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Önsöz
Türk kültür ve medeniyetinin baş yapıtlarından birisi olan ve kirkitli dokuma sanatı olarak tanımlanan geleneksel Türk halı ve 
kilimlerimiz, zaman derinliğinden günümüze yaygınlaşarak önemli kültürel ve ticari hacme ulaşmış olup sektör içinde çok 
önemli bir ticari paya sahiptir. Günümüzde, dünya yer döşemeleri sektörünün yaklaşık 10 milyar $ lık hacmi içinde makine halı 
ve kilimleri ile tafting türü dokumalar hariç, sadece el halı ve kilim ticaretini asırlardır devam ettiren ülkeler; İran, Hindistan, Çin, 
Pakistan, Nepal, Türk Devletleri ve Türkiye’dir. 
Tamamen geleneksel tasarımdan beslenen dünya el halı ve kilim ticaretinde ülkemiz aleyhine gelişen ve kadim zanaatımızı adeta 
yok olma eşiğine getiren faktörleri iki ana grupta ele alabiliriz: İlki sektörel olarak Türkiye halı üretiminde 3000 yıllık geleneksel 
halı ve kilim kültüründen uzaklaşan popülist stratejik ticari yanlışlar, ikincisi ise Uzakdoğu halılarının marka ihlalleriyle dolu 
haksız rekabetidir.
Maalesef günümüzde ülkemizde 3000 yıllık kültür tarihinden beslenen geleneksel ticari halıcılık bitmiştir. Sektörel olarak stra-
tejiyi belirleyen kamu inisiyatifi artık yoktur. Özel firma üretimleri bağımsız inisiyatiflerle yürütülmekte, ülkemizin milli marka-
larının uluslararası prezantasyonu yerine, dünya halı pazarında marka olmuş ürünlerin ithal edilip sonra ihraç edildiği bir kaos 
hakimdir. Doğal olarak Tarihi Türk el halıları, dünya üretim pazarlarında “Dünya Markası” olamamış, 3000 yıllık bu kadim estetik 
kültür sadece müzelerde ve elinizde tuttuğunuz bu ve benzeri kitaplarda hayranlıkla izlediğimiz bir derin kültür tarihimiz olma 
noktasına gelmiştir.
Binlerce yıllık kültürel estetik birikimden yola çıkılarak yeni Türk markaları yaratma becerimiz; fason markaların uzak doğuda 
üretilmesi tercihi ile “Türk el halısı” imajı artık terk edilmiştir. Geleneksel anonim kültürümüzü, dünya müzelerindeki çok önemli 
referanslarına rağmen uluslararası markalar yapmak yerine, Türkmen tarihine ait muhteşem estetik kültürümüzü dejenere edi-
yor, dünyada moda tasarımların imitasyonlarını üreterek piyasaya sunmaya çalışıyoruz.
Halı kalitesini belirleyen en önemli faktör kadim geleneksel estetik bir tasarım, yapağı ve boya kalitesidir. Kamu inisiyatifinde 
halıcılık yapıldığı zamanlarda bu estetik, geleneksel tasarımlarla TSE 43 standardında yüksek kaliteli halı ipliği ve boyaması 
yapılıyorken, sektör dabak yünü, tarak altı malzeme, sentetik elyafı katma ve ışık- yıkama haslığı çok düşük boyar maddeli atık 
ipi halı ipi olarak kullanıyor ve dünya pazarında kötü malzemeli ve ışık haslık oranı düşük, kimliksiz, melez tasarım halılarımızla 
piyasayı kaybetmiş bulunuyoruz.
Dahası, bir çok üretici firma ucuz işgücü nedeniyle artık Türk halılarını yurt dışında dokutturuyor! Türkiye’deki halı üretiminde 
en büyük maliyet kalemini oluşturan emek gideri aylık yaklaşık yaklaşık 70-80 $ seviyesinde iken Uzak doğu ülkelerinde işçilik 
ücreti aylık 20-25 $ civarındadır. Firmaların Türkiye’de halı üretimi yapmaktan kaçınması neticesinde, sektörde 2000’li yıllar 
başında çalışan yaklaşık 500.000 halı dokuyucusu 2022 yılında maalesef yaklaşık 5.000 seviyesine düşmüş durumdadır. 
Kıymetli el halısı edinme bilincimiz artık yok olmak üzeredir: Türkiye yer döşemeleri sektörü ticareti içinde makine halısının 
payı 2021 yılı sonu rakamlarıyla % 99.5’e ulaşmış, el halısı pazarının payı % 0,5’ e gerilemiş bulunmaktadır. Türkiye’nin toplam 
yer döşemeleri ve halı ihtiyacının 15 milyon m²/yıl olduğu, ve bu pazara yaklaşık 70 milyon m² lik makine halılarının sürüldüğü 
bir ortamda el halıcılığının % 0.5’ lik çok cüzi bir payı da yukarıda belirttiğimiz gibi maalesef ithal Uzak doğu üretimi halılarla 
ikame edilmektedir. 
Oysa Türkiye için Halı 3000 yıllık muhteşem mazisiyle önemli bir Türk estetik, geleneksel kültür ve dahası yatırım ürünüdür. 
Bugün sadece bir yer yaygısı olarak algıladığımız el halılarımız; bu görünümün arkasında derin kültürel ve tarihsel sürecin, 
anonim Türkmen estetiğinin, Anadolu Türk etnografyasının ve ekonomisinin tezgahlardan yansıyan derin bir dünyasıdır. 
Yaygı olarak düz veya düğümlü dokumaların ilk kez ne zaman dokunduğu konusundaki materyallerin yetersizliğine rağmen, 
halıların, bu güne kadar bulunmuş en erken örneklerinin Türk bölgelerinde görülmesi ve Türk kurganlarından çıkarılmasına 
dayanarak, ilk kez Türkler tarafından dokunduğu ve kullanıldığı fikri bugün için akademik geçerliliğini korumaktadır. Asya orta-
sında, Altay yaylaları, 5. Pazırık kurganında bulunan ve Milattan önce 300’lere tarihlendirilen dünyanın ilk halısına bakılarak bir 
dokuma kültürünün tarihçesinin aydınlatılabilmesi mümkün olmamakla birlikte ; Türk topluluklarının, tarihin ilk dönemlerinden 
itibaren halı ve kilim dokumasını bilen ve en güzel örneklerini dünya uygarlığına kazandıran bir kültürel zenginliğe sahip oldu-
ğunu söylemek mümkündür. 
Tarihimizden gelen bütün belgeler gibi halı ve kilimler, dokunduğu tarihsel sürecin sosyal, estetik, ekonomik kriterlerini yansıt-
ma özelliği göstermesiyle, Türk medeni coğrafyasının değerlendirilmesinde önemli kültürel ve ticari belgelerdendir. 
Bu yüzden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi olarak bu derin estetik kültürümüzü, bir bütün halinde yörelerden bağımsız, 
hammaddeden üretim ve ticaretine kadar her yönüyle tanımlamak istedik. Elinizdeki Araştırma ve kitap bu amaçla projelerimiz 
arasına alındı ve uzun bir zamanda araştırıldı ve akademik üslup yanı sıra kimi bölümlerde lirik bir anlatım diliyle yazıldı. Sadece 
Isparta değil bütün bir Türkiye olarak bu kültüre sahip çıkma bilinciyle de artık huzurlarınızda.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Kasım 2022
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Zili Dokumalar, 20.yy. ilk çeyreği Güney Anadolu, Silifke, Çaltıbozkır Köyü, Dokurcun Yaylası yer yaygıları, (Fahrettin Kayıpmaz Arşivi, Bu 
kitapta FK olarak kısaltması kullanılmıştır) 



Editör Notu

Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya büyük bir haritada yaşama şansına sahip olmuş Türkmen boy ya da oymaklarının çok doğal 
yaşam biçimi, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleriyle önce dokuma yaygılarında hayat bulmuş; bu bir anlamda kendini ifade 
etme biçimi, Türkmen oymakları arasındaki tatlı nüanslarla farklı motif ve renk dünyasını günümüze bir kimlik olarak ulaştırmıştır. 
Türkmen dokuyucusu, sosyal oluşumunu, geleneğini, taşıdığı oymağın imlerini, çevresinden aldığı ve güzel gördüğü her bir 
olayı ya da objeyi yaşadığı coğrafyanın boyalarıyla renklendirerek sembolize etmiş, sadeleştirmiş ve estetiğinde yoğurarak halı 
ve kilimine nakşetmiştir. Bu yönüyle Halı ve kilimlerde karakterize olmuş motifler ve renkler, daha doğru tanımlaması ile yanışlar, 
onu dokuyan insanın ve sosyoekonomik kültürünün bir aracı olmuştur. 
Anadolu halılarında motifler anlamlı ve geleneksel bir üslupla sembolize edilmiştir. Anadolu kadını kendisini, sosyal ya da 
ekonomik çevresini, sevinç ya da yasını, sembolik değerler vererek motiflerinde biçimlendirmiştir. Yaygılardaki yanışlar, onun 
tasarladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılığıdır ve Türk halılarına ruhunu veren de bu temel 
özgünlüğüdür. Bu bağlamda, Türk Halılarındaki her bir estetik değer, sembolik anlamlarla yüklenmiş objelerdir.
Anadolu Türk halılarının bir önemli diğer özelliği bu öykülerin halı ve kilimlerdeki stilizasyonudur. Objelere yüklenmiş sembolik 
anlatımlar  halı ve kilimlerde bir de stilize edilerek uygulanırlar. Dokuma tekniğinden gelen zorunluluklar ve kolaylıklarla da 
formlar gerçeğinin sadece hatırlanması istenircesine sitilize edilirler. Böylece anlatılacak her şey halı ve kilimde hem vardır, 
hem gizlidir, hem anlayanın dilindedir. 
Bu açıdan halı ve kilimler onu dokuyan toplumun; kültür düzeyini, estetik değerlerini, koşullarının ekonomik ve ticari boyutlarını 
bir ölçüde yansıtabilme kabiliyetleri ile kültürel ve ticari önemli bir mirastır. Anadolu Türk halı ve kilimleri geleneğinde, Sultan 
ve Saray siparişleri veya nakkaşhanelerde nakkaş tasarımlarıyla çözgüye aktarılan dokuma kültürü hariç tutulursa; çoğunlukla, 
bütün bir Anadolu’da uygulanan ve köy el halıları grubuna giren büyük bir gelenek; alışkanlık kazanmış belleklerden Türkmen 
tezgâhlarına aktarılabilen estetik kültürel ezoterik tasarımlar ve her zaman ticari kapasitesi olan özel bir yapılanmadır. 
12. yüzyıldan itibaren Anadolu’lu olan Türkmen boy ya da oymaklarının her bir beldede yüzyıllardır dokumaya devam ettiği bu 
rengarenk halı ve kilimler, kesintisiz bir kronoloji içinde yüzyılımıza kadar devam ederek, bugün Vakıf Camilerin, bütün Türki-
ye ve dünya müze koleksiyonlarının en değerli ve pahalı eserleri arasında yerini almışlardır. 13. yüzyıldan itibaren bütün bir 
Avrupa’da, zengin kiliseler veya soylu aileler, Anadolu’dan ithal ettikleri bir Türk halısına sahip olma prestiji ile övünmüşler ve 
yaptırdıkları tablolarda Anadolu’dan getirttikleri bu Türkmen halılarıyla pozlar vererek bu prestijlerini belgelemişlerdir. 
Bu muhteşem kültürel miras Araştırma gruplarınca doğru biçimde alan araştırmalarıyla derin köklerine bağlı kalarak incelen-
meli; Türk halı ve kilimlerinin eşsiz örnekleri ise yine doğru biçimde arşivlenebilmelidir. Sonrasında ise, yüzyıllar öncesinden 
ne anlatılmışsa bu yaygılara, aynı hikayeler aynı renklerle yoğrularak günümüz dokumalarına da yansıtılabilmelidir. Buradan gi-
derek sadece ülkemizde değil dünya halı pazarlarında bu kadim estetiğimiz marka değeri haline gelebilmelidir. Bütün amacımız 
bu mirası doğru biçimde tanımlayarak bizden sonraki nesillere aktarabilmektir:
Üniversite, Özel Sektör işbirliği çerçevesinde El halıcılığı ve el sanatları geleneksel ürünlerinin doğru kaynaklardan araştırılması, 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının; milli güvenliğimize, ülkemiz kırsalının istihdamına, ekonomide yaratacağı katma değere 
ve yapılacak ihracat nedeniyle ülkemize sağlayacağı döviz girdisine, Türk kültürünün tanıtılmasına ve gelecek nesillere doğru 
biçimde aktarılmasına ve genel anlamda milli yararlarımıza olumlu etkisi bütün taraflarca mutlak kabul görmektedir. Bu kabulün 
gerçekleşmesi ise, Üniversitelerin araştırma ve geliştirme alt yapısının bu alandaki üretici sektörün ulusal bir stratejik hedef 
doğrultusunda yönlendirilmesi, eğitim, proje, yatırım, üretim ve pazarlama sorunlarının çözülmesi çalışmalarının etkin bir şe-
kilde koordine edilmesi ve yürütülebilmesine bağlıdır. 
“Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü” kitabı, şimdiye kadar yazılmış dokuma araştırmaları ve yayınlarından farklı, bütüncül- özet bir 
bakışı ortaya koymaktadır. Kitapta sadece Isparta halı ve kilim dokumaları değil, kültürel alt yapısı olan bütün bir Anadolu gele-
neksel kültürü ele alınmış yayın hakları gereği Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün verdiği ilmi 
araştırma onayı bulunan halı ve kilimlerle sınırlı olarak bu bütüncüllük değerlendirilmiştir. Ancak bu çalışma bir atlas hacmine 
girecek bütün bir Anadolu Halı kültürünü de kapsamaz. Çünkü bu da bu kitabın hacmini çok aşacak bir çok çalışmanın yan yana 
gelmesiyle ortaya konabilecek başka bir araştırma ve projenin konusudur. 

Doç. Dr. Mustafa GENÇ
Editör©
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KARAPINAR HALILARI

339
ERKEN DÖNEM 
ANADOLU HALILARI-3                                                                      
KONYA LADİK HALILARI

345
18. YÜZYIL ANADOLU 
HALILARI-1
GÖRDES HALILARI

349
18. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-2
KULA HALILARI

353
18. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-3
KIRŞEHİR ve MUCUR HALILARI

361
18- 19.  YÜZYIL ANADOLU 
HALILARI-1
MİLAS HALILARI

375
18-19. YÜZYIL 
ANADOLU HALILARI-2                                                                     
SİVAS HALILARI

383
18-19. YÜZYIL
 ANADOLU HALILARI-3                                                       
MALATYA HALILARI

391
19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-1                                                      
ZARA HALILARI

403
19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-2
BERGAMA HAVZASI
Bergama, Yağcıbedir, Yüncü, Ko-
zak,Kazdağı, Yuntdağı Dokumaları

419
19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-3
ANTALYA KOVANLIK (DÖŞEMEAL-
TI) HALILARI

427
TÜRK KİLİM 
KÜLTÜRÜNDE
ÇOK ÖZEL DOKUMALAR

437
DOKUMA KÜLTÜRÜMÜZDE
ÇOK AMAÇLILIK

443
ANADOLU TÜRK ŞEHRİ 
VE MEKANLA İLİŞKİLİ 
DOKUMALAR

449
19.YY. SONU 
OSMANLI TEKSTİLİNDE BİR 
DÜNYA MARKASI
GÜRÜN ŞALLARI

453
19. YY. OSMANLI
ÖRGÜ KÜLTÜRÜ YÜN ÇORAPLAR

457
20. YY. ANADOLU ENDÜTRİYEL 
TİCARİ HALICILIK DÖNEMİ

461
ANADOLU TÜRK HALI KİLİM 
KÜLTÜRÜ DİP NOT DİZİNİ
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Halı detayı, İç Anadolu, Şarkışla, 17. yy. Üçüncü çeyrekte dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi Envanter No: 26, Ebat: 150x221 cm. Kalite: 
30x32 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii  (FK)



ANADOLU TÜRK HALI KİLİM KÜLTÜRÜ

Fahrettin KAYIPMAZ
Naciye KAYIPMAZ 

Mustafa GENÇ
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S 11 Halı doku detayı (FK) 



Büyük Türk göçü güzergahı üzerinde Asya ortası ve Anadolu 
paralelinde kuzey yarım küreye düşen uçsuz bucaksız platolar, 
Türk kültürüne ait çok özel bir kültür mirasını, halı ve kilimi 
yazılı bir tarih gibi sürekli biçimde ürete gelir.
Kaçımız farkındayız bilemiyoruz ama, Milat öncesinden başla-
yarak Geniş aile, Türk dünyasının kadın ve erkek bireyleri, bize 
bıraktıkları çok özel bir mirasla; kendi özlerine, hayal dünya-
larına veya çetin geçen yaşam koşulları içinde yaptıkları derin 
yolculukların hikayelerini, halı ve kilim diliyle aslında bize hep 
anlatırlar.
Elinizde tuttuğunuz kitabın ismi yönünde, bu değişmez özel 
ürünün ilginç öyküsü, hayallerinde kendi Kafdağları ardına, 
Zümrüdüanka’ya varış yol-
culuğuna çıkan insanların, 
düğümlerle çözgülere bağ-
ladıkları, bir estetik lisanın 
ezoterik esintisi, geleneksel 
anonim kültür ardındaki 
renklerin, büyülü bir dün-
yasıdır aslında... 
Step atlıları adıyla ilk var-
lıkları betimlenmiş, Erken 
Türklere ait çok fazla do-
küman henüz gün ışığına 
çıkabilmiş değil... 
Ancak Milat öncesi 700’ler-
den  itibaren yazılı kaynak-
ları çıkmaya başlayan Hun 
ve Uygur verileri baz alı-
nabildiğinde çok enteresan 
dokumalar, keçeler, gös-
terişli ve tasarımlı halılar, 
eğer takımları, at arabası 
ve benzeri bir dizi Selen-
ga Vadisi, Altay Dağları ve 
Hotan, Turfan çevre kazıları 
buluntuları; toplam olarak 
değerlendirildiğinde sihirli, 
fazlasıyla estetik, muhte-
şem bir erken doğu uygar-
lığıyla karşı karşıya oldu-
ğumuzu gösterir. Sonuç: Doğu Asya steplerinden Anadolu’ya 
dek büyük bir coğrafyada adım adım izlerini sürdüğümüz Türk 
Uygarlığının yaşamı, düz veya düğümlü dokumalarının sihirli 
düğümleri arasına ezoterik estetikle yazılmış olduğudur...
Bu geniş coğrafyanın son durağı Anadolu’da, kültür tarihi ilgi 
alanına giren bütün diğer varlıklar gibi halı ve kilim dokumala-
rımız da yazılı tarihin kayıtları arasında yerini alır ve engin yay-
lalar; kirkit seslerini bir biçimde mistik, biraz ezoterik biçimde 
yaygıların düğümleri arasına gizler. Belki de bu yüzden halı ve 
kilim dokumalar, derin zamanlardan günümüze doğru, dokun-
duğu tarihsel kesitin sosyokültürel ve sosyoekonomik verile-
rini yansıtma özelliğiyle, Anadolu’daki Türk etnografyasının ve 

dahası Türk geleneksel estetiğinin değerlendirilmesinde çok 
önemli yapı taşlarından kabul edilir.
Modern çağımızla bu derin tarihi kesit arasına kurulabilecek 
en anlamlı ve izahı mümkün köprü; sadece halı ve kilimleri-
mizin, tam da sözünü ettiğimiz bu derin dünyasıdır. Bu açıdan 
bakılmasını istediğimizde anlamlı gelebilecek değerlendir-
melerin ve yayınların önemi, Milattan öncesiyle kurulan bu 
köprüde; koyun sırtındaki elyafın, floradan alınan yaprak, kök 
ve böceklerle renklendirilmesi kimyacılığına, dokuma ıstar-
ları önüne oturup hikayelerini çözgü tuvale düğümle yazan, 
estetik biçimlendirme dehasına, bizi bir anda “aynı ilmeyle” 
bağlayabilme kudretinden kaynaklanmasıdır.

Asya doğusunda Baykal 
Gölü, Selenga ırmağı va-
disinde, Miladi yıllar önce-
sinden başlayan yolculuk; 
16-17. yüzyılda Anadolu’da 
sonlandığında, Bütün bir 
Anadolu’nun muhteşem 
yayla ve ovalarını mesken 
tutan Oğuz boyları, kendine 
özgü dokuma yapısı, Zümrü-
düanka kanatlarındaki eşsiz 
renkler misali karakteristik 
ve büyülü renkleri, ilginç 
tasarımları ve koyun kırkımı 
hammaddesiyle öylesine 
dokumalar yaparlar ki bugün 
dünya müzelerinin en pres-
tijli ürünleri ve şüphesiz Türk 
kültür tarihinin de başyapıtı 
durumuna gelirler.
Diğer bir anlamda Halı ve 
kilimler, Türk boy ve oymak-
larının bir anlamda kendini 
ifade etme, varlığını plas-
tik sanatla biçimlendirme, 
sosyalleşmeyi statükosuyla 
belirginleştirme ve dahası 
oymağının “en önemli” oldu-
ğu bilincini “im” leriyle vur-

gulamanın da bir çeşit gururudur. Bu nedenle de geniş aile 
içinde olabildiğince ve alabildiğince farklılaşarak zenginleşir. 
Bu yünüyle Anadolu Türk halı ve kilimleri, Türk boyları arasın-
daki çok belirgin nüanslarla, çok farklı motif ve renk dünyası 
estetiğini zenginleştiren ve sonsuzlaştıran büyük bir destan 
veya öykünün de “varoluş” sebebidir.
Elinizdeki kitap, Türk kültür tarihi içinde halı ve kilim kültür 
mirasını sizinle buluşturmayı arzu etmemiz ve dahası bütün 
saflığıyla bu varoluşta, Anadolu’yu mesken edinen; sonsuz-
luğun derin yolcularının, estetik muhayyile kapılarını aralama 
gayreti sayılabilir.
Bizden önce, daha nice bu uğurda çalışanlar misali...

Anadolu Türk Halı Kilim Estetiği

Halı, İç Anadolu, Şarkışla, Sivas, Erken 17. yy. Birinci çeyrekte dokunmuş olabilir. Sivas 
Müzesi Envanter No: 1, Ebat: 146x192 cm. Kalite: 28x32 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye 
bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii, (FK) 
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Hayvanlı halı, Türkiye, 14. yy., 138x165 cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1990.61 (MetMuseum Arşivi)



Anadolu’da Mayalanan “Sonsuzluk” Şifreleri
Çok ilginçtir 13. Yüzyıldan başlayarak, Anadolu halılarının bir 
çoğunda “Ejder ve Zümrüdüanka figürleri” sıklıkla görülür. Sö-
zün bittiği yer misali; bu halılarda bazen belirgin, bazen stilize 
Ejder ve Zümrüdüanka sahneleri, Türk insanındaki bir kutsal 
yürüyüşün, beden dağı ardındaki ruhsal yolculuğun Anado-
lu’da dönüştüğü platformu da yüzyıllar içinde olgunlaştırır gi-
bidir. 
Bedenimiz, dağ misali öylesine sarp dokunulmazlığımız... Ve 
müthiş canavar egomuz, ejderimiz... Zümrüdüanka’ya dönüş-
mek isteyen hayalimiz, hiçe, sonsuza ulaşmak isteyen “fani” 
benliğimiz hep onunla birlikte ve iç içe... Final muhteşem: Ana-
dolu Türk estetik kültürü, aslında sonsuzluk kervanında garip 
bir yolcu olduğunu bize hep anlatmıştır... 
Kafdağı’na yapılan anonim zanaatkârın çok kollu ejder misali 
içsel yolculuğu, Zümrüdüanka’yı buldu mu bilinmez ama; Bu 
coğrafyada harika bir şekilde motif diline çevrilen her bir anlam 
veya değer; Anonim Anadolu Türkmen 
belleğinin en gizemli sırlarını, dokun-
duğu günkü gibi taze bir kokuyla ku-
caklaştırma kabiliyetindedir...  
“Bî-vücûd olmak gibi yoktur cihânın râ-
hatı, Gör ki Simurgun ne dâmı var ne 
de sayyâdı.” 
“İnsana, varlığının sonsuzdan gelip 
sonsuz giden fani yolcu olduğunu keş-
fetmeyince bu dünyada rahat yok; Si-
murga baksana; ne tuzak, ne avcı, ne 
de ölüm korkusu taşır...” 
Sadrazam, şair, hattat “Koca Mehmed 
Ragıp Paşa” (1698-1763) gazelinde 
böyle der... 
Herhalde, Türk dünyası estetiğini, lügat 
kapsamında bir derinlikle, bir cümlede 
izah etmek ancak bu kadar güzel yapı-
labilir. Şair duyarlılığıyla dünyevilikten 
şikayet eder gözükür ama ontolojik yö-
nüyle imaları çok farklıdır:
“Bî-vücut” olmak; vücuttan kurtulmak... 
“Dünyada olayların kaosundan rahat 
yok; ölünce kurtulursun” gibi bir anlam 
da sanılabilir,  ancak, Simurg benzet-
mesiyle mana, bir metafora dönüşür. 
İran literatüründe Simurg, Arap literatü-
ründe Anka, Türk medeniyetinde Züm-
rüdüanka, kendi özündeki sonsuzluk 
gerçeğinin farkına eren Farsçada “otuz 
kuş” anlamında sayısız kuşun rengini, özelliğini taşıyan tek bir 
kuş... Aynı anda hem sayısız, hem tek. Hiçliğe ulaşan... Son-
suzluğa varan... Hakikatine Eren... Çoktaki tek...
Peki, Zümrüdüanka, neden Kuş? Gerçekte hayvanlar alemin-
deki her hangi bir türden bir farkı yok gibi! Burada “uçmak” 
fiiline mecaz var. Bilinçli bireyin “yapabilirlik” sınırlarına bir 
gönderme... Koşan, sürünen, çok ayakla yürüyen veya uçan 
gibi farkındalıklar içinde “yükselebilmek” özelliği bulunan tek 

tür için, uçarak sonsuza gidebilen... “Egolarından kurtulabilirse 
yükselebilen” anlamında.
Zümrüdüanka, neden Kafdağı’nda? Dünyanın bütün renkleri-
ne ve güzelliklerine sahip bir varlık; dere, ırmak, deniz; köşk, 
köy; orman, çöl veya sahil değil de neden sadece Dağ’a yö-
nelir? Dağ; sadece insanda var olan en sarp, en yüksek, en 
karlı zirveler gibi kendimizi beğenme dokunulmazlığımıza bir 
gönderme... 
Onu aşmak niye çok zor? Kendimize hayranlığımız üzerinde 
ejder gibi sayısız kolları olan egomuz bizi tutsak etmiş, bizi 
“kendimize” asla yaklaştırmaz... Hayvan figürlü halıları yüzyıllar 
boyunca yineleyerek tasarımlayan bu derin uygarlığın her bir 
bireyi, Ağrı gibi, Erciyes gibi yüksek benliğinden ve iç içe onu 
sarmalayan egolarının ejderinden “kurtulabilirse” sonsuzluk 
kervanına katılacağını kendi arif ozanlarından sıklıkla dinler.
Sayısız Yunus Emreler gibi sayısız gezgin derviş hikayeleriyle 

büyüyenler, bunun bir sıfırlama, ke-
malat elbisesi giyinme ve saflaşma 
hali getirdiğini deneyimlerler... Ejder 
elinde tutsak egoya ait bütün ağır-
lıklar atılabilirse ruha ait saf ve güzel  
özellikler kazanılıp asıl yurda göç ger-
çekleşir, bunu ozan ariflerde görür ve 
yaşarlar.
Ragıp Paşa’nın “bî vücut olmak” me-
cazıyla gönderme yaptığı yer, bu 
medeniyetin estetiğini olgunlaştıran 
sonsuzluk fikri; dünyevilikten kanaate, 
çatışmadan hoşgörüye, menfaatten 
paylaşmaya, kısaca bilgiye, irfana ve 
tevazua ulaşma gayretidir. İbrahim’in 
ateşine su taşıyan karınca misali, be-
den dağında ejder tutsağı egolar için 
sonsuzluk yolcusu olma kudreti... 
Sonuç yine muhteşem; bu topraklarda 
kavim, ırk, din, mezhep gözetmeden; 
kilise, havra ve cami, yan yana barış 
içinde devam eden ve yaklaşık dokuz, 
on asır süren, dünyaya örnek, Anado-
lu köy, kasaba, kent yaşamları... 
Anadolu Türkmen dünyasında gele-
neksel zanaatkâr, gelenekten aldığı 
mirasın ve yetilerinin farkında olarak, 
plastik sanatlara ait muhteşem gücün 
biçimlendirilmesinde en etkin beden 
enstrümanını anonim estetik “bu or-

tam” içinde mahirce kullanıp devamlı olarak üretir ve üretir... 
Öyle bir enstrüman ki, geleneklerine ait bütün muhayyileyi en 
basitten en derine en isabetli estetikle doğrudan halı ve kilim-
lerimizde biçimlendirir... 
Ve Anadolu’da Türk geniş ailesi her bir oymakta farklı etnog-
rafik dünyasını, bütün derinliğiyle, imece usulü olgunlaştırarak 
kutlu bir nehir halinde devamlı ama hep “ünik” tekrarlarla gü-
nümüze taşır...

Bayraktaroğlu, Suzan. “Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi 
İle Kilim ve Düz Dokuma yaygılar Müzesi Kataloğu” s:12 de be-
timlenip yayımlanan Env. No.1 Orta Anadolu Halı detayı, 15.yy., 
224x153.cm.

Halı, İç Anadolu, Konya, Karapınar çevresi, Doku ve tasarım de-
tayı, 17.yy. Üçüncü çeyrekte dokunmuş olabilir, Sivas Vakıf En-
vanter No: 7, Ebat: 151x268 cm., Kalite: 29x29 dm./ilme, Türk 
Düğümü, Çözgü İpleri: Natürel iki kat “s” büküm yün, Atkı İpleri: 
Açık bakır renk tek kat “z” büküm yün, 3 sıralı, İlme İpleri: Doğal 
boyalı iki kat “z” büküm yün, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük 
Camii (FK)
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Sivas, Fahreddin Ali bin Hüseyin Sahib Ata Medresesi (Gök Medrese veya Sahibiye Medresesi), Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin 
Keyhüsrev Dönemi, Kitabesinde 1271 yılında “Amel-i üsdât Kâlûyan-ul Konevi” tarafından yapıldığı anlaşılan eserin Taç kapı Mermer oyma 
süslemeleri, doku detayı. (FK)



BAŞLARKENBAŞLARKEN
Ankara, Ahi Şemseddin veya Şerafeddin Camii (Arslanhane Camii) Ana-
dolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mes’ud Bin Keykavus dönemi, 1290 yılı, 
Abanoz Ahşap Minberi, kündekâri ve oyma süslemeleri doku detayı (FK) 
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Sivas, Çifte Minareli Medrese taç 
kapısı, Şemseddin Cüveyni tara-
fından 1271 de yaptırılan anıt eser 
muhteşem taş süsleme detayı. (FK)

S 17, İç -Doğu Anadolu Halısından detay (FK)

Mengücekli Beyliği Sultanı Süley-
man Şah oğlu Emir İshak tarafından 
1181 yılında yapılan Sivas Divriği 
Kale Camii Minberi ahşap künde-
kari süslemeleri ve doku detayı. 
Anadolu’nun ilk yapılan eseri. Cami 
uzun yıllardır harabe halinde olması 
dolayısıyla ahşap kapı, pencere ve 
minber parçaları Sivas Müzesinde 
koruma atındadır. (FK)



Fatıma Ana Eli...
Yüzyıllar ötesinden başlayarak; Baykal steplerinden Anado-
lu’ya, büyük bir coğrafyada ıstarlarda dokunanlar, sadece halı, 
kilim, tülü, cicim, zili, sumak dokumalar değil, aslında kadim 
bir uygarlığın, geleneksel anonim estetiğinin de belgeleri...
Üç boyutlu ve olaylarla karmaşık bir dünyayı iki boyutlu bir 
düzleme renkler ve şekillerle sadeleştirerek ve içine kimi öy-
küler gizleyerek “biçimlendirme” kabiliyeti taşıyan anonim es-
tetik akıl; kadim medeniyetimizin hamurundaki maya... 
Ve sadece dokumalarda değil; taşta, ahşapta, kumaşta, camda, 
kağıtta, madeni eserlerde ve kısaca etnografik yaşamın bütün 
kalıplarında bu muhteşem estetiğin izdüşümleri hep var...
Büyük Göç güzergâhında Buhara’da, “Muhakkak Biz Sana 
“Kevser”i verdik” (1) sırrıyla tanışan bu uygarlık, Kevser’in Sul-
tanı, Hazreti Fatıma’yı öylesine sever ve içselleştirir ki, Diyar-ı 
Rum’un taşı toprağı bu aşkla 
yoğrulur ve bir ipek zarafetiyle 
dokunarak “Anadolu” olur.
Anadolu’yu aziz bulup, Aziz 
bilenlerin kervanında, Köprü 
kemerine ilk yastık taşını ko-
yan, evine ilk kerpiçle duvar 
örmeye başlayan, ahşap kapı 
penceresine ilk çentiği atan, 
harlanan ateşte camını ilk 
üflemeye başlayan, çömlek 
çamurunu çarkına ilk koyan, 
ıstarında halı çözgüsüne ilk 
düğümünü vuran, teknedeki 
hamuruna ilk oklavayı çalan ve 
ocakta aşına ilk kaşığı daldıran 
sayısız hünerli usta el; işine 
hep aynı sözle başlar: 
“Benim değil Fadime Anamın 
eliyle...” 
“Fatıma örtüsü” altında ano-
nimce bezenen, imzasını at-
maktan çok öte; ruhunu Ana-
dolu’ya, bu topraklara tohum 
diye atan Türk dünyası anonim 
estetiği, sadece anlayanın or-
tak dili. 
Anlatılmak istenen her şey; var 
ama “sonsuzluk” labirenti için-
de gizli. 
Modern çağlarda, Batıdan “sanatçı ve sanatı” kavramını ithal 
etmeden çok çok önce, Türk dünyasındaki “anonim” estetik 
alanda zaman tüneli içinde, her alanda muhteşem yoğun “za-
naat” hem yaşanır, hem yaşatılır... Bu anonim estetik alanın; 
Klasik dönemlerimiz ve sonrasında bile hala, Türk etnografya-
sındaki varlığı öyle baskın ki; ilme ve bilime konu telif yazma-
lardan çok, bu isimsiz sanatçıların estetik değerlerinin varlığı 
daha etkin, daha kıymetli... 
Orta çağ sonrasının; “birey”i sahne önüne almasıyla birlikte, 

imzası atılan ve adına sanat dediğimiz “kişisel ve mahrem” 
estetik yol ayırımı devreye alınır... Doğal olarak anonim estetik 
değerler eksenindeki gelişimimiz, “Fatıma anonim eksenin-
den” çıkarak ego estetiğine; “bireye mal etme” kültürel deği-
şimine konu olur. 
Estetiğin birey mahreminden süzülen kendine özgü “arayışla-
rı” sanat adını alır ve bambaşka ve çok zarif bir yolculuk başlar. 
Bu yol ayırımında, kadim geleneğimizde, Telif eserler yazan 
veya çoğaltan, içine minyatürlerini nakşeden, çevrelerini tez-
hiple kuşatan, kapaklar içine ebrular kurutan, cildine sıcak 
mühürler vuran proseslerde anonim kültürün ve zanaatın izleri 
yavaş yavaş silinir. 
“Hattat” imzalarıyla ve “icâzetnâme”lerle birlikte estetik anonim 
değerlerimizdeki yol ayırımı “birey” lehine değişime başlar.

Bireyin iki yöne açık algısı özgürdür, 
anonim estetik kültürel ortamdan 
beslenen yönüyle “geleneğin” pe-
şinden gider.
Hayaliyle ve Eşsiz Tasarımcı’nın lüt-
fettiği “Musavvir” miktarınca da ak-
lından ve bileğinden beslenir.
Sanat bu yönüyle mahrem alanını 
Kafdağlarına yücelterek ve egosunu 
ejderleriyle koruyarak sürüp gitme-
ye başlar.
Bu yolda, Geleneksel Türk zana-
atlarının zengin kültürel ve estetik 
okyanusu içindeki değişim dina-
miklerini yakalayabilen ustalar; bir 
yönüyle zanaatkar bir yönüyle de 
sanatçı olur...
Halı ve kilim dokuma kültürü dün-
yası ise bir anlamda hala ana-kız, 
usta-çırak sarmalındaki zanaat ve 
zanaatkarların derin ve ezoterik 
dünyasıdır. 
Koyun sırtındaki yapağının yüne, 
çile boyama kazanlarında rengarenk 
çilelere, oradan halıya veya kili-
me dönüşmesi çok aşamalı, farklı 
geleneksel proseslerden geçer ve 
hemen tümüyle anonim olduğu için 
de temel estetik değerlerin en girift 
alanı olarak kalır... 

Etnografik ve Geleneksel koşullarda varlığını ticari pazarlara 
teslim etmemiş olanları hariç tutulursa; halı ve kilimler, ka-
dim bir uygarlığın bütün estetik kalıplarını ve mahremiyetini 
anlatabilecek DNA’ları barındıran muhteşem bir sarmal olarak, 
ezoterik kalıplarıyla, fani dünyamızdaki Fatıma kokusunu hep 
taşır... 
Peki; nedir bu  sonsuzluğa uzanan “Fatıma” dokusu?

