengelli Baklava (Akrep) Motifi

Çizim No : 10 Sedefler Motifi

Çizim No : 12 Bereket Motifi

Çizim No : 13 Muska Motifi

Çizim No : 14

Çizim No : 18 Çiçek-Gül Motifi

Çizim No : 20 Karanfil Motifi
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2.3.Namazlık Halısı

Örnek No
Örneğin Adı
Fotoğraf No
Şekil No
Envanter No
Koleksiyona Geliş Tarihi
Koleksiyona Geliş Biçimi
Koleksiyondaki Yeri

:5
: Mihrap desenli namazlık halısı
:5
: 1, 9, 10, 13, 18, 19
: 74/F.41-1
:18/12/1974
: Kamer ÇÖTELİ’den satın alınmıştır.
: Elazığ Müzesi 2. Katta Kuzey koridorunda tahta platformda sergilenmektedir.
İnceleme Tarihi
: Nisan 2004
Kaynaklara Göre Yöresi
: Elazığ
Ürünün Yapılış Tarihi
: 19. yüzyılın ortaları
Kitabesi
: Kitabesi yoktur.
Bugünkü Durumu
:Halının zemin ve bordürleri yıpranmış durumdadır
Onarım Görüp Görmediği
: Onarım görmemiştir.
Boyutları
: Eni 73 cm, Boyu 105 cm
Bordür Eni
: 1.Bordür 1 cm, 2.Bordür 4 cm, 3.Bordür 1cm
Kullanılan Malzeme
: Atkı, çözgüsünde yün, düğüm iplerinde ise yün ve pamuk kullanılmıştır.
Uygulanan Teknik
: Gördes Düğüm tekniği kullanılmıştır.
Dokuma Yoğunluğu (10 mm2’de) : 67 düğüm bulunmaktadır.
Düğüm Sayısı (YatayxDikey)
: 10x7
Hav Yüksekliği
: 10 mm
Kullanılan Renkler
:
Atkı
: Bej
Çözgü
: Bej
Süsleme
: Kırmızı, siyah, beyaz, sarı, lacivert
Kullanılan Motifler
: Muska, S (çengel), dulavratotu, mihrap, koçboynuzu, bıçkır, sedef, bereket motifleri kullanılmıştır.
Kompozisyon
: Seccade halısı olduğu için zemine beyaz renkle mihrap (Şekil No:18) yerleştirilmiştir. Mihrabın iç kısmı dikdörtgenler ile üç bölüme ayrılmıştır. Lacivert
ile konturlenen bu dikdörtgenlerin iç kısmına kırmızı zemin üzerine sarı ve lacivert renklerle muska40( Şekil No:13), S (çengel) (Şekil No:1) ve dulavratotu41
(Şekil No:19) motifleriyle süslenmiştir. Dulavratotu motifi, doğurganlığı simgelemekte olup; S (çengel) ve muska motifleri ise nazara karşı korunma amaçlıdır. Dikdörtgen bölümlerin etrafında ve mihrabın iç kısmında mavi, kırmızı
ve beyaz renklerle oluşturulmuş sedef42( Şekil No: 10) motifi kullanılmıştır.
Mihrabın uç kısmı eril doğurganlığı simgeleyen koçboynuzu43 motifiyle süslenmiştir. Sedef motifi bazı kaynaklarda bereket44 motifi olarak geçmekte olup
bolluğu simgelemektedir. Mihrabın her iki tarafında ise yine korunma amaçlı
muska ve S (çengel) motifleri kullanılmıştır. Kenarsuyunda ise kırmızı, lacivert
ve siyah renklerle oluşturulmuş bıçkır (Şekil No:9) motifi yer almıştır. Bıçkır
motifinin etrafı beyaz renkle konturlenmiştir.
Değerlendirme
: Bu seccade halısının atkı, çözgü ve düğüm iplerinde yün malzeme kullanılmıştır. Kullanılan motiflerin tüm yörelerde kullanılan motiflere benzerliği
yönüyle herhangi bir yöre tespiti mümkün olmamakla beraber bazı motifler
yönüyle Elazığ (Şavak) yöresi olduğu sanılmaktadır. 19. yüzyılın ortalarında dokunduğu fakat kitabesi olmadığı için kesin bir tarihlendirme yapmak
mümkün olmamıştır.
40
41
42
43
44

Anonim, Türk El Dokuması Halılar, Mod. Kodu:400.
Anonim, Türk El Dokuması Halılar, Katalog No:4 Mod. Kodu:370, 376, 400.
Sedef motifi için bkz. A. KAFALILAR, Halıcılık Teknolojisi, Ankara, Aralık 1982, s. 55.
Anonim, Türk El …, Mod Kodu: 377.
Anonim, Türk El …., Mod. Kodu: 400.
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Çizim No : 1 Kuş -S- Burnu Eğri-Çengel Motifi

Çizim No : 9 Bıçkır Motifi

Çizim No : 10 Sedefler Motifi

Çizim No : 13 Muska Motifi

Çizim No : 18 Mihrap Motifi

Çizim No : 19 Dulavratotu Motifi
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3. Değerlendirme ve Sonuç

Türk dünyasında, halı ve düz dokuma yaygılar öncelikle
ihtiyacı karşılamak için dokunmuş olup, zamanla gelenek
halini almıştır. Türklerde çadır veya evine yaydığı, kapısı
eşiğine serdiği, süsleme yerleştirdiği, kapısının üzerine
astığı veya gerdiği, çadırının kenarına yerleştirdiği, hayvanının sırtına örttüğü dokumalar günlük bir kullanım
eşyasıdır. Yeni evlenecek insanlar için çeyiz hazırlamak,
öldüğünde, sağlığında hazırladığı bir dokumayı, hayır
amacıyla dini ve sosyal bir kuruma bağışlamak için, halı
ve düz dokuma yaygı dokumak gelenektir. Anadolu’da,
camiler bu gelenek sayesinde bir depo halini almış ve bu
halı ve düz dokumalar günümüze kadar gelebilmiştir.
Anadolu’da, yakın zamanlara kadar her genç kız,
halı ve düz dokuma bilmek zorundaydı. Bu gelenek,
günümüzde belki şehirlerde ortadan kalkmıştır, ama
köylerde hâlâ devam etmektedir.
Bu çalışmamızda incelenen halılar, 1970–79 yılları arasında Elazığ Müzesince satın alınmışlardır.
Halıların arka kısmında satın alma yılı ve envanter
kayıt numaraları bulunmaktadır. Katalog bölümünde
her halının, envanter numarası, müzeye geliş tarihi
ve kimden satın alındığı belirtilmiştir.
2003–2004 yıllarında incelenen halıların,19. ve 20.
yüzyıllara ait oldukları belirlenmiştir. Bu halıların yapılış tarihi veya dokundukları dönemleri belirlemek için
Türk Halı Sanatı’nın tarihi gelişimi dikkate alınarak
kullanılan motif, renk ve kataloglardaki benzer örnekler incelenmiştir. Ayrıca bazı halıların dönemini tespit
etmede emin olabilmek için kaynak kişilere başvurulmuştur. Eserlerin kesin tarihlendirmesini yapabilmek
için kitabesinin bulunması önemlidir. Fakat incelenen
halıların hiçbirinin kitabesi mevcut değildir.
Halıların yörelerinin tespitinde, yukarıda belirtildiği üzere yöresi kesin olan örnek çalışmalar incelenmiş, motif ve renkler araştırılarak belirlenmiştir.
Ayrıca kaynak kişiler ve yayınlardaki bilgiler karşılaştırılarak karar verilmiştir. Bu bilgiler ışığında incelenen halıların, Elazığ (Şavak), Sivas, Akdağı Madeni
(Konya-Kırşehir), Kırşehir (Mucur), yörelerine ait
oldukları bilinmektedir. Bu halılar, ticari yollarla ya
da tarihçe başlığında belirtildiği üzere belli yörelerin motiflerinin veya üslup özelliklerinin diğer birkaç
bölgeyi etkilemesiyle de oluşmuş olabilir. Bu örnekler benzer motifler kullanılarak Elazığ yöresinde de
dokunmuş olabilir.45 İncelenen halıların, yöre olarak
dağılımı şöyledir: Elazığ (Şavak) yöresine ait 1 adet

Örnek No : 1 Elazığ Müzesi, Envanter No:73/F.34-40 2003

45 Halıların dönemi ve yöreleri hakkında geniş bilgi için bkz. Türk El
Dokuması Halılar Katalogu, Cilt: 1,2,3,4,5. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998; B. Deniz , a.g.e.; N. Görgünay, a.g.e.; M. M. Kutlu,
Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Ankara 1987.

Örnek No : 2 Elazığ Müzesi, Envanter No:79/F.7-3 2003
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halı bulunmaktadır. (Eser No: 5). Sivas yöresine ait
2 adet halı bulunmaktadır. (Eser No: 2,4). Kırşehir
(Mucur) yöresine ait 1 adet halı bulunmaktadır.
(Eser No: 3). Konya-Kırşehir (Akdağ Madeni) yöresine ait 1 adet halı bulunmaktadır (Örnek No: 1).
Halıların bu günkü durumları, yerinde tespit edilip
gözlem fişlerinde belirtilmiştir. Bazı halıların renklerinde, atkı, çözgü ve düğüm ipliklerinde kullanıma
bağlı olarak aşınmalar meydana gelmiştir. Bazı örneklerin enine ve boyuna bordürlerinde motif eksiklikleri bulunmaktadır. Ayrıca halıların renklerinde de
zamanla ağarmalar meydana gelmiştir.
Halıların, cinsinin ve sınıflandırılmasının yapılmasında kaynaklar incelenmiştir. Belirlenen halılar
zemine düz bir şekilde gerilerek serilip şerit metre
ile ölçüleri alınmıştır. Katalog kısmında her halının
eni ve boyu santimetre cinsinden belirtilmiştir. Halıların sınıflandırılması ve boyutları şöyledir. İncelenen halıların içerisinde 3 adet eşik halısı bulunmaktadır (Örnek No: 1, 2, 3). Seccâde halısı 121x148cm.
ebatlarında üç mihraplı 1 halı bulunmaktadır (Örnek
No:4). Müzede incelenen 1 namazlık halısı 73x105cm
ebatlarındadır (Örnek No: 5).

Örnek No : 3 Elazığ Müzesi, Envanter No:75/F.30-40 2003

Örnek No : 4 Elazığ Müzesi, Envanter No:71/F.9-8 2003

Müzede incelenen halıların atkı, çözgü ve düğüm
ipliklerinde genellikle yün malzeme kullanılmasına
rağmen kısmen de pamuk da kullanılmıştır. Yün malzeme sağlık açısından ve sıcak tutma yönüyle önemli
bir yer teşkil etmektedir.
Halıda dört tür düğüm tekniği kullanılır. Bunlar,
Türk düğümü (Gördes düğümü), İran düğümü (Sine
düğümü), Hekim düğümü (Isparta düğümü) ve Tek

Resim 3.1. Elazığ Müzesi, Envanter No:75/F.30-40 Ayrıntı 2003
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çözgü üzerine düğümdür. İncelenen 5 adet halıda
Türk (Gördes) düğüm tekniği kullanılmıştır. Bu halılarda kullanılan düğüm ipliği tekniği katalog kısmında belirtilmiştir (Örnek No: 1-5).

edilir. Müzedeki örnek halıların hav yükseklikleri
0,3 - 1,5 cm arasında değişmektedir. Katalog kısmında her halının hav yüksekliği belirtilmiştir (Örnek No: 1 - 5).
İncelenen halılarda, ipliklerin boyanmasında
doğal ve suni boyalar kullanılmıştır. Atkı ve çözgüler genellikle boyanmamıştır. Düğüm ipliklerinde
ve kenar örgülerinde kırmızı, siyah, mavi, lacivert,
beyaz, yeşil, turuncu, kahverengi, pembe, bordo ve
turkuaz renkler kullanılmıştır (Örnek No:1 - 5).
Bu araştırmada incelenen halıların desenlerinin özelliklerini ayrı ayrı belirtebilmek amacıyla,
geometrik desenli halılar, bitkisel desenli halılar,
mihraplı halılar, hayvan resimli ve manzaralı halılar olmak üzere dört grup halinde etüt edilmeleri
uygun görülmüştür.
Anadolu halı ve düz dokumalarında zemin,
kare, eşkenar dörtgen, sekizgen veya farklı geometrik şekillerden meydana gelen, küçük göbeklerle doldurulabilir. Halının merkezini belirten bu
süslemelerin her biri içine, yeniden geometrik karakterli desenler işlenir. Halk arasında göl, göbek,
madalyon, tabak veya farda denir.
Bitkisel desenli altıgen madalyonlu halılar 3
adet olup, zemin ve bordürlerinde stilize edilmiş
bitki dalları, çiçekler ve gül motifleri yer almaktadır
(Örnek No: 3).
Tek madalyonlu halı grubuna giren bir adet halı
örneğinde, genellikle benekler, bitkisel motifler
kullanılmıştır. Bitki dalları, yapraklar geometrik çiçekler, bitki filizleriyle süslenmiştir (Örnek No: 1).
Anadolu’da dokunan halılarda mihrap genellikle tek veya çift yönlüdür. Mihraplı halılar veya
seccadeler grubuna girer. İki adet halı incelenmiştir. Bu halılar Sivas ve Elazığ yörelerine aittir.
Sivas halısı üç kişilik saf seccâdesi olup zemininde yeşil, kırmızı, beyaz, mavi, siyah kontürlerle
oluşturulmuştur. Halının zemininde göz, karanfil,
akrep motifleri yer almaktadır. Halının bordürleri
ise, bereket ve stilize çiçek motifleriyle süslenmiştir (Örnek No: 4). Elazığ yöresine ait olan mihraplı
halı ise tek kişilik seccâdedir. Halının zemininde
mavi ve kırmızı renkler kullanılmıştır. Mihrabın ucu
koçboynuzu motifiyle süslenmiştir. Ayrıca zeminde
dulavratotu, S (çengel), bereket, (sinekli), muska
motifleri de bulunmaktadır. Bordür ve bıçkır motifiyle süslenmiştir (Örnek No:5).

Örnek No : 5 Elazığ Müzesi, Envanter No:74/F.41-1 2003

10 mm2 deki düğüm sayılarını bulmak için, incelenen her halı, tüylü tarafı alta gelmek üzere,
gergin olarak düz bir yere yayıldıktan sonra, enine
ve boyuna 10 mm’lik uzunluklar belirlenerek, bu
işaretler arasındaki düğümlür sayılır. İncelenen
halıların erine ve boyuna düğüm iplikleri sayılarak
10 mm2 düğüm sayıları katalog kısmında belirlenmiştir. Bu halılardaki dokuma yoğunluğu sırasıyla
şöyledir: 115, 60, 103, 81, 67 gibi. Bu halıların az
düğüm sayısı olanlara kaba halılar denilmektedir.
Orta kalitede ve kaliteli halılarda düğüm sayısına
göre mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Halılarda hav yüksekliği genellikle 0,5 - 1 cm arasında değişir. Yüksek havlı örnekler kalitesiz kabul
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Anadolu’da halı ve düz dokuma desenine model, örnek, nakış gibi isimler verilir. Bu yüzden, her
boyun, bunların yerleştiği her köyün, her dokuma
merkezinin motifi farklıdır ve değişik anlamlar ifade eder46. Halılarda en çok geometrik karakterli
motifler, bitki desenleri, eşya ve hayvan tasvirleri ile geleneklere bağlı motifler ve dini semboller
kullanılır. Söz konusu motiflerin hepsi de halının
her yerinde kullanılabilir.
Selçuklu halılarında görülen motifler, Beylikler
ve Osmanlılar döneminde kullanılmış çok az değişiklik geçirerek günümüze kadar gelmiştir47. Sözgelimi, halı ve düz dokuma yaygılarda zeminin karelere
veya eşkenar dörtgenlere ayrılması, Selçuklu halılarına Pazırık halısından gelen bir Orta Asya geleneğidir48. Aynı gelenek günümüze kadar gelmiştir.
İncelenen halıların zemin ve bordürlerinde stilize çiçek, gül motifleriyle, bitki dalları ve filizleri
kullanılmıştır (Örnek No: 3, 4).
Halılarda en çok kullanılan motiflerden biri de
hayat ağacı motifidir. Ağaç, Türkler arasında kutsal
sayılan bitkilerdendir. Halıların zemini genellikle
dal ve yaprakları bulunan bir ağaç motifiyle süslenir. Türk mitolojisinde Cenneti sembolize eden
iki tavus kuşu tarafından korunurken tasvir edilir.
Hayat ağacı motifi genellikle aslan, tavus kuşu, ejder çiftleri tarafından korunurken tasvir edilmektedir. Hayat ağacı motifi, ölümsüzlüğü ve ruhun
sonsuzluğun simgelemektedir. Bu motif Anadolu
halılarında dönemlerdeki geleneğe bağlı olarak
sıkça kullanılmıştır. Adıyaman, Malatya ve Elazığ
halılarında bu motifler mevcuttur (Örnek No: 1).
Anadolu’da, ejder, ejderha, şahmerân motifi
bazen, halk arasında, yılanın büyük şekli olarak
da düşünülür. Hayat ağacını koruma amaçlı tasvir
edilmektedir (Örnek No: 1,3).
Anadolu’da dokunan halılarda mihrap genellikle tek veya çift yönlüdür. Mihrap şekli ne olursa
olsun, mihrabın etrafı dikdörtgen bir çerçeveyle
kuşatılır ve genellikle mihrabın direği diye isimlendirilir. Camilerdeki mihrabın halılara motif olarak
yansımasıdır. Özellikle namazlık veya seccâde türü

dokumalarda kullanılan mihrabın bulunduğu alanı
kuşatan çerçeve arasındaki bölüme koltuk köşe denir (Örnek No: 2,5).
S (Çengel) motifi de nazara karşı kullanılan motiflerdendir. Çengelli baklava (akrep) motifi, dokuyan kişiyi ve ev halkını kötülüklere ve nazara karşı
korumak amaçlıdır. Genellikle halıların zemin ve
madalyonların tam orta kısmında yer alır. Çengel
(S) motifi zeminde ve bordürlerde üç sıra halinde
yer alır. Bu motifin sıkça kullanıldığı halılar çalışmamızda mevcuttur (Örnek No: 5).
Nazar ile ilgili motiflerde göz’de bir motif olarak karşımıza çıkar. Halk arasında, göz değmek,
nazara gelmek şeklinde ifade edilen nazar ve uğur
olarak kullanılır. Halk inanışına göre, bazı insanlar
bakışlarıyla karşısındakini etkiler veya etkisiz hâle
getirebilir. Bu nedenle halı ve düz dokumalara,
daha dokumaya geçmeden evvel ve dokuma bittiksen sonra, dokumanın kilimlik kısmına göz ve nazara iyi gelen göz motifi işlenir. Böylece dokumaya
ve dokucuya göz değmesi önlenir (Örnek No:1).
Anadolu halılarında en sık karşılaşılan motiflerden biri de, yine güç, kuvvet ve tılsımına inanılan muska veya hemaîl isimleriyle anılan motiflerdir49. Çoğu kez üçgen şeklinde işlenen bu motifin,
tüm Anadolu’da taşıyan kişiyi kötülük, uğursuzluk
ve nazardan koruduğuna, güç, kuvvet ve cesaret
verdiğine inanılır. Bu nedenle halı ve dokumalarda
da işlenir (Örnek No: 5).
Bordürlerde kullanılan kenar suyu akarsu motifleri saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Araştırmamızdaki halıların bordürlerinde bu motifler
kullanılmıştır (Örnek No: 1–5).
Ayrıca halılarda mevcut olan sandık, tarak, saç
bağı, dulavratotu motifleri dokuyan genç kızın
hayallerini süsleyen evlenmeyi ve duvak temsil
etmektedir. Dokunan halıların çoğu çeyiz amaçlı
olduğu için bu tür motifler sıkça karşımıza çıkmaktadır (Örnek No: 1–5). Başak, bereket motifleri ise
bolluğu ve dolu dolu bir hayatı simgelemektedir
(Örnek No: 3,4, 5, ).
Halıların renkleri, motifleri, hav yükseklikleri, düğüm sayısı, boyutları tablo halinde ekler kısmında
ayrıca sunulmuştur.
Elazığ Müzesindeki halılar kullanım amacı, teknik, motif ve renk bakımından genel Türk halı sanatı kapsamında değerlendirilmelidir.

46 Halılarda kullanılan motifler için bkz. B. Deniz, a.g.e., s. 177-201;
N. Görgünay, a.g.e., s. 37-133.; N. Görgünay, Oğuz Damgaları ve
Göktürk Harflerinin El Sanatlarımızdaki İzleri, Ankara , 2002,s.1-108.
47 Osmanlı dönemi motifleri için bkz. B. Deniz, “Osmanlı Dönemi
Halı ve Düz Dokuma ve Yaygıları”,Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara, 2002, s.385-400.
48 E. F. Tekçe, Pazırık, Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Ankara, 1993.
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EKLER
TABLOLAR
Tablo 1: Halıların boyutları, düğüm tekniği, hav yüksekliği ve düğüm sayısı

Katalog
No

Boyutları
En x Boy (cm)

Düğüm Türü

Hav yüksekliği (mm)

Düğüm Sayısı (10 mm2)

1

104x170

Türk (Gördes)

5

115

2

101x261

Türk (Gördes)

11

60

3

107x165

Türk (Gördes)

6

103

4

121x148

Türk (Gördes)

3

81

5

73x105

Türk (Gördes)

10

67

Eşik halısı

2

Eşik halısı

3

Eşik halısı

4

Seccade halısı

5

Namaz halısı

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Karanfil

x
x

x
x

x
x

Tablo 3. Halıların Yöreleri ve Kronolojik Dağılımı

K.No

Yöreleri

Kronolojik Dağılımı (y.y.)

1

Akdağ, Madeni (Konya-Kırşehir)

19. Yüzyılın ikinci yarısı

2

Sivas

20. Yüzyılın ortaları

3

Kırşehir (Mucur)

19. Yüzyılın başları

4

Sivas

19. Yüzyılın ilk yarısı

5

Elazığ

19. Yüzyılın ortaları
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Dulavratotu

Mihrap

Koşan köpekler

Çarpı

Saç bağı

Meşe mazısı

x

x
x

Çiçek gül

Muska

Bereket

x

x
x

Ejderha

x

x
x

Sedefler

Akarsu

Bıçkır

Yıldız

Çengel Baklava

Elibelinde

x

Hayatağacı

x

Koçboynuzu

Göz

1

S (Çengel)

Eserin Adı

Katalog No

Tablo 2: Halıların sınıflandırılması ve kullanılan motiflerin dağılımı
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Maya Dokumaları İle Türk
Dokumaları Arasındaki
Benzerlikler
İsmail DOĞAN*

Maya’s Weavings with Similarities Between the
Turkish Weavings
ABSTRACT
In this article, similarities, techniques, usages and production ways of Maya looms in
Anatolia and, Turkish world will be examined.
Among the similarities, the techniques called
‘pedallı tezgâh’,‘dastar’, ‘çözgü yüzlü dokuma’, ‘cicim’, ‘sumak’, ‘iliksiz kilim’, ‘kanaviçe’
ve ‘sarma’ will be compared.
Maya spinning tools and the other tools which
is used in Turkish World will be compared and
similarities will be showed.
The similarities will be presented by comparing the Maya rugs and carpets and, motifs of
the other productions produced with different
woven trechniques and, Turkish motifs.
The questions will be examined like “are carpets, rugs which are most important carrier of
the culture and the other woven products we
use in daily life and similarities of the motifs a
coincidence? Or have all these metarials been
taught by owners of the culture?, Who is the
real owners of the culture?”
Key Words: Maya, Turk, Carpet, Rug, Woven,
Motif

ÖZET
Maya dokuma tezgâhlarının Anadolu ve Türk
dünyasındaki benzerlikleri tekniği, kullanımı
ile üretimin bezerlikleri ele alınacaktır. Bunlar
arasında ‘pedallı tezgâh’,‘dastar’, ‘çözgü yüzlü
dokuma’, ‘cicim’, ‘sumak’, ‘iliksiz kilim’, ‘kanaviçe’ ve ‘sarma’ tekniği adı verilen usuller karşılılaştırılacaktır.
Maya ip eğirme aletleri ile Türk dünyasında
kullanılan aletler mukayese edilecek, benzerlikler gösterilecektir. Maya kilim ve halıları ile
diğer dokuma teknikleri ile ortaya konulan
ürünlerdeki motifler ile Türk motifleri mukayese edilerek benzerlikler sunulacaktır.
Kültür taşıyıcı öğelerden en önemlisi olan
sosyal hayatta iç içe bulunduğumuz, hayatın
içinde kullandığımız halı, kilim ve diğer dokuma ürünleri ile içlerinde kullanılan motiflerin
bezerliği bir tesadüf eseri midir yoksa bu kültürün sahiplerince mi öğretilmiştir, bu kültürün asıl sahipleri kimdir gibi sorulara cevap
aranmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözlükler: Maya, Türk, Halı, Kilim,
Dokuma, Motif.
I. Mayalar

Mayalar hakkında yapılan tanımlar umumiyetle ‘matematik alanındaki buluşları, astronomi alanındaki gözlemleri ve
doğruya çok yakın hesaplamaları, gizemli din ve ayinleri, görkemli, özgün sanat ve mimarileri, ilginç yazı ve takvimleriyle,
dünyanın en ilgi gören uygarlıklarından biridir’ şeklindedir1.
*

Bu ve benzeri ifadelerin dışında daha çok Mayalardan kalma yerleşim birimlerindeki gösterişli ibadet mekânlarıyla2 da anıla gelmişlerdir.
1
2

Doç. Dr., Ordu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi TDE
Bölümü / ORDU
ismtogan@yahoo.com
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Bu ibadet mekânları ‘piramit’ adıyla yaygın olarak bilinmektedir.
Bu yapılar Mısır piramitlerine benzetilmekte ve bir bilinmezlik
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1. Mavi renkli bölge Tarahumara yerlilerinin yaşadığı coğrafya.
2. Eflatun renkli olan bölge Nahuatl yerlilerinin yaşadığı coğrafya.
3. Kırmızı renkli olan bölge Mayaların yaşadığı coğrafya.
Foto .1

Yüzyıllardır olagelen kültür etkilenmesinden son
ra Orta Amerika’da Mayaların torunları yeni bir kültür
yaratarak hayatlarını sürdürmektedirler. Orta Ameri
ka’da yaşayan Mayaların torunları şimdi sadece ge
len ziyaretçilerin hatıra fotoğrafları çekmeleri için
efsanelerinde geçen kahramanların, doğadışı unsurların temsili giyimlerini kuşanmaktadırlar.
Mayalar hakkında yapılan çalışmalarda muhtelif dönemleri esas almış kronolojik tarihlendirmeler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı M.Ö. 18.000 – 13.000 buzul devri sonrası Berring’den geçişlerle başlayıp, Maya
takviminin başlangıcı olan 4 Ahau 8 Cumku ‘M.Ö. 3114’ e
kadar süren dönemi ilk dönem olarak kabul ederler. Kabul edilen ilk dönemden İsa’nın doğumuna kadar olan
devreyi ikinci, klasik dönem sonundan M.S. 900’e kadar
olan dönemi ise üçüncü devre olarak kabul ederler3.

Mayalar hakkında yazanlar, çoğunlukla onları gizemli göstermeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden
Mayaların gökbilimi çalışmalarına bağlı, takvim ve
gözetleme kuleleri de âdeta başka dünyadan gelen
yaratıklarca yapılmış veya onlar tarafından öğretilmiştir.
Mayalar tarihten kaybolup gitmiş bir millet değildir. Bugün yaklaşık sekiz milyonu geçkin nüfusları
bulunan, geçmişleri M.Ö neredeyse on bin olarak bahsedilen bu milletin tanıtımlarında çoğu zaman yanlış
bilgiler verilmekte ve onlara haksızlıklar yapılmaktadır.
II. Maya Tarih ve Coğrafyası

Önceleri komşu halk olarak yaşadıkları, sonraları
zaman zaman karşılıklı yönetimlere sahip oldukları
Aztekler (Nahuatl) tarafından Maya olarak adlandırılan halklar topluluğu; kendilerini Kiçe, Çöl gibi boy
adlarıyla adlandırmaktadırlar. Aztek dilinde ‘hesap’
anlamına gelen Maya sözü zamanla ortak uygarlığı
ve inanış sistemleri olan, ırk özellikleri birbirine benzeyen bu halklar topluluğunun üst kimliği olmuştur.
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D. Michael Coe, Mayalar, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002 (Çeviri:
Meltem Özdemir), 10. s.

Maya Dokumaları İle Türk Dokumaları Arasındaki Benzerlikleri
İsmail DOĞAN

Bazı çalışmalarda ise M.Ö. 3.000 yılına kadar giderler ve arkaik, erken klasik öncesi, erken klasik, klasik, klasik sonrası şeklinde bir tarihlendirme yaparlar.
Yapılan tarihlendirmelerin tamamında ise Mayaların kendi takvimlerinde belirttikleri M.Ö. 3.000
civarı kronolojik dönemin başlangıcı gösterilir. M.Ö.
3000-400 kuruluş, bundan M.S. 900’e kadar olan süreç ise Maya kültürünün yükselmeye başlayıp zirveye
çıktığı dönemler olarak ele alınır. M.S. 900’den İspanyol işgalinin başlangıcı sayılan 1526’ya kadar olan
dönem ise Mayaların âdeta tarihte seslerinin çıkmadığı bir süreç olarak algılanır. 1526’dan sonra ise Mayaların kendi topraklarında kültürlerinin yok edilişini
görmeleri, soykırımına uğramaları ve esaret dönemleri başlar. Bu dönem günümüze kadar gelmektedir.
Günümüzde birçok Maya ailesi, bir zamanlar atalarının yapmış olduğu gibi tarımla uğraşıyor ve şehir pazarlarında ürün alıp satıyor. Kimisi de dokuma, resim
ve ağaç işlemeciliği gibi geleneksel el sanatlarını yaşatıyor. Günümüz Mayaları eski inanç ve âdetlerin çoğunu koruyup Katolikliğin öğeleriyle birleştirmişlerdir.
Eski inançlarının gereği olarak yılın değişik dönemlerinde özellikle dağlık bölgelerde yaşayanlar Şamanlarının önderliğinde anma günleri yapmaktadırlar4.
Tebliğimizde daha çok Kiçe ve çöl Mayalarına ait
olan dokuma ve ürünlerindeki motifler ve Türk dokuma
motifleri arasındaki benzerlikler üzerinde durulacaktır.
Mayalarda iki türlü dokuma tekniği görülür. Biri
bizde Dasdar tekniği olarak adlandırılandır, diğeri de
dokuma tezgâhı şeklindedir.

ağaç’tan (sopa) yararlanılır. Çoğunlukla göçebe yaşayanlarda görülür. Kolayca sökülüp kurulduğu için
kondu denir. Üç tane ağaçtan yapıldığı için genellikle çatma, üçayak adı da verilir. Batı Anadolu’da
dızgah, Güney Anadolu’da, Toroslar’da yaşayan Yörüklerde tevni, tavnı, Karadeniz Bölgesi’nde dasdar,
Kırşehir, Yozgat ve Çorum, Tokat ve Sivas civarında
culfalık-culfallık diye bilinir. Yapılan dokuma da tezgâhın ismiyle adlandırılır. Tokat, Çorum, Yozgat civarında cicim denir. Anadolu’da Güney Anadolu, Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde,
Anadolu dışında da Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türk devletleriyle Orta Asya, İran, Irak ve Suriye’de yaşayan akraba Türk topluluklarında da görülür5.

Foto. 3 Mayalarda kullanılan elde dokunan dasdar tezgâhları
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Foto. 2 Kumaş dokuyan Maya kadınları Seybal Guetemala 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

III. Mayalarda Dokuma Tezgahı

Anadolu’da bu tezgâha dokuma tezgâhı denir. İç çamaşırı (don, gömlek), pantolon (setre), aba cinsi kalın kumaş ile kilim, cicim türü yer dokumaları yapılır.
Ancak dokuma elde değil, yerde yapılır. Bu iş için üç

Foto. 4 Antik Guatemala Antropoloji Müzesinden 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)
5

4

E. W. Richard Adams, The Origins of Maya Civilization, University of
New Mexico Press, Albuquerque, 1977 , 73. s
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Bekir Deniz, Karadeniz Bölgesi’nde İlginç Bir Dokuma Çeşidi:
Dasdar”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, S.I, İzmir 1982, s. 31-35
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Foto. 5, 6 Antik Guatemala Antropoloji Müzesinden 2005 (İ.Doğan, Özel Arşivi)

Foto. 8, 9 Antik Guatemala Şehir Pazarı 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Foto. 7 Antik Guatemala Antropoloji Müzesinden 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)
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İp eğirme aletleri. Anadolu’da, Batı ve Orta Anadolu
Bölgesi’nde iğ, Doğu Anadolu Bölgesi’nde teşi diye
anılan bir alettir. Yaklaşık 40 cm. uzunluğundaki
bir çubuk ile orta bölümün alt tarafında ağırşak
denilen ve iğ’in kendi ekseni etrafında dönemsini
sağlayan bir ağırlıktan meydana gelir. Eğirici ayakta
dururken veya otururken iğ’i soldan sağa doru çevirir. Kendi ekseni etrafında dönen iğ yukarıdan sarkıtılarak aşağı bırakılan yün veya pamuğu iplik haline
getirir.
Eğer dokuyucu yaşlı ise oturduğu yerde, iğ’i bir
tabak veya cam üzerinde döndürerek eğirme yapar.
İğ’in Karadeniz çevresinde kullanılan daha büyüğüne
öreke denir6. Öreke yaklaşık 70-80 cm. büyüklüğündedir. Koltuk altına alınarak kullanılır.

mahareti de artar. Çok sayıdaki çözgü ipi arasından
mekik (atkı ipi) geçirilerek sıkıştırılır. Günümüzde,
fabrikasyon üretime geçildiği için Anadolu’da çok
azalmıştır. Bugün daha ziyade Siirt civarında battaniye yapımında, Tire çevresinde Beledi dokumalarda,
Aydın’ın Bozdoğan çevresinde de kıl çadır yapımında
kullanılmaktadır. Ayak yardımıyla çalıştığı için pedallı tezgâh, pedallar çukurda kaldığı için çukur tezgâh, kamçılı tezgâh veya culfallık diye de bilinir7.

Foto. 10 Antik Guatemala Şehir Pazarı 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Foto. 12 Meksika, Oaxauka şehri bir kilim mağazasından 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Foto. 11 Meksika, Oaxauka şehri bir kilim mağazasından 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Pedallı tezgâh: Anadolu’da özellikle giyim eşyası
(iç ve dış çamaşır) ile pantolon, ceket dokumada kullanılan bir alettir. Dokuyucu oturduğu yerde yapar.
Ayaklarının altında bir çukur açılır. Bu çukur içinde
tezgâhın pedalları bulunur. Genellikle iki veya dört
pedallıdır. Pedal sayısı arttıkça tezgâhın boyutları ve
6

Foto. 13 Meksika, Tulum Şehri Koba yolu üzerinde bir mağazadan 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

7

Bekir Deniz, Prof. Dr. Bekir, a.g.e. s. 31-35
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Bekir Deniz, “Tekstil Ürünlerini Saklamada Kullanılan Halı ve
Düz Dokuma Yaygılar”, Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof. Dr. Haşim
Karpuz’a Armağan, Ed. M. Denktaş – O. Eravşar, Kıvılcım Kitapevi,
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Pedallı tezgâhlarda yapılmış kilim örneği. Pedallı
tezgâhlarda iliksi kilim tekniğinde (kirtik-yırtık) dokumalar yapılır. Desen genellikle çözgü ile elde edilir.
Ancak atkı ipleriyle de yapılır. Atkı ipleriyle desen
yapıldığında arada yırtıkların olması gerekir ancak
dokuyucu çift kenetlenme tekniğiyle bunları ortadan
kaldırır.
Örneklerin kenar suyunda kullanılan geometrik
desenler Anadolu ve Azerbaycan halı ve kilimlerinde
kullanılan “eli belinde” veya “kazan kulpu” motiflerine benzemektedir.

Pedallı tezgâhta yapılmış kilim dokuma. Desenleri bakımından Anadolu kilimlerine benzer. Eşkenar
dörtgen şekilli desenler Anadolu’nun her yerinde
görülür. Farda veya göl denir. Kuşaklar halindeki geometrik süslemeler ise Döşemealtı (Antalya) halılarının kenar suyundaki deve motiflerine benzemektedir.

Foto. 14 Antik Guatemala Antropoloji Müzesinden 2005
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Pedallı tezgâhta yapılmış bir kilim dokuma. Desenleri Anadolu kilim motiflerine benzemektedir.
Özellikle Kırşehir, Çorum, Çankırı kilimlerine benzer.

Foto. 16 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Yukarıdaki örneklerle aynı özelliklere sahip. Mavi
zemin üzerine kırmızı göbek ve beyaz su ile işlenmiş.

Foto. 15 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)
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Foto. 17 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)
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Pedallı tezgâhta yapılmış kilim dokuma.
Anadolu’da, renginden dolayı kırmızı kilim diye tanınır. Kuşaklar halinde verilen süslemelerden eşkenar
dörtgen şeklinde olanlar pıtrak, diğerleri ise geometrik süsleme olarak bilinir.

Pedallı tezgâhta yapılmış kilim dokuma. Zemini
Anadolu halı ve kilimlerinde görülen eşkenar dörtgen
şekilli bir göl (göbek) motifiyle süslüdür. Bunun iki yanında da (+) şekilli süslemeler yer almaktadır. İliksiz
kilim tekniğiyle, kenetleme yoluyla dokunmuştur.

Foto. 18 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Pedallı tezgâhta dokunmuş kilim. Desenleri
Anadolu’daki cicim dokumaların desenlerine benzemektedir. Kaydırılmış eksenler halindeki eşkenar
dörtgenlerle doldurulan zeminde, eşkenar dörtgenlerin içi Yozgat, Çorum, Sivas yöresinde Deli Melek
(meleg), Batı Anadolu’da ise Karnıyarık denilen desenlerle bezenmiş.

Foto. 20 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

Foto. 19 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)
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Foto. 21 Meksika, Oaxauka şehrinden bir Maya kilimi
(İ.Doğan, Özel Arşivi)

İklim farklılığı bu konuda onlara daha da fazla çeşitlilik tanımıştır. Eğer motiflerin bir dili var ise bu da
aynı kültür kaynağından beslenmiş halklar tarafından
konuşulmakta ise bizim motif dilimiz ile Maya motif
dili aynıdır diyebiliriz.