Halı, İç -Doğu Anadolu, (Benzer dokumalar çok daha sonraki yüzyıllarda Kars 
Kağızman çevresinde de görülür. İç Anadolu koyun ırkı malzemesiyle ve Sivas 
çevresi boyaları dolayısıyla, Sivas’ta bu bölgeden bir çeşit akrabalık kanalıyla 
dokunduğunu akla getirir.) 18.yy. üçüncü çeyrekte dokunmuş olabilir. Sivas 
Müzesi Envanter No: 9, Ebat: 147x198 cm., Kalite: 26x20 dm./ilme, Türk Dü-
ğümü Çözgü İpleri: Natürel iki kat “s” büküm yün, Atkı İpleri: Açık bakır renk 
tek kat “z” büküm yün, 7 sıralı, İlme İpleri: Kökboyalı iki kat “z” büküm yün, 
Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK)
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Çapraz zili doku detayı, Geleneksel Türk estetiğinde her yöne sonsuzluğu betimler. Fahrettin Kayıpmaz Koleksiyonu (FK)



Sonsuzdan Gelip 
Sonsuza Uzanan Devri Daim Estetik...
11. yy. da Anadolu’yu yurt edinmeye başlayan Türkmen boyla-
rı, bu yeni topraklardan ebediyen silinmek üzere sayısız “Haçlı 
seferleri” ile bütün bir Batı uygarlığınca yok edilmek istenir-
ken, haçlı askerlerin geriye taşıyabildikleri en gözde Anadolu 
ganimeti hiç şüphesiz el yazma telif eserlerimiz, halı ve kilim 
dokumalarımız olur... 
İlim ve estetik... 
13-14. yy. dan başlayarak Avrupa Kilise ve manastırları, son-
ra da Avrupalı aristokratlar, görkemli salonlarında bir Türk 
halısı veya kilimi bulundurmak için kıyasıya yarışa girerler... 
Beş yüz kadar yıl sonra ise, müzayedelerde bu en görkemli 
parçalar yüzlerce kat fazla paha-
sıyla el değiştirirken, sanat tarihi 
disiplini içinde gözleme alınarak 
betimlenirler... Ve Batı uygarlığı 
19.yy. sonunda ellerindeki bu 
muhteşem koleksiyonu bilimsel 
bir disiplinle taş baskılarla kütüp-
hanelerine koymaya başlar. 
“Tapis D’orient” 1892’de Viya-
na’da, “Eastern Carpets” 1893’de 
Londra’da (2) renkli olarak deva-
sa ebatlarda yayınlandığında bü-
tün bir Türk dünyası bundan belki 
de habersizdir...
Bu tarihsel bir süreç... Anadolu’yu 
mesken tutmuş Türk boylarını bu 
topraklardan atmak andıyla yola 
koyulanlar, yaklaşık 150 yıl süren 
art arda baskınları sonrasında, 
fena halde basılırlar ve kendi 
dönüşümleri Rönesans’ın maya-
sını “aydınlanmış” Anadolu’dan 
ve “Doğu uygarlığından” almaya 
başlarlar. (3) 
Ne ironiktir... Aydınlanmış yeni 
Anadolu’nun kokusu, halı ve ki-
limlerde o günlerde Batı toplumu-
na neler anlatır bilinmez ama, biz; 
Rönesans’ın gölgesinde ilimden 
ve estetikten kopan kayıp belleği-
mizi 19. yy. da başlayan ıslahat hareketlerimizle maziye dönüp 
aramak yerine, yeni bir keşifle batıdan kotarmaya başlarız. 
Son yüzyılda, değerinin çok üstünde verdiğimiz paye sayesin-
de, usta ve kurnaz akıl; Türk halı ve kilimlerini üstün bir akılla 
yine bize betimlerken; “elibelinde”, “koç boynuzu”, “ejder” diye 
tanımlanan Türkmen dünyası ezoterik estetiğini; önce, ken-
dilerince Anadolu’nun pagan inançlı eski kültürleriyle akraba 
yaparlar. Hiç tanımadıkları, anlamadıkları, anlamak da isteme-
dikleri kadim Türk estetiğini, kendi pagan mazilerine malzeme 
yapıp, elibelinde, veya eliböğründeyi, Çatalhöyük ana tanrıça-

larına bir çırpıda bağlarlar. 
Biz de bu keşfe (!) hemen hayran kalırız... Öyle ya halı ve 
kilimlerimizde “elibelinde” diye anlı şanlı bir motif deryası var-
dır... Olsa olsa bu elibelinde de “Kybele” olur... 
Türk dünyası akademisyenleri; son yarım yüzyılda, analitik di-
yalektik içinde “Bu Oğuz Türkmeni; tarihin bir diliminde ken-
disine “Ana Tanrıça edinmiş miydi?” Diye sormayı akıl etmez... 
Bırakın Kemal Tahir’in zihnimize çaktığı, Kadim Türk Kültürü-
nün eşsiz mayası “Devlet Ana”yı anlamayı; büyük bir ekseri-
yetimiz bu hengame trenine biner ve “Ana Devlet”i unutur ve 

ana tanrıça kervanına katılır... Oysa, 
“Oğuz” obasındaki muhteşem este-
tik kültür; Anadolu’da, helvayı karıp 
önce Kybele’yi şekillendirip ona 
tapınmayı, sonra da oturup onu 
yemeyi hiçbir döneminde becere-
memiştir. Nerede kaldı ana tanrı-
çasını halısına, kilimine de bezeme 
kaygısı olsun...
Erdemli bilgeliğin ve olgun insanın 
yaylalarda yazılmamış kitabını oku-
yan arif Anadolu Kadın ve Er’leri bu 
topraklarda kök salarken, 26 yaşın-
da bu hayata veda eden Masum ve 
Fani Fatıma gibi sonsuzluktan gelip 
sonsuzluğa gittiklerini; taş, toprak, 
ahşap, cam, seramik, halı ve kilim-
lerindeki “sonsuz devri daim” es-
tetikle aslında bize hep anlatırlar... 
Ama anlayanın dilinde ve anlamak 
isteyene... 
Onlar pagan tanrılara inananların 
Diyar-ı Rum’daki hikayelerini saygı 
ve sevgiyle kulak verirler ama Ana-
dolu’da; kendileri çok farklı dünya-
larından, Celaleddin Rumi gibi bu 
topraklara, hep “yeni şeyler” anlat-
mayı seçerler... 
Anadolu’da, bütün motiflerinde ve 
renklerinde evrenin sonsuz dön-
güsünde “sonsuzluktan gelip, son-

suzluğa giden garip bir yolcu” olduklarını hem yaşarlar, hem 
yaşatırlar... Yaşamları böyle, anlayışları böyle, bakışları böyle, 
görüşleri böyle, töreleri böyle, adetleri böyledir... Sadece bunu 
en ezoterik biçimlerle kıskanılacak bir estetikle yansıtırlar...
Anonim estetik akıl; hiç bir tasarımcı eğitimi almamış belleğin-
de, ustadan çırağa, anadan kıza bu ezoterik sarmalı, muhte-
şem bir asaletle öylesine abideleştirir ki; o imza, şimdi bu gök 
kubbede hoş bir seda olarak bize miras kalır. 
Sadece anlayana, anlamak isteyene...

Çapraz zili dokuma, 20.yy. İlk çeyreği. Mersin Mut Toros yaylaları. 102x142 
cm., Yörük dokuma kültüründe Eğerkaşlı Namazlağ adı verilen çok yaygın 
dokuma. Azatlı denen ve iki kişiyle tezgah önü ve arkasından meşakkatle 
yapılan bu dokuma Tarsus’tan başlayıp Antalya’ya kadar devam eden Toros 
Yörüklerinin hemen çoğunda sevilerek uygulanır.  (FK)
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İç Anadolu Şarkışla Halısından doku ve tasarım detayı (FK)



Halı...
Yazı Bulunmadan Önceki Yazı,
Para Basılmadan Önceki Para...
Halı ve kilim dokuma kültürü, çok başka bir ezoterik dünyanın, 
bir sihirli sarmalın; daha ilginci, rengarenk düğümlerin sizi 
içine çekip büyülediği bir derin kuyu... 
Bu derinliğe ulaşmak ve anlamak için de biraz tarih kuyuları-
nın diplerinde “Yusuf” olmak lazım...
Orta Asya bozkırlarında, Isık Göl kenarında “Esik” Kurgan’da 
bulunan Milattan Önce 5. yüzyıla ait gümüş tabak üzerinde-
ki iki satırlık Orhun alfabeli 
yazı, halen bildiğimiz ilk ve 
en eski Türkçe. 
Kadim Türk Uygarlığını, 
yazılı belgelerle başlatmak 
geleneği kabul edildiğinde; 
yazı denilen şekilleri; metal, 
taş, deri veya kumaşa çiz-
miş atalarımız, bu şekiller 
öncesinde tarihe nasıl kayıt 
düşüyorlardı?
Hemen başka bir soru: 
Türgiş’ler ve Göktürk’lerin 
üzerinde Hakan’ın resmî 
mührü vurulmuş ipek veya 
pamuk bez parçalarını para 
olarak kullanmaya başlama-
ları miladi ilk yıllar... 
Bu tarihlerin çok çok önce-
sinde Türk obaları, ticari ha-
yatta paranın geçmediği ta-
kas pazarlarında, alım gücü 
en yüksek “değeri” yoklukta 
nasıl var ediyorlardı?
Kadim uygarlık tarihimiz için 
en temel ve belki de en son-
suz soru: 
Türkmen oba ve yaylalarında 
“bazen” söze gerek bırakma-
yan yazı neydi?... 
Yazının bulunmasından önce-
ki yazı... 
Ve... Para basılmadan önceki 
para... 
Sizi günümüzden 3000 yıl geriye götürdüğümüzü hayal edin. 
Yer: Orta Asya stepleri... Doksan dokuz pencereli saray, “topak 
ev” lerinde yaşayan Bozkırın çocukları, yazıdan daha derin ve 
anlamlı ezoterik hikayelerini “sözsüz” anlatmanın bir yolunu 
bulurlar... 
Üç boyutlu bir dünyanın bütün karmaşasını; yası- sevinci, 
aşkı- öfkeyi, savaşı- barışı, geçimi- geçimsizliği, sadece renk-

ler ve şekillerle iki boyutta “dokuyarak anlatma” becerisini ilk 
o zamanlarda keşfederler...
Bundan tam 3000 yıl önce; Meralarında, çayırlarında, ağılla-
rındaki koyunlarının yününü kırkar, şırıl şırıl derelerinde yıka-
yıp siyeklerinden arındırırlar.
Taraklarında tel tel ayırıp bir hizaya sokar, ve iğlerinde, kirman-
larında,  büküp ipliğe çevirir, çileler yaparlar.

Değme simyacıya inat, boz-
kırın cevizi, sütleğeni, çi-
vitotu, börtü ve böcüsüyle 
kazanlar içinde kınalar; 21. 
yüzyılda kartela reçeteli kim-
yacının kazan başında ter 
döktüğü; “Boyayı yün elyafa 
giydirme” kitabını yazarlar.
Sekilere gerdikleri “ıstar” 
larını tuval yapıp başına ge-
çerler, Ve ilme ilme nakış 
nakış yanışlarıyla çok çok 
sonraki yılların empresyo-
nizmi, ekspresyonizmi, kü-
bizmi, sürrealizmini kıskan-
dıran “gizemli”, ve öykülerle 
dopdolu rengarenk dokuma-
lar yaparlar...
Kadim Türk Uygarlığının “es-
tetik” şifreleri; yazılı mater-
yalden çok çok önce, aslında 
obalarda, yaylalarda keşfedi-
len “derin” ifadeli yanışlar ve 
renklerinde gizlidir.
Türkmen obalarında ve yay-
lalarında tam 3000 yıldır 
konuşan, aslında yanışların 
dilidir. 
Üzerinde oturulan, gece 

olunca sarılıp örtülen, bebe-
ğin kundağı, yüklerin bohça-
sı halılar, kilimler, hemen bir 
başka önemli dünyanın kapı-

sını daha aralarlar; Avuç açmadan, minnet etmeden yaşayabil-
menin kimliği olurlar. 
Obalarda, çadırlarda ve Türk evlerinde günümüzün ifadesiyle 
evdeki hammaddeyle evdeki iş gücü birleştirilerek yüzde yüz, 
katma değerle üretilir, geçer akçenin olmadığı takas pazarla-
rının en güçlü akçesi sayılır, sayıya gelmez ihtiyaçları alırlar. 
O nedenle tam 3000 yıldır yazı bulunmadan önceki yazı, para 
basılmadan önceki para olmaya, hala kıskanılacak bir asaletle 
devam ederler.

Halı, İç Anadolu Şarkışla, 17.yy. Üçüncü çeyrekte dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi En-
vanter No: 60, Ebat: 150x220 cm., Kalite: 34x34 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye 
bağlama Türk düğümü tekniği, Çözgü İpleri: Natürel iki kat “s” büküm yün, Atkı İpleri: 
Açık bakır renk tek kat “z” büküm yün, 3 sıralı, İlme İpleri: Doğal boyalı iki kat “z” büküm 
yün, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK)
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S 23 Doğu Anadolu Halısından doku ve tasarım detayı (FK)



Etnografik; Geleneksel Ve 
Her Zaman Ticari... Türk Dokumaları... 
Bu üçlü sarmal üç bin yıldan fazla bir süreçte; Asya Bozkırla-
rından, Anadolu’ya çok büyük bir coğrafyada ayrılmaz bütün 
halinde, bu iç dinamiklerini koruyarak bize ulaşır.
Geleneksel obalarda tamamen doğal çevreden alınan ham 
maddeyle ve yüzde yüz ev ahalisinin emeğiyle üretilen keçe-
ler, tülüler, halılar ve kilim türleri; “anonim” bir zihinde doğar, 
bir gelenek halinde asırlarca kopmadan devam ettirilir, ve mü-
badelenin, takasın geçerli olduğu pazarlarda, en yüksek de-
ğerde, ticaretin en gözde ürünü olarak da daima talep edilirler.
Sosyal ve Kültürel Antropolojik gözlemle, tamamen Etnografik 
yaşamın doğal bir parçası olarak, Türk Oba’sında, bu yaşam 
çevresindeki hammadde koşullarında, evdeki gereçlerle ve ev 
ahalisinin iş gücü ile ve çağımızın ifadesiyle yüzde yüz katma 
değerle üretilirler. 
Atkı, çözgü ve İlme iplerinin koyun 
sırtından alınarak işlenmesi, bu çi-
lelerin doğal çevreden alınan renk 
kaynağında boyanıp fikse edilmesi, 
ıstar denilen tezgahta muhteşem bir 
el maharetiyle ilme ilme düğümlen-
mesi, ezoterik estetik dünyanın bin 
bir çeşit  manasının bu iki boyutlu 
düzleme nakşedilmesi, Milat öncesi 
1000’ler diliminde gerçek bir hüner-
dir.
Bu iç dinamik; etnografik koşullar 
elverdiğinde tam 3000 yıldır bu ta-
zelikte ve ilkellikte hala devam eden 
muazzam bir görenek sarmalıyla bize 
intikal eder. 
Ürün, kaynağında etnografiktir... 
Yaşamın daima içinde kullanımıyla 
etnografiktir... Sadece ihtiyaç için, 
sadece o evin koşullarında, ve sade-
ce o evdeki estetik anonim aklın ge-
leneklerinden süzülüp tekrarlandığı 
için etnografiktir...
İlkel yıllardan günümüze diğer bir 
gerçek, mübadelenin, takasın geçerli 
olduğu pazarlarda talep edilmesiyle birlikte bu ürünün zanaat 
kıvamını bulması ve tekrarlanmaya başlamasıdır ki bu, onu bu 
yol ayrımında tam anlamıyla “geleneksel” yapar. 
Sonra, talep arzı tetikler ve hem etnografik koşulların ihtiyacı 
gereği, hem de takas için “geleneksel” koşullarda ve gele-
neksel karakterleriyle sık sık ve “tekrar- tekrar” dokunmaya 
başlar... 
Bir süre önce pazarda, sizden etnografik ürününüzü takas 
alan ve o kültüre kendisi sahip olamayan diğeri, sizden; baş-
ka zemin renginde, başka ebatta bu etnografik ve geleneksel 
ürününüze ek taleplerini de “önermeye” başlar. Ve maalesef 
talebin arza hemen hükmettiği bu kritik “sipariş” noktasında, 

geleneksel ürün artık “geleneksel ticari” hüviyeti kazanır. Alış 
verişin aritmetiksel kuralı beğenilmek ve talep edilmek olun-
ca, Halı ve kilimlerde ebatlar, yanışlar ve renkler de “talepten 
gelen değişim” ile, henüz milattan öncesinden başlayarak na-
sibini alır.
Bu temel Antropolojik ve iktisadi gerçek, olduğu yerde du-
ra-dursun; Romantiklere, Realistlere, Sanatçılara, Sanat ta-
rihçilerine, Antikacılara, Müzecilere, Koleksiyonculara veya 
Dokuma Kültürü Araştırmacılarına göre çok çok farklı algılarla 
ve bakışlarla bu konu çok farklı yerlerden bakılarak, ayrı ayrı 
hikayelerin ve tezlerin konusu yapılıp değerlendirilebilir. 
Geldiğimiz 3000 yıllık bu süreçte bunu dejenerasyon kabul 
edenler de çıkabilir, ama Türk Halı ve Kilim dokumalarındaki 

bu Sosyokültürel ve sosyoekonomik 
iç dinamikler, ezberlerimizi daima bo-
zar ve bildiğini okur...
19. yüzyıl üçüncü çeyreğinden iti-
baren Anadolu’da yarı endüstriyel 
koşullarda üretilmeye başlayan Şark 
Halı Kumpanyası Halıları, Hereke, 
Sivas Sanayi Mektebi Halıları, La-
dik, Bünyan, Isparta, Simav, Demirci 
benzeri yarı endüstriyel halılar ise bu 
alanın dışında çok başka bir konudur:
15-16. yüzyılda Avrupalı Aristokrat 
evlerinde, muhteşem fiyatlarla arz-ı 
endam eden Türk halı ve kilimleri-
ni, Sanayi Devrimi sonrasında yarı 
endüstri ürünü olarak üretip, daha 
makul fiyatlarda bütün Avrupalı orta 
sınıfa pazarlamak isteyen kapitalist 
üst akıl, Şark Halı Kumpanyası ile en 
yakın coğrafi konumdaki fakirleşen 
Anadolu’yu bu “gelenek” ten yani 
“can evinden” vurur... 
Britanya’nın iplik fabrikalarında üre-
tilen; çözgü, atkı ve ilme iplerini 
Londra’da kurdukları desen ofisinde, 
“Pazarlanabilecek Doğu halıları de-

senleriyle” paketleyerek Anadolu’ya getirir ve Batıdan doğuya 
bütün geleneksel dokuma merkezlerimizde ticari desen, en-
düstri ipleriyle Anadolu kadını el emeğini sömürerek dokutur 
ve yine İzmir limanından Londra’ya uçururlar..
“Uçan Doğu halıları” milyonlarca metrekare, renk ve ebat asor-
tisi yapılarak Avrupa’ da yeni iktisadi alan Orta sınıfa çok güzel 
ve ucuza pazarlanmış olur... Türk Etnografik ve Geleneksel 
dokuma kültüründen bîhaber kesim için de bunlar, maalesef 
Türk halısı zannedilip akademik tez (!) lere konu olur, araştır-
ması yapılır ve anlı şanlı danışmanlar (!) nezaretinde akademik 
yayınlara konu (!) olur..

Halı, İç -Doğu Anadolu, 18.yy. Dördüncü çeyrekte dokunmuş olabi-
lir. Sivas Müzesi Envanter No: 11, Ebat: 122x182 cm. Kalite: 18x18 
dm./ilme, Düğüm: Türk Düğümü, Çözgü İpleri: Natürel iki kat “s” 
büküm yün, Atkı İpleri: Açık bakır renk tek kat “z” büküm yün, 7 
sıralı, İlme İpleri: Kökboyalı iki kat “z” büküm yün, Alındığı Yer: Sivas 
Şarkışla Büyük Camii (FK)
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Sivas Çifte Minareli Medrese taç kapısı, hemen karşısında yer alan İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi mukarnasları içinden panorama. 
İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 de yaptırılan anıt eser, zamanının en önemli Dar’ul Hadisi (İslami ilimler medresesi) olup 
sadece taç kapısıyla ayaktadır. (FK)



TANRI DAĞLARININ ARDINDAN GELDİLERTANRI DAĞLARININ ARDINDAN GELDİLER
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Sivas Daruşşifası. (Şifaiye Medresesi) Sultan Türbesi İç avlu Eyvan cephesi. Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus Şifahanesi olarak da bilinen anıt, kendisi de verem 

hastası olan Sultan tarafından 1217 yılında yaptırılmış, tedavi gördüğü Daruşşifa’ya 1219’da defnedilmiştir. Anadolu’nun en büyük tıp medresesi ve hastanesidir. (FK) 



“Ey Civanmertlerim, her kim bu kapıya gelirse ekmeğini verin. 
Adını, inancını sormayın. Zira Hak katında ruh taşımaya layık 
herkes, elbette Ebul Hasan’ın sofrasından ekmek ve aş yeme-
ğe de layıktır.” (4) 
Horasan Eri Hasan Harakani... İbni Sina gibi bilgeler hocası, 
Sultanların sığındığı gönül Sultanı. Sonsuzdan gelip sonsuz-
luğa karışanların Piri. Varlığını insanlıkla paylaşan Er... “Tür-
kistan’dan Şam’a, kimin eline bir diken batsa, benim acımdır.” 
yaşamında dost bir gönül... 
Tuğrul ve Çağrı Bey’ler, Maveraünnehr’den Horasan’a gelip 
Harakani’ye danışırlar: 
“Biz Hak için gazaya çıkanlarız, 
dünyalıkta gözümüz, yiyecek 
de bir şeyimiz yok.” derler... 
Hasan Harakani, Tuğrul Beyi, 
Çağrı Beyi ve Selçuklu Oğuz 
Obasını, “dünyalık gönülleri” 
olmadığı için sever: 
“Selçuklu buraya geldiğinde 
yastıkları atlarının eyeri; yor-
ganları da, atlarının çullarıydı. 
Onlar Hak Rızası için bu gazaya 
çıkmışlardı. Dertleri dünya sul-
tanlığı olmayınca Biz de onların 
birine Irak mülkünü, birine de 
Horasan mülkünü verdik...” Bu-
yurur. 
Horasan’da parçalanmış ve 
birbiriyle savaş halindeki Türk 
Boylarıyla yaşanan büyük ka-
osta, Ebul Hasan Harakânî, bir 
taraftan devlet ricali, bir taraftan 
ulema ve bir taraftan da tebaa 
ile konuşarak barış ve esenliği 
sağlamaya çalışır. 
Kendine talebe olmak iste-
yen devrin en kudretli Sultanı, 
Gazneli Mahmud’u Hindistan’a; 
Tuğrul Bey’i Abbasiler üzeri-
ne, Çağrı Bey’i de Kafkasya’ya, 
Bizans’a, Diyar-ı Rum’a (Roma 
Ülkesi) yönlendirir... 
Böylece kendini, Çağrı Beyle 
birlikte büyük hedefi Civan-
mertlerini akın akın Diyar-ı Rum’a gönderip, Anadolu’yu yeni 
bir Yurd edinmeye adar. 
Çağrı Bey’e Anadolu ve Kafkasya yolunu açarken, kendisi Ho-
rasan Harakan’da oturmaz. Kars’a, Ani’ye kadar civanmertle-
riyle bizzat gelir, Selçuk’un torunlarıyla bir ve beraber olup 
Hankahını da buraya taşır, burada yaşar. 

Yokluğun ve yoksulluğun kol gezdiği Anadolu’nun bu en doğu 
kapısında önce bu kapıya gelen insanın karnını doyurur, giye-
cek temin edip, emniyetlerini sağlar, sıkıntılarını giderir. O’na 
sığınan Hıristiyan, Yahudi, Ermeni, Rum, Müslüman ve her 
kesimden insan; O’nun önce sofrasına, aşına, sonra da ilmine, 
irfanına, dostluk, esenlik ve kardeşlik kokan sohbetine sığınır.
Bizans’ın sahipsiz bıraktığı; yokluk ve yoksulluğun kuşattığı 
Anadolu’nun ve biçare Anadolu halklarının kapısı ilk kez bu 
hoşgörü ve esenlik sofrasıyla böyle açılır. 
Çağrı Bey, üç bin kişilik süvarisiyle bu kutlu emirle Kars, Kaf-
kasya ve Diyar-ı Rum’a fethe çıktığında, Ebul Hasan Harakani: 

“Haydi civanmertlerim Diyar-ı 
Rum kapısını açalım.” diyerek 
Horasan Erleriyle birlikte bu 
sefere öncü olur. Kars Kale-
si muhasarasında, bu büyük 
mana adamı, bilgeler bilgesi en 
öndedir.
1033’te Kars Kalesi Kapısı 
önünde sonsuzluk bekasında 
şehit olduğunda Çağrı Bey ve 
Civanmertler için kutlu bir yol-
culuk henüz yeni başlamıştır. 
Horasan Eri Harakani’ nin ema-
netini onlar teslim alır. 
Aslında; 
Sultan Alparslan’a kalan bu 
kutlu miras; Aral gölü çevresin-
deki Oğuz Yabgu Beyi, Temir 
Yalığ (Demir yaylı) Dokak Bey 
oğlu Selçuk Bey’in, çok erken 
yaşta kaybettiği babasından 
sonra, 960 yılında, Büyük Oğuz 
obasını alarak Maveraünnehr’e, 
Seyhun kenarındaki Türk kenti, 
Cend’e taşınmasıyla başlar. (5)
40’lı yaşlarında ilk kez “Kur’an”-
la tanışan Selçuk Bey çok et-
kilenir ve  Buhara Emirinden 
ulema talep edip, büyük Oğuz 
obasıyla birlikte Müslüman olur. 
Büyük oğlu Mikail, Karahanlı-
lar’la yapılan savaşta şehit olun-
ca, ondan miras gözde torunlar 

Çağrı ve Tuğrul kardeşler, onun himayesinde bu toprakların 
idaresine geçerler. 
1040’ta Çağrı ve Tuğrul Bey, Dandanakan’da, tarihin gördüğü 
en büyük savaşlardan birinde, Gazneli’leri yenilgiye uğratınca, 
Horasan’da Büyük Selçuk Devleti’ni kurarlar. 
Ve Horasan Eri Harakani’nin, ilk duası böylece gerçek olur.

Buhara’dan Horasan’a, 
Ahlat’tan Sivas, Konya Ve Bursa’ya “Sonsuz” Estetik Yolculuk 

Sivas Gök Medrese Taç kapısından detay. 1271. Türk Kültüründe sonsuzluk tema-

sının ana fikri “hayat ağacı”, bütün Selçuklu anıt eserlerinde bir şekilde karşımıza 

çıkan ebediliğe ulaşma duasıdır. Cennetteki Tuba ağacını dünyada temsil eden bu 

ağacın her bir dalındaki meyveler Zümrüdüanka kanatları altında yer alır. Anadolu’da 

Özellikle halı seccadelerde bu tasarım, çok yaygın ve zengin çeşitliliğe sahiptir. (FK) 
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Konya İnce Minareli Medrese Taç Kapısı. (İnce Minareli Medrese Taş ve Ahşap Eserler Müzesi) Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata 

Fahreddin Ali tarafından 1264 yılında yaptırılmış devrin en önemli Dar’ul Hadisidir. (FK) 



Kusem Bin Abbas... İmam Ali ile Kutlu Rasul Tenini “son-
suzluk” merkadine koyup, O’na dokunan son dünyalı. Mek-
ke Valisi. Ve, 673’de Horasan Valisi Sa’d Bin Osman’la birlikte 
Buhara’yı anlaşmalı fetheden komutan... Buhara fethi sonrası 
kendisine büyük bir ganimet verildiğinde, bu servete dokun-
mayıp, Buhara yoksullarına dağıtarak gönülleri fetheden gönül 
Şahı... 
Semerkant şehri surları önünde şehit olup “sonsuzluğa” def-
nedildiğinde gönüllerde “Şah-ı Zinde” olur ve Doğunun anlı 
şanlı bütün dünya sultanları, onun bahçesinde sonsuzluğa 
defnedilmek üzere kuyruğa girer...
Buhara Melikesi Kabak Hatun’la anlaşma yaparak şehri Türk-
lerden teslim alan komutanlar, Horasan’da karşılaştıkları “Rüz-
gâr gibi uçan atlar üstündeki, uzun saçlı, yaylı ve mızraklı 
Türkmenlere” (6) hay-
ran kalırlar. 
Onların ordularının en 
önünde savaşmasını 
talep ederler. Anlaşma-
ya bir madde eklenir ve 
Buhara ve Semerkand’ 
dan 2000 Türk süvari, 
eş ve çocuklarıyla bir-
likte Basra’ya getirilir. 
Basra’da onlar için ku-
rulan “Sidretül Buha-
riyye” (Buhara Cadde-
si) iskan edilen Türkler; 
“Konstantiniyye mutlak 
fethedilecektir, Onu 
fetheden komutan ne 
güzel komutan, Onu 
fetheden asker ne gü-
zel asker.” Kutlu Sözüne 
ermek amacıyla, Diyar-ı 
Rum’a sayısız seferler 
yapan ordunun, Anadolu’daki en önemli vurucu gücü olur... 
Onlar ilk kez Diyar-ı Rum’u baştan sona, İstanbul’a kadar, akın-
larıyla titretir ve Buhara, Basra ve Konstantiniyye üçgenindeki 
muazzam Türk keşfi, ilk kez böyle başlar... 
Türklerdeki askeri stratejik akıl, Abbasi Döneminde çok yakın-
dan fark edilir... Ve Harun Reşit’in Türkmen eşinden olan oğlu 
Mu’tasım, 836 yılında Buhara ve Semerkant’tan 20.000’e ya-
kın Türkmen için Bağdat’ın Kuzeyindeki Samarra’da “Asker’ul 
Mu’tasım” şehrini kurar. 
Sonraki dönemlerde On İki İmam’ın son masumları, Ali Hadi 
Naki, Hasan Askeri ve Muhammed Mehdi’ye hapishane olarak 
ün yapan “Askeriyye”, tam aksi yönde, Buhara’ya kaçan Evla-
dı Rasul için ise yeni bir doğuştur. Türkmen eli dışındaki bu 
saf Türkmen şehri Al Askeriyye Samarra, kültür ve medeniyet 
tarihi açısından dünyanın üzerinde daha sonraki zamanlarda 

özellikle arkeolojik kazılarda ele geçen Türkmen halı parçala-
rıyla, en çok ilgi çeken ve halen de çalışılacak en zengin köşe-
lerinden biri olur. Ve Diyar-ı Rum, Çağrı Beyin 1030 Kars’ta ve 
Van’da başlayan Harakani’den emanet kutlu yolculuğuna kadar 
Arap Bizans arasında en çok Rüzgâr gibi uçan atlar üstündeki 
Türkmen yiğitlerinin mayaladığı “Yurt” olmayı bekler. Asla kim-
se için “vatan” olamaz. 
Bunu iyi gören Hasan Harakani gibi stratejistler; bu topraklara 
önce insanlığın kardeşliğini ve paylaşmanın erdemini mayala-
mak gerektiğini görür. 
Bu yolda canlarını verdiklerinde, sohbetlerinde yetişen yüz-
lerce Civanmert, “Horasan Eri”, kuşaklarına buğday ve çiçek 
tohumlarını koyarak ellerinde asalarıyla, yayan yapıldak, 200 
yıldır bu topraklarda “Rüzgâr gibi uçan atlar üstündeki” atala-

rının verdiği koordinat-
lara doğru yola çıkar... 
Çağrı ve Tuğrul Bey 
1071 Malazgirt yaşan-
madan 30 kadar yıl 
önce, şehzade Alpars-
lan’a bu “emaneti” dev-
rederler. Alparslan da, 
sırdaşı ve kardeşi Afşin 
Bey ve daha nice kah-
raman serdengeçtiye 
bu kutlu emaneti iletir. 
Çağrı Beyden kut-
lu emanet böyle yola 
çıkar... Afşin Bey ve 
öncü Akıncılar, Malaz-
girt’ten çok çok önce, 
destanlara konu fetih-
leriyle Kars’tan Deniz-
li’ye baştan başa bütün 
bir Diyar-ı Rum’u koor-
dinatlar ve tohumlarını 

gerektiği yerlere gerektiği şekilde ekerler... 
Kimi kuşağındaki buğdayı ekip biçer hasat eder, kimi fırında 
ekmek pişirip hem gönlü hem karınları doyurur; kimi bakırcı 
olur ibrik, tas, lenger, kevgir döver kalaylar, kimi ocakta demire 
suyunu verir; kimi kemerli köprüler, kimi hanlar hamamlar, 
kimi konaklar yapar ve elden ele, elden gönüle kurulan bu 
kutlu miras sayesinde Diyar-ı Rum, ilme ilme dokunur, Ana-
dolu olur... 
Bugün Anadolu’nun hangi şehrine gidersek gidelim, orada 
mutlaka sonsuzluk alemi yolcusu bir Horasan Eri veya Alp 
Ereni türbesi görmek mümkündür... 
Şimdi anlıyoruz ki, bu şehirler gelişi güzel seçilmiş mekanlar 
asla değildir... 673’ten 1030’a, çok yönlü etüd edilmiş, çok iyi 
tasarlanarak “Yurt” olarak seçilmiş ve Horasan Erlerinin “Fatı-
ma Ana eli” mayasıyla hayat bulmuştur...

673... Aslında Anadolu’nun 
Yeni Kaderinin Çizildiği Tarihtir 

Konya Sultan Alâeddin Camii. Kerimuddin Erdişah tarafından yapılan çinilerle süslü muhteşem mihrabın-

dan detay. (FK)  
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Bursa Çelebi Mehmed Han Camii Sultan Mahfili detayı, Çelebi Mehmed Han tarafından yapımına başlanıp 1424 yılında II. Murad tarafından tamamlanan büyük bir külliye olup 

devrin en güzel turkuvaz renkli seramikleri nedeniyle Yeşil Cami ve Külliyesi olanak bilinir. (FK) 



Derviş gönüllü babası Çağrı Bey gibi derviş Sultan; Saraysız, 
Köşksüz ve Türbesiz Alparslan, Malazgirt zaferi hemen sonrası 
otağında, kefen yerine giydiği elbisesini henüz çıkarmadan, Ana-
dolu’nun ilk fatihi, sırdaşı Afşin Beyle birlikte Malazgirt’in efsane 
cephe komutanlarına, kader arkadaşlarına bir teşekkür, bir veda, 
bir vefa konuşması yapar. 
Sonsuzluk evreninin sonsuzluk yolcusu Alparslan, Mülk kudre-
tine rağmen bütün bir Anadolu’yu, can yoldaşlarına devreder... 
Fethedilen Anadolu’yu, kendi emirliklerine müjdeleyerek onlarla 
helalleşir... 
Emir Saltuk’a Erzurum yöresini, Emir Artuk’a Mardin, Diyarbakır, 
Malatya, Harput yöresini, Emir Çavuldur’a Maraş, Sarız yöresini, 
Emir Mengücük’e Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar yöresini, Emir 
Danişmend’e Kayseri, Zamantı, Sivas, Develi, Tokat, Niksar, Amas-
ya yöresini, Emir Çaka’ya İzmir Ege yöresini, Emir Hasan’a Ereğli 
Aksaray yöresini, Emir Buldacı’ya Elbistan yöresini emanet eder.
Kendisinden 10 yıl sonra oğlu Sultan Melikşah da amcaoğlu Ku-
talmışoğlu Süleyman Şah’a İznik’i fethi sonrası ‘‘Türkiye Selçuklu 
Emirliği’’ menşuru (ferman) vererek “Nâsır’ud-devle” unvanını 
devreder... 
Emirlikler üstü bu oluşum, bu tarihlerde başlayan ve yaklaşık 150 
yıl süren Anadolu’yu Türklere mezar yapmak üzere and içmiş, 
kana susamış “Haçlı Seferlerinde” bütün bir Anadolu’nun, Sultan 
Alparslan Beylerince, el ve gönül birliği içinde göğüs göğüse sa-
vunulmasında ve binlerce şehadet sonrası bize yurt, vatan  olma-
sında çok büyük bir stratejik kader olur...

“Bilhassa ticari münasebetler sebebi ile X. Yy. dan itibaren araların-
da yayılmaya başladığını bildiğimiz İslamlığın, XI. Yy. da Oğuzlardan 
ezici çoğunluğun dini haline geldiği görülüyor. Bunun sonucunda 
Oğuzlara XI. Yy. da “Türkmen” adı verilmiştir ki, bu ad aşağı yukarı iki 
asır sonra her yerde Oğuz’un yerini almıştır.” (7) 
Anadolu Türkmen İskan tarihinin öncüsü merhum Faruk Sümer’i yâd 
ederek, Diyarı Rum, Anadolu’nun “Türkmen” iskanını onun satırların-
dan anlamaya devam edelim:
“Oğuzlardan, 15-20 bin kişilik ordu çıkarabilecek bir küme 1035 yı-
lında Horasan’a, geçmek zorunda kalmıştı. Bu bölge ise zenginliği, 
askeri ve mülki teşkilatının mükemmelliği ile yalnız İslam aleminin 
değil, dünyanın en kudretli devletlerinden biri olan Gazneli İmpara-
torluğuna ait idi. 
Bu Oğuzlar, Selçuklu ailesinin idaresi altında beş yıl süren devamlı 
ve çetin bir mücadele sonucunda Gazneli İmparatorluğunu yenerek 

Horasan’da devletlerini kurdular (1040 tarihinde ve 16.000 atlı ile). Ancak fevkalade kelimesi ile vasıflanabilecek olan bu hadi-
senin baş kahramanı, fikirleri ve icraatiyle Selçuk’un torunu Çağrı Beğ idi...
Arapların hem Emeviler, hem de Abbasiler devrinde, bir çok defalar bizzat halifelerin kumandasında muazzam ordular halinde 
gelip de bir türlü alamadıkları Anadolu, 1071 yılındaki Malazgirt savaşını takip eden 8-10 yıl içinde baştan başa açılmıştı...

Malazgirt Ovası Sultan Otağından 
İznik’e Atılan Ok 

Anadolu “Türkmen” İskanı 

İznik Yeşil Cami Minaresi çinileri detayı. Sultan I. Murad dönemi, Sadrazam Çan-

darlı Halil Paşa’nın başlattığı Cami oğlu Ali Paşa tarafından 1379’da bitirilmiştir. 

Devrinin en eski İznik çinileriyle bezeli minaresiyle meşhurdur. (FK) 

İznik Nilüfer Hatun İmareti. (İznik Müzesi) Sultan I. Murad tarafından annesi 

Nilüfer Hatun adına 1388 yılında yaptırılmış devrin en önemli garip gureba 

aş ve himaye evidir. (FK) 
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Bursa II. Murad Han Türbesi Taç Kapı sundurması detayı. Fatih Sultan Mehmed Han tarafından babası II. Murad adına 1451 tarihinde yapılmıştır. Muradiye Külliyesi içinde Fatih 

Sultan Mehmed’in Annesi Hüma Hatun da dahil Sultanların, Şehzadelerin ve Valide Sultanların bulunduğu 13 büyük türbe yer alır. (FK) 



Fethi müteakip ülkenin her tarafı Oğuz kümeleri ile doldu. 
Bunlar Türkistan ve İran’da, yaşayan eldaşlan tarafından da-
ima besleniyor ve yeni gelenler ile sayıları daima artıyordu. 
Fetihten sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir göç kanalı 
meydana gelmişti... 
XIII. yy. birinci yansının ortalarına doğru Türkistan, Horasan 
ve Azerbaycan’dan Anadolu’ya, bir biri arkasından kalabalık 
Türkmen kümeleri gelmeye başladı. Bunlar 1220 de başlayan 
Moğol kasırgasından kaçıyorlardı. Böylece Oğuzların ezici ço-
ğunluğu Anadolu’da toplanmıştı... 
Bu arada Sir-Derya boy-
larındaki şehirlerde ve 
köylerde yaşayan oturak 
Oğuzlar’ın da bilhassa, 
Moğol kılıcı altında can 
vermemek, onlara tutsak 
düşmemek, Moğol istila-
sını takiben Türkistan’da 
baş gösteren korkunç 
açlıktan ölmemek ve ni-
hayet eldaşlarının yaşa-
dığı emin bir ülke olması 
gibi sebepler yüzünden 
Anadolu’ya geldikleri an-
laşılıyor...
Sonuç olarak, Anado-
lu’nun pek büyük bir kıs-
mı XI. Yy. dan başlayarak 
XIV. Yy. a kadar süren 
yoğun göçler ile her ba-
kımdan bir Oğuz (Türk-
men) ülkesi vasfını aldı... 
Oğuzlar Anadolu’ya, ge-
lirken maddi ve manevi 
harslarını da berabe-
rinde getirdiler. Mezarı, 
Sir-Derya boylarında 
bulunan Dede Korkut’un 
manevi şahsiyeti bile, 
destanların yanında Ana-
dolu’ya geldi. 
Oğuz Türkçesi, bir çok-
larının sandığı gibi, Ana-
dolu veya İstanbul’da, 
değil, daha buraya gelmeden önce, Türkistan’da iken bugünkü 
hususiyetlerini taşıyor ve orada da Türk lehçelerinin en incesi 
ve en zarifi şeklinde vasıflanıyordu..
Fatihler ve ondan sonra gelen Oğuz kümeleri, umumiyetle 
Sivas bölgesinden batıdaki Selçuklu ucuna kadar olan ge-
niş bölgede yerleştiler... Moğol istilasından kaçan kalabalık 
Türkmen kümelerinin mühim bir kısmı da yine batı uçlarına 
gelmişlerdi. 
Bir Arap coğrafyacısı (XIII. Yy.ın ikinci yarısında) batı uçla-
rındaki Türkmenlerden yalnız Antalya’nın kuzeyinde, Denizli 

çevresinde yaşayanların nüfuslarının 200.000 çadıra yakın 
olduğunu söylüyor...  
Güneydeki Çukurova bölgesi de, bir asırdan fazla olarak ya-
pılan Memluk- Türkmen akınları ile Hıristiyan nüfusu son de-
rece az bir duruma geldikten sonra, XIV. Yy. da çoğu Üç-Ok 
koluna mensup Türkmenler tarafından iskan edildi. 
XV ve XVI. Yy. da görülen yoğun Türk nüfusu ve yer adları, 
bugün de olduğu gibi, Anadolu’daki Türk yerleşmesinin ma-
hiyetine dair tarihi kaynaklardan çıkarılan neticeleri tamamıyla 
teyit etmektedir... 

Yukarıda işaret edi-
len zamanda Türkiye 
mamur ve müreffeh 
bir ülke halinde idi. 
Selçuklu hanedanı, 
şuurlu bir iktisat si-
yaseti güderek birinci 
derecedeki milletle-
rarası ticaret yollarını 
Türkiye’den geçirmeye 
muvaffak olmuştu. Bu 
maksatla, ülkelerini, 
içlerinde tabip, baytar, 
hamam ve hatta çalgı 
takımı bile bulunan 
bir kervansaray ağı ile 
örmüşler ve ırmaklar 
üzerine taştan büyük 
köprüler yapmışlardı, 
öte yandan sağlık işle-
rine de önem vererek 
başlıca Selçuklu şehir-
lerinde hastaneler (Şi-
fahaneler) inşa edilmiş 
ve pek çok medrese ile 
de süslenmişti...
XI. yy. başlarında bü-
yük bir çoğunluğu gö-
çebe bir hayat yaşayan 
Oğuzların İktisadi faa-
liyetleri, bu yaşayışın 
icabı olarak, başlıca 
hayvan yetiştiriciliğine 
inhisar ediyordu. Bu 

sebeple onların servetlerini koyun sürüleri, yılkılar (at sürüle-
ri), develer ve hatta Hudud’ul Aleme göre, sığır teşkil ediyordu. 
Oğuzların başlıca ticaret malı koyun idi. Horasan ve Mave-
raunnehr halkı et ihtiyacını Oğuzlar ve Karluklar’dan temin 
ediyordu. Türk koyununun Maveraünnehr ve Horasan koyun-
larından ayrı bir soy olup, makbul tutulduğu anlaşılıyorsa da 
başlıca vasıfları iyice bilinemiyor. 
Oğuzların ayrıca İslam aleminde meşhur olan Türk keçesi sat-
tıklarına da ihtimal verilebilir...” (8)

Devleti Aliye’nin II. Sultanı Orhan Gazi tarafından 1339’da Bursa’da yaptırılan Orhan Gazi Camii.  (FK) 

Bursa, Sultanı Orhan Gazi Camii taş oyma mihrabı Osmanlı mimarisinin en erken örneklerindendir. (FK) 
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Mersin, Silifke, Çaltıbozkır Köyü, Dokurcun yaylasında kuyuda sulanan keçiler. (FK) 



TÜRK HALI KİLİM KÜLTÜRÜTÜRK HALI KİLİM KÜLTÜRÜ
GELENEKTEN SÜZÜLÜP... GELECEĞE MİRASGELENEKTEN SÜZÜLÜP... GELECEĞE MİRAS
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Yün kıl elyafı kırkım Öncesi (FK) 



Türk Tarih araştırmalarının hemen tümünde ve tarihin bütün 
devirlerinde Türkmen boylarının; 
ister yerleşik, ister konar göçer, 
ister göçer olsunlar, iktisaden ve 
vazgeçilmez biçimde, hayvancı-
lıkta, ihracat da yapabilen ileri bir 
kapasitede yaşadıklarını görürüz. 
Göçer Türkmenlerde, ziraat daha 
az olduğu için keçi sürüleri kül-
türel ve sosyal hayatın ayrılmaz 
bütünüyken, Konar göçer ve yer-
leşik Türkmenlerin, çok miktarda 
koyun sürüleri, büyükbaş sürüleri ve vazgeçilmez biçimde 
büyük at sürülerine sahip oldukları bilinir. 
Bu sosyoekonomik gerekçeyle, yerleşik yaşamdaki Türkmen-

lerin de yazın sıcak günlerinde koyunlarını rakımı daha yüksek 
yaylalara çıkartarak yazın yaylada, 
kışın köyde yarı konar göçer bir 
hayat tarzını benimsemiş oldukları 
anlaşılır. 
Hem yerleşik, hem konar göçer, 
kendine özgü bu yaşam tarzı, yak-
laşık 50 yıla yakın bir süre öncesine 
kadar Anadolu Türkmen köylerinin 
adeta vazgeçilmezidir. 
3000 yıllık büyük tarihi derinlik için-
de, Göçer, Konar göçer veya yerleşik 

bütün Türkmenlerde sosyoekonomik hayat; at, koyun, keçi ve 
bunlardan elde edilen “geleneksel ürünler” üzerine kurgulanır.

Biz burada dokuma kültürünün başlıca ve vazgeçilmez ham-
maddesi koyun ve yapağısı ile keçi ve tiftik + kıl elyafı temel 
geleneksel girdileri üzerinden bu kültürün sayfalarını aralama-
ya başlayacağız. 
Bugün Dünya üzerinde yapağı üreten 
farklı tipte 200 üstünde saf veya melez 
koyun veya keçi ırkı bulunur. Ancak, 
tarihi kayıtlarımızda Türkmen boyların, 
özellikle hayvan sürüleriyle beraber Di-
yar-ı Rum’a geldiğini biliyor olmamıza 
rağmen, bu koyun ırklarının tip ve özel-
likleri hakkında yeterince arşiv bilgisine 
henüz ulaşabilmiş değiliz. 
Ancak el dokumaları betimlemesinde 
son derece önemli olan yapağı kalite-
si açısından yakın tarih Anadolu koyun 
ırklarını şu şekilde kabaca tasnif etmek 
mümkündür: 
Orta Anadolu Yapağısı ırkları: Akkara-
man, Dağlıç, Kangal Akkaraman, Orta 
Anadolu Merinosu... Marmara Yapağısı  
ırkları: Anadolu Merinosu, Karacabey 
Merinosu... Ege Yapağısı ırkı: Sakız... 
Trakya Yapağısı ırkı: Kıvırcık... Şark 
Yapağısı ırkları: Morkaraman, İvesi... 
Kafkas Yapağısı ırkı: Tushin (Tuj, Tere-
kemelerce Kafkasya’dan getirilen ırk) Karadeniz Yapağısı ırkı: 
Karakaya Koyunudur. 
Bu ırkların, çok farklı yapağı lif özellikleri nedeniyle bunların 
yapağısından yapılan halı veya kilimler de farklı özellikleri içe-
rirler. Halılarda, her yapağının ışık, yıkama ve sürtünme has-
lıkları farklıdır. Asırlardır değişmez bir gelenek halinde, koyun-
ların kırkımından sonra alınan kirli gömlekteki liflerin tümüne 

“yapağı” adı verilir. Yapağı, önce “tefrik” edildikten sonra, yıka-
nıp temizlenir ve “yün” halini alır. Koyunlardan yukarıda bahsi 
geçen ırk, yaş, cinsiyet, beslenme, kilosuna göre yaklaşık 2 ila 

4 kg arasında kirli yapağı gömleği, kırkım 
sonucu elde edilebilir. 
Yapağı gömleğini (tulup) meydana getiren 
her bir hayvansal lif; yaklaşık % 10 kütikül, 
ve % 90 korteks dolgudan meydana ge-
lir ve kırkım sonrası yapağı tulubunun her 
bölgesindeki lif çapları, incelik ve  kalınlık 
(mikron) veya lif uzunlukları (S) itibariyle 
farklılık gösterirler. 
Sözün burasında yapağı lifini biraz detay-
landıralım: 
Yapağıdaki her bir lifin en önemli özelliği 
lif çapıdır. Lif çapı ince yapağıda yaklaşık 
10-30 mikron, kaba yapağılarda ise 30-65 
mikron arası bir kalınlıktadır. 
Yapağı lif karakterinde bütün dünyada ka-
bul edilen ortak değer ölçüsü uzunluktur 
ve “S” değeri ile ifade edilir. İngiliz, Brad-
ford sistemine göre 453 gr. yıkanmış ya-
pağıdan İngiliz bükümüyle 512 m. uzun-
luğunda elde edilen yumak sayısı bir “S”  
kabul edilir. Yani 453 gram, 512 metre 
uzunlukta elde edilen yumak sayısı 80’dir 

ve yün kalitesi 80’ S olur. Yumak 60 olursa 60’ S, yumak 50 
olursa 50’ S’ dir. Kısaca lif çapı kalınlaştıkça uzunluk yapısal 
olarak kısalır, lif çapı inceldikçe uzunluk yapısal olarak artar.
Çağdaş endüstriyel üretim taraklarında bu yüzden “Kamgarn” 
tarağında 8-9 cm’den daha küçük lifler tarak altına dökülürken 
“Streichgarn” tarağında 4-5 cm. den kısa lifler tarak altı olur ve 
üretim dışına, tarak altına düşerek üretim dışı kalır.

Oğuzlar, Atlarını, Koyun Ve Keçi Sürülerini, 
Büyük Göçleriyle Birlikte Anadolu’ya Taşıdılar 

Gelenekten Gelip Geleceğe Ulaşan En Doğal Hammadde: Yün Lifi...

Ağılda Koyunlar (FK) 

Koyun Kırkımı (Mustafa Genç Arşivi, MG kısaltması kul-
lanılacaktır) 

Kırklık Kırkım Makası (FK Arşivi) 
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Antalya Akseki Çimi Yaylası(MG) 



Türk El Halılarında kullandığımız Anadolu yerli koyun ırkların-
dan genellikle ve yaklaşık olarak; 56’ S: 29-30 mikron, 50’ S: 
31-37 mikron, 48’ S: 38-45 mikron, 46’ S: 46-60 mikron, 44’ 
S: 61-62 mikron “kaba” denilen yün elde edilerek kullanılır. 
Elde kirman iğinde büküm verilen yün lifler dışında endüstri-
yel üretimlerde, “Streichgarn” denilen (kaba yün karışık tekno-
loji) ipliklerin üretiminde bu kalınlıklarda 80-90 mm.’den kısa 
“kaba” lifler çıkar ve bu mikron ve uzunluktaki lifler halı kilim 
ve battaniye üretimi için idealdir.
Daha ince yünlerin Kamgarn (saf ince yün teknolojisi) iplik 
üretiminde 10-27 mikron ve 80 mm’den daha fazla uzunluktaki 
yapağı lifleri idealdir. Bu yüzden bu incelik ve uzunluktaki ipler 
ise ince ve yumuşak olduğu için iç ve dış 
giyim üretiminde vazgeçilmezdir. 
Ortalama 17-23 mikron ve 80 milimetre-
den uzun bu ince yün elyafın en verimli 
olduğu bölge dünyanın güney yarım kü-
residir. 
Çok kurak ve sıcak bir iklime sahip olan 
Avustralya (2019 Dünya üretiminin % 
40’ı ile devasa Merinos yapağısı merke-
zidir) Yeni Zelanda (% 10), Güney Afrika 
(% 2.6) ve Arjantin (% 2) de, bu iklim 
kuşağında yetiştirilen koyunlardan çok 
ince mikronlarda tekstil yünü elde edilir. 
Kuzey kutbunda yer alan daha orta ve 
kaba kalite yapağı ise Çin (% 15) İngil-
tere (% 2) merkezli büyük üretim ola-
nağına sahiptir. Dünya sıralamasında 
oldukça gerilerdeki ülkemizde 2019 yılı 
TUİK Hayvansal üretim istatistiğine göre 
37.276.000 koyundan 70.588 ton yapağı 
elde edilmiş, 11.205.000 keçiden 6.162 
ton kıl, Tiftik keçisinden de 380 ton tiftik 
elde edilebilmiş durumdadır. 
Yün, % 100 doğal bir üründür ve % 100 
çözünebilme kabiliyeti ile sıfır atıktır: yün 
ipliği atıldığında, sadece bir iki yılda top-
rağa doğal bir şekilde karışır ve içindeki 
mineralleri geldiği doğaya geri kazandı-
ran muhteşem bir hammaddedir. 
Yün, nem emme özelliğine de sahiptir ki, 
bu insan vücudunun bu giysilerde daha 
az terlemesi anlamına gelir. 
Yün lifteki koruyucu kütikül, lekelerin yüne tamamen geçmesi-
ni engeller ve ayrıca yün statik elektrik yaratmadığı için sağlığa 
en uygun elyaftır (elyaf “lif” çoğulu lifler demektir). 
Bütün bunları teknik verilerle çok kısa analiz edelim: 
Yün Korteksinin kimyasal yapısı yaklaşık % 33 keratin (yün 
proteini) % 28 ter tuzları % 26 kir % 12 yün yağı % 1 inor-
ganik maddelerden oluşur. Keratinin kimyasal yapısı ise % 50 
karbon % 22-25 oksijen, % 16-17 azot, % 3-4 kükürt, % 7 
hidrojendir. 
Yapağıda bulunan doğal yağ, yağ asitleri ve alkollerden ibaret 

olup bu yağ, giyimde kullanılan çok ince yapağı koyun ırkla-
rında (Merinos) daha fazladır. 
“Yapağı teri” ise koyun ter bezleri salgısıdır. Bileşimde Oleik, 
stearik asit gibi yağ asitleri ile potasyum tuzları bulunur. 
Yün lifin ilk önemli özelliği dayanıklılığıdır. “Mukavemeti” yük-
sek yapağılardan sağlam tekstiller üretilir. Ancak, yapağı lifle-
rinde mutlak ve göreceli olmak üzere iki tür mukavemet vardır. 
Liflerde kalınlık azaldıkça, yani mikron inceldikçe, mukavemet 
artar. Halıda kullanılan kaba lifler tekstil liflerine göre mukave-
meti düşük liflerdir. 
Bir diğer özellik, esneme kabiliyetidir. Farklı koyun ırklarına 

ait yapağılar, şekillerinde herhangi bir 
bozuluma uğramadan % 20-40 oranında 
uzayabilirler, yani esnerler. Bu nedenle 
sağlamlık burada işe yarar ve yapağı lif-
lerinde elastikiyet arttıkça kopmaya karşı 
direnç yükselir. Bu elastikiyet yünün ko-
layca tekstil ipi, halı, kilim ipi haline gel-
mesinin de temel nedenidir.
Yapağı lifinde en önemli bir özellik ise 
“yaylanma” (Rezilyans) özelliğidir. Basit 
ölçümde, yün lifleri avuçta sıkılıp açıl-
dıktan sonra eski biçimini almıyorsa es-
nekliği kötüdür. Kaba karışık yapağıların 
esnekliği, ince olan yapağılara karşı daha 
yüksek olduğu için esneme kabiliyeti 
yüksek Anadolu koyun ırkları, Türk halı-
larındaki sürtünme haslığı yüksek özelli-
ğiyle el halı üretiminde tercih sebebidir. 
Yapağı liflerinin “yumuşak” olmaları ise 
ipliklerin “tarama” ve “büküm” yetenekle-
rini etkiler. 
Yumuşaklık, halıcı tabiriyle “tuşe” halı ha-
vına elle temas edilince kolayca anlaşılır 
ve ince yapağılar (kamgarn), kaba kalın 
yapağılara (streichgarn- Halı, kilim ipi) 
göre çok daha yumuşaktır.  
Doğal koyun yapağı renkleri ise yapağı 
lifinin en vazgeçilmez özelliğidir. Bura-
da hayvansal liflerdeki boyayı yansıtma 
karakterleri devreye girer. Beyaza yakın 
yapağı rengi diğer bütün renklere kolayca 
boyanabilmesi nedeniyle boyama safha-
sında aranan ve istenen vasıftır. 

Siyekli ve boz denilen koyunun yapağı alt kısımları ise önce-
likle sadece siyah, lacivert, kahve renkleri ile boyanabilmek 
üzere ayrılır. 
Yüksek asitli (sidikli) bu kısımlardan tanen boyarmaddesiy-
le boyanmış ilme ipleriyle dokunan tarihi Türk halılarında ilk 
önce bu siyah ipler kırılıp döküldükleri için yaklaşık 100 yıl 
kadar sonra, motiflerdeki kontur siyahları kırılıp dökülünce, 
kabartma halı etkisi verir. Antikacılar, yeni halıda bunu elde 
edebilmek için konturlardaki siyah ilmeleri dipten keserek bu 
görüntüyü yakalamaya çalışırlar.

Yün Lif makta kesiti (FK) 

Yün lif profil kesiti (FK) 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                  42

Antalya Göktepe Yaylası (MG) 



Hayvansal liflerde “parlaklık” önemli bir diğer özellik 
olup, Parlak yapağı liflerinden elde edilen ürünler 
canlı ve albenili gözükürler. 
Yapağı lifinde parlaklığa lif dış katmanındaki “kütikül” 
plakalarının büyüklükleri etkindir. Kütikül plakaları ne 
kadar büyük olursa lifin parlaklığı yükselir. Bu ne-
denle el halılarında kullanılan kalın kaba yapağı lifleri 
ince yapağı liflerine (Merinos) göre daha parlak bir 
şekilde görünürler. 
Yapağı liflerinin olağanüstü bir enteresan özelliği de 
ısıyı iletmelerinin çok çok yavaş seyirde olmasıdır. 
Yapağı lifi,  ateşle temas ettiğinde hemen alev almaz 
ve yanarken alevi olmadan, içten içe yanar. Alevle 
teması kesildiği an da yanması durur. Bu, yapağı lif-
lerindeki korteksin, yukarıda verdiğimiz bileşimlerde 
bulunan karbon, oksijen, azot ve hidrojenle yüklü 
olmasındandır. Sentetik liflerle doğal yünün ayırt 
edilmesinde yanma deneyi yapılması bu yüzdendir. 
Yapağı ısıdan çok kolay etkilenmediği için de el ha-
lıları yatırım aracı olarak uzun zaman boyunca sak-
lanabilir. 
Benzer şekilde yapağıda hava ısısı geçirimi çok ya-
vaş olur. Saf yün kumaşlar, eski Türklerde “sof” lar, 
bu nedenle kışın sıcak tutar ve yazın da serinletirler. 
Yapağı lifinin bir diğer olağanüstü önemli özelliği ise 
neme bağlı olarak ısıyı değiştirmesidir: Yapağı; suyu 
veya nemi emdiği an, ısısı azalır; suyu veya nemi 
kaybettiği zaman da ısısı artar. Bu nedenle yaz sıca-
ğında giyilen yünlü kumaşlar nemi hemen emerler 
ve böylece vücut ısısının düşmesini sağlarlar. 
Yine Eski Türklerde içte ve dışta yünlü elbise (sof) 
giyme alışkanlıkları bu yündeki yüksek nem emme 
kabiliyeti ile ilgilidir. 
Ünlü tarihçi Ya’kubi (ö.905) nin Türklerle ilgili bilgi-
leri, yukarıda bilimsel olarak tespit edilmiş 21. yy. 
verilerinin bu uygarlık tarafından yüzyıllar önce çok 
çok iyi bilindiğinin kanıtı gibidir: 
“Türkmenler, çeşitli cinslere ve ülkelere ayrılırlar. 
Bunlardan Karluklar, Toguzguzlar, Türgişler, Keymuk-
lar ve Oğuzlar bazılarıdır. Her bir Türk oymağının ayrı 
bir ülkesi vardır. 
(Maverünnehr Türkmenleri) Birbirleriyle harb eden 
bu Türkler’in evleri ve kaleleri yoktur ve çatısı bulu-
nan Türk çadırlarında otururlar. 
Çadırların kazıkları hayvan ve sığır derisinden yapıl-
mış sırımla bağlanır. Çadırların örtüleri keçedendir. 
Türkler keçe imalatını en iyi bilen millettir ki, onların 
elbiseleri de keçedendir. 
Türkistan’da buğdaydan başka hububat ekilmez. 
Onları gıdası kısrak sütüdür ve onun etini de yerler. 
Yediklerin çoğu av etidir. Onlarda demir azdır ve ok-
larını da kemikten yaparlar. Türkler’in Horasan’ı ku-
şattıkları ve her tarafında savaştıkları bir vakıadır.” (9)

Mersin, Silifke, Çaltıbozkır Köyü Keçi Kırkımı (FK) 
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Halı Dokuma(MG) 



Türk Halı ve Kilim dokuma kültürü; atkı, çözgü ve ilme ipleriy-
le dokumaya uygun tezgahlarda, matematiksel bir hazırlık so-
nucunda, tasarıma göre, tezgahlara sayılı miktarda çözülmüş 
ipliklere, ilme iplerin, yine matematiksel simetri ile düğümlen-
mesi, sarılması, bu düğüm sırasına atkıların kirkitle sıkıştırıl-
ması, rengarenk yanışlarla bir anlatılası hikayenin çözgülere 
düğümlenerek dokunmuş bir 
yüzey ortaya çıkarılması kül-
türüdür. 
Türkmen etnografyasının ken-
disine has ve doğal yaşam 
tarzında, “gerek duyularak” 
üretilmeye başlanmış doku-
malarımız; Orta Asya’dan Ana-
dolu’ya çok önemli coğrafyada, 
tarihsel derinlik içinde, bir kül-
türel mirasın en temel anonim 
estetik yapı taşıdır. 
Geleneklerle sıkı sıkıya belir-
lenip, kendisinden önce dev-
ralınan alışkanlıklarla “yeni 
gözlemler” harmanlanmış ve 
böylece günümüze ulaşmıştır.
Kadim tarih derinliğimiz içinde 
M.Ö. 380’lere tarihlendirilen 
Pazırık kurganlarında bulunan 
keçeler ve bir halı, bu gün 
Hermitage Museum koleksiyo-
nu arasındadır. 
Ayrıca British Museum, Lond-
ra Victoria and Albert Museum 
koleksiyonları içinde Doğu 
Türkistan Hotan çevresinde 
Niya, Karadong ve özellikle 
Loulan antik dönem Türk köy-
leri kazılarında, 1907-1915 yıl-
larında hafriyat yapan Sir Mac 
Aurel Stein tarafından ortaya 
çıkarılmış çok sayıda dokuma 
aleti, kirmanlar, kirkitler ve halı 
parçaları M.Ö. 200’lere tarih-
lendirilmiştir. 
Bu konunun detayı ileriki say-
falarda, dokuma tekniği bölü-
münde bulunmaktadır.
Türk dokuma kültürü geleneği 
içinde halı ve kilim ana ham-
maddesi, çoğunlukla koyun 
yünü, sonra da keçi kılıdır. Yerleşik Türkmenlerde genellikle 
koyun yetiştirildiği için halı ve düz atkı yüzlü kilim dokuma 
kültürü yaygınken, göçer ve konar göçer Türkmenlerde yaygın 

olarak keçi yetiştirilir ve buna bağlı olarak kıl bez ayağı çadır 
örtüleri, kıl çözgülü cicim, zili, sumak benzeri çul veya çuval 
denilen dokumalarla, kolan denilen çarpana dokuma kültürü 
yaygındır. 
Bu genel bir betimleme olup ortak olarak bütün bu dokumalar 
birbirine yakın bütün bu kültürde birlikte üretilirler. 

Anadolu’ya yerleştikten sonra, 
tarih içinde zirai çeşitlilik art-
tıkça yün kullanımına ek ola-
rak, pamuk ve ipek de dokuma 
malzemesi olarak kullanılmaya 
başlamıştır.
Bu açıdan en temel yün ipi 
üretimi “ilme ipi” veya “yüz 
ipi” denilen renkli olarak ha-
zırlanan ve çözgü iplerine halı 
dokumalarda “düğümlenen” 
kilim dokumalarda ise “sarılan” 
doku yüzeyinin belirleyicisi ip-
lerdir. 
Sonra, ıstar leventlerine sa-
yıyla sarılan, düğümlemeye 
ve kirkit vurmaya karşı muka-
vemeti kuvvetlendirilmiş “Arış 
veya Çözgü ipi”, üretimde 
ikinci sırayı alır ki bu bütün 
kirkitli dokumaların da temel 
omurgası niteliğindedir. 
Üçüncü sırada da tezgahta her 
çözgü iplerine ilme düğüm 
sırası bittikten sonra, düğüm-
lenmiş sırayı boydan boya 
sıkıştırmayı sağlayan “Argaç 
veya  Atkı” iplerinin üretimi 
gelir. 
Gerek etnografik, gerekse ge-
leneksel şartlarda halı, kilim, 
tülü, cicim, zili, ve sumak do-
kumada, bu temel malzemeler, 
her Türk obasında kendi ko-
yun sürülerinden doğal yolla 
elde edilir. Doğal boya kayna-
ğıyla yine doğal mordanlama 
yapılarak boyanır ve ıstarlarda 
geleneksel yanışlarla ilme ilme 
göz nuru ile dokunurlar.
Doğal şartlarda, halı ve ki-
limler etnografik olduğu için 

tamamen obadaki malzemeyle, tamamen geleneksel tekrarlar-
la ve sadece ihtiyaç için üretilirler ve bu nedenle gelenekten 
gelerek geleceğe miras kalırlar...

Türk Dünyası Dokuma Kültürü
Gelenekten Süzülüp Geleceğe Mirastır

Mersin, Silifke, Çaltıbozkır Köyü Çözgü çözme. (FK) 

Mersin, Silifke, Çaltıbozkır Köyü Çapraz Zili Dokumaya başlangıç (FK) 

Eğri Atkılı Kilim(MG) 
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Geleneksel Kırkım makası (FK) 



Geleneksel şartlarda Türk obalarında 
koyunlar, bahar kırkımı ve güz kırkımın-
da, yılda iki kez kırkım yapılır. Kırkım 
yapılmadan bir kaç gün önce hayvanlar 
yakın su kaynağında yıkanarak kaba kir-
lerinden arındırılır.
Türk obalarında genellikle evin erkeği 
kırkım işini üstlenir. Koyun sayısının 
çok fazla olduğu sürülerde ise komşular 
imece usulüyle ve sırayla bu işi yaparlar. 
Mayıs ayında yapılan bahar kırkımında 
yünler uzun, kıvrımlı ve parlaktır. Ekim 
ayında yapılan ikinci kırkım güz yünü 
olup daha kısa, kalın ve mattır. Bu yün-
ler ise, dokumadan daha çok, keçe veya 
kepenek yapımı ile yastık, yorgan, min-
der gibi ihtiyaçlarda kullanılır. 
Kırkım ustalık isteyen bir iş olup koyun 
ve keçiler farklı kırkılır. Koyunlar ön ve 
arka iki ayakları ayrı ayrı bağlanır. Baş 
kısmı sağ tarafa gelecek şekilde yere 
yatırılır. Önce karın kısmından başlaya-
rak koyunun bir yanı sırta kadar kırkılır, 
sonra sola yatırılıp yine karın tarafından 
başlayarak sırta kadar öbür yanı kırkılır. 

Kuyruktan boyuna doğru sırt kısmı da 
kırkılarak koyun “gömleği” (tulup) diye 
tabir edilen bütün bir halde, koyunun 
biraz da keçeleşmiş yapağısı bozulma-
dan yekpare olarak çıkarılmış olur. 
Bu yapağı gömleği (tulup) düzenli bir 
şekilde yanlardan içe doğru katlanır ve 
istiflenir.
Keçinin kırkımı ise ayakta ve iki kişiyle 
yapılır. Bir kişi hayvanı boynuzundan 
tutarak yem verir. Bu arada kırkımı ya-
pacak kişi boyundan başlayarak arka 
ve aşağıya doğru kıl kırkımını tamam-
lar. Bütün keçi kılı gömleksiz ve dağı-
nık kırpıldığı için bir araya toplanır. Kıl 
çoğunlukla çul ve çuval dokumalarda 
çözgü olarak kullanılır. Çadır bezi do-
kumasının ise en kıymetli elyafıdır. 
Tiftik keçileri tiftiği ise yine ayakta çok 
dikkatle kırkımı yapılır. Tiftik en kıymetli 
hayvansal elyaf olup halı, kilim, batta-
niye dışında giysi tekstilinde kullanılan 
çok yumuşak, çok ince ve çok uzun el-
yaftır. Yıkandıktan sonra taramaya alınıp 
kumaş dokunmak üzere imalata alınır.  

Bir koyun tulubunda her bölgenin koyun ırkına göre yapa-
ğısı da farklı özellikler içerir. Ayrıca bir yapağı gömleğinde 
de boyundan başlayarak kuyruğa, sırttan başlayarak karına ve 
butlara doğru yapağı lif mikronu da kalınlaşır, yani kabalaşır. 
Anadolu ırkları koyun göm-
leğinin boyundan başlayarak 
kuyruğa kadar büyük bir kısmı 
yaklaşık 31-33 mikron 1. sı-
nıf yün lifi içerir. İki yan karın 
kısmı, kol ve but üstleri 34-40 
mikron 2. sınıf, Kuyruk üstü, 
karın alt, kol ve but alt kısım-
ları 41-44 mikron çapındadır 
ve 3. sınıf yün lifi içerir. 
En alt kısımlar sidik, toprak, 
çalı çırpı ve kirle yoğun temas 
dolayısıyla siyekli diye ayrılır. 
Bu açıdan yüzyıllardır Türk-
men obalarında yapağı göm-
leği (tulup); deneyimli bir göz 
ve ustalıkla tefrik edilir (ayrış-
tırma). Boyun sırt kısımları ayrı; karın, but, kol kısımları ayrı, 
en alt siyekli kısımları tefrik ile bütün bir sürünün yapağı göm-

lekleri düzenli olarak tamamen el ve göz deneyimiyle, ustalıkla 
ayrıştırılmak zorundadır. 
Dokumada kullanılacak mukavemeti yüksek çözgü ipleri, ilme 
ipleri ve atkıda kullanılacak ipler bu tasnifte ortaya çıkar. Daha 

önemlisi lif mikronu, uzunlu-
ğu ve rengi itibariyle tulubun 
çok iyi ayrıştırılması boyama 
yapılacak iplerin hangi renge 
nasıl boyanacağının da en de-
ğerli noktasıdır. Açık renkler 
ve koyu renk boyanacak yapa-
ğı kısımları bu tefrik sırasında 
ayrılır. 
Türkmen dokuma kültüründe 
Halı veya kilimde kullanılacak 
İlme ipi, çözgü ipi ve atkı ipleri 
ve yünlerin açık ve koyu renk 
boyanacak kısımlar bu ayrış-
tırmayla ortaya çıkar. Tulubun 
ayrışmış yapağısı çuvallarda 
karışmayacak şekilde istif 

edilir. Vakti gelince ayrışmış yapağılar yine ayrı ayrı yıkanarak 
güneşte kurutulur.

Geleneksel Kırkım

Geleneksel Tefrik...
Ayrıştırma

Karaman Sarıkeçili Yörüklerinde Keçi Kırkımı (MG) 

Isparta Sarıkeçili Yörüklerinde Keçi Kırkımı (MG) 

Koyun Yapağısı Tefrikte dikkat edilen yaklaşık mikron kalınlıkları dağılımı (FK ) 
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Geleneksel Yapağı tarağı. 18.yy. Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu. (FK)



Buradaki üretim prosesinde iki amaç vardır. Birincisi, temizlenip yı-
kanan elyaf, yayda atılarak yıkama sonrası yapağının havalandırılması 
ve liflerin açılmasını sağlamak, ikinci olarak, tarama öncesinde farklı 
koyunlardan alınmış ve öbek öbek ayrışmış duran yapağı liflerini, yay-
da karıştırıp atmak suretiyle “harman” yapmaktır. Bu safhanın önemi, 
bütün bir sürüden, farklı hayvanlardan gelmiş yapağıların, harman 
hallaç yapılarak dokuma esnasında yün iplikte homojen bir bütün-
lük sağlanması zorunluğundandır. Yayda, bu harman hallaç edilerek, 
farklı tuluplardan gelen liflerinin homojen bir şekilde karışımı sağlanır 
ve daha önemlisi ip öncesi bütün elyaf kabartılarak tarağa girmeye 
elverişli bir kıvama girer.

Yün ve kılın geleneksel tarama işleminde, asırlardır değişmeyen bi-
çimde, diz altına alınmasını temin edecek boyutta bir ahşabın, sadece 
bir tarafına çakılmış sık demir çivilerden oluşan geleneksel “yün ta-
rama tarağı” kullanılır. 
Yayda atılan, kabarmış ve homojen bir karışım yapılmış yün lifler, 
tarakta taranarak yün liflerin bir hizaya getirilmesi ve düzgünleşmesi 
temin edilir. Burada ikinci amaç, eğirme öncesi yün lifleri düzgün 
yumaklar yapabilecek hale hazırlamaktır. Bu işlem sırasındaki üçün-
cü amaç ise, yün lifler içindeki yıkama esnasında çıkmayan pıtrak 
ve benzeri yabancı maddelerden temizlenmesidir. Daha önemlisi ise 
özellikle ip olamayacak kadar çok kısa liflerin tarak altına düşerek, 
elenmesi sağlanmış olur. 

Tarakta düzgünleşen yün lifler, “özeme” denilen işlemle, büküme ha-
zır, henüz ip öncesi aşamasındaki taranmış elyafı, kirmanda eğirme-
den önce, elyaf yumağı haline getirmektir.

Artık yün veya kıl lifler bütün bu aşamalardan sonra finale, yani bükü-
lerek ip haline getirilmeye hazırdır. 
Eğirme yapabilmek için özelenmiş elyaf yumağı hafif nemlendirilir. 
Kola takılır ve Anadolu’da her yöreye göre değişik adlar alan: İğ, Öre-
ke, Eğirtmeç, Kirman veya Kirmenle yün liflere büküm verilir. Bir ko-
luna özelenmiş yumağı takan usta, diğer kolundaki kirmanı dizinde 
çevirerek açılmış yünü büküm vererek ip haline getirmiş olur. 
Dokuma araştırmalarında eski halı ve kilimlerde S ve Z büküm dedi-
ğimiz ipler, eğirme yapanın eğirtmeci sağa ve sola doğru çevirerek 
büküm yapmasıyla ile ilgili bir alışkanlıktır. 
Büküm aşaması aynı zamanda Çözgü (Arış), Atkı (Argaç) ve ilme ip-
lerine farklı büküm verildiği çok incelik isteyen bir aşamadır. Çözgü 
ipleri mukavemetli olmaları için çok bükümlü olarak eğirilir ve doku-
manın omurga iskeleti sayılan en belirleyici malzemesidir. Argaç ve 
ilme ipleri daha az bükümlü olarak eğirilirler.

Yayda Atma

Tarama

Özeme

Eğirme

Yayda atma (FK) 

Tarama (FK) 

Özeme (FK) 

Özeme ve Eğirtmeç (FK) 
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Kirmanda Eğirme  (MG)



Sanayi devrimi sonrasında makineleşen sektörlerden biri de 
tekstil denilen hayvansal ve bitkisel lif iplik yapım alanıdır. 
Anadolu’da yabancı sermaye tarafından 1910’lar ve sonrasında 
kurulmaya başlayan halı ve kilim ipliği fabrikalarında, yukarı-
da geleneksel ev üretim koşullarının 
benzeri bir makineleşme sürecine 
girilmiştir. 
Özellikle 19. Yy. sonlarına doğru, 
Şark Halıları Kumpanyası üretimini 
artırmak amacıyla Londra’da hazır-
lanıp Anadolu’ya gönderilen iplik-
ler halı üretiminde yetersiz kalınca, 
Batı sermayeli bu şirketler topluluğu 
Anadolu’da halı ipi üretimini teşvik 
etmeye başladılar. Yerli sermayeyi de 
cazip teklifler sunarak buna ikna edip 
bir çok yerde halı ipliği fabrikalarının 
açılmasını sağladılar. 
Bu halı ipliği fabrikalarında gelenek-
sel proseslere uyumlu bir üretim zin-
ciri kurgulanır:
Anadolu’da köyler gezilerek toplanan 
Orta Anadolu, Marmara, Trakya, Şark 
veya Ege yapağı tulupları, bu fabrika-
larda önce elle tefrik ederek mikron 
kalınlıklarına göre kabaca ayrıştırılır. 
Sonra mikron kalınlıklarına göre parti 
parti kirli yapağılar, ilerleyen bantlar-
daki sıcak su havuzlarında ilaçlama 
yapılarak yıkanıp durulanır ve yine 
ilerleyen paletler üzerinde belli bir 
ısıda kurutularak temiz yün haline 
getirilir ve çuvallanırlar. Yine mikron 
kalınlıkları farklı partilerdeki yünler 
harman makineleri içinde harman 
yağı verilerek harman hallaç yapılır, 
homojenize edilip büyük depolara alı-
nır, bu depolarda dinlenip tarak makinesi ringine alınan yünler 
burada tarakta açılıp iplik kalınlığına göre fitil haline getirilirler. 

Fitil topsları büküm makinelerine alınır, büküm verilir ve katla-
maya alınırlar. Katlama makinelerinde istenen sayıda katlana-
rak çile haline getirilirler. 
Boyahanelerde 25 kg dan başlayarak 500 kg.’a kadar değişen 

miktar kazanlarda gerek yün ve gerek-
se çile boyama kapasitesi ile her nevi 
doğal veya kimyasal boyama işlemi 
yapılan ipler, depoya alınarak desen-
leriyle birlikte halı dokuma merkezle-
rine göndermeye hazır olurlar. 
Tasarımları piyasa isteklerine göre 
tamamlanan halı desenleri, yetecek 
miktarda halı çözgü, atkı ve ilme ip-
leriyle üretim miktarına göre üretim 
noktalarına gönderilir ve ticari en-
düstriyel el halıları evlerde veya atöl-
yelerde el tezgahlarında dokunarak 
tekrar fabrikaya gelirler. 
Fabrikada apre işlemleri yapıldıktan 
sonra pazarlanmaya hazırdırlar.
Endüstriyel taraklarda çekilen ve bü-
küm yapılan ipler çok düzgün olduk-
ları için halı elde dokunsa bile genel 
tuşe itibariyle makine halısına benzer-
ler, durgun ve sönük gözükürler. Elde 
çekilip eğirilen el ipleriyle yapılan 
halılar ise, özellikle kök boyama ya-
pıldıysa, çok farklı bir güzelliğe sahip 
olurlar ve her zaman daha albenili ve 
kıymetlidirler. 
Etnografik ve geleneksel kriterlerdeki 
bir halının değerini ticari bir halıdan 
ayıran ve artıran ilk özellik; ipin elde 
düzensiz aralıklarla çekilmesi, boya-
larının küçük kazanlarda kökboyayla 
yapılması ve tasarımının geleneksel 
anonim estetikten gelen geleneklerle 

yapılması gibi bir dizi artık gelenekselleşen proseslerden geç-
mesine bağlıdır.

Eğirtmeçte eğirilip yumak yapılan 
ipler iki veya daha fazla katlarda 
istenen düğüm sıklığı oranı ka-
lınlıklarına göre kat olarak çarkta 
(çıkrık, çarha) büküme alınırlar. 
Daha çok Çözgü ipleri mukave-
met için iki veya fazla kat yapı-
lırken Atkı ve ilme ipleri genelde 
iki kat haline getirilir. Çözgülerin 
mukavemetini artırmak için iki 
ağaç arasına çarkta bükülen ipler, 
ortasından bir ağaçla orta nokta-

sından gerdirilir. Bu işleme 
de gergileme denir. Çözgüler, 
gergilenmeden önce, yumak 
halinde sıcak suda ıslatılır. 
Gergide 2-3 gün bekleyen ve 
gergin olarak kuruyan ipler 
tekrar yumak halinde getirilir 
ve tezgahın alt ve üst leven-
tine takılmaya hazır hale ge-
lirler. Kilim Atkı Yüz ipleri ve 
ilmek ipleri gergilenmez.