Dasdar tezgâhında yapılmış bir dokuma. Üzeri seyrek cicim tekniğiyle süslenmiş. Lacivert zemin
üzerine kuşaklar halinde dizilen süslemelerde hayvan benzeri motifler ve Anadolu’da bıtrak diye anılan eşkenar dörtgen şekilli bezemeler görülür.
Pedallı tezgâhta, iliksiz kilim tekniğiyle yapılmış
kilim dokuma. Zemin Milas (Muğla) halılarının veya
Konya yöresi kilimlerinin zemin süslemesine benzer
şekilde eşkenar dörtgen şekilli geometrik desenlerle
(göl) süslenmiş.
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Sonuç

Tebliğimizde Yeni Kıtanın en eski temsilcileri
hatta en eskiden beri temsilcileri olan Maya dokumaları ile Türk dokumalarındaki benzerlikleri kısaca
göstermeye çalıştık. Maya ile Türk benzerliği sadece
dokuma ve desenlerlerden ibaret değildir. Dil, inanış,
mimari, sanat, bilim konularında da aynı kaynağın izleri görülmektedir.
Dokuma teknikleri, renkleri elde edişi ki bizim
Türkuaz olarak bildiğimiz renk Yeni Kıta’da Maya Mavisi olarak adlandırılmaktadır. Bu rengin elde edilişi
de çivit kullanılarak yapılmaktadır. Bunun dışında
bizim kök boya diye adlandırdığımız doğal renklendirme de nerdeyse aynı bitkilerle elde edilmektedir.

arış I X / 2 0 1 3

41

Ardahan İli Damal İlçesi Düz
Dokumalarından Örnekler
Hurisel HATİPOĞLU*

Examples of Flat Weaving From Damal District of
Ardahan

ÖZET
Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğusunda
yer alan Ardahan iline bağlı bir ilçe olan Damal, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk
boylarının göç güzergahı olmuştur.
Türkmen olan yöre halkı, Orta Asya Oğuz
Türklerinden bu yana gelen zengin bir kültüre
sahiptir.Bu zenginliğin başında, yöre halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yaptıkları düz dokuma örnekleri gelmektedir.
Damal’da bundan yaklaşık on beş yıl kadar
önce evlerde dokuma tezgahı bulunup ,dokuma yapılırken hayvancılığın azalması, hatta
yok olmasıyla birlikte dokumacılıkta unutulmaya yüz tutmuştur.
Bu bildiride düz dokuma kültürünün unutulmaya başladığı yörelerimizden biri olan, Ardahan ili Damal ilçe merkezi ve köylerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilen düz
dokuma örnekleri tanıtılacaktır.Tespit edilen
dokuma örneklerinin, düz dokumacılık literatürüne kazandırılması desen, kompozisyon ve
teknik özelliklerinin verilmesi ile bu konuda
yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunulması sağlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler :Düz Dokuma, Damal,
Türkmen, Tezgah, Köy.

ABSTRACT
Damal, which is located in the north-eastern
part of Eastern Anatolia Region and is the district of Ardahan, is the migration route of the
Turkish tribes who migrated from Middle Asia
to Europe.
Turkoman local residents have a rich culture
inherited from Middle East Oğuz Turks. In this
abundance, firstly, comes the plain woven
which is made in order to meet the daily requirements of the local residents. While there
has been a weaving loom in the houses of
Damal and being made weaving in almost fifteen years ago, with the disappearance of cattle breeding, weaving has also inclined to fall.
In this paper, plain woven samples are to be
introduced as a result of the research being
done in the villages and the centre of Damal,
province of Ardahan, which has a tendency
to forget the culture of plain woven. That the
examples of weaving determined are gained
into the weaving culture and given the pattern,
composition and the technical features will be
provided to contribute to the following sicientific studies to be held.
Keywords: Flat weaving, Damal, Turkomen,
Loom, Village

I. Giriş

ise Posof ile çevrili olup; yöre, tarih boyunca, Orta
Asya’dan göç eden Türk boylarının geçiş güzergahı olmuştur. (Gündoğdu 2000:6) Bölge, Medlerin,
Perslerin, Romalıların ve Bizanslıların, daha sonraki
yıllarda da Gürcülerin, Ermenilerin ve Rusların işgallerinde kalmıştır.(Konukçu 1999:15),(Hallaçoğlu

Ardahan iline 51 km. uzaklıkta yer alan Damal,,
güneyde Hanak, doğuda Çıldır ve Gürcistan, kuzeyde
*

Okutman, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD / ERZURUM
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Foto. 1 Tarak,Eski Kılıç Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

1991:350) Tarihte, Posof Sancaklarına bağlı, Kur’a
yada Meşe Ardahan adı ile anılan yöre, 1064 yılında
Alparslan tarafından Selçuklu topraklarına katılmıştır.(Kırzıoğlu 1953:29) Akkoyunlu Uzun Hasan döneminde, Maraş yöresinden gönüllü olarak getirilip
bölgeye yerleştirilen Dulkadurlu – Ulusu topluluğundan Türkmenler, kendi gelenek ve göreneklerini burada sürdürmüşlerdir.(Sümer 1999:194)
Ardahan Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı topraklarına katılmış ve Erzurum eyaletine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir.(Konukçu
1999:54),(Aydın 1998:272) Yakın tarihlere kadar, Kars’a
bağlı bir ilçe merkezi olan Ardahan’ın, 1992 yılında il olmasıyla, kasaba statüsünde olan Damal da ilçe olmuştur.(Gündoğdu 2000:4) Yörenin geneli Hüseyni-Bektaşi
olan Alevilik inancına sahiptir. Engebeli bir arazi yapısına sahip Damal’ın etrafı tepelerle çevrili olup yılın
yedi ayı karlarla kaplıdır. Yaz aylarında arpa, buğday,
çavdar yem bitkisi olarak ekilmekte olup Ağustos-Eylül
aylarında hasat edilmektedir. (Ardahan 1992:8)
Damal. İlçe merkezi ile Eski Kılıç, Burmadere,
Dereköy, Tepeköy, Otağlı, Seyit ören, İkizdere, Oburcak, Üçdere ve sonradan mahalle olan Yukarı Gündeş
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köylerine sahiptir. Bu bildiride, 2010 Haziran ayında
Damal ilçe merkezi ve köylerinde yaptığımız araştırmada tespit edilen düz dokuma örneklerinden on tanesi tanıtılacaktır.
Yörede küçükbaş hayvancılığın azalmasıyla birlikte, yaklaşık on beş yıldır dokuma olarak küçük el
tezgahlarında halı yastık veya heybe dokuduklarını
tespit etmiş bulunmaktayız. Eskiden dokumacılık
yönünden çok zengin olan yörede, halı, kilim, cicim,
sumak tekniğinde dokumalar yapılmıştır. Yöredeki
kadınlar, yaklaşık 12 yaşından itibaren dokuma yapmaya başladıklarını ve evlendiklerinde çeyizlerinde
bu dokumaları da beraberlerinde getirdiklerini ifade
etmişlerdir. Dokuma ustalarının çoğunluğunun hayatta olmamasından dolayı, şu an hayatta olan sayılı
dokumacı ve yakınlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda derleme yapılmıştır.
Eski dokuma örneklerini tespit etmeye çalışırken
yıllar önce halı tüccarlarının kamyonlarla yöreden
dokumaları topladıklarını, yerine ise makine halısı, kap kacak verdiklerini öğrenmiş bulunmaktayız.
Özellikle düz dokumalara daha fazla rağbet göstermişler, halılardan daha az almışlardır.
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nı son 20 yıldır sentetik boya kullandıklarını belirtmişlerdir. Hatırlanılan doğal boyar maddelerden birinin yörede
yetişen mavi renkli kara kazan bitkisinin olduğu bundan
siyah rengin elde edildiği belirtilmiştir. Toplanılan kara
kazan bitkisi ile yünler Çıldır gölünden çıkarılan yeşil
renkli çamurla bir hafta bekletildikten sonra su ile kaynayan kazanın içine atılmış bu yünler ile kara kazan bitkiside içinde kaynatılarak siyah renk elde edilmiştir. Dokumalarında kullandıkları kırmızı rengi Şavşat bölgesinden
getirdikleri kök boya bitkisi ile boyamışlar. Sarı ve bej
tonlarını da soğan kabuğuyla boyadıklarını belirtmişlerdir. Canlı bir sarı elde etmede sadece soğan kabuğunu
kullanmışlar, ceviz kabuğu rengine yakın bir ton elde etmek için ise kök boya bitkisi ile soğan kabuğunu karıştırmışlardır. Koyunun kahverengi ve beyaz yünü de boyanmadan kendi doğal rengiyle kullanılmıştır.

Foto. 2 Tarak,Dereköy, H.Hatipoğlu, 2010

Foto. 4 Demir Kirkit,Eski Kılıç Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Dokumaların da çözgüye uzatma, eriş, atkıya da argeç
demişlerdir. Kilim, sumak ve cicim dokumada renkli
ipleri küçük yumaklar yapmışlar, bu yumaklara menik
adını vermişlerdir. Çözgülerini bahçeye çaktıkları ahşap bazen de demir kazıklarda hazırlamışlardır. Tüm
dokumalarında, demir kirkit (Foto 4) veya girgene (Foto
5) diye adlandırdıkları geyik boynuzundan çeşitli boyutlarda yaptıkları kirkitleri kullanmışlardır.
Yörede kurulu durumda tezgaha rastlanmamıştır.
Tezgahların depolarda, yüklüklerde atıl durumda olduklarını belirtmişlerdir. Ağaç ve ip ağacı adını verdikleri
büyük boyutlu ıstar tezgahlarında halı, cicim, sumak ve
kilim dokumuşlardır. Tezgah parçalarından gücüye kücü
ağacı, varangelene tartı, çitileme çubuğuna tırtı çubuğu,
alt mazı ve üst mazı demişlerdir. Diğer kullandıkları tezgah çeşidi culfalık dedikleri çulfalık tezgahtır. Eskiden bu
tezgahta erkekler için çuha, şal kadınlar içinde kuşak ve
boz kilimlerini dokuduklarını belirtmişlerdir.

Foto. 3 İğ ve Ağırşaklar , Yukarı Gündeş Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Bölgede dokumalarda atkı ve çözgüde yün bazen de keçi
kılı kullanılmıştır. Bu kullandıkları yünleri kendileri koyunlardan kırkmış, temizledikleri yünleri taraktan (Foto
1-2) geçirip , iğ ve ağırşak (Foto 3) ile eğirmişlerdir. Eskiden yörede iplerini kendilerinin kök boyayla boyadıkları-
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topu(tavşan gözü) dur. Dokuyucuların çoğunluğunun
hayatta olmamasından dolayı çok az sayıda motif ismine ulaşılmıştır.

Foto. 6 Kilim Yaygı, 183x323 cm.Seyit Ören Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

II. Örnekler
Örnek 1.

Seyit ören köyünde tespit edilen kilim yaygı, 35 yıl
önce Fato Aydın ( hayatta değil) tarafından dokunmuştur. (Foto 6-7) Yaygı 183x323 cm. boyutlarındadır. Yörede örnekli, cıcıklı diye isimlendirdikleri dokumaları , ilikli kilim tekniğindedir. (Balpınar
1982:47) Atkı ve çözgüsü yündür. Koyunun doğal yün
rengi ve doğal boya ile sentetik boya karışık olarak
kullanılmıştır. Siyah kilim zemini ende iki, boyda altı,
bütününde on iki altıgen alanın bölünmesiyle oluşmuştur. Altıgenlerin içlerine kıvrım (çengel) motifi
yerleştirilmiştir. Dişeme (tarak) motifiyle bordür ve
zemin alanı ayrılmış bordür motifi olarak yine kıvrım
motifi kullanılmıştır.

Foto. 5 Geyik Boynuzundan Girgeneler (Kirkit), Eski Kılıç Köyü,, H.Hatipoğlu, 2010

Yörede tespit edilen düz dokumalar, kullanım alanlarına göre heybe, çuval ve yaygıdan oluşmaktadır. Cicim, kilim, sumak tespit edilen düz dokuma teknikleridir. .Zili dokuma ve diğer düz dokuma tekniklerine
rastlanmamıştır. Desenli kilimi cıcıklı, örnekli diye
isimlendirmişler, sumak ve cicim dokumalarına da evdime adını vermişlerdir. Çözgü çiftine desen ipini
sarma işlemine inne demişlerdir. Tespit edilen örnekler arasında desenli kilim dokumaları ilikli kilim tekniğinde, sumak dokumaları atkısız düz sumak ve çapraz
alternatif sumak tekniğinde, cicim dokumaları da seyrek motifli cicim tekniğindedir. Boz kilim ismini verdikleri dokumalarını bezayağı dokuma tekniğinde ıstar
tezgahında büyük tek parça olarak, culfalık tezgahta
ise iki parça olarak dokumuşlardır. İki parça olan boz
kilimlerini ortadan dikişle birleştirmişlerdir. Bu parçalardan her birine şaka(şak) demişlerdir. Boz kilimleri
tamamen koyunun kahverengi yünüyle ve beyaz yünüyle dokumuşlardır. Boz kilim adının da koyunun
kahve yün renginden aldığını belirtmişlerdir. Bazen
aralarına sarı ve turuncu renk atmışlar sızı diye isimlendirmişlerdir. Çok yaygın kullanım alanına sahip bu
kilimleri sekilerinin en altında kullanıp sıcak tutması
için üzerlerine halılarını sermişlerdir. Yörede hemen
hemen herkesin yüklüğünde boz kilime rastlanmıştır.
Ayrıca boz kilimlerden heybe de yapmışlardır.
Yöredeki düz dokumalarda tespit edilen motif
adları; Dişeme(tarak), kıvrım(çengel), çubuk(çubuk), gözsuyu (göz), parik(pıtrak), mal gözü(dana gözü), top(göz),
bayrak(su yolu), kıvrım top (çengel gözü), kazayağı, tavşan
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Foto. 7 Kilim Yaygı Detayı, 183x323 cm.Seyit Ören Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Örnek 2.

Yukarı gündeş (köyü) mahallesinde tespit edilen kilim yaygı 25 yıl önce İsmihan Kalkan tarafından dokunmuştur. (Foto 8) Boz kilim olarak adlandırılan
yaygı 145x320 cm. boyutlarındadır. Culfalık denilen
tezgahta iki şaka(şak) olarak bezayağı tekniğinde dokunmuş ortadan dikişle birleştirilmiştir. Atkı ve çözgüsü yündür. Kilim zemini sentetik boya ile boyanmış çubuklarla bölünmüştür. Çubukların arasında
dişeme (tarak) oluşmuş , çubuk sayısına göre dörtlü,
üçlü çubuk diye isimlendirmişlerdir.
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Foto. 8 Boz Kilim, 145x320 cm. Yukarı Gündeş (köyü) Mahallesi, H.Hatipoğlu, 2010

Foto. 9 Sumak (Evdime) Heybe, 49x136 cm. Otağlı Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Örnek 3.

Otağlı köyünde tespit edilen heybe 40 yıl önce Firdevs Alkıray (hayatta değil) tarafından dokunmuştur. (Foto 9-10) Heybe 49x136 cm. boyutlarındadır.
Yörede evdime diye adlandırılan dokuma çapraz alternatif sumak tekniğinde dokunmuştur.(Balpınar
1982:75) Atkı ve çözgüsü yündür. Tamamen doğal
boya ile boyanmış yünler kullanılmıştır. Heybe zemininde iç içe geçmiş eşkenar dörtgenlerin içine kıvrım
motifi yerleştirilmiştir. Bordürde yan yana sıralanmış
göz suyu (göz) motifi uygulanmıştır. Heybenin arka
yüzü bezayağı tekniğinde dokunmuştur.

Foto. 11 Cicim (Evdime) Çuval,68x232 cm. Dereköy,H.Hatipoğlu,2010

Örnek 4.

Dereköy’de tespit edilen çuval 25 yıl önce Fadime Değirmenci tarafından dokunmuştur. (Foto 11) Un çuvalı
olarak dokunup günümüzde yaygıya dönüştürülen
dokumanın boyutları 68x232 cm. dir. Atkı ve çözgüsü
yündür. Evdimeli çuval seyrek motifli cicim tekniğinde
dokunmuştur.(Balpınar 1982:56) Koyunun doğal yün
rengi ve soğan kabuğuyla boyanmış yünler kullanılmıştır. Zemini oluşturan çubukların üzerine göz suyu
ve parik (pıtrak) motifi yerleştirilmiştir.
Örnek 5.

Damal merkezde tespit edilen yaygı 35 yıl önce Yazgül Atmaca ( hayatta değil ) tarafından dokunmuştur. (Foto 12-13) Yaygı 120x236 cm. boyutlarındadır.
Evdimeli yaygı, seyrek motifli cicim tekniğinde dokunmuştur. Yaygının köşesinde dokuyucunun ismi
“Yazgül” yazmaktadır. Atkı ve çözgüsü yündür. Doğal
boyalı yünler kullanılmıştır. Zemin alanına parik, mal
gözü (göz) çakmak motifleri yerleştirilmiştir.

Foto. 10 Sumak (Evdime) Heybe Detayı,49x136cm.,Otağlı Köyü,H.Hatipoğlu,2010
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Foto. 12 Cicim (Evdime) Yaygı, 120x236 cm. Damal merkez, H.Hatipoğlu, 2010

(Balpınar 1982:71) Atkı ve çözgüsü yündür. Doğal
yün rengi, soğan kabuğu, kök boya ile boyanmış
yünler kullanılmıştır. Çuval zemini küçük altıgen
alanlara bölünmüş bu altıgenlerin içlerine kıvrım
motifi yerleştirilmiştir. Kıvrım motifinin etrafını da
mal gözü motifi çevrelemiştir. Dokumanın ince bordüründe bayrak (su yolu) motifi yer almıştır. Çuvalın
arka yüzü bezayağı tekniğinde dokunmuştur.

Foto. 13 Cicim (Evdime) Yaygı Detayı, 120x 236 cm. Damal merkez, H.Hatipoğlu, 2010

Örnek 6.

Eski kılıç köyünde tespit edilen çuval 40 yıl önce
Sırma Göktekin ( hayatta değil ) tarafından dokunmuştur. (Foto 14-15) Çuval 52x88 cm. boyutlarındadır. Evdimeli çuval, çapraz alternatif sumak tekniğinde dokunmuştur. Atkısı yün çözgüsü kıl ve yündür.
Doğal boyalı yünler kullanılmıştır. Çuval zemininde
eşkenar dörtgenlerin içinde top (göz) denilen motif,
onun etrafını da kıvrım motifi çevrelemiştir. Çuvalın
en bordüründe deve boynu, boyundaki bordürde su
yolu motifi yerleştirilmiştir. Dokumanın arka yüzü
bezayağı tekniğinde dokunmuştur.

Foto. 14 Sumak (Evdime) Çuval, 52x88 cm. Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Örnek 7.

Eski kılıç köyünde tespit edilen çuval 55 yıl önce Yosma Bingül ( hayatta değil ) tarafından dokunmuştur.
(Foto 16-17) Çuval 62x95 cm. boyutlarındadır. Evdimeli çuval atkısız düz sumak tekniğinde dokunmuştur.
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Foto. 15 Sumak (Evdime) Çuval Detayı, 52x88 cm. Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

47

Ardahan İli Damal İlçesi Düz Dokumalarından Örnekler
Hurisel HATİPOĞLU

(Foto 20) Yaygının boyutları 170x356 cm.dir. Evdimeli yaygı, seyrek motifli cicim tekniğinde dokunmuştur. Atkı ve çözgüsü yündür.Yaygının üst köşesinde
1980 tarihi dokunmuştur. Koyunun doğal yün rengi
ile turuncu ve siyah renklerle çubuklar dokunmuş
boşluklarına göz motifi yerleştirilmiştir.

Foto. 16 Sumak (Evdime) Çuval, 62x95 cm. Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Foto. 17 Sumak (Evdime) Çuval Detayı, 62x95 cm. Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Örnek 8.

Eski kılıç köyünde tespit edilen yaygı 35 yıl önce Anakız Güler ( hayatta değil ) tarafından dokunmuştur.
(Foto 18-19) Yaygı 153x394 cm. boyutlarındadır. Evdimeli yaygı, seyrek motifli cicim tekniğinde dokunmuştur. Atkı ve çözgüsü yündür. Yaygıda doğal boyalı
yünler kullanılmıştır. Zemin alanına kıvrım top, kaz
ayağı, tavşan topu ve göz motifi yerleştirilmiştir.

Foto. 18 Cicim ( Evdime) Yaygı, 153x394 cm. Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Örnek 10.

Eski kılıç köyünde tespit edilen yaygı 60 yıl önce Yosma Bingül ( hayatta değil ) tarafından dokunmuştur.
(Foto 21-22) Yaygının boyutları 130x280 cm. dir. Yörede

Örnek 9.

Eski kılıç köyünde tespit edilen yaygı 30 yıl önce Çiçek
Sayılgan ( hayatta değil ) tarafından dokunmuştur.
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Foto. 19 Cicim( Evdime) Yaygı Detayı,153x394 cm. Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

örnekli, cıcıklı dedikleri dokuma ilikli kilim tekniğinde
dokunmuştur. Tespit edilen en eski dokuma örneğidir.
Atkı ve çözgüsü yündür. Doğal boyalı yünler kullanılmıştır. Epeyce yıpranmış olan kilim yaygı zemininde,
farklı özelliklerde yıldız ve yaprak motifleri kullanılmıştır.(Anatolian Kilims II 1995:157) Yaygının dört ince
bordürü de yıldız ve su yolu motiflerinden oluşmuştur.

2010 yılı Haziran ayında yapılan on beş günlük
alan araştırması sırasında ıstar (ağaç-ip ağacı) tezgahlarında dokunmuş kilim, cicim, sumak örneklerine rastlanmış ve bu dokumalar fotoğraflarla belgelenmiştir.Çulfalık(culfalık) tezgahlarda dokunmuş
boz kilim örneklerine de rastlanmıştır.Tespit edilen
dokuma örneklerinin Anadolu’nun diğer bölgelerindeki dokumalarla ortak özelliklerinin olduğu gözlemlenmiştir.Bölgenin göç güzergahında olması, bir
çok boy ve oymağın geçişinin buradan yapılması bu
etkiyi güçlendirmektedir.Cicim ve sumak dokumalarındaki renk ve motif benzerliklerini Erzurum,Kars
ve Ağrı’daki dokumalarda da görmekteyiz.(Görgünay-Kırzıoğlu 1994:44) Kilim yaygı olarak Eski kılıç

III. Sonuç

Damal ilçe merkezi ve Seyit Ören Köyü, Yukarı gündeş (Köyü) mahallesi ,Otağlı Köyü, Dereköy,Eski Kılıç
Köyü, Burmadere Köyü ve Tepe Köy’de yapılan araştırmada kullanım alanlarına göre çuval, heybe,yaygı
tespit edilmiştir.Bu örnekler sumak, cicim ve kilim
tekniğinde dokunmuşlardır.
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Foto. 20 Cicim( Evdime) Yaygı,170x356 cm.Eski kılıç köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Foto. 21 Kilim Yaygı,130x280 cm.Eski Kılıç Köyü, H.Hatipoğlu, 2010

Foto. 22 Kilim Yaygı Detayı, 130x280 cm. Eski Kılıç Köyü, H.Hatipoğlu, 2010
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Foto. 23 Seccade Kilim,detay,Erzurum,karakoyun yünü, 134x333
cm.100-120 yıllık, B. Deniz, 2011

köyünde tespit edilen on numaralı örnek ile Erzurum
yöresine ait kilim seccadenin zemin motifleriyle olan
benzerliği dikkat çekicidir.(Foto 23), (Deniz 2011:60)
Kilimin dokuyucusunun hayatta olmamasından dolayı motifleri hakkında yeterli bilgi alınamamıştır.
Yöre halkı dokumalarında, koyunlarından kırkıp,
taraktan geçirip iğ ve ağırşakta eğirdikleri yünleri ve
keçi kılını kullanmışlar.Yünlerini de ,.kök boya bitkisi
olarak da ,kara kazan bitkisi (siyah renk ),kök boya
bitkisi (kırmızı) soğan kabuğu ( sarı ve bej),ceviz kabuğu (kahverengi) ile boyamışlardır.. Maalesef son
yirmi yıldır yastık ve heybe olarak dokudukları küçük
boyutlu halılarında sentetik boyalı yünler kullanmışlardır.
Yörede kilime cıcıklı, örnekli , sumak ve cicim dokumalarına da evdime adını vermişlerdir.Bu dokumaları artık bilen kimsenin kalmadığı söylenmiştir.Çok
az sayıda tespit edilen motif isimleri de: Dişeme, kıvrım, çubuk ,göz suyu ,parik, mal gözü, top, bayrak, kıvrım
top, kazayağı ve tavşan topudur
Araştırmada, yöre insanının büyük şehirlere çok
göç vermesiyle, küçük baş hayvancılığın neredeyse
bitmesi ve el dokumacılığına ilginin azalması neticesinde dokumacılık unutulma noktasına gelmiştir.
Yöre insanının elinde çok az sayıda kalmış olan kültürel değerlere sahip bu dokumaların bahsi geçen
sebeplerden dolayı belgelenip düz dokumacılık literatürüne kazandırılması büyük önem arz etmektedir.
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Sarız (Kayseri) Yöresi Düz
Dokumaları ve Günümüzdeki
Durumu
Zahide KAYIŞOĞLU ŞAHİN*

Straight Wovens Sariz (Kayseri) Region and
Condition At Present
ABSTRACT
While the former name of the town Köyyeri
Sarız later changed to Sarız. Where the name
of the local people in that Sarız: Yellow girl
came, the river that runs through Sarız in the
region has grown Yellow flower the information in the form.
The art of weaving, Sarız the Center, Yeşilkent
are still in town and in some villages.
Plain woven fabrics can be divided into three
classes Sarız centers and villages:
1-Traditional Sarız fabrics
Settled in different cities came Sarız 2-persons,
where they came Sarız woven details, bringing
the fabrics woven by Sarız for many years.
3-in recent years due to increasing demand
flat textiles woven fabrics for commercial purposes.
Used in weaving yarns made from previous
years, and ready to be painted in natural
dyes boyanmaktayken today is almost the
ropes. Winding-type counter tops, countertops leaves replaced every other day type of
stretching. Fabricated products easily reachable, and reduced need for traditional hand
weaving dokumalarına almost done here. Carpet trades at any colors, patterns, fabrics woven for a fee.

ÖZET
Sarız ilçesinin eski adı köyyeri iken daha sonra Sarız şeklinde değiştirilmiştir. Sarız adının nerden
geldiği konusunda yöre halkı: Sarı kız’dan geldiği,
Sarız’ın içinden geçen ırmaktan aldığı, yörede yetişen Sarı Çiçek’ten aldığı şeklinde bilgiler vermiştir.
Dokumacılık sanatı, Sarız Merkez’de,Yeşilkent
kasabasında ve bazı köylerde hâlâ yapılmaktadır.
Sarız merkez ve köylerinde dokunan düz dokumaları üç sınıfa ayırabiliriz:
1-Geleneksel Sarız Dokumaları
2-Değişik illerden gelerek Sarız’a yerleşen kişilerin,
geldikleri yerlerdeki dokuma bilgilerini Sarız’a getirerek, uzun yıllar Sarız’da dokudukları dokumalar.
3-Son yıllarda düz dokumalara artan talepten
dolayı Ticari amaçla dokunan dokumalar.
Dokumalarda kullanılan ipler önceki yıllarda
elde eğirilip, doğal boyalarla boyanmaktayken
günümüzde ipler neredeyse boyalı şekilde ve
hazır alınmaktadır. Sarma tip tezgahlar, her geçen gün yerini germe tip tezgahlara bırakmaktadır. Fabrikasyon ürünlere kolaylıkla ulaşılabildiğinden, geleneksel el dokumalarına ihtiyaç
azalmış ve dokumacılık neredeyse yapılmamaktadır. Halı esnafının istediği renklerde, desenlerde dokumalar ücret karşılığı dokunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sarız, Kilim, Büküm Aletleri, Doğal Boyamacılık, Seleser.

Key Words: Sarız, Rug, Bending Tools, Natural
Dyeing, Seleser.
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I. Giriş

Kilimleri ile ün salan, 1946 yılında ilçe konumuna gelen Sarız, Kayseri’nin 140 km. doğusundadır
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ve merkeze en uzak ilçedir1. İl merkezinin güneydoğusunda Tahtalı dağlarının eteklerinde Sarız suyu
(Göksu) vadisinde kurulmuştur2. Kayseri’ye bağlı
ilçe, Anadolu’nun Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin birleştiği kesimdedir. Topraklarını, doğuda
K.Maraş’ın Afşin, güneydoğuda Kayseri’nin Tomarza,
kuzeybatıda ve kuzeyde aynı ilin Pınarbaşı, kuzeydoğuda Sivas’ın Gürün ilçeleri çevirir3. Sarız’ın yüzölçümü 1239 km2 olup bu alanın büyük bir kısmını dağlar,
yaylalar teşkil eder. Deniz seviyesinden 1560 m. dir4.
Sarız, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır.
Rakımı 1500 metreyi bulduğu için, iklimi özellikle kışın oldukça serttir. Yazında diğer ilçelere oranla serin
geçer5. İlçede ekonomik hayat özellikle hayvancılığa
dayanır. Ayrıca tarım ve dokumacılık da başta gelen
geçim kaynaklarındandır. Tahıl ürünlerinden buğday,
arpa, çavdar ve yulaf yetiştirilir6.
Sarız merkez ilçeye bağlı 37 köyden oluşmaktadır:
Akoluk, Altısöğüt, Ayranlık, Büyükörtülü, Büyüksöbeçimen, Çağşak, Çavdar, Çörekdere, Dallıkavak, Darıdere, Dayoluk, Değirmentaş, Fettahdere, Gümüşali,
İncedere, İncemağara, Kemer, Karakoyunlu, Karapınar, Karayurt, Kırkısrak, Kıskaçlı, Kurudere, Kuşçu,
Küçükkabaktepe, Küçükörtülü, Küçüksöbeçimen,
Mirzaağa, Mollahüseyinler, Oğlakkaya, Ördekli, Sancakkağıl, Tavlaköy, Tekneli, Yaylacı, Yedioluk7. Yeşilkent ise ilçenin tek kasabasıdır8.
Sarız merkezinin adının eskiden köyyeri iken daha
sonra Sarız şeklinde değiştirilmiştir. Sarız adının nerden geldiği konusunda yöre halkı:
Sarı kız’dan geldiği,
Sarız’ın içinde aktığı ırmaktan yer aldığı;
Yörede yetişen Sarı Çiçek’ten aldığı şeklinde üç
farklı şekilde açıklama getirmiştir.
İlçe ve çevresi bir süre Klikya, ermeni krallığı ve Bizans yönetiminde kalmış daha sonraları
Dulkadiroğulları’nın hakimiyetine girmiştir. Yavuz
1
2

3
4

5
6
7
8

Sultan döneminde ise Osmanlı Devletinin hakimiyetine girmiştir.
Osmanlı Devletinin yönetiminde bulunan ve Adana yöresinde yaşayan Avşarlar Sarız’ı uzun yıllar yayla
olarak kullanmışlar ve 1840 yıllarında ilçeye yerleşmişlerdir. İlçe herhangi bir düşman işgaline uğramamıştır.
Bugün Kayseri’nin Pınarbaşı, Sarız, Tomarza gibi
ilçelerinin köylerinde yaşayan Avşarlar Koca-Nallı
obasına bağlı Avşarlardır. Sadece Sarız ilçesine bağlı İncidere ve Esirlik adlı köylerde bulunan Avşarlar
Türkmen Aliler obasındandır9.
Sarız’da Avşarlarla birlikte Kürtler ve Çerkezlerde
vardır. Sarız’ın Avşarları yarı göçebe halinde yazlarını Uzunyayla’da, kışlarını Adana’nın Kadirli kazası
ile Ceyhan ilçesi arasında geçirmekte iken, 1856 yıllarında Türkiye’ye göç eden Çerkezler Uzunyayla’ya
yerleşmişler10.
Dokumacılık, Sarız Merkez’de, Yeşilkent kasabasında ve bazı köylerde hâlâ yapılmaktadır. Dokumacılığın yapıldığı köyler: Akoluk, Ayranlık, Büyükörtülü, Büyüksöbeçimen, Çağşak, Çavdar, Çörekdere,
Dayoluk, Damızlık, Gerdekmağara, Kemer, Karapınar,
Kırkısrak, Kurudere, Küçükörtülü, Küçüksöbeçimen,
Tavla, Tekneli, Yaylacı’dır.
II. Sarız Yöresi Dokumaları

Sarız merkez ve köylerinde dokunan düz dokumaları
üç sınıfa ayırabiliriz:
1- Geleneksel Sarız Dokumaları
2- Değişik illerden gelerek Sarız’a yerleşen kişilerin, geldikleri yerlerdeki dokuma bilgilerini
Sarız’a getirerek, uzun yıllar Sarız’da dokudukları dokumalar.
3- Son yıllarda düz dokumalara artan talepten
dolayı Ticari amaçla dokunan dokumalar.
Yöre halkının temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Çoğunlukla koyun ve keçi yetiştirilir. Buna paralel olarak da
dokumalarda yün malzeme fazlaca kullanılmıştır. Yünlerin
iplik haline gelinceye kadar geçirdikleri işlemler yöre halkı
tarafından yapılmıştır. Son yıllarda ise ticari amaçla dokunan dokumalarda malzeme hazır getirildiğinden ve yünlerin iplik haline gelinceye kadar uygulanan aşamaların
zahmetli olmasından dolayı yörede ip yapımıyla uğraşanların sayısı azalmıştır. Son yıllarda ise; pamuk, orlon gibi
malzemelerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Koyunlar yılda iki
kez kırkılır. Kırkımdan sonra; yün/ kıl tarağı ve yay ile lifler
tel tel ayrılır. Taranarak ve Yay ile atılarak lifleri açılan yün,
istenilen kalınlıkta eğrilip bükülerek iplik haline getirilir.

Kayseri’de El Sanatları; Türkiye Cumhuriyeti Kayseri Turizm, Kültür,
Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları no: 3.
Gülderen Kılıç; Sarız ve Çevresinde Yaşayan Avşarların Örf ve Adetlerinin Tetkiki, Yayınlanmamış Lisans tezi (E.Ü. İlahiyat Fak.), Kayseri
1996, s.8.
Mehmet Arık; Sarız Tarihi, Yayınlanmamış Lisans Tezi (E.Ü. İlahiyat Fak.), Kayseri 1983, s.7.
Gülderen Kılıç; Sarız ve Çevresinde Yaşayan Avşarların Örf ve Adetlerinin Tetkiki, Yayınlanmamış Lisans Tezi (E.Ü. İlahiyat Fak.), Kayseri
1996, S.8.
Muhsin İlyas Subaşı; Dünden Bugüne Kayseri, Geçit Yayınevi, Kayseri 1998, 4. baskı, s.280.
Mehmet Arık; Sarız Tarihi, Yayınlanmamış Lisans Tezi (E.Ü. İlahiyat Fak.), Kayseri 1983, s.13.
Muhsin İlyas Subaşı; Dünden Bugüne Kayseri, Geçit Yayınevi, Kayseri 1998, 4. baskı, s.281.
Muhsin İlyas Subaşı, Dünden Bugüne Kayseri, Geçit Yayınevi; 4.
Baskı, Kayseri, 1998, s.281
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Gülderen Kılıç; Sarız ve Çevresinde Yaşayan Avşarların Örf ve Adetlerinin Tetkiki, Yayınlanmamış Lisans tezi (E.Ü. İlahiyat Fak.), Kayseri
1996, s.9.
10 Mehmet Arık; Sarız Tarihi, Yayınlanmamış Lisans Tezi (E.Ü. İlahiyat Fak.), Kayseri 1983, s.13.
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Eğrilen ipin bükülmesinin sebebi; ipin sağlamlığını arttırmaktır. Bu işlemi yapmada; İğ, Kirman ve Çıkrık gibi
aletler kullanılır. Kirman, iğ’deki yuvarlak tahta yerine,
çapraz olarak birbirine geçmiş iki tahtadan ve bir çengelli
eksenden ibarettir. Bunda da iğ’de olduğu gibi iplik bükülür. Bükülen iplik çapraz tahtaların aralarına karşılıklı sarılır. Kirmanda yün, pamuk gibi kısa liflerin bükülmesinde
kullanılır11. Ayrıca eğrilen ipler, gülcen (gülcan) da yumak
haline getirilir. Günümüzde Sarız’da büküm aletler çok az
kullanılmakta, kullanılmayan büküm aletleri ise yurt içi ve
yurt dışına hediye edilmektedir.
Boyama: Sarız ilçesi ve köylerindeki dokumalarda; satın
alınan ipler, doğal boyama yöntemleri ile boyanan ipler
ya da piyasadan satın alınan toz boya ile boyanan ipler
görülür. Bilinçli olarak dokumaya canlılık kazandırmak
için bazı motifler orlon iplerle dokunmuştur. Yörede
çile boyama yapılmakta ve çileye Kelep adı verilmektedir. Eskiden sadece yün iplikler boyanırken, artık pamuk
ipliklerde boyanmaktadır. Boyama işlemi büyük bakır
kazanlarda yapılmaktadır. Doğal boyama uygulanırken;
tamamen yörede var olan bitkiler, soba isi, koyun tezeğinin külü gibi doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Bazı
bitkilerin boyar maddeleri yüne direkt geçerken, bazı
bitkiler için ara maddeye ihtiyaç duyulur. Bu ara maddenin kullanımına mordanlama adı verilir. Mordanlama
işlemine yörede Seğleme denilmektedir. Mordan maddesi olarak yörede genellikle şap kullanılır ve yörede şapa
Seğ denilir. Canlı renkleri elde etmek için; Kayseri’den
toz boya satın alınır. Genellikle uygulanan boyama yöntemi ise bitkiler ve toz boyaların bir arada uygulandığı
boyama şeklidir. Sentetik boyaya yörede yamçı adı verilmektedir. Ayrıca eskiden Kemer köyünde boyacı veya
küpçü adı verilen kişilerin, boyama işlerini yaptıkları köy
halkı tarafından verilen bilgiler arasındadır. Dokumalarda kullanılan renklerin nasıl elde edildiği konusunda
kısa bilgiler şu şekilde verilebilir:
Yeşil: Sütleğen otu kaynatılıp, içine satın alınan yeşil
renkteki toz boya dökülerek elde edilir.
Gri: Yörede Boz renk olarak ifade edilir. Siyah ve Beyaz
yünleri karıştırarak elde edilir. İpler boyandıktan sonra
geride kalan boyalı sulardan da bu renk elde edilebilir.
Beyaz: Çoğunlukla Yünün kendi doğal rengi olarak
kullanılır, boyama yapılmaz. Beyaz renk yörede anamalı şeklinde de söylenir.
Turuncu: İs kaynatılır, ip kaynatılmış isli suya bastırılır, tekrar kaynatılarak elde edilir. Turuncu renk yörede kınalı sarı olarak, ifade edilir.
Sarı: Soğan kabuğundan ve sütleğen otundan elde edilir. Sarı renk yörede çiğ sarı olarak ifade edilmektedir.
Pekmez rengi: Yörede yetişen ve Çalpa bitkisi diye
bilinen bitkiden elde edilir.

Kahverengi ve Tonları: Meşe yaprağından, Ceviz
kabuğundan elde edilir. Yörede kahverengi renk saz
olarak ifade edilmektedir.
Kırmızı: Karamık bitkisinin kökünden elde edilmektedir.
Pembe: Şayak olarak söylenir. Hazır alınan toz boyalardan elde edilir.
Siyah: Elma yaprağından, meşe palamudundan elde
edilir.
Mor: Murt çalısından elde edilmektedir.
Elma yaprağı, Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı,
karamık kökü, sütleğen otu, çalpa otu ile boyama
yaparken renklerin akmaması için kezzap ve ekşi (sumak) atılmaktadır.
Son yıllarda Sarız’da ipler boyanmamakta, esnaf
tarafından getirilen iplerle dokuma yapılmaktadır.

11 Hilmi Dülkadir: Mut ve Çevresinde Milli El Sanatlarımız ( Istar Dokuma), Dokuma Tekniği, Çeşitleri, Milli Gelenek, Görenek ve Sanatları Serisi: 1, Ankara, 1985,s.17.

Foto. 1 Seleser desenli kilim

Motif ve desen özellikleri:

Yörede çuval, heybe, oklavalık, iğlik, ita, yastık vb.
dokumalarda kilim ve cicim tekniğinde dokunmuş ve
genellikle keklik izi (Çizim:6), solucan, göz, pıtrak, yarım pıtrak, pampal (gelincik), elibelinde, koçboynuzu, başak (Çizim:13), vb. motifler kullanılmıştır.
Sarız’da dokunan kilimlerde farklı özellikler göze çarpar. Erzurum, Kars, Yahyalı, Sivas, Van gibi yörelerden ilçeye göç olduğundan kilim dokumalarda karma etki hissedilir. Sarız’da uzun yıllar dokunan kilim
dokumaları desen ve motif özelliklerine göre kendi
arasında dört gruba ayrılabilir:

Çizim. 6 Keklik İzi

Çizim. 13 Başak

1- Seleser Kilim: Seleser kilim deseninde simetrik
Elibelinde motifleri bulunmaktadır. (Fotoğraf: 1)
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2- Kuşlu Kilim: Desende kuş figürleri yer almaktadır
(Çizim: 8). Bu desen Avar Kilimlerindeki desene benzemektedir. “Anadolu Figürlü kilimlerin güzel bir örneği olan Avar kiliminin orta zemininde büyük madalyon
halinde, kenarlarında ve içinde belirgin bir şekilde
uzun boyunlu kuş figürleri bulunan motifler vardır”12.

5- Dibekli Kilim: Desenin ortasında dibeğe benzer
şekiller yer aldığından bu isim verilmiştir. Yörede
ahşap dibekler yaygındır ve içinde genelde sarımsak
ezilir. (Fotoğraf: 4)

Çizim. 8 Kuşlu Kilim
Foto. 4 Dibekli kilim

3- Sandıklı Kilim: Desende değişik sayılarda sandık
adı verilen geometrik şekiller (kare ya da kareye yakın
dikdörtgen) yer alır. (Fotoğraf: 2)

6- Soy Kilim: Renkli bantlar halinde dokunan dokumalara yörede tahta adı verilir. Motifsiz veya az motifli dokumalara soy kilim denir.
Tezgâh ve Avadanlıklar: Kayseri’nin diğer ilçe ve
köylerinde çoğunlukla Germe Tezgâh tipi kullanılmasına rağmen, Sarız merkez ve köylerinde ahşap
Sarma Tezgâh kullanılmaktadır. Böylece boyları
uzun dokumalar dokunmuştur. Tezgâhlar genellikle
evlerin oturma odalarındadır ve tavana sabitlenmiş
haldedir. Yörede Sarma Tezgâh Istar veya İp ağacı şeklinde söylenmektedir. Dokuyucu ya daha önce dokunmuş dokumalardan kendine model alır veya da
ezberindeki motiflerle dokumaya başlar. Dokuma
yapılırken kullanılan avadanlıklar: bıçak ve kirkittir.
Sarız köylerinde kirkite tarak denilmektedir. Yörede
tezgah ve avadanlık sayıları çok hızlı şekilde azalmış,
tezgah parçaları bahçe kenarlarına ağıl yapmakta kullanılmış veya yakılmıştır.
Dokuma Özellikleri ve Çeşit: Sarız merkez ve köylerinde düz dokumalardan özellikle kilim ve cicim
dokuma tekniklerinde oldukça zengin dokumalar
mevcuttur. Cicim dokuma tekniğine, tekniğin zorluğundan, zülüm gibi gelmesinden dolayı zülü denilmektedir. Sedef ve bordüre yelen/yeleni denilmektedir.
Kompozisyonda boş yerlere gelişigüzel, boşluk doldurmak amacı ile yerleştirilen motiflere tapkır denilir.
Sumak ve zili teknikleri, Kilim ve Cicim tekniklerine
göre daha azdır. Sarma tezgâhta dokumaların boyları
istenilen uzunlukta yapılmaya imkan sağladığından
Sarız düz dokumalarının boyları oldukça uzundur.
Yörede; Yer Kilimi, Duvar Kilimi, Sedir (Divan) veya
Kanepe Yaygıları, Ahretlik Dokuma (Öbür Dünya Kilimi), Çuval, Yük Perdesi, Yük Kilimi, Heybe, Yastık,
İta, Oklavalık, İğlik, Tuz Torbası/Çantası, Sütlük, Palaz/Palas gibi dokuma ürünlerine rastlanmıştır.

Foto. 2 Sandıklı kilim

4- Zincirli Kilim: İç zemindeki motiflerin birbirlerine
eklenmiş gibi görünmelerinden dolayı bu isim verilmiştir. 2. sıradaki desenler 1. sıraya göre kaydırılmış
eksende yer alır. (Fotoğraf: 3)

Foto. 3 Zincirli kilim

12 Fahrettin&Naciye Kayıpmaz; “Avar Kilimleri”, Antik&Dekor Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Sayı:7, Temmuz-Ağustos-Eylül 1990, s. 115.
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Foto. 6 Duvar yaygısı

Yer Kilimi: Yaygı olarak da söylenir. Yere sermek amacıyla kullanılır. 2 kanat (şak) şeklinde dokunur ve iğne
ile sonra motifler simetri oluşturacak şekilde dikilir.
Bazen Tek şak olarak da kullanılır. Takribi 200x400 cm.
ebatlarındadır. Sarız merkezdeki evlerin çoğunda makine halısı bu dokumaların yerini almıştır.
Duvar Kilimi/Yaygısı: Sarma Tezgâhta istenilen
ebatta dokuma yapabilme olanağı vardır. Sarız ilçesinin özellikle dokuma yapılan köylerinde, duvara
kilim asma geleneği çok yaygındır. Yörede kilimler
adeta duvara asmak için dokunmuştur. Artık dokuma sanatıyla uğraşmayan ailelerin evinde bile duvar
kilimi asılıdır. Çoğunlukla odanın iki duvarını kaplayan ebatta duvar kilimlerinin yanında takribi aynı
büyüklükteki odaların bazen üç duvarını da kaplayan
kilimlerle de karşılaşılmıştır. Bazen bu kilimlerin
üzerine aile bireylerinin fotoğrafları, ayna, av tüfeği
vs. asılmıştır. “Bu kilimler hem duvarı süsler hem de
duvardan gelebilecek soğuk ve nemi önler13. Duvar
kilimleri belli bir süre kullanıldıktan, sonra yer kilimi
olarak da kullanılmaktadır. (Fotoğraf:6)
Sedir (Divan) Veya Kanepe Yaygıları: Evlerin,
oturma odalarına, ev halkının ve gelen misafirlerin
oturmaları için konulan sedirlerin (divanların) veya

kanepelerin üzerine serilen dokumalardır. Zaten günümüzde çoğu evde de sedir (divan) yerini kanepelere bırakmıştır. Sedir (divan) için yapılan dokumalar
sonraları kanepeler üzerine serilir olmuştur. Dikdörtgen formunda olan bu dokumalar günümüzde sedir
örtüsü veya kanepe örtüsü olarak eskisi kadar yaygın
kullanılmamaktadır. Sarız ilçesinin özellikle Çağşak
köyünde sedir (divan) veya kanepe örtülerinin güzel
örneklerine rastlanmıştır.
Ahretlik Dokuma (Öbür Dünya Kilimi): “Anadolu’da
kadınlar genç kızlığı sırasında veya evlendikten sonra kendisi ve kocası için sağlığında veya öldükten
sonra hayrına camiye serilmek üzere halı ve düz dokuma yaygı dokur. Dokuma yapmasını bilmeyenler,
ısmarlama yoluyla, başkasına dokuttururlar. Ölüm
için dokunan örnekler taraflardan birisi ölünceye
kadar saklanır. Özellikle yaşlı hanımlar bunları kefenlik bezleriyle birlikte sandığın bir köşesinde hazır
halde bekletirler. Bu örnekler diğer dokumalar gibi
alınıp satılmaz. Darda kalınsa bile elden çıkartılmaz.
Öldükten sonra “kişinin bu dünyadan götürebileceği
tek malın yaptığı iyilikler ve camiye bağışlayacağı bir
kilim ve birkaç metrelik kefen olduğu” inancıyla dünyalık olarak saklanır. Erkek veya kadın öldüğünde, cenaze üzerine serilen düz dokuma yaygı, mezarlıktan
dönüşte, ölen kişinin hayrına camiye serilir. Camiye
bağışlanan bu halı veya düz dokuma yaygıya ölümlük

13 Bekir Deniz; Ayvacık (Çanakkale) Yöresi Düz Dokuma Yaygıları (KilimCicim-Zili), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara,
1998, s.15.
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(halı-kilim) denir. Bu amaçla dokunan halı ve düz dokuma yaygılar Anadolu’nun her yerinde değişik isimlerle tanınır. Sözgelimi Çanakkale yöresinde ölümlük
kilim, Konya, Aksaray, Kayseri, Kırşehir çevresinde
ahretlik kilim (öbür dünya kilimi), Manisa, Denizli, Aydın
çevresinde sargı kilimi (tabuta sarılan kilim) adı verilir.
Söz konusu bu dokumalar, bağışlandıktan sonra caminin malı sayılır. Hiç kimse tarafından alınıp satılamaz. Kullanma hakkı tamamen serildiği camiye
aittir”14. Sarız ilçesine bağlı Büyüksöbeçimen Köyü
Cami ve Karapınar Köyü Camileri Ahretlik dokumalar
yönünden oldukça zengindir.
Yük perdesi: Sarız yöresi düz dokumaları denilince
akla ilk önce duvar kilimleri sonrasında da yük perdeleri akla gelmelidir. Sarız merkez ve dokuma yapılan
köylerde yüklük perdeleri çok yaygındır. Odanın bir
kenarına iptidai şekilde yapılan, 55-60cm. yüksekliğinde seki üzerine mutlaka yörede çalma adı verilen
sık motifli cicim ve kilim tekniğinde yük perdesi örtülmektedir. Üzerine de yatak, yorgan vs. malzemeler
dizilmektedir. Yörede bu dokuma türünün genelde
koyu kırmızı zeminli dokunduğu gözlemlenmiştir. Bir
kanat olarak dokunup kullanılmaktadır. (Fotoğraf:5)
Yük Kilimi: Kilim halıdan daha hafif olduğundan
kullanımı da pratiktir. Bu tür kilimler eşya taşımak
için kullanıldığı gibi örtü amaçlıda kullanılır. Yatak, yorgan, kullanılmayan dokumalar, yastıklar vs.
malzemeler, ahşaptan yapılmış, 55-60cm. yükseklikdeki seki üzerine üst üste dizilir ve üzerine kilim
örtülür. Böylece hem eşyalar korunur hem de odanın
bir kenarında toplanan eşyalar estetik bir görünüm
kazanır. Genellikle İki kanat (şak) halinde kullanılır.
Yaklaşık 120cm. genişliğinde ve 400cm.boyunda dokunmaktadır.
Çuval: Sarız ilçesinin Kemer Köyü, çuval dokumaları
yönünden oldukça zengindir. Çuvallar iki şekilde dokunmaktadır. Birinci şekil: çuvalın ön ve arkası ayrı
ayrı dokunup sonradan birleştirilmektedir. İkinci
şekil ise: yörede aykırı çuval adı verilen büyük ve tek
parça halinde dokunur ve dokuma bittikten sonra ikiye katlanıp alt ve bir tarafın dikildiği çuvaldır. Aykırı
çuvalda desen çuvalın önünde ve arkasında tek taraftadır. Yöre halkının aykırı çuvalı anlatırken, diğer
çuval dokumasına göre daha az kıymet verdiği gözlenmiştir. Çuvalların desenleri genelde cicim tekniğinde, desensiz kısımlar ise kilim tekniğinde dokunmuştur. Yeşilkent (Yalak) Kasabasında içine çamaşır
konulan çuvallara rastlanmıştır. Bu belde de çamaşır
koymak amaçlı kullanılan bu dokumalara Karçın adı

verilmektedir. Çuvallar yün ve pamuk malzemeden
dokunmuştur.
Yörede motif ve desen özelliklerine göre çuvallara isimler verilmiştir. Yılan Kovan Çuvalı, Boncuklu
Çuval(Çizim:9), Belidar Çuval, Koçboynuzlu Çuval,
Develi, Deve Boynu (Çizim:2), Deve Tabanlı Çuval (Çizim:1), Alaboncuk (Çizim:11), Başak(Çizim:13), Kurtağızlı pıtrak (Çizim:14), Sığır Sidiği (Çizim:12) Kız Kaçıran
Çuvalı (Çizim:4) vb. Kız kaçıran çuvalı adını verdikleri
desenden bir çuvalı çeyizi için dokumaya çalışan genç
kız desenin zorluğundan dolayı dokumayı bırakıp kaçar
ve desenin adı sonra Kız Kaçıran olarak kalır.

Çizim. 2 Deve Boynu

Çizim. 4 Kızkaçıran Çuval
Deseni

Çizim. 9 Boncuklu Çuval Deseni

Çizim. 11 Ala Boncuk

Çizim. 12 Sığır Sidiği

Çizim. 13 Başak

Çizim. 14 Kurt Ağızlı Pıtrak

Heybe: Yük taşımak için kullanılmaktadır. Genellikle
yün ve keçi kılından dokunmuştur.
Palaz/Palas: Bu tür dokumalara; kapı önlerinde, saman yığınlarının üzerinde, ahşaptan yapılmış tuvaletlerin üzerine örtülmüş halde karşılaşılmıştır. Halkın önem vermediği dokumalardandır.
Yastık: Yörede dokuma yastıkların sayıları oldukça
azdır. Ortalama 60x120cm. ebatlarında dokunan yastıkların bazılarında her iki yüz desenli, bazılarında ise
sadece ön yüz desenli olabilmektedir.
İta: Yörede, yemeklerde yufka ekmek yaygın yiyecek
türüdür. Köydeki bayanlar ekmek tahtasında hamuru

14 Bekir Deniz; Ayvacık (Çanakkale) Yöresi Düz Dokuma Yaygıları (KilimCicim-Zili), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara,
1998, s.14.
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oklava ile açarken unların yere dökülmemesi için
ekmek tahtasının altına serdikleri örtüye yörede verilen isimdir. Özellikle çözgüler pamuk malzemeden
dokunur. Pamuk malzemenin unları geçirmediğini
ve o yüzden tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Kilim
tekniğindeki zemine küçük boyutlarda seyrek cicim
tekniğinde motifler serpiştirilmiştir. Başak, Kıvrım
(Çizim:5), Keklik izi (Çizim:6), Başak motifleri yaygın
şekilde kullanılır. Kareye yakın ebatta dokunur.

Çizim. 5 Kıvrım

görünümündeki dokumanın içine yerleştirilir. Dokumanın bir tarafında uzun, bir tarafında kısa olan
kulpları vardır. Bu kulplar sayesinde süt kolayca
taşınılabilir. Dokuma içerisindeki deri, sütün yere
dökülmesini engellemekte ve sütün korunmasını
sağlamaktadır. Kilim zemin üzerine motifler cicim
tekniğinde dokunmuştur. Sütlük adı verilen bu dokumaların yaklaşık ebatları: En: 45 cm. X Boy: 60 cm.
dir. (Fotoğraf:7)
Yukarıda adı geçen dokuma türleri günümüzde
neredeyse dokunmamakta, yöre halkı önceden dokudukları dokumalarıda özellikle Gaziantep’den gelen
esnafa makine halısı karşılığı vermektedir.

Çizim. 6 Keklik İzi

Oklavalık: Evlerin mutfaklarında kullanılmak üzere,
dar ve uzun olarak dokunmuş içine oklava konulan
dokumalardır. Duvara asılır.
İğlik: Yöre halkının; yün eğirmek için kullandıkları;
kirman, iğ gibi aletleri koydukları dar ve uzun dokumalarıdır. En olarak oklavalık ile aynı olmasına rağmen, boy olarak oklavalığın uzunluğunun yarısı kadar
olmalıdır. Bu dokumalar da duvara asılır. (Fotoğraf:8)

Foto. 8 İğlik

Tuz Torbası / Tuz Çantası: Çobanların, özelliklede
küçükbaş hayvanlarına tuz yedirmek için boyunlarına
asarak yanlarında taşıdıkları içine tuz koydukları çantalardır. Ebat olarak yaklaşık 40x40cm.dir.
Sütlük: Tavla köyünde sütlük olarak ifade edilen dokuma ürünlerine rastlanmıştır. Sütlükler, çanta görünümünde olup, ortadan dikilmiş iki parça halindedir. Koyun derisinin lifleri temizlendikten sonra,
kaynar suda kaynatılır. Sonra deri yere serilerek her
tarafı tuzlanır. Böylece temizliği yapılır. Süt derinin
içerisine konur. Deri, önceden dokunmuş olan çanta

Foto. 7 Sütlük
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III. Değerlendirme ve Sonuç

sında tezgâhların parçalanarak bahçe kenarlarına
çit yapımında kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Yörede geleneksel anlamda dokunmuş dokumalarda çiti örülmediği gözlenmektedir. Saçaklar saç
örgüsü şeklinde yapılırken son yıllarda makreme
örgü teknikleri saçaklarda görülmeye başlanmıştır.

Yörede uzun yıllar önce dokunmuş dokumaların
ebatları çok büyüktür. Günümüzde genellikle ticari
amaca yönelik dokunan dokumalarda büyük ebatlı dokumalar dokunmamaktadır. “Geleneksel düz
dokumalarımızda malzeme, saf yünden el eğirmesi
iplerdir. Son yıllarda satın alınan yün, pamuk, orlon
gibi ipliklerin kullanımı yörede yaygınlaşmıştır. Eskiden yapılan dokumalarda doğal boyama yöntemleri yaygın olarak kullanılmakta iken, günümüzde
boyama neredeyse yapılmamakta, ipler boyanmış
halde satın alınmaktadır. Eski dokumalarda kullanılan desenler anneden kıza miras şeklinde bir
sonraki nesle aktarılır, dokuma yapabilecek yaşa
gelmiş bir kız çocuğu, annesinin yaptığı dokumayı
görerek deseni ezberine alırdı. Günümüzde ağırlıklı
olarak ticari amaca yönelik dokumalar yapıldığından, piyasanın isteğine göre hazırlanmış kimlikleri
olmayan desenler yöreye, esnaf eli ile getirilmektedir. Son yıllarda geleneksel dokumalara artan talebin paralelliğinde, dokumalarıyla ünlenmiş, yörelere giderek, para veya makine halısı karşılığında,
yörelerin renk, motif, kompozisyon, ebat, malzeme
vb. yönünden karakteristik dokumaları toplanmış
veya toplanmaktadır. Sarız yöresi halkı; kendi elleriyle ürettikleri dokumaların, sanat eseri olduğundan habersiz özellikle Gaziantep’den gelen makine
halısı satıcılarına, el dokumalarını vererek makine
halısı almaktadır. 1997 yılında, kaymakamlık öncülüğünde Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilçede 100 adet kilim tezgahı yaptırılarak kilim
dokuma atölyesi kurulmuştur fakat birkaç yıl içinde
kapatılmıştır15.
Sarız ilçesinde ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışına gidenlerin sayısında artış olmuştur.
Yörede dokunmuş dokuma örnekleri, avadanlıklar,
büküm aletleri vb. böylece yurt dışına götürülmüş
ya da götürülmeye devam etmektedir. Sarız ve çevresinde çok moda olan bir uygulama ise: Düz dokumalardaki motiflerin orlon iplerle şişte örülmesidir. Bu uygulama o kadar popüler hale gelmiştir
ki tezgâhta dokuma yerine elde örülerek yurt dışına
gidenler aracılığı ile pazarlanmaktadır. Sarız yöresindeki halk ile görüşmelerde zaman zaman “dokumalarımızı sattık, son yıllarda da dokumuyoruz,
şimdiye kadar neden gelip araştırmadınız” gibi sorularla karşılaşılmıştır. Köy araştırmalarımız sıra-
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Carpet in the Aq Qoyunlu
Turkmen Period
Ak Koyunlu Türkmenleri Döneminde Halı Sanatı
Karim MİRZAEE*

Zira çeşitli uygarlıklar Tebriz’i kendilerine başkent olarak seçmişlerdir. Zira Şah İsmail, İlhanlı, Al-ı Celayir, Kara Koyunlu ve Ak Koyunlu
başkenti olan Tebriz’i aynı zamanda kendilerine başkent olarak seçmişlerdir. Bilindiği üzere,
Sultan Selim Han, Çaldıran muharebesi sonrasında, çok sayıda Tebrizli sanatçıyı İstanbul’a
davet etmiştir.
Anahtar kelimeler: Halı, Türkmen, Ak Koyunlu, Tebriz, Desen

ÖZET
15.Yüzyıl ortalarında Teymuriler doğuda,
Osmalılar batıda Ak Koyunlular ise ikisinin
arasındaki bölgede hüküm sürmüşlerdir. Osmanlılar ve Ak Koyunlular arasındaki ilişkiler
sayesinde Batı ile kurulan ilişkiler sonucunda
Türkmenlerin sanatına dair çok değerli bilgiler, batılı büyükelçiler ve araştırmacılar vasıtasıyla, günümüze kadar gelmiştir. Örneğin
Josafa Barbaro, Tebriz Heşt Behişt Sarayı’nın
güzelliklerini anlatırken, anlatımında büyük
bir ipek halıya işaret etmiştir. Kendisi, sanatsal ayrıntı vermemekle birlikte, elimizdeki örnekler incelendiği zaman, bu halıların genel
özelliklerini ortaya koyan tipolojisi tarifleyebiliriz. Türkmen halılarının çoğu, haşye (bordür)
leri Küfi süsleme deseni ile vurgulanmıştır;
Ayrıca Selcuklu haşyesi olarak bilinen bu desenler, Selcuklu, İlhanlı ve Celayiriler zamanından kalmıştır. Küfi desenler sadece haşyede
değil, zemin ve göbeklerde de kullanılmıştır.
Türkmen halılarının genel tasarımı
incelendiğinde; “halı yüzeyi” el yazmalarıyla
doldurulmuştur. Haveran name ve hamse i nizami
bu sözü edilen el yazmalarıyla süslenen halılar arasında sayılabilir. Halı yüzeyini kaplayan
bu yazı çeşitleri, Filologlar için de ayrı bir paleografik araştırma konusudur.
Safevi ve Osmanlı halıları belirgin bir şekilde Ak Koyunlu geleneğinden çıkarılarak kendi
tipolojileri doğrultusunda sınıflandırılabilir.

ABSTRACT
Contemporaneous with Timurids in East and
Ottoman in West, Aq Qoyunlus ruled in the
mid-15th century, in a territory between them.
Thanks to Aq Qoyunlus relationship with
west, there are valuable information left from
western ambassadors and scholars about
Türkmen art. For example Josafa Barbaro, describing the beauties of Tabriz Hasht Behesht
palace, refers to a big silk carpet spread on the
palace’s floor. Of course, he does not give the
artistic detail, but we can estimate its general
characteristics based on typical imagery and
patterns of the era. Margins of Türkmen carpets are punctuated with Kufi embellishment
patterns; this patterns, also known as Saljoughi
margin, are left from the time of the Saljugids,
Ilkhanids, and Al i Jalayer. Kufi patterns are
used not only in the margin but also in the
ground and medallion.
Türkmen carpets have been frequently dealt
with in several manuscripts including Khavaran Nameh, and Nezami’s Khamseh.
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od of government and their culture. In the Iranian
provinces, Uzun Hasan maintained the pre-existing
administrative system along with its officials, whose
families had in some cases served under different dynasties for several generations.3 There were only four
top civil posts, all held by Iranians, in Uzun Hasan’s
time: those of the vizier, who headed the great council
(divan); the mostawfi al-memalek, who was in charge of
the financial administration; the mohrdar, who affixed
the state seal; and the marakur (stable master), who
looked after the royal court.
In letters from the Ottoman Sultans, when addressing the kings of Aq Qoyunlu, such titles as Malek
al-Mulook al-Iraniyyeh (King of Kings of Iran), Sultan alSalatin Iraniyyeh (Sultan of Sultans of Iran), Shehanshah
Iran Khadiv ajam (King of Kings of Iran and the Ruler
of Persia), Jamshid Shawkat ve Fereydoon Raayat ve daaraa
deraayat (Powerful like Jamshid, Flag of Fereydoon and
Wise like Darius) have been used.4 Uzun Hasan also
held the title “Padishah-i-Iran”(King-ruler of Iran),5
which was re-adopted again in the Safavid times
through his grandson Ismail I, the founder of the Safavid dynasty.
According to Byzantine chronicles, the Aq Qoyunlu were present in eastern Anatolia and north west
of Iran from at least 1340, and most of their leaders,
including the dynasty’s founder, Uzun Hasan married
Byzantine princesses.6
Aq Qoyunlu Turkmen first acquired land in 1402,
when Tamerlane granted them all of Diyarbakır. For
a long time, the Aq Qoyunlu were unable to expand
their territory. However, this changed with the rule
of Uzun Hasan who defeated the Qara Qoyunlu Turkmen leader, Jahān Shāh, in 1467.
After the defeat of a Timurid leader, Abu Sai’d,
Uzun Hasan was able to take Baghdad, along with
territories around the Persian Gulf. He expanded
into Iran as far east as Khorasan. However, around
this time, the Ottoman Empire thought to expand
eastwards, a serious threat that forced the Aq Qoyunlu into an alliance with the Qaramanids of central
Anatolia.

Safavid and Ottoman carpets can rightly be
categorized as the direct descendant of Aq
Qoyunlu tradition, since Shah Ismail selected
Tabriz – the same capital city of Ilkhanid, Al I
Jalayer, Qara Qoyunlus and Aq Qoyunlus – as
his capital and Sultan Selim transferred most
of the artist from Tabriz to Istanbul after Chalderan conflict.
Keywords: Carpet, Turkmen, Aq Qoyunlu,
Tabriz, Pattern.
History of Aq Qoyunlus government

Map. 1, Territory of Aq Qoyunlu, second half of 15th century.

The leaders of Aq Qoyunlu were from the Bayandur Oghuz clan1 and were considered descendants of
the semi-mythical founding father of the Oghuz Khan.
The Bayandurs behaved like statesmen rather than
warlords and gained the support of the merchant
and feudal classes of South Caucasus.
D. Bekir States; Turkish carpet art continued its
development with the conquest of Anatolia by Turkish in 1071. Anatolian-Turkish carpet art originated
from central Asia. The Turkish brought their carpet
tradition with themselves when they came to Anatolia
[and Iran] from Central Asia. After giving some information about West Anatolia in the book called Kitab
bast u’larz fi’ttul ve’l arz, Ibn Said says the following…
There are Turkman mountains and Turkman state in
the western part of this region. Turkman people who
are from the Turkish race conquered the Greek land
during the Seljucks period…These people weaved
Turkman carpets called “el busut-Turkmaniyye”.2
With the conquest of Iran, not only did the Aq
Qoyunlu center of power shift eastward, but Iranian
influences were soon brought to bear on their meth1
2

3
4

5

C.E. Bosworth and R. Bulliet, The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual, Columbia University, 1996, p. 275.
Bekir Deniz, “The Origins of the Art of Anatolian-Turkish Carpet
Weaving”, Akdeniz Sanat Dergisi, Sayı 2, 2008, p. 56.

arış I X / 2 0 1 3

6

61

Jean Aubin. “Etudes Safavides: Shah Ismail I et les notables de l’Iraq Persan”, JESHO 2, 1959, pp. 37-81.
Seyyed Ali Mua’yyad Sabeti, “Asnaad o Naameh-aayeh Tarikhi az Avael Dorrehaayeh Eslali taa Avakher ‘Ahd Shah Ismail Safavi” (historical
sources and letters from the beginning of the Islamic era till the
end of the era of Shah Ismail Safavi), Tehuri press, Tehran, 1366.
pp. 422 – 430.
H.R. Roemer, “The Safavid Period”, in Cambridge History of Iran,
Vol. VI, Cambridge University, 1986, p. 339.
Robert Mac Henry. The New Encyclopedia Britannica, Encyclopedia
Britannica, 1993, p. 184.

Ak Koyunlu Türkmenleri Döneminde Halı Sanatı
Karim MİRZAEE

As early as 1464, Uzun Hasan had requested military aid from one of the Ottoman Empire’s strongest
enemies, Venice, however, despite Venetian promises, this aid never arrived, and as a result, Uzun
Hasan was defeated by the Ottomans at Tercan in
1473, though this did not destroy the Aq Qoyunlus.
When Uzun Hasan died early in 1478, he was succeeded by his son Khalil Mirza (Sultan Khalil), but
the latter was defeated by a confederation under his
younger brother Ya’qub at the Battle of Khoy in Azerbaijan Province.7
Ya’qub, who reigned from 1478 to 1490, sustained
the dynasty for a while longer. However, during the
first four years of his reign there were seven pretenders to the throne who had to be put down. Following
Ya’qub’s death, civil war again erupted, the Aq Qoyunlus destroyed themselves from within, and they
ceased to be a threat to their neighbours.
The Safavids and the Aq Qoyunlu met in battle at Nakhichevan in 1501, and the Safavid leader
Shah Ismail forced the Aq Qoyunlu to withdraw .In
his retreat from the Safavids, the Ak Koyunlu leader
Alwand destroyed an autonomous Aq Qoyunlu state
in Mardin. The last Ak Koyunlu leader, Murād, brother of Alwand, was also defeated by the same Safavid
leader. Though Murād briefly established himself in
Baghdad in 1508, he soon withdrew back to Diyar
Bakr, signaling the end of the Ak Koyunlu rule.

After another Venetian ambassador, Ambroglio
Contarini arrived in Persia,12 Uzun Hasan decided
that Contarini would return to Venice with a report,
while Giosafat Barbaro would stay.13 Barbaro was the
last Venetian ambassador to leave Persia, after Uzun
Hasan died in 1478.14 While Hassan’s sons fought
each other for the throne, Barbaro hired an Armenian guide and escaped.15
In this context, we would like to memoirs of Venetian traveler and envoy Giosafat Barbaro. In 1478, he arrived in Tabriz and described his audience with the Aq
Qoyunlu ruler “Assambei” (Hasan bey, better Known
as Uzun hasan) and the preparations for great public
festival in Tabriz. In the narrative of his travels, Barbaro
mentions carpets several times, but one comment in
particular is often cited in the carpet literature. Here it
is, as translated into English in sixteenth century:
The daye following I prepaired to him [the king]
into a great feelde wthin the towne, wheare wheate
had been sowen, the grasse whereof was mowed to
make place for the tryomphe and the owners of the
grounde satisfied for it. In this place were many pavilion pight [erected] me he comaunded certin of his
to go wth me, and to shew me those pavilions, being
in nombre about an cth, [one hundred] of the which
I pused [perused] xl [forty] of fairest. They all had
their chambers whinfoothe [interior room], and the
roofes all cut of divers colors, the grounde being covered wth the most beautiful carpets, betwene which
carpets and those of CAIRO and Borse (in my judgment), there is as much difference as betweene the
clothes made of Englishe woolles and those of Saint
Mathewes.16
To understand Giosafat Barbaro’s comparison
between the carpets he saw in Tabriz and those of
Cairo and Bursa, It is necessary to give some explanation of each of the centers he mentions. Cairo was
famous for mamluk carpets, while for Bursa we can
read western Anatolian carpets, which Venetians
would have purchased in Bursa incidental to their
presence there to buy silk. To complete Barbar’s
comparison, in the first half of the sixteenth century
English wool was widely recognized as the very best

Reports of western ambassadors and envoys
from Aq Qoyunlu carpets

In 1463, the Venetian Senate, seeking allies
against the Ottoman empire, sent Lazzaro Querini
as its first ambassador to Tabriz.8
In 1473, Giosafat Barbaro was selected as another Venetian ambassador to Persia, due to his experience in the Crimean, Muscoy, and Tartary.9 Although
Barbaro got on well with Uzun Hasan, he was unable
to persuade the ruler to attack the Ottomans again.10
Shortly afterwards, Hassan’s son Oğürlü Mohamed,
rose in rebellion, seizing the city of Shiras.11

12 William Bayne Fisher, Peter Jackson, Laurence Lockhart “The
Cambridge history of Iran”, Cambridge University Press, New York ,
1986, p.377
13 Hugh Murray, Historical account of discoveries and travels in Asia, Edinburgh, 1820, p.19
14 Franz Babinger, Mehmed the Conqueror & His Time, 1992, Princeton
University; 1992, p.322
15 Hugh Murray, Historical account of discoveries and travels in Asia, Edinburgh, 1820, p.16
16 W. B. Denny, The Classical Tradition in Anatolian Carpets, The Textile
Museum, Washington DC, 2003, pp.25-26.

7

John E. Woods, The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire, University of Utah Press, Salt Lake City, 1999, p. 128.
8 Franz Babinger, Mehmed the Conqueror & His Time, Princeton University; 1992, p.305
9 Hugh Murray, Historical account of discoveries and travels in Asia, Edinburgh, 1820, p.10
10 William Bayne Fisher, Peter Jackson, Laurence Lockhart “The Cambridge
history of Iran”, Cambridge University, New York , 1986, p.377
11 Hugh Murray, Historical account of discoveries and travels in Asia, Edinburgh, 1820,p.15
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in the world, while the cloth of “saint mathewes”_
by which we may understand cloth of san Matteo_
was apparently cheap and low-quality woolens sold
at the San Matteo market near Santo Spirito in Florence.17
Depictions in miniature paintings are of usefulness. A painted manuscript (Photo. 1) that survives
from Aq Qoyunlu era, now in the Golestan palace museum in Tehran, shows scenes with carpets
spread on floor and ground and people sitting on a
carpet that appears to have a repeating pattern of
small knotted-outlines borders similar to the some
of Ushak carpets, with a white – on-red kufesque border. From this limited evidence we can reasonably
infer that in the later part of fifteenth century carpets
with Kufi designs were still quite common at the Aq
Qoyunlu court and other cities under Aq Qoyunlu’s
territory as Shiraz in south west of Iran.

another in battle the other defeated were obliged
to use the victor’s göl in their carpets and abandon
their own.
The origin of the göls were often associated with
the heradic birds which each turkmen rugs, widely
portrayed ın fifteenth-century Italian paintings, is
based on repeating panels incorporating birds or
other animals forms (Photo. 2). Such motifs undoubtedly had religious or totemic origins in pre-Islamic Asia, being used to propitiate the gods or ward
off evil spirits.18

Photo . 1, Khavaran name, Golestan museum, Tehran

Photo. 2, Turkmen göl, a so-called “Crivelli carpet”, 15th century,
Imparmüveszeti Museum, Budapest.

Turkmen göls

Kufic border

The göls themselves have great individual significance and some authorities attach much greater
symbolic meaning to them that to any other oriental
carpet motifs. W. Loges makes a distinction between
göls, meaning the heraldic primary motifs of each
tribe, and güls, motifs similar in construction but of
secondary importance. In the past most people have
assumed that the word göl ıs an etymological variant
of the Persian or Sanskrit word ‘gol’ ()گل, meaning
flower, and those Turkmen motifs represent stylized
flower forms. Thomas Knorr, however, states that göl
is an ancient Turkish word meaning clan or family;
and several other authorities have drawn attention
to features of göl whose origins owe nothing to floral
forms. Certainly it is now accepted that each tribe
had its own göl and that when one tribe conquered

Kufic border is thought to derive from a specific Arabic script Termed “Kufi”. An early form of Kufic border appears on 13th-century Saljuk carpet fragments.
(photo. 3) It is common on Anatolian Holbein and
Lotto carpets. The Kufic border is used on rugs of
Shirvan and other Caucasian rugs. A line of Kufic
script below is followed by a Kufic border from a 15thcentury Rug.19

Photo. 3, Kufic border in Saljuk carpets, 13th century.

18 P.R.J. Ford, Oriental Carpet Design, Thames and Hodson, London,
1997, p.176.
19 Peter. F. Stone, Tribal and village rugs. Thames & Hudson, London,
2004, p.172.

17. ibid, p. 25.

arış I X / 2 0 1 3

63

Ak Koyunlu Türkmenleri Döneminde Halı Sanatı
Karim MİRZAEE

As mentioned above, existent carpets in Aq Qoyun
miniatures have Kufic borders. These borders generally have crimson ground. The most specific of these
carpets is its location in Vakıflar Museum in Istanbul,
which is depended to East Anatolia. Probably it goes
back to 13th century with kufic border.(Photo. 4) This
carpet with a pure colorful ground has a border with
well used knots. An exact corner making and minute
arrangement explain the reality that these kind of carpets had one design upon which one weaver has knitted them. From the time of Saljuks, Kufic borders were
used in Iran and Anatolia but the most Outstanding example is this one which has been followed afterwards.

A prominent sample is the border of Sheikh Safi
carpet, later produced in Tabriz at Safavid era. It has
to be mentioned that carpets of Central Iran, like Isfahan and Kashan possess crimson borders. Border of
these two carpets remind Khavaran name miniatures,
painted at Aq Qoyunlu era, a man called Farhad has
painted on them at Shiraz. (photo. 6)

Photo. 4, Detail of a carpet with a Kufic border, 13th century,Vakıflar
Museum, Istanbul
Photo. 6, a carpet with dark-blue border, Khavaran name, Golestan
museum, Tehran

Here we would like to introduce two carpets that
probably both of them have been woven in 15th at Tabriz.
Now those are kept in Wher collection, Switzerland and
Philadelphia museum of art. They are with Kufic borders,
with carefully used borders and corners, also with elegant and proportional size which remind Vakıflar carpet.
No doubt both of them have outstanding and professional designers, who were painting in Turkmen courts.
The carpet in wher collection has a dark-blue main border from old traditions of Azerbaijan carpets. (photo. 5)

What was the main cause in using Kufic borders?
Some of the researchers believe that, we can not find
identity and quality of the carpets of clothes spread
as footcloth, through miniatures. Because miniaturist could make changes in design and style, and there
is no speaking picture for them in being as carpets.
In view of the writer, in miniatures of this period
those carpets that have these kinds of borders are
counted as piled carpets. For the following reasons:
A. The kind of designs of borders used as straight
lines without curvature. This is because of the way
of carpet weavings. Carpets of Aq Qoyunlu have
low density, and for this reason, it was very difficult
to weave crooked designs, and the artists preferred
designs harmonious with carpet density.
B. If Kufic margin was merely a decorative strap
near miniaturist, then why was it used more as
liner on the carpets, while it could be used at
tents, buildings and clothes? But it was avoided.
C. Continuation of applying kufic borders at real
carpets (not the copy ones) at later period, on
Safavid and Ottoman carpets, especially On
Ushak ones, explains extension of a carpet designing tradition. A Kufic border not only at following periods, but today is seen in same Ardabil and Quba carpets.
Upon what was mentioned above, Kufic borders
are one of the important decorations of carpets in
Turkmen period, Therefore a miniaturist, with attention to the realities has adopted it in his works.