Endüstriyel El Halısı... Halı Yün İplik Üretimi

Çarkta Büküm Vererek Katlama

Silifke Çaltıbozkır Köyü Çıkrık, Çark ve Tarha (FK) 

Sümerhalı 60x60 Hereke Kalitesi Büyük Önder Atatürk Portresi El 
Halısı (FK) 

Sümerhalı Isparta Halı Fabrikası 
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Türk Alı, Kökboyada kaynayıp renk alan çileler (FK) 



“AL” BOYADAN “AL” BOYADAN 
“AL” BAYRAĞA“AL” BAYRAĞA

KÖKBOYAKÖKBOYA
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Mersin. Silifke, Çaltıbozkır Köyü Kökboyama (FK) 



Türk Halı Kilim Kültüründe “Kökboya”
Geleneksel bütün dokumalarda, boyamanın keşfinden çok 
önce, yün liflerin, kirmanda eğirilerek natürel olarak kullanıl-
dığı düşünülür. 
Önceki zamanlarda, Mor Karaman ve 
Akkaraman benzeri renkli ve beyaz 
koyun ırkı sırtından alınan, açıktan ko-
yuya bütün doğal hayvan rengi elyaf, 
keçelerde ve dokuma esnasında kü-
çük desenler veya yol yol ayrı renkte 
bantlar desen verilerek kullanıldı... 
Sonraki zamanlarda ise doğada çok 
çeşitli bitkilerdeki pigmentler (boya 
veren molekül) keşfedildikçe bunlar 
yün liflere sabitlenmeye çalışıldı. 
Bu renklerin ışık, sürtünme ve yıka-
mada kaybolduğu görülünce yine 
doğal florada mevcut mordan (boyayı 
liflere sabitleme) maddelerinin keşfe-
dilmesiyle, yün liflerin renklendirme 
işlemi başarılmış oldu. 
Türk dünyasında dokuma için elde 
edilen bütün renkler, bu büyük coğraf-
yadaki bitki ve hayvansal boyarmadde 
kaynaklarıyla doğrudan ilişkilidir. 
Bütün dünya coğrafyasında doğada 
yaygın olarak, bitki veya böceklerin 
muhtelif kısımlarında boya içeren pig-
mentler vardır. 
Bazılarının çiçeklerinde, bazılarının 
yapraklarında, bazılarının da kabuk-
larında, dallarında veya köklerinde bu 
boya molekülleri çoğunlukla mevcut-
tur. 
Bu kültür, bitkilerdeki boya salınımını, 
önceleri yaygın olarak ürettikleri ke-
çelerde yapağı halindeki yün elyafta 
deneyimlemiş, sonraki zamanlarda da 
boyamayı dokuma ipliklerinde uygula-
maya geçmiş olmalıdır.
Bitkilerden doğal yolda elde edilen 
boyalar, yüzyıllar boyunca önce duvar 
resimlerinde, sonra keçe yaygılarda, 
sonra bez ayağı geleneksel tekstil-
de, sonra halı, kilim ve bütün kirkitli 
dokuma kültüründe kullanılmış ve 
gelişen yüzyıllarda, mürekkep olarak 
duvar tezyinatında, kağıtta ve yazma 
eserlerde de kullanılmaya başlanmış-
tır. 
Giderek yaygınlaşan kullanım, Çini ve 
seramik tasarımında, cam eserlerde, 
ahşap elemanların süslenmesinde, basmacılık, yazmacılık ve 

diğer geleneksel kültüre ait bütün sanatlarda vazgeçilmez baş-
lıca renklendirici malzeme olarak karşımıza çıkmıştır. 

Türk estetik dünyası literatüründe gö-
rüldüğü kadarıyla, Türk alı, Türk kırmı-
zısı, Limon sarısı, Çividî sarı, Nohut 
sarısı, Al yeşili, Çemen yeşili, Asu-
manî, Narencî gibi çok özel renkler 
elde edilmeye başlanmasıyla, Kadim 
Türk estetiğinin devamı için, kimya-
daki gelişmelerle birlikte metal bile-
şiklerinden istifade edilerek madeni 
boyalar da yapılmaya başlanmıştır. 
Bitkilerden elde edilen kök boyalar; 
her dönemde, Kimyasal yapılarına, 
reaksiyonlarına göre veya Havayla 
temaslarında renklerinin verdiği tepki-
lerine göre ayrı ayrı konumlarda dene-
yimlenmiş, üretilmiş ve geliştirilmiştir. 
Özetle Kökboyama; 
Boyarmadde içeren bitki, böcek veya 
deniz kabuklularındaki pigmentlerin 
yün liflere aktarılması, sonra da çeşitli 
maden tuzları veya doğal mordan-
larla (yün liflere boyanın yapışması, 
tutunmasını sağlayan madde ile) bu 
boyanın hayvansal veya bitkisel lifle-
re sabitlenmesi, absorbe ettirilmesi, 
işlemidir. 
Ve bugün dahi kimyanın geldiği bütün 
gelişmelere rağmen, geleneksel ko-
şullarda bir hayli üstün beceri isteyen 
yün lifi boyacılığı, bundan 3000 yıl 
önceki kültür tarihimiz ve medeniye-
timiz için övünülesi bir tarihsel dönü-
şümün tetikleyicisi, estetik kültür tari-
himizin en temel başlangıç noktasıdır. 
Günümüz araştırmalarında dünyada 
çok yaygın kullanımı olan kimyasal 
boyama ile bir ayırım olsun istenerek 
“Doğal Boyamacılık” tabiri genel bir 
kabul görüyor olsa da; kültür tarihi-
miz içinde binlerce yılda oluşan, hem 
önemli bir boyarmadde, hem de ihraç 
ürünü olan, dahası dünyada “Türk Alı, 
Türk kırmızısı” adıyla marka olan bir 
kavramın: “Kökboyama” kavramının 
kullanılması, bize göre daha doğru bir 
tercih olacaktır. 
Bu anlamıyla bu kitapta doğal boyama 
veya doğal boyamacılık yerine “kök-
boya” veya “kökboymacılık” kavramı 

kullanılmıştır.

Keçi Kılının Doğal Renkleriyle Dokunmuş Yaygı ve Kıl çadır (MG) 

Kurutulmuş Kökboya kökleri (FK) 

Kökboyama (FK) 
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S 57 Halı kök renkleriyle valör yapılan geleneksel doku ve tasarım detayı (FK)



Çünkü; aslında kurutulmuş kökleri ile sadece al, yani kırmızı 
ve bütün tonlarının üretildiği “Anadolu Al Kökü” (Rubia) yaygın 
üretim ve kullanımıyla diğer bütün doğal boyarmadde bitkisi-
nin önüne geçmiş ve asırlarca dillerde öylesine yerleşmiştir 
ki, geleneksel Türk kültüründeki bütün doğal boyamalar “kök-
boya” kavramıyla ifade edilmiştir. 
Yaylalarda ve obalardaki bu tanımlama, nihayetinde yerleşik 
düzene ve evraklara da yansımış; arşiv kayıtlarıyla söylem ara-
sındaki bu ifade bütünlüğü, 
yüzyıllardır, kökten yapılıp 
yapılmadığına bakılmak-
sızın, doğal bütün boyalar 
için kullanılan genel bir ifa-
de haline gelmiştir. 
Daha özel olarak; bu kadim 
kültürün, günlük veya tö-
rensel bütün sosyokültürel 
hayatı, “al” kırmızı çevresin-
de şekillenmiştir. 
Geleneksel ortamdan yer-
leşik hayata, oba ve yayla-
lardaki etnografik kültürden, 
Hakan Otağlarına “al” rengi 
kutlu bir hâre olmuş, bütün 
bir Türkmen hayatını ve me-
deniyetini sarmalamıştır:

Al Damga, 
Al Kaftan, 
Al Duvak, 
Al Tuğ, 
Al Bayrak 
Ve Al Sancak...

Şimdi biraz daha kültürü-
müzün derinliklerine inerek 
uygarlığımızdaki en temel boyacılık kavramı “al”ı, veya kırmızı-
yı yakından tanımaya çalışalım: 
Kadim kültür tarihimiz içinde, Türkler için kökten elde edilen 
ve hayatın bütün safhalarına adeta sinen “Al” renk, renkten öte 
kutlu bir sevdadır. Türk tarihinde renkler ve sırlarıyla bizi bu-
luşturan değerli araştırmalar, yüzyılların tutkusunu belgeleriyle 
bu gerçeği açıklar niteliktedir:
“Al rengin tarihimizin başlangıcından beri bizde manevi ve 
milli renk olarak algılandığı ve tarih boyunca inançları yansı-
tan, aynı zamanda da Türk duygusunu ve ruhunu anlatan bir 
milli sembol hüviyeti kazandığı görülmektedir. 
Nitekim Çin kaynakları Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde 
kuzeydeki Kırgız Hakanlarının otağında bir kırmızı bayrak bu-
lunduğunu ve herkesin buna karşı saygı gösterdiğini yazıyor-
lar. 

Yine bu anlayışa bağlı olarak, Rus Arkeoloğu A.N. Bernştam 
tarafından Talas kıyısında açılan I. yüzyıla ait Hun mezarların-
dan birinde bulunan yarı mumyalaşmış bir kadın cesedinin 
başının kırmızı ipek kumaşla örtülü olduğu belirlenmiştir. 
Diğer bir Rus arkeoloğu S.V. Kiselev’in Tuyahtı’da açtığı me-
zarlardan birinde de üzerinde üç kat elbise bulunan ve VII-
VIII. yüzyıl Göktürk beylerine ait olduğu ifade edilen bir ceset 
bulunmuştur. 

Bu cesedin üzerindeki üç 
kat elbiseden en üsttekinin 
koyu kırmızı ipekten olduğu 
kaydedilmiştir.
Dikkate değer bir başka 
nokta olarak, XI. yüzyılda 
Türklerde “al” sözünün artık 
bir renk adı olduğu kadar 
“bayrak” adı olarak da kul-
lanılmaya başlanmış olma-
sıdır. 
Yine aynı dönemde artık tuğ 
ile bayrağın da aynı şey gibi 
ifade edilmeye başlandığını 
görüyoruz. 
Bu cümleden olarak, XI. 
yüzyılın büyük Türk bilgini 
Kaşgarlı Mahmud’un bil-
dirdiğine göre Karahanlı 
hükümdarları “dokuz tuğlu” 
oluyorlardı. 
Ona göre, “her ne kadar vi-
layeti çok, payesi de yüksek 
olursa olsun, hakanların 
tuğu dokuzdan fazla olmu-
yordu. 
Çünkü onlar dokuz sayısını 
uğurlu sayıyorlardı. Bu tuğ-
lar Al renkte ipekten veya 
kumaştan yapılıyordu ve bu 
rengi de uğurlu sayıyorlardı. 

Bir diğer ünlü Türk yazarı Yusuf Has Hacib’in eserinde güneşin 
doğuşu tasvir edilirken yer alan: 
Yaşık örledi yirde koptı togı, 
Yaka keldi aşnu tokuz al tugı 
(Güneş yükseldi, yerden toz kalktı; dokuz al tuğu yaklaşmağa 
başladı) kaydı da, bu “dokuz tuğ” ve “al tuğ” geleneğinin Kara-
hanlılar döneminde ne kadar önemli görüldüğünün bir başka 
ifadesidir.
Diğer taraftan “Bayrak” sözünün de XI. yüzyılda Türklerde yay-
gın bir şekilde kullanıldığını ve bayrakların kızıl renkte kumaş-
tan yapıldığını görüyoruz. 
Ayrıca Kaşgarlı’nın, “Ağdı kızıl bayrak, Toğdı kara toprak” şek-
lindeki bir beytinden bu kızıl bayrağın Türklerde genellikle 
“savaş bayrağı” olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Halı, İç Anadolu Şarkışla, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi Envanter No: 
59, Ebat: 166x223 cm., Kalite:       30x42 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk 
düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii, (FK) 
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 Bursa, Devleti Aliye ilk Sultanı Osman Gazi Han (1258-1324) Türbe içi. Türkiye Cumhuriyeti Al Bayrağı ve Osman Gazi sandukası (FK) 



Ayrıca, Uygurlar ve Moğollarda “Al Kaftan”ın ve “Al Dam-
ga”nın Hakanlık sembolleri olarak kullanıldığını görü-
yoruz. Bu kaftana Türkler “Ergenlik kaftanı” da derlerdi. 
Buradan giderek bu “Al kaftan” geleneğinin halk arasında 
yayıldığını görüyoruz. 
Böylece al kaftan, artık halkın düğünde özellikle güveyiye 
gerdekte giydirdiği bir elbise haline gelmiştir. 
Dede Korkut hikayelerinden anlaşıldığına göre Oğuzlar-
da da güveylik elbise “al kaftan”dır. Gelinliğin sembolü 
ise “al duvak” idi. Bir Kazak-Kırgız hikayesinde, “murada 
eremedik” anlamında kaydedilen “kızıl çapan giyemedik” 
şeklindeki bir kayıt, bu geleneğin Türk boyları arasındaki 
yaygınlığının bir göstergesi olmalıdır. 
Bunun gibi, Başkurtların eski dönemlerinde de kızıl cep-
kenin güveylik nişanesi sayıldığı bilinmektedir. 
Karahanlılardan Semerkand ve civarının hakimi Ali Te-
gin’in bayrağı Al bayrak idi. Selçuklu Tuğrul Bey’in 1037 
yılında Nişabur’a girerken başında hükümdarlık sembolle-
rinden olarak “Kırmızı Çetr” bulunduğu bilinmektedir. 
Gaznelilerde de kumandanlara kırmızı renkli kumaştan 
bayraklar veriliyordu. 
Selçuklu devri tarihçilerinden Ravendi’nin, Irak Selçuklu 
hükümdarı Arslan Bin Tuğrul’un ordusundaki kırmızı ipek 
bayrak ile ilgili kaydı da bu geleneğin yaygınlığını göste-
ren bir başka belgedir. Aynı şekilde, Rusların eski destan-
ları olan “İgor Alayı” destanında Kıpçak Türklerinin kızıl 
bayrağından bahsedildiği gibi, Halaç Sultanlığı’nda Emir Ahmed Halaç’ın bayrağının da kırmızı olduğu bilinmektedir. 
Osmanlılara ve Anadolu Beyliklerine gelince, Miralay Ali Bey, Osman Gazi dönemi ile ilgili olarak şu bilgileri kaydetmektedir: 
“Osman Gazi Hazretleri “Ak Sancağı” (Anadolu Selçuklu Sultanından) almadan önce, harp bayrağı için kızıl rengi seçip kabul 
etmişlerdi. Aşiret mensuplarını kolayca harp bayrağı altına toplayabilmek için onların ‘teb’an meclup oldukları’ (yaradılıştan tut-
kun) al renkli bayrağın manevi tesiri bulunduğunu takdir eylemişlerdi” demek suretiyle, yukarıdan beri örnekleri ile göstermeye 
çalıştığımız al bayrak geleneğinin, daha başlangıç günlerinde Osmanlı devleti ve bilhassa orduları için de nasıl vazgeçilmez 
olduğunu göstermektedir. 

Aynı yazarın “kırmızı rengin Osmanlılarca mergup 
(rağbet edilen) ve makbul olanı Türkçe kızıl veya al 
kelimesi ile yad edilen şeklidir” demesi ve “Osman 
Gazi’nin savaşlarında al sancak kullandığı, vefatından 
sonra eşyaları arasında bir kaç adet Alaşehir dokuma-
sından kırmızı renkli sancağın da bulunmasıyla sabittir. 
İşte kırmızı rengin sancak ve bayraklarda çoklukla kul-
lanılmasının ve Levn-i Milli (milli renk) kabul edilme-
sinin asıl ve esası budur” ifadelerine yer vermesi de 
bu konuda daha açık bir fikir vermektedir. 
Bu dönemde Beyliklerden Germiyanoğulları’nın da 
Denizli ve Alaşehir’de dokunan Al kumaştan (Alaşehir 
Kızıl Efladisi) bayrak kullandıkları anlaşılmaktadır. 
Yine Miralay Ali Bey, Orhan Gazi’nin tuğ ile ak sanca-
ğı “Yadigar-ı Selçuki ve Nişan-ı Hükümdari (Selçuklu 
yadigarı ve hikümdarlık nişanı) olarak ikametgahında 
saklayıp, savaşlarda babası ve belki de dedesi gibi Al 
sancak kullandığını kaydetmektedir.” (10)

Sultan Kaftanı, (Kime ait olduğuna ait arşiv kaydı bulunmamakla birlikte Sultan II. Selim Han 
(1524-1574) Kaftanı olduğu düşünülmektedir. (Topkapı Sarayı Hazineleri, Muhteşem Süley-
man çağı, Berlin 1988 Avrupa Kültür Kenti 25 Haziran- 31 temmuz 1988 Sergi Kat., s.181) 

Devleti Aliye Sultanı I. Selim Han (Yavuz Sultan Selim 1470-1520) Kaftanı. (Topkapı Sarayı 
Hazineleri, Muhteşem Süleyman çağı, Berlin 1988 Avrupa Kültür Kenti 25 Haziran- 31 temmuz 
1988 Sergi Kat., s.176)
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Bursa, I. Bayezid Camii (Yıldırım Bayezid Han Ulu Camii, 1396-1440) Anadolu Alı Aşı Boyalı kalemişi Mihrabı. (FK) 



Tarihi Bellekte 
Al Renk, Kökboyama
“Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t Türk Adlı Eserindeki 
bilgiler ışığında, XI. yüzyılda 
Türklerin kullandıkları Doku-
ma ve Yaygı işleri Hakkındaki 
Terimler” üzerindeki bir diğer 
çalışmada: 
“Bu dönemde Türkler evleri-
nin duvarlarını kırmızı renkli 
“aşu toprağı” ile süslüyorlar, 
bu süslere “bezek”, süslemek 
işine de bezemek diyorlardı. 
Ancak, aşu toprağı ile yapılan 
süslemeden başka, duvarla-
ra nakışlı çarşaf, keçe veya 
halı gibi şeyler asmak veya 
germek suretiyle de evleri-
nin duvarlarını süslediklerini 
görüyoruz.
Bu tür duvar örtülerine onlar 
“kerim” veya XI. yüzyıl Türk-
çesinde duvar demek olan 
“tam” (dam) kelimesinden 
alarak “tam kerimi” (duvar 
örtüsü) diyorlardı. Bu vesile 
ile, duvar halısı veya örtüsü 
kullanmak şeklindeki yaygın 
Türk geleneğinin köklerinin 
de en az XI. yüzyıla kadar 
uzandığı anlaşılmaktadır. 
Görülmüştür ki Türkler he-
nüz Anadolu’ya gelmeden 
önce, kökleri Türk tarihinin 
derinliklerine inen zengin bir 
dokuma kültürüne sahip bu-
lunuyorlardı...” (11)
Kadim kültürün sahibi atala-
rımız, Anadolu’ya taşıdıkları 
bütün bu kültürel birikimi 
devam ettirmiş, Anadolu ta-
rihinin bütün dönemlerinde 
bitkisel boyaları; yıkama ve 
ışık haslıklarının yüksek de-
ğeriyle ve en albenili şekliyle 
elde etmiş, günlük hayatta 
uygulayıp geliştirmiş ve kla-
sik dönemlerinde de bu bo-
yaları önemli  bir ihraç ürünü 
haline getirmiştir. 
Kimyasal Alizarinin keşfe-
dilmesinden önce, büyük oranda ziraatı yapılarak yetiştirilen 
kökboyalar, duvarlarda kalemişi boyası olarak kullanılmış, halı, 

kilim, kumaş, çini ve seramikler de yine bu boya ile boyan-
mıştır. 1700’lü yıllarda dünya 
alizarin ihtiyacının önemli 
miktarını karşılayacak büyük 
bir ihracat oranına ulaşılmış, 
Türkiye’den ithal edilen bitki-
sel boyalar ve özellikle Türk 
Alı, Kırmızısı, Türk Cehrisi 
(Bir çeşit sarı) gibi bütün bo-
yalarımız, dünyanın en güzel 
boyaları olarak ün salmıştır: 
(Tarih: 22/Ra/1268 (Hicrî) 
Dosya No: 42 Gömlek No: 3 
Fon Kodu: HR.MKT. 1. Der-
saadet Bankası’nın kambiyo 
için Avrupa’ya çekmiş olduğu 
poliçe bedelatı. 2. Devlet-i 
Aliyye’ye getirdiği masraf ve 
bunun bazı tüccarlar tara-
fından su-i istimal edilmesi. 
3. Afyon kökboya, yapağı ve 
palamut gibi Devlet-i Aliyye 
mahsulatının, Avrupa’da he-
men pazar bulabileceği...) 
(Tarih: 23/N /1265 (Hicrî) 
Dosya No: 218 Gömlek No: 
43 Fon Kodu: A.}MKT. Ma-
liye Katibi Mümeyyizi Hacı 
Rahmi’nin Çorum ve İskilib 
kazaları bağ ve cehri öşrüyle 
Osmancık kazası Mültezimi 
Mustafa Efendi kaza cehri 
öşrünün iltizamını vekaleten 
verdikleri Süleyman Efen-
di’den alacakların tahsiline 
dair Amasya mutasarrıfına 
şukka...) (12)
Bu ve benzeri birçok arşiv 
kaydında görüldüğü kada-
rıyla; boyarmadde üretim 
miktarları, fiyatları, toplanma 
dönemleri ve merkezleri, ih-
racat rakamları yanı sıra, belli 
merkezlerde kurulan boya-
haneler ve bu boyahanelerin 
de belli renkler konusunda 
uzmanlaştıkları görülür. 
Kayıtlarda, Tokat, mavi boya-
hanesi; Alaşehir, kırmızı bo-

yahanesi denilmiş ve boyahanelerin ihtisas alanları da ayrıca 
belirtilmiştir.

Bursa, Muradiye Külliyesi, Cem Sultan Türbesi (1479) Türbe içi, Türk Alı, Aşı boya kalemişi 
süslemeleri. (FK) 

Bursa, Muradiye Külliyesi, II. Murad Han Türbesi (1404-1451) Fatih Sultan Mehmed’in 
Babası adına yaptırdığı Türbe Taç Kapı sundurması Aşı Boyalı ahşap üzeri kalemişi (FK) 
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Beyaz Civanperçemi (MG) 



Geleneksel Dokuma Kültüründe 
Mordanlı Boyama

Medeniyetlerin büyük keşiflerinden biri mordanlı boyama ol-
malıdır. 1870’li yıllarda Kimyasal Alizarin’in, 1890’larda Kim-
yasal İndigo’nun sentezlenmesine kadar boyama gerektiren 
bütün estetik kültüre ait alanlarda, özellikle de Türk medeni-
yetinde doğal yollarla üretilen boyalar yaygın olarak kullanılır. 
Geleneksel el sanatlarında, halı, 
kilim ve tekstil dokumalarda kul-
lanılan Kökboyama ise; mordanlı 
ve mordansız boyama olmak üze-
re iki ana alanda uygulanır.
Çok özel olarak Anadolu coğraf-
yasına ait, Ceviz kabuğu, Haşhaş 
çiçeği ve Karamuk kökü direk 
boyayan bitkilerdir. Ayrıca bir 
mordana gerek kalmadan belli bir 
ısıya yükseltilen su içinde kay-
nayan bu bitkilerdeki pigmentler 
yün elyafa tutunurlar. 
Bu bitkiler dışındaki tüm boya-
malarda yün liflere boyanın tu-
tunması için mordan kullanılması 
zorunludur. 
Mordan, boyarmadde kaynağın-
daki boya moleküllerinin, bo-
yanacak hayvansal veya bitkisel 
liflere; ipe veya tekstil dokuma 
üzerine tutunmasını sağlayan 
yardımcı kimyasal etkendir.
Doğal boyamada mordan olarak, 
asit ve baz özelliği gösteren sirke, 
koruk, hayvan idrarı, odun külü, 
yabani erik, mazı pelidi, meşe pa-
lamudu gibi malzemelerle birlikte 
şap, demirsülfat ve kremtartar 
gibi maden tuzları da kullanılır.
Kökboyada; 
Bitkilerin, tohum, çekirdek, mey-
ve ve kabuğu, çiçek, yaprak, göv-
de ve kabuğu, ince dallar, sap, 
kök, toprak altı sürgünleri ya da 
yumru ve kabuğu gibi kısımları-
nın biri, birkaçı ya da tamamı bir 
arada kullanılabilir. Böcek türle-
rinin ise dişi olanları boyamada 
kullanılır. 
Kökboyamalarda; üç çeşit mordanlama yöntemi vardır:
Önceden mordanlama: 
Boyanacak olan ipler hangi renk elde edilecekse ona uygun 
olarak seçilen mordanla boyanacak ip ağırlığının 20 katı 80 
derece su çözeltisi içinde 1 saat kaynatılır. Sonra yine aynı çö-

zelti içinde en az 1 gün bekletilip çıkarılır ve gölgede kurutula-
rak boyamaya hazır hale getirilir. Mordanlama yöntemlerinden 
en ideali, önceden mordanlama yöntemidir.
Birlikte Mordanlama: 
Acil durumlar için kullanılan bu yöntemde, boyanacak ipler 

hangi renk elde edilecekse ona 
uygun seçilen boyarmadde, mor-
dan ile boyanacak ip ağırlığının 
20 katı 80 derece su çözeltisi 
içinde 1 saat kaynatılır. 
Burada boyarmadde, mordan ve 
ip çileleri çözelti içerisinde aynı 
anda bir arada uygulanır ve bo-
yama bitince çileler yıkanıp ku-
rutulur.
Sonradan Mordanlama: 
Bazı renklerin elde edilme süre-
cine bağlı olarak önce boyama 
işlemi yapılır, sonra mordanlanır. 
Örneğin siyah renk elde etmek 
için önce meşe palamudu ile 
boyama yapılır, sonra demirsülfat 
ile boyanacak ip ağırlığının 20 
katı 80 derece su çözeltisi içinde 
1 saat boyunca kaynatılarak mor-
danlama yapılır. 
Kökboyamada mordanların çok 
hassas oranları vardır: Şap, kay-
natma suyunda % 6, saçıkıbrıs % 
3, mazı ve kremtartar % 3 oranın-
da kullanılırsa ideal sonuç verir. 
Mazı peliti Türkiye’nin en önem-
li doğal sabitleyicisidir. Ak mazı 
ve kara mazı olarak iki çeşit mazı 
vardır ve mazı pelitlerinin deliksiz 
olanları daha makbuldür. 
Mordanlama yaparken süreç ve 
elyaf türü çok önemlidir. Örneğin 
yün elyaf boyarken farklı, pamuk 
elyaf kullanılırken farklı mordan 
kullanılması zorunludur. 
Mordan, boyarmaddeyi tutun-
durma ve haslık değerlerini art-
tırmanın yanı sıra “renk tonu”na 
da etki eden önemli kimyasal 

işlemdir. Örneğin Cehri bitkisi, şap mordanı ile boyandığın-
da sarı, demirsülfat mordanı ile boyandığında hâki elde edilir. 
Doğal olarak, mordan türü; boyanacak elyafa ve elde edilmek 
istenen halı ve kilimin tasarımındaki renge göre belirlenir.

Ceviz (MG) 

Mazı Peliti (MG) 

Kök boyama (MG) 
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Kökboyama yapılmış çileler kazandan çıktığı an (MG) 



Kökboyama
Kökboyamada, üç tür boyama yöntemi vardır: 
Direkt boyama, Mordanlı boyama ve Küpte boyama... 
Bu yöntemler, kullanılacak olan boyarmadde özelliğine göre belirlenir.
 
Direkt Boyama: 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Ceviz kabuğu, Haşhaş çiçeği, Karamuk kö-
künden boyama yapılırken mordanlama işlemine gerek yoktur. Bu bo-
yarmaddeler kimyasal direkt boyama özelliğine sahiptir. Bitki bir gün 
öncesinde ıslatılır. Boyanacak ip çilesi aynı miktarda bitki ile 20 katı çö-
zelti içerisinde 1 saat kaynatılarak boyama gerçekleştirilir. Boyanan ipler 
çözeltide bir gün bekletilerek yıkanıp durulanır ve kurutulur. 

Mordanlı Boyama: 

İstenen renge göre boyarmadde seçilir. Bitki oranı genellikle boyana-
cak ipin ağırlığı kadardır. Bir gün önceden boyarmadde kazanda ıslatılır. 
Bitkilerin öğütülerek kullanılması boyama süreçlerini daha verimli hale 
getirir. Sonra, önceden mordanlanmış ip çilesi soğuk suyla yıkanarak 
kaynamakta olan çözeltiye eklenir. Sürekli karıştırılarak 1 saat kaynatı-
lır. Çözeltinin içinde bir gün bekletilir. Yıkanıp durulanarak yine gölgede 
kurutulur. 

Küpte Boyama: 

Bazı boyarmadde kaynakları farklı bir yöntem kullanılarak önce indirge-
nir, sonra boyama yapılır. Mavi renk veren çivitotu ve indigo bitkisi ile 
boyama yapılırken önce bitkideki boyarmadde çeşitli doğal işlemlerle 
indirgenir. 
İndirgeme işlemi tarihsel dönemlerde küpler içerisinde yapıldığı için bu 
yönteme küp boyama denilmiş olmalıdır. İndirgenen çözeltiye ip çileleri 
atılır. Açık maviden Laciverte hangi ton isteniyorsa (Burada süre önemli-
dir) ona göre çözeltide bekletilerek çıkartılır. Ve Havayla temas sonrasın-
da renk belirmeye başlar. Oksijenle temasa geçen ip çileleri (açık havada 
bekleme aşamasında) istenilen renge dönüşür.
Kök boyamada en zor alan; yeşil, turuncu ve mor benzeri bir çok ara 
renklerin ve valörlerinin endirekt olarak elde edilmesidir. 
Ara renkleri elde etmek için hayvansal veya bitkisel lifler, önce ana renge 
boyanır, sonra diğer ana renkle boyanarak ara renkler elde edilmeye 
çalışılır. Örneğin Yeşil renk elde etmek için önce sarı renge boyanan ipler 
sonra çivitotu veya indigo ile boyanır ve istenilen yeşilin tonu elde edilir. 
Fakat bu iki ayrı işlem, sabitleme sırasında hep farklı kimyasal sonuç 
vereceği için, halı dokunup bittikten sonra apre ve yıkama işlemleri son-
rasında, iplikte dokuma öncesindeki renkle, yıkama sonrası kalan rengi 
aynen yakalayabilmek oldukça maharet isteyen bir konudur. 
Kök boyamada elde edilen rengin ışık, yıkama ve sürtünme haslık değer-
leri çok önemlidir. Bu sebeple doğadaki her bitkinin boyarmaddesi ışık, 
sürtünme ve yıkama haslıklarına dayanıklı değildir. Yüzyılların tecrübe-
siyle ışık, yıkama ve sürtünme haslıkları en yüksek bitkisel boyarmadde-
ler, Anadolu’da bu deneyimlerin sonucu bize miras kalmış çok özel bir 
“deneyim kültürüdür.

Kökboyama kazanında kaynatma sonrası demlenme (FK) 

Silifke Çaltıbozkır’da kökboyama (FK) 

Kazanda kırmızı kökboya (FK)  

Silifke Çaltıbozkır’da çile kurutma (FK) 
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S 67 Halı, abraşlı dokunmuş yün ipler detayı (FK)



Kökboyamada Bir Büyülü Alan... “Abraş”

Türk Dokuma Kültürü Ve 
Anadolu Bitkisel Boyarmaddeleri 

Geleneksel Anadolu kökboyama kültürünün en önemli yanı, et-
nografik koşulların getirdiği eksi nüansların dokuma kültürüne 
kattığı artı değerlerdir. 
Etnografik ve geleneksel koşullarda obadaki koyun sırtından alı-
nan ve temizlenen yün lifler, yine bu 
obada kirmanlarda iplik haline getiri-
lip, aynı evdeki küçük kazanlarda mor-
danlı veya mordansız boyama yapıla-
rak, yine evdeki tezgahta dokunurlar. 
Elde kirmanla bükümü yapılan bu çile-
ler, metreler boyundaki düzensiz sıklık 
ve seyrekliği nedeniyle, küçük boyama 
kazanında değişik sıcaklıklarda farklı 
kimyasal reaksiyonlar içinde, bütün bir 
çile uzunluğunda “büküm sıklığı farkı” 
ile, boyayı farklı tonlarında absorbe 
ederler. 
Sanayi devriminden sonra geliştirilen 
basınçlı boya kazanlarının aksine, ev-
lerdeki basınçsız kazanlardaki bu güzel 
eksiklik, ilk başta çilelerde de gözükür 
ama bu çok dikkatimizi çekmez. 
Ancak halı dokunup tamamlandığın-
da, maktadan ip kesiti yüzey olarak 
karşımıza çıkar ve halı finalde yıkama 
işlemi yapıldığında bütün motiflerin 
zemin renklerinde birbirinden farklı 
renk tonları adeta büyüler ve sihirli bir 
renk farklılığı dünyasına sizi götürür. 
Bu birinci kısım abraşdır. 
İkinci kısım abraş ise doğrudan et-

nografik koşulların yetersizliğinin güzelliğidir. (Abraş, Arapçadan 
halıcılığa geçen bir tabir olup benekli, alacalı, renk kusuru anla-
mındadır.)
Çok küçük ev kazanlarında bire bir kökboya ile çileler örneğin 

ancak bir- iki kilo civarında çileyi bo-
yama imkanına sahiptir. Halıya veya 
kilime gidecek örneğin kırmızı renk 
miktarı 5 kg. çile olduğunda biz bu 
kazanda 5 ayrı defada kırmızı boyama 
yapmak zorunda kalırız. 
Kazan sıcaklığı, boyarmaddenin boya-
ma etkinliği her beş kaynatmada asla 
aynı oranda olamayacağı için bu beş 
kazanda yapılan aynı renk ip çilesi, 
gözle bile ayıt edilen derecede mutlak 
bir “kazan farkı” oluşturur. 
Halı veya kilim dokunurken bir çile 
bitip bir diğeri başladığından, doku-
nup tamamlanan ve finalde yıkama 
işlemi yapılan halıdaki bu beş kazanda 
ayrı ayrı kaynatılan çileler, yıkamadan 
sonra halı ve motif zeminlerinde abraş 
olarak karşımıza çıkar. 
Buradaki abraş artık çok belirgindir 
ama işin sırrı da bu etnografik kusu-
run kudretinde gizlidir. Etnografik ve 
geleneksel bir halıyı, endüstri ürünü 
bir halıdan ayıran en önemli gösterge-
lerden sadece biri boyama alanındaki 
bu nüanslarda başlar. Ve anonim este-
tik tasarımdaki zenginlikle sürer gider.

M.Ö. 1000’li yıllarda Türk dokuma kültürü ve keçelerle başlayan 
ve onunla birlikte gelişen doğal boyamacılık Anadolu’ya yapılan 
büyük göç sonrasında zenginleşerek devam eder. Her coğrafi 
bölgenin zengin bitki örtüsüne sahip olmasının verdiği avantajı 
kullanan atalarımız, Anadolu’da çok köklü bir boyacılık geleneği 
oluşturur. Uzun yıllar boyunca bu köklü gelenek devam eder ve 
“Türk Alı, Türk cehrisi” gibi çok özel ve 
doğal daha bir çok renk, boya reçetele-
riyle dünyaya mal olur. 
Doğal boyarmaddelerin birçoğu gü-
nümüzde bitkisel ilaçların da en etken 
maddeleridir. Antioksidan özellikler içer-
diği için “toksin” ve doğal olarak kanse-
rojen değildirler. Bu nedenle de kirliliğe 
yol açmayan çevre, hayvan ve insana 
dost bir materyaldir. Birçok doğal bo-
yarmadde, “Antibakteriyel” özellikleriyle 
çevreye duyarlı eski ve yeni dünyanın en 
gözde ürünüdür. Kanserojen özellikler 

taşıdığı artık kesinleşmiş olan petrol ve kimyevi ürünlere bağlı 
olmayan Anadolu’daki doğal boyarmadde kaynaklarının bir çoğu, 
doğada endemik yolla oluşur ve dahası yüzyıllardır yapıldığı gibi 
hala istendiğinde de tarımı da yapılabilir en doğal bitkilerdir. Ana-
dolu florasındaki boyarmaddeler konusunda sözü en yetkin isme 
bırakıp özetlemeye çalışalım: (13) 

Adaçayı (Salvia sp) Boyarmadde: Lute-
olin. Adaçayının Anadolu coğrafyasında 
565 farklı türü vardır. Türk halı ve kilim 
dokumalarında sarı, Turuncu, zeytin ye-
şili, hâki ve parlak sarı renklerin boyan-
masında kullanılır.
Adi Karamuk (Berberis vulgaris L.) Mor-
dana gerek olmadan boyama yapılabilen 
bir boyarmadde kaynağıdır. Bitkinin sarı 
renkli kökleri halen Anadolu’nun birçok 
yerinde yün iplerin boyanmasında kul-
lanılmaktadır. Boyama sonucunda parlak 
sarı, sarı, orta sarı ve açık sarı elde edilir.