Photo. 5, A Tabriz carpet with a Kufic border, 15th century, Wher
collection, Switzerland
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Octagon medallion

Another carpet from 15th century is probably
Tabriz, Aq Qoyunlu, with thin Kufic border and several slim margins which covers a wide ground of the
carpet. The ground of the carpet is Crimson with
repeated octagon medallions. In another word, medallion setting, in contrary to Philadelphia’s sample
(Photo. 7), is not defined with around lines, but only
by repetition of elements as young trees similar to
cypress and lotus, we may notice octagon design.
The carpet has a big-size medallion in the centre and
four middle-size one in four corners of the carpet and
several small-size octagon medallions between five
mentioned above medallions. (Photo. 5)
The another carpet that is attributed to Turkmen or
Timrod era by B. Balpınar and U. Hirsch is from Divriği
Ulu Mosque collection. On blue background, there exist octagons placed on each other and squares sides
of which are hooked inside. Inside the squares, hand
on hips motifs. There are seen in kilim and zili weavings. Especially in Sivrihisar and Afyon weavings. It is
stated that this carpet is also from 14th – 15th century.
On the side borders there exist –S – motifs and motifs
which look like Kufi writing.20(Photo. 8)

As researchers state, octagon medallions used in carpets, gets its roots from Central – Asia carpet weaving. Turks of that area, after migration toward the West
have had this sign and symbolic element with them.
Octagon medallions nowadays seen between
Tribal carpet weavers of Yemut, Tekke and Choder in
Central Asia, are in the following of the same designs
used at previous centuries among immigrant tribes.
This design has not only a special place at Central
Asia, but also at Caucasus, Anatolia and North-west
of Iran. Through this area it has been extended up to
Damascus (sham), and Mamluk era in Egypt. Special
big octagon medallion of those is called Mamluki or
Para-Mamluki. This expression was so widely used
among researchers that even carpets of other cities,
with this kind of design were called Para-Mamluk. A
main example is a carpet produced at 15th century,
probably in Tabriz, in the era of Aq Qoyunlus. (photo. 7) This Design has a Kufic border with Crimson
ground, and an octagon medallion made from round
Knots (Gireh) in the centre. The colour of Medallion is
light, around rotating rays of young trees and flowers
like Lotus (Shah Abbasi). Lotus with its special curvilinear is a beginning of a new epoch in designing
and weaving of carpets, while later in Safavid and
Ottoman Empire reached to its highest point in 16th
and 17th centuries. Another four octagon medallion
in four corners of the carpet reminds Central Asian
art of carpet weaving, which has got its repetition in
this carpet.

Photo. 8, An Aq Qoyunlu carpet, 14th – 15th century, Carpet Museum, Ankara.

Strap-work Star

The characteristics of the group include designs
based on complex girih geometric forms, including

20 S. Bayraktaroğlu and S. Özçelik, Carpet Museum and Kilim and
Flatweaving Rugs Museum Catalogue. Turkish Republic Prime Minister Directorate General of Foundation, 2007, p. 9.

Photo. 7, a Tabriz carpet with octagon medallions, 15th century,
Museum of art, Philadelphia.
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what we call a “strap-work star”, an eight pointed
star-like form that appears to be interlaced from
one continuous ribbon or strap, and an “early’ kufic
border patterned on Arabic calligraphy. The eightpointed “strap-work” stars seen in the fragment are
related to another medallions which there are strong
reasons for attributing as the 13th century till 15th
century. (photo. 9)

lions and sometimes they are separate. Strap-work
eight-point stars have the most harmony with Kufic
border. Also light cream color in direct and oblique
lines is generally in synchronization with Kufic border lines and it creates special balanced composition. In the main time it attracts elements around it
and protects it from dispersion.
It has to be mentioned, that Holbein carpets
have influenced by Aq Qoyunlu carpets. Because
with their Kufic borders and strap-work medallions
they follow the tradition of 15th century carpets from
Tabriz. (photo. 11)

Photo. 11, Kufic border in Aq Qoyunlu carpets, 15th century.

Regular Diagonal coloring adds interest to simple field eight-pointed stars or octagrams inside octagons. Octagrams-in-octagons are a common element in motifs. The Persian term for this element is
“Jows” or “walnut”.22 In octagram and star medallion
there is a motion from the center outward, In Aq
Qoyunlu carpets there is octagram within an octagon within octagram within octagon. The overall
shape of these star medallions is quite old, particularly appearing in Tabriz 15th-century carpets. (Photo. 12) They appear as a field repeat in 13th-century
east Anatolia rug too.

Photo. 9, probably Azerbaijan, 1270-1470, Heinrich Kirchheim,
Stuttgard.

As Wlter B. Denny stresses carpets such as these
may well have been the “Tabriz” carpets noted by
Barbaro in 1474, which he thought to be superior
to those of Bursa and Cairo. They were probably
conceived at the court of the Aq Qoyunlu Türkmen
rulers in Tabriz, and woven in very small numbers in
an atelier under the direct control of the court. They
appear to be the inspiration for slightly later carpets
woven in Egypt, Syria, and Anatolia. Some of them
are very closely allied in design with the earliest carpets of the large-pattern Holbein group. In many respects they represent the apogee of geometric carpet design before the “carpet design revolution” of
the late 15th century, a phenomenon that probably
also began in Azerbaijan and Anatolia.21(Photo. 10)

Photo. 12, Detail of a Tabriz carpet with a strap-work star element,
Late 15th century, Museum of Fine Arts, Boston

A Pre-Safavid Persian carpet

A north west medallion carpet is one of the several
such pieces about which experts differ with regard to
their dates. Grote – Hasenbalg described this carpet as
around 1500, Dimand, suggests an even earlier date.
Erdmann attributes to sixteenth century. (Photo. 13)

Photo. 10, detail of a Tabriz carpet with two octagon medallions,
15th century, Textile Museum.

Strap-work or knotted (girih) stars are other elements in Aq Qoyunlu carpets. The color of the stars
is cream, generally located inside octagon medal21 Walter. B. Denny, The Classical Tradition in Anatolian Carpets, The Textile Museum, Washington DC, 2003, p. 61.

22 Peter. F. Stone, Tribal and village rugs. Thames & Hudson, London,
2004, p.252.

66

arış I X / 2 0 1 3

Carpet in the Aq Qoyunlu Turkmen Period
Karim MİRZAEE

References
B. Josafa, and a. Contarini, Travel to Tana and Persia,Translated
from the Italian by William Thomas, London, 1478.
Bekir Deniz, “The Origins of the Art of Anatolian-Turkish Carpet
Weaving”, Akdeniz Sanat Dergisi. Sayı 2, 2008.
C.E. Bosworth and R. Bulliet, The New Islamic Dynasties: A
Chronological and Genealogical Manual, Columbia University, 1996.
Franz Babinger, Mehmed the Conqueror & His Time, Princeton
University; 1992.
J. Fr. Michaud; Louis Gabriel “Biographie universelle, ancienne et
moderne”, Michaud, Paris, 1811-28.
Jean Aubin. “Etudes Safavides: Shah Ismail I et les notables de l’Iraq
Persan”, JESHO 2, 1959.
John E. Woods, The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire, University of Utah Press, Salt Lake City, 1999.
H.R. Roemer, “The Safavid Period”, in Cambridge History of Iran,
Vol. VI, Cambridge University, 1986.
Hugh Murray, Historical account of discoveries and travels in Asia,
Edinburgh, 1820.
P.R.J. Ford, Oriental Carpet Design, Thames and Hodson, London, 1997.
Peter. F. Stone, Tribal and village rugs. Thames & Hudson,
London, 2004.
Robert Mac Henryz. The New Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, 1993.
Seyyed Ali Mua’yyad Sabeti, “Asnaad o Naameh-aayeh Tarikhi
az Avael Dorrehaayeh Eslali taa Avakher ‘Ahd Shah Ismail
Safavi” (historical sources and letters from the beginning of the Islamic era till the end of the era of
Shah Ismail Safavi), Tehuri press, Tehran, 1366.
Suzan. Bayraktaroğlu and Serpil Özçelik, Carpet Museum and
Kilim and Flatweaving Rugs Museum Catalogue. Turkish
Republic Prime Minister Directorate General of
Foundation, 2007.
Susan. Day, Great Carpets of The World, Thames and Hudson. London, 1996.
Walter. B. Denny, The Classical Tradition in Anatolian Carpets,
The Textile Museum, Washington DC, 2003
William Bayne Fisher, Peter Jackson, Laurence Lockhart
“The Cambridge history of Iran”, Cambridge University
Press, New York, 1986.

Photo.13, Carpet with geometric precursor of Herati pattern, 15th
century, Formerly collection Freiherr Tucher von Simmelsdorf,
Vienna.

Grote-Hasenblag sees all of this kind of carpets
as a residue of the strict style of the fifteenth century. A point that he does not mention is that they all
also use a geometric variant of the Herati pattern in
the ground, suggesting link between it and the arabesques of Islamic art of an earlier period. Dimand
shows how the Tabriz Designers gradually overcame
this stiffness and introduced the flowing style seen
in some Heart miniatures.23
It is essential to point out that we don’t need
to appoint this carpet design to Heart miniature,
because Tabriz has been very vigorous and active
art center in Aq Qoyunlus period particularly under Uzun Hasan and his sons rule. Another reason
can be the writing of envoys who visited the Hesht
Behesht palace and the carpets they saw in There
that had been woven from silk. Aq Qoyunlu rulers
adorned their tents with plenty of carpets and rugs,
too.24 In the other hand as Susan Day states, unlike Tabriz, on early references to Heart as a weaving center have yet come to light. The fact that the
weaving of Afghan tribes who inhabit the region
bear no relation.25

23 P. R. J. Ford, Oriental Carpet Design, Thames and Hodson, London,
1997, p. 80.
24 Bekir. Deniz, “The Origins of the Art of Anatolian-Turkish Carpet Weaving”, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayını, Sayı 2,
2008, p. 58.
25 Susan. Day, Great Carpets of The World, Thames and Hudson. London, 1996, p. 121.
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Carpet Weave Art in Lithuania and Influence of
Turkish Springs of Action

ÖZET
Litvanya’da dokuma ürünlerinden en yaygın
olanı havlu ve yatak örtüleridir. Önceleri nadir
olarak rastlanan kilim dokuması XIV. yüzyılda
önemli bir yer kazanmaya başlamıştır. Litvan
dilinde “kilim” yabancı dillerden alınma kelimelerden birisidir. Litvanya’ya kilimler ilk olarak
Avrupa’dan (İtalya, Flandra, Fransa) ve Yakın
Doğu’dan gelmeye başlamıştır. XV. yüzyılda
yerli ustalar dokuma sanatını öğrenmiştir. XVI–
XVII. yüzyıllarda ise kilim dokuması çok yaygın
bir hale gelmiştir. 1578 yılında ilk önce Vilnius’ta
daha sonra ise Kaunas şehrinde dokuma atölyeleri kurulmuştur. Litvanya’da kilim dokuması
belli bir sürede Türk motiflerinin etkisi altında
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Litvanya kilimleri, Türk
motifleri, Veselovski’ye ait koleksiyon

ABSTRACT
Towels and bedspreads were most popular
among textile production in Lithuania. Carpet
weave art in Lithuania has started to develop
since XIV century and soon it took important
place. In Lithuanian language word ‘‘carpet’’
is borrowing. Carpets came to Lithuania from
Italy, Flanders, France and Near East. Since XV
century local craftsmen have started to weave
carpets. During XVI-XVII centuries carpet weaving became well developed branch of arts and
crafts. In 1578 Vilnius’ and little bit later Kaunas’ weaver manufactories were certified. For
some period Lithuanian art of carpets was developing by influence of Turkish patterns.
Key words: Lithuanian carpets, Turkish pattern, Veselovskis’ collection.

Avrupa’daki halkların Türk yapımı kilim ve halılarla
tanışması ilk önce İtalya aracılığıyla olmuştur. (1204
yılında) 4. Haçlı seferinden sonra diğer Avrupa devletleri de Türk halıları ve onların özelikleriyle tanışmıştır.
Litvanyalılar’ın dokuma sanatı geleneksel, kendine özgü ve halk gelenekleriyle çok sıkı bağlantılı olarak gelecek kuşaklara taşınmış bir el sanatıdır. Dokuma üzerinde bulunan nakışlar bitki ve hayvanlarla
ilgili motiflerdir. Fakat en yaygın ve popüler olanı
geometrik desenler ile bitki ve hayvan motiflerinden
oluşan karışık desenlerdir.

Litvanya’da dokuma ürünlerinden en yaygın olanı
havlu ve yatak örtüleridir. Önceleri nadir olarak rastlanan kilim dokuması XIV. yüzyılda önemli bir yer
kazanmaya başlamıştır. Litvan dilinde “kilim” yabancı
dillerden alınma kelimelerden birisidir. Litvanya’ya
kilimler ilk olarak Avrupa’dan (İtalya, Flandra, Fransa)
ve Yakın Doğu’dan gelmeye başlamıştır. XV. yüzyılda
yerli ustalar dokuma sanatını öğrenmiştir. XVI–XVII.
yüzyıllarda ise kilim dokuması çok yaygın bir hale
gelmiştir. 1578 yılında ilk önce Vilnius’ta daha sonra
ise Kaunas şehrinde dokuma atölyeleri kurulmuştur.
Litvanya Metrika’da bulunan dokümanlara göre
XVII. yüzyıl başlarında Litvanya ve Polonya Cumhuriyetinde dokuma manifaturası Litvanya Büyük Prensliği mareşali Kristupas Veselovski’ye aittir. Kristupas

*

Doç. Dr., Litvan Dili Enstitüsü, Farklı Dil ve Kültürler arası
İlişkiler Bölümü, P. Vileišio g. 5, Vilnius, Lietuva / LİTVANYA.
galina.miskiniene@flf.vu.lt
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Foto. 1 “Kristupas Veselovski’ye ait damgalı kilim, 1637. Vavel Sarayı, Krokuva”. T. Mańkowski kitabından: Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII w.
Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, 1954.

Veselovski’nin eşinin vasiyetnamesinden edindiğimiz bilgilere göre “ en güzel 24 kilim Türk örneklerine
bakarak işlenmiştir” ibaresi bulunmaktadır1. Krokuva
Müzesi’nde hala bu kilimlerden biri bulunmaktadır XVII-XVIII. yüzyıllarda feodal sarayı hem doku-

1

ma, hem örme kilimler ile süslenmiştir. Bu kilimler
Litvanya’ya Kırım, Yakın Doğu, Türkiye ve İran’dan
gelmekteymiş. Bu örneklere bakarak yerli Tatar, Karay ve Ermeniler de kilim dokumaya başlamıştır.
Örme kilimlerinde daha sık yerel ornömantal olarak
adlandırılan figürlere rastlanmaktadır.

T. Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII w., Wrocław: Zakład
imienia Ossolińskich, 1954, s. 71.
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Biz bu makalemizde, Litvanya’da kilim yapım
özellikleri ve Litvan kilimlerindeki Türk motiflerinin
etkisi üzerinde duracağız.

dıklara da örtülmüştür. Yemek vakitlerinde, kilimlerin
üstüne yine işlenmiş havlu örtülmekteydi.. Böylece bu
kilimlerin arkası çoğu zaman tek renk ya da ornömantal oluyormuş. Bazıları Şarkiyat dokunma nakışlarına
bakarak yapılmıştır. Bu kilimlere ‘Türk kilimleri’ denmiştir3. Türk kilimlerinin fonu çoğu zaman vişne rengi
ve yeşil konturludur. Desen olarak sekizgen rozas ya
da yıldızlar ile stilize edilmiş çiçek demetleri bu kilimlerdeki en önemli süslemelerden biridir. Mesela Krokuva Müzesi’nde saklanan bu kilimlerden birisi düz
bitki ornömental süslenmiş, ornöment kompozisyonu
simetrik, stilize ve dokunma tarzı doğu özellikleri taşır.
Sadece bordürün yukarısında Rönesans dönemine ait
motiflerle süslenmiş bir damga bulunmaktadır.
XVII. yüzyılda dokuma atölyeleri sadece yerli pazara değil yurt dışı pazarlara da kilim dokumaya başlamıştır. 1623 yılında Vilnius’ta çalışan çok yetenekli
dokuma ustalarından biri J. Litvinkeviçius. XVII–XVIII.
yüzyıllarda en önemli kilim dokuma manufaktürlerinden olan Bartininku (Vilkavişkis ili), Alytus ve
Şiauliai’den bahsetmek gerekmektedir. Manufaktürlerin kurucuları coğu zaman Litvanya saray adamları
oluyormuş. Mesela Oginskiai, Kaişiadoriai iline bağlı Muro Strevininkuose’de, Radvilai ise Moletai iline
bağlı Kedainiai ve Dubingiai’de yeni fabrikalar kurmuştu. Bu fabrikalara projeleri çoğu zaman yabancı
ustalar hazırlıyordu. Nadiren yerli Vilniuslu ustalar da
bu işlere katılıyordu.
Bu yüzyıllarda dokunan kilimler sık bitki ve nadir
geometrik ornömentiyle süslenmiştir. Kilim desenleri
çoğu zaman şakuli olarak ve ince çiçekli etrafı çevrilmiş olarak görünmektedir. XVII–XVIII. yüzyıllarda halk
örtme kilimlerinde (düğünde çeyiz olarak dokunmuş)
çiçek, yaprak, saksılı çiçek ve bordürdeki figürlerle dolu
motiflere sık sık rastlanmaktadır. XVIII. yüzyılda örme
kilimleri Radvilai ve Oginskiai fabrikalarında dokunmaya başlanmıştır. Radvilai ailesindeki örme kilimleri, aileye özgü damgalarla süslenmiştir. Oginskiai kilimleri ise stilize edilmiş bitki ya da halk ve basit Yakın
Doğu ornömentiyle ayrılmıştır. Kilim fonu çoğu zaman
natürel yün rengindedir. Desenin solgun görünmesi
için kahverengi, siyah ve beyaz renkleri kullanılmıştır.
XVIII. yüzyılın sonunda kilim tertibi ve ornömanı
çok yavaş değişmiştir. Genellikle Fransa üslubu takip
edilmiştir. Leh üslubuna ve oradaki Fars kilimlerinin
yuvarlak çerçeveli kabartmasına da özenilmiştir. Desende merkezcil yapı yer almıştır. Kilim ortasında simetri
olarak stilize edilmiş desen, renklerin kontrastı ve bitkisel motiflerle dolu bordürler yer alır. Yavaş yavaş doğu

Litvanya Kilimlerinin Tarihi

Dokunan kilimler hem süsleme hem duvarda asılma
ve yerde ısıtma fonksiyonlarını yerine getirmiştir. Yerli
kilimler çok renkli olurdu. Kilimlerin dokuma malzemesi olarak, en çok yün ve keten kullanılırdı. Yabancı
örneklere bakarak kilimlerde bitki (narçiçeği) ve hayvan (tavus tüyü) motifleri kullanılmıştır. Çeşitli kaynakların verdiği bilgilere göre XVI. yüzyılda kilimler,
tablodan daha değerlidir. Mesela Litvanya ve Polonya
kralı Sigizmund II. Augustos’un eşi Barbora Radvilaite-Goştautiene, Geranainiai Sarayında özel bir dokumacı bulundururdu. Kraliçenin emriyle 1544 yılında
bu dokumacı Goştautas ailesi için damgalı bir kilim
dokumuştu. Kilimin rengi yeşildi. Kral Sigizmund II.
Augustos’un kendisi de kilimlerden çok hoşlanıyormuş. 1544 yılında Krokuva’dan Vilnius Sarayına kilimlerin büyük bir koleksiyonu yollanmıştır. 1548 yılında
‘Adam ve Havva’ temalı bir koleksiyon yine Brüksel’den
sipariş edilmiştir. Dokümanlara göre Grandükün özel
bir dokumacısı Rodrikas Dermoinas’tır2.
Yine 1553 yılında Litvanya Büyük Prensliğinin kalem müdürü Radvila Juodasis (Kara Radvil)’in sarayında ünlü Alman sanatçı Lukas Kranach tarafından
yapılmış ‘Hazreti İsa’nın Ürdün’de vaftizi’ adlı tabloya göre dokunmuş bir kilim vardır. Aynı zamanda
bu kilimde, reformculardan Martin Liuter ve Jona
Fridrich’nin portresi de kullanılmıştır.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında kilimler, saray ve kiliselerin defterlerinde de tespit edilmiştir. XVI. yüzyılın
son çeyreğinde, veznedar yardımcısı D. Chaleckis’a
ait iki tematik kilim koleksiyonu bulunur. Birincisi avlanma sahneleri, ikinci ise İncil’den Samson ile ilgili
sahneleri içermektedir. Kilimlerin manzarası, bordürleri Flandra ustalarının yapmış olduğu kilimlerin
manzarasına ve bordürlerine benzetilmiştir.
XVII. yüzyılın birinci çeyreğinde, prenses
Zavişaite’ye ait ‘Credo’ ve ‘Evanjelist’ adlı iki tematik
kilim koleksiyonu vardı. Her iki koleksiyondaki kilimler Zavişa ve Kesgaila ailesinin damgalarıyla vurgulanmıştır. Bu bahsettiğimiz kilimlerde en sık kullanılan renkler mavi, yeşil ve kum rengidir.
En yaygın olan kilimler dekoratif ornömantal kilimlerdir. XVI. yüzyılda Ukrayna’daki saray ve kiliselerde bulunan bu kilimlere ‘Litvanya’da dokunmuş kilimler’ ya da sadece ‘Litvanya kilimleri’ denmiştir. Bu
kilimlerin çoğu saraydaki atölyede dokunmuştur. Bu
kilimler sadece duvarlara değil, masa, iskemle ve san-
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desenleri ve doğu yapısının natürelliğine doğru bir gidiş vardır. Kilimlerin ortasında sepette çiçek, fiyonga
bağlanmış çiçek demetleri, çiçek çelengi bulunmuştur4.
XIX. yüzyılda kilim dokuması epeyce azalmıştır. 1831
yılından sonra sadece Eidringeviçius fabrikası açık kalmıştır. Bu fabrikada dokunan kilimlerin deseni tam Avrupa tarzıdır. Kilimlerin rengi natüreldir. 1840 yılında V.
Lopacinskio kilim fabrikası açmıştır5. Burada üretilen
kilimler hakkında sadece çok renkli olduklarını biliyoruz.
XIX–XX. yüzyıllarda kilim sanatı pek az değişim
gösterir. Daha çok kilimin ev içi uyumuna özen gösterilmiştir. Bitki ve hayvan motifleri yerine geometrik
motifler tercih edilir. Duvar kilimleri, yer kilimlerden
daha renkli ve karışık desenlidir.
Litvanya Kilimlerinde Doğu Motifleri

Örme kilimlerin yayılması İslam kültürüyle bağlantılıdır. XV. yüzyılda Doğudan Avrupa’ya gelen kilimler
özel hallerde kullanılan bir görünüm almıştır. XV.
yüzyılda yerli ustaların dokuma sanatını öğrenmesiyle beraber üretimde Doğu üslubu kullanmıştır.
Litvanya topraklarında Doğu etkisiyle dokunmuş
kilimlerden en çok bilineni örnek olarak yukarıda
bahsettiğimiz Kristupas Veselovski’ye ait bir kilimdir. Tahminlere göre, bu kilimi Ermeni asıllı Murat
Jakuboviç dokumuştur6. Elbette o zamanlarda bu
bilinen tek kilim değildir. Çeşitli rivayetlerde Fars
kilimlerinin yanında ‘divonai’ adıyla bilinen kilimlerden de bahsedilmiştir. ‘Divonai’ yerli terminolojiye
göre Türk kilimleri demektir. Demek ki, hem yerli
Doğu etkisiyle yapılmış hem ithal edilmiş kilimler
Litvanya’da tanınmaktadır. İlk dönem Litvanya ve
Polonya kilim dokumalarında görülen dış etkiler üzerine Polonyalı araştırmacılar Tadeusz Mańkowski ve
Ksawery Piwocki pek çok araştırma yapmıştır7. Kilim
dokuma aşamasında, yerli ustalar Doğu üslubuna
bakmış ancak kendilerine ait motifleri koymaya cesaret edememişlerdir.
Litvanya Büyük Prensliğinde Doğu etkisiyle yapılmış en güzel kilimler yurt dışında bulunmuştur.
Bu kilimlere Londra’daki Viktoriya ve Albert Müzesi, Paris’teki Sanat Müzesi ve özel koleksiyonlarında
rastlanmaktadır (Foto. 2).
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Foto. 2 “Kilim XVIIII. yüzyıl Londra’daki Viktoriya ve Albert Müzesi”.
T. Mańkowski kitabından: Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII w. Wrocław:
Zakład imienia Ossolińskich, 1954.

XVII. yüzyılda bilinen üç fabrikadan (birincisi K.
Veselovski’ye ait – Tykocin, Suraj ve Bialystok; ikincisi ise Stanislav Koniecpolski’ye ait – Broday; üçüncüsü – sahibi ve yeri bilenmeyen bir fabrika) 1. ve 2.
fabrikalarda kilim dokunmuştur. Broday fabrikasında XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın başlarında
Türk dokumacılar da çalışmıştır.
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Litvanya ve
Polonya’da dokunmuş kilimlerde tam Doğu üslubu
tutmamaya başlamıştır. ‘Doğu’ motifleri yanında barok deseni de görülmektedir. Çoğu Zaman Doğu geometrik ornöment Avrupa’da yaygınlaşan detaylarla
(saksılı çiçek, bolluk boynuzu, çiçek çelengi) karışmıştır8. XVIII. yüzyılın başlarında Broday fabrikasında
Doğu üslubuyla dokunmuş kilimler vardı. Örnek olarak Krokuva’da, Vavel Sarayı koleksiyonunda saklanan
Potocki ve Mnişka ailesi damgalı kilimlerden bahsetmek gerekir9. Bu kilim dokuma aşamasında Doğu üslubundan tam olarak vazgeçilmemiş, sadece bu üslup
sadeleştirilmeye çalışılmıştır. Folklor ve halka ait desenleri natürel olarak İslami anlamı kaybedilmiş sembollerle karıştırılmıştır. Bu dokuma meyli XVIII. yüzyıl

T. Adamonis, N. Adomonytė, Lietuvos dailės ir architektūros istorija, T.
II. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 272.
A.g.e., s. 273.
R.R.Trimonienė, “Rytietiški ir lietuviški motyvai Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės rištiniuose kilimuose”, Rytų Europos
kultūra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai. Merkienė Irena Regina (ed.) Versus Aureus, 2007, p. 517.
T. Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII w., Wrocław: Zakład
imienia Ossolińskich, 1954; Sztuka tkacka w Polsce. Dawna i współczesna.
Katalog wystawy: wstęp T. Mańkowskiego, Warszawa, 1938; Tkanina
Polska, pod red. Prof. K. Piwockiego, Warszawa: Arkady, 1959.
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boyunca Oginskis ve Radvilas’a ait açılmış yeni fabrikalarla beraber daha da artırılmıştır. Her iki fabrikada
dokunan kilimlerde orijinal Doğu ve yerli özelliklerine
sık rastlanmaktadır. Burada stilize edilmiş ve geometrik Yakın Doğu desenleri kendisine yer bulmuştur. Kilimlerde Doğu desenlerinin yanında, Litvanya halk
dokuma ve nakış unsurları yer almıştır. Halk nakışları
arasında ikili kuş, ortasında bulunan rozet çerçevesinde saksılı çiçek en popülerdir (Foto. 3).

1. XV. –XVI. yüzyıl dokuma sanatında Fars kilimlerinin desenleri ve motifleri tam olarak tüm yapısıyla
yerli ustalara örnek olmaktaydı. Bu üsluba sıkı bir
şekilde bağlı olmuş ve her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. XVII. yüzyıl döneminde Fars örnekleri
yerine Türk denilen örnekler gelmektedir.
2. XVII. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Doğu
desenleri ve yerli halka ait dokuma desenleri birbirine karışmaya başlamıştır. Yüksek sosyete tarafından getirilen Doğu modası ile yerli gelenek karışmış ve özel bir yerli üsluba yol açmıştır (Foto. 3).
Niçin bu üslübun tercih edildiği hala bilinmemektedir. Stilize edilen folklor motifleri yıllar boyunca
bazen kuvvetli bazen ise hafif derecede olmaktaydı.
Litvanya’da kilim dokuma geleneği bir taraftan Yakın Doğu öbür taraftan Avrupa’dan gelen etki altında gelişmiştir.
3. XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılda ‘Fransa tarzı’ denilen bir dönem başlamıştır (Foto. 4).
Bu dönemde Avrupa’daki en güzel örneklere bakılarak natürel motifler tercih edilmiştir. Fakat XVIII.
yüzyılın sonunda sadeleştirilmiş, Doğu üslubuna
da bir dönüş olmuştur. XIX. yüzyılda kilim üretimi
azalmış, 1831 yılından sonra sadece Eidrıgevıçius
ve 1840 yılında açılan Lopacinskio kilim fabrikaları
çalışmaya devam etmiştir11.
Litvanya’da kilim yapım özellikleri ve Türk motiflerinin etkisi üzerine yapılmış araştırmalar yeni
sayılmaktadır12. Litvanya toprakları tarihsel olarak
eskiden beri Polonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna topraklarıyla yakın ilişki içindedir. Bu topraklar için kilim dokumasının oluşturulma sebepleri ve özellikleri aynı görünmektedir13. Bilim ve sanat koruyucuları
hem Litvanya hem Beyaz Rusya topraklarında kilim
fabrikaları kurmuştur. Farklı dönemlerde en ünlü ve
başarılı olanları K. Veselovski, S. Koniecpolski, Radvilas, Oginskis ve A. Tyzenhauzas’a ait kilim dokuma
fabrikalarıdır.

Foto. 3 “XVIII. yüzyıl saksılı çiçekle süslenilmiş kilim. Vavel Sarayı,
Krokuva”. T. Mańkowski kitabından: Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII w.
Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, 1954.

XVIII. yüzyılın sonunda ve XIX. yüzyılda dokuma
kilimlerinde Doğu desenlerinin yanında Fransa’dan
gelen üslup da yer almaktadır. Bu üslupla en çok
dokunmuş kilimler Antanas Tyzenhauzas’a (1733–
1785) ait fabrikadan çıkmıştır. Bu kilimlerin özellikleri pastel renklerle yapılan desenler ve natürel
bitkisel motiflerle dolu kilim kompozisyonu içerir.
Bu üstün olan üsluba ‘Tyzenhauzas üslubu’ ya da
‘Fransa tarzı’ denir10. XIX. yüzyılın sonunda Doğu
üslubunun kalmamış olduğunu söyleyebiliriz.

11 T. Adamonis, N. Adomonytė, Lietuvos dailės ir architektūros istorija, T.
II. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 273.
12 Litvanya sanatı ve mimarlığı hakkında bilgi veren kitap ve
makalelerde bu konu sadece birkaç cümleyle zikredilmiştir.
Litvanya’da kilim yapım özellikleri ve Türk motiflerinin etkisi
üzerinde yapılmış çalışmalardan bahsederken Trimonienė Rita
Regina’nın “Rytietiški ir lietuviški motyvai Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės rištiniuose kilimuose” makalesinden ve
Ringelienė Lina’nın Kilimai: austinių ir rištinių kilimų istorija: mokomoji
priemonė, (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010) adlı
eserinden de bahsetmek gerekmektedir.
13 Karaneuskaya İrına, “Rukatvornasst, zgornutaya gistorıyay”, Mastatstva 11 (227), Minsk, 2001, s. 34–42.

Sonuç

Litvanya topraklarına XIV. yüzyılda gelen kilim dokuma geleneği yıllar boyunca çok değişmiştir. Kilim
dokuma geleneği üç döneme ayrılmıştır:

10 A.g.e., s. 527.
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R. Trimoniene’in tahminine göre: ‘Üslubun değişmesi, Doğu etkisi ve yerel halka ait nakış motiflerinin karışımı belki makul ölçüde oldu. Böylece özel ve
sadece Litvanya ustalarına ait bir tarz doğmuştur’14.
Fakat araştırmacının kendisi bugün bile daha net
cevap veremiyor, çünkü bu konu hala az araştırılmış
durumdadır. Litvanya ve Türk dokumalarında benzeşen veya ayrışan motifler üzerinde ileride yapılacak
olan ilmi araştırmalarla belki bu sorulara cevap verilebilir. Bu konularda yapılacak olan çalışmaların iki
kültür arasındaki sosyoloji, tarih ve sanat tarihi alanlarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması açısından çok
önemli olacağını söyleyebiliriz.
Kaynaklar
Adamonis Tadas, Adomonytė Nijolė, Lietuvos dailės ir
architektūros istorija, T. II. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
---------, Čerbulėnas Klemensas, Lietuvos TSR dailės ir
architektūros istorija, T. I. Vilnius: Mokslas, 1987.
Balčikonis Juozas, Audinių raštai, Vilnius: Valstybinė politinės
ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.
Johansenas Rudolfas Brobis, Menas ir mes, Vilnius: Vaga,
1975.
Jurginis J., Lietuvos meno istorijos bruožai, Vilnius: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1960.
Hołubeć Mykoła, Kilim Ukraiński. Wystawa druga. Lwów: Z drukarni Naukowego Tow. im. Szewszenki we Lwowie,
maj 1936.
Karaneuskaya İrına, “Rukatvornasst, zgornutaya gistorıyay”,
Mastatstva 11 (227), Minsk, 2001, s. 34–42.
Kayıpmaz Fahrettin, Kayıpmaz Nacine, Genç Mustafa, Tarihten günümüze Bergama halıları, Bergama Belleten, 10,
2001.
Mańkowski Tadeusz, Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII w.,
Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, 1954.
Ringelienė Lina, Kilimai: austinių ir rištinių kilimų istorija: mokomoji priemonė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Tkanina Polska, pod red. Prof. K. Piwockiego, Warszawa:
Arkady, 1959.
Trimonienė Rita Regina, “Rytietiški ir lietuviški motyvai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rištiniuose
kilimuose”, Rytų Europos kultūra migracijos kontekste.
Tarpdalykiniai tyrimai. Merkienė Irena Regina (ed.)
Versus Aureus, 2007, pp. 514–529.
Sztuka tkacka w Polsce. Dawna i współczesna. Katalog wystawy: wstęp
T. Mańkowskiego, Warszawa, 1938.
Foto. 4 “Antanas Tyzenhauzas’a ait kilim, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı.
Vavel sarayı, Krokuva”. T. Mańkowski kitabından: Polskie tkaniny i hafty
XVI–XVIII w. Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, 1954.

14 A.g.e., s. 527.

arış I X / 2 0 1 3

73

Aksaray Sultanhanı Kasabası
Halı Restorasyonunda Örnek Bir
İşletme: “Sultan Saray Halı”
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Gülşen ÖZTÜRK**

A Model Establishment “Sultan Saray Hali” For Carpet
Restoration at the Town of Sultanhani in Aksaray
ABSTRACT
Restoration encompasses a series of process
conducted to appropriately regain the value
of the carpets and plain weaves, which become old, frayed or damaged and have lost
their own unity, without giving damage to
their historical quality and structure. As for
restoration of the valuable carpets or plain
weaves, the age of the weave, location, design, color, shape and rarity appear to be the
prominently required characteristics. In this
study, the carpet restoration process made
in Sultanhanı town, Aksaray, at the establishment of “Sultan Saray Halı (Sultan Palace
Carpet)” is handled.
Key words: Aksaray, carpet, restoration

ÖZET
Restorasyon (onarım) eskiyen, yıpranan ya da
hasara uğrayarak bütünlüğünü yitirmiş halı ve
düz dokumaların, tarihsel niteliğine ve yapısal
oluşumuna zarar vermeden aslına uygun şekilde kaybettiği değeri kazandırmaya yönelik
yapılan bir dizi işlemi kapsamaktadır. Onarılmaya değer bir halı ve düz dokumada, dokumanın yaşı, yöresi, deseni, rengi, boyutu ve
nadirliği aranan özelliklerin başında gelmektedir. Bildiride Aksaray iline bağlı bulunan
Sultanhanı Kasabası’nda, “Sultan Saray Halı”
işletmesinde yapılmakta olan halı restorasyonu konusu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, halı, restorasyon,
1. Giriş

alan Sultanhanı Kasabası’nda bulunan kervansaray 1229’da I. Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır2. Sultanhanı da adını bu kervansaraydan
almaktadır. Sultanhanı Kasabası bugün antika ve
eski halıların restorasyonun merkezi konumundadır.
Birçok ülkeden gelen halıların onarılarak gönderildiği dünyanın en büyük halı onarım merkezlerinden
birisidir. Bu ülkelerin başlarında Amerika, İngiltere,
Fransa ve İtalya gibi ülkeler gelmektedir.
Sultanhanı kasabasında 200’e yakın işletme ve
bu işletmelerde çalışan yüzlerce usta ve çırak bulunmaktadır. Günümüzde yöre halkının büyük çoğunluğu halı restorasyonu ile geçimini sağlamaktadır.

Sultanhanı, Anadolu’daki eski medeniyetlerden başlayarak Roma ve Bizans dönemlerinde ticaret yollarının geçtiği ve durak olan önemli şehirlerin kurulduğu bir merkezdir. Bu bölge, Anadolu’ya ilk gelen
Türkmen ve Konar Göçer Yörük grupları ve Sultanhanı Türkmenlerinin ilk yerleştikleri bölge olmuştur.
Anadolu Selçuklu kültürünü özellikleri yörede görmek mümkündür1. Aksaray’ın 42 km batısında yer
*

Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı / ERZURUM
fikrisalman@gmail.com
** Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk
El Sanatları Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi / ERZURUM
ozbaygulsen@otmail.com
1 Ali Yüksel Yağcı-Vahit Hüyük; Geçmişten Günümüze Sultanhanı, Yenigün
Ofset Matbaa Tesisleri, Aksaray, (Basım Yılı Yok), s. 50-52.
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Büyük ve küçük olmak üzere birçok halı restorasyonu
firması burada faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler arasında, halı ve düz dokuma onarımı konusunda
girişimci ve gelişimci politikası ile hızlı bir büyüme
kaydeden ve bunun sonucunda Türkiye’nin belli başlı
firmaları arasında yerini alan “Sultan Saray Halı”,
faaliyetlerine 1983 yılında Aksaray’ın tarihi Sultanhanı kasabasında başlamıştır. Bu işletmede yurtiçinden ve yurtdışından gelen birçok halı ve düz dokumalar restore edilmektedir.3
1. Sultan Saray Halı İşletmesinde Yapılan Halı
Onarımlarında Kullanılan Malzemeler
1.1. El Dokuması Halı Onarımında Kullanılan
Hammaddeler:

Foto 2. İplik Boyanırken.

1.2. El Dokuması Halı Onarımında Kullanılan Araç
ve Gereçler:

İşletmede restorasyonu yapılacak halıda hammaddeyi oluşturan iplik iki şekilde kullanılır. Bunlardan
birincisi eski yıpranmış ve kullanılmayan kilimlerin
sökülmesi ile elde edilen ipliklerin kullanılmasıdır
(Bkz. Resim-1). Bu kilimlerin kullanım amacı eski
dokuyu bozmamak, renk ve kalite farklarını önlemektir. Farklı bölgelerden toplanarak atölyeye gelen eski
yıpranmış kilimler onarım ustaları tarafından sökülür. Onarılacak halıya uygun olanı seçilerek değerlendirilir. Fakat önemli olan restore edilecek halının
iyi analiz edilmesi, iplik cinsinin, kalitesinin ve doğru
rengin tespit edilmesidir.
İkinci iplik kullanım şekli ise yeni eğrilmiş iplerin
kullanılmasıdır. İplikler yine restore edilecek halının kalitesine, tekniğine ve cinsine göre uygun olarak seçilir.
Renk tespiti yapılır ve onarılacak halıya en uygun renge
boyanır (Bkz. Resim-2). Bu işlemden sonra iplikler onarılacak halı için kullanıma hazır hale gelmiş olur. Fakat
atkı, çözgü ve ilme ipliklerinin cinsi (yün, pamuk, ipek
vb.) doğru tespit edilmeli ve uygulanmalıdır.