Halı, İç Anadolu, Şarkışla, 17.yy. üçüncü çeyrekte dokunmuş olabilir. Si-
vas Müzesi Envanter No: 8, Ebat: 140x198 cm., Kalite: 22x16 dm./ilme, 
El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: 
Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 

Bit otu (MG) 
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Adi Kızılağaç (Alnus glutinosa L.) Boyarmaddeler: Tanin, qu-
ercetin 3-glikozit, emodin. Mart, Nisan aylarında çiçek açar. 
Işık, nem ve derin toprakları seven ağaç; ırmak, çay ve dere 
kenarlarında görülür. 1940 yıllarına kadar, Malatya’da adi kı-
zılağaç kabuklarının tuzlu suda kaynatılmasıyla elde edilen 
boyarmadde, çarık derisi ve iplik boyamacılıkta kullanılmıştır. 
Bu yöntemle elde edilen boyaya “Afku” veya “Agku” denmiştir. 
Kimyon rengi, kahverengi, koyu kahve, kirli sarı elde edilir.
Ağrıdağı Kermesi (Porphyrophora hameli Brand) Boyarmad-
deler: Karminik asit, kermesik asit, flavo-kermesik asit, x1, x2, 
x3 (x1, x2 ve x3 yapısı aydınlatılmamış boyarmaddeler). Ağrı 
dağı etekleri Kafkasya ve Ermenistan’da kamış otunun kökle-
rinde yaşayan parazit böcektir. Yalnız dişi türleri boyarmadde 
içerir. Pers ve Arap yazarlar kırmızı olarak 
bilinen rengin Ağrıdağı kermesi ile bo-
yandığını ve bu ürünlerin ihraç edildiğini 
bahsederler. Yün, ipek ve tiftik iplerinin 
Ağrıdağı kermesi ile boyanmasıyla ya-
pılan kumaş halı ve yastık gibi ürünler 
Trabzon limanından Kırım ve oradan da 
ipek yolu ile Batı’ya ihraç edilmiştir. Kır-
mızı, mor, parlak kırmızı elde edilir.
Akdeniz defnesi (Laurus nobilis) Boyar-
maddeler: Quercetin, rutin, kempferol, 
leucocyanindin. Akdeniz sahillerinde 
750 m rakıma kadar yetişen, yağın-
dan sabun yapraklarından ise kozmetik 
ürünleri elde edilen bir bitkidir. Boya-
mada bitkinin kurutularak öğütülen çi-
çek ve yaprakları ile mordanlı boyama 
yöntemiyle yapılır. Sarı, kahverengi, hâkî 
elde edilir.
Asma (Vitis vinifera L.) Boyarmaddeler: 
Quercetin, quercitrin, karotin. Anado-
lu’da sıcak ve ılıman bölgelerde yetiş-
mektedir. Yaprakları boyarmadde olarak 
da Milas ve Fethiye’ de kullanılmaktadır. 
Sarı, zeytin yeşili, hâki, parlak sarı elde 
edilir.
Aspir (Carthamus tinctorius L.) Boyar-
maddeler: Carthamin, corocetin. As-
pir bir yağ bitkisi olarak yetiştirilmenin 
yanında; resim, kağıt, tekstil, gıdaların 
renklendirilmesi ve kozmetik gibi alan-
larda boyarmadde olarak da kullanıl-
mıştır. Türkiye florasında 7 türü bulunan aspir bitkisi Ankara, 
Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Isparta, Şanlıurfa’da yetişir. 
Mordanlı boyama yöntemi ile sarı, yeşil sarı, hâkî, parlak sarı 
ve altın sarısı elde edilir. Işık haslığı düşük olduğu için Aspir 
ile boyanmış iplerle dokunan halıların renklerinin solduğu gö-
rülmüştür. 
Bit otu (Inula viscosa (L.) Boyarmaddeler: Quercetin, datis-
cetin, az luteolin (x1, x2, x3). (x1, x2 ve x3 ‘ün yapısı aydın-
latılamamış). Bit otu halk arasında andoz otu olarak da bilinir 

Anadolu’nun dokuma yapılan köylerinde yün boyamacılıkta 
kullanılmıştır. Mordanlı boyamalarda Sarı, hâki, zeytin yeşili, 
parlak sarı elde edilir. 
Boyacı katırtırnağı (Genista tinctoria L.) Boyarmaddeler: Lute-
olin, genistein. Türkiye florasında 12 türü vardır. Anadolu’nun 
kuzeyinde ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülür. Mor-
danlı boyamalarda sarı, zeytin yeşili, yeşil sarı, parlak sarı elde 
edilse de çok tercih edilmez.
Boyacı sumağı (Cotinus coggygria SCOP =Rhus cotinus ) Bo-
yarmaddeler: Fisetin, sulfurein, sulfuretin. Ülkemizde Akdeniz 
kıyılarındaki maki alanlarının bulunduğu bölgelerde görülür. 
Bitkinin yaprakları ve ince dalları boyamada kullanılır. Ana-
dolu’da da 19. Yy. da halılarda sarı renk ipliklerin boyanma-

sında kullanmıştır. Taşpınar halılarının 
sarı renklerinde bu bitkinin kullanılmış 
olduğu görülür. Mordanlı boyamalarda 
kahve, sarı, zeytin rengi, haki elde edilir.
Cehri (Altın Ağacı) (Rhamnus petiola-
ris Boiss) Boyarmaddeler: Rhamnetin, 
rhamnezin, quercetin, kempferol. Tür-
kiye florasında 21 türü vardır. Osmanlı 
döneminde Orta ve Doğu Anadolu’da 
ziraatı yapılmış ve önemli bir ihracat 
ürünü olmuştur. Boyacı dikeni, Altın 
ağacı, alacehir ve akdiken olarak da 
bilinen cehri, 15. ile 17. Yy. da dokun-
muş olan birçok Anadolu halılarının sarı 
renklerinde boyarmadde kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Mordanlı boyamalarda tu-
runcu, sarı, zeytin yeşili, haki, parlak sarı 
elde edilir.
Ceviz (Juglans regia L.) Boyarmadde: 
Juglon. Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu 
ceviz ağacının anavatanıdır. Meyvesinin 
en dışındaki yeşil kabukları ve yaprakları 
boyamada kullanılır. Günümüzde Ana-
dolu dokumalarında azda olsa kullanımı 
devam etmektedir. Direkt boyama yönte-
mi ile (mordana gerek kalmadan) kahve-
rengi, açık kahve, koyu kahve elde edilir.
Civanperçemi (Achillea sp.) Boyarmad-
deler: Luteolin, quercetin, isorhamnetin, 
apigenin. Türkiye florasında 44 türü (50 
Takson) olan beyaz ve sarı civanperçe-
mi, Mayıs ve Ekim ayları arasında çiçek 

açar. Kayalık ve verimsiz topraklarda yetişir. Boyama için bitki-
nin çiçekleri ve sapları kullanılır. Mordanlı boyamalarda turun-
cu, sarı, zeytin yeşili, hâki, parlak sarı elde edilir.
Çivit otu (Isatis tinctoria L.) Boyarmaddeler: İndikan, isatin B.  
Türkiye florasında doğal olarak yetişir. 34 Türü (46 Takson) 
ile yayılış göstermekle birlikte bunların içerisindeki indigotin 
oranı çok azdır. Çivit otu MÖ ki dönemlerde Mezopotamya’da 
mavi renk boyamalarda kullanılmıştır.

Boyacı sumağı (MG) 

Cehri (MG) 
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Aynı zamanda Antik Yunanda ve Roma İmparatorluğunda çivit 
otunun indigo boyarmaddesinin kaynağı olduğu biliniyordu. 
Çivit otundan elde edilen boyarmadde tekstil boyamacılığının 
yanında pigment olarak duvar resimleri, tablolar ve kâğıt bo-
yamacılığı gibi alanlarda da kullanılır. Küp boyama yöntemi ile 
Lacivert, Mavi elde edilir. 
Defne (Daphne oleoides Schreber) Boyarmadde: Luteolin. 
Halk arasında havadana, develikotu olarak da bilinen defne 
toksik özellik göstermesine rağmen ağrı kesici, romatizma, 
gut ve birçok hastalıklarda da kullanılır. Antalya Döşemealtı 
halılarında sarı renk boyamalarda halen kullanılmaya devam 
etmektedir. Sarı, zeytin yeşili, yeşil 
elde edilir.
Efelek (Rumex sp.) Boyarmadde-
ler: Emodin, emodin 8-O-glukozit, 
physicon glukozit, chrysophanol, 
physican. Labada olarak da bilinen 
efelek, Rumex cinsine ait çok yıllık 
otsu bitkidir. Yeşil olan tohumları 
sonradan kahverengiye dönüşür. 
Türkiye’nin hemen her bölgesinde 
görülebilen bitki, su arkları, dere ve 
yol kenarlarında çalılıklar arasında 
diğer bitkilerle birlikte yetişir. Batı 
Anadolu köylerinde labadanın yap-
rakları kökboya (Rubia tinctorum) ile 
birlikte kahve, kırmızı elde etmek için 
mordan maddesi olarak da kullanılır. 
Mordanlı boyamada Turuncu, zeytin 
rengi, zeytin yeşili, altın sarısı elde 
edilir.
Ekin koşinil (Porphyrophora tritici 
Bod.) Boyarmaddeler: Karminik asit, 
kermesik asit. Ekin koşinil buğday 
bitkisinin köklerinde parazit olarak 
yaşayan bir böcektir. Orta Anadolu 
bölgesinde endemik olarak yaşar. 
Böceğin içerdiği boyarmadde koşi-
nil ve Ağrıdağı kermesi ile benzerlik 
gösterir. 2-3. Yy.a ait Palmira tekstil-
lerinin kırmızı renkli olanların boyar-
maddesidir. Bu analizlerde kullanılan 
boyarmadde kaynağı Ağrıdağı ker-
mesi veya Ekin koşinil olarak tespit 
edilmiştir. Kırmızı, mor, parlak kırmızı elde edilir.
Gence (Datisca cannabina L.) Boyarmaddeler: Datiscetin, ga-
langin, kaempferol.  Türkiye florasında sadece 1 türü vardır. 
Kazdağı otu olarak da bilinen gence; Karadeniz bölgesinde, 
Batı ve Güney Anadolu’da yetişmektedir. Boyama için bitkinin 
toprak üstü tüm kısımları kullanılır. Türkiye’nin Kuzey Batısında 
Yörükler tarafından boya bitkisi olarak geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de halı ve kilimlerde kullanılır. Mordanlı boya-
malarda koyu sarı, zeytin yeşili, yeşil sarı, açık sarı elde edilir.
Havaciva otu (Alkanna tinctoria Tausch ve Arnebia densiflora) 

Boyarmadde: Alkannin. Havacıva halk arasında, egnik, kara-
vernik, eşek hıyarı gibi isimlerle bilinir. Boyamada bitkinin 
kökleri kullanılır. Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde ve İç Anado-
lu’da Eskişehir, Ankara, Ürgüp, Kayseri ve Divriği’de yetişmek-
tedir. Bazik ortamda mavi, asidik ortamda ise kırmızı renk elde 
edilir.
Hayıt (Vitex agnus castus L.) Boyarmaddeler: Luteolin. Hayıt 
bitkisine en yaygın olarak Anadolu’nun sıcak bölgeleri, Ak-
deniz, Karadeniz, Güney Anadolu ve Batı Anadolu’nun kıyı 
kesimlerinde nehir ve dere yataklarında rastlanır. Anadolu’da 
geçmişte boya bitkisi olarak kullanılmıştır. Mordanlı boyama-

da Turuncu, sarı, zeytin yeşili, hâki, 
açık sarı elde edilir.
İç Anadolu karamuğu (Berberis cra-
taegina DC) Boyarmadde: Berberin. 
Türkiye’de Batı Anadolu dışında he-
men her tarafta görülür. Özellikle en 
geniş yayılımını İç Anadolu’da yapar. 
Avrupalı kaynaklara göre karamuk 
kökünün kullanımı 14. Yy.’a kadar 
gitmektedir. I. Dünya Savaşında Os-
manlı ordusunun çadırları karamuk 
kökü ile boyanmıştır. Ayrıca bitkinin 
sarı renkli kökleri halen Anadolu’da 
yün boyamacılığında kullanılmakta-
dır. Mordanlı boyamada Parlak sarı, 
sarı, orta sarı, açık sarı elde edilir.
Kantaron (Hypericum empetrifoli-
um Wild) Boyarmadde: Quercetin. 
Türkiye’de 70 kadar türü bulunduğu 
bilinmektedir. Batı ve Güney Ana-
dolu’da yabani olarak yetişmektedir. 
Sarı renk boyamalarda kullanılmıştır. 
Işık haslığı iyi olmadığı için boyanan 
elyaf kısa sürede solar. Turuncu, 
sarı, zeytin yeşili, haki, açık sarı elde 
edilir.
Katırtırnağı (Spartium junceum L.) 
Boyarmadde: Luteolin. Yayılma alanı 
Akdeniz’den başlayarak Karadeniz, 
Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Denize 
yakın fundalıklarda yayılım gösterir. 
Boyarmaddesinin haslıkları yüksek 
olması nedeniyle iyi bir boya bitkisi 

olarak bilinir. Mordanlı boyamalarda turuncu, sarı, zeytin ye-
şili, hâki, parlak sarı sarı elde edilir. Krom mordanı ile yapılan 
boyamalarda aynı renklerin koyu tonları elde edilir.  
Kekik (Thymus sp) Boyarmadde: Luteolin. Tekirdağ, Çanakka-
le, İstanbul, Bursa; Sakarya, Zonguldak, Amasya, Tokat, İzmir, 
Adana, Antalya, Gaziantep ve Aydın illeri başta olmak üzere 
hemen her bölgede doğal olarak yetişmektedir. Daha çok ba-
harat olarak kullanılan kekik sarı renk boyamalar için haslıkları 
yüksek boyarmadde içermektedir. Mordanlı boyamada Sarı, 
zeytin yeşili, hâki, açık sarı elde edilir. 

Sarı Civanperçemi (MG) 

Papatya (MG) 
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Kökboya (Rubia tinctorum L.) Boyarmaddeler: Alizarin, pseu-
dopurpurin, purpurin, munjistin, rubiadin, xanthopurpurin, 
purpuroxanthin, lucidin, chinizarin, christofin, antrhagallol. 
Kökboyanın anavatanı Anadolu’dur. Türkiye florasında 5 türü 
vardır. Kırmızı renk için en önemli boya bitkisi olan kökbo-
yanın yüzyıllar boyunca tarımı yapılmıştır. Bitkinin uzun süre 
tarımı yapılmasına rağmen yeni türleri geliştirilememiştir. Ta-
rımı yapılan kökboya  ile yabani olarak yetişen kökboya ara-
sında herhangi bir fark yoktur. Taze olarak toplanan kökboya 
rizomları kurutulduğunda purpurin 
boyarmaddesi alizarine dönüşür. 
Bu sayede parlak kırmızı ve ton-
ları elde edilir. Türkiye’de Manisa, 
Demirci, Gördes, Konya, Aksaray, 
Niğde, Sivas, Kayseri, Kırşehir, 
Çorum, Yozgat, Malatya, Elazığ, 
Adıyaman, Amasya, Ankara, To-
kat, Kahramanmaraş, Çanakkale, 
Muğla gibi illerde yabani olarak 
yetişmekle birlikte bazı bölgelerde 
tarımı da yapılmaktadır. Mordanlı 
boyamalarda parlak kırmızı, kah-
ve, kırmızı, koyu kırmızı, mor elde 
edilir.
Mazı meşesi (Quercus infecto-
ria Olivier) Boyarmadde: Tanin. 
Haziran, Temmuz aylarında Mazı 
Arısı’nın dişisi yumurtalarını mazı 
meşesinin tomurcuklarına bırakır. 
Bırakılan yumurtaların etrafında 
ince zarlı, yağlı madde, şeker ve 
proteince zengin bir beslenme 
tabakası olan gomalaklar (gal) olu-
şur. Sümerlerden günümüze mazı 
gomalaklarının, boya ve dericilik 
olmak üzere mürekkep yapımı gibi 
çeşitli alanlarda kullanıldığı bilin-
mektedir. Meşe mazısı boyama 
ve tanen için toplanır, öğütülerek 
yünle birlikte kaynatılır. Elde edilen 
renk kirli sarı ile kahve arasında bir 
renktir. Bu boyamaya halk arasında 
“tetre” boyama denir. Eskiden Tet-
re renge boyanmış yünler, demir 
şapı veya demir içeren çamur ile 
mordanlanarak siyah renk elde 
edilmiştir. Türk halı ve kilimlerin-
de siyah boyamalar bu şekilde 
yapılmıştır. Ancak bu tip boyama-
lar yüzyıllar geçtikçe dökülür ve 
zamanla siyah boyanmış bölgeler 
aşınır. Mordanlı boyamada Taba rengi, siyah, kahverengi, gri 
elde edilir. Mazıdan elde edilen renkler ışığa karşı pozitif sol-
ma gösterir. Işıkta kaldıkça renkler koyulaşır.

Melisa (Melissa officinalis L.) Boyarmaddeler: Luteolin 3- gli-
kosita. Oğulotu olarak da bilinen Melisa (Labiatae) yaprakları 
yatıştırıcı ve gaz söktürücü olarak kullanılır. Mordanlı boyama-
da Sarı, kahverengi, yeşil, hâki, açık sarı elde edilir.
Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Boyarmadde: Quercetin. 
Güney Batı Anadolu ve Orta Anadolu’nun dağ köylerinde sa-
kız ağacı veya çitlembik olarak bilinir. Yağ üretiminde kulla-
nılır. Antep fıstığı aşılanmaktadır. Menengiç geçmişte Bursa 
kumaşlarının bazılarında ipliklerin sarı renge boyanmasında 

kullanılmıştır. Anadolu’da ipeği sarı 
renge boyama yanında Toroslar’da 
yörükler tarafından dokunan halı 
ve kilimlerin sarı renk boyama-
larında kullanmaktadır. Mordanlı 
boyamada Sarı, kahverengi, hâki, 
açık sarı elde edilir.
Muhabbet çiçeği (Reseda luteola 
L.) Boyarmaddeler: Luteolin, api-
genin. Muhabbet çiçeğinin yapı-
sında bulunan temel boyarmadde 
luteolin ile boyandığı saptanan 
birçok eski tekstil çok az solarak 
günümüze kadar ulaşabilmiştir. 
Işık haslığı yüksek bir boyarmad-
de kaynağıdır. Devleti Aliyye’de 
oldukça önemli boya bitkisi olan 
muhabbet çiçeği hem yün hem 
ipek boyamada sık kullanılmıştır. 
Bitkinin Türkiye ve Avrupa da ta-
rımı 19. yüzyılın sonlarına kadar 
devam etmiştir. Mordanlı boyama-
larda sarı, zeytin yeşili, hâki, parlak 
sarı elde edilir.
Mürver (Sambucus nigra L.) 
Boyarmaddeler: Chysanthemin, 
sambucin, quercetin. Türkiye’de 
Marmara, Kuzey Anadolu, Orta 
Anadolu’nun nemli dere yatakları 
ve yamaçlarda yetişir. Mordanlı 
boyamada Sarı, zeytin yeşili, hâki, 
açık sarı elde edilir.
Nane (Mentha sp.) Boyarmadde-
ler: İsoorienin, vicenin-2, hypola-
etin, lucenin-1, luteolin 7-O-gliko-
zit ve tricetin glikozitleri. Rutubetli 
yerlerde yetişir. Dünyada 15 kadar 
türü vardır. Türkiye’de Kuzeybatı, 
Batı Anadolu’da çok fazla yetiş-
mektedir. Genellikle baharat olarak 
kullanılan nanenin birçok çeşidi 

de boyarmadde olarak kullanılmıştır. 
Özellikle İt nanesi Mersin Mut yöresinde yörükler tarafından 
yün boyamada kullanılmaktadır. Mordanlı boyamada Kirli sarı, 
kahverengi, hâki, açık sarı elde edilir.  

Kökboya ile boyalı çileler (MG) 

Yeni Kazılmış Kökboya Kökleri ve Rizomları (MG) 

Muhabbet çiçeği (MG) 
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Doğal boyanmış çileler (MG) 



Palamut meşesi (Quercus ithaburensis Decaisne) Boyarmad-
de: Tanin. Türkiye florasında 20 kadar meşe türü bulunmak-
tadır. Bunların meyveleri “palamut” olarak bilinir. Geçmişte 
deri boyamasında ve tabaklamada kullanılmıştır. Türk halı ve 
kilimlerinde demir mordanla siyah rengi elde etmekte kulla-
nılmış olup, tanin olması dolayısıyla 
uzun sürede siyaha boyanmış kısım-
larda aşınmalar olmaktadır. Taba rengi, 
siyah, kahverengi, gri elde edilir. Yak-
laşık olarak 1 kilo ipin boyanmasında 
yarım kilo palamut gereklidir.
Papatya (Anthemis sp.) Boyarmad-
deler: Luteolin, apigenin, quercetin, 
az miktarda diğer flavonoidler. Boyacı 
papatyası olarak da bilinen beyaz pa-
patya 10 ile 35 santimetre boyunda 
bir yıllık, otsu ve parçalı yapraklı bir 
bitkidir. Türkiye’de 50 türü vardır. Pek 
çok tür geçmişten günümüze kadar 
ipek ve yün boyamacılıkta oldukça 
yaygın kullanılmıştır. Sarı rengin ya-
nında kökboya ile birlikte kullanılarak 
turuncu, indigo ile birlikte kullanılarak 
yeşil renk elde edilmiştir. Mordanlı 
boyamada sarı, zeytin yeşili, hâki, açık 
sarı elde edilir.
Safran (Crocus sativus L.) Boyar-
maddeler: crocin, croceti, Türkiye 
florasında 4 türü vardır. Anavatanı 
Anadolu’dur. Anadolu’da 3000 yıldan 
beri tarımı yapılmaktadır. Mordanlı 
boyamada sarı, kahverengi, parlak 
sarı, açık sarı elde edilir.
Sığırkuyruğu (Verbascum sp.) Bo-
yarmaddeler: Luteolin, apigenin, 
luteolin-4’-metileter. Türkiye’de 250 
kadar türü vardır. Hemen her yerde 
yetişir. Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve 
Orta Asya’da sayısız çeşitleri bulunur. 
Sığırkuyruğu “mum fitili” ve yararsız 
bir bitki olarak bilinir. Keçinin dışında 
hiç bir hayvan yemez. Boyamada bit-
kinin toprak üstünde kalan kısımları-
nın tümü kullanılır. Türkiye’de yörükler 
ve Anadolu’nun birçok köyünde halı 
yünü boyamalarında kullanılmaktadır. 
Geçmişte sığırkuyruğu çiçekleri saçın 
sarı renge boyaması için tercih edil-
miştir. Mordanlı boyamada sarı, kah-
verengi, hâki elde edilir. Boyamada 
renk tonu, sıcaklığa ve süreye göre 
değişiklik gösterir.
Soğan (Allium cepa L.)Boyarmadde: Quercetin. Kuru soğanın 
kabukları boyarmadde içermektedir. 3000 yıldır tarımı yapıl-

maktadır. Orta Asya kökenli bir bitkidir. Mısır mezarlarındaki 
resimlerde kullanılmıştır. Bitkisel ilaç olarak da kullanılmıştır. 
Birçok kaynakta sarı boya bitkisi olarak bilinen soğan kabuğu 
Hiristiyanların paskalya törenlerinde yumurtaların renklendiril-
mesinde kullanılmıştır. Bitkinin ışık haslığı çok düşüktür. Mor-

danlı boyamada turuncu, sarı, zeytin 
yeşili, hâki, açık sarı elde edilir.
Sumak (Rush coriaria L.) Boyarmad-
deler: Myricetin, quercetin, tanin. Tür-
kiye’de Batı, Güney Anadolu, Karade-
niz, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde 
tek ya da topluluklar halinde bulunur. 
Geçmişte siyah ve kirli sarı renkler 
için ipek ve yün boyamacılığında kul-
lanılmıştır. Tanin içermesi dolayısıyla 
deri tabaklamasında kullanılır. Boya-
malarda boyarmadde olarak kullanıl-
ması yanında mordan maddesi olarak 
da kullanılmıştır. Pamuk ve keten bo-
yamacılığında ışık haslığı yüksek bir 
boyarmadde kaynağıdır. Şap mordan-
la sarı, demir mordanla griden siyaha 
kadar olan renk tonları elde edilir. 
Sütleğen (Euphorbia sp.) Boyar-
madde: Quercetin. Türkiye florasında 
50 türü vardır. Boyama için bitkinin 
toprak üstünde kalan bütün kısımları 
kullanılır. Halk arasında boya bitkisi 
olarak bilinmesine rağmen bazı kay-
naklarda nadiren de olsa, boya bitkisi 
olarak bahsedilmektedir. Anadolu’da 
hem yerleşik köylerde hem de yörük-
lerde boyarmadde olarak kullanılmış-
tır. Işık haslığı çok düşüktür. Mordanlı 
boyamada turuncu, sarı, kahverengi, 
hâki, açık sarı elde edilir. Boyamada 
1 kg yün için 1-2 kg oranında bitki 
kullanılır.
Yoğurt otu (Galium verum L.) Boyar-
maddeler (köklerde): Pseudopurpurin, 
rubiadin,alizarin, lucidin, purpurin, 
purpuroxanthin. Türkiye’nin hemen 
her yerinde ve deniz seviyesinden 
2500 metre kadar olan yüksekte ya-
yılış gösteren bir bitkidir. Anadolu’da 
yaygın bir türdür. Üst kısmından sarı 
renkler, köklerinden ise kırmızı renk-
ler elde edilir. 19. yüzyılda yoğurt otu 
kökboya yetişmeyen Avrupa’nın kuzey 
kesimlerinde kırmızı renk için kullanıl-
mıştır. Ülkemizde de kökboyanın ye-

tişmediği kesimlerde bitki kökleri kırmızı, çiçekleri, yaprakları 
ve sapları sarı renk boyamalarında kullanılmıştır.

Sığır Kuyruğu (MG) 

Yoğurtotu (MG) 

Cehri ile Boyanmış Yapağı (MG) 
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Anadolu Istarı, Mersin, Silifke, Çaltıbozkır Köyü (FK) 



“BÖZ ARKAK” DAN “BÖZ ARKAK” DAN 
“ISTAR”A “ISTAR”A 

HALI KİLİM HALI KİLİM 
 DOKUMA DOKUMA

TEZGAHLARITEZGAHLARI
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Halı, İç Anadolu Şarkışla halı doku tasarım detayı, 17.yy. Üçüncü çeyreği, Sivas Müzesi Envanter No: 17, Ebat: 156x215 cm., Kalite: 38x30 dm./ilme El gücülü çapraz çözgüye 
bağlama Türk düğümü tekniği, Çözgü İpleri: Natürel iki kat “s” büküm yün, Atkı İpleri: Açık bakır renk tek kat “z” büküm yün, 3 sıralı, İlme İpleri: Doğal boyalı iki kat “z” büküm 
yün, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



İlk Dokuma Kültürü İçin Tarih Öncesi Derinliklerde Bir Arayış
Uygarlığın başlama noktasına dair ipuçları, araştırmacıların 
belki de en çok merak ettiği konuların başında gelir. Bez ayağı 
dokuma denilen düz bez dokuma ile ona benzer Halı kilim do-
kuma kültüründe araştırmacılarının en çok yoğunlaştığı nokta, 
dokuma denilen eylemin nasıl bir tezgahta yapılabildiğine, 
meraktan daha ötelerde, bilimsel, teknik ve gerçeğe yakın bir 
açıklama getirebilmektir. 
Bütün medeniyetlerde var olan giyinme ve örtünme gibi zo-
runlulukla insanoğlunun en temel ihtiyacı olan bez dokumanın 
keşfi nasıl başlamıştır? Gerçekten bu soru, medeniyetler tarihi 
araştırmacılarının en temel çözüm bulma noktalarından biri 
kabul edilir. Doğal olarak en erken uygarlığa ait çizili veya ya-
zılı materyal çok dikkatle izlenir. Mağaralara veya kayalara en 
erken çağlarda betimlenen tasvirler ve Arkeolojik kazı sonuç-
larından elde edilen bulgular veya veriler bu anlamda  belki de 
en temel araştırma kaynağıdır. 
Bir ikinci kaynak ise kutsal kitaplardaki vahiy bilgisi kabul 
edilir. Tevrat, İncil ve Kur’an’da, 
insanın Hazreti Adem’ den baş-
latılan tarihi, bu konuya dair kut-
sal bilgiyi içerir. İlk insanlar, bu 
başlangıç itibariyle giyinme ihti-
yacını nasıl çözümlemiş olabilir? 
Buna kestirmeden verilen aklî 
cevap hayvan derilerinin önce 
ham sonra işlenerek kullanıldığı 
yönündedir. 
Ancak, bu en temel sorudan 
başlandığında kutsal bilginin de-
ğeri çok enteresan sonuçlar verir 
derinlik içerir: Nisa 113: “Allah 
sana ilim ve hikmeti indirmekte 
ve bilmediklerini sana bildirmek-
tedir, Allah’ın sana lütuf ve ikramı 
çok büyüktür...” 
Buradan anlayabildiğimiz ka-
darıyla insanın varoluş yaşam 
kalıplarında, nasıl bir yol hari-
tasından geçmesi gerektiği kendisine öğretilmektedir. Kutsal 
içerikte, tarım, ziraat veya hayvanlardan yaralanma usulleri 
yanında Hazreti Nuh’a tufanda kullanabileceği geminin yaptı-
rılmasına ait çok detay bilgiler verilir. 
(Kutsal metinlerdeki uygarlık verileri karşılaştırması çok de-
taylı başka bir çalışma konusu olup, burada sadece Kur’an’da 
Hazreti Adem ve Hazreti Nuh’la ilgili erken uygarlık verileri baz 
alınmıştır.)
Anlayabildiğimiz kadarıyla, toprağın keşfi, zirai prosesler, hay-
vanların eğitilebilmesi, yünlerin değerlendirilmesi, süt ürünü 
türevleri ile pamuk ve yünden iplik elde edilmesi, tezgahın bi-
çimi ve dokuma becerisi benzeri ilk insanın veya sonuncu ne-
sil insanın, medeniyete dair bütün stratejik yaşam dönüşüm-
leri, inansın veya inanmasın, bir şekilde insana bildirilmekte, 
onu bulma, keşfetme yolu açılmakta, gayreti desteklenmekte 

ve hedefine varışı kolaylaştırılmaktadır. 
Dokuma ve dokuduğunu kullanma konusunda asırlardır nasıl 
bir gelişim sürecinin içinde olabiliriz? sorusuna, bu ilk dönemi 
anlamaya çalışan araştırmacılar, tarihi kayıtları bu kapsamda 
değerlendirip, ilginç bazı ip uçlarını, yeterli belge bulunmadığı 
için de sorgulamakla yetinirler: 
İlk insan Hazreti Âdem ve Havva’nın kendi ihtiyaçları için 
örtünecek giysiler (!) yapıp giyindikleri konusunda Taberi’de 
bazı bilgiler yer alır. (14) Yine ilk insan Adem’den başlatılan 
Peygamberler tarihi literatüründe, Hazreti Adem’in oğlu Şit 
(Şis)’in, Hallaç (yünü bu iş için üretilmiş tarak ve yayla atarak 
kabartan) ve Nessac (İplik bükerek dokuma yapan, çuhacı) 
olduğu zikredilir (15). Benzeri bir çok kaynak nedeniyle, Ana-
dolu Ahiliğinde başlangıcından bu yana Hazreti Şit, hallaç ve 
dokuyucu esnafının piri kabul edilir. 
Hazreti Şit’in torunlarından Hazreti İdris’in, iğneyi icat ettiği, 
ona delik açarak dikiş diktiği, insanlara elbise dikerek rızkını 

temin ettiği belirtilir (16). Bura-
dan giderek Anadolu Ahiliğinde 
uzun yıllar boyunca Hazreti İdris 
de, terzilerin piri olarak kabul 
edilir. 
Benzer kaynaklarda, insanların 
Hazreti İdris öncesinde koyun 
yününden keçeler yapıp giydiği 
de belirtildiği için(16) Hazreti 
Adem ve Hava’nın yaptıkları ey-
lemin aslında dokumadan daha 
çok “keçecilik” olduğu anlaşılır. 
Büyük Nuh tufanı sonrası Haz-
reti Nuh ve oğulları döneminde 
insanlık tarihi yeni bir döneme 
girer. Hazreti İbrahim, Güney 
Anadolu’da ve Mısır’da geçen 
yıllar sonrasında Hacer’den olan 
oğlu Hazreti İsmail’i alarak Haz-
reti Adem’in yaşadığı toprakla-
ra, Mekke’ye yerleşir ve birlikte 

Hazreti Adem tarafından yapılıp Nuh tufanında yıkılmış olan 
Kâbe’yi yeniden inşa ederler. Kaynaklarda 137 yaşında Mek-
ke’de vefat eden Hazreti İsmail’in çobanlık, avcılık, hallaçlık ve 
keçecilik yaptığı yer alır. (15)
Hazreti İbrahim’in Sare’den olan oğlu Hazreti İshak (İsrailoğul-
ları) torunlarından Hazreti Yusuf’un, kazzaz (İpek kozasından 
iplik üretimi ve boyaması yapan) olduğu, bina yapımı için ker-
piç ürettiği ve ilk defa kâğıt yapımını bulduğu, yazı yazdığı ve 
kâğıtlarla dolu bir odasının olduğu zikredilir. (16)
Yine Hazreti İshak’ın torunlarından dayanılmaz hastalıklara 
sabrıyla meşhur olan Hazreti Eyyüb’ün de kazzaz olduğu, vü-
cudundaki yaralara bez bağlama geleneğinin onun bu mesleği 
vesilesiyle başladığı kaydedilir. Rivayetler içinde, Hazreti Mu-
sa’nın, Kayınpederi Hazreti Şuayb yanında keçeden külah ve 
koyun yününden dokuma yaptığı bilgileri yer alır. (16) 

Mersin Toroslar Dokurcun Yaylası Oba evinden Tarsus yamaçlarında “Ashab-ı 
Kehf” vadisine panorama (FK) 
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Figürlü Seramik Yağ Kabı, Mısır, M.Ö. 550-530, Çapı: 17,15 cm The Metropolitan Museum of Art, New York,. Env No: 31.11.10 (Met Museum Arşivi) 



Hazreti Lokman’ın geçimi için pek çok meslek icra ettiği ve 
yaptığı işler arasında kadılık, hekimlik, tüccarlık, terzilik, ço-
banlık, dokumacılık, yorgancılık, marangozluk, çiftçilik, gibi 
meslekler sayılır. (17) 
Miladi yılların başlangıcında ise Hazreti İsa’nın, kumaş boya-
macılığıyla uğraştığı bildirilerek şöyle bir anekdot nakledilir: 
Hazreti Meryem boyacılık öğrenmesi için çocukluğunda Haz-
reti İsa’yı bir boyacının yanına çırak olarak verir. Bu boyacıda 
boyanmak üzere sipariş kumaşlar birikir, bu sırada boyacı 
ustasının başka bir işi çıkınca kumaşları boyama işini İsa’ya 
bırakır. Boyacı, İsa’ya çeşitli renklerde boyanacak kumaşları, 
renk numuneleriyle bırakır ve gider. İsa, kumaşları alıp nu-
mune renklerine göre boyar ve sonunda hepsini aynı boya 
kuyusuna batırır. Boyacı işini bitirip dönünce kumaşları ne 
yaptığını sorar. İsa “Boyadım” diyerek kuyuyu gösterir. Usta, 
tek kuyuya bakıp “Hepsi mi?” diye telaşlanınca İsa “Evet” der. 
Usta “Tüm kumaşları berbat ettin” 
diyerek onu azarlar. Hazreti İsa 
kumaşları kuyudan çıkarıp usta-
sına gösterince istenen renklere 
göre ayrı ayrı boyandığı hayretle 
görülür.(18)
Tek boya kuyusundan her kuma-
şın ayrı ve istenilen renkte çık-
ması henüz çocuk olan Hazreti 
İsa’nın büyük bir mucizesidir. 
Arkeolojik veriler, yukarıda geçen 
Hazreti Adem, Şit ve İdris için 
düşünülen Prehistorik ve Erken 
Neolitik dönem için dokuma 
tezgahı, aletleri veya dokunmuş 
parçalar açısından henüz bir verinin bulunmadığı dönemdir. 
Tarihçilerin bakışı ise, kutsal kitaplardan tefsir yollu çıkarım-
ların bir arayışı. 
Bu tanımlamalar; henüz mesleklerin oluşmadığı dönemlerde 
meslek veya seçimi ötesinde, uygarlık içinde yol almanın belki 
de zorunlu koşulları sayılabilir. 
Hazreti Nuh ve tufan sonrasını işaret eden “Kalkolitik çağlar” 
için bile, Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da bu yönüyle do-
kuma ağırşakları gibi artık antik dönemler için tanımlanabilen, 
temel bez dokuma gereçlerinin ilk evresinin başladığı anlaşılır. 
Anadolu, Hacılar ve Çatalhöyük gibi Neolitik dönem kazıların-
da elde edildiği söylenen karbonlaşmış bazı dokuma parça-
ları, iyi niyetle M.Ö. 8000’lere giden Neolitik bir bez dokuma 
kültürünü akla getirse de; Anadolu Kalkolitik dönemi kazıları 
aynı hafriyatlarda karıştırılabilmesi çok olası bir üst katman 
olduğu için, ağırşaklarla birlikte değerlendirilmesi gerekli bu 
parçaların Neolitik değil, Kalkolitik olan Milat Öncesi 5000- 
4000’leri işaret etmesi, şu anki bez dokuma teknik verilerine 

daha uygundur. Ağırşak dışında bu dönemlere ait dokumalar 
veya ona ait teknik malzemeler Anadolu neolitik veya kalkolitik 
çağ kazılarında ele geçtikçe araştırmacılar tarafından bu bilgi-
ler de güncellenebilecektir. 
Bugün Çin İpek Müzesinde bulunan ve Hemudu kültürüne ait 
olduğu açıklanan, fakat kaynağı Tiyanşan (Tanrı Dağı çevresi 
Türk yerleşimleri) ismiyle verilen ve 6500 yıl öncesine tarih-
lendirilen yün dokuma avadanlık parçaları bu anlamıyla dün-
yadaki erken dokuma eylemi (dokuma tezgahı değil) gereçleri 
kabul edilebilir. (Kuşku uyandıran açıklamada: “Tianluoshan 
tezgahı (!) Yuyao, Zhejiang Eyaleti’ndeki kazıdan çıkarılmış 
olup Zhejiang Arkeoloji Enstitüsü Koleksiyonu’nda yer almak-
tadır. Tianluoshan bölgesi Yuyao Şehrinde bulunur ve antik 
Hemudu kültürüne aittir.” deniyor... (Bir dünya markası olan 
Hereke Halıları imitasyonlarını dünyaya pazarlayan Çin’li bazı 
halı firmaları, halıcılıkla ünlü eyaletleri içinde bir köy ismini 

Herere diye açıklayarak yasal 
bir pazar bulmuştu. Türkiye’ye 
getirilen bu halılar, sedeflerin-
deki HERERE yazısı “R”si üstten 
bir ilme söküldüğünde “Hereke” 
okunuyor ve Avrupa’ya ihraç edi-
liyordu...) 
Metropolitan Museum’da bulu-
nan, M.Ö. 1897-1888 yıllarına 
tarihlendirilen Mısır, Bin Hasan 
Mezarı buluntusu resimde, çok 
detaylı bir bez dokuma yapılışı 
tasvir edilir. Yere çakılan ağaç ka-
zıklara üst ağaç  ve altta da ikinci 

bir ağaç levent tutundurulmuş, arasında gerdirilen çözgü ip-
lerine dokumacılar varan geleni açıp kapayarak mekik ipliğini 
karşılıklı göndermekte ve böylece dokuma yapılmaktadır. Bu 
betimlemeden 1300 yıl sonrasını işaret eden ve yaklaşık ola-
rak M.Ö. 550-530’lar dönemi eseri, New York Metropolitan 
Museum’da bulunan Mısır, seramik yağ kabı üzerindeki figür-
de ise, bez ayağı dokuma formundaki ilk dokumaların, dikey 
ipliklerin bir üst ağaca ağırşaklara bağlanarak asılması, yatay 
ipliklerin bu dikey ipler arasından birbiri içinden geçirilip, yu-
karıdan aşağıya dokunması ve sıkıştırılmasıyla yapıldığını gös-
terir. Öyle anlaşılır ki, antik çağlarda Mısır’da çok farklı dokuma 
kültürleri bulunmaktadır...
Dikeyde üst ağaca aşağıda ağırşaklara bağlanarak mukavemet 
sağlanan çözgü iplikleri vardır ve atkı denen yüz ipi yukarı-
dan başlayarak, bunlar arasından çaprazlama geçirilip yukarı 
doğru sıkıştırılmaktadır. Ana kuşakta devam eden resimlerde, 
yapağı veya pamuk topsları, boyama işlemi benzeri eylemler 
ve iplik bükümü aşamaları ve dokunmuş ürünlerin istiflenme-
si betimlenir.

Figürlü Seramik Yağ Kabı orta kuşak tasarım silindirik panorama, The Metropolitan Museum of Art, New York, Mısır, M.Ö. 550-530, Env No: 31.11.10 (Met Museum Arşivi) 

Mısır, Bin Hasan Mezarı Buluntusu Resim, M.Ö. 1897-1880, The Metropolitan 
Museum of Art, New York, Env No: 33.8.16 (Met Museum Arşivi) 
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“Boyacılık tarihine ait çok değerli tetkikleri bulunan Dr. Karl Reinking (Neckargemünd, Heidelberg) şu 
mütalaada bulunuyor: “Türk kırmızı boyacılığı, tabiatıyla pamuğun ve diğer nebatî ve madenî yardımcı 
maddelerin bulunduğu bir yerde icat edilmiş olması gerekir. Bu yer, Orta Asya stepleridir. Türk kırmızı 
boyacılığının orada oturan Türkler tarafından icat edildiği ve oradan Hindistan’a yayıldığı ve Türkiye’nin 
kurulmasıyla sonuçlanan göçlerle Küçük Asya’ya geldiği kabul edilir.” (19) 
Benzer şekilde uygarlığımızın başlangıcındaki, bu teknik ve kimyevi oluşumla birlikte, bez dokuma 
kültüründen sonra geliştirilen kirkitli kilim ve halı dokuma tekniğinin gelişiminin; Merkezi Asya’da 
Türk coğrafyasında en güzel ürünlerini verdiği düşünülür. 
Düşünülür diyebilmemizi sağlayan önemli veriler, basit bez dokumadan daha “farklı” olan kirkitli kilim 
ve halı dokumaların konusu dokuma tezgâhları ile ilgili olarak, doğduğumuz topraklarda, İç Asya’da, 
Büyük Hun İmparatorluğu himayesindeki 32 Türk  prensliği yerleşiminin önemli bir parçası Tarım 
Havzası güney kıyısındaki Hotan, Karadong, Mezartoprak, Niya, Endere, Miran ve Loulan’da; kuzey 
kıyısındaki: Turfan, Kara-hoca, Astana, Uşak-tal, Yar-hoto ve Hami’de M.Ö. 200’lere kadar tarihlendiri-
len Türk yerleşim yerlerinde, çok önemli dokuma malzemelerinin, muhteşem bir alt yapıyla karşımıza 
çıkmasıdır.
(Hun İmparatorluğuna bağlı bulunan prenslikler şöyle sıralanır. 1. Tölüs Krallığı 2. Tunghu (Dunghu) 
Krallığı 3. Timlin (Dimlin, Dimlic Krallığı. Bu krallığın mensupları, günümüzde Varto-Bingöl-Tun-
celi-Erzincan bölgelerinde konuşulan Zazaca ve Zazalar’ın Dimilice dedikleri Palo-Maden-Lice-Ha-
ni-Ergani-Siverek dolaylarında konuşulan aynı dilin bir başka şivesi veya ağzı olarak Dimiliki-Eski 
Daylemiler dilini konuşurlardı.) 4. Kırgız Krallığı 5. Usun Krallığı 6. Hu-Te Krallığı 7. Kanklı Krallığı 8. 
Fergana Krallığı 9. Alan Krallığı (Tunceli yöresindeki Alan Oymağı ile garabeti düşünülebilir.) 10. Tü- 
on-çin Krallığı 11. Kaşgar Krallığı 12. Yarkent Krallığı 13. HO ten (Hotan) Prensliği (Hotan adında Var-
to’da bir köy ve bölge bulunmaktadır.) 14. Yu-mi (Kiü-mi) Prensliği 15. Tsim-Tsiue Prensliği 16. Aksu 
Prensliği 17. Kü-me (Kie-me, Po-lo-kia Prensliği Çinlilerin tek heceli dil grubu özelliğinden ötürü 
böyle heceli isim taşıyan bir prenslik olmuştur.) 18. Wenso-Ven-so Prensliği 19. Karaşar Prensliği 
(Bu isim altında Varto Lolanları arasında Batı Lolan köylerinde bir köy bulunmaktadır.) 20. Şan-kue 
Prensliği 21. Goey-li Prensliği 22. Goey-siü Prensliği 23. Kiü-li Prensliği 24. Tsie-mo Prensliği 25. 
Lu-Lan (Lou-lan Prensliği. Bu prenslik, Lop Gölü yakınlarındaki Lobi bölgesinde olup, başkenti, yine 
Lop gölü yakınlarındaki Kan-ni-çing idi. M.Ö. 177 de Kunlar (Hunlar) tarafından büyük Türk Hakanlı-
ğına katılmış M.S. 14. yüzyılda bir grubun Hazar kıyılarına ve Balhan bölgesine göç ettiği anlaşılmak-
tadır. ) 26. Kamul Prensliği 27. Kio Prensliği 28. Pi-lu Prensliği 29. Yu-li-Ya-su Prensliği 30. Tsie-mi 
Prensliği 31. Tan-pe Prensliği 32. U-tan-Tsiü-li Prensliği (Lolanlılar, Hunlar ile birlikte kurulmuş olan 
konfederasyon içinde 25. prenslik olduktan sonra gerek İpek Yolunun ellerinde bulunuşu ve gerekse 
Çin ile Hun İmparatorluğu arasında olmaları nedeniyle önemleri bir kez daha artmıştır.) (20)
Anlaşılır ki; Büyük Hun İmparatorluğu himayesinde 32 Türk prensliği hinterlandı içindeki erken Türk 
uygarlığına ait, Baykal Selenga Vadisi (Ötüken) kurganları, Altay dağları Pazırık kurganları ve Taklama-
kan Tarım havzası Hotan, Loulan, Niya ve Turfan çevresinde yaşamış Erken yerleşik Türk toplumları, 
bez dokuma dışında halı kilim dokuma kültüründe çok zengin bir “alt yapıyı” bize miras bırakmıştır.
Macar asıllı İngiliz etnolog, arkeolog ve coğrafyacı Marc Aurel Stein, Hindistan Lahor’daki Oriental 
College’de görevliyken, Keşmirli Brahman Kalhana’nın Hindistan tarihi Racatarangini’yi 1892’de Sans-
kritçe, 1900’de “Keşmir Krallarının Bir Vakayinamesi” adıyla İngilizce yayımlar ve bölgeye olan büyük 
bir merakla Orta Asya Hotan, Loulan ve Turfan’a ilk keşif gezisini yapar. 
1904’te İngiltere’ye götürdüğü heyecan verici keşif, önce İngiliz vatandaşlığını, 1912’de dönüşünde, 
Hotan’dan getirdiği malzemeler de ona “Sir” unvanını sağlar. Kraliyet, Hotan kazıları ve araştırmaları 
için kesenin ağzını açar ve Stein 1906-08, 1913-16 ve 1930 yıllarında Hotan ve çevresi ile bütün 
Taklamakan Çölü Tarım Havzasında eski Türk Uygur yerleşim yerlerinde İngiltere Kraliyeti adına yü-
zey araştırması ve yüzeysel kazılar yapar. Tarihin bütün verileri Taklamakan çölü kumlarının arasında 
kendisine o kadar yakındır ki, birkaç sene içinde Tarihi İpek yolunu izleyerek, Uygur bölgesindeki 
hemen bütün yerleşim yerlerinde; Hotan, Karadong, Mezartoprak, Akterek, Farhadbeg, Niya, Endere, 
Miran, Çakılık, Loulan, Turfan, Astana, Karahoca, Uşaktal, Yarhoto, ve Hami’de muhteşem buluntular, 
kısa süre içinde yüzey araştırmasında gün yüzüne çıkar. 

Erken Dönem Türk Halı Kilim Kültürü

Halı Parçası, Lou-lan Kazısı Buluntusu, 
Sir Marc Aurel Stein Koleksiyonu, M.Ö. 
150- M.S. 60, 13,4x30,7 cm. Victoria and 
Albert Museum, Londra, Env No: Loan.
Stein.647, (VAM Dijital Arşiv) 

Dokuma kirkiti, Ahşap, Niya Kazısı Bulun-
tusu, Sir Marc Aurel Stein Koleksiyonu,  
M.S. 100-300, 9x24,2 cm. Victoria and 
Albert Museum, Londra, Env No: Loan.
Stein.530, (VAM Dijital Arşiv) 

Halı Parçası, Lou-lan Kazısı Buluntusu, 
Sir Marc Aurel Stein Koleksiyonu, M.Ö. 
150- M.S. 60, 15,8x18 cm. Victoria and 
Albert Museum, Londra, Env No: Loan.
Stein.536, (VAM Dijital Arşiv) 
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Geleneksel Istar, Bergama, Çağlan Köyü, (FK,MG) 



Hotan, Niya, Loulan çevresindeki hemen her yerleşimde yapılan kazıda ortaya çı-
kan buluntular; dokuma yün tarakları, kirmanları, kirkitleri ve dokunmuş ve parça 
kalmış sayısız dokuma örnekleri, yünler ve iplikler, bu çağda devasa Türk dokuma 
merkezlerini ortaya çıkarır çoğunluktadır. Sadece basit yüzey kazısıyla ortaya çıkan 
yüzlerce bulgu, Stein’in çok dikkatli bir kayıt sistemiyle ve fotoğraflanarak, önce 
Delhi’ye sonra da İngiltere’ye taşınır. 
Stein, Turfan’da, içinde olağanüstü Uygur Budist duvar resimleri ve yazma kolek-
siyonu da bulunan Bezeklik Mağaraları’nı keşfiyle dünya sanat çevresinde haklı 
bir ün kazanır. Hotan çevresi büyük Tarım Havzası kazıları sonucunda bulduğu ve 
dikkatle kayıt altına aldığı eserler; önce Delhi Asya Eski Eserler Müzesine, sonra 
İngiltere British Museum ve Victoria and Albert Museum’a özenle taşınır. Stein, 
kazı sonuç ve gözlemlerini 1907 de 2 cilt “Ancient Khotan”, 1921 de 5 cilt “Serin-
dia” ve 1928’de 4 cilt “Innermost Asia” adlarıyla yayımlar.

Halı ve kilim dokuma yapılabilen Anadolu Türkmen kültürüne ait dokuma “ıstar”-
ları, 11. yy. dan başlayan Anadolu’ya göçle birlikte Merkezi Asya’dan batıya; gerek 
göçer, gerek konar göçer ve gerekse yerleşik her obanın geleneksel kültürüyle 
birlikte taşınır. Böylece Asya’da başlayan kirkitli dokuma kültürü, tezgah teknik alt 
yapısıyla birlikte “Istar” adıyla Anadolu’ya getirilir.
“Türkçede, “bözin arkak”, bez arkacı, bez tezgâhı anlamındadır. Anadolu öncesi, 
Harzemşahlar döneminde “böz arkağı”, bez argaçı sözü, doğrudan doğruya “do-
kuma tezgâhı” manasına gelir.”(21) Osmanlıda bez dokuma tezgahı, Devlet Arşiv-
leri kayıtlarında “destgâh” olarak geçer: (C.ML.2178993,H-06-08-1211 Divriği, 
Eğin ve Arabgir kazaları çarşılarında destgâh sahipleri hesabına kadın ve çocuklar 
tarafından satılan ufak tefek pamuklu ve pamuk ipliklerinden resim alınamadığın-
dan destgahlarda dokunan dokumaların beher topundan pamuk rüsumu alınma-
sı.) (22) gibi çok sayıda kayıt, bez dokuma tezgâhlarının Osmanlı içindeki dokuma 
yaygınlığını belgeleyen örnekten sadece biridir.
Anadolu dokuma kültüründe, kirkitli dokumaları içeren halı ve kilim tezgahları 
ise genellikle “ıstar” olarak adlandırılır. Istar tezgahlar ise yatay ve dikey tezgâhlar 
olmak üzere iki ana grupta betimlenir. 

Yatay Istarlar
Daha çok göçer Türkmenlerde görülen yatay tezgahlarda, düz bir yere, 3-5 cm. 
yüksekte sabitlenmiş dört adet çatal ağaç üstüne, mukavemet sağlayacak şekilde, 
çözgü ipi sarılacak iki adet ağaç (direk, levent) kolanlarla sarılarak sabitlenir. 
Çözgü veya argaç ipleri bu iki levent üzerinde gerilerek çözülür. Dokuma yapacak 
kişi yerde sabitlenmiş bu levent düzeneğindeki çözgüler üzerine oturarak do-
kumaya başlar ve dokuduğu halı veya kilimin üstünde oturarak bitene kadar da 
dokumaya devam eder. 
Dokuma sırasında düğüm atacağı ipleri alttan itibaren sayabilmek ve atkı atacağı 
zaman çözgü iplerini ayırabilmek için gücü ağacı yerine el gücüsü, çekme gücü  
hazırlamak ve her düğüm sırası bitiminde el gücüsünü çekerek atkılarını atmak 
zorundadır. 
Tezgah olarak basit ama dokuma eylemi esnasında çok zahmetlidir. Dokuma bitin-
ce çözgü ipleri bitiminden kesilerek dokuma çıkarılır ve tezgah da kaldırılır. 
Çözgü mukavemeti yüksek olmadığı, el gücüsü varan gelenle birlikte atkı atımı 
sırasında verimli çalışmadığı ve üstünde oturan kişi ağırlığıyla dokumanın dört bir 
yanına esneyerek dokuma yapıldığı için bu tezgahlardan çıkan halı veya kilimler, 
bozuk ebatlı, baş ve sonu ebatları farklı, çaplı, halı kenarı eğri ve marul gibi pilili, 
çok primitif örnekler olur.

“Böz Arkak”dan “Destgah”a 
Destgahtan “Istar”a Dokuma Tezgahları

Mersin Silifke, Çaltıbozkır Köyü Istar Tezgahı Yan ağaçların 
bahçede dokuma yapılacak yere gömme işlemi (FK) 

Yan ağaçlar ve alt Leventin terazide kurulumu (FK) 

Yan ağaçlar ve alt Leventin terazide kurulumu (FK) 

Yan ağaçlar ve alt Leventin terazide kurulumu (FK) 

Üst levente çözülen çözgünün dışarıda çözülüp tezgaha 
taşınması (FK
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Isparta, 2021, Selver Karakale Kilim Dokuma (MG) 



Dikey tezgah öncesi Türk dokuma kültüründeki geleneksel tezgah terimlerini ifade et-
meye çalışalım: Tezgahların yan kısımlarına yan ağaç, dikki ağacı; dokuma yapılan alt 
ve üstteki en önemli parçalara alt ağaç (alt levent, alt direk) üst ağaç (üst levent, üst 
direk) denir. Leventlerin arasında, hemen tezgâhın ortasına rastlayan yerde, çözgülerin 
önüne gelen parça “gücü ağacı”dır. Çözgüleri (çezgi, arış) düğüm atma ve atkı sırasında 
birbirinden ayırmak için kullanılan en önemli parça olup, kalın ipliklerle arkadaki çöz-
güler öne alınarak bu gücüye bağlanır. Böylece arkadaki çözgüler öne, öndeki çözgüler 
arkaya geçirilebilir. Bunu sağlamak için de gücü ağacının üstündeki çözgüler arasına 
“varan-gelen” ağacı geçirilir. Dokuma sırasında varan gelen aşağı yukarı alınarak çözgü-
lerin, ön veya arka haline veya öncekinin tersi olacak arka ön durumuna geçmesi sağ-
lanır. Alt ve üst leventleri çözgüleri gergin tutmak için yan tahtaya tersine bağlayan düz 
veya eğri ağaçlara gergi oku, düz çivi, eğri çivi denir. İsimler yörelere göre farklılıklar 
gösterebilir. Dokumada her düğüm sırası bitip atkı atıldıktan sonra bu sırayı sıkıştırmak 
için kullanılan en eski alet ise tokaç, tokmak, kirkit; ıstar tarağı gibi adlarla anılır.
Dikey tezgahlar, konar göçer ve yerleşik Türkmenlerde yaygın olarak kullanılan; ıstar, 
sarma ve germe tezgâhlardır. “Istar” denilen geleneksel Türkmen tezgahları, her yer-
de ve koşulda dokuma yapılabilecek verimlilikte, en uygun tezgahlardır. Yöreye göre 
dayanıklı, hafif ağaçlardan iki yan ağacı (dikki), altıgen yontulmuş bir alt, bir de üst 
ağaçtan (levent) ve yuvarlak gücü ağacı ile varan gelen ağacından oluşur. Göç sırasında 
yük hayvanlarına yüklerle birlikte dengeli bir şekilde bağlanır ve taşınabilir. Göçlerle 
birlikte taşınabildiği gibi, hem yaylada hem kışlakta genellikle her Türkmen oba evinde 
bir ıstar tezgâhı bulunabilir. Yan tahtalarda gücü ağacını her kademede oturtabilecek 
büyük çentikler ile alt ve üst leventin mukavemetini sağlayan germe okları ıstarların 
geleneksel çözümlemeleridir. Göçerlerde yaylada yan tahtaların toprağa gömülmesin-
den dolayı gömü tezgah da denir. Yerleşik düzene geçenler, ıstarları toprağa gömmek 
yerine, arkasına “dirsek” koyarak evin en uygun sekisine sabit olarak kurup kullanmaya 
devam ederler.
Sarma tezgahlar, ıstar gibi iki yan ağaç ile alt ve üst leventten oluşurlar. Fakat bu tez-
gahlarda alt ve üst leventler yan tahtalara sabitlenebildiği için çözgü ipleri, başka bir 
düzenekte çözülüp önce üst sonra alt levente aktarılır, sonra üst levente sarılarak gerdi-
rilir. Gerilen leventlere germe okları bağlanır. Dokuyucu alt levent önünde sabit olarak 
oturup düğüm sıralarını tamamladıkça, üst ve alt leventteki çözgüler serbest bırakılıp, 
dokunan kısım alt levente “fer alınarak” sarılır. Bu sarma işlemi nedeniyle bu tezgahlara 
“sarma tezgâh” denir. 
Osmanlı klasik dönemlerinde dokumacı Türkmen köylerinde, hemen her evde bulunan 
bu tezgahlara, köy tezgahları da denir ve etnografik halılar dışında, ticari geleneksel 
sipariş halı ve kilimler bu tezgahlarda verimli biçimde dokunabilirler. Istarlarda daha 
küçük ebatlarda halı veya kilim dokunurken, sarma tezgahlar küçük ebattan başlayarak 
en büyük dokumayı yapacak kapasiteye göre daha geniş ve büyük leventlerle de imal 
edilirler. Bunların bazen Konya, Uşak veya Sivas gibi Osmanlı şehir merkezlerinde bir-
kaç tezgah bir arada, atölye niteliğinde büyük siparişleri karşılar nitelikte kuruldukları 
görülür. Örneğin Erken dönem Türk halı örnekleri içinde Selçuklu dönemi Konya Ala-
addin Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii için dokunan büyük ebatlı halılar ile saraylar için 
dokunan Madalyonlu, Yıldızlı Uşak halıları bu atölyelerde bu tip tezgahlarda üretilirler. 
Germe tezgahlar, iki yan ağacı ve bunlara entegre edilen alt ve üst leventten oluşur. 
Çözgü ipleri direk alt ve üst leventlere çözülüp yan tahtadaki germe noktaları,  ağaç 
saplamalar veya metal vidalamalarla çözgü gerdirilir. Alt ve üst levent ortasına gelecek 
şekilde bu tezgahta da gücü ağacı ve varan-gelen sistemi kurulur. Daha küçük ebatlı, 
daha ince kaliteli ve sık düğümlü dokumalar bu tip tezgâhta dokunabildiği için evin 
her tarafına rahatlıkla taşınıp portatif olarak her yerde kullanılabilirler. İpek halılar için 
çok uygun bu tezgahlarda dokunan halı boyunda çözülen çözgü nedeniyle, çözgü ve 
dokunan halı, iki levent arasında kaydırılıp gerdirildiği için bu tezgahlara germe tezgah 
denir. Dokunan halı ıstarlarda ve sarma tezgahlarda olduğu gibi alt levente sarılmaz.

Mersin Silifke, Çaltıbozkır Köyü Istar Tezgahı Üst leventin alt 
Levente entegre edilmesi (FK) 

Mersin Silifke, Çaltıbozkır Köyü Istar Tezgahı Üst leventin alt 
Levente entegre edilmesi (FK) 

Mersin Silifke, Çaltıbozkır Köyü Istar Tezgahı Üst leventin alt 
Levente entegre edilmesi (FK) 

Alt ve üst Levent ortasına Gücü ağacı takılması (FK) 

Çiti örülerek Kilim dokumaya başlangıç (FK) 
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Anadolu Düz Zili (MG) 



“TÜLÜĞ YAZIM” “TÜLÜĞ YAZIM” 
TOKIMAKTOKIMAK
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Aplike işlemeli Keçe doku tasarım detayı (FK) 



“Eski söyleşi ile “Tokımak” bugünkü söyleyişle “dokumak” 
sözü “Tokmak” kelimesinden kaynaklanan bir fiildir. Her hangi 
bir şeyi tokmaklayarak, tokmak ile döverek imal etmek anlamı-
na gelmektedir..... Tokımak (Dokumak) sözünün kaynağı olan 
tokmaklamak sözü, sıkıştırmak, sıkılaştırmak anlamına gelir. 
(23)
Değişmez bir şekilde Türk Kültür ve Medeniyet tarihinin te-
mel başvuru kaynaklarından, Kâşgarlı Mahmud’’un “Dîvânu 
Lugât’it Türk” eserinde yazdığı şekilde, XI. Yy.da Türklerde 
Dokuma kavramları, bu günkü anlayışımıza yaklaşık ama çok 
farklı bir konumdadır: “Kaşgarlı Mahmud’un eserinden “yazım” 
kelimesinin “döşek” ve genel olarak yaygı ve sergi anlamında 
kullanıldığını görmekteyiz. Bundan alınarak XI. yüzyıl Türkleri 
halıya “Tülüğ Yazım” (tüylü yaygı) diyorlardı. Yazık ki müteakip 
dönemlerde Türkler kendi dillerindeki “Tülüğ Yazım” kelime-
sini bırakarak “Halı” kelimesini benimsemişler ve kullanmaya 
başlamışlardır.” (24)
“Tülüğ Yazım...” 
Tüylü yaygı... Keçe, Kilim, Filikli, Tülü ve 
Halı... Bugünkü jenerasyonun; Keçe, Halı, 
kilim uygarlığı çocuklarının, doğduğu 
topraklardaki ana dillerine olan uzaklığı, 
yaklaşık 2000 yıllık bir derinlik içinde ve 
Dünyanın en geniş coğrafyasında çok ma-
zur görülebilecek bir kültürel değişim...
Dîvânu Lugât’it Türk’den anlıyoruz ki, tarihi 
seyir içinde “dokuma”yı “tokımak” la; önce 
yünü tokmaklayarak sıkıştırmak suretiyle 
“keçe” yaygıyı imal etmeye başlamış, son-
ra basit bez ayağı kilimi tokmakla tokıma-
ya başlamış ve kilim tokıma sıraları içine 
yapağı fitillerini düğümleyerek “filikli” yi 
bulmuşuz. 
Bir sonraki aşamada fitilleri bükerek ilme 
yünlerini veya atkı yüz iplerini birkaç atkı 
sırasında bir sıra düğümleyerek “Tülüğ, Tülü” tekniğini tokı-
maya başlamış, sonraki aşamada da her sıra atkı sırası arasına 
ilme düğümleyip bunları atkıyla sıkıştırıp, makasla keserek 
“Tülüğ Yazım, Halı” tokımaya başlamış bir tokıma kültürel alt 
yapısına sahip durumdayız. 

Keçe; tarihi derinliğimiz boyunca koyun yününün kabartılıp, 
tokaçlanarak sıkıştırılmasıyla elde edilen bir ürün olup, Eski 
Türk yerleşim alanı kazılarında en çok keçe buluntularıyla 
karşılaşılmasından anlaşılır ki, gerek giysi ve gerekse yaygı 
olarak Türk kültürünün en yaygın geleneksel ürünü, yün elyafı 
tokmakla sıkıştırma kültürüdür. 
Etnografik şartlarda yün elyafın iyice kabartılarak ıslatılması ve 
sonra çeşitli yanışlarla tasarımlanıp tokaçlanarak sıkıştırılması-
na kısaca keçeleşmesine dayalı bir üretim prosesinden geçtiği 
için adına “keçe” denen, yapımı halı ve kilime nazaran olduk-

ça kolay ve yaygın bir “yaygı ve giysi” kültürüdür. Akademik 
tanımla: ”Yün gibi keratin yapılı deri ürünü hayvan liflerin dış 
tabakasını meydana getiren pullu hücrelerin nem, ısı, basınç 
ve hareket etkisinde birbirlerine çözülmeyecek şekilde kenet-
lenmesinden elde edilen, atkısız, çözgüsüz tekstil örneklerine 
“keçe” denir. Zamanımızda gerek el sanatları çerçevesinde, 
gerekse sanayide keçe yapımında; kıl, bitkisel lifler, asbest gibi 
mineraller ve anorganik elyaflar kullanılırsa da, keçenin tercih 
edilen ana hammaddesi yündür.” (25)
Keçi kılı, yün lifi gibi esneyerek kabarmadığı için çadır dokuma 
veya çözgü iplerde çok aranan bir elyaftır. Bu yüzden keçeler, 
sadece keçi yetiştiren göçerlerden farklı olarak koyun sürü-
lerine sahip konar göçer ve yerleşik Türkmenlerde yaygındır. 
Tiftik ise, muhayyer veya moher de denilen Ankara Tiftik ke-
çisinin bütününde veya Kıl keçisinin kıl diplerinde % 2-3 ora-
nında eser miktarda bulunan, uzun, parlak ve çok yumuşak 

en kıymetli hayvansal elyaftır. Araplar bu 
yüne “en beğenilen” anlamında muhay-
yer demiş, İngilizler Osmanlıcada yaygın 
muhayyer kullanımına moher demişler-
dir. 
Kimyasal olarak yünde olduğu gibi tiftik 
elyafı da kütikül ve korteksten oluşur ve 
kütikül pulları çok düz ve kısa olduğu 
için yünden çok daha mükemmel par-
laklık yansıtır. Keçe üretiminde kullanı-
lamayacak kadar yüksek kıymette çok 
nadide bulunur kıymetli bir elyaftır. 
Ankara tiftik keçisi ve kıl keçileri yılda 
bir kez kırkılır, Koyunlar ise bahar ve 
güz kırkımında olmak üzere yılda iki kez 
kırkım yapılır. Geleneğimizde, bahar kır-
kımı yünler halı ve kilimde, güz kırkımı 
kısa yünler ise daha çok keçe yapımında 
idealdir.

Yakın tarihte, ticari keçe üretiminde ise bu gelenekler değişi-
me uğramıştır: 
“Yer yaygısı, semer vb. malzemelerde kullanılan keçelerin ya-
pımında Anadolu’da yaz yünü kullanılır. Mayıs sonu haziran 
başı gibi kırkılan koyunların yünleri boyasız veya boyanarak 
keçe yapımında elverişlidir... 
Kırkılan yünler önce yıkanarak kirlerinden temizlenir. Yün 
taraklarında taranarak boyamaya hazır hale getirilir. Yünler 
boyandıktan sonra mutlaka taranır. Bu, elyaf üzerindeki çer 
çöpün uzaklaştırılmasıdır. Başka bir yöntem ise boyarmaddeyi 
kaynattıktan sonra süzerek boyamadır. Bu şekilde yapılan bo-
yamalarda sonradan tarama gerekmez.” (26)
Günümüze kadar ulaşan en eski keçeler M.Ö. 5-4. Yüzyıla 
tarihlenen Noin Ula ve Pazırık kazılarından çıkan keçelerdir. 
Pazırık kurganında bulunan M.Ö. 5-3. yüzyıllara tarihlendiri-
len keçe örnekleri incelendiğinde; kırmızı renk boyarmadde 
analizlerinde Polonya kermesi (Porphyrophorapolonica) ve 
kökboya ile, sarı rengin ise tanen ile boyandığı anlaşılır. (27)

“Tülüğ Yazım” Tokımak

Keçe

Aplike işlemeli Keçe, 20.yy. üçüncü çeyreği, İç Anadolu 
(Kafkas, Dağıstan geleneği, FK koleksiyonu), 92x141 cm. 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                  92

Eğri Atkılı, sarma kontürlü Kilim Dokuma detayı, (MG)



Atkı iplerinin sarılarak çözgülerin tamamen 
kapatılğı, motiflerin farklı teknikler kullanılarak 
oluşturulduğu bütün atkı yüzlü dokumalara 
genel bir tanım olarak kilim denir. Kilimler, iki 
ip sistemine, atkı ve çözgüye dayalı bir do-
kuma olup, kilim dokuma yapılabilmesi için 
çözgü ile renklendirilmiş atkı ipleri temel ham-
maddelerdir.
Çözgü ipleri, dokumanın iskeletidir. Çözgü 
Anadolu Türkmen obalarında, köylerinde eriş, 
arış, direzi olarak da adlandırılır. Tezgâhta alt 
ve üst levente sarılan dikey iplerdir. Dokuna-
cak kilimin incelik ve kalınlığına göre mukave-
meti güçlendirilmek zorunda iplerdir. Köy veya 
oba adetlerine göre her yörenin desimetreka-
reye düşen (10x10cm.) çözgü miktarı çarpı 
atkı sıra sayısı, ortalaması o oymağın kilim 
kalite sıklığını verir. 
Kilim dokumalarında dikey çözgü tellerine yatay veya enine sarı-
lan iplere atkı denir. Bazı yörelerde argaç olarak adlandırılan ipler 
çözgülerin üzerini sararak tamamen kapatır. Atkı ilk olarak düz 
olarak atılıp kirkitle sıkıştırılır. İkinci dönüşte arka çözgü telleri 
öne getirilip aradan daha gergin bir şekilde atılır.

Geleneksel Etnografik Kültürde kilim, önce 
obadaki yaygı ihtiyacına göre dokumanın 
planlamasıyla başlar. İlk ihtiyaç odaya yer ser-
gisi, hurç, tahıl çuvalı, hayvan tuzluğu, yastık, 
minder, çadır örtüsü veya kapı, pencere örtü-
sü vb. olabilir. Bu ihtiyaçlar gereği önce doku-
ma planı yapılır. İkinci olarak takas ekonomisi 
devreye girer. Evdeki hammadde, ev iş gücü 
ile nakde çevrilebilecekse, takas verilip karşı-
lığında başka ihtiyaçlar alınmak üzere hemen 
satılabilir dokuma yapılmalıdır. Üçüncü temel 
gerekçe kız veya oğlana evlendiğinde lazım 
olacak çeyiz eşyası gerekliliğidir. Evlenme 
çağı yaklaşan kız veya oğlanın ihtiyacına göre 
bir dokuma planlanır. Son olarak evde daima 
üretilmekte olan kırkım yapılıp eğirilmiş, bo-

yanmış, hammadde değerlendirmek ve boş zamanı daha verimli 
kullanmak üzere dokunacak ürünün seçimi belirlenir. 

İhtiyaca göre belirlenen dokuma için, ilk başlangıç tasarımla, uy-
gun tezgahla ve yeteri miktarda boyanmış ipliklerle yola çıkmayı 
zorunlu kılar. Geleneksel dokumada, kilimin tasarımı ve eni boyu 
bu işi dokumaya elverişli tezgahta ve bu işi bitirebilecek yeterli 
miktarda ipler varsa ve evdeki kadın ve kızlar bu ustalığa sahipse 
mümkündür. Bunun tespiti tek yolla olur: Daha önce dokunmuş 
kilim veya model örneği ortaya konarak bu ihtiyaçlar belirlenip 
eksikler denkleştirilir. Yeni bir tasarım veya ebat değişimi yapı-
lacaksa, burada iplikten ve tezgahtan daha önemli ihtiyaç “yeni 
dokunacak örneğin” belirlenmesidir. İlk gelenekte tasarımlar, is 
benzeri bir boyarmadde ile tezgaha çözülen çözgü üzerine kaba 
hatlarıyla yanışların çizilmesiyle yapılırdı. Daha sonraki yüzyıllar-
da nakkaşhanelerde kağıt üzerine minyatürü resmedilen renkli 
tasarımlar atölyelere gönderildi. Son yüzyılımızda ise milimetrik 
karelenmiş desen kağıtları şablon yapılarak kilimler ve halılar 
adeta kağıt üzerinde boyalarla dokunup dokuyucuya verilir oldu. 
Geleneklerde yaygın olan esas ise “model” denen şablon el de-
virli dokunmuş halılara bakarak yeniyi de yapmaktır.

Anadolu estetik kültüründe gelenekten gelen motif alışkanlıkları, 
usta çırak ilişkisi içinde doğal hayatın bir parçası, yemek içmek 
gibi evdeki tezgaha oturtulan kız çocuklarına kutlu bir miras ola-
rak devredilir. Erken bellekte başlayan bu ısınma seremonileri, 
büyümeye başlayan dokuyucuda; geleneksel ve atalardan devra-
lınan motif belleğini yineleyerek tekrarlamayı ustalığa taşır.  Ol-
gunluk düzeyindeki dokuyucu ise kültürel miras olarak devraldığı 
motif ve malzeme alışkanlıklarına yeni estetik katkılarını da ekle-
yerek dokumaya devam eder. Türkmen oba ve köylerinde tezgah 
ve renkli yün çileler, obanın dokuyucusu için hem en özel ve 
hem en mahrem tasarım alanıdır. Hem geleneklerini yineler, asıl 
şablonu ustaca koruyarak ana karakterlere sadık kalır. Hem kata-
caklarını ustaca bu senfoniye, akordu asla bozmadan dahil eder. 
Geleneksel halı ve kilimde bu iç dinamikler daima zenginleşerek 
böylece devam eder gider...

Osmanlı Arşiv Kayıtlarında keçeyle ilgili tespit edilen çok sayıda 
kayıt mevcut olup keçenin Osmanlı sosyoekonomik yaygınlığını 
göstermesi açısından enteresan veriler içerir: 
1. Hicri 1162 (M 1748) târîhli bir vakfiyede “.... ve derûn-ı câmi‘-i 
şerîfde (....)iki adet uşşâkî seccâde ve bir yeşil çuka sof seccâ-
desi ve bir sağîr çuka seccâde ve bir kürsi minderi ve on adet 
münakkaş Horasânî kebîr halı ve dört aded münakkaş Horasânî 
sağîr halı ve tahtlarında yirmi aded keçe...” kaydı vardır.  (BOA.
VGMA,624: 45 /20) 2. Önceleri yeniçeri keçeleri çeşitli kişiler 
tarafından getirilip satılırken bol bulunduğu halde şimdi bu iş 
iltizam usulü ile yürütüldüğü için keçe bulunamadığı bildirildi 
ğinden, keçe ticareti yapmak isteyenlere engel olunmayıp

yeniçerilerin bu hususta sıkıntıya düşürülmemesi (BOA.A.DV-
NSMHM.d/5-902-0Tarih:Hicri-06-07-973) 3. Babussaade 
ağası gılmanlarına ait melbusat ile bir hanede mevcut keçe, 
yastık, minder ve halıların müfredatı (BOA.TS.MA e/444-6-0,-
Tarih:H-29-08-974) 4. Haleb beylerbeyi: Haleb kalesi hisar er-
lerinin keçe giyip kulluk beklemelerinin kanuna aykırı olduğu 
(BOA.A{DVNS MHM.d.78/302 Tarih:H-08-06-1018 5. Bitlis kır-
salındaki muhtacîne dağıtılmak üzere Van’da Doktor Rinos namı-
na gelen keçe çorapların Muş’ta İngiliz konsolos vekili tercüman 
adayı Agob vasıtasıyla dağa gönderildiği.. Bitlis (BOA179/54 Ta-
rih R26-06-1311)  (28)

Kilim Dokumalar

Kilime Başlangıç

Uygulamaya Geçiş

Geleneksel Kilim Tasarımları

İlikli Kilim Dokuma detayı, (MG) 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                  94

Mersin, Silifke, Çaltıbozkır Köyü Çözgü imece usulü ÇÖZGÜ çözme (FK) 



Kilim dokumalarında en çok kullanılan iplikler, sırasıyla, koyun yünü, keçi kılı, 
pamuk, keten, tiftik ve ipek iplerdir. Tiftik ve ipek ipliği çok az bulunduğu ve 
kıymetli olduğu için kolay temin edilemez, maliyeti yüksek olduğu için kulla-
nılmaz. Çözgü ipi olarak mukavemeti artırılmış keçi kılı, koyun yünü, pamuk 
ve keten ipleri kullanılır. Kilim yüz ipi de denilen atkı ipi ise genellikle koyun 
yünüdür. Seçilen ipler yapılacak olan dokumanın etnografik ve geleneksel 
şartlarına göre uygun hazırlanan ve yapılacak geleneksel yanışlara göre ağır-
lıkları hesaplanan ve obada doğal boyanan yün çilelerdir. Ancak zamanımızda 
geleneksel koşullar kaybolmaya başladığı için, köy el tezgahlarında yapılan 
yeni kilimlerde, ince dokuma veya kaba dokuma olmak üzere numara metrik 
sistemde ştraygan iplik fabrikalarında çekilen ip kalınlıkları, dokunacak desen-
de yazılı ip renk miktarına göre satın alınarak temin edilir. 

Bütün halı, kilim dokumalar; sarma, germe tip tezgâhlarda rahatlıkla yapılabilir. 
Eskiden mevcut ıstarlarda bu işlem gerçekleşirken günümüz evlerinde veya 
yaylalarda, oda veya sekilere rahatça taşınması, kurulum kolaylığı, çözgünün 
tezgâh üzerinde yapılması ve artık çıkmayan çözgü ipi tasarrufu nedeniyle 
küçük ebatlı germe tip tezgâh tercih edilir. Çözgü çözmeye başlarken önce 
tezgâh dengesi ayarlanır, tezgah dengesi ve gerdirme miktarı iki yanda aynı 
oranda dengeye alınır. Düzgün bir kilim dengeli tezgaha, matematiksel çözüm-
lemeleri eksiksiz yapılmış çözgülere yapılabilir. Tezgâhın yan kenarlarındaki 
gerdirme mesafelerinin eşit olması kilimin bozuk çıkmaması için önemlidir.

Halı ve kilim çözgü ve ilme sistemi; desende matematiksel sayılardaki motif 
renk piksel sayılarının çözgü sayılarına simetrik olarak “el devri” sayılarıyla 
aktarılması işidir. “El devir”leri, ayna bakışıyla deseni küçük raporlar halinde 
tekrarlayarak motif ortaya çıkarma sanatıdır. Geleneksel ortamda bunu uygula-
yabilmek için desen el devrindeki sayılara göre tezgahta çözgü tel sayılarının, 
dokunan kilim veya halı ebadına uygun sayılarla tezgaha çözülmesi yapılır. 
Önce tezgâhtaki alt ve üst levent orta noktası bulunarak dokuma eni kaç cm 
ve kaç çözgü teli olacaksa orta noktadan sağ ve sol tarafa 10’ar cm aralıklar 
işaretlenir. Bu işaretlemenin zorunluluk nedeni kilim veya halının bir desimet-
rekaredeki kalınlık ve inceliğine göre çözgü sıklığının 10 cm’lik mesafe içinde 
çözülmesi ve sıkıştırılması zorunluluğundandır.

Geleneksel obalarda tezgahın dengesi, ayarlanması ve çözgü çözülmesi kadınlara, kısmen de erkeklere ait bir 
işbölümü içinde yürür. Uzun zaman alacak dokuma ise tamamen kadınların işidir. Germe tip tezgâhta çözgü bir 
kişiyle rahatlıkla çözülebilir ama ıstarlarda bu iş 2-3 kişiyle imece yapılır. Bu sayfalarda verilen numune tezgah-
taki örnek uygulama, ıstarlar dahil geleneksel bütün dokumalarda aynen uygulanmak zorundadır. Geleneksel 
dokuma sisteminin anlaşılması için ayrıntılı aşamalar kurgulanmıştır: Çözgü çözümünde, tezgâh alt leventi 
üzerine dokuma eninden en az 10 cm daha fazla ahşap bir kalıp sol taraftan ip ile bağlanır, sağ taraf boşta kalır, diz hizası kontrol 
edilir. Çözgü ipi tezgâhın arka tarafına konup çözgü kalıbı üzerine sabitlenir. Dokuma eni hem alt leventte hem de üst leventte 
orta noktadan 10’ar cm olarak işaretlenir. Kilim kalitesi ve ipin kalınlığına göre 1 cm.’e en az 2 çift çözgü teli sığdırılır. İlk ip alt 
levent altından arka tarafa verilip üst leventin üstünden çözgü kalıbından geçirilir ve ilk çift çözgü elde edilir. Dikkat edilmesi 
gereken, çözgü çözerken alt ve üst levent üzerinde işaretlenmiş 10 cm. içerisine sığması gereken çözgüleri yerleştirmektir. İpin 
alttan veya üsten gideceğini ayırt etmek için kontrol yöntemi şudur: Çözgü kalıp üzerine sarılmışsa alttan arkaya verilir, halka 
yapılmışsa önden arka tarafa geçirilir. Bu sistem düzgün yapılmadığı takdirde ipler birbirine karışır ve çözgüye devam edilemez. 
Belirlenen sıklıkta çözgü tamamlandıktan sonra en son ip alt levent üzerine bağlanır ve çözgü çözme işlemi tamamlanır.