1.2.1. Tezgâh (Çerçeve): Halıda restore edilecek yerin büyüklüğüne göre gürgen4 ya da kavak ağacından
yapılmış kare ya da dikdörtgen formlu ahşap çerçevedir.
1.2.2. Çekiç: Halının çerçeveye gerilmesi işleminde
çivileri çakmak için kullanılan araçtır (Bkz. Resim-3).
1.2.3. Çivi: Onarılacak halının çerçeveye gerilip tutturulmasını sağlayan materyaldir.
1.2.4. Bıçaklı tığ: İlme atmak için kullanılır (yan düğümde).
1.2.5. Diğdik: Kirkit yerine kullanılır (sıkıştırmak için).
1.2.6. Tığ: Onarılacak halının ilmelerinin atımında ve
arasından geçirilen atkıların çekilmesinde kullanılır.
1.2.7. Pense: İğnenin dokuma arasından çıkarılmasında ve gerilen halının çerçeveden sökülmesinde
çivileri çekmek için kullanılır.
1.2.8. Dikiş İğnesi: Onarılacak ince dokumalarda
ilme atımında ve eksik çözgülerin tamamlanmasında
kullanılır. Bu iğnelerin delikleri büyük ve uçları sivridir, uzunlukları farklıdır.

Foto 1. İplik İçin Sökülen Eski Bir Kilim. Resim

Foto 3. Onarımda Kullanılan Araç ve Gereçler.

3

4

http://www.sultansarayhali.com/default.asp E.T.09.10.2010
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1.2.9. Tel Fırça: Onarılan halıdaki onarım yapılan kısımlarda bulunan havların uzunluklarını diğer kısımlar ile kaynaşarak aynı düzlükte olmasını sağlamak
için kullanılır.
1.2.10. Biz: Onarılacak halı içine geçirilen iğne, ilme,
yün ve çözgüler çok sıkı ise iğne ile onarım yapmak
zor olur. Bu durumda biz, iğneye göre kalın olduğu
için iğne yönüne göre yol açar ve onarım yapmak
daha da kolaylaşır.
1.2.11. Pürmüz: Onarım yapılan halının uzun havlarını kısaltmak için kullanılır (tüp ile çalışan yakma
aletidir. İşlem bittikten sonra onarım yapılan alan
temizlenir)5.
1.2.12. Makas: Çözgü ya da atkı ipliklerinin kesilmesinde ve halı oyulmasında kullanılır (Normal kırkım
makasının dörtte biri büyüklüğündedir).
1.2.13. Ütü: Düzeltme ve onarımın oturmasını sağlar. Halılar tersinden ütülenir (ütüleme vasıtasıyla
havların yatması ve düğümlerin oturması sağlanır).6

Foto 5. Yıkama İşlemi. Resim

2. Restore Edilecek Halıya Uygulanan İşlemler:
2.1. Tozlarından Arındırma İşlemi:

Eski el dokuması halılar ilk olarak tozlarından arındırılırlar. Bu işlem için halılar ahşaptan veya demirden yapılmış kafes şeklindeki makine içine konur ve
elektrik yardımı ile çalışan aletin dönmesi ile içindeki
halı tozlarından arındırılır7 (Bkz. Resim-4).

Foto 6. Kurutma İşlemi.

2.2. Yıkama ve Kurutma İşlemi:

Tozlarından arındırılan halılar, asıl renklerinin ortaya
çıkması için yıkama işlemine tabi tutulur8. Onarımı
yapılacak halının temizlik aşaması öncesinde hasar
durumunun iyi tespit edilmesi gerekir. Eğer yıkama
esnasında hasar durumu artacaksa geri dönülmez
sonuçlar ortaya çıkabilir9. Bunu için yıkama hassasiyetine dikkat edilmeli ve sonuçları düşünülerek karar

Foto 4. Halının Tozlardan Arındırılması.

5
6
7

A.Y.Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 527.
Fatih Solak; Kaynak Kişi-Usta Öğretici, 1983 Doğumlu, Sultan Saray Halı İşletmesi, Sultanhanı, Aksaray, 2010.
A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 527.

8
9
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verilmelidir. Yıkama işleminde doğal sabunlar tercih
edilerek fırça yardımı ile ileri geri hareket edilerek
sürekli akan soğuk su ile yıkanır. Yıkama işleminden
sonra suların akıtılması için halı kurutma makinesine
atılır. Daha sonra iplere asılarak açık alanda kurutulur (Bkz. Resim-5 ve Resim-6).

dir. Hasarlı bölgenin onarımında dokumaya uygun
renkte boyanmış yeni iplikler ya da kullanılamayacak
durumda olan söküntü adı verilen eski dokumaların kökboyalı iplikleri kullanılmaktadır. Onarım için
gerekli hammadde temin edildikten sonra hasarlı
bölgeye hasır işlemi yapılarak, eksik havlar yeniden
atılmaktadır. Hasarlı bölgelerin tümü onarıldıktan ve
hav atımı tamamlandıktan sonra halıya tesviye işlemi uygulanmaktadır. Onarımda son işlem olan tesviye ile yeni atılan havlar, özel makas ve veya makinelerle kesilerek dokumadaki mevcut hav yüksekliğine
getirilmektedir. Son olarak tesviye yapılan bölge su
ile ıslatılıp, hav yatım yönünde ütü ile düzeltilmektedir. Elbette yoğun, iç içe geçmiş çok renkli desenler
onarımı zorlaştırır ancak imkânsız kılmaz.12

2.3. İplik Seçim ve Renk Tespit İşlemi:

Kurutma işlemi biten halılar için iplik seçme işlemi iki
şekilde yapılır. İlk olarak eski kullanılmayan kilimlerden sökülerek elde edilen iplikler tercih edilir ve bu
iplikler genellikle eski ve yıpranmış halıların onarımında kullanılır (Bkz. Resim-1). İkinci olarak ise farklı
renklere boyanmış yeni iplikler, onarılacak halının iplik özelliklerine göre uygun olanlar seçilerek kullanılır.
Ayrıca bu iplikler restore edilecek halının durumuna
göre; hatalı dokunmuş halıda, eski yıpranmış halıda
ve eksik dokunmuş halıda kullanılır. Özellikle restore
edilecek halının iplik seçiminde dikkat edilmesi gereken şey, ipliğin cinsi (yün, pamuk, ipek), kalitesi, rengi,
inceliği ve kalınlığıdır. İplik seçiminden sonra renk tespiti yapılır. Renk tespitinde onarılacak halıya en uygun
renk bulunur. Bunun için ipler boyama işlemine tabi
tutulur (Resim-2). Boyamada doğal boyar maddeler
tercih edilir (Örneğin; Papatya, altın çiçeği, gül, yavşan
otu, ceviz kabuğu vb. gibi).10

3. Halı Hataları ve Onarımı

El dokuması halıların dokuma sırasında meydana
gelen hatalarını, dokuma işlemi bittikten sonra düzeltmek mümkündür. Bu işlemin dokuma esnasında
yapılması zor olmasından dolayı hatalar daha sonra
düzeltilir ve dokumalar hatasız hale getirilir.

2.4. Onarım İşlemi:

Onarımı yapılacak halı öncelikle iyi analiz edilmelidir. Dokumanın hangi yöreye ait olduğu, iplik çeşidi,
rengi, kalitesi ve düğüm tekniğine kadar detaylı bir
incelemeye tabi tutulur (Örneğin; bir Anadolu halısında Anadolu halısının ipi kullanılır). Onarım işlemi
halının ait olduğu yörenin dokuma özelliklerine göre
yapılmalıdır. Onarımda çözgü ipini birbirine ekleme
işlemine evşirme ya da övme adı verilir. Evşirilen ip
çözgü teli, tezgâha çakılır. Sırttan yani arka tarafından evşirilen ve bağlanan çözgü teline atkısı geçirilir (Hasır örgüsüne benzediği için bu işleme hasır
denir). Bu işlem bittikten sonra halı düz çevrilerek
düğümleme yani ilmek atma işlemine geçilir. Bıçaklı tığ ile atılan her ilme kesilir.11 İyi bir halı onarımı,
dokumanın tarihsel niteliğine ve yapısal oluşumuna
zarar vermeden aslına uygun şekilde yapılmalıdır.
Halılardaki hasarlı bölgeler uygun malzeme, renk ve
dokuma tekniği ile onarılmaktadır.
Onarımda farkı yaratan, kaliteyi arttıran faktörler;
işçilik, kullanılan hammadde ve kökboyanın değeri-

Foto 7. Kasnakta Onarım Yapılırken.

Foto 8. Abraş Hatası.

Sanatları Ana Sanat Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İzmir, 2006, s. 258-259.
10 Mustafa Solak; Kaynak Kişi-Sultan Saray Halı İşletmesi Sahibi,
1974 Doğumlu, Sultanhanı, Aksaray, 2010.
11 Fatih Solak; Kaynak Kişi.
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den girdirilerek havlı yüzeye çıkar. Böylece işlem tekrar
edilerek devam edilir ve işlem bittikten sonra havlı yüzey makasla kesilerek hav düzgünleştirilir.16

3.1. Abraj (Abraş) Hatası ve Onarımı:

Abraj; aynı renkte olması gereken hav ipliklerinin kolaylıkla fark edilecek şekilde ton farkının bulunması
şeklinde tanımlanmıştır13. Abraj oluşmasının nedenleri; halı dokumaya başlanırken iplik miktarının iyi
ayarlanmaması, kullanılan ipliğin bitmesi ve yerine
yakın bir tonun kullanılması sonucu oluşur. Halı dokumada kullanılan ilme ipliğini kullanan dokuyucu
attığı düğüm havlarını gereğinden uzun bırakarak
kullandığı zaman da iplik biter. Yani ipliğin idareli
kullanmaması sonucunda, ipliğin erkenden bitmesi
sebebiyle, yakın bir ton ipliğin kullanılması, halıda
abrajı meydana gelir. Diğer bir sebep ise dokumada
kullanılan kalitesiz, sentetik ya da bitkisel boyalarla
boyanmış iplerin kullanılması sonucunda da hatalar
oluşur. Dokunmuş halı yıkandıktan sonra aynı renge
ait ipliklerin farklı tonlarda solması ya da koyulaşması ile abraj hataları meydana gelir. Abraj hatası halıların maliyeti fazla olduğu için onarılmaz fakat abraj
olan kısım az ise onarılabilir. Abrajlı kısım sökülür ve
ilme yeniden iğne yardımı ile aynı renk tonundaki iplik ayarlanarak düğüm atılır ve hatalı yerler yeniden
dokunur. Ayrıca abraj olan kısım sökülmeden halı
üzerinde boyanarak da hata düzeltilebilir.

3.4. Atkı Fışkırığı Hatası ve Onarımı:

Atkı fışkırığı hatası atkı ipliğinin uzun kullanılması
sonucu ortaya çıkar. Halı arkasında atkı kıvrımlarının
görülmesi atkı fışkırığı hatası olarak kabul edilir. Bu
hata dokuyucudan kaynaklanmaktadır. Bu hata onarımı için dokumada tüm çözgü tellerinin değişmesi
ile gerçekleşir. Bu yüzden hata az ise onarılır fakat
hata büyük ise onarım yapılmaz.17

3.2. Potluk Hatası ve Onarımı:

Potluk hatası olmayan bir halı yere düzgün bir zemin
üzerine serildiğinde her yeri yere değmelidir. Eğer
halı düzgün durmuyorsa halı “pot halı” olarak isimlendirilir14. Halıdaki potluk hatası genellikle halının
boyuna gerdirilmesiyle düzeltilmeye çalışılır. Potluk
hatası onarımına, halıyı germe tezgâhına başlarından sıkıştırmak sureti ile başlanır. Gerilen halının sırt
yüzeyi ıslatılır. Kuruyuncaya kadar germe tezgâhında
bekletilir. Aynı işlem, halının çivilerle yere çakılmasıyla da yapılabilir. Potluğun daha iyi giderilmesi için
halının ortasına ayrıca ağır bir kalas uzatılır.

Foto 9. Kenar Hatası ve Onarımı.

3.3. Dipperi, Kırık Hatası ve Onarımı:

Kırık hatası dokuma esnasında alt atkı ipinin fazla atılması ya da üst atkı ipinin çok gergin olarak atılması
sonucu ilmelerin üst üstte oturması ile oluşur15. Kırık
onarımı işleminde onarılacak halının hav yüzü yere,
sırt kısmı üste gelecek şekilde serilir ve halı iki saçak
kısmından başlayarak yüzü içeride kalacak şekilde sarılır. Açılmaması için iyice iplik ile bağlanır ve böylece
halı üzerindeki kırık hataları daha iyi tespit edilir. Daha
sonra iğneye uygun ilme ipliği takılır. İğne, havlı yüzeyden girdirilerek ters yüzden çıkarılır ve ilme ipliği
çözgüye düğümlenir. Daha sonra tekrar iğne aynı yer-

Foto 10. Motif Hatası ve Onarımı.

13 G. Yıldırım; a.g.e., s.54; A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 529.
14 G. Yıldırım; a.g.e., s.55; A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 529.
15 G. Yıldırım; a.g.e., s.57; A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 529.

16 Hasan Uluşak; Kaynak Kişi-Halı Restorasyonu Ustası, Sultan Saray Halı İşletmesinde, 1978 Doğumlu, Sultanhanı, Aksaray, 2010.
17 A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 529-530.
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3.5. Kıyı Bozukluğu Hatası ve Onarımı:

3.8. Yıpranmış Eski Halı Onarımı:

Dokuma esnasında gelen ve dokuyucudan kaynaklanan bir hatadır. Bu hata dokuyucunun gerekli özeni
göstermemesi nedeni ile halının kenar kısımlarının
yamuk, pot, girintili ve çıkıntılı olmasına sebep olur.
Bu hatayı onarmak için halının kıyısında bulunan fazlalıklar kesilir ve halının kenarı düzgün bir hale gelir.
İçeriye girinti olacak şekilde bir kere daha halının kenar kısmı kesilir. Kenar kalınlığına göre tek çözgü teli
ya da çift çözgü teli kıyı tel olarak çekilir. Eğer tek
çözgü teli çekilecek ise her iki uç kısımdan bağlanır.
Çift çözgü teli çekilecek ise çözgü teli bir uçtan döndürüldükten sonra başlangıç noktasına bağlanır. Diğer
uç kısım ise halıya bir noktadan girerek ipin ucu sağlamlaştırılır. Fazla olan kısım hav yüzüne çıkarılarak görülmeyecek şekilde havlı kısmın içerisine verilir. Böylece
kıyıyı düzeltmek amacıyla çözgü teli çekme işlemi bittikten sonra halının üzerinde bulunan ana renk kıyı işleme
teli olarak kullanılır. Uygun renkli yün ipliği iğneye takılır.
İğne halının havlu yüzeyinden ters yüzüne doğru batırılır.
İpliğin ucu hav görüntüsünde olacak şekilde iğne çekilir.
İğne bu noktadan itibaren en kısa mesafe kullanılarak
kıyıya götürülür ve tekrar havlı yüze girilir. Havlı yüze girilen iplik iğne sırtından yüzüne batacak şekilde kenarı
çözgü ipi kaybolacak şekilde tek sıra olarak düğümlenir.

Yıpranmış eski halıların onarımı işletme açısından
en zorlu olan tamirlerden biridir. Onarım için de işletmeye genellikle yıpranmış ve eski halılar gelmektedir. Bu halılar arsında en çok onarımı yapılan tahribat delik, tüyü dökülmüş ve çürümüş halılardır.20
3.9. Küçük Delik Olan Halı Onarımı:

Halı üzerinde yanma ve yırtılma gibi tahribatlar21 bu
gruba giren onarım sebepleridir. Halının tahribat
olmuş kısmı kare ya da dikdörtgen formda kesilir.
Uygun çözgü iplikleri kullanılarak delik olan kısımdaki çözgü iplikleri tamamlanır. Çözgü ipliklerinin alt
uçları “V” şeklinde sıkıştırılır. Başlangıç uç kısımları
halının içinde baş kısımda bırakılır. Bunun sebebi
ise iğne ile atılacak olan atkı ipi sıkıştırıldıktan sonra
meydana gelecek olan potluğu engellemektir. Çözgü
atma işlemi bitince aralara atkı atılır. Fakat atkı, halıdaki her atkı sırasına göre iğneye çekilen çözgünün
her telinden alt ve üst olarak geçirilir. Ayrıca desenin
kesinlikle aslına uygun yapılması gerekir.
3.10. Büyük Delik Olan Halı Onarımı:

Küçük delik onarımında olduğu gibi halı üzerinde büyük delik onarımı yapılacak kısım kare ya da dikdörtgen şekline getirilir. Bu şekilde büyütülmüş kare ya da
dikdörtgen büyüklüğü kirkitin rahat hareket edecek şekilde olmalıdır. Onarıma hazır olan halının deliğe uzak
olan ucu bir halı tezgâhının alt levendine sarılır. Halı
tezgâhının üst levendinden aşağıya, halıya doğru levendlere paralel olacak şekilde, bir demir parçası indirilir. Alt levende sarılmış olan halının onarım görecek
olan kısmına ait çözgüler, yukarı doğru götürülerek indirilmiş olan bu demire bağlanır ve eksik çözgü telleri
de tamamlanır. Daha sonra halı üzerinde eksik olan
yerin aynısı, halının bir başka yerinden bulunarak, eksik kısmın dokunması sureti ile onarım yapılır. Dokuma esnasında bir sıra düğüm atıldıktan sonra atkı her
sıra halıdaki atkı sırası ile bağlantılı olarak atılır. Ve
tekrar düğüm işlemi ve atkı işlemi onarım bitene kadar devam ederek uygulanır. Daha sonra üst kısımda
kalan çözgü iplerinin uçları iğne yardımı ile görülmeyecek şekilde halının havlı yüzüne kaynaştırılır.

3.6. Motif Hataları ve Onarımı:

Desen kâğıdına çizilmiş kompozisyona uygun dokunmayan halılarda motif hatalarına sıkça rastlanılır.
Çok belli olmayan motif hatalarını onarmak genelde
tercih edilmez. Fakat bazı durumlarda motifler sökülerek onarılır. Onarım işlemi, hatalı motifin halının
kilim kısmından başlayarak sökülmesiyle başlar ve
sökülen ilmelerin yerine motif çevreden merkeze gidecek şekilde iğne yardımı ile tekrar dokunur. Böylece motif hatası düzeltilir.18
3.7. Yırtık Hatası ve Onarımı:

Halı üzerinde yırtık iki şekilde meydana gelir. Dokuma sırasında ya da dokuma işlemi bittikten sonra
meydana gelen yırtıklardır. Bu yırtıklar atkı ve çözgü
yönünde olmak üzere iki çeşittir. Yırtık çözgü yönünden meydana gelmiş ise bu yırtıklar çözgü işlenerek
onarılır. Her çözgü teline çift çözgü teli geçecek şekilde çözgü telleri seçilir. Bu çözgü telleri alttan ve
üstten halının çözgü tellerine bağlanır. Böylece yırtık
kısım onarılmış olur. Fakat yırtık atkı yönünden ise
bu yırtıklar atkı işlenerek onarılır. Yırtık boyunca her
atkı sırası uygun bir atkı ipliği ile halının her iki kenarından bağlanarak onarılır. Ve gerek duyuluyorsa
ilmeler de iğne yardımı ile atılarak tamamlanır.19

3.11. Çürüyen Halı Onarımı:

Çürüyen halı üzerinde onarımı yapılacak yer tespit
edilir. Daha sonra çürüyen yerler temizlenir ve çözgüleri tamamlanarak tezgâha gerilir. Aslına uygun
olarak hasır ve dikiş tekniği yöntemiyle onarılır.22
20 Mustafa Solak; Kaynak Kişi.
21 G. Yıldırım; a.g.e., s.62.
22 A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 532.

18 Fatih Solak; Kaynak Kişi.
19 Yağcı-Hüyük; a.g.e., s.530-531.
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Foto 11. Kesme İşlemi Yapılırken.

Daha sonra onarımı yapılacak kilim kısmı, hatasız olan
sağlam yere kadar sökülür. Saçağı tamam olan kısma
kilim tekniği uygulanır. Buradaki işlem sırası şöyledir;
önce atılan atkı saçak yönüne, ikinci olarak saçağı yarım çapraz, üçüncü olarakta altı tekrar düz olarak geçirilir. Atkı çapraz geçirildikten sonra hatalı olan kısma
kadar işlem devam eder. Onarımı bittikten sonra kilim
örgüsü üzerine tekrardan çiti örgüsü uygulanır.25

3.12. Tüyü Dökülen Halı Onarımı:

Tüyleri yani havı dökülen halı onarımında öncelikle
dökülen yerler tespit edilir. Onarımın güzel olması için
zayıf ilmeler ve motif araları temizlenerek halının motif
karşılığı bulunur. Daha sonra aslına uygun şekilde tığ
ya da hav iğnesi ile halının türüne ve dokuma tekniğine
göre ilme atılır ve havı eksik yerler tamamlanır.23
3.13. Saçak Hatası ve Onarımı:

Saçak, halının başlangıç ve bitiş kısmında yer alan
eşit uzunluktaki iplerdir. Saçakların, halının başlangıç ve bitiş kısmında eşit uzunlukta olmaması, kısa
olması ya da belirli bir kısmın sökülmüş, kopmuş
olması durumunda onarıma tabi tutulması gerekir.
Saçak onarımı yapılırken halının dokunduğu çözgü
ipliği ile aynı çözgü ipliği alınır. Seçilen iplik iğneye
takılır sonra onarılacak olan kısımdan çözgü yönüne
doğru halının sağlam kısmına ulaşılır. Sağlam bölgeye ulaştıktan sonra 4-5 sıra daha içeriye girilerek iyice
sağlamlaştırılır. Daha sonra tekrar girilen bölgeden
geriye dönülerek, her çözgü üzerinde tek tek çalışılması vasıtasıyla saçak onarımı yapılır.24

3.15. Çiti Hatası ve Onarımı:

3.14. Kilim Hatası ve Onarımı:

3.16. Etlik Hatası ve Onarımı:

Kilim örgüsü halının başlangıç ve bitiş kısmında yer
alan ilmesiz düz olarak dokunan kısımdır. Halının
başlangıç ve bitimindeki kilim kısmında görülen ve
dokumadan kaynaklanan hatalar olarak kabul edilir.
Kilim onarımı yapılırken önce halının çitisi sökülür.

Etlik hatası, halının en dış kısmında bulunan ilmelerin atıldığı düz renkli çerçevedir. Halının eninde ve
boyunda eşit olmaması etlik hatasından kaynaklanır.
Etlik onarımında öncelikle saçak kısmı tamamlanır.
İşlenecek etlik boyunda çift saçak almak sureti ile gidiş

23 Yağcı - Hüyük; a.g.e., s.532-533.
24 A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 532.

25 Fahri Solak; Kaynak Kişi.
26 A. Y. Yağcı - V. Hüyük; a.g.e., s. 533.

Çiti örgüsü, halının başlangıç ve bitiş kısmında halının sökülmemesi için yapılan örgüdür26. Halının başlangıç ve bitiş kısımlarında bulunan çitinin gevşek,
eksik ve kullanım esnasında sökülen, yanan, yırtılan
kısımların onarımıdır. Çiti onarımı yapılırken tamamı sökülmüş olmayan çiti iğneye girecek şekilde sökülerek uzatılır. İğne, halının içinde bulunan çözgü
yönünde kilitlenir. Çekilecek olan yeni çiti, halıda
bulunan çiti çeşidine göre uygulanır (sarma çiti, kördüğüm çiti, zincir çiti gibi). Başlangıçta yapılan kilitleme işlemi bitimde de tekrarlanır. Bu işlem bittikten
sonra çiti düğümlenir ve halının yüzeyine çıkarılır.
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ve geliş sarma yapılır. Bunun nedeni halının sırt
tarafından bakıldığında dokumaya uygun olmasını
sağlamaktır. Ayrıca bu işlem tezgâh üzerinde de yapılabilir.

yetenekli, sağlıklı, deneyimli ve konusuna hâkim olması aranan temel özellikler arasında yer almaktadır.
Halılardaki hasarlı bölgeler uygun malzeme, renk
ve dokuma tekniği ile onarılmaktadır. Onarımda farkı
yaratan işçilik, kullanılan hammadde ve kök boya değeridir. Hasarlı bölgenin onarımında dokumaya uygun
renkte boyanmış yeni iplikler ya da kullanılamayacak
durumda olan söküntü adı verilen eski dokumaların
kökboyalı iplikleri kullanılmaktadır. Onarım için gerekli hammadde temin edildikten sonra hasarlı bölgeye
hasır işlemi yapılarak, eksik havlar yeniden atılmaktadır. Hasarlı bölgelerin tümü onarıldıktan ve hav atımı
tamamlandıktan sonra halıya tesviye işlemi uygulanmaktadır. Onarımda son işlem olan tesviye ile yeni
atılan havlar, özel makas ve/veya makinelerle kesilerek
dokumadaki mevcut hav yüksekliğine getirilmektedir.
Son olarak tesviye yapılan bölge su ile ıslatılıp, hav yatım yönünde ütü ile düzeltilmektedir. Elbette yoğun,
iç içe geçmiş çok renkli desenler onarımı zorlaştırsa da
bunu ancak imkânsız kılmaz.
Onarımın ciddiyetine binaen Halı eğitimi ve onarımı veren üniversitelerimizde de onarım tekniklerinin
iyi bilinmesi ve öğrenciye öğretilmesi, yeni yetişecek
kalifiye eleman sayısını da arttıracaktır. Bunun için
özel sektörde bulunan ve işini ciddiyet ve bilinçle yapmaya çalışan onarım atölyelerinin deneyimlerinden
yararlanmak, öğrencilere buralarda uygulamalar yaptırmak eğitim kalitesi açısından da yararlı olacaktır.

4. Onarımı Yapılan Halılarda Bitirme İşlemleri:
4.1. Kaba Kesim İşlemi:

Onarımı işlemi bittikten ve düğümleri atıldıktan sonra
halı üzerindeki tüylerin makas ile kesilmesi ya da tıraş
aleti ile tıraşlama yapılmasıdır. Daha sonra fırçalar ile halının tüylerine renklerin uyması için eskitme işlemi yapılır.
Havların oturması için de fırçalama işlemine tabi tutulur.
4.2. İnce Kesim İşlemi:

Tüyleri taranan ve eskitilen halılara küçük makaslar
ile ince kesimler yapılır.
4.3. Yıkama İşlemi:

Kesim işleminden sonra halı kirli ise yıkama işlemi uygulanır.
4.4. Pürmüzle / Yakma İşlemi:

Halı düz bir zemin üzerine serilerek, arka yüzeyinde
bulunan kıllar ve fazlalıklar, pürmüz aleti ile yakılır
ve temizlenir27.
4.5. Ütü İşlemi:

Yakma işlemi yapılan halı, sırtından yani ters çevrilerek yere serilir. Halının üzerine nemli bir bez yayılarak üzerinden ağır sanayi ütüleri ile ütülenir. Bu
ütüleme halı üzerinde yapılan onarımın ve düzeltme
işlemlerinin oturmasını sağlamaktadır.
4.6. Gerdirme İşlemi:

Kaynaklar

Halıda oluşan potluk kenar farkı gibi hataların düzeltilmesi için halı gerdirme aletine gerilir. Gerdirilen halı
ıslatılıp kuruduktan sonra düzgün hale getirilmiş olur.

Ömür, Vildan, Milli Saraylar Bünyesindeki Tarihi Mekânlarda
Bulunan El Dokuması Halıların Restorasyonu Projesi ve
Onarım Aşamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları
Ana Sanat Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), İzmir, 2006, s. 258-259.
Yağcı, Ali Yüksel – Hüyük, Vahit, Geçmişten Günümüze
Sultanhanı, Yenigün Ofset Matbaa Tesisleri, Aksaray,
(Basım Yılı Yok).
Yildirim, Gül, Aksaray İli Sultanhanı Beldesinde El Dokuması Halı
Onarım İşlemlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 2004, s.2-3.
http://www.sultansarayhali.com/default.asp E.T.09.10.2010

4.7. Depolama:

Son olarak yapılan işlemdir. Onarımı biten halıların
uzunluğu boyunca rulolar haline getirilerek teslim
edilene kadar atölyede sağlıklı ve güvenli koşullarda
bekletilmesi gerekmektedir.
Sonuç

Sonuç olarak iyi bir halı onarımı, dokunan ürünün
tarihsel niteliğine ve yapısal oluşumuna zarar vermeden, aslına uygun şekilde yapılmasına dayanmalıdır.
Onarımda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta,
kaliteli malzemelerin kullanımıdır. Yanlış yapılan bir
onarım, halının bütünlüğünü ve kalitesini bozduğu
gibi halının değerini de düşürebilmektedir. Onarım
yapan bir kişinin sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek, uyumlu, eş zamanlı çalışabilir, verilen süreyi doğru ve verimli kullanabilir, çözüme katkıda bulunabilir,

Kaynak Kişiler
Fahri Solak; Kaynak-Kişi-Sultan Saray Halı İşletmesi Sahibi, 1972 Doğumlu, Sultanhanı, Aksaray, 2010.
---------, Kaynak Kişi-Usta Öğretici, 1983 Doğumlu, Sultan Saray Halı İşletmesi, Sultanhanı, Aksaray, 2010.
Hasan Uluşak; Kaynak Kişi-Halı Restorasyonu Ustası,
Sultan Saray Halı İşletmesinde, 1978 Doğumlu,
Sultanhanı, Aksaray, 2010.
Mustafa Solak; Kaynak Kişi-Sultan Saray Halı İşletmesi Sahibi, 1974 Doğumlu, Sultanhanı, Aksaray, 2010.

27 G. Yıldırım; a.g.e., s.69.
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Söz Varlığı
Vocabulary About Weaving in Old Turkish
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ABSTRACT
Due to their nomadic life-style, the portable
properties have been very important to the Turks
in the course of history. Thus, the light, soft and
portable properties have been always preferred
in daily life. This situation explains why the
properties made of wool and leather have been
encountered more in Turkish culture. The portable properties and such materials as wool and
leather have gained a remarkable vocabulary in
Turkish language. Throughout this study, the
vocabulary about weaving used in Yenisey and
Orhon Inscriptions and Old Uighur Turkish will
be determined and classified, then the cultural
assessment will be made under the light of the
data in our hands. Thus, 20 works of Old Turkish
period was studied and Chinese, Soğdakça, Toharca, Sanskrit (the recent Greek, Persian, and
Syriac) words in them have been identified. So
that Turkish relations with neighboring cultures
to detect than a title will be opened.
Key Words Old Turkish, culture, weaving, vocabulary

ÖZET
Tarihte, hareketli bir hayat tarzına sahip olan
Türkler için, kullandıkları eşyaların taşınabilir
olması önemlidir. Bu yüzden gündelik hayatta
hafif, yumuşak ve taşınması kolay olan eşyalar
tercih edilir. Bu durum yünden ve deriden yapılmış eşyalara Türk kültüründe daha sık rastlanmasını açıklamaktadır. Taşınabilir eşyalar
ve yün, deri gibi malzemeler söz konusu olduğunda, dokumacılık ve bununla ilgili söz varlığı
Türk dili bakımından önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Eski Türkçe terimi altında Yenisey
ve Orhun Yazıtları ve Eski Uygur Türkçesi metinlerinde kullanılan dokumacılıkla ilgili söz
varlığının tespiti ve tasnifi yapılarak, Türk diline yönelik kültürel değerlendirmeler ortaya konacaktır. Böylelikle Eski Türkçe dönemine ait
20 çalışmanın taranmasıyla oluşan veriler üzerinden Çince, Soğdakça, Toharca, Sanskritçe
(son dönemlerde Yunanca, Farsça ve Süryanice) kelimelerin bulunduğu görülecek ve Türklerin komşu kültürlerle ilişkilerini tespit etmede
bir başlık daha açılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler Eski Türkçe, kültür, dokumacılık, söz varlığı

nırlı kılmaktadır. Dokumacılık ve buna bağlı olarak
giyim kuşam kültürüne ait malzeme de bu sınırlılık
dahilindedir.
Eski Türkçe dönemine ait metinler Yenisey
Yazıtları, Köktürk Yazıtları, Maniheist döneme
ait Uygur Metinleri, Budist döneme ait Uygur
Metinleri ve İslami döneme ait Uygur Metinleri
şeklinde bir gruplandırmaya tabi tutulmaktadır.
Köktürkçeye nazaran çok daha uzun bir dönemi

1. Giriş

Eski Türkçeyle ilgili kaynaklara bakıldığında çoğunun dinî ya da edebî belgeler olduğu görülür.
Sosyal hayata yönelik eserlerin azlığı, dönemin
sosyokültürel yapısı hakkındaki bilgilerimizi de sı*

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü / ANKARA
hyildiz@gazi.edu.tr
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kapsayan Eski Uygur Türkçesi, varlığını XV.
yüzyıla kadar sürdürür. Ancak yayımlanmış
Eski Uygur Türkçesi metinlerinin çoğu mani ve burkan dönemlerine aittir. Bu devirlerdeki söz varlığına
geçmeden önce tarihî kaynaklardan edinilen bilgilere değinmekte fayda vardır.
Yüzlerce yıllık bir geçmişi olan Türk giyiminin
ana unsurunu dokuma sanatı oluşturur. Türklerin
dokumacılığa Orta Asya’da yünü ipliğe dönüştürüp
renklendirmesiyle başladığı, Selçukluların da bu
sanat dalını geliştirdiği ve Osmanlılarda altın çağını yaşadığı bilinmektedir (Koç 2009: 1787). Araştırmalar akla ilk olarak keçe ve kilim gibi yere serilen
eşyaları getiren dokumacılık kavramı, Türklerde milattan önceki devirlere kadar uzandığı görülmektedir (Sarıtaş 2010: 123).
Bozkır Türk giyim eşyasının malzemesi koyun,
kuzu, sığır, tilki ve ayı derisi ile koyun, keçi ve deve
yünü idi. Giyim için kendir yetiştirip bez dokuyan
Eski Türkler yün kumaş ve bezden iç çamaşırı giyerlerdi. Romalılar keten gömlek giyildiğini ilk defa,
Çin’e yünlü kumaş ve çeşitli keçeler ihraç eden
Hunlarda görmüşlerdi. Hazar prensesi Çiçek’in Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi
imparatoriçelik elbisesi Çiçekion (Çiçek adından)
orada moda olmuştu. Bir süvari, bozkırın tipik elbisesi olan ceket-pantolon giyinirdi. Bugünkü giyimin
ilk tipi olan bu Bozkır tarzı, Çin’de M.Ö. 4. asırdan,
Avrupa’da M.S. 5. asırdan, Bizans’ta 6. asırdan itibaren Türk usûlüne göre yapılan askerî ıslahat neticesinde, dünyaya yayılmıştı (Kafesoğlu 2003: 319).
Orta Asya’da halı, keçe ve düz dokuma yaygılar
(kilim, cicim, zili, sumak); yaygı ve örtü malzemesiydi. Muhtemelen, önce bunların en ilkeli olan keçe
keşfedilmiş, daha zor bir tekniği gerektiren düz dokuma yaygılar ve daha sonra da halı geliştirilmiştir
(Deniz 2002: 198). Hun yaygı eşyalarının başında
gelen keçe (Sarıtaş 2010: 124), hem çadır dış ve iç
örtüsü, hem yaygı hem de bir süsleme malzemesiydi. Yün, keçi kılı (tiftik), deve tüyü ve pamuk gibi
malzemelerin kullanıldığı (Deniz 2002: 199) dokumacılıkta Türk düğümü (Gördes düğümü) dünyaca
ünlü olup, Hun devrine kadar uzanır (Sarıtaş 2010:
220). Halı sanatını, bir sanat olarak geliştiren ve bütün dünyaya tanıtan Türklerin bulunduğu bölgede;
düğümlü halılar ilk defa ortaya çıkmış ve gelişmesini sürdürmüştür (Yetkin 1991: 1). Aynı zamanda bir
taht örtüsü olarak kullanılan halı, Çin kaynaklarına
göre bu amaçla VII. yüzyılda Hotan şehrinde dokunmuştur (Deniz 2002: 202).
Göktürkler zamanında yünlü giyecekleri yaygın
olarak kullanan Türkler (Sarıtaş 2010: 220), yün-
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lü kumaş imal etme işini, Doğu Türkistan vahasına Çin’den daha erken yaymışlardır. Çinliler bu işi
yapan dokumacıları bu bölgeden getirtmişlerdir.
Pamuktan “böz” adı verilen kumaşları yapan Uygurların, Çin’e ipek karşılığında at ihraç ettikleri
bilinmektedir (Sarıtaş 2010: 314-317). Ayrıca samur derileri, beyaz keçeleri, Turfan’da dokunan çiçekli Uygur kumaşları her tarafa ün salmıştı (Ögel
1971: 127-128). Buna ilaveten, Budizm’den Mani
dinine geçen Uygurlarda, insanların birtakım sınıflara ayrılmasının kıyafetlerde biçimlenmeleri ve
sınıflanmaları doğurduğunu (Salman 2002: 210) da
belirtmek gerekir.
Eski Türklerin (başta seçkinlerin) Çinli, Soğdak
ve diğer halklarla karşılıklı etki sonucu değişik giysi
türleri ödünçlemeleri ve betimleyici malzemenin
önemli bir kısmının eski Türk giysilerinin çevredeki tarım ülkelerinde yaygınlığı (Kubarev 2002: 196)
önemlidir.
Türk kültür tarihî bakımından önemli bir kısmı
işgal eden dokumacılık, giyim gibi kavramlara dair
söz varlığıyla ilgili olarak Reşat Ekrem Koçu (Türk
Giyim-Kuşam ve Süsleme Sözlüğü), A. Şenol (Halk
Oyunları Giysileri, Giysi Sözlüğü), Baybars Gülensoy’un
(Türkiye Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü) (Gülensoy
2003: 7) gibi çalışmalar bulunsa da Eski Türkçeye
yönelik bu türden bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Türk kültürünün dönem dönem tespitinin yapılabilmesi için kaynak taramalarına ihtiyaç vardır.
Eski Türkçedeki kaynaklardan hareketle kaleme alınan bu çalışmanın bu boşluğu gidermek yolunda
bir adım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
2. Eski Türkçede Dokumacılıkla İlgili Söz Varlığı1

Eski Türkçede dokumacılıkla ilgili söz varlığı isimler
ve fiiller olmak üzere iki ana başlıkta incelenecektir.
Daha sonra isimler ana başlığının altında genel, hammadde (iplik, kumaş, deri), giyim (insan ve hayvan), nesne,
araç-gereç şeklinde alt başlıklar ele alınacaktır.
Kısaltmalar
Çin. : Çince Sğd. : Soğdakça Sür. : Süryanice Yu. : Yunanca
Far. : Farsça Skr. : Sanskritçe Toh. : Toharca

2.1. İsimler
2.1.1. Genel Kavramlar
atķaġ “bent, kelepçe, bağ”; atķaġlıġ “bağlı, kelepçeli,
bentli”
atúanmaúsız “serbest, bağlanmış olmadan”
aùúanġu “bağlanılacak şey”; atúanàuluúsuz “kelepçelenmeyen, bağlanmayan”
1
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Çalışmada esas alınan malzeme AY2, AY5, AYS, BÖ, ETG, ETS,
ETŞ, ETY, EUTS, HTB, IB, IS, İKP, KİP, KUY, Mayt, OTG, RR, UAY,
Üİ kısaltmasıyla verilen çalışmalarla sınırlandırılmıştır.
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kidiz ~ ki’iz/kiiz ~ kiviz ~ küvüz ~ keyiz “keçe, keçe
kumaş”
kin “(< Çin.) ipekli kumaş, ipek”
ķoķpu “pamuklu kumaş”
kotay ~ qutay “bir tür ipekli kumaş”
t(a)var “ipekli kumaş, saten; Çin kumaşı”
torqu “ipek”; torúu “ipek”
yurun “paçavra”
züngim ~ züñim/zuñum “(< Çin.) diba denilen ipekli
kumaş”
2.1.2.3. Deri Türleri
kimir “kunduz derisi”
kis ~ kiş “samur derisi, samur, samur kürkü”
úoàuş “(-u- ?) deri, post, tüylü hayvan derisi, postu”
kobuş “tüylü hayvan derisi postu”
kön “gön, deri”
ķuyķa “deri”
täri “deri”
yin “deri, cilt”
2.1.3. Giyim
kedgü ~ kädgü “giyim, giyecek, elbise”; kedgü
tonanġu “(birlikte) giysi”; keêgülük “giyilecek,
giyilesi, giyilir türden, giymek için”
kedim ~ kädim ~ kiyim “giyim kuşam, giyim, zırh,
giyecek, giysi, elbise”; kedimlig ~ kädimlig “giyimli, zırhlı, elbiseli, eğerli, yularlı, kuşamlı, teçhizatlı, mücehhez, donanımlı (at, asker vb)”
keysi “giysi, çamaşır”
ķırġaġ “elbisenin yanı, kenarı, kenar”; ķırġaġlıġ “kenarlı, saçaklı, kenarları işlenmiş, kıyılanmış (kumaş), parça kumaş adı”
körk “biçim, kıyafet”
orpaķ ~ urbaķ “giysi, elbise, giyecek”; orpaķ telük
“eşya, pılı pırtı”
raòt “< Far. raòt, giysi; yaygı”
2.1.3.1. İnsan Giyimi
arúaà “atkı”
bilbaġı “bel bağı, kuşak, kemer”
bürk “börk”
bürünçäk “baş örtüsü”
çäkräk “alttan giyilen, kısa giyim”
çuba “elbise”
çuķ “kadınların baş giyiminde özel süs”
etek “alt kısım, elbise eteği”; eteklig “etekli, eteği
olan kimse”
etük ~ ’ätük ~ ötük “edik, terlik, ayakkabı, pabuç,
çizme”; “ayakkabı, pabuç, çizme”
ıçlaàu “elbise astarı”
iç ton “iç çamaşırı, iç giysi”; içton “içe giyilen don”
iùek “etek”
ķara ton “gündelik giyilen veya iş yaparken giyilen
elbise”
karaza ~ karaža ~ ķaraza-ton ~ kraza “(Toh. ? < Skr.
kāsāya < Sgd. krazakh, elbise) rahibin veya genel
olarak dinsel törenlerde kullanılan giysi; rahip elbisesi, papaz giyeceği, cübbe”
kemer “<Far. kamar, kemer”
keyük “çoban abası”
kişen “uçkur bağı, uçkur”
kögüzlüg “göğüslük”; kögüzmek “göğüs zırhı”
könglek ~ könlek “gömlek”
úur “kuşak; kemer, toka”
òıv ~ ķıv “ayakkabı”
öm ~ üm “iç donu; pantolon, don” (şalvar ?)
örmek ~ örmäk “bir giysi adı; bir çeşit elbise”
sanç “deriden çanta”

baġ ~ baγ ~ baú ~ paú “bağ, köstek, bent, bohça, bölük; örtü”; baγlıγ ~ baġlıġ “örtülü, hasır örtülü;
tutuklu; bohça, paket”
bäklig “bağlı, kilitli, kapalı”
bamaķ “bağlama”
borluú “bağ”
buúaġu ~ buqarsї ~ boúaàu ~ boġaġu “bukağı, köstek, bağ, zincir, ip; bent, kelepçe”; boúaàçı “bukağı
vuran, köstekçi”
çuġ “bağ, köstek, demet”
úoşuġ “bağ”; úoşuġluġ “koşulu, bağlı”
tügün “düğüm”
ükün “yığın”; yük “yığın”
2.2. Malzeme
2.1.2.1. İplik Türleri
arúaà “mekik ipliği; atkı” (argaç?)
baġış “bağ, ip, çadır ipi, halat, kalın urgan, çadırın
kendiri, boğum (parmak, kamış gibi şeylerin); oynak, bent”
batatu “pamuk, pamuk ipi”
çobra “yün” (EUTS: 42)
egrik “eğirme işlemiyle elde edilen ip”; egrik baġ “ipler, bukağı”
ısıġ ~ ışıġ “halat, urgan, kablo; bir geminin donatımı
için yelken, ip ve benzerleri; ip, kendir”
käbäz “pamuk” (EUTS: 69)
ķarış “mekik ipliği, atkı, argaç, dokumacılıkta (mensucatta) enine atılan iplik”
kendir ~ kändir ~ kentir ~ käntir “kendir, kenevir”
ķıtıġ “minder veya yastığa doldurulan yün, pamuk
parçaları”
ķıtıķ “pamuk”; ķıtıķlı “pamuklu”; ķıtıķlıġ “pamukla
kaplanan, pamuklu”; ķıtıķsız “pamukla kaplı olmayan”
kögän (kökän ?) “iki kazık arasına gerilen ip, bu ipe
analarının yanına gitmemesi gereken hayvan yavruları bağlanır”
tük “yün.”
uruú “ip, kendir” (EUTS: 174)
yıp ~ yip ~ yipke ~ yipkä ~ ip “ip, iplik”
yumġaú “yumak”
yuŋ ~ yüñ ~ yüng “yün, pamuk”
2.1.2.2. Kumaş Türleri
aġı ~ aγı “ipek kumaş, ipekli kumaş; “Çinden gelen
ipekli kumaş; hediye; define, hazine”
aruş “kumaşın esası”
baġlıķ “tane, rulo (kumaş için)”
barçın ~ barçin “bir kumaş türü, kadife, ipek; bir nevi
kumaş”
böz < Sür. buz = Yu. pussos “bez, pamuklu, pamuktan
yapılmış kumaş, pamuklu kumaş, pamuklu bez,
kumaş”; “böz (ü?), pamuklu kumaş”; ķalın böz
“kalın ve kaba kumaş”; bözçi “pamukçu, pamuk
bezi yapan kimse, bezci”
eşgiti ~ eşkürti ~ äşkürti ~ işg(ü)ti/işgürti ~ işgiti ~
işgirti ~ işkirti “ipek, ipekli kumaş; (Yazıtlar) diba
denilen bir kumaş”
eşük ~ äşük “örtü; hanlar veya beylerden birisi öldüğünde mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen
kumaş”
ipek “ipek”
úars “yünden ya da kıldan dokunmuş kumaş”
ķırġaġ “elbisenin yanı, kenarı, kenar”; ķırġaġlıġ “kenarlı, saçaklı, kenarları işlenmiş, kıyılanmış (kumaş), parça kumaş adı”
kidin “keten”
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sangadi “Skr. sanghāùí, rahiplerin cemaat toplantısı
sırasında giydikleri elbise”
tikiklik “dikilmiş elbise”
ton ~ tom ~ toon “(br.) < Skr. thauna, elbise, kürk;
giyecek, don, üst giyim, giysi, giyim”; tonlїγ ~
tonluġ “giysili, elbiseli, giyinik, giyimli kuşamlı,
donlu; varlıklı”; uzuntonluγ “rahib, manastıra çekilen tarik-i dünya, papas, rahip”; tonsїz ~ tonsuz
“elbisesiz, giysisi olmayan, çıplak, sefil, perişan”
tonaġu ~ tonanġu ~ toranġu “giyecek, elbise, giyim,
takılacak şey, sarınılacak şey, elbise”
uçuķ “çorap”
ulyaú “astar”
yalma “(at) kaftanı, örtüsü; kaftan, örtü”
yançuķ “kese, torba, cep, yağmurluk”
yoġurķan “üst; elbise, giyim, örtü” (yorgan ?)
2.1.3.2. Hayvan Giyimi
budluluġ “hayvanların burnuna takılan kayış”;
budlluġ “hayvanların burnuna takılan kayış”
burunduú ~ buruntuú “yular, gem”
egritebi “kıymetli at çulu”
idär “at eğeri”
ķır “gri at donu”
ķolan “eğer kuşağı, bağırdak”
tin “yular”
üçüngü ~ üçürgü “halı, kilim, tegelti, eyer keçesi, at
örtüsü”
2.1.4. Nesneler
asúuġ “askı, çardak”
azan “< Skr. asana (FWK Müller) sedir”
badruú “bayrak”
baġça “bohça, bağ, çıkın, paket”
çādırşab “< Far. çādar-şab, çarşaf”
çıvàa “ökse çubuğu”
ıràaú “kanca, çengel, kopça”
úab ~ kap “torba (ölçü olarak); deriden torba; kap,
örtünecek şey, paket”; ķap tolġuķ “hurcunlar”;
ķapçuķ “keten torba”
ķabaķ “deriden torba”
kemenê “<Far. kamand, kement”
keş “okluk, sadak, ok konulan şey”
kilim “< Far. gilím, kilim”
kiriş “ok kirişi”
köligelik “gölgelik, çardak”
kötçek “tandırın üstüne örtülen çul”
ķursaġ “yünden bel kuşağına benzer bir nesne olup
çadıra sarılır”
kün yıpar “misk torbası”
mançak “mçnk < Skr. mancaka ‘oturacak yer, yatak’”
orun “yer, mekan, sedir”; orunluķ “bayraklı; yatak,
döşek, sedye”
örtgü ~ örtüg ~ örktü ~ örtük “örtü, kapak; örtme;
örtük”; örtüglüg “örtülmüş, gizli saklı”
palās “< Far. palās, çul”
sing “kiler”
sunçuk “dilenci kâsesi; yastık (?)”
taġar “torba, dağarcık, dağar”
tekzim ~ täkzim “pamuktan veya başka nesneden yapılmış kabartma”; teksinç ~ tegzinç “tomar”
toķluķ “yüzme tulumu, torba, tulum”
tor “ağ, balık ağı, av ağı”; torçı “ağ ile kuş tutan, kuşbaz”
töl(i)t ~ tölit ~ tült ~ tülit “yatak takımı, yastık, baş
yastığı”
töşek ~ tüşek ~ tüşäk “döşek, minder, yaygı, yatak,
yastık”
tuluú “tulum”
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tuγ ~ tuà ~ tuuà “< Çin. tu < d’uok, tuğ, bayrak, alem,
sancak, davul”; tuàlıà “bayraklı, sancaklı”
tülük “bohça”
ubu “üstübeç”
yilpigü “yelpaze”
yük “yük, bohça”
2.1.5. Araç Gereçler
berge ~ bärgä ~ bärgü ~ bärkä ~ birkä “kamçı, kırbaç”
çıġarı “çıkrık, dokuma çıkrığı”
çikin “ibrişim”
çomaú “çomak, kamçı”
egirgü ~ ägirgü “eğiren, çeviren”
úaġal ~ úaġıl “kırbaç, kamçı”
ķamçı “kamçı”
ķamķı “pamuklu kumaş ölçüsü”
toķıġu “tel tokmağı”
2.1. Fiiller
açın- “(elbise) açmak, soymak, çıkarmak”
arķaġ- “atkı atmak”
äşkä- “äşük; hanlardan, beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere dağıtılır. Bu kelimeden yapılmış fiil”
atúa- “bağlamak”; atúan- ~ adàan- “bağlanmak, kelepçelenmek”
ba- ~ bā- ~ bad- ~ bay- ~ ban- ~ bant- ~ bal- ~ balu~ baġla- “bağlamak, (hayvan) bağlamak, bendetmek, ipe vurmak, kelepçelemek, beline bağlamak
(okluk hak.), raptetmek”
bäklä- “kilitlemek, kapatmak, bağlamak”; beklen- ~
bäklän- “bağlanmak, kapatılmak, kilitlenmek”;
beklet- ~ bäklät- “bağlatmak, kapatmak”
bärgäk- “kamçılamak, kırbaçlamak”
bertät- “vurarak sertleştirmek, çiğnemek, vurarak yoğun ve sıkı bir hâle getirmek, berkitmek”
bodul- “bağlanmak, yapışık kalmak; asılmak”
çiknä- “nakış işlemek”
egir- ~ äŋir- ~ ägir- “eğirmek; çevirmek, kuşatmak,
sarmak, döndürmek”; ägirt- “iğritmek”; egril“bükülmek, eğrilmek”
kamçıla- “kamçılamak”
úap- “örtmek”
ked- ~ käd- ~ key- ~ käy- ~ kei- ~ käi- “giymek”;
kedil- ~ kädil- ~ ketil- ~ kätil- “giyilmek, giydirilmek”; kedür- ~ kädgür- “giymek, giydirmek”;
kedrül- “giyme işi yapılmak”
ķıd- “kenar dikmek, kıyılamak”
kişä- “(atı) kösteklemek, köstek vurmak, bağlamak,
kösteklemek, bendetmek”
ķoş- “bağlamak, katmak, birleştirmek, iki katı yapmak”; ķoşul- “birleşmek, katılmak, toplanmak,
bağlanmak”
köl- “bağlamak”
köşit- “kapatmak, örtmek”
köze- “kumaştaki çizgiyi örterek kapatmak”
ķurşa- “kuşatmak, çevirmek”; úurşan- “kuşanmak”
ört- ~ ürt- “örtmek, kapatmak”; örtül- ~ ürtül- “örtülmüş olmak”; örtün- “örtünmek”
säş- “çözmek, bağını açmak”; säşil- “çözülmek”
tik- “dikmek”
toúı- ~ toúu- “vurmak, dövmek, çakmak, tıklatmak,
dokumak, argaçlamak, (dokuma mekiğini) atmak;
sokmak, kurmak, tepinmek”; toqїt- ~ toqїd- “dokutmak, yontturmak, vurdurmak”; toķıl- “dokumak, argaçlamak”
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adàan-, ba- ~ bā- ~ bad- ~ bay- ~ ban- ~ bant- ~ bal~ balu- ~ baġla-, bäklä-, beklen- ~ bäklän-, beklet- ~
bäklät-, bärgäk-, bertät-, bodul-, çiknä-, egir- ~ äŋir~ ägir-, ägirt-, egril-, kamçıla-, ķap-, ked- ~ käd- ~
key- ~ käy- ~ kei- ~ käi-, kedil- ~ kädil- ~ ketil- ~ kätil-, kedür- ~ kädgür-, kedrül-, ķıd-, kişä-, ķoş-, ķoşul-,
köl-, köşit-, köze-, ķurşa-, ķurşan-, ört- ~ ürt-, örtül- ~
ürtül-, örtün-, säş-, säşil-, tik-, toķı- ~ toķu-, toqїt- ~
toqїd-, toķıl-, top-, töşe-, töşen-, tüg-, tügül-, tültür-, üdrül-, yabı-, yabın- ~ yapın-, yapşur- ~ yafşur-,
yalķat-, yarlıķan-, yırt-, yırtıl-, yilin-, yük-) tek başlık
altında incelenmiştir.
Eski Türkçenin söz varlığında Çince, Soğdakça,
Toharca, Sanskritçe (son dönemlerde Yunanca, Farsça
ve Süryanice) kelimelerin bulunması Türklerin komşu
kültürlerle ilişkilerini ortaya koyar niteliktedir. Çince
kin, tuà (< tu <d’uok), züngim/züŋim/zuŋum; Sanskritçe azan (asana), karaza (kaãāya, Toh. kāsāya),
mançak (mancaka), sangadi (sanghāùí), ton/toon/tom
(thauna); Soğdakça kraza (krazakh); Süryanice böz
(buz = Yu. pussos)gibi kelimelerin alıntılanması bu durumu örneklemektedir. çādırşab (çādar-şab), kemenê
(kamand), kemer (kamar), kilim (gilím), palās (palās),
raòt gibi Farsça kelimeler ise İslam tesirindeki alıntılara örnek teşkil etmektedir.
Eski Türkçe metinlere yönelik çalışmaların artmasıyla, dokumacılıkla ilgili söz varlığının artacağına da
şüphe yoktur. Tarihî ve modern Türk lehçeleriyle ilgili
olarak, tam bir dokumacılık sözlüğünün oluşturulabilmesi için yapılması gereken, kültür tarihi araştırmalarının yanı sıra tarihî metinlerin yayımını da takip etmekle mümkün olabilecektir.

top- “bağlamak”
töşe- “döşemek, sermek, yaymak”; töşen- “döşenmek,
kullanılmak”
tüg- “düğümlemek, bağlamak, birleştirmek, bağlatmak, düğümletmek”; tügül- “düğülmek, düğümlenmek”
tültür- “çarpmak, vurmak”
üdrül- “seçilip ayrılmak”
yabı- “örtmek”; yabın- ~ yapın- “örtmek, örtünmek”;
yapşur- ~ yafşur- “yapıştırmak, birbirini örtmek”
yalúat- “bağlamak, eklemek”
yarlıúan- “zırhlanmak, zırh giymek”
yırt- “yırtmak, parçalamak”; yırtıl- “yırtılmak, yarılmak”
yilin- “asmak”
yük- “toplamak, derlemek”
3. Sonuç
Eski Türkçede dokumacılıkla ilgili söz varlığının
izlerine Türklerin ilk yazılı belgelerinden itibaren rastlansa da, asıl yoğunluk Eski Uygur metinleri üzerindedir.
Dokumacılık kavramına dair Eski Türkçeye ait 20
çalışmanın (AY2, AY5, AYS, BÖ, ETG, ETS, ETŞ,
ETY, EUTS, HTB, IB, IS, İKP, KİP, KUY, Mayt, OTG,
RR, UAY, Üİ) taranmasıyla 36’sı fiil, 148’i isim olmak
üzere toplam 184 maddebaşından oluşan bir söz varlığı tespit edilmiştir. İsimler; genel kavramlar (atķaġ,
atķaġlıġ, atķanmaķsız, atķanġu, atķanġuluķsuz, baġ
~ baγ ~ baķ ~ paķ, baγlıγ ~ baġlıġ, bäklig, bamaķ,
borluķ, buķaġu ~ buqarsї ~ boķaġu ~ boġaġu, boķaġçı,
çuġ, ķoşuġ, ķoşuġluġ, tügün, ükün, yük), iplik türleri
(arķaġ, baġış, batatu, çorba, egrik, egrik baġ, ısıġ ~
ışıġ, käbäz, ķarış, kendir ~ kändir ~ kentir ~ käntir,
ķıtıġ, ķıtıķ, ķıtıķlı, ķıtıķlıġ, ķıtıķsız, kögän ~ kökän, tük,
uruķ, yıp ~ yip ~ yipke ~ yipkä ~ ip, yumġaķ, yuŋ ~
yüñ ~ yüng), kumaş türleri (aġı ~ aγı, aruş, baġlıķ,
barçın ~ barçin, böz, ķalın böz, bözçi, eşgiti ~ eşkürti
~ äşkürti ~ işg(ü)ti/işgürti ~ işgiti ~ işgirti ~ işkirti,
eşük ~ äşük, ipek, ķars, ķırġaġ, kidin, kidiz ~ ki’iz/kiiz
~ kiviz ~ küvüz ~ keyiz, kin, ķoķpu, kotay ~ qutay, t(a)
var, torqu, torķu, yurun, züngim ~ züŋim/zuŋum), deri
türleri (kimir, kis ~ kiş, ķoġuş, kobuş, kön, ķuyķa, täri,
yin), giyim (kedgü ~ kädgü, kedgü tonanġu, kedgülük,
kedim ~ kädim ~ kiyim, kedimlig ~ kädimlig, keysi,
ķırġaġ, ķırġaġlıġ, körk, orpaķ ~ urbaķ, orpaķ telük,
raht), insan giyimi (arķaġ, bilbaġı, bürk, bürünçäk,
çäkräk, çuba, çuķ, eşük, etek, eteklig, etük ~ ’ätük
~ ötük, ıçlaġu, iç ton, içton, itek, ķara ton, karaza ~
karaža ~ ķaraza-ton ~ kraza, kemer, keyük, kişen, kögüzlüg, kögüzmek, könglek ~ könlek, ķur, hıv ~ ķıv, öm
~ üm, örmek ~ örmäk, sanç, sangadi, tikiklik, ton ~
tom ~ toon, tonlїγ ~ tonluġ, uzuntonluγ, tonsїz ~ tonsuz, tonaġu ~ tonanġu ~ toranġu, uçuķ, ulyaķ, yalma,
yançuķ, yoġurķan), hayvan giyimi (budluluġ, budlluġ,
burunduķ ~ buruntuķ, egritebi, idär, ķır, ķolan, tin,
üçüngü ~ üçürgü), nesneler (asķuġ, azan, badruķ,
baġça, çādırşab, çıvġa, ırġaķ, ķab ~ kap, ķap tolġuķ,
ķapçuķ, ķabaķ, kemend, keş, kilim, kiriş, köligelik, kötçek, ķursaġ, kün yıpar, mançak, orun, orunluķ, örtgü
~ örtüg ~ örktü ~ örtük, örtüglüg, palās, sing, sunçuk,
taġar, tekzim ~ täkzim, teksinç ~ tegzinç, toķluķ, tor,
torçı, töl(i)t ~ tölit ~ tült ~ tülit, töşek ~ tüşek ~ tüşäk,
tuluķ, tuγ ~ tuġ ~ tuuġ, tuġlıġ, tülük, ubu, yilpigü, yük)
ve araç gereçler (berge ~ bärgä ~ bärgü ~ bärkä ~
birkä, çıġarı, çikin, çomaķ, egirgü ~ ägirgü, ķaġal ~
ķaġıl, ķamçı, ķamķı, toķıġu) şeklinde gruplandırılmış olup, fiiller (açın-, arķaġ-, äşkä-, atķa-, atķan- ~
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asúuġ “askı, çardak” (Mayt: 354) / bra asúuà köligelik ed tavar
(Mayt, 18-33: 66)

EK: Dizin

baġça “bohça, bağ, çıkın, paket.” (ETS: 30; EUTS: 20)

IS

atúa- “bağlamak” (ETG: 262; ETS: 22); atķan- “bağlanmak,
kelepçelenmek” (ETG: 262; EUTS: 16; UAY: 391); adàan“bağlanmak, kelepçelenmek” (ETG: 258); “bağlanmak”
(EUTS: 4); atàan- “bağlanmak” (EUTS: 16);
aùúanġu “bağlanılacak şey” (Mayt, 355; UAY: 391) / ançulayu
yime úaçıà yol aùúanàu törü (Mayt, 41-57: 95); atķanàuluà
“bağlı, kelepçeli” (UAY: 392); atķanàuluķsuz “kelepçelenmeyen, bağlanmayan” (EUTS: 16)
atúanmaúsız “serbest, bağlanmış olmadan” (EUTS: 17)
atķaġ “bent, kelepçe, bağ.” (ETS: 22; EUTS: 16); atķaġlıġ
“bağlı, kelepçeli, bentli.” (ETS: 22; EUTS: 16)
azan “< Skr. asana (FWK Müller) sedir” (Mayt: 358) / toġup
toyın başlıġ şuşutsi azan (Mayt, 73-31: 137)
ba- “bağlamak” (Üİ: 129; İKP: 164; OTG: 239; ETG: 266;
EUTS: 22; UAY: 400); “(hayvan) bağlamak” (KUY:
518); bā- “bağlamak” (IB: 50; OTG: 239); “binden”
(K bā-, trkm. bāγ, jak. bāy-, äynallu bāγla-)” (IS: 84)
/ yer-lärig qaza mandal-larїn bayu (IS, 282: 40); bad“bağlamak, bendetmek” (EUTS: 20); bay- “bağlamak,
ipe vurmak” (ETY: 773); “kelepçelemek, bağlamak, ipe
vurmak.” (ETS: 34) / aŧı bolur badaçı tip ķaltı anuşayakoşta karik-da söz-lemiş ol emgek (Üİ, 107a-7: 41); Kuzgunug
ıgaçka bāmiş. “katıgtı bā, edgüti bā!” tir. (IB, 14: 19); başın
birgärü bap meniŋ (İKP, LXXX-2: 50); anı su[b]ıg b[ara]
lım ol sub kodı bardımız sanagalı tüşürtimiz atıg ıka bayur ertimiz (ETY, T-27: 110); bal- “bağlanmak” (Üİ: 130) / bo iyin
yatdaçı-l(a)r-ı birle ol vasŧu-ta aŧamış ol ķoşulmış balmış
tip (Üİ, 106b-5: 41); ban- “beline bağlamak (okluk hak.)”
(OTG: 239); “bağlamak” (ETY: 769; ETS: 31); bant- “bağlamak.” (ETS: 31); balu- “bağlamak.” (ETS: 31); baġla“bağlamak, raptetmek.” (ETS: 30; EUTS:21) / Altunlig
keşig belimtä bantım (OTG, Uyuk Turan-3: 230); alp urunu
a
ltunlıg keşiğin bantım beldä elim, tokuz kırk yaşım (ETY, El-8:
590)
badruú “bayrak” (ETG: 266; EUTS: 20)
baġ “bağ” (Üİ: 129; AY2: 173; UAY: 400); “bağ, köstek”
(Mayt, 358); “köstek” (KİP: 37); “bağ, köstek, bent” (AY5:
86; EUTS: 20); “bağ, bohça, bölük” (ETG: 266); “boğça”
(EUTS: 20); baγ “örtü (qamış b. ‘hasır, bambudan yapılmış
örtü’)” (HTB: 123); “bağ” (AYS: 191); baķ “bağ, bent, köstek; bohça” (EUTS: 21); paķ “bağ, köstek” (EUTS: 104) /
aŧamış ol baġ tip kkir-siz aķıġ-lıġ nom-nung pirapŧi-sın (Üİ,
106b-17: 41); baġda buúaġuda kerikde (Mayt, 83-11: 153);
baġıŋ çuġuŋ yoluntı (ETŞ, 35-7: 282); baàda buķaàuda yatıp emgek emgenser ol (KİP, 37: 10); çuàların antaà baà
çuà yoķ kim yorul (AY5, 165-20: 52); qramın qamış baγqa
(HTB, 455: 29); baγlıγ “örtülü, hasır örtülü” (HTB: 123);
baġlıġ “bağlı, tutuklu; bohça, paket” (ETS: 30; EUTS: 21;
UAY: 400) / qamış baγlıγ kötürgü (HTB, 1061: 48)

açın- “(elbise) açmak, soymak, çıkarmak” (AY5: 81; UAY: 358)
/ ton-ın açınıp ong’ùizin çökeùip (AY5, 132-2: 24)

baġış “bağ, ip” (Üİ: 50); “ip, çadır ipi” (OTG: 239); “halat”
(ETG: 266); “kalın urgan, halat; çadırın kendiri, boğum
(parmak, kamış gibi şeylerin); oynak, bent.” (ETS: 30); “kalın urgan, halat” (EUTS: 21) / Kerekü içi ne teg ol? Tügünüki ne teg ol? Közünüki ne teg? Körüglüg ol. Egni ne teg?
Edgü ol. Bagışı ne teg? Bar ol tir. (IB, 18: 20)

aġı “ipek kumaş” (OTG: 237; İKP: 130; UAY: 363); “ipekli kumaş” (KUY: 517); aγı “Çinden gelen ipekli kumaş; hediye;
define, hazine” (ETY: 757) / Tabgaç bodun sabı süçig, agısı yımşak ärmiş (OTG, Kül Tigin-Güney5: 219); taqı aġı
barım azqına qaltı (İKP, VII-6: 14); edğü agı birür tip ança
buşgurur ermiş (ETY, I-C-7: 24); aγї “ipek kumaş” (AYS:
191) / aγї-larїn [bar]їm-larїn (AYS, V-131-5: 76)

baġlıķ “tane, rulo (kumaş için).” (ETS: 30)
bamaķ “bağlama.” (ETS: 31)

arķaġ- “atkı atmak.” (ETS: 17)

barçın “bir kumaş türü, kadife, ipek.” (ETS: 31); “bir kumaş
türü, kadife” (EUTS: 22); barçin “bir kumaş türü, kadife,
ipek.” (ETS: 31); barçin “bir nevi kumaş” (ETG: 266)

aruş “kumaşın esası.” (ETS: 19)

batatu “pamuk, pamuk ipi.” (ETS: 34); “pamuk” (EUTS: 24)

arúaà “mekik ipliği; atkı” (ETG: 261; ETS: 17; EUTS: 13)
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bäklig “bağlı, kilitli, kapalı” (EUTS: 25)

çobra “yün” (EUTS: 42)

bäklä- “kilitlemek, kapatmak, bağlamak” (EUTS: 25); bekle“bağlamak, kilitlemek” (UAY: 409); beklen- “bağlanmak”
(Mayt: 362; UAY: 409); bäklän- “bağlanmak, kapatılmak,
kilitlenmek” (EUTS: 25); bäklät- “bağlatmak, kapatmak”
(EUTS: 25) / baúırlaġ naralar içinte beklenmiş (Mayt, 6820: 128); beklet- “bağlatmak” (Mayt: 362) / bekletip yiti
yüligün adaúı (Mayt, 58-46: 116)

çomaú “çomak, kamçı” (Mayt: 379; EUTS: 43) / çomaúın bergen toúıyurlar (Mayt, 82-24: 151)
çuba “elbise” (Mayt: 380; ETS: 64) / sınayu yarlıúap tonsuz
çuba (Mayt, 60-17: 118)
çuġ “bağ” (Üİ: 143; UAY: 460); “bağ, köstek” (AY5: 92); “demet, bağ” (ETG: 272; EUTS: 44) / baġ erser baġ çuġ tip yorüg ol. baġ-tın bolmış üçün ožġalı aùı bolmış (Üİ, 106a-17:
40); baġıñ çuġuñ yoluntı (ETŞ, 35-7: 282); çuàların antaà
baà çuà yoú kim yorul (AY5, 165-20: 52)

berge “kamçı” (Mayt: 363); bärgä “kamçı, kırbaç” (EUTS: 26);
bärgü “kamçı” (EUTS: 26); bärkä “kamçı” (EUTS: 26);
berke “kamçı” (UAY: 412); birkä “kamçı” (EUTS: 29) /
çomaúın bergen toúıyurlar (Mayt, 82-24: 151)

çuķ “kadınların baş giyiminde özel süs.” (ETS: 65)
egir- “eğirmek” (Mayt: 382; UAY: 467); “eğirmek; çevirmek,
kuşatmak, sarmak, döndürmek” (ETS: 70); äŋir- “eyirmek, çevirmek” (İKP: 140); ägir- “eğirmek, çevirmek, kuşatmak” (EUTS: 46); ägirt- “iğritmek” (EUTS: 46) / egire
yarlıúadı yime küvez (Mayt, 106-22: 177); kentir äñirär böz
bertätip qars (İKP, II-4: 11)

bärgäk- “kamçılamak, kırbaçlamak” (EUTS: 26)
bertät- “vurarak sertleştirmek, çiğnemek, vurarak yoğun ve sıkı
bir hâle getirmek, berkitmek” (İKP: 169) / kentir äñirär böz
bertätip qars (İKP, II-4: 11)
bilbaġı “bel bağı, kuşak, kemer.” (ETS: 40; EUTS: 28)
bodul- “bağlanmak, yapışık kalmak” (Üİ: 138; UAY: 437);
“asılmak, bağlanmak” (EUTS: 30) / amranmaú-úa bodulmaú-tın öngi üdrülmiş-l(e)r erser. kin yana aùúansar (Üİ,
98b-9: 31)

egirgü “eğiren” (Mayt: 382); ägirgü “eğiren, çeviren” (EUTS:
46) / yime yinçge yip egirgü (Mayt, 106-17: 177)
egrik “eğirme işlemiyle elde edilen ip.” (ETS: 70); egrik baġ
“ipler, bukağı.” (ETS: 70)

borluú “bağ” (ETG: 269)

egril- “bükülmek, eğrilmek” (Mayt: 382) / kentü egrilmiş bükülmiş etüz(in) (Mayt, 12-37: 59)

böz < Sür. buz = Yu. pussos “bez, pamuklu” (Mayt: 372; UAY:
443); “bez, pamuktan yapılmış kumaş, pamuklu kumaş.”
(ETS: 48; EUTS: 33); “pamuklu bez, kumaş” (İKP: 173);
“böz (ü?), pamuklu kumaş” (ETG: 270) / böz erdni yig erür
yaraġay erding (Mayt, 24-10: 73); kentir äñirär böz bertätip qars (İKP, II-4: 11); ķalın böz “kalın ve kaba kumaş.”
(ETS: 131; EUTS: 108); bözçi “pamukçu, pamuk bezi yapan kimse, bezci.” (ETS: 48; EUTS: 33)

egritebi “kıymetli at çulu.” (ETS: 70)
eşgiti “ipekli kumaş” (OTG: 244; KUY: 523); işgiti “ipekli kumaş” (OTG: 245; KUY: 523; EUTS: 67); işg(ü)ti/işgürti
“(Yazıtlar) diba denilen bir kumaş” (ETG: 276) / Altun kümüş, işgiti kotay buñsız ança birür (OTG, Kül Tigin-Güney5: 219); eşkürti “diba denilen ipek kumaş, ipek, ipekli.”
(ETS: 79); äşkürti “ipek kumaş” (EUTS: 67); işgirti “diba
denilen ipek kumaş, ipek, ipekli.” (ETS: 105); işkirti “diba
denilen ipek kumaş, ipek, ipekli.” (ETS: 106); “ipek kumaş”
(EUTS: 67)

budluluġ “hayvanların burnuna takılan kayış.” (ETS: 48);
budlluġ “hayvanların burnuna takılan kayış.” (ETS: 48)
burunduú “yular” (RR: 180); buruntuú “gem” (EUTS: 36) /
yen-e bir saçı-nı burnı-nı tişip burunduú (RR, 918: 155)

eşük “örtü” (Mayt: 388; ETS: 79); “hanlar veya beylerden birisi
öldüğünde mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş.
Bu kumaş sonra fakirlere dağıtılır.” (ETS: 79) / oġlaú tült
orun eşük (Mayt, 12-5: 58); äşkä- “äşük; hanlardan, beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere dağıtılır. Bu kelimeden yapılmış fiil.” (ETY: 798); äşük “örtü”
(EUTS: 51) / kadaşım eren eşkeyü yugladın ögüş eş eki müğüz
benü y . n nd ma ğ t (ETY, III-1: 506)

buúaġu “bağ, köstek” (Mayt: 373); “köstek” (KİP: 39); “bukağı, köstek, bağ, zincir, ip.” (ETS: 49); “bukağı, köstek,
bağ” (EUTS: 34); buqarsї “köstek, bukağı” (ETY: 788);
“bukağı” (ETG: 270); “bağ, köstek, bukağı.” (ETS: 49);
boúaàu “bağ, köstek” (AY2: 175); “bukağı, bent, köstek,
bağ” (EUTS: 31); boġaġu “kelepçe, bent, bukağı.” (ETS:
44; EUTS: 30) / baġda buúaġuda kerikde (Mayt, 83-11:
153); baàda buúaàuda yatıp emgek emgenser ol (KİP, 37:
10); eki öküzüğ bir bukarsıka (ETY, Ir-37: 271); boúaàçı
“bukağı vuran, köstekçi” (EUTS: 31); buúaàula- “bağlamak” (UAY: 443) / bukagulamak, ölürmek emgetmek (UAY,
434-11: 247), buúaàuluà “bağlı” (UAY: 443) / [boy]unları
buúaàuluà iligleri (UAY, 12-17: 65)

eşke- “ (?) → eşük “Hanlar veya beylerden birisi öldüğünde
mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş.” Bu kelimeden yapılan fiil (?).” (ETS: 79); äşkä- “äşük; hanlardan,
beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere
gönderilen kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere
dağıtılır. Bu kelimeden yapılmış fiil.” (ETY: 798)

bürk “börk” (ETŞ: 108) / kedürgil ke-le-ler bürkin (ETŞ, 1160: 108)

etek “alt kısım, elbise eteği.” (ETS: 79); eteklig “etekli, eteği
olan kimse.” (ETS: 79)

bürünçäk “baş örtüsü” (RR: 180) / irdi tonı taú-ı bürünç(e)ki
tiv-e-niñ (RR, 827: 143)

etük “edik, terlik, ayakkabı, pabuç, çizme.” (ETS: 80); “terlik
ayakkabı (atüki)” (Mayt: 388); “çizme” (ETŞ: 274); “’ätük
“ayakkabı, pabuç” (İKP: 142); ätük “çizme” (ETG: 265);
“edik, terlik, ayakkabı, çizme” (EUTS: 52) / (kedi)m ton
etük yivig (Mayt, 9-13: 54); etükin kedip yıdlıġ (Mayt, 925: 166); erdemsiz kişi etük içindeki ulyaķ birle tüz ol (ETŞ,
34-1: 274); tonı ’ätüki qopı tükäti (İKP, LXXVI-1: 48); ötük
“edik, ayakkabı.” (ETS: 174; EUTS: 103)

çādırşab “< Far. çādar-şab, çarşaf” (RR: 181) / yaùur irêi taú-ı
bir yaşıl çādır-şabnı (RR, 659: 119)
çäkräk “alttan giyilen, kısa giyim” (EUTS: 40)
çıġarı “çıkrık, dokuma çıkrığı” (İKP: 176) / çıġarı äñirär yuñ
äñirär (İKP, II-3: 11)
çıvàa “ökse çubuğu” (EUTS: 41)
çikin “ibrişim” (Mayt: 378; UAY: 458-459) / çikin etüzlüg uluġ
(Mayt, 50-9: 103); suvap sekiz çikin turkı mandal kılsun
(UAY, 477-2: 266)

ıçlaàu “elbise astarı” (EUTS: 56)
ıràaú “kanca, çengel, kopça” (EUTS: 58)
ısıġ “halat, urgan, ip, kablo, bir geminin donatımı için yelken,
ip ve benzerleri.” (ETS: 95); “halat, urgan, ip; bir geminin

çiknä- “nakış işlemek” (HTB: 133) / çiknämiş t(ä)ngridäm
körklä sunçuγ (HTB, 522: 32)
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donatımı için gereken yelken, ip ve benzerleri” (EUTS: 58);
ışıġ “ip, kendir.” (ETS: 95)