Kilim İpi

Dikkat İsteyen Kritik Nokta: Tezgaha Çözgüyü Aktarma

Matematiksel Yerleştirme: Çözgü Sayısı

Kilim ve Halı Tezgahları

Numune tezgâh alt ve üst levent dengesi 
kontrolü. Orta noktanın tesbiti (MG) 

Numune tezgâhta alt ve üst levente 10’ar 
cm aralıklarla işaretleme yapılması (MG) 

Numune tezgâhta alt ve üst levente 
çözgü çözülmesi. (MG) 
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Çözgüler (MG) 



Çözgünün düzgün çözülebilmesi için; çözenin değişmemesi, 
çözgü aralıklarının eşit olması, ön ve arka çözgü çiftlerinin 
eşit sayıda olması, çözgü ipinin bitmesi durumunda alt levent 
üzerinde eklenip devam edilmesi, çözgü çözülmesi tamam-
landıktan sonra ön ve arka çözgüleri ayırt etmek için Gücü 
ağacı örülüp, varangelen takılması, dokuma başlangıcının 
önemli noktalarıdır. Çözgü aralıkları eşitlenip çözgü çözme 
işi tamamlanınca Gücü ağacının yerleştirmesi yapılır. Gücü 
ağacı örgüsü, dokuyucuya, levent ön yüz çözgü tellerinin le-
vent arkasında kalan çözgü teli ile uyum içinde ulaşabilmesi 
ve birlikte senkronize kullanılabilmesi için takılır. Gücü ağacı, 
tezgâh üzerinde üst ve alt leventten birbirine paralel olarak 
atılan çözgü ipleri üzerine tutularak çözgüden çok daha kalın 
ve mukavemeti yüksek iple yapılır. Bu ip, levente sarılı bir 
öndeki çözgüye ve lenvent arkasında onun eşi olan hemen 
alttaki çözgüye dikkatle bağlanır. Küçük tezgahlarda ise El 
gücüsü (çekme gücü) yapılarak aynı yöntemle bir öndeki 
ve hemen arkasındaki çözgü ipleri bu el gücüsüne bağlanarak temel eylem çözümlenmiş 
olur. Ancak bu eylem Gücü ağacına ön ve arkadan bağlanan çözgüler arasına “varangelen 
ağacı” yerleştirmekle tamamlanabilir. Varangelen sayesinde ön çözgü arkaya, arka çözgüler 

öne alınabilir. 

Gücü örme işlemi tamamlandıktan sonra yaklaşık 10 cm. saçak payı bırakılarak ağızlık ipi yapı-
lır. Ağızlık ipi geleneklere göre pamuk veya yün, çok sağlam iplerle yapılır. Sol yana bağlanan 
ip çözgülerin arasından geçirilip tezgâhın sağ yanına bağlanır. Kirkit ile aynı hizaya gelecek 
şekilde sıkıştırılır. Bu işlem 3 veya 5 kez tekrarlanır. Bu işlemin amacı dokumanın zeminini 
oluşturmak içindir.

Çiti, dokumanın dağılmasını engellemek için kilim baş ve 
son kısmına yapılan örgünün adıdır. Sarma Çiti, Zincir Çiti 
ve Kördüğüm Çiti olarak üç türlü örülebilir. Geleneksel ola-
rak en çok tercih edilen çiti zincir çitidir. Çözgü tellerinin ar-
kasından uzunca geçirilen bir ip ile her bir çift çözgü üzerine 
zincir örgüsü yapılır ama çok dayanıklı örgü değildir. 
Sarma çiti her bir çift çözgünün üzerine farklı renkteki bir ip 
ile sarılarak yapılan bir örgüdür. Çözgü sonuna varıldığında 
ters yönde geri dönülür. İkinci sıra tamamlandığında zincir 
örgüsü görünümü elde edilir. Hem sağlam hem de estetik 
görünümü olan bir örgüdür. 
Kördüğüm çiti ise her bir tek çift çözgü teli üzerine düğüm 
atılarak yapılan çitidir. Dayanıklılık açısından en sağlam ol-
masına rağmen estetik açıdan güzel bir görünüme sahip 
değildir.

Gücü Ağacı, El Gücüsü Örülmesi

Varangelen Takılması

Ağızlık İpi

Çiti Örülmesi

Numune tezgahta el gücüsü örülmesi. (MG)         

Numune tezgahta ağızlık İpi açımı. (MG) 
Numune tezgahta çiti örülmesi (MG) 

Numune tezgahta varan gelen takılması (MG) 
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Düzbezayağı üzeri sık ve seyrek cicim tuzluk (torba) 19.yy. Denizli Göçerleri, FK Koleksiyonu (FK) 



Çiti örgüden sonra çözgüde kullanılan iplikle yaklaşık 8,10,12 sıra bez aya-
ğı tekniği dokuma, desensiz veya yol desenli olarak dokunur. Ve böylece 
kilime başlanır. Motiflere yetecek miktarda atkı iplikleri, her renk için ayrı 
ayrı küçük kelebek, mekik ya da yassı yumaklar şeklinde hazırlanır. Ki-
lim dokumada, desenlerin bulunduğu alana göre, motif renginde atkı ipi, 
çözgülerin bir altından, bir üstünden geçerek bir başka renkteki desenin 
sırasına kadar gider ve buradan geri döner. Böylece ayrı renklerdeki at-
kılar çözgüler arasında, kendi desen alanları arasında gidip gelerek birer 
motif oluştururlar. Desenler dokuyucunun isteğine göre bölüm bölüm de 
dokunabilir. Ancak yukarıya gittikçe genişleyen desen alanlarında, hemen 
yanındaki diğer renk alanlarıyla birlikte ilerlemek esastır. Atkı iplikleri atı-
lırken önce biraz bol bırakılır sonra kirkitle sıkıştırılır. Böylece atkı iplikleri 
çözgülerin üzerini tam kapatarak, gizlemiş olur. Kirkitle atkı iplerini sürekli 
sıkıştırılır. Desen sınırlarına bakılır. Dokumanın gidişine göre o alanda kul-
lanılan çözgü ipini bir tane artırılır veya eksiltilir. 
Kilim dokumada; Atkı ipliklerini seçerken aynı kalınlıkta ve aynı bükümde 
olmasına dikkat edilir. Atkı iplerini çok çekmeden bırakarak kendi halinde 
dokunur. Dokunurken yukarı doğru genişleyen bölümler, yandaki motif-
le aynı hizada dokunmaya özen gösterilir. Bu esnada motifler de çekme 
olasılığına karşı çözgü iplerinin daralmasına izin verilmeden sağdan ve 
soldan tezgâha bağlanarak daralmanın önüne geçilir. Kilimin ölçüsüne ve 
desene göre dokuma nihayete ulaşınca, çözgüde kullanılan pamuk ipliği 
ile 8,10,12 sıra bez ayağı dokuma yapılır ve zincir çiti çekilir. Saçak payı 
bırakılarak dokuma tamamlanır.
Dokuyucu yapılacak olan kilim deseni üzerindeki motifleri uygulayacağı 
çözgü teli üzerine göre farklı metotlarda aktarım yapar. Bu metotlar obadan 
obaya,  yöreden yöreye değişiklik gösterir. Gelenek olan birinci usulde dokuyucu çözgü tellerinin toplam sayısına göre mo-
tiflerin yerini tespit eder. Sonra hangi motife kaç adet çözgü tel sığacaksa motiflerin başlangıçlarını kullanacağı renkli iplerle 
yerlerini belirler ve dokumaya başlar. Günümüzde kullanılan yöntemde dokuyucu, desen kâğıdının dokuyacağı ebat boyutunda 
çıktısını alır. Dokuma yapacağı çözgünün arkasına bırakarak motiflerin kaç adet tel üzerine geldiğini hesaplar ve ona göre 
dokuma işlemine başlar. Desenin tamamı çıktı olarak alınamıyor ise motifleri tek tek alır, sonra birleştirmesini yaparak çözgü 
arkasına yerleştirir ve dokumaya başlar. Asırlar önce yapıldığı gibi üçüncü yöntem önceden dokunmuş kilime bakmak veya 
motifler belirgin olacak bir tebeşirle çözgü tellerinin üzerine çizerek dokumayı gerçekleştirmektir. 

Kilim Dokuma

Düz bezayağı kilim dokuma. (MG) 

Yağcıbedir Kilimi. 19.yy. İlk çeyrek, Kilim, cicim, zili, sumak dokuma bir arada. Salih Şimşek Koleksiyonu (MG) 
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İlikli kilim, (MG) 



Sabit çözgü iplerine atkı yüz ipinin önden ve arkadan 
sarılarak sıkıştırılması eylemi, kabaca “dokuma”dır. Do-
kumanın ilk evresi, en basit şekli, “bez” veya “bez ayağı” 
dokumadır. Bu dokumada yatay ipler yani atkı ipleri, 
dikey iplerin, (çözgü) arasından, altından ve üstünden 
geçirilerek yapılır. Desen yapılmaz ancak farklı renkte 
iplikler desen vermek amacıyla yol yol dokunur. Antik 
dönemlerden günümüze düz ve yol desenli sayısız ör-
nekleri halen uygulanmaktadır.

Kilimde motif oluşturma yöntemlerinden biri ilik bı-
rakmadır. Çözgülerin arasına bir alttan ve bir üstten 
geçmek üzere yerleştirilen renkli atkılar, kendi renkle-
rindeki desenlerin sınırında, bir çözgü ipinden geri dö-
ner. O desenin sınırına komşu desenin başka renkteki 
atkısı da kendi çözgü telinden geri döner. Doğal olarak 
iki desen arasında iki çözgü teli arası açık kalır. Motif 
oluşturmak için çözgü dikeyine oluşan “ilik” boşluğu 
nedeniyle bu kilimlere ilikli kilim adı verilir.

Kilim dokumada motif oluşturma yöntemlerinden ikin-
cisi ve önemli olanıdır. Tapestry denilen dokumalar da 
bu teknikten geliştirilir. Çözgülerin arasına bir alttan ve 
bir üstten geçmek üzere yerleştirilen renkli atkılar, ken-
di renklerindeki desenlerin sınırında kendi çözgü ipin-
den geri dönerken komşu desen de aynı çözgü telinden 
geri döner. Böylece iki yan yana desen arasında ilik 
minimuma iner. Sıkıştırılan iplik tek çözgüden döner ve 
iki ayrı desen meydana getirir. 

Atkılar arasında oluşan ilik ya da boşluklar, bazen aynı 
veya zıt renkte bir iplik ile arada kalan çözgülere dikey, 
yatay veya çapraz sarılır; dokumanın yüzünde, desen-
lerde, aplike edilmiş izlenimi veren dokuma oluşur... 
Kaynaklarda bunlar dışında teknikler bulunur ancak 
bunların çoğu bu tekniklere yapılan ilavelerdir. Gele-
neksel dokuyucu bunların çoğunu artık unutmuş du-
rumdadır.

Kilim Dokuma Teknikleri

A. Bezayağı Dokuma

B. İlikli Kilim

C. Eğri Atkılı Kilim

D. Sarma Kontürlü Kilim

Düz bezayağı kilim dokuma  (MG)                 

İlikli kilim dokuma (MG) 

Eğri atkılı kilim (MG) 

Sarma kontürlü kilim (MG) 
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Sık motifli cicim detay. Batı Anadolu. 19. Yy. Birinci çeyreği Salih Şimşek Koleksiyonu (MG) 



Kilim dokuma kültürü içinde, atkı ve çözgü yanında 
üçüncü bir ip olan atkı (yüz) ipi ile 2-3-5-7 atla-
malarla motif oluşturulmasına cicim denir. Dokuma 
görüntüsü bezayağı üzerine aplike edilen motifler  
gibidir. Ancak dokuma sırasında yapılır. Dokuma, 
motif sıklığına göre sık motifli ve seyrek motifli 
cicim olarak sınıflandırılır. Dokumada Kilim, Zili, 
Sumak tekniği ile birlikte aynı dokumada da kulla-
nılabilen bir dokuma türüdür.
Anadolu Türk dokuma geleneği içinde, cicim doku-
nurken dokuyucu tezgâhın arkasından dokur. De-
sen oluşturulurken ya önceden yapılmış bir örneğe 
bakılır veya tezgâh önünden bir kişi deseni takip 
ederek dokuyucuya söyler. Cicim bazı yörelerde 
jejim veya cecim olarak da adlandırılır. Yaygı ola-
rak yapılması yanı sıra daha çok hububat saklama 
çuvalı, taşıma torbası, yastık, heybe, ev veya çadır 
perdesi, sofra altı gibi dokumalarda daha sıklıkla 
kullanılır. Genellikle, un çuvalı, çeyiz çuvalı ve tor-
balar sık motifli cicim tekniği ile yem çuvalı, harar, 
su heybesi gibi dokumalar ise seyrek motifli cicim 
tekniği ile dokunulur. 

Göçer yaşam tarzının en sık dokumalarından 
biri “zili” dokumadır. Anadolu Yörüklerinde 
doğal hayatın en çok kullanılan eşyası olan 
zili dokumalar, kilim dokumalardan farklı ola-
rak çözgüleri ve atkıları kıl, yüz ipleri ise yün 
dokumalardır. Zili, renkli yüz ipinin bir çözgü 
teli arkasından, üç çözgü teli önünden atlanılıp 
sonra atkı atılarak oluşturulur. En yaygın kul-
lanım alanı yer yaygısıdır ve çul olarak bilinir. 
Çadırlarda veya evlerde yer yaygısı yanı sıra 
namazlağ, heybe ve torba olarak da yapılır ve 
kullanılır. 
Üç atlama sistemi dokuma boyunca aynı çöz-
gü üzerinde yapılmaya devam edilirse ortaya 
düz zili dokumalar çıkar. Çözgüler çapraz ola-
rak sağa veya sola kaydırılarak motifler yapıl-
dığında çapraz zili olarak bilinir. Cicim doku-
malardan farkı, tüm çözgüler atkı ve yüz ipi 
ile kapatılır. Zililer sık motifli ve seyrek motifli 
cicim tekniği ile birlikte ve bir arada uygulanır. 
Genellikle iç zemin zili ile başlar, bitiş ve ke-
narlar cicim olarak dokunarak final yapılır.

E. Cicim Dokuma

F. Zili Dokuma

Sık Motifli cicim detay (MG) 

Çapraz zili detay (MG) 

Sık Motifli cicim detay (MG) 

Düz zili detay (MG) 

Çapraz zili detay (MG) 
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S 105 Sumak dokuması detay. Batı Anadolu. 19. Yy. Birinci çeyreği Salih Şimşek Koleksiyonu (MG) 



Çözgü telleri üzerine motif oluşturmak için yüz iple-
rinin sarılması dokuma tekniğine “Sumak” denir. Sa-
rılma tek bir çözgüye olduğu gibi bir çift çözgüye de 
yapılabilir. Atkılı ve atkısız olarak da dokunur. 
Atkı ve çözgü iplerinden başka, deseni veren bir üçün-
cü ip sistemiyle yapıldıkları için dokuma sırasında de-
sen ipi, kendi desen alanında, her sırada sağdan sola, 
soldan sağa çözgü çiftlerine devamlı olarak sarılır. 
Dokumaların ön yüzünde sumak dokunur arka kısım-
ları bez ayağı veya kilim tekniği ile yapılır. 
Özellikle Toroslarda sumak dokuması çok az farklılıkla 
“kirtin” olarak adlandırılır. Bazı örneklerde motif yapı-
sına göre bir üst sırada bir çözgü kaydırılarak iplerin 
sarıldığı dokumalara rastlamak da mümkündür. 
Sumaklar, dokunurken tersinden dokunur. Çok zah-
metli bir dokuma olup, genellikle çeyizliklerin saklama 
hurcu olarak yapılır ve çeyiz eşyaları da bu dokuma 
hurçlara konur. Yük çuvalı olarak yatak, yorgan ve yas-
tıklar daha itinayla bu tür sumak çuvallara konur ve 
böyle taşınır. Eski geleneklerde gelin veya güvey hedi-
yesi olarak eşyalar bir sumak heybede hediye olarak verilirdi. Çocuk beşiği olarak heybe formunda yapılan örnekleri de Anadolu 
Toros yörüklerinde çok yaygındır. Büyük göçlerde sumak torbalarda bulunan eşyalar bilinir ki daha temiz, daha itinayla taşınması 
gerekli eşyalardır.

Anadolu’da kolan denilen örgüler, ıstar tezgah-
larda dokunan halı kilim dokuma çeşitlerinden 
çok farklı bir örgü alt yapısına sahiptir. Halı gibi 
“düğümlü” veya kilim gibi atkı yüz ipi “sarma” 
dokuma kültürü değil, bir çeşit “örme dokuma” 
kültürüdür. Özellikle göçerler veya konar gö-
çerlerde, sık taşınma eyleminin en çok gerek 
duyulan ürünü olduğu için oldukça yaygındır. 
Yörük yaşamında yaygın gelenek, gücü çubu-
ğunun ve ağızlık denilen ağız açılmış apara-
tın yerde çözülen çözgü iplerini kılavuz alarak 
araların atkıyla örülmesini temin etmektir. Bu 
yer tezgah aparatında sabitlenen çözgü ipleri, 
ağızlıktaki kalıba göre dikkatle gerilir ve atkı 
ipleriyle sıkıştırılır. Çözgü yüzlü kolanlar, çar-
pana denilen örneklerden biraz farklı benzer 
bir sistemde örülürler. Çarpanalar da çözgü 
yüzlü olup, delik açılmış bir dizi kartla örgü 
yapılarak desen oluşturulur. İnceltilmiş ağaç 
levhalar, kalın kartonlar vb. malzemeden yapı-
lan genellikle dörtgen kesilmiş ve köşelerine 
delik açılmış aparata çarpana dendiği için bu 
kalıplarda yapılan örgü dokumaya çarpana adı 
verilir. Kolanlarda ise çarpana kartları yerine 
ağızlıkla örgü yapılır.

G. Sumak Dokuma

H. Kolan Örgüler ve Çarpana

Sarma kontürlü kilim (MG) 

Sumak dokuma detay, (MG) 

Sumak Beşik, 19.yy. ilk çeyreği, (MG) 

Deri çarpana kalıpları. 18.yy. Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu, (FK) Kolan Dokuma (MG) 
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 Filikli halı, İç Anadolu, Konya, (sidikli dokuma) 20.yy. İlk çeyreği, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM Arşivi) 



Anadolu Türk dokuma kültürü içinde kilimden halıya geçiş ev-
resinin yaşayan ilk örnekleri “Tülü ve Filikli” olarak adlandırılan 
dokumalardır. 
Kilimden halıya geçiş süreci, belki çok uzun yıllar alan bir 
buluş olmalıdır. 10,12 veya daha çok sıra bez ayağı kilim do-
kunduktan sonra, bütün do-
kuma eninde bir sıra  halinde, 
henüz iğ veya kirmanda iplik 
bükümü yapılmamış, yün fi-
tillerinin bağlandığı dokuma 
olarak, kilim ağırlıklı doku-
malar halı öncesi kültürün ilk 
örnekleri olarak düşünülür.
Bundan yıllar sonraki süreçte 
yine bez ayağı kilim dokuma-
ların baş veya sonuna 7,9,11 
ve daha fazla atkı sırasında 
bir, iğ veya kirmanda eğiril-
memiş veya çok az bükümlü 
yünler düğümlenerek “tülü 
veya tülüce” denilen bir do-
kuma kültürü ortaya çıkmış 
olmalıdır. Sonraki aşamada ise her 3, 5, 7  bezayağı kilim 
atkı sırası sonrası dokuma enine daha sık sırayla bükümsüz 
yünlerin bağlandığı “filikli” dokumalar yaygınlaşır. 
Dokunduğu farklı yörelerde “geve, tülüce, hırsek” adı da alan 

ve hala geleneksel kültürde yaşayan bütün bu Türkmen doku-
malar sonrası az bükümlü yünlerin dokunduğu “yatak” halıları 
halıya giden dokuma kültürü, kültür değişiminin yaşayan kay-
nağı durumundadır. 
Özellikle Konya ve Karapınar çevresinde çok güzel örnekle-

rinin hala yaşadığı filikli, tü-
lüce veya yatak dokumaların 
bazıları, yörede bükümsüz 
veya çok az bükülmüş kalın 
ve uzun bırakılan çok yumu-
şak yün iplerle çok sıra atkılı 
olarak dokunur ve havları ke-
silmediği için post gibi çok 
sevimli bir dokuma kültürü 
oluştururlar. Bu tarz doku-
malar iklimi ve doğası kırsal 
bu bölgede özellikle yeni 
doğacak çocuk için çocuk 
doğmadan dokunur ve çocuk 
doğduğunda kundak gibi yu-
muşacık bu halılara sarılır-
lar. Adeta beşik gibi, bebek 

bu post halı içinde oynayarak ve uyuyarak büyümeye başlar. 
Çocuk kundağı olarak kullanılan ve halı koleksiyoncularına, 
antikacılara geçen bu dokumalar, bu çevrede “sidikli” olarak 
bilinirler.

Halıya Geçiş: Tülü, Filikli ve Yatak Dokumalar

Filikli halı, İç Anadolu, Isparta, 20.yy. İlk çeyreği, (MG) 

Yatak Halısı, Konya, 19.yy. Son çeyreği, Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM Arşivi) 
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Çanakkale’de kökboya halı dokuma, Türk düğüm sırası, atkı öncesi (MG) 



Geleneksel Türkmen oba kültüründe evlerde veya çadırlarda 
tamamen doğal çevreden alınan ham maddeyle ve bütün ev 
ahalisinin katılımıyla hayat bulan keçe, tülü, bütün kilim türleri 
ve halı; “anonim” bir bellek içinde, âdetlerle devam ettirilen, 
bazen yeniliklerle desteklenen ve asırlarca hiç kopmadan za-
naatı devamlı olan çok özel bir etnografik tasarım alanıdır.  
Bununla paralel olarak etnografik koşulların gereksinimleri 
ötesinde çok eskilerden itibaren geleneksel pazar yerlerinde, 
günümüze kadar gelen bir alışkanlıkla halı ve kilim dokuma-
ların takas ticaretinde en yüksek değerde piyasa bulması, onu 
bambaşka bir mecraya taşır. Halı ve kilimlere hayat veren et-
nografik gerekçeler, geleneklerle tekrarlanmış ve belki de bu 
naifliği ile asırlardır ticaretin vazgeçilmez ve en gözde ürünü 
olmuştur. Halı ve kilimlerin asırlarca daima talep edilen ürün 
olmaları, onları yaşatan güçlü etnografik, geleneksel ve ticari 
bu iç dinamikler sayesindedir. 
Burada Türk halı ve kilim kültürünü 
tam olarak betimlememiz gerekirse; 
Halı, Kilim dokumalara ait bütün bir 
Türkmen dünyası geleneksel kültürü; 
atkı, çözgü ve ilme ipleriyle dokuma-
ya uygun tezgahlarda, matematiksel 
bir hazırlık sonucunda, tasarıma göre, 
tezgahlara sayılı miktarda çözülmüş 
ipliklere, ilme iplerin, yine mate-
matiksel simetri ile düğümlenmesi, 
sarılması, bu düğüm sıraları arasına 
atkıların kirkitle sıkıştırılması ve ren-
garenk yanışlarla dolu bir dizi hikaye-
nin çözgülere bağlanarak, dokulu bir 
yüzey ortaya çıkarılması kültürüdür. 
Tarihsel derinlik içinde, devamlılık sü-
recinde, bu dokuma kültürü Keçeden 
başlayarak, kilim türleri, filikli, tülü, ve 
en sonunda “tülüğ yazım veya halı” 
dediğimiz düğümlü yaygılarla finalini 
bulan bir anonim estetik alandır. 
Kaşgarlı’ya göre yünü “tokaç” ile 
tokmaklayarak keçe yapan bu uygarlık 
yine “tokmak, kirkit” le önce kilimleri kültürüne almış, kilim 
atkıları arasına ilme iplerini düğümleyerek “Tülüğ Yazım”ı yani 
halıyı usta bir olgunluk eseri olarak uygarlığımıza katmıştır. 
Yaklaşık 2500 yıllık tarihsel derinlik içinde kuzey yarım küreye 
düşen, Baykal Gölü Selenga Vadisinden başlayıp, Taklamakan 
Çölü Tarım havzasından devam ederek Semerkant, Buhara, 
Hive yoluyla Horasan’a, sonra Anadolu’ya ve kısmen Avrupa’ya 
akan bu anonim estetik nehir; devasa çeşitlilik içinde düz ve 
düğümlü dokuma kültürünü oluşturarak, kendine özgü ezo-
terik hikayeleriyle dolu biçimde Anadolu’da finalini yapmıştır.  
Bir önceki bölümde tezgah kültürü ve kilim dokuma alt ya-
pısında detaylarını verdiğimiz şekilde halı dokuma kültürü, 

ıstarlarda aynı kilim dokuma alt yapısı ile çözü iplerine “dü-
ğümlenerek” dokunurlar. Kilimden önemli farkı, her atkı sırası 
arasına bir sıra ilme iplerin düğümlenerek, düğümlü, havlı bir 
doku yüzeyi elde edilmesidir.

Dünya düğümlü dokuma kültürü, genelde üç tür düğüm tarzını 
gelenek haline getirip uygulamaktadır. Baykal gölünden baş-
layan enlem hattını, Anadolu’da sonlandırırsak, bütün bu Türk 
coğrafyası Türk düğüm tarzı ile çözgülere hayat verir.  Mate-
matiksel bir toplam içinde ebat ve kalitesine göre alt ve üst 
leventteki çözgülere düğümlenen ilk bilinen tip düğüm bağ-
lama şekli “Türk Düğümü” denilen düğümdür. Kapalı düğüm, 
Gördes düğümü, Çift düğüm denen bu düğüm; iki çözgü te-

line önden iki çözgü yanından arkaya 
verilip, arkadan iki çözgü teli alt için-
den çekilerek sıkıştırılan  düğümdür, 
kenetlenir ve çok sağlamdır. İki çözgü 
teline sarıldığı için bir desimetrekare 
içinde dikdörtgen bir alan kaplar. Bü-
tün bir halı boyunca aynı sırada çözgü 
iplerine dokunarak halı bitirilir.
İkinci düğüm şekli “İran Düğümü” 
denilen düğüm olup iki çözgü teli 
arasından bir çözgü teline sarılıp di-
ğerini boş dönerek yanına getiren dü-
ğümdür. Fars coğrafyasında geniş bir 
dokuma kültürüne sahip bu geleneğe 
“açık düğüm” denir. Halı yüzeyinde 
toplam desimetrekare içinde kare bir 
alan kapladığı için desimetrekareye 
daha çok düğüm girer.
Üçüncü düğüm tekniği, Uzak doğu 
Himalaya kültür alanındaki düğüm 
tarzı olup; dokuyucu, halı çözgüsü-
ne paralel, atkı yönünde halı eninde 
bir şiş tutar ve ilme ipini en sağdan 

başlayarak şiş altından üstüne dönerek 
çözgüye sarar. İp şişin üstünden geçip çözgüye tekrar sarıla-
rak boydan boya bukle düğümler çözgülere bir alttan ve bir 
üstten bağlanır. İpler çözgüye yarı düğümlü olarak sarılıdır. Şiş 
üzerinden çözgüye atkı atılarak kirkitle ön sıkıştırma yapılan 
bukle dokuma, bir sıra bitince keskin bir bıçakla demir şiş 
üzerinde, önceden açılmış yarık içine tutundurarak kesilince 
şiş aşağı düşer. Dokunan sıra ikinci atkı ipi atılarak kirkitle 
kuvvetlice sıkıştırılır. Böylece bukle, yarı düğümlü bir halı or-
taya çıkar. Çok kısa sürede halı dokuması bitirildiği için işçilik 
maliyeti en az dokuma türüdür. Nepal’de hemen bütün halılar 
bu geleneklerle bu tarzda dokunmaya devam ettiği için dün-
yada bu tarz dokunmuş halılara Nepal dokumaları adı verilir.

Düğüm... Düğümlü Dokuma... Tülüğ Yazım... Halı...

Türk Düğümü ve Diğer Düğümler

Türk düğüm tekniği (MG) 

İran düğüm tekniği (MG) 
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Marby Halısı, Sweden, Stockholm, Museum of National Antıquities, 112x162 cm., 1300-1420, Osmanlı, Anadolu dokuması, Env No: SHM.17.786 (Marby Rug, Friederike 
Voigt “Marby Rug” in Discover Islamic Art, Museum With No Frontiers, 2021. https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;35;en Source: 
[https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;35;en&cp]) 



Halı, kilim literatüründe kalite; 10x10 cm. alan içerisindeki (1 
dm.) eninde çözgü tel sayısı veya düğüm sayısı ile, boyunda 
atkı sıra sayısı veya düğüm sıra sayısının çarpımı olarak kabul 
edilir. 
Türkmen dokuma kültüründe geleneksel dokuma alışkanlı-
ğıyla her boy ya da oymağın farklı ip büküm kalınlıkları ve 
âdet edinilmiş düğüm bağla-
ma, kirkit vurma el alışkanlığı 
bulunur. 
Bu alışkanlıklarla yapılan ve 
çözgü, atkı, ilmelerde kulla-
nılan ip kalınlıkları, kirkite vu-
ruş ağırlığına paralel olarak o 
obanın, köyün bir desimetre-
kareye düşen düğüm sayısını 
yaklaşık olarak belirlemiş olur. 
“Kalite” tanımı bu anlamda 
geleneksel çözgü, atkı ve 
ilme teknik analizi ve desen 
tasarımındaki matematiksel 
dokuma değeri için temel bir 
ölçüdür. 
Halı ve kilimde desen tasarımı 
kalite sıklığı ile yapılabilir ve 
kalite ile dokuyacağınız ebada 
göre çözgü tel sayısı bulunup 
tezgaha bu sayılarla çözgü 
çözmek zorunluluktur. 
Halıda desimetre rakamları 
bir metrekareye gidecek çöz-
gü, atkı ve ilme iplik sarfiyatını 
verir ve bu sarfiyata göre de 
iplik temin etmek kolaylaşır. 
Kaba, orta kalite ve ince ha-
lılar bu anlamda kaliteli veya 
kalitesiz sınıflaması değildir. 
Bütün mahalli Anadolu halıla-
rı, kendine özgü  geleneksel 
anonim estetikle tasarımlan-
mış ve çok farklı hikayeleri 
barındıran çeşitliliği yansıtır. 
Düğüm sıklığı arttıkça halının 
kalitesi de artıp eksilmez. 
Doğal olarak, tarihte dokun-
muş Anadolu Geleneksel 
halılarının her bir çeşidinde 
çok farklı kaliteler günümüze 
ulaşmış durumdadır. 
Yaklaşık olarak ifade etmek gerekirse; Yüzyılların iplik büküm 
alışkanlığı, kirkit vurma ağırlığı ve çözgü sıklığı alışkanlıkla-
rına bağlı biçimde; 1 Desimetrekarede Çanakkale halılarında 
24x28 kalite 672 düğüm, Döşemealtı Halılarında 24x30 kalite 

720 düğüm, Yuntdağı Halılarında 28x30 kalite 840 düğüm, 
Milas Halılarında 26x40 kalite 1040 düğüm, Gördes ve Yağ-
cıbedir Halılarında  30x35 kalite 1050 düğüm, Bergama Ha-
lılarında 32x40 kalite 1280 düğüm ve Kula Halılarında 30x50 
kalite 1500 düğüm civarında “yaklaşık” kaliteler ve düğüm 
sıklıkları bulunmaktadır. 

Çözgü, atkı ve ilme ipi ge-
leneksel üretim kalınlıkları, 
geleneksel motif tasarımına 
uygun boyanan çileler ve kir-
kit vuruş ağırlıkları, her evdeki 
tezgahta bire bir aynı kaliteyi 
vermese de yaklaşık olarak o 
halı geleneği içinde benzer 
kaliteler bulmak olasıdır.  
Son yüzyılımızda Anadolu’da 
gelişen endüstri ürünü halı 
ipleriyle yapılan ticari halı-
larda ise çözgü, atkı ve ilme 
ipi kalınlıkları standartlaşarak 
neredeyse coğrafi işaretler 
standardına uygun halılarda 
aynı kalitelerin yakalandığı bir 
üretim yapılabilmektedir. 
Örneğin Ladik Halıları 40x50 
kalite 2000 düğüm, Sivas 
Halıları 50x50 kalite 2500 
düğüm, Hereke Yün Halılar 
60x60 kalite 3600 düğüm ve 
Hereke İpek Halıları 100x100 
10.000 düğüm standardında 
dokunabilirler.
Halı üretiminde yıllardır ülke-
mize Kamu İktisadi Teşebbü-
sü olarak hizmet veren Sümer 
Halı Genel Müdürlüğü, Türki-
ye genelindeki halı üretimin-
de gerek geleneksel halıla-
rımız gerekse ticari halıların 
araştırılması ve yaşatılmasın-
da bu kriterlere dikkat ederek 
geleneksele yakın standartlar 
oluşturmuştur. 
Ayrıca bütün halı bölgeleri-
mizin coğrafi işaret tescille-
rini yaparak ve markalaşarak 
2500 yıllık kültürel yapıyı ya-

şatmada öncü rolünü de yıllarca yürütmüştür. 
Halı üretiminde esas alınacak standartları belirleyen ve uzun 
yılların deneyimiyle oluşan aşağıda sunulan Sümer Halı teknik 
tablosu bu konuda, halı ve kilim üretiminde “günümüz için” 
hala en iyi kaynak durumundadır.

Halıda Kalite

26x40 kalite Sümer Halı üretimi Milas halısı dokuması detay (FK

30x35 kalite Sümer Halı üretimi Yağcıbedir halısı dokuması detay (FK)

24x30 kalite Sümer Halı üretimi Çanakkale halısı dokuması detay (FK) 



1

KALİTESİ 1 Dm.deki 1 Dm.deki Dm2 deki DÜĞÜM İLME İPLİĞİ ÇÖZ.İPLİĞİ YÜN Nm. PAM.Nm. HAV YÜK-
T İ P İ M2 DÜĞÜM ÇÖZGÜ ATKI İLME SAY. TARZI (YÜN) YÜN Nm. Alt Atkı Üst Atkı SEKLİĞİ CİNSİ Kg/M2

Nm. Pam.Nm. (Kalın) (İnce) mm
Türk 30/50 30/68 30/68 30/12    İLME 4,300

İPEK 100*100 100 100 10,000 (Çift) Denye Denye Denye Denye 2-2,5    ÇÖZGÜ 0,800
1.000.000 İpek İpek İpek İpek    K.ATKI 0,150

   İ.ATKI 0,150
Türk 18/3 30/68 30/24 30/12    İLME 4,400

YÜN-İPEK 100*100 100 100 10,000 (Çift) Yün Denye Denye Denye 2-2,5    ÇÖZGÜ 0,800
1.000.000 İpek İpek İpek    K.ATKI 0,150

   İ.ATKI 0,150
Türk 18/4 30/85 30/30 30/15    İLME 4,000

 YÜN-İPEK 80*80 80 80 6,400 (Çift) Yün Denye Denye Denye 2-2,5    ÇÖZGÜ 0,700
640,000 İpek İpek İpek    K.ATKI 0,150

   İ.ATKI 0,150
Türk    İLME 4,500

HEREKE 60*60 60 60 3,600 (Çift) 3,5/1 20/12 20/12 20/6 3,5-4,5    ÇÖZGÜ 0,900
KABARTMA 360,000 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,350

   İ.ATKI 0,350
Türk    İLME 4,500

HEREKE 60*60 60 60 3,600 (Çift) 3,5/1 20/12 20/12 20/6 3,5-4,5    ÇÖZGÜ 0,900
360,000 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,350

   İ.ATKI 0,350
Türk    İLME 4,000

SİVAS 50*50 50 50 2,500 (Çift) 3,5/1 20/14 20/14 20/7 4-5,5    ÇÖZGÜ 0,850
250,000 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,350

   İ.ATKI 0,300
Sine    İLME 4,500

LADİK 40*50 40 50 2,000 (Tek) 2/1 20/16 6/14 12/6 5-7    ÇÖZGÜ 0,750
200,000 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,750

   İ.ATKI 0,500
Türk    İLME 4,300

İNCE 40*40 40 40 1,600 (Çift) 3,5/2 20/18 6/14 12/6 5-7    ÇÖZGÜ 1,000
ANADOLU 160,000 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,850

   İ.ATKI 0,450
Türk    İLME 3,500

BÜNYAN 36*42 36 42 1,512 (Çift) 2/1 20/21 6/5 6/4 5-6    ÇÖZGÜ 0,800
151,200 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,500

   İ.ATKI 0,500
Sine    İLME 4,000

İNCE 38*38 38 38 1,444 (Tek) 3,5/2 20/18 6/14 12/6 5-7    ÇÖZGÜ 0,800
ISPARTA 144,400 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,800

   İ.ATKI 0,400
Sine    İLME 3,000

ISPARTA 26*33 26 33 858 (Tek) 2,5/2 6/9 6/8 6/8 10-14    ÇÖZGÜ 0,750
85,800 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,900

Sine    İLME 3,000
ISPARTA 26*33 26 33 858 (Tek) 2,5/2 6/9 6/8 6/8 10-14    ÇÖZGÜ 0,750
DÜZ 85,800 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 0,900

Türk    İLME 2,600
DEMİRCİ 22*28 22 28 616 (Çift) 2,5/2 6/12 6/9 6/9 12-16    ÇÖZGÜ 1,000

61,600 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 1,000
Türk    İLME 2,500

SİMAV 18*24 18 24 432 (Çift) 2/2 6/18 6/21 6/21 12-16    ÇÖZGÜ 1,100
43,200 Pam. Pam. Pam.    K.ATKI 1,400

Türk    İLME 3,000
YAĞCI 30*35 30 35 1050 (Çift) 3,5/2 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,800
BEDİR 105,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,800

Türk    İLME 3,000
YAHYALI 30*35 30 35 1050 (Çift) 3,5/2 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,800

105,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,800
Türk    İLME 3,000

TAŞPINAR 30*35 30 35 1050 (Çift) 3,5/2 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,800
105,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,800

Türk    İLME 4,300
MALATYA 40*40 40 40 1,600 (Çift) 2,5/1 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,900

160,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,900
Türk    İLME 3,000

GÖRDES 30*35 30 35 1050 (Çift) 3,5/2 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,800
105,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,800

Türk    İLME 3,000
KARS 30*35 30 35 1050 (Çift) 3,5/2 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,800

105,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,800

SÜMER HALI EL DOKUMASI HALILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 S A R F İ Y A T I
 M A L Z E M E      ATKI İPLİĞİ
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2

KALİTESİ 1 Dm.deki 1 Dm.deki Dm2 deki DÜĞÜM İLME İPLİĞİ ÇÖZ. İPLİĞİ YÜN Nm. PAM.Nm. HAV YÜK-
T İ P İ M2 DÜĞÜM ÇÖZGÜ ATKI İLME SAY. TARZI (YÜN) YÜN Nm. Alt Atkı Üst Atkı SEKLİĞİ CİNSİ Kg/M2

Nm. Pam.Nm. (Kalın) (İnce) mm
Türk    İLME 4,300

EZİNE 40*40 40 40 1,600 (Çift) 2,5/1 4/3 4/2 4/2 5-7    ÇÖZGÜ 0,900
160,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,900

Türk    İLME 4,000
KULA 30*50 30 50 1,500 (Çift) 3,5/2 4/3 4/2 3/3 7-10    ÇÖZGÜ 1,000

150,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,400
0,200

Türk    İLME 3,000
BERGAMA 32*40 32 40 1,280 (Çift) 2/1 4/3 4/2 4/2 7-10    ÇÖZGÜ 1,000

128,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,700
Türk    İLME 3,800

MİLAS 26*40 26 40 1,040 (Çift) 2,5/2 4/3 4/2 4/2 7-8    ÇÖZGÜ 0,800
104,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,800

Türk    İLME 3,000
D.ALTI 24*30 24 30 720 (Çift) 2,5/2 4/3 4/3 4/2 7-8    ÇÖZGÜ 0,750

72,000 Yün Yün Yün    K.ATKI 0,500
0,400

Türk    İLME 3,400
UYGUR 28*30 28 30 840 (Çift) 2,5/2 4/3 4/2 - 7-8    ÇÖZGÜ 0,800

84,000 Yün Yün    K.ATKI 0,550
Türk    İLME 3,000

Ç.KALE 24*28 24 28 672 (Çift) 3.5/3 4/3 4/2 - 8-10    ÇÖZGÜ 0,750
67,200 Yün    K.ATKI 0,500

Türk    İLME 3,400
YUNTDAĞI 28*30 28 30 840 (Çift) 2,5/2 4/3 4/2 - 8-10    ÇÖZGÜ 0,800

84,000 Yün    K.ATKI 0,550
Türk    İLME 3,650

YÖRÜK 30*35 30 35 1.050 (Çift) 3.5/2 4/3 4/2 - 7-8    ÇÖZGÜ 0,860
HALI 105,000 Yün    K.ATKI 0,650

Türk    İLME 3,600
BAŞMAKCI 22*32 22 32 704 (Çift) 2/2 4/3 4/2 - 7-8    ÇÖZGÜ 0,800

70,400 Yün    K.ATKI 0,800
Türk    İLME 3,450

HARPUT 26*26 26 26 676 (Çift) 4/3 4/3 4/2 - 7-8    ÇÖZGÜ 0,600
67,600 Yün    K.ATKI 0,600

Türk    İLME 4,300
DAVRAS 26*33 26 33 858 (Çift) 3.5/3 4/3 4/2 - 7-8    ÇÖZGÜ 0,800

85.800 Yün    K.ATKI 0,600
Türk

JİRKAN 32*90 32 90 - (Çift) - 2.5/2 3.5/2 - -    ÇÖZGÜ 1,000
(KİLİM) Yün Yün    K.ATKI 3,300

Türk
TÜRKMEN 32*90 30 90 - (Çift) - 2.5/2 3.5/2 - -    ÇÖZGÜ 1,000
(KİLİM) Yün Yün    K.ATKI 3,300

     ATKI İPLİĞİ   M A L Z E M E 
 S A R F İ Y A T I

SÜMER HALI EL DOKUMASI HALILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çiti ve Kilimlik (MG)
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Selçuklu Halısı, Beyşehir Eşrefoğlu Camii Halısı tasarım ve doku detayı. Konya Müzesi Koleksiyonu, (Lütfi Önel Arşivi) 



Geniş aile Türk dünyasının boy ve oymaklar halinde büyük 
göçü üzerinde, zaman zaman halı kilim yoluyla tarihe düşürü-
len en değerli kayıtlar; malzemelerinden daha çok muhteşem 
estetiğiyle insanı büyüler. 
Tasarım tarihinde daha çok taş ve ahşap oymalarla ve mi-
mari biçimlendirmelerle bize gelen estetik birikimler, batıda 
ikona ve doğuda resim kültürüyle devam eder gider. Özellikle 
Budizm sonrası gelişen doğu resimleriyle çok renkli ve mi-
tolojik estetikle karşılaşmanın 
ötesinde, Türk şehirlerindeki 
mimari estetik dışında, obala-
rında görülen ve önce anlamı 
keşfedilmeyen renkli ezoterik 
imajlar ise, çağımız modern 
resim ekolleri için adeta sihirli 
bir alandır. 
Hunlar, Uygurlar, Göktürkler, 
Avarlar, Kırgızlar, Kıpçaklar, 
Peçenekler ve Oğuzlar gibi 
daha nice boyun Merkezi As-
ya’da kendi aralarında devam 
eden ve yüzyıllarca süregelen 
savaşları, günümüzden bakın-
ca çok anlamlı gelmeyebilir. 
Ancak her Türk boy ya da oy-
mağının, gelenek halinde çok 
çok yüksek tutulan egoları, 
sanıyoruz başlıca ve en etkin 
kavga ve savaşın da ana ne-
deni. 
Haklılıklar veya haksızlıklar 
alanına girmeden, bu yüksek 
egoyu geleneksel birey nez-
dinde devamlı üstün tutan ise, 
baskın oymak aidiyetinin ve 
sosyal konumun estetik alan-
da önemli bir avantaj olarak 
bize ulaşmasının temeli... 
Her boy ya da oymağın en 
üstün ya da yüce olduğu 
inancını imleriyle simgelenen 
bayrakları ve renkleri; özellikle 
giysilerine, evlerine ve otağ-
larının şatafatına ve imajların 
korunmasına giden bir dizi 
estetik alanı tetikler ve ano-
nim bir istekle de bu devamlı 
olarak geliştirilir. 
Tarihte savaşlara neden olan Türk boylarının bu “üstün” olma 
özgüveni, bugün bize ulaşan muhteşem Türk estetiğinin ya-
şam pınarıdır ve Asya’da ırmak olan bu estetik değerler, Ana-
dolu’da nehir olup muhteşem bir kültürel mirasa dönüşerek 

batıya ulaşırlar.
Fakat büyük Asya topraklarında, doğudan batıya; Çin, Tibet, 
Hindistan ve İran gibi daima komşu olduğumuz Halı, Kilim 
ve dokuma estetik kültürleriyle hemen hemen hiçbir estetik 
bağımızın bulunmaması, bu alanın en enteresan konusudur. 
Çin’de imajlar bir hikayeyi destansı yumuşaklıkta bulutlar 
içinden ötesine insanı sarmalarken, Hindistan, Agra’nın muh-
teşem av sahneleri bütün bir doğu bahçesini evlere getiren 

hikayenin içine sizi alma kud-
reti taşır. Ve İran minyatürleri 
ve süslemeleri, en girift motif 
sarmalları içindeki görkemini; 
bu dünyadan, tanıdık ve hayal 
edilebilen sahnelerle insanı 
estetiğin huzur verici rahatına 
davet eder. 
Türkmen boylarında, yayla-
larda, evlerde hayat bulan fi-
gürler ise olgunlaştıkça daha 
sadeleşir... Doğa, hayvan in-
san ve olaylar kaybolmuş ve 
çizgiler Kafdağı ötesine gidip 
Zümrüdü Anka’ya dönüşmüş 
gibi sihirli hikayelere bürün-
müş de dönmüş gibidir. 
Fakat bu sadeleşen renk ve 
şekiller, küçük bir alandan 
çok daha büyük alanlara doğ-
ru uçan ezoterik figürlerle, 
her yanından “ayna” tutul-
muşçasına geometrik düzen 
ve ahenk içinde sonsuzluğa 
ulaşırlar. 
Bütün Asya’da bu kadar yakın 
topraklarda bu kadar büyük 
estetik muhayyile farklılığı, en 
ilginç olan taraftır.
Peki burada bu çok özel es-
tetik alan, dokumada nasıl 
şekillenir? 
Bırakalım resmi, 2500 yıllık 
bir derinliğin içinde, halı veya 
kilim örneklerinin bile çok 
azının günümüze ulaştığı bir 
ortamda, hangi değerle Türk 
kadını, zihnindeki estetiği, 
çözgülere düğümlerle bağlı-

yordu? bunu belgelemek “şimdilik” mümkün değil. 
Ancak halı ve kilim dokuma tekniği ile estetik izdüşümleri bir-
leştirdiğinizde “el devri” denen harika estetik gücün insana 
“ayna” yansımasıyla meramın veya hayalin, daha kolay çözgü-
ye bağlama kudreti verdiği anlaşılabilir. 

Halıda Anonim Türk Estetiği

Selçuklu Halısı, Beyşehir Eşrefoğlu Camii Halısı tasarım ve doku detayı. Konya Müzesi Ko-
leksiyonu, (Lütfi Önel Arşivi)  
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Bursa, Sultan Mehmed Çelebi Türbesi (Yeşil Türbe) Çini mukarnaslı giriş eyvanı detayı, (FK) 



Sonsuzluğun yolcusu Anadolu insanı, dünyayı na-
sıl bir gözle algıladığını bütün yaşamının estetik 
kalıplarında bize yansıtır... Diyar-ı Rum’u Anadolu 
yaparken, bu kutlu topraklara imzasını atmak öte-
sinde, “anonim sonsuzluk mayası” atar. Ve bu; bü-
tün kültürlerin ötesinde büyük bir algılama farkıdır.
Anadolu’da; Ahlat’tan Hacı Bektaş’a, Konya’dan 
Edirne’ye; Taşta, ahşapta, seramikte, çinide, ku-
maşta, halıda ve kilimlerde, estetiğin öncüsü, 
kendisi gizlenip fani olur, gök kubbe altına attığı 
anonim imzası, sonsuza kavuşan ruhuyla daima 
baki kalır... 
Bütün çevremizde bu mirasın her kokusuyla ve her 
dokusuyla her an göz göze gelmek, bu topraklarda 
yaşamın da ne kadar kutlu olduğunun delilidir. 
Horasan Er’i Hacı Bektaşı Veli yadigarı, bütün bir 
Anadolu, devasa mukarnaslı muhteşem Taç kapı-
larından adım atıldığı an, dünya kaosundan uzak-
laşılır ve sonsuzluğun sükunetine sığınılır... 
Anadolu, herhangi bir yer değildir, anlaşılır... 
Sonsuza uçan kanatlar gibi sonsuza uzanan mo-
tiflerin insanı götürmek istediği yer, sadece kendi 
içindeki huzurla onu buluşturmaktır, bilinir... 
Ve zihin hapishanelerinin tutsağı benlikler, bu 
sonsuzluk cennetinde, aldığı nefes kadar kendisi-
ne yakındır hissedilir... 
Türk anonim estetiğinin sonsuz motifleri bu ne-
denle diğer estetik kültürlerden çok başka bir dün-
yaya açılır.
Geleneksel usta çırak, ana kız sarmalı, zihinlerdeki 
estetik bellekle en kolay “el devri” denen sonsuz-
luk simyasıyla taşa, ahşaba, kumaşa, çiniye, se-
ramiğe, kalem işine veya bütün düz ve düğümlü 
dokuma estetiğine hep daimi hayat verir... 
El devri, Türk estetiğinin aynada yansıma sistemiy-
le geleneksel şablon olarak farklı yansıma model-
lemesi ile adeta sonsuzluğa kurulan bir köprüdür: 
El devri; ya aynadaki gibi gelip döndüğü yerde ge-
riye dönüp tekrara başlar ve böylece tekrarlanır. 
Ya “kovalamalı” denen şekilde başladığı yerde bitip 
bittiği yerde yeniden tekrara başlar. Ya “şaşırtmalı 
kovalamalı” küçük şablon, dikine ters çevir yapı-
larak devam eder. Sonsuza kadar böyle şaşırtarak 
sürüp gider... 
Her üç türlü durumda da küçük bir alandan son-
suza ulaşma devri daimi kurgulanır ve izleyeni de 
bu “devri daim”e davet eder. 
Dördüncü yol kartuşlar içine alınan sınırlı gibi 
gözüken ama kartuş kaldırılınca, aynada sonsuza 
uçan ve bu mesajı daima ileten el devirleridir.

Anadolu Estetiğinde “Sonsuz Devri Daim”

Niğde Alaaddin Camii. Sultan mahfili girişi sonsuzluk detayı,1223 yılı Anadolu’daki ilk Türk 
yapılarından. (FK) 

Sivrihisar Ulu Camii, Ahşap, Abanoz minber süslemeleri detay, 1237 de Anadolu’daki ilk Türk 
yapılarından. (FK) 
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Kısa el devirli Halı, Erken 16.yy., Türkiye, 129x218 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.116 (Met Museum Arşivi) 



Uzak tarihe bakıldığında halılardaki desen uygulamalarının 
kısa ve küçük aralıklı el devirleriyle yapıldığı anlaşılır. Takla-
makan çölü Tarım havzası buluntusu ilk örnekleri, çok küçük 
fragmanlar olduğu için bütünü hakkında fikir veren sadece 
tahmin bir bilgiyi içerir. Motifler çok kısa el devirleriyle tekrar-
lanıp devam ediyor gibidir.

Elde mevcut Konya Alaaddin Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii 
buluntusu büyük ebatlı 13.yy. halı örneklerinde, iyi kurgulan-
mış kısa aralıklı el devri motiflerinin, bütüncül bir estetikle 
devri daim sonsuza ulaşma isteğiyle belirgin olarak tasarım-
landığı görülür. 

Bordürlerde ise orta büyük-
lükte el devirleri, kufi yazılı 
zengin Selçuklu mimari süs-
leme geleneğinin halıdaki 
izdüşümü etkisini verir. 

Bordürlerde, Kur’an’dan özel 
seçilen Kufi ayetlerle bezeli 
Anadolu Selçuklu Taç kapıla-
rındaki geleneksel üslubun, 
halıdaki yansımasında, ayak 
basılan yere “ayet” yazılama-
ması inancı devreye girerek, 
o imajı veren motifler konul-
muş durumdadır. 

Bu dönem sultan siparişi 
halılarda asıl dikkati çeken 
fark, halıdaki kültürel deği-
şim dinamikleridir. Başlan-
gıç olarak, geleneksel ıstar 
tezgahlarını aşan üretim bo-
yutu örneğinden gidebiliriz. 
Etnografik gündelikte devam 
eden bir halı kültürü, Selatin 
camii için sipariş halı üretimi 
nedeniyle, ıstarlarda alt ve üst 
leventlerin daha büyük ebatlar-
da hazırlanmasını adeta zorunlu kılmıştır. 

Doğal olarak, geleneksel bir köy ıstarında iki arşın (136 cm.) 
veya üç arşın (204 cm.) olan levent boyutu böyle bir ebadı 
dokuyabilmek için 5 arşın (340 cm.) veya 6 arşına (408 cm.) 
çıkarılır. TİEM ve Konya Müzesindeki örneklerdeki ebatlar, bu 
üretim teknik değişimin zorunlu olduğunu ortaya koyar.

Bir diğer kültürel değişim ise boyama konusunda yaşanır. Et-
nografik koşullarda bir iki kilo yün çile boyama kapasitesine 
sahip boyama kazanları, büyük ebatlı sipariş halılarda kulla-
nılacak iplerin abraş yapmaması için, çok daha büyük kazan-
larda çok miktarda çilelerin bir anda boyanmasını sağlamış, 
böylece etnografik şartlarda değil ama geleneksel bir Türk 
dokuması yapılabilmiş durumdadır. Ve geleneksel Türkmen 

dokumaları ve halılardaki bu doğal kültürel değişim dinamik-
leri, yine doğal biçimde daha 13. yy. dan başlayarak o anda 
çözüme kavuşturulmuş noktalardır. 

Türk mimari süsleme alanları el devri tasarımını halıda özel-
leştirerek devam edersek, Erken devir Türk Anadolu halıla-
rındaki bu kısa el devirleri taşta, ahşapta, çini ve seramikte 
uygulandığı gibi halı tasarımında da sayısız çeşitleriyle uygu-
lanmaya devam eder: 

Birinci el devri sağda, solda, yukarıda ve aşağıda ayna tutu-
larak devri daim kazanan kısa aralıklı modelleme sistemine 

dayalıdır. Motifler bütün yön-
lerdeki ayna sarmalıyla ahenk 
içinde sonsuzluk kazanır.

İkinci el devri ise kovalamalı 
denen bir sistemde motiflerin 
ayna tutulmaksızın, başladığı 
yerden devamını sağlayan 
“kovalayan” modellemeyi or-
taya çıkarır. Ustalıklı bir şekil-
de başladığı noktadaki mo-
tiften daha farklı bir motifle 
bitirilen el devri, sanki ayna 
tutulmadan, simetri olmadan 
dokunmuş intibaı verir nite-
likte kovalayarak devam eder.  

Üçüncü el devri “şaşırtmalı 
kovalamalı” biçimde dikey 
ya da yatay ters çevrilen el 
devriyle motif modellemenin 
tamamlanmasını sağlar. Daha 
büyük ustalık isteyen bu el 
devrinde bitiş düğümleri öyle 
usta hesaplanır ki, el devri 
180 derece çevrilerek tekrar 
başlayabilir. 

Mimari süsleme elemanları dı-
şında sadece halıda karşımıza çıkan dördüncü el devri renk 
gücünün devreye girmesiyle ortaya çıkan zengin geometride 
gizlidir. Yukarıya veya aşağıya akan “zig zag” larda renk değişi-
mi ile aslında aynı motifin farklı algısı oluşturulur. 

Daha çok kilimde yapıldığını düşündüğümüz bu algı oyunu 
halılarda da mükemmel bir başarıyla uygulanır. Bu harika mo-
delleme ile el devirleri, önce zemin renklerinin değiştirilmesi 
sonra da ve zig zag geometri ile aşağı, yukarı, sağa ve sola 
ilginç sonsuzluk sarmalında etkileyici bir kurguya sahiptir. 

Karakoyunlu büyük ailesinin göçer kolu durumundaki Güney 
Toros Yörüklerinde yaygın olan “eğerkaşlı” denilen eliböğrün-
de, elibelinde veya devlet ana yanışı (S 18) bu sarmal Türk-
men estetiğinin zirvedeki tasarım gücünü belgeler. 

Halı Tasarımlarında “El Devri” 

Her yöne sonsuz tasarımlı Halı, 19.yy. İlk çeyreği, Türkiye, 162x228 cm. The Metropolitan 
Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.36 (Met Museum Arşivi)
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Sonsuz Madalyon Tasarımlı Uşak Halı, 17.yy. İlk çeyrek, Türkiye, 389x777 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env 
No: 1984.69 (Met Museum Arşivi) 



Halı ve kilimlerde kullanılan beşinci el devri uygulamasında 
kartuşlar, köşeler, veya rozetler içine konan çok daha büyük 
figürlerin, madalyon veya yıldız formunun, sonsuzluk etkisin-
de yapılmasıdır. Köşeli, göbekli ve madalyonlu konturlar içine 
alınan figürler, konturlar ve renkler kaldırıldığında, yine ayna 
sonsuzluğuna ulaşmayı sağlar. Aslında sınırlı gözükür ama 
sonsuza ulaşan bir geometri kurgulanmıştır. 
Madalyonlu ve Yıldızlı Uşak 
halıları olarak adlandırılan 
sayısız örnekleri dünya mü-
zelerine dağılmış olan ha-
lılardaki yıldız ve madalyon 
motifleri işte böyle bir el devri 
sarmalının Anadolu Türkmen 
dokuyucusunun zihinlerimize 
sunduğu farklı imajdır. 
Sözün burasında bu estetik 
değerin farklı kültürlerdeki al-
gısına değinelim.
Kimi tasarımcı için Türkmen 
kültüründeki bu devri daim 
estetik, aslında geometrik 
sarmalla, basit zemin algıları 
sunulduğu yönünde değer-
lendirilebilir. Ve  yeknesak 
tekrarlardan oluşan motiflerle 
çeşitlemenin ve zenginliğin 
azaltıldığı da düşünülebilir. 
Ancak Türkmen obalarında 
yaşayan anonim estetik tasa-
rım beğenisi, yakın coğraf-
yadaki Çin, Hindistan ve İran 
gibi devasa renklilik içeren, 
daha gerçekliğine yakın ve 
mevcut doğal zenginliği tasa-
rımlayan kültürleri görerek ve 
onlardan asla etkilenmeden 
nasıl ısrarla ve yüzyıllarca de-
vam ettirilmiştir? 
Burada, kültürler, gelenekler 
ve estetik farkındalıklar devre-
ye girer. Ve, resim sanatındaki 
klasik akademik tarzın fotoğrafa yakın betimlemesi ile modern 
çağlar resmini karşılaştırmak yönünde değerlendirmeler, ko-
numuza daha analitik bir yaklaşım sunabilir. Hepsi de şüphe-
siz değerlidir. Hepsi de güçlü bir zanaattır ve saygındır. 
Çin Tibet, Nepal, Hindistan devasa tasarım merkezleri... Ve 
İran’da etkileyici İsfahan, Hamedan, Keşan, Tebriz Halıları gibi 
bütün bu kültürün halıları birer şaheser niteliğindedir. Ama 
Türk halı estetiği, bu anonim ezoterik biçimlendirme ile bugün 
ancak çağımızda modern resimde batı sanatçısının yakala-
maya çalıştığı veya sorguladığı imgeleri, asırlar öncesinden 

yakalayabilmiş öncü örnekler gibidir... Bu; olaylara ve renklere 
bakıp, hayalde demlendirmeye, sonra geleneksel bellekte bu 
imajı dönüştürürken, sembollerini de içine katan yansıtma-
ya dayalı, ezoterik anonim kültürden kaynaklanan, çok özel 
bir estetik dönüşümdür. Bu yüzden tarih içinde ortaya çıkan 
bütün Türk dokumaları, hala insanı şaşırtmaya devam eden 
estetik sorulara muhataptır. 

Asya’nın büyük topraklarında 
yüzyıllardır gelişen diğer kül-
türlere ait halılara baktığınız-
da çözümlemeye çalışırsınız, 
etkilenirsiniz ve onu içinize 
sindirir, belleğinize koyar, 
araştırırsınız ve nihayet onu 
yayınlarsınız, o parça ve onu 
yapan kültürle işiniz bir şekil-
de biter. 
Türk halılarında ise bütün bu 
renkli imajlara, ezoterik ipuç-
larına ait araştırmada bir yığın 
soru oluşur, cevap bulmaya 
çalışırsınız ve sorularınız asla 
bitmez. Halıyla iletişiminiz hiç 
kesilmez. 
Türk dokumalarını hala dünya 
kültürleri arasında ilginç ya-
pan; işte sonsuza kadar bit-
meyecek bu sorulardır.
Ne yazık ki son çeyrek asırda 
Türkiye’ de yapılan bir çok halı 
araştırması; Türk halılarındaki 
bu kadim estetiğin ve bilgeli-
ğin sorgulanmadığı, adeta tez 
yayınları uğruna sanal bel-
lekler deryasına gömülen bir 
mecraya dönüşmüş çalışma-
lar bütününden oluşmaktadır. 
Yaklaşık 3000 yılda oluşmuş 
bu kadim, bilgelik dolu este-
tik kültür, ciddi araştırmalara 
konu olmak yerine, gariban 

son nesil dokuyucuya: “bu 
motife ne ad veriyorsunuz?” demode sorusuna: “biz buna 
“karnıyarık” (!) deriz” uydurmalarının yer aldığı, fıkra gibi ce-
vaplarla bu bellekte maalesef yer alıyor. Daha vahimi, 1970-
80’lı yıllarda, Anadolu’da Sümer Halı atölyelerinde dokunan 
Anadolu geleneksel ticari üretim halılarını, “Geleneksel Türk El 
halısı” zannedenlerce doktora tezleri yapılıyor, yetmezmiş gibi 
hakemli (!) dergilerimizde de yayımlanabiliyor... Döşemealtı, 
Milas, Kula’da ve onlarca dokuma merkezinde, bilgelik kokan 
bir kadim estetik alt yapı ve bizim halimiz... Çok hazin bu so-
nuç, artık komedinin bile ötesidir.

Estetik Biçimlendirmede Sonsuzluk ve Halı Kültürlerinde Farklı Gelenekler

Sonsuz Yıldız Tasarımlı Uşak Halı, 15. yy. sonları, Türkiye, 232x430 cm. The Metropoli-
tan Museum of Art, New York, Env No: 58.63 (Met Museum Arşivi) 
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Madalyonlu Uşak sonsuzluğuna gönderme kompozisyon (FK), 17.yy. İkinci yarısı, Türkiye, 262x503 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1986.289 (Met 
Museum Arşivi) 



Yıldızlı Uşak sonsuzluğuna gönderme kompozisyon S121 deki Yıldızlı Uşak halısı (FK) 
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Sümer Halı 60x60 kalite Hereke tipi Tebriz deseni 80x200 cm. Beyaz bordür, lacivert zeminli halı imalat deseni (FK) 

Sümer Halı 60x60 kalite Hereke tipi 
Tebriz deseni 80x200 cm. Beyaz 
bordür, lacivert zeminli halı imalat 
deseni (FK) 



Selçuklu, Beylikler ve Devleti Aliye yıllarında Anadolu’da, halı tasarımları, büyük ebatlarda, 
milimetrik bir kılavuz olmadan nasıl tezgaha aktarılıyordu? El devirlerinin hacimleri böyle 
büyük imajlarda nasıl çözgülere aktarılıp, tasarımı mükemmel halılar dokunabiliyordu? 
Halı araştırmacılığında cevabı aranır sorulardan bir çoğu böyle sıralanır ve sonraki yüzyıl-
larda daha büyük ebatlı tasarımlar gündeme geldikçe bu tasarımların halıya uygulanması 
konusu merakları iyice artırır. 
Elimizde bu halılara ait tasarım dokümanları henüz yok. Ama tahminler, küçük minyatürler 
halinde nakkaşhanelerde çizilen model desenlerin, tezgahta bu ebatlara uygun çözülen 
çözgüler üzerine kalemle kılavuz çizgiler çizilerek yapılabileceği yönündeki kanaatlerden 
ileri gitmez. Osmanlı kayıt sistemi içinde, nakkaşhanelerden halı ve kilim kumaş tasarım-
ları, atölyelere nasıl gönderiliyordu bu konuda da şimdilik belgelere ulaşılabilmiş değildir. 
Ancak 19.yy. sonlarında Londra’da kurulan Şark Halı Kumpanyası şirketiyle beraber bu 
şirketin Londra tasarım ofisinde çizilip Anadolu’ya gönderilen halı tasarım sipariş örnek-
lerinden bazılarının Sümer Halı arşivinde bulunmasına dayanarak, uzun yıllar boyunca bu 
minyatür modelleme ile halı üretiminde önemli yol alındığı anlaşılır. Londra, Osmanlı’da 

mevcut bu desen uygulama yöntemini 
bildiği için desenleri Anadolu’ya bu şe-
kilde göndermiş olabilir.   
Bu desenlere göre halı öğretici usta; 
çözgü çözüp bu çözgülere kılavuz ka-
lemle motif hatlarını belirler ve dokuyu-
cu bu hatlara sadık kalarak  numunesi 
verilen ipliklerle halısını tamamlar... 
Bundan yaklaşık 30 yıl sonrasında ise 
milimetrik kağıt ızgaralara fırça ve boya 
ile doldurulan “halı motifleri”, bu işin 
tezgahlarda daha pratik yapılması için 
kılavuzdur. 
Önce, matbaada basılmış ızgaralara, 
halı arkası düğüm görüntüsünü bire 
bir işleyen halı desinatörleri, desen 
atölyelerinde renkli halı tasarımlarıy-
la biçimlendirdikleri halı desenlerini 
bir asıl, bir de atölyelere gönderilmek 
üzere kopya yaparlar. Asıl desen arşi-
vinde kalır, kopyası dokuyucunun önü-

ne asabileceği paftalara bölünür. Kalın 
kartonlar üzerine yapıştırılıp  üzeri verniklenerek tezgahta oturan dokuyucuya, numune 
ipleriyle birlikte gönderilir. Desendeki piksel boya rengindeki numune iplerle dokuyucu, 
her bir düğüm sırasını tamamlayıp atkısını atar ve halıyı tamamlar. İmalatlar bu şekilde 
devam eder.
Bir sonraki aşamada bu desenler çok miktardaki üretimi karşılayabilmek üzere matbaa-
larda renkli olarak basılıp bu basım desenler atölyelere gönderilerek imalata alınır. 2000’li 
yılların başında tamamen bilgisayar yazılımlarıyla yapılan halı desenleri, istenilen renk ve 
ebatlarda çok kısa zamanlarda tasarımlanıp, çıktıları alınarak atölyelere gönderilir ve halılar 
bu şekilde kağıt üzerine önce piksel piksel çizilir, sonra ilme ilme dokunmaya alınırlar. 
Gelişen desen teknolojisiyle beraber geleneksel halıları da maalesef ortadan kayboldular. 
Artık dokuyucu inisiyatifinden ebediyen kurtarılmış tamamen ticari dokumalar, bir kadim 
kültürü değil ama dokunmuş iplikleri temsil ediyor ve evlerde sadece yüzey kaplıyorlar. 
Yapay zeka devriminde ise çok az sayıda evde kıymetli Türk halıları var... Uluslararası 
alanda kabul edilmiş ismi yani “ticari” unvanı da bu gerçeği çok kibarca açıklar: “Halı ve 
Yer Kaplamaları Sektörü...”

Halı Tasarımları ve Dokumaya Uygulama

Sümer Halı Desen Arşivi, Şark Halı Kumpanyası sipariş üretim 
minyatür deseni, 21x31 cm. Guaj boyama (FK) 

Sümer Halı 28x30 kalite Yuntdağı tipi imalat deseni, 
10 nolu desen 80x350 cm. (FK) 
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Halı, İç Anadolu Şarkışla, 17.yy. Üçüncü çeyrek, Sivas Müzesi Envanter No: 43, Ebat: 157x216 cm., Kalite: 32x28 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü 
tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



TÜRK HALI VE KİLİMLERİNDETÜRK HALI VE KİLİMLERİNDE
BETİMLEME ALANI VE YETERLİLİKBETİMLEME ALANI VE YETERLİLİK
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Tablo, Hans Memling (1465-1494), The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1975.1.151 (Met Museum Arşivi) 



Başlangıç sayfalarımızda az bir kısmına değindiğimiz gibi, Diyar-ı Rum’u Anadolu 
yapmak üzere kardeşlik tohumlarını bu topraklara atan Türkmenler, gezgin ozanlar, 
dervişler ve Devlet anaların sırtındaki “denk” halı ve kilimler, önce Haçlı istilacıların 
talanıyla Avrupa’ya taşındılar. (1096-1272 yıllarında Avrupa Krallıkları ve Kiliseler 
organizasyonunda tam 176 yıl süren kanlı baskınlar.) Dönemin Kralları ve başrol-
de kiliseler, ganimet Türk halı ve kilimlerini, önce zenginliğin tek adresi kilise ve 
manastırların gösterişli ayin salonlarında görücüye çıkardılar. 
Sonraki yüzyılda, sadece kilise için resim yapabilen devrin ressamları, vazgeçilmez 
kutsal, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa’yı -ne kadar çekici buldularsa- bir Türk halısı 
olmadan resmedemez oldular... Asilzadeler, ayinlerde kiliselere taşındıkça, evlerin-
de kendileri de bu halılara malik olma aydınlanması yaşadı ve bir Türk halısı edin-
me yarışına başladılar. Türk halıları artık ganimet olmaktan çıkıp büyük bedellerle 
satın alınan nadide eserler arasına girmişti. 14. yy.’daki resimlerden anlaşılır ki, 
sadece kilise ayin salonlarında sergilenen Türk halıları, yavaş yavaş asilzadelerin 
evlerine de konuk olmayı başarmıştır. 

15-16. yy.’ın bir çok resminde, artık ganimet 
yerine satın alınmış Türk halılarının hayli yay-
gınlaştığı görülür. Döneme ait resimlerde, 
masa, duvar veya yerde  prestijli Anadolu 
Türk halısı bulunması artık moda olmuştur. 
Ressamlarının önünde saraylarına hatıra fo-
toğrafı bırakma yarışına giren soylular, bu 
arada büyük adamlar, büyük ressamların, 
büyük hayal dünyalarının terazisini bozup 
Rönesans fitilini de ateşlemiş oldular. 19.yy. 
sonlarında, artık büyük bir koleksiyon oluş-
turan batıdaki Türk halıları, doğal olarak sanat 
tarihi disiplini içinde araştırılmaya ve yayın-
lanmaya başladılar. 
İmrenilesi güzellikte baskıları ile 1880 yıllar-
da başlayan doğu halıları araştırma ve yayım 
çalışmaları, bugün batıda büyük bir disiplin 
içinde hala devam ediyor... Titiz ve dikkatli 
araştırmalar ve cömert sponsorluklar eşliğin-
de Avrupa kentlerinde, çok nadide bulunur 
Türk halı ve kilim sergileri, uygarlığımız adına 
bize de hiç şüphesiz gurur veriyor.

Şunu kabul edelim ki: eli belinde motifimizi ana tanrıçalarına bağlamak gibi bir 
büyük estetik değerlendirme hatası bir yana, batılı halı araştırmacıları; araştırma-
cılarımızın şehir dışına bile çıkmadan, müzelerde teşhirde, envanteri yapılmış halı 
fotoğrafını çekerek tez, bildiri, çalıştay sunumu yapmıyor, 30 sene önce yayınlan-
mış ciddi çalışmaları kopya edip, uyanık yayınlar gafletine de asla düşmüyorlar. 
Büyük bir disiplinle ve ciddiyette Anadolu’muzu köy köy dolaşıyor, bize ait binlerce 
halı ve kilimin tozunu severek yutuyor ve halılarımızı karnıyarık motifi tuzağına 
düşmeden “farklı yeni boyutlarda” analiz etmeyi çok iyi biliyorlar. Kitaplıklarında 
sayısız miktarda ciddi, kaliteli Türk Halılarını betimleme çalışmaları da bunun en 
açık kanıtı... 
Bu nedenle de bugün, ressamlara aziz bir hatıra olarak, resmettikleri Türk halılarına 
Holbein Halısı, Lotto Halısı, Memling Halısı veya Bellini Halısı denilmesini de şıklık 
ve zarafet olarak görmek gerekiyor. Hans Memling’in, Centile Bellini’nin, Lorenzo 
Lotto’nun, ve Hans Holbein’in ve daha nice sanatçının tablolarında resmettikleri 
Türk halısını dokumadıklarını artık herkes çok iyi biliyor...  

Türk Halı Literatüründe İthal Kavramlar

Tablo, Giovanni di Paolo, 1445, 81x138 cm. The 
Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 
41.190.16 (Met Museum Arşivi)

Tablo, Johannes Vermeer, 1656-57, 76,87 cm. The Met-
ropolitan Museum of Art, New York, Env No: 14.40.611 
(Met Museum Arşivi) 

Tablo, Jean Etienne Liotard (Swiss, Genova 1702-1789), 
1752, 47x58 cm. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Env No: 2019.141.16 (Met Museum Arşivi) 

JeanAuguste Dominique Ingres, 1823, 95,121 cm. The 
Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 19.77.1 
(Met Museum Arşivi) 
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S 131 Halı tasarım ve doku detayı (FK)   



Zaman olur... Bir gece yarısı acı bir zil sesiyle uyanırız. Kom-
şumuz fenalaşmıştır ve acil doktora ihtiyaç vardır. Doktora 
müracaat edersiniz. Aldığınız cevap 112 acil servisin çağrıla-
rak hastanın hastaneye kaldırılması gerektiğidir. Önce duygu-
larınız devreye girer; “doktor bir baksaydı!” dersiniz. Çaresiz, 
gece yarısı hastaneye gidilip kan örnekleri, ultrason, tomog-
rafi vb. verilere bakılınca doğru bir teşhis ancak konabilir ve 
komşunuz erken teşhis ve hemen başlayan tedaviyle hayata, 
sıhhatine kavuşur. Doktor haklıdır; “geçiştirme” bir bakış, ha-
yata mal olabilir. 
Hepimizin başına gelir, hastalanır ve soluğu hastanede alırız. 
İçimizi keşfetmek için kan örneklerimiz alınıp tetkikler yapılır 
ve birkaç gün sonra e-nabızdan veriler bize iletilip dokto-
rumuzla temasa geçmemiz istenir. İçimizde, bize ait onlarca 
kimyasal değerler, minimum ve 
maksimum marjlar eşliğinde bizi 
tanımlar. Artı ve eksi değer dışına 
taşan  noktalarda telaşa kapılıp web 
ortamına sarılır ve ölecek miyim?” 
kaygısına düşer, uzman hocayla ko-
nuşana dek yığınla vesvese üretiriz. 
Uzmanın her zamanki bildik yoru-
mu: “Hastalık yoktur hasta vardır. 
Her insan çok farklıdır ve özeldir. 
Tıbbi tahlil sonuçlarınız tümüyle bir 
bütün olarak okunur. İçinden tek bir 
veri alınarak teşhis konamaz...”
Şunu artık biliyoruz ki, her konuda 
nitelikli uzmanlık yerine yarım yama-
lak bakış açısı, ve bütün veriler için-
den tek bir veriyi baz almak, ilimden 
uzaklaştırır, hikayelere, hurafelere 
dönüşür, ciddi alanlarda hayatımıza 
mal olabilir. Kültür açısından sonuç 
daha ürkütücüdür. O kültürü hak 
etmediği şekilde betimleyerek koca-
man bir uygarlığı sadece bir veriyle 
çok çok yanlış etiketleriz... 
Kültür tarihimiz içinde, Halı kilim araştırmacılığı çok farklı di-
siplinlere sahip bir alandır ve bu farklılıkların bir bütün içinde 
ciddiyetle değerlendirilmesi gerekir: Halı ve kilimleri sadece 
desenden ibaret görmek dışında, araştırdığımız bu dokumayı, 
bize getiren geleneksel kültür, 2000 yıllık süreçte, hangi göç 
güzergahında, hangi Türkmen obalarında, hangi yerleşim coğ-
rafyasında izler bırakarak bu güne ulaşıp miras kaldı? arşivler 
de dahil iskan tarihiyle işe başlamak zorunluluktur. “Osman-
lı askerlerine yay ürettikleri için Yaycıbedir oymağı” söylemi 
yerine, Osmanlıda yaycı diye bir kavram olmadığını, yaycıya 
“kemankeş” dendiğini, “Taife-i Yağcıbedir”i de ancak Osmanlı 
arşiv belgelerinde görerek anlar, koca bir obayı ve halı kültü-
rünü “Yaycıbedir” diyerek hayali bir isme dönüştürmeyiz.  
Sonraki aşama hammadde çalışmasıdır. Halı, kilim ilmeleri, 
atkı ve çözgü ipleri hangi coğrafyanın koyun veya keçi ırkın-

dan nasıl bir kirmanda çile yapılmıştır? Trakya Kıvırcığı, Batı 
Anadolu Merinosu, İç Anadolu Dağlıç’ı, Güneyin Akkaramanı 
veya Doğu Anadolu’nun Morkaramanı, farklı özelliklerde çöz-
gü, atkı, ilme dokuma görüntüsü verir. Bunlar halı kilim betim-
lemesindeki en temel noktalardır.
Üçüncü aşamada bu ilmeler hangi coğrafyada hangi bitkilerle 
boyanmış olabilir? araştırılan halı, kilimi geleneksel kökboya-
malar ve analizleri konusunu ciddi bir çalışmadan geçirmek 
zorunludur. 
Halı sırtında dokuma teknik yapısı farklı kültürlerde nasıl bir 
doku görüntüsü verir? Halı el gücüsü mü, gücü ağacıyla mı 
dokundu? Atkılar önce döke, sonra gergin mi? Üç veya daha 
çok atkı neden atılmış olabilir? Bunların halılardaki farkı nedir? 
detayları açıklanmadan “çapraz alternatifli düğüm” makalesi 

çok çok eksik kalır.
Halımız, göçer ıstarında mı, köy ısta-
rında mı, atölye ıstarında mı, kent atöl-
yesi tezgahında mı? dokunmuş olabilir 
bunların aşağı yukarı bilinmesi gerekir. 
Son aşamada desen tasarımı en can 
alıcı noktasıdır. Motifler o oymak ge-
leneğinden mi geliyor, farklı oymak 
motifleri var mı? Oymaklara ait melez 
karışımlar hangi ölçekte? Desende 
tasarımcı katkısı var mı? Tamamen et-
nografik bir tasarım mı? Ticari istek-
ler halıda ne ölçüde etkindir? Halının 
kendisi bütün bunları anlatır ama bu 
lisanı biz çözümleyebiliyor muyuz? Ve 
biz buna yeterli miyiz?
Doğal sonuç: Araştırdığımız Halı et-
nografik bir halı mı?, Geleneksel bir 
halı mı?, Geleneksel ticari bir halı mı? 
Tamamen ticari bir halı