“(birlikte) giysi.” (ETS: 111) / kedgüsi bolmaùın keken
boslar (ETŞ, 11-63: 108); eren işilerke kedgü tonaġu itig
(Mayt, 31-1: 80); keêgülük “giyilecek, giyilesi, giyilir türden, giymek için” (AY5: 97) / bir aj-un-ta keêgülük ton-ın
keêim-in (AY5, 156-1: 45)

iç ton “iç çamaşırı, iç giysi.” (ETS: 97); içton “içe giyilen don.”
(ETS: 97)
idär “at eğeri” (EUTS: 59)

kedim “elbise” (Mayt: 405; AY2: 182; KUY: 526; ETG: 279;
UAY: 531); “giyim, giyim kuşam, elbise, zırh.” (ETS: 111);
kädim “giyim kuşam” (OTG: 246); “giyim, zırh” (ETY:
809); “giyim, giysi, elbise” (AY5: 97); “giyim, elbise, giyecek” (EUTS: 69) / kedim ton etük yivig (Mayt, 9-13: 54); bir
aj-un-ta keêgülük ton-ın keêim-in (AY5, 156-1: 45); kedim
kedimlig “giyimli, zırhlı, elbiseli, eğerli, yularlı.” (ETS:
111); kädimlig “kuşamlı” (OTG: 246); “zırhlı, giyimli”
(ETY: 809); “giyimli; teçhizatlı, mücehhez, donanımlı (at,
asker vb.)” (KUY: 526); “giyimli, elbiseli, zırhlı” (EUTS:
69) / üçünç yeginsiliğ beğin kedimliğ torıg at binip teğdi (ETY,
I-D-33: 44); kiyim “giyim, giyecek.” (ETS: 118)

ipek “ipek” (RR: 186) / ol iv-ge lāyıú ipek-tin kilím-l(e)r yasattı
(RR, 42: 37)
iùek “etek” (RR: 187) / iligim s(e)niñ iùekiñ sen m(e)niñ (RR,
818: 141)
úab “torba (ölçü olarak); deriden torba” (EUTS: 106); kap “kap,
örtünecek şey” (ETŞ: 274); “torba, paket” (EUTS: 110) /
yaġmur yaġsa úapuñ bolsun yabınġu kergek (ETŞ, 34-14: 274)
ķabaķ “deriden torba.” (ETS: 129)
úaġal “kırbaç, kamçı” (Mayt: 400; EUTS: 107; UAY: 515); “kırbaç” (ETG: 276) / öd erür yig yig küvez úaġal (Mayt, 7-46
: 51); úaġıl “kırbaç, kamçı” (Mayt: 400; EUTS: 107); “kırbaç” (KİP: 41; ETG: 276) / ögretdeçi bergen úaġılın (Mayt,
110-3: 179); ölürgeli azu úınaàalı saúınsar úılıçı biçgesi
úaàılı (KİP, 27: 10)

kemenê “<Far. kamand, kement” (RR: 189) / ol úulan-nı kemenê bil-e ùutúay at-ı-nı (RR, 3: 33)
kemer “<Far. kamar, kemer” (RR: 189) / muraã(ã)a‘ kemer bilin-êe irê-i rıôvān ş-ā(h) úopup (RR, 565: 107)

ķamçı “kamçı.” (ETS: 132)
kamçıla- “kamçılamak” (RR: 187) / úam-çı-lap nöker-leri arasın-êın çıúıp (RR, 4: 33)

kendir “kendir, kenevir.” (ETS: 112; UAY: 533); kändir “kendir, kenevir” (EUTS: 71); kentir “kendir, kenevir.” (ETS:
113; İKP: 193); käntir “kendir, kenevir” (EUTS: 71) / kentir äŋirär böz bertätip qars (İKP, II-4: 11)

ķamķı “pamuklu kumaş ölçüsü.” (ETS: 132; EUTS: 109)
úap- “örtmek” (ETG: 277; UAY: 523)

keş “okluk, sadak” (OTG: 247); “okluk, ok konulan şey, sadak”
(ETY: 811) / Altunlig keşig belimtä bantım (OTG, Uyuk Turan-3: 230); alp urunu altunlıg keşiğin bantım beldä elim, tokuz
kırk yaşım (ETY, El-8: 590)

úap “torba, paket.” (ETS: 133; UAY: 523); ķap tolġuķ “hurcunlar.” (ETS: 133); ķapçuķ “keten torba.” (ETS: 133; UAY:
523)
ķara ton “gündelik giyilen veya iş yaparken giyilen elbise.”
(ETS: 133)

keysi “giysi, çamaşır.” (ETS: 114)

karaza “(< Skr. kāsāya) rahibin veya genel olarak dinsel törenlerde kullanılan giysi.” (ETS: 110); ķaraza-ton “rahip
elbisesi, papaz giyeceği, cübbe.” (ETS: 134; EUTS: 111);
karaža “Toh. ? Skr. kaãāya, kāãāya, rahip elbisesi” (HTB:
149) / kädär ärdi uzadı sangadi karaža (HTB, 855: 44);
kraza “elbise.” (ETS: 123); kraza “< Sgd. krazakh, elbise”
(Mayt: 420) / ançama körkle kraza (Mayt, 18-55: 66)

keyük “çoban abası.” (ETS: 114)

ķarış “mekik ipliği, atkı, argaç, dokumacılıkta enine atılan iplik.” (ETS: 135; EUTS: 112); úarış “mekik ipliği, atkı, argaç, mensucatta enine atılan iplik” (ETG: 278)

ķıtıġ “minder veya yastığa doldurulan yün, pamuk parçaları.”
(ETS: 141)

ķıd- “kenar dikmek, kıyılamak.” (ETS: 138)
ķır “gri at donu.” (ETS: 140)
ķırġaġ “elbisenin yanı, kenarı, kenar.” (ETS: 140); ķırġaġlıġ
“kenarlı, saçaklı.” (ETS: 140); “kenarları işlenmiş, kıyılanmış (kumaş)” (OTG: 247); “parça kumaş adı.” (ETS: 140)

ķıtıķ “pamuk.” (ETS: 141; EUTS: 117); ķıtıķlı “pamuklu.”
(ETS: 141); ķıtıķlıġ “pamukla kaplanan.” (ETS: 141); “pamuklu” (EUTS: 117) ķıtıķsız “pamukla kaplı olmayan.”
(ETS: 141)

úars “yünden ya da kıldan dokunmuş kumaş” (İKP: 182) / kentir äñirär böz bertätip qars (tokıyur) (İKP, II-4: 11)
käbäz “pamuk” (EUTS: 69)

ķıv “ayakkabı.” (ETS: 141; UAY: 543); òıv “ayakkabı.” (ETS: 90)

ked- “giymek” (Mayt: 405; ETS: 111; UAY: 531); käd- “giymek” (HTB: 149; ETG: 279; EUTS: 69); key- “giymek”
(ETŞ: 262; RR: 189) / kedmiş tonamış körü ķanınçsız (Mayt,
9-14: 54); keyseñiz körklüg tacın (ETŞ, 32-11: 262); kädär
ärdi uzadı sangadi karaža (HTB, 855: 44); saúal-lıġ kişi
yaòşı ton-l(a)r keyip kelür (RR, 96: 111); käy- “giymek”
(EUTS: 72); keimek “giymek.” (ETS: 111); käi- “giymek”
(EUTS: 69); kedil- “giydirilmek” (ETŞ: 298); “giyilmek”
(ETG: 279; UAY: 531); “giyilmek, giydirilmek.” (ETS:
111); kädil- “giyilmek, giydirilmek” (EUTS: 69); ketil“giyilmek” (ETG: 279); “giyilmek, giydirilmek.” (ETS:
114); kätil- “giyilmek, giydirilmek” (EUTS: 72) / ton öze
ton kedildi saŋa (ETŞ, 35-102: 298); kedgir- “giydirmek”
(UAY: 531); kedür- “giydirmek” (Mayt: 405); “giymek,
giydirmek” (ETG: 279); “giydirmek, giymek.” (ETS: 111);
/ kedürgil ke-le-ler bürkin (ETŞ, 11-60: 108); úorúınçlıġ
ton kedürü (Mayt, 21-2: 70); kedrül- “giyme işi yapılmak.”
(ETS: 111); kädgür- “giydirmek” (ETG: 279); “giymek”
(EUTS: 69)

kidin “keten.” (ETS: 115; UAY: 545)
kidiz “keçe” (IB: 55; Mayt: 411; OTG: 247; ETY: 812; ETG:
281; ETS: 115); ki’iz/kiiz “keçe” (ETG: 281; ETS: 115);
“keçe kumaş” (KUY: 526); kiviz “keçe.” (ETS: 117); küvüz
“keçe.” (ETS: 127); keyiz “keçe” (Mayt: 407) / Kidizig subka sukmiş. Takı ur, katıgdı bā tir. (IB, 33: 22); sunçuú kidiz
töşekde ulatu idişin (Mayt, 73-24: 137); keyiz sunçuú isiç
buúaç burnaç (Mayt, 73-33: 137)
kilim “< Far. gilím, kilim” (RR: 190) / ol iv-ge lāyıú ipek-tin
kilím-l(e)r yasattı (RR, 42: 37)
kimir “kunduz derisi.” (ETS: 116)
kin “(< Çin.) ipekli kumaş, ipek.” (ETS: 116; EUTS: 74; UAY:
546)
kiriş “ok kirişi” (EUTS: 74)
kis “samur derisi.” (ETS: 117); kiş “samur derisi.” (ETS: 117);
“samur; samur kürkü” (KUY: 526) / (ä)dgü özl(ü)k (a)tın
k(a)ra kişin kök t(ä)y(ä)ñin s(a)ns(ı)z k(ä)l(ü)r(ü)p kop
kot(t)ı (KUY, BK-G-12: 239)

kedgü “elbise” (Mayt: 405; ETS: 111); kädgü “elbise” (ETG:
279); “giyim, giyecek, elbise” (EUTS: 69); kedgü tonanġu
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kişä- “(atı) kösteklemek” (OTG: 248); “bağlamak” (ETG: 281);
“kösteklemek, köstek vurmak” (ETY: 813); “bağlamak,
bendetmek” (EUTS: 75); “köstek vurmak, bağlamak, kösteklemek.” (ETS: 117) / atığ ter trük işemiş kamşayu (ETY,
Ir-58: 275)
kişen “uçkur bağı.” (ETS: 117); kişän “uçkur” (EUTS: 75)
úoàuş “(-u- ?) deri, post” (ETG: 282; UAY: 553); “tüylü hayvan
derisi, postu.” (ETS: 143; EUTS: 119)
kobuş “tüylü hayvan derisi postu.” (ETS: 118)
ķoķpu “pamuklu kumaş.” (ETS: 143; EUTS: 119)
ķolan “eğer kuşağı, bağırdak.” (ETS: 143)
úoş- “bağlamak, katmak, birleştirmek, iki katı yapmak” (Üİ:
157; UAY: 557) / öngi mü ol tip. kiginç abipiray-ın söz-lelim ol úoşdaçı vasùu (Üİ, 110a-12: 45); úoşul- “birleşmek,
katılmak, toplanmak, bağlanmak” (Üİ: 157) / biş yukmek
erser yileyü aùı bolur tınl(ı)ġ tip ķoşulmaķ (Üİ, 111a-2: 46)
ķoşuġ “bağ” (Üİ: 157; UAY: 557) / bolur koşuġ baġ tip. üklimek
asılmaķ tigüçi sav-ta ornanıp (Üİ, 106b-7: 41); úoşuġluġ
“koşulu, bağlı” (Üİ: 157; AY2: 181) / ikin ar-a-úı úoşuġluġ tigüçi iki ujik-ıġ tip ulatı-l(a)r erür tip (Üİ, 109a-11: 44)
kotay “bir tür ipekli kumaş” (OTG: 248); qutay “ipek kumaş”
(ETY: 846); “ipekli kumaş” (KUY: 527) / Altun kümüş, işgiti kotay buñsız ança birür (OTG, Kül Tigin-Güney5: 219)
kögän (kökän ?) “iki kazık arasına gerilen ip, bu ipe analarının yanına gitmemesi gereken hayvan yavruları bağlanır”
(HTB: 153; UAY: 557) / tört yol yürüng yelü kögän (HTB,
821: 43)
kögüzlüg “göğüslük.” (ETS: 118); kögüzmek “göğüs zırhı.”
(ETS: 118)
köl- “bağlamak” (ETG: 283)
köligelik “gölgelik, çardak” (Mayt: 416; UAY: 558) / bra asúuà
köligelik ed tavar (Mayt, 18-33: 66)
kön “gön, deri” (EUTS: 77)
könglek “gömlek.” (ETS: 119); könlek “gömlek.” (ETS: 120)
körk “biçim, kıyafet.” (ETS: 120; UAY: 565)
köşit- “kapatmak, örtmek” (EUTS: 79; UAY: 566); kööšit- “bedecken (K köši-, aber kööšik ‘Vorhang’” (IS: 91) / ürtdäči
köšitdäči biligsiz biliglig (IS, 107: 31)
kötçek “tandırın üstüne örtülen çul.” (ETS: 122)
köze- “kumaştaki çizgiyi örterek kapatmak.” (ETS: 122)
úur “kuşak” (ETG: 284; UAY: 570); “kemer, toka” (EUTS: 117)
ķursaġ “yünden bel kuşağına benzer bir nesne olup çadıra sarılır.” (ETS: 148)
ķurşa- “kuşatmak, çevirmek.” (ETS: 148; UAY: 571); úurşan“kuşanmak” (ETG: 284)
ķuyķa “deri.” (ETS: 150)
kün yıpar “misk torbası.” (ETS: 125)
mançak “mçnk < Skr. mancaka ‘oturacak yer, yatak’” (Mayt:
428) / mançaú tült töşek taġar (Mayt, 73-32: 137)
orpaķ “giysi.” (ETS: 165); orpaķ telük “eşya, pılı pırtı.” (ETS:
165); urbaķ “elbise, giyecek.” (ETS: 224; EUTS: 174)
orun “yer, mekan, sedir” (Mayt: 439-440; UAY: 622) / inçe
saúıntı olurġu tült orun töşek (Mayt, 58-19: 115); orunluķ
“bayraklı; yatak, döşek, sedye.” (ETS: 166)
öm “iç don.” (ETS: 172; EUTS: 100); üm “iç donu.” (ETS: 230;
EUTS: 177); üm (ö- ?) “pantolon, don” (ETG: 306)
örmek “bir giysi adı.” (ETS: 173); örmäk “bir çeşit elbise”
(EUTS: 101)
ört- “örtmek, kapatmak.” (ETS: 173; EUTS: 102; UAY: 637);
ürt- “örtmek.” (ETS: 230; EUTS: 178); “verhüllen (chal.,
K, brāhmí ürt-, trkm. ört-)” (IS: 105) / ürtdäči köšitdäči biligsiz biliglig (IS, 107: 31); örtül- “örtülmüş olmak.” (ETS:
174; EUTS: 102; UAY: 637); örtün- “örtünmek.” (ETS:

174; EUTS: 102; UAY: 637); ürtül- “örtülmek.” (ETS: 230;
EUTS: 178)
örtgü “örtü.” (ETS: 173; EUTS: 102); örtüg “örtü, kapak.”
(ETS: 173; UAY: 637); “örtme; örtük.” (ETS: 173); örtkü “örtü.” (ETS: 173; EUTS: 102); örtük “örtü, kapak.”
(ETS: 174); “örtme, örtük.” (ETS: 173); “kapak, örtü”
(Mayt: 447); “örtük” (EUTS: 102) / bolur alúu üstün örtüki
(Mayt, 31-25: 81); örtüglüg “örtülmüş, gizli saklı.” (ETS:
174; EUTS: 102); örtügsüz “örtülmemiş, örtüsü olmayan”
(UAY: 637)
palās “< Far. palās, çul” (RR: 198) / kök ton-luġ kişi-ni kördüm
kim bir pal(ā)ãnı (RR, 756: 133)
raòt “< Far. raòt, giysi; yaygı (RR: 198)” / óavuê-òān-a-ġa barıp kül töküp barç-a raòtlarını (RR, 325: 75); taòt-úa lāyıú
raòt-l(a)r töşek-l(e)r taú-ı (RR, 41: 37)
sanç “deriden çanta” (EUTS: 129)
sangadi “Skr. sanghāùí, rahiplerin cemaat toplantısı sırasında
giydikleri elbise” (HTB: 168) / kädär ärdi uzadı sangadi
karaža (HTB, 855: 44)
säş- “çözmek” (ETG: 293) şeş- “çözmek” (UAY: 675); “çözmek, bağını açmak” (EUTS: 132); säşil- “çözülmek” (ETG:
293); şeşil- “çözülmek” (UAY: 675)
sing “kiler” (EUTS: 135)
sunçuk “dilenci kâsesi” (Mayt: 462); “yastık (?).” (ETS: 194;
EUTS: 139) / keyiz sunçuú isiç buúaç burnaç (Mayt, 73-33:
137)
t(a)var “ipekli kumaş, saten” (HTB: 175; AYS: 194; UAY: 686);
“Çin kumaşı” (EUTS: 150) / äd-lärin tavar-larїn (AYS,
V-132-6: 76); tāvār “habe (trkm. dovar)” (IS: 100) / üç
ming san t(a)var üzäki (HTB, 1091: 49)
taġar “torba, dağarcık, dağar.” (ETS: 199; EUTS: 144); “torba,
dağarcık” (Mayt: 465) / mançaú tült töşek taġar (Mayt, 7332: 137)
tekzim “pamuktan yapılmış.” (ETS: 205); täkzim “pamuktan
veya başka nesneden yapılmış kabartma” (EUTS: 152); tegzinç “tomar.” (ETS: 204); teksinç “tomar.” (ETS: 205)
täri “deri” (EUTS: 153; UAY: 701)
tin “yular” (EUTS: 157)
tik- “dikmek.” (ETS: 208; UAY: 715)
tikiklik “dikilmiş elbise.” (ETS: 208)
toúı- “vurmak, dövmek, çakmak, tıklatmak, dokumak, argaçlamak, (dokuma mekiğini) atmak” (İKP: 223; AY2: 192;
AYS: 195; UAY: 723); “vurmak, dokumak, dövmek” (ETY:
867) toqїγalї braman-larqa bušї birdi (AYS, V-109-9: 74);
toúı-/toúu- “vurmak, sokmak, kurmak, tepinmek; dokunmak” (ETG: 300); toúu- “dokumak; vurmak” (EUTS: 160;
UAY: 723) / toqıyur taqı yemä adruq uzlar (İKP, II-5: 11);
toqїt-/toqїd- “dokutmak, yontturmak, vurdurmak” (ETY:
867; UAY: 723); toúıl- “dokumak, argaçlamak.” (ETS:
211); tokıtıl- “dokutulmak” (UAY: 723)
toķıġu “tel tokmağı.” (ETS: 211)
toķluķ “yüzme tulumu, torba.” (ETS: 211; EUTS: 160); “tulum” (ETG: 301)
ton “elbise” (ETY: 866; Mayt: 480; RR: 204; KİP: 50; AY2:
192; KUY: 533; UAY: 725); “elbise, giyecek” (İKP: 223);
“üst giyim” (OTG: 255); “giysi, giyim, elbise, giyecek”
(AY5: 116); “giyim, elbise” (HTB: 181); “giyecek, elbise,
don” (EUTS: 161); tom “giysi, elbise, kürk.” (ETS: 212);
ton/toon/tom “(br.) < Skr. thauna, elbise, kürk” (ETG: 301)
/ ton karasa şat parışkar yivik-ler alıp (ETŞ, 9-73: 76); tonın
itigin (Mayt, 40-11: 93); irdi tonı taú-ı bürünç(e)ki tiv-e-niñ
(RR, 827: 143); tonı ’ätüki qopı tükäti (İKP, LXXVI-1: 48);
bir aj-un-ta keêgülük ton-ın keêim-in (AY5, 156-1: 45); tōn
“kleid (K tōn, trkm. dōn, chal. tūon” (IS: 101) / köz-lärindäki
yaš-larї üzä ton-larїn öliêip (IS, 558: 50); tonlїγ “elbiseli”
(ETY: 867); tapıàın uduàın egsütmeser aşın içgüsin tonın
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tonanàusın (KİP, 86: 12); tonluġ “elbiseli” (Mayt: 480; RR:
204; UAY: 725); “giysili, elbiseli, giyinik” (OTG: 255); “giyimli kuşamlı; varlıklı” (KUY: 533); “giyimli, giysili, elbiseli” (AY5: 116); “donlu, elbiseli.” (ETS: 212; EUTS: 161)
/ yalan budunıg tonlıg çıgay budunıg bay kıldım (ETY, I-D-29:
42); tonluġ (Mayt, 92-10: 166); kök ton-luġ kişi-ni kördüm
kim bir pal(ā)ãnı (RR, 756: 133); y(e)me kim ķayu uzun tonluà tişi tınl(ı)à-lar (AY5, 190-19: 116); uzuntonluγ “rahib,
manastıra çekilen tarik-i dünya, papas” (ETY: 878); “rahip”
(ETG: 305) / uzuntonlug idişin ayakın (ETY, Ir-62: 275);
tonsїz “elbisesiz” (ETY: 867); tonsuz “elbisesiz” (Mayt:
480; ETS: 212; EUTS: 161); “giysisi olmayan, çıplak”
(OTG: 255); “çıplak, sefil, perişan” (KUY: 533) / taşra tonsız yabız yablak budunda üze olurtım (ETY, I-D-26: 42); sınayu
yarlıķap tonsuz çuba (Mayt, 60-17: 118)
tonaġu “giyecek, elbise, giyim.” (ETS: 212; EUTS: 161); “takılacak şey” (Mayt: 480); “elbise” (ETG: 301); tonanġu “sarınılacak şey” (Mayt: 480); “elbise” (KİP:50; ETG: 301);
toranġu “giyecek, elbise, giyim.” (ETS: 212); “giyecek,
elbise, giyim, sarılan şey” (EUTS: 161) / eren işilerke kedgü
tonaġu itig (Mayt, 31-1: 80); alúu kedgü tonanġu böz ara
bu (Mayt, 24-9: 73); tapıàın uduàın egsütmeser aşın içgüsin
tonın tonanàusın (KİP, 86: 12)
top- “bağlamak” (ETY: 867) / (tokuz) kat üçürğü n topu ulug ança
(ETY, Ir-77: 278)
tor “ağ, balık ağı, av ağı.” (ETS: 212; EUTS: 161; UAY: 726);
“ağ” (Mayt: 481; ETG: 301) / torlar altunluġ ķoŋraġu
(Mayt, 31-33: 81); torçı “ağ ile kuş tutan, kuşbaz” (İKP:
224) / balıqçı aβçı torçı tuzaqçı (İKP, I-8: 11)
torqu “ipek” (HTB: 181); torķu “ipek” (ETG: 301; EUTS: 161)
/ torqu yol yaùdılar (HTB, 1096: 49)
töl(i)t “yatak takımı, yastık vb.” (AY5: 116); tölit “yatak takımı.” (ETS: 214); tült “yastık” (Mayt: 487; ETS: 218;
EUTS: 168); tülit “baş yastığı.” (ETS: 218); “baş yastığı;
yatak takımı” (EUTS: 168) / töl(i)tin töşekin iglemiş-teki
(AY5, 156-3: 45); seŋik tültin töşekin (Mayt, 65-7: 124)
töşe- “döşemek” (Mayt: 482; EUTS: 163; UAY: 732); “döşemek, yaymak” (RR: 205); “döşemek, sermek, yaymak”
(AY5: 116) / töşep samntapuşp yimişlikig satġın (Mayt,
52-2: 107); üsùin-êe türlüg töş(e)k-l(e)r töşemiş irê-i-l(e)r
(RR, 657: 119); yigülük içgülük aş-ın suvsuş-ın töşegülük
(AY5, 156-2: 45) töşen- “döşenmek” (Mayt: 483); “döşenmek, kullanılmak” (EUTS: 163) / etimizke yinimizke tegürü
töşentimiz (Mayt, 65-8: 124)
töşek “döşek, minder” (Mayt: 482; AY2: 192; UAY: 733); “döşek, yaygı” (RR: 205); “döşek, yatak” (KİP: 50); “döşek,
yatak, minder” (AY5: 116); “döşek, yastık.” (ETS: 214;
EUTS: 163); tüşek “döşek.” (ETS: 218); tüşäk “döşek”
(EUTS: 169) / señik tültin töşekin (Mayt, 65-7: 124); üsùinêe türlüg töş(e)k-l(e)r töşemiş irê-i-l(e)r (RR, 657: 119); töşekin otınga eminge tegi alúu tüketi tegürser (KİP, 87: 12);
töl(i)tin töşekin iglemiş-teki (AY5, 156-3: 45)
tuγ “tuğ, bayrak ve davul” (ETY: 869); “bayrak, sancak” (KUY:
533); “tuğ” (HTB: 183); tuà “< Çin. tu < d’uok, tuğ, bayrak,
alem” (AY5: 117); “tuğ, bayrak” (ETG: 302); “bayrak, sancak” (EUTS: 164) / tug taşıkır erigli (ETY, D-5: 170); tuàuà
örü tikip nomluà yaàmur (AY5, 154-5: 44); yaratıγ-larıγ tuγlar taoçang (HTB, 285: 23); tuuà “< Çin. tu < d’uok, tuğ,
bayrak, alem” (AY5: 117) / yıê-ın yıpar-ın erdini tuuà bra
(AY5, 176-20: 62); tuàlıà “bayraklı, sancaklı” (EUTS: 164)
tuluķ “tulum” (EUTS: 165)
tüg- “düğümlemek” (Üİ: 190; IB: 61; ETG: 303; UAY: 745);
“bağlamak, birleştirmek” (BÖ: 287); “bağlatmak, düğümletmek” (ETY: 871); “bağlamak, düğümlemek.” (ETS: 217)
/ tüger öngdünki-sin. kinki padak üz-e ündürür oúşaùı bolmaú (Üİ, 114a-6: 50); Tıg at kudrukın tügüp tigret, yazıg
kodı yadrat (IB, 50: 24); bagdaşını mudur tügüp ärinmäksizin (BÖ, 29: 266); tügül- “düğülmek, düğümlenmek.”
(ETS: 217)
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tügün “düğüm” (ETŞ: 296; ETS: 217; HTB: 185; ETG: 303;
EUTS: 167; UAY: 745) / tümen sav tügüni sinide boldı (ETŞ,
35-88: 296); kužätri yürüng tuγ tügün (HTB, 1073: 48)
tük “yün.” (ETS: 217; EUTS: 168)
tültür- “çarpmak, vurmak” (Mayt: 487) / çomaúın bergen toúıyurlar tültürürler (Mayt, 82-24: 151)
tülük “bohça.” (ETS: 218)
ubu “üstübeç” (EUTS: 170)
uçuķ “çorap.” (ETS: 221; EUTS: 171); uçık “çorap”
(UAY: 753)
ulyaú “astar” (ETŞ: 274) / erdemsiz kişi etük içindeki ulyaú birle
tüz ol (ETŞ, 34-1: 274)
uruú “ip, kendir” (EUTS: 174; UAY: 763)
üçüngü “at örtüsü.” (ETS: 229); üçürgü “halı, kilim.” (ETS:
229); “tegelti, eyer keçesi” (IB: 62) “kilim, halı” (ETY:
879); “at örtüsü” (ETG: 305) / Tokuz kat üçürgüng topulgınça teritzün tir (IB, 50: 24); (tokuz) kat üçürğü n topu ulug
a
nça (ETY, Ir-77: 278)
üdrül- “seçilip ayrılmak” (Üİ: 197; UAY: 771) / orunda bilip
öçmekig aùúanġuluú aùúanġu-l(a)r-ta öngi üdrülür (Üİ,
107b-1: 42)
ükün “yığın.” (ETS: 229); yük “yığın.” (ETS: 253)
yabı- “örtmek.” (ETS: 237); yabın- “örtmek, örtünmek.” (ETS:
237; EUTS: 181); “örtünmek” (ETŞ: 274); yapın- “örtünmek” (ETS: 240; RR: 207; ETG: 308) / yaġmur yaġsa úapuñ bolsun yabınġu kergek (ETŞ, 34-14: 274); yapın-mış
irêi t(a)ķ-ı oñ iligin-i (RR, 660: 119); yapşur-/yafşur- “yapıştırmak, birbirini örtmek” (ETG: 308)
yalķat- “bağlamak, eklemek” (EUTS: 184)
yalma “(at) kaftanı, örtüsü” (ETY: 883); “kaftan, örtü.” (ETS:
238) / ol at anda ölti yarakında yalmasında yüz artuk okun (ETY,
I-D-33: 44)
yançuķ “kese, torba, cep.” (ETS: 239; EUTS: 184); “torba,
kese” (Mayt: 501); “yağmurluk.” (ETS: 239) / biçek yim
yançuú úor osuġluġ (Mayt, 105-2: 175)
yarlıúan- “zırhlanmak, zırh giymek” (EUTS: 187)
yip “ip” (Üİ, 203; ETG: 311; UAY: 810); “iplik” (Mayt: 511);
“ip, iplik.” (ETS: 247; EUTS: 193); yıp “ip” (İKP: 236);
yipke “iplik.” (ETS: 247); yipkä “iplik” (EUTS: 193); ip
“ip” (RR: 186) / yıp äñirär (İKP, XLI-3: ); yip teg erür (Üİ,
111a-2: 46); yime yinçge yip egirgü (Mayt, 106-17: 177);
birê-i yen-e badr-ā(h)-nıñ burnı-ġa ip taúıp (RR, 938: 157)
yırt- “yırtmak, parçalamak.” (ETS: 246; UAY: 805); yırtıl- “yırtılmak, yarılmak.” (ETS: 246)
yilin- “asmak.” (ETS: 247)
yilpigü “yelpaze” (ETG: 311; UAY: 808)
yin “deri, cilt.” (ETS: 247; EUTS: 193; UAY: 809)
yoġurķan “üst; elbise.” (ETS: 251); “üst elbise, giyim, örtü”
(EUTS: 196)
yumġaú “yumak” (Mayt: 514) / yumġaúlarıġ buza butarlayu
(Mayt, 67-9: 126)
yuŋ “yün” (İKP: 238); yüñ “yün” (RR: 210; UAY: 826); yüng
“pamuk, yün.” (ETS: 252; EUTS: 199) / çıġarı äŋirär yuŋ
äñirär (İKP, II-3: 11); yüñin-êin irê-i yen-e iligin-êe bir şíşe (RR, 828: 143)
yurun “paçavra.” (ETS: 251; EUTS: 199)
yük- “toplamak, derlemek.” (ETS: 252; UAY: 825)
yük “yük, bohça.” (ETS: 252; UAY: 825)
züngim “(< Çin.) diba denilen ipekli kumaş.” (ETS: 253);
züñim/zuñum “? diba denilen ipek kumaş” (ETG: 313)
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Belenbaşı Köyü (İzmir-Buca) Düz
Dokuma Örneklerinden Yastıklar
Nuray YILMAZ*
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Pillows From Flat Weaving Samples From Belenbaşi
Village (İzmir-Buca)

ÖZET
Belenbaşı Köyü İzmir Buca’ya bağlı bir Yörük köyüdür. Yetiştirmiş oldukları hayvanların etinden, sütünden, yününden ve kılından
faydalanmayı kendilerine meslek haline getiren köy halkı günlük kullanım eşyalarını da
kendi besledikleri hayvanlardan elde ettikleri
hammaddeler ile dokumuşlardır. Konar-göçer
yaşam biçiminden yerleşik düzene geçiş ile
birlikte değerini yitirmeyen ve günümüzde halen kullanılan yastıklar yöre dokumacılığında
önemli bir yere sahip olduğundan bu konuda
bir araştırma yapılmıştır.
Bu araştırmanın amacı Belenbaşı Köyü geleneksel yaşam biçiminin bir parçası olan,
günlük kullanım eşyası olarak üretilen, kültürümüzün özgün ürünleri arasında yer alan ve
günümüzde kullanımına halen devam edilen
yastıkların belgelenerek gelecek kuşaklara
doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: İzmir, Belenbaşı Köyü,
Dokuma Teknikleri, Düz Dokuma, Yastık

ABSTRACT
Belenbaşı is a nomad village of Izmir. Villagers
who benefit from meat, milk, wool and hair of
their raised animals make it as their jobs. They
have woven their daily items making use of
materials of their raised animals. Pillows which
have kept their values have still been used from
the nomadic life into settled life. As they have
still been an important role for the local weaving, a study was conducted on this issue.
The purpose of this research is to transfer pillows to future generations correctly by providing documentation of them as the pillows
which are the traditional way of life of Belenbaşı
Village are produced as daily used meterials
and are stil among the original products of our
culture.
Key Words: İzmir, Belenbaşı Village, Weaving
Tecniques, Flat Weaving, Pillow.

ya yöresinde yaşayan “Karateke Obasından”1 gelerek
yerleşik hayata geçtikleri bilinen köyün İzmir yöresine nasıl yerleştikleri kesin olarak bilinmemektedir.

Giriş

Belenbaşı Köyü, Cumhuriyetten önce şu anki yerleşim
merkezinin kuzeyinde bulunan “Çorlu Deresi” mevkiinde, “Çorlu Köyü” adı altında yerleşmiş bir Yörük grubunun bulundukları yeri çeşitli nedenlerden dolayı
terk etmeleri sonucunda kurulan ve idari yapı olarak
İzmir ili Buca ilçesine bağlı bir Yörük köyüdür. Antal-
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Mehmet ERÖZ Yörükler adlı eserinde Karateke Obasından bahsederken büyük aşiretler arasında yer aldığını savunarak Karateke
Obasını şu şekilde sıralıyor. 1 – Karnıkaralı, 2 – Topallı, 3 – Durağocalı, 4 – Sekareli, 5 – Sıçmazlı (Saçmazlı), 6 – Karakeçili, 7
– Akkeçili, 8 – Dırazlı, 9 – Gafarlı. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. M.
Eröz, Yörükler, TDAV Yayınları, İstanbul, 1991, s. 47. M. SEYİRCİ
Karatekeli Aşireti ve Afyonkarahisar’da İki Karatekeli (İğdeli-Çatkuyu) Köyü adlı makalesinde Karateke Yörüklerinin en yoğun
olarak yerleştikleri illerin başında Aydın ve İzmir’i saymaktadır.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Musa Seyirci, “Karatekeli Aşireti ve
Afyonkarahisar’da İki Karatekeli (İğdeli-Çatkuyu) Köyü”, 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1993 / Afyonkarahisar), Afyon Zafer Günlük Müstakil Siyasi Gazete Tesisleri,
Afyon Belediye Yayınları: 6, Afyonkarahisar, 1994, s. 195-202.
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Foto 1: Yüksek Dağlık Alanda Otlayan Keçiler, 20.05.2007

Ancak yörenin yüksek dağlık oluşu ve otlak meralarının sürü hayvancılığına uygun olması nedeni ile
yerleşim yeri olarak seçildiği söylenmektedir.2 (Fotoğraf: 1)
Karateke Obasına bağlı Saçmazlar (Sıçmazlar)3 aşiretinden olan Belenbaşı Köyü halkının, Cumhuriyetin
ilanından önce Çorlu Deresi civarında yaşadıkları, kış
aylarında ise Diranda (Ayrancılar) ve Hortana’ya (Yazıbaşı) da gittikleri4 alan araştırması sırasında yapılan
söyleşiler sonucunda ulaşılan bilgiler arasındadır.
Ancak Diranda’da (Ayrancılar) sivrisineğin çok oluşu
nedeni ile sıtma hastalığı yaygınlaşmış ve halk oradan
ayrılma kararı almıştır.5 Cumhuriyetin ilanı,6 yerleşik
hayata geçme zorunluluğu ve yaşadıkları kötü çevre

koşulları göz önünde bulundurularak şu anda bulundukları alana yerleşmişlerdir. (Fotoğraf: 2)

Foto 2: Belenbaşı Köyü Meydanı, 15.06.2006
2
3
4
5
6

Mehmet Karlıdağ, 22.03.2008 tarihli görüşme.

Köy halkı önce Çorlu Köyü ardından Belenbaşı
Köyü’ne ilk yerleştikleri yıllarda “Antalya-Karateke
Obasından” beraberinde getirdikleri koyun ve keçilerden oluşan sürü hayvancılığı ile geçimlerini sağlamışlardır. Bu yaşam biçimi Yörüklerin düşünüş,
davranış, giyim, kuşam, süslenme, dokuma, yemek
ve bulundukları ortamı düzenleme biçimini de etkilemiştir.7 Yörüklerin geçim kaynaklarının hayvancılığa

Halim Yılmaz, 18.05.2008 tarihli görüşme.
Musa İlhan, 13.04.2008 tarihli görüşme.
Mehmet İlhan, 17-02-1008 tarihli görüşme.
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Yörükler sistemli bir iskâna tabi tutulmuşlardır. Köklü bir kültürü olan Yörükler aynı zamanda kadınıyla, erkeğiyle atı iyi kullanan yiğit savaşçılardır. Bu nedenle Osmanlılar Avrupa’dan savaşlar sonucu aldıkları
toprakların uç sınırlarını korusunlar diye Yörükleri göndermişlerdir.
Çoğunlukla da büyük Yörük grupları buralarda iskân olmaya zorlanmışlardır. Yörükler geçmiş yüzyıllarda iskân olmak istememişler,
iskânı tepkiyle karşılamışlardır. Hatta iskâna tepki olarak savaşlar
çıkmış, türküler söylenmiş, ağıtlar yakılmıştır. Bugün ise otlakların
daralması nedeni ile Yörükler toprağa yerleşmek istemektedirler.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. M. Seyirci, a.g.e., 195–202.
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N. Yılmaz-A. Koyuncu, “Yörük Yaşam Biçiminin Geleneksel Dokumalara Yansıması”, 10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu (19-20 Kasım
2009 / İzmir), Printer Ofset, İzmir, 2009, s. 381.
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bağlı olması nedeni ile kullandıkları ürünler de bu
durumdan etkilenmiştir. Yetiştirmiş oldukları hayvanların etinden, sütünden, yününden ve kılından
faydalanmayı kendilerine meslek haline getiren köy
halkı günlük kullanım eşyalarını da kendi besledikleri hayvanlardan elde ettikleri hammaddeler ile dokumuşlardır.
Konar-göçer yaşam biçiminden yerleşik düzene
geçiş ile birlikte değerini yitirmeyen ve günümüzde halen kullanılan yastıklar yöre dokumacılığında
önemli bir yere sahiptir. Bu varsayımdan yola çıkarak Uluslararası Türk Halı & Düz Dokumaları (Kilim,
Cicim, Zili, Sumak) Sempozyumu (1-4 Kasım 2010 /
Alanya) için “Belenbaşı Köyü (İzmir-Buca) Düz Dokuma Örneklerinden Yastıklar” konu olarak seçilmiştir.
Bildiri metninde çok çeşitli dokuma örneklerinin üretildiği Belenbaşı Köyü’ndeki düz dokumalar üzerinde
durularak, yörede dokunmuş ve günümüzde halen
kullanılan yastık örneklerinden seçilen bir grup yastık
geleneğin içerisinde hammaddeleri, teknik ve desen
özellikleri ile birlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Bu araştırmanın amacı; Belenbaşı Köyü geleneksel yaşam biçiminin bir parçası olan, günlük kullanım
eşyası olarak üretilen, kültürümüzün özgün ürünleri
arasında yer alan ve günümüzde kullanımına halen
devam edilen yastıkların belgelenerek gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır.
Bildiri konusu araştırılırken gerekli bilgi ve bulgulara
ulaşmak için Belenbaşı Köyü’ne çeşitli tarihlerde gidilmiş, yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada
gerekli araçlar olan gözlem ve söyleşi tekniklerinden
faydalanılmıştır. Belgeleme işleminin gerçekleştirilmesi için yastık örneklerinin fotoğrafları çekilerek
bildiri metnine görsel destek sağlaması amacı ile eklenmiştir.
Belenbaşı Köyü (İzmir-Buca) Düz Dokuma Örneklerinden Yastıklar
İnsanoğlu zor doğa koşullarından kendilerini korumak amacı ile önce örtünmüş daha sonra yaşadığı
ortamı şekillendirme amacı ile çeşitli girişimlerde
bulunmuşlardır. Bu amaçlar doğrultusunda dokuma,
örgü ve keçe yapım teknikleri ile birçok tekstil eşyası
meydana getirmiştir. Bu eşyalar arasında evini oluşturan çadırdan, yükünü, ununu, kıyafetini taşıyıp, koruyup sakladığı çuvallara, eşek, deve ve at gibi binek
hayvanlar için üretilen heybe ve torbalara, taban, duvar örtüsü olarak kullanılan kilimlere, perde, beşik ve
beşikörtüsüne, sofra bezlerinden yastıklara kadar çok
çeşitli tekstil ürünlerini sayabiliriz. Bu ürünlerin temel amacı öncelikle fonksiyonellik olmuştur. Ayrıca
bir ürün birden fazla amaca hizmet için üretilmiştir.
Göçebe yaşam biçiminin bir parçası olan kara

çadır ya da kıl çadır olarak bilenen barınakta yatak
düzeni ve yastıklar büyük bir öneme sahiptir. Yastık;
insanoğlunun yatarken yüzünü ve otururken sırtını
dayayabilecek bir şey bulmak ihtiyacına karşılık vermek amacı ile üretilmiştir. (Fotoğraf: 3-4) Bu sebeple
yastık sözü de, yaslanmak kökünden türemiştir.8 Yastık, çok eski Türkler tarafından da “yastık veya yastuk”
şeklinde söylenmekte idi. İçi pamuk, yün, kuştüyü,
ot, kıtık (keten ve kenevir lifleri) v.b malzemeler ile
doldurulan yastıklar Türklerde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Türkler yastığın büyüklüğüne ve yumuşaklığına, çok değer veriyorlardı.9

Foto 3: Sırt Dayanmak İçin Dokunmuş Yastık, 22.07.2007

Foto 4: Yastık ve Çadır Düzeni İçerisinde Kullanımı, 22.07.2007

Geleneksel yaşamın bir parçası olarak üretilen yastıklarda halı, kilim, cicim, zili ve sumak tekniklerinin biri
ya da birkaçı bir arada kullanılır. Belenbaşı Köyü düz
dokumaları arasında önemli bir yere sahip olan yastıklar Anadolu’daki diğer dokuma merkezlerinde olduğu
gibi halı ve kilim tekniğinde üretilmişler ise daha çok
ailenin maddi durumunun iyi olduğunun göstergesi
8

9
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B .Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş Türklerde Ev Kültürü (Göktürklerden
Osmanlılara), C. 3, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi,
Ankara, 2000, s. 226.
B. Ögel, a.g.e., s. 229.
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sayılır. Yastıklar düz dokuma yaygıların diğer çeşitlerinde kullanılan her türlü desen ile süslenmesine rağmen, özellikle zili teknikli örneklerinde desen, daha
çeşitlidir.10 Yastıklar kullanılan yer ve amaçlarına göre
şekillenmiş, genellikle desen, motif ve dokumada kullanılan tekniğe göre adlandırılmışlardır.
Farklı ebatlarda dokunan yastıklar XIX. yüzyıl öncesine ait örneklerde genellikle küçük boyutludur.11
Çadır düzeni içerisinde hem gece hem de gündüz kullanılma imkânı bulunan yastıklar, Yörük beyinin şan
ve şöhretine de etki etmektedir. Belenbaşı Köyü’nde
yapılan alan araştırması sırasında bir Yörük beyinin
“Yörük beyi beyliğini domaltıda sürer” şeklinde yapmış olduğu açıklama, bize yastığın Yörükler için ne
kadar önemli bir simge olduğunu gösterir niteliktedir. (Fotoğraf: 5) Burada “domaltı” olarak bahsedilen
nesne içerisi çok fazla dolgu malzemesi ile doldurulmuş olan kabarık yastıktır.

üretimlerdir.12 (Fotoğraf: 6) Bu tür yastıklarda çözgü
ve atkı ipliğinin genellikle yün olduğu tespit edilmiştir. Çözgü sayısı dokunan diğer büyük ebatlı dokumaya bağlı olduğu için yastıkların eninde uzamalar
meydana gelmesi doğal bir sonuç olmuştur. Bu yüzden bu tür dokunan yastıklarda standart bir ölçüden
bahsetmek oldukça güçtür.

Foto 6: Çözgü İpliklerinin Değerlendirilmesi Amacı İle Dokunan
Yastıklar, 27.06.2009
Foto 5: Domaltıda Beylik Süren Yörükler, 22.07.2007

Çadır düzeni içerisinde gün boyu bir köşede üst
üste yığılı vaziyette duran yatak, yorgan ve yastıklar
gece olduğunda birkaç dakika içerisinde yere serilir.
Yerleşik düzende ise gündüz toparlanarak yüklüklerde muhafaza edilir. Gündüz sırt dayamak için ya da
zeminden gelecek olan rutubeti önlemek için kullanılan yastıklarda zengin renk ve motif kullanımı, bu
dokumaların fonksiyonelliğinin yanı sıra estetik kaygılar içerisinde yoğrularak geleneksel sanat düzeyine
çıktığının da bir göstergesidir.
Yastıkların üretiminde farklı nedenler etkili olmuştur. İlk nedeni tabiî ki de kullanım amacı düşünülerek yani çeyiz ve günlük kullanım eşyası olarak
yapılan üretimlerdir. İkinci nedeni ise büyük ebatlı
dokumalar yapıldıktan sonra varsa geriye kalan çözgü ipliklerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan

Anadolu’daki farklı dokuma merkezlerinde olduğu
gibi Belenbaşı Köyü’nde de evlerin döşenmesinde kullanılan eşyalar ailenin ekonomik durumunu ve estetik
zevkini yansıtmaktadır. (Fotoğraf: 7) Çeyiz amaçlı yapılan eşyalarda hiçbir masraf ve emekten sakınılmaz.
Belenbaşı Köyünde geçmişte önemli ölçüde üretilmiş
olan ve günümüzde halen kullanımına devam edilen
düz dokumalar, kullanım alanlarına göre sınıflandırıldığında yastıklar önemli bir grubu oluşturmaktadır.
Ancak yastık olarak adlandırdığımız bu eşyaları kendi
içerisinde de üç farklı tipte incelemek mümkündür.

12 Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. A. Aytaç, “Türk Dokuma Sanatında
Konya Yöresine Ait Halı Yastıklar ve Bir Koleksiyon”, IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, (02-07 Kasım
2010 / Kahire-Sharm El Sheikh / Mısır), Konya, 2010, s. 41-52.

10 B. Deniz, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 85.
11 B. Deniz, a.g.e., s. 85.
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Foto 13: Örnek 3, 26.01.2008
Foto 7: Ev Döşemesinde Kullanılan Yastıklar, 15.11.2007

Bunlardan ilki zeminden gelecek rutubeti önlemek için kullanılan ve Belenbaşı Köyü’nde “minder
yastık”13 olarak adlandırılan dokumalardır. Bu minder
yastıkların enleri genellikle 48 ile 68 cm., boyları ise
52 ile 125 cm. dir. (Fotoğraf: 11)

Foto 14: Örnek 4, 23.06.2007

Foto 11: Örnek 1, 25.10.2009

İkincisini ise sırt dayamak için (yayla hayatında çadıra, yerleşik hayatta duvara dayamak için) kullanılan ve
Belenbaşı Köyü’nde “yastık” olarak adlandırılan dokumalar oluşturmaktadır. Bu yastıkların enleri genellikle 32 ile
44 cm., boyları ise 98 ile 126 cm. dir. (Fotoğraf: 12-13)

Foto 15: Örnek 5, 28.06.2009

Bu küçük yastıkların ise enleri genellikle 30 ile 34
cm. arasında, boyları ise 32 ile 38 cm. arasındadır. (Fotoğraf: 14-15) Belenbaşı Köyü yastıklarının hammaddesi pamuk, yün ve kıldır. Dolgu malzemesi olarak ise
pamuk, yün, ot, kıtık (keten ve kenevir lifleri) v.b malzemeler kullanılmaktadır. Çözgü ve atkı ipliklerinde
pamuğun kullanılması yastıkların yüzeylerinin daha
diri ve dayanıklı olmasını sağlamıştır. Yastıkların arka
yüzlerine geçmişte “yoz” olarak adlandırılan, kilim ya
da cicim tekniğinde dokunan parçalar dikilirdi. (Fotoğraf: 8-9) Ancak günümüzde dokunan yastıkların arka
yüzlerini farklı kumaş türleri ile kaplama uygulaması
git gide yaygınlaşmaktadır. Yastıklarda en çok kullanılan renkler ise; bordo, kırmızı, çiğ sarı (sarı), portakal sarısı (turuncu), mavi, acı yeşil, yağ yeşili, cam göz
yeşil (yeşil), afyon çiçeği (mor), pembe, beyaz, krem
ve siyahtır. Genellikle bu renklerin koyu tonlarının seçilmesinin nedeni ise sürekli elden ele geçen bu yastıkların kullanımı sırasında kir ve toza karşı uzun süre
dayanıklı olmasını sağlamaktır.
Belenbaşı Köyünde yapılan alan araştırması kapsamında geçmişte çeyizlerde kız tarafının en az iki-üç tane
yorgan, iki tane sırt dayamak için yastık, bir baş yastığı,

Foto 12: Örnek 2, 23.06.2007

Son tip ise genellikle otururken daha rahat bir
pozisyonda olmayı sağlayan ve Belenbaşı Köyünde
“yanlık, yastıkcak ya da yanak yastığı”14 olarak adlandırılan küçük dokumalardan oluşmaktadır.
13 Eski Türkler “minder yastığı” için de, yine “yastık veya yastuk” derlerdi. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. B. Ögel, a.g.e., .s. 228.
14 Türkler, daha küçük minder yastıklarına da, “yastığaç” diyorlardı. Bu gelenek Anadolu köylerinde de devam etmiştir. Anadolu
köylerinde de küçük yastıklara, “yastıcak” diyorlardı. Ayrıntılı bilgi
için ayrıca bkz. B. Ögel, a.g.e., s. 228.
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Foto 10: Merve KINACI’nın Çeyizi İçin Dokunmuş Yastıklar, 08.11.2008

üzerinde bulunan küçük ebatlı yastıklarından oldukça
fazla bulunduğu hemen dikkati çekmektedir. Günümüz
ev dekorasyonunun önemli bir parçası haline gelen bu
yastıkların halen kullanılması hatta geçmişe oranla sayılarındaki artışın nedeni ise; genellikle yaşlı babaanne
ve anneannelerin torunlarına kendilerinden bir hatıra
bırakmak istemeleridir. Henüz yeni doğmuş bir bebek
için hemen küçük bir torba ya da yastık dokunması neredeyse son yıllarda yeni bir gelenek haline gelmiştir.
Yukarıda bahsedilen yastık çeşitlerinin ayrıntılı
özellikleri ise şu şekildedir.

Foto 8-9: Arka Yüzeyi Yoz Olarak Dokunmuş Yastıklar, 15.11.2007

bir döşek; oğlan tarafının ise iki tane sırt dayamak için
yastık, iki yorgan15 yaptığı ortaya çıkmıştır. Değişen-gelişen teknoloji ve iletişim araçlarına bağlı olarak artık
köyde yaşayan kişiler de şehirli gibi yaşamak ve onların
sahip olduklarına sahip olmak istemektedirler. Aile büyükleri halen köyde yaşasalar bile çocuklarını okumak,
çalışmak gibi nedenler ile şehre göndermektedirler. Bir
yandan şehirleşmeye çalışan köy halkı bir yandan da
geleneklerinden vazgeçmek istememektedir. Bunun en
büyük göstergesi olarak ise günümüz kız çeyizlerinde
geçmişteki yastık sayılarından daha fazla yastık bulunmasını gösterebiliriz. (Fotoğraf: 10) Bu yastıklar “yanlık,
yastıkcak ya da yanak yastığı” olarak adlandırılan küçük ebatlı yastıklardan oluşmaktadır. Yeni evli çiftlerin
evleri gözlendiğinde günümüz yaşam biçimine bağlı
olarak döşenmiş mobilya ve halılara rağmen koltuklar
15 Ayşe Kınacı, 07.08.2006 tarihli görüşme.

Foto 8-9: Arka Yüzeyi Yoz Olarak Dokunmuş Yastıklar, 15.11.2007
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Örnek: 1 (Fotoğraf: 11)
İnceleme Tarihi: 25.10.2009
Dokumanın Yerel Adı: “Sandıklı Göçürme”
Dokumanın Kime Ait Olduğu: Ümmü ALTIPARMAK
Ailede/Camide Bulunduğu Süre: 55 yıldır.
Nereden/Kimden Geldiği: 1955 yılında kendisine çeyiz amaçlı dokumuştur.
Uygulanan Teknik

Boyutu

Kilim Örgüsü

Saçak Boyu

Cicim ve zili

68 cm x 125 cm.

3 cm.

---

1. Yatay Bordür

2. Yatay Bordür

1. Dikey Bordür

2. Dikey Bordür

9 cm

9 cm

5 cm

5 cm

Çözgü

Atkı

Desen İpliği

Kıl

Yün

Yün

Kat Adedi

2

2

2

Büküm Yönü

S

S

S

El Eğirmesi

El Eğirmesi

El Eğirmesi

Siyah

Bordo, Kırmızı, Çiğ Sarı,
Portakal Sarısı, Mavi, Yağ
Yeşili, Cam Göz Yeşili, Afyon Çiçeği, Beyaz, Siyah

Kullanılan Malzeme
Hammaddesi

İplik Numarası

Renk

Siyah

Kullanılan Motifler: Zemin kısmında “sandıklı” motifi, bordür kısımlarında ise “ciynak, dırnak, deve boynu, sandık” motifleri kullanılmıştır.
Açıklama: Tek parça halinde olan bu yastık günümüzde bank üzerine yerleştirilerek kullanılmaktadır.
Kompozisyon Özellikleri: Kompozisyon şemasına bakıldığında dokumanın iki yatay bir dikey bordür ile çevrelendiği görülür. Aynı motifin farklı renklerde dokunması dokumaya zengin bir görünüm sağlamıştır. Ayrıca renklerin ustaca kullanımı sayesinde dokumada üç tane odak noktası oluşmuştur. Dokumaya genel olarak bakıldığında
motiflerin yerleştirilmesinde ve renklerde bir düzen dikkati çeker.
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Örnek: 2 (Fotoğraf: 12)
İnceleme Tarihi: 23.06.2007
Dokumanın Yerel Adı: “Ciynak”
Dokumanın Kime Ait Olduğu: Zeynep İLHAN
Ailede/Camide Bulunduğu Süre: 35 yıldır.
Nereden/Kimden Geldiği: 1975 yılında kendisine çeyiz amaçlı dokumuştur.
Uygulanan Teknik

Boyutu

Kilim Örgüsü

Saçak Boyu

Cicim ve zili

34 cm x 100 cm.

3 cm.

---

1. Yatay Bordür

2. Yatay Bordür

1. Dikey Bordür

2. Dikey Bordür

7 cm

7 cm

5 cm

5 cm

Çözgü

Atkı

Desen İpliği

Kıl

Kıl

Yün

Kat Adedi

2

2

2

Büküm Yönü

S

S

S

El Eğirmesi

El Eğirmesi

El Eğirmesi

Siyah

Bordo, Kırmızı, Çiğ Sarı,
Portakal Sarısı, Mavi, Acı
Yeşil, Yağ Yeşili, Cam
Göz Yeşili, Afyon Çiçeği,
Pembe, Beyaz, Krem,
Siyah

Kullanılan Malzeme
Hammaddesi

İplik Numarası

Renk

Siyah

Kullanılan Motifler: Zemin kısmında “ciynak, nuska” motifleri, bordür kısımlarında ise “dırnak, yan eş, deve boynu, ayak” motifleri kullanılmıştır.
Açıklama: Tek parça halinde olan bu yastık günümüzde içerisine dolgu malzemesi doldurulmadan sandıkta saklanmaktadır.
Kompozisyon Özellikleri: Kompozisyon şemasına bakıldığında dokumanın iki yatay bir dikey bordür ile çevrelendiği görülür. Aynı motifin her sırada farklı renklerde dokunması dokumaya ayrı bir özellik kazandırmıştır.
Dokumada bir odak noktası bulunmamaktadır. Dokumaya genel olarak bakıldığında motiflerin yerleştirilmesinde
ve renklerde bir düzen dikkati çeker.
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Örnek: 3 (Fotoğraf: 13)
İnceleme Tarihi: 26.01.2008
Dokumanın Yerel Adı: “Ciynak”
Dokumanın Kime Ait Olduğu: Zeliha ÇETİN
Ailede/Camide Bulunduğu Süre: 44 yıldır.
Nereden/Kimden Geldiği: 1976 yılında kendisine çeyiz amaçlı dokumuştur.
Uygulanan Teknik

Boyutu

Kilim Örgüsü

Saçak Boyu

Cicim ve zili

36 cm x 103 cm.

---

---

1. Yatay Bordür

2. Yatay Bordür

1. Dikey Bordür

2. Dikey Bordür

7 cm

7 cm

4 cm

4 cm

Kullanılan Malzeme

Çözgü

Atkı

Desen İpliği

Hammaddesi

Pamuk

Pamuk

Yün

Kat Adedi

3

3

2

Büküm Yönü

S

S

S

İplik Numarası

2 Ne

2 Ne

El Eğirmesi

Renk

Beyaz

Beyaz

Bordo, Kırmızı, Çiğ Sarı,
Mavi, Acı Yeşil, Yağ Yeşili, Siyah

Kullanılan Motifler: Zemin kısmında “ciynak” motifi, bordür kısımlarında ise “dırnak, deve boynu, ayak, gelin
göbeği” motifleri kullanılmıştır.
Açıklama: Tek parça halinde olan bu yastık günümüzde sahibi tarafından amacına uygun olarak kullanılmaktadır.
Kompozisyon Özellikleri: Kompozisyon şemasına bakıldığında dokumanın iki yatay bir dikey bordür ile çevrelendiği görülür. Aynı motifin her sırada farklı renklerde dokunması dokumaya ayrı bir özellik kazandırmıştır. Dokumada iki tane odak noktası bulunmaktadır. Dokumaya genel olarak bakıldığında motiflerin yerleştirilmesinde
ve renklerde bir düzen dikkati çeker.
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Örnek: 4 (Fotoğraf: 14)
İnceleme Tarihi: 23.06.2007
Dokumanın Yerel Adı: “Goç Buynuzu”
Dokumanın Kime Ait Olduğu: Zeynep İLHAN
Ailede/Camide Bulunduğu Süre: 35 yıldır.
Nereden/Kimden Geldiği: 1975 yılında kendisine çeyiz amaçlı dokumuştur.
Uygulanan Teknik

Boyutu

Kilim Örgüsü

Saçak Boyu

Cicim ve zili

32 cm x 35 cm.

2 cm

---

1. Yatay Bordür

2. Yatay Bordür

1. Dikey Bordür

2. Dikey Bordür

6 cm

6 cm

4 cm

4 cm

Kullanılan Malzeme

Çözgü

Atkı

Desen İpliği

Hammaddesi

Pamuk

Pamuk

Yün

Kat Adedi

3

3

2

Büküm Yönü

S

S

S

İplik Numarası

2 Ne

2 Ne

El Eğirmesi

Renk

Beyaz

Beyaz

Bordo, Kırmızı, Mavi, Acı
Yeşil, Cam Göz Yeşili, Afyon Çiçeği, Pembe, Siyah

Kullanılan Motifler: Zemin kısmında “goç buynuzu” motifi, bordür kısımlarında ise “dırnak, deve boynu, ayak”
motifleri kullanılmıştır.
Açıklama: Tek parça halinde olan bu yastık günümüzde sahibi tarafından amacına uygun olarak kullanılmaktadır.
Kompozisyon Özellikleri: Kompozisyon şemasına bakıldığında dokumanın iki yatay bir dikey bordür ile çevrelendiği görülür. Dokumanın zemininde kullanılan motifin orta noktası aynı zamanda dokumanın da odak noktası
olmuştur. Dokumaya genel olarak bakıldığında motiflerin yerleştirilmesinde ve renklerde bir düzen dikkati çeker.
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Belenbaşı Köyü (İzmir-Buca) Düz Dokuma Örneklerinden Yastıklar
Nuray YILMAZ - Ayşegül KOYUNCU

Örnek: 5 (Fotoğraf: 15)
İnceleme Tarihi: 28.06.2009
Dokumanın Yerel Adı: “Dokuz Enikli”
Dokumanın Kime Ait Olduğu: Ümmü ARICI
Ailede/Camide Bulunduğu Süre: 15 yıldır.
Nereden/Kimden Geldiği: 1995 yılında kızına çeyiz amaçlı dokumuştur.
Uygulanan Teknik

Boyutu

Kilim Örgüsü

Saçak Boyu

Cicim ve zili

30 cm x 30 cm.

3 cm

---

1. Yatay Bordür

2. Yatay Bordür

1. Dikey Bordür

2. Dikey Bordür

4 cm

4 cm

4 cm

4 cm

Kullanılan Malzeme

Çözgü

Atkı

Desen İpliği

Hammaddesi

Pamuk

Pamuk

Yün

Kat Adedi

3

3

2

Büküm Yönü

S

S

S

İplik Numarası

2 Ne

2 Ne

4 Nm

Renk

Beyaz

Beyaz

Bordo, Acı Yeşil, Afyon
Çiçeği, Beyaz, Siyah

Kullanılan Motifler: Zemin kısmında “dokuz enikli” motifi, bordür kısımlarında ise “ayak” motifi kullanılmıştır.
Açıklama: Tek parça halinde olan bu yastık günümüzde sahibi tarafından amacına uygun olarak kullanılmaktadır.
Kompozisyon Özellikleri: Kompozisyon şemasına bakıldığında dokumanın bir yatay bir dikey bordür ile çevrelendiği görülür. Renklerin ustaca kullanımı sayesinde dokumada bir odak noktası oluşmuştur. Dokumaya genel
olarak bakıldığında motiflerin yerleştirilmesinde ve renklerde bir düzen dikkati çeker.
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Pillows From Flat Weaving Samples From Belenbaşi Village(İzmir-Buca)
Nuray YILMAZ - Ayşegül KOYUNCU

Sonuç

Kaynaklar

Gelişen ve değişen teknolojiye bağlı olarak gerçekleşen kolaylıklar ile kültürlerarası etkileşim artmaktadır. Ancak bu etkileşim sonucunda geleneksel
yaşam biçimlerinde de değişimler gözlenmektedir.
Bu değişimler geleneksel kültürümüzü ve kültürümüzün özgün ürünleri gibi birçok değeri de beraberinde götürmektedir. Kültürümüzün özgün ürünleri
arasında yer alan ürünler arasında geleneksel dokumalar önemli bir yere sahiptir. Anadolu’daki birçok
yerleşim yerinde olduğu gibi Belenbaşı Köyü’nün
yaşam biçiminde de değişiklikler meydana gelmesi
doğal bir süreç haline gelmiştir. Bu değişikliklere
bağlı olarak geleneksel anlamda günlük kullanım
eşyası olarak üretilen dokumalara olan ihtiyacın da
git gide azaldığı bir gerçektir.
Anadolu’da benzer ve benzemezlikler göstererek yüzyıllardır yapıla gelen geleneksel dokumalar (Anadolu’da yaşayan halkın konargöçer yaşam
biçimini benimsemesi ve zorunlu iskâna tabi tutularak belirli bölgelere yerleştirilmeleri, kız alıp
vermeye bağlı olarak farklı dokuma merkezlerinde
ortak özelliklere sahip dokumaların üretilmesi kaçınılmaz olmuştur) gün geçtikçe kullanım amaçlarını
yitirmeye başlamışlardır. Ancak günümüzde Belenbaşı Köyü’nde halen değerini koruyan bir dokuma
türü olan yastıklar kız çeyizlerinin olmazsa olmazları arasında yerini almıştır.
Kullanımına önemli ölçüde devam edilen ve
yeni anlamlar yüklenen yastıklar Belenbaşı Köyü
düz dokumalarının yaşatılması açısından önemlidir. Tıpkı geçmişte olduğu gibi her genç kızın çeyizinde yer alması, geleneksel dokumaların sürekliliği açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak günümüz
şartlarında daha kolay elde edilen ve çarşı pazardan temin edilen iplikler ile bu yastıkların dokunmaya başlanması bu ürünleri hammadde açısından
yozlaştırmaktadır. Bu yastıkların üretiminde tıpkı
geçmişte olduğu gibi kendi hayvanlarından elde ettikleri hammaddelerin kullanılması ve bu hammaddelerin doğal boyalar ile renklendirilmesi sağlandığında yüzyıllardır devam eden dokuma geleneğinin
doğru bir şekilde yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmış olacaktır. Aksi takdirde bu ürünler
yozlaşacak ve geleneksel yaşamımızın bir parçası
olan bu ve bunun gibi dokumalar sadece müzelerde görülecektir.

Aytaç Ahmet (2010) “Türk Dokuma Sanatında Konya
Yöresine Ait Halı Yastıklar ve Bir Koleksiyon”, IV.
Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi/Sanat
Etkinlikleri, (02-07 Kasım 2010 Kahire/Sharm El SheikhMısır), Konya, s. 41-52.
Deniz Bekir (2000) Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma
Yaygılar, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Yayınları.
Eröz Mehmet (1991) Yörükler, İstanbul, TDAV Yayınları.
Ögel Bahaeddin (2000) Türk Kültür Tarihine Giriş Türklerde Ev
Kültürü (Göktürklerden Osmanlılara), C: 3, Ankara, Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
Seyirci Musa (1994) “Karatekeli Aşireti ve Afyonkarahisar’da
İki Karatekeli (İğdeli-Çatkuyu) Köyü”, 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim
1993 / Afyonkarahisar), Afyon Zafer Günlük Müstakil
Siyasi Gazete Tesisleri, Afyonkarahisar, Afyon
Belediye Yayınları; 6, s. 195-202.
Yılmaz Nuray – Ayşegül Koyuncu (2009) “Yörük Yaşam
Biçiminin Geleneksel Dokumalara Yansıması”,
10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu (19-20 Kasım 2009
İzmir), Printer Ofset, İzmir, s. 380-392.
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Bilmiyor, Çiftçi-Hayvancı.
Halim Yılmaz, Belenbaşı Köyü-1930, Erkek, Okuma-Yazma
Bilmiyor, Çiftçi-Hayvancı.
Musa İlhan, Belenbaşı Köyü-1927, Erkek, Okuma-Yazma
Biliyor, Hayvancı.
Mehmet İlhan, Belenbaşı Köyü-1921, Erkek, Okuma-Yazma
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ARIŞ
ARIŞ Yayın
Yayın İlkeleri
İlkeleri
Atatürk Kültür Merkezi tarafndan yaymlanan Arş, hal,
Atatürk
Kültür giyim-kuşam
Merkezi tarafndan
yaymlanan
hal,
düz dokuma,
ve işleme
sanatlarArş,
ile ilgili
düz
dokuma,
giyim-kuşam
ve işleme
sanatlar
ile ilgili
özgün,
bilimsel
makalelere
yer veren,
uluslararas
özgün,
makalelere
veren,
uluslararas
hakemlibilimsel
bir dergidir.
Mart ve yer
Kasm
aylarnda
olmak
hakemli
biriki
dergidir.
Mart ve Kasm
aylarnda
olmak
üzere ylda
say yaymlanr.
Yaymlanacak
yazlarn
üzere
ylda
iki say ölçütlerine
yaymlanr.uymas,
Yaymlanacak
yazlarn
bilimsel
araştrma
alana bir
yenilik
bilimsel
araştrma
ölçütlerine
uymas, alana
bir yenilik
getirmesi,
başka yerde
yaymlanmamş
olmas
şart
getirmesi,
başka bir
yerde
yaymlanmamş
olmas
şart
aranr. Bilimsel
toplantda
sunulmuş
bildiriler,
aranr.
Bilimsel olmak
bir toplantda
sunulmuş
bildiriler,
yaymlanmamş
şartyla kabul
edilebilir.
yaymlanmamş olmak şartyla kabul edilebilir.
Yazlarn Değerlendirilmesi
Yazlarn Değerlendirilmesi
• Arş’a gönderilen yazlar, yayn kurulunca dergi
• Arş’a
gönderilen
yaynincelenir.
kuruluncaİlkelere
dergi
ilkelerine
uygunlukyazlar,
açsndan
ilkelerine
uygunluk
açsndan
incelenir.
İlkelere
uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Hakem
uygun
bulunanlar,
hakemediğeri
gönderilir.
Hakem
raporlarndan
biri iki
olumlu,
olumsuz
ise
raporlarndan
biri belirlenir.
olumlu, diğeri
ise
üçüncü bir hakem
Yazarlar,olumsuz
hakemlerin
üçüncü
bir
hakem
belirlenir.
Yazarlar,
hakemlerin
önerilerini dikkate alrlar; fakat katlmadklar
önerilerini
dikkate
alrlar; sahiptirler.
fakat katlmadklar
hususlara itiraz
etme hakkna
hususlara itiraz etme hakkna sahiptirler.
• Yaymlanmasna karar verilen yazlar sayfa
• Yaymlanmasna
karar verilen
yazlar
sayfa
düzenlemesi yapldktan
sonra pdf
formatyla
düzenlemesi
yapldktan
pdf formatyla
yazarlara gönderilir.
Yazarsonra
son okumay
yapar
yazarlara
Yazar
okumay
yapar
ve gerekli gönderilir.
düzeltmeleri
çkt son
üzerinde
göstererek
ve
gerekli
düzeltmeleri
çkt
üzerinde
göstererek
dergiye geri gönderir.
dergiye geri gönderir.
• Raporlar beş yl süreyle saklanr.
• Raporlar beş yl süreyle saklanr.
• Yazlardaki görüşlerin, fotoğraf ve belgelerin
• Yazlardaki görüşlerin, fotoğraf ve belgelerin
sorumluluğu yazarlarna aittir.
sorumluluğu yazarlarna aittir.
• Yaymlanan yazlar için telif ödenir. Telifi ödenen
• Yaymlanan yazlar için telif ödenir. Telifi ödenen
yaznn
yayn haklar Atatürk Kültür Merkezi’ne
yaznn yayn haklar Atatürk Kültür Merkezi’ne
devredilmiş
devredilmiş saylr.
saylr. Bu
Bu devir,
devir, sanal
sanal ortamda
ortamda
yaymlanmay
yaymlanmay da
da kapsar.
kapsar.
•• Yaymlanmayan
Yaymlanmayan yazlar
yazlar iade
iade edilmez.
edilmez.
•• Her
yln
sonunda
yllk
Her yln sonunda yllk dizin
dizin hazrlanr
hazrlanr ve
ve sonraki
sonraki
yln
ilk
saysnda
yaymlanr.
yln ilk saysnda yaymlanr.
Yayn
Yayn Dili
Dili
Arş’n dili
dili Türkçedir.
Türkçedir. Ancak
Ancak başka
başka dillerde
dillerde yazlmş
yazlmş
Arş’n
makalelere
makalelere de
de Türkçe
Türkçe özetleriyle
özetleriyle birlikte
birlikte yer
yer
verilebilir.
verilebilir. Dergiye
Dergiye gönderilecek
gönderilecek yazlarn
yazlarn akademik
akademik
dil kullanmyla
kullanmyla ilgili
ilgili her
her türlü
türlü kusurdan
kusurdan arnmş
arnmş
dil
olmas
olmas gerekir.
gerekir. Yabanc
Yabanc dildeki
dildeki yazlarn
yazlarn bir
bir anadili
anadili
konuşurunca kontrol
kontrol edilmesi
edilmesi önerilir.
önerilir.
konuşurunca
Yazm
Yazm Kurallar
Kurallar ve
ve Sayfa
Sayfa Düzeni
Düzeni
Yazlar A4
A4 boyutunda
boyutunda (29.7x21
(29.7x21 cm)
cm) kâğda,
kâğda, MS
MS Word
Word
•• Yazlar
veya MS Word uyumlu programlarla yazlmaldr.
Yaz karakteri olarak Times New Roman kullanlmaldr.
Yazlar 10 punto ve 1.5 satr aralğyla yazlmaldr.
Sayfa kenarlarnda üçer cm boşluk braklmal
ve sayfalar numaralandrlmaldr. Özel fontlar
kullanlmamal, transkripsiyon işaretleri varsa,
editörlük yaplabilecek şekilde belirtilmelidir.
• Yazarn ad, soyad büyük olmak üzere koyu, adresler
ise normal harflerle yazlmal; yazarn unvan görev
yaptğ kurum, haberleşme ve e-posta adresi ilk
sayfann altnda dipnot olarak belirtilmelidir.
• Yazlarda 300 sözcük civarnda, 9 puntoyla yazlmş
Türkçe ve İngilizce özetler, özetlerin altna da
genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten
oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.
• Yazlara ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve
bask kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir.
Fotoğraf, şekil, grafik vb görsel malzeme filmi
çekilebilecek
çekilebilecek nitelikte
nitelikte olmaldr.Fotoğraf,şekil
olmaldr.Fotoğraf,şekil ve
ve

grafikler numaralandrlarak hemen altna alt yazs
grafikler
numaralandrlarak
ve kaynağ
belirtilmelidir. hemen altna alt yazs
kaynağkaln
belirtilmelidir.
• ve
Başlklar
harflerle yazlmaldr. Uzun yazlarda
• ara
Başlklar
kaln harflerle
yazlmaldr.
Uzunaçsndan
yazlarda
başlklarn
kullanlmas
okuyucu
ara
başlklarn
kullanlmas1.,okuyucu
yararldr.
Ana başlklarn,
2., ara açsndan
başlklar,
yararldr.
1.,numaralandrlmas
2., ara başlklar,
1.1., 1.2., Ana
2.1., başlklarn,
2.2 şeklinde
1.1.,
2.1.,
şeklindetümü
numaralandrlmas
tavsiye1.2.,
edilir.
Ana2.2
başlklarn
(ana bölümler,
tavsiye
edilir.
başlklarn
bölümler,
kaynaklar
ve Ana
ekler)
BÜYÜK tümü
İNCE(ana
HARFLERLE
kaynaklar
ve
ekler)
BÜYÜK
İNCE
HARFLERLE
veya daha büyük puntoyla Kaln Küçük Harflerle
veya
daha büyük
Kaln Küçük
Harflerle
yazlmaldr.
Ara puntoyla
ve alt başlklarn
ise sadece
ilk
yazlmaldr.
ve alt başlklarn ise sadece ilk
harfleri büyükAra
yazlmaldr.
harfleri büyük yazlmaldr.
• Metin içindeki vurgulanmas gereken ifadeler, eğik
• Metin
içindeki
vurgulanmas
gereken
ifadeler,Hem
eğik
harflerle
gösterilir,
kaln karakter
kullanlmaz.
harflerle
gösterilir,
kaln
karakter
kullanlmaz.
Hem
eğik hem kaln veya hem eğik hem “trnak” içinde
eğik
hem
kaln
hem eğik
hem “trnak” içinde
vermek
gibi
çifteveya
vurgulama
yaplmaz.
vermek gibi çifte vurgulama yaplmaz.
• Doğrudan alntlar trnak içinde verilir. Alntlar 5
• Doğrudan
alntlar
trnakparagraf
içinde girintisinden
verilir. Alntlar
satrdan fazla
olduğunda,
bir cm5
satrdan
olduğunda,
paragraf
girintisinden
bir cm
içeriden fazla
başlatlmal
ve bir
punto küçük
yazlmaldr.
içeriden başlatlmal ve bir punto küçük yazlmaldr.
• Yazmda, özel durumlar dşnda, TDK Yazm
• Yazmda,
özelalnr.
durumlar dşnda, TDK Yazm
Klavuzu esas
Klavuzu esas alnr.
Kaynak Gösterimi
Kaynak Gösterimi
Kaynaklar 9 punto ile yazlmaldr.
Kaynaklar 9 punto ile yazlmaldr.
• Dipnot ve kaynaklarn yazm konusunda, yöntem
• Dipnot ve kaynaklarn yazm konusunda, yöntem
bakmndan kendi içinde tutarl olmas, dergi
bakmndan kendi içinde tutarl olmas, dergi
ve kitap adlarnn eğik/ince, makale başlklarnn
ve kitap adlarnn eğik/ince, makale başlklarnn
ise “trnak” içinde, düz olarak yazlmas kaydyla
ise “trnak” içinde, düz olarak yazlmas kaydyla
yazarlarn
yazarlarn tercihleri
tercihleri dikkate
dikkate alnmakla
alnmakla birlikte;
birlikte;
metin
içindeki
göndermelerin,
yazarn
metin içindeki göndermelerin, yazarn soyad,
soyad, yayn
yayn
yl
yl ve
ve gönderme
gönderme yaplan
yaplan sayfa
sayfa olmak
olmak üzere
üzere parantez
parantez
içinde
içinde aşağdaki
aşağdaki şekilde
şekilde yazlmas,
yazlmas, dipnotlarn
dipnotlarn
açklamalar
ve
ek
bilgiler
için
açklamalar ve ek bilgiler için kullanlmas
kullanlmas önerilir:
önerilir:
(Deniz
(Deniz 1972:
1972: 120).
120). Cümle
Cümle içinde
içinde yazar
yazar ad
ad geçmiş
geçmiş ise
ise
parantezde
parantezde tekrarlanmasna
tekrarlanmasna gerek
gerek yoktur:
yoktur: Deniz
Deniz (1972:
(1972:
10),
10), eserinde…;
eserinde…; “Aydn
“Aydn (1986:120),
(1986:120), şunlar
şunlar yazar
yazar ….”
….”
Birden
fazla
yazarl
yaynlarda
yazarlar
metin
Birden fazla yazarl yaynlarda yazarlar metin içinde
içinde
şu
şu şekilde
şekilde yazlr:
yazlr: (Deniz
(Deniz vd.
vd. 2002).
2002).
•• Ulaşlabilir
kaynaklarda
ikincil
Ulaşlabilir kaynaklarda ikincil kaynak
kaynak kullanmndan
kullanmndan
kaçnlmaldr.
kaçnlmaldr.
•• Bir
Bir yazarn
yazarn ayn
ayn ylda
ylda yaymlanmş
yaymlanmş birden
birden fazla
fazla
yayn
(1980a,
1980b)
şeklinde
gösterilir.
yayn (1980a, 1980b) şeklinde gösterilir.
• İnternetten yaplan alntlarda aslna
gidilmeye
çalşlmaldr.
İnternet
adreslerinde, parantez içinde tarih ve saat
belirtilmeli ve internet adresinin verilmesinin
zorunlu olduğu durumlarda e-yayn olarak
yaymlananlar kullanlmaldr.
• Dipnotlar ise; B. Deniz, age., s.7. şeklinde
verilmelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarlarn soyadna
göre alfabetik olarak aşağdaki şekilde yazlmal;
eserin yaynevi ve makalelerin sayfa aralklar
belirtilmelidir. Atf yaplmayan çalşmalara
Kaynaklar ksmnda yer verilmemelidir.
Deniz Bekir (1987), ”Sndrg (Balkesir) Yöresi
Yağcbedir Hallar” Erdem, C.10, S. 28, s. 111-.124.
Aslanapa Oktay (1987),Türk Hal Sanatnn Bin Yl,
İstanbul: Eren Yaynclk.
Bekir Deniz (2000),Türk Dünyasnda Hal Dokuma ve Düz
Yayglar,
Yayglar, Ankara:AKM
Ankara:AKM Yayn.
Yayn.
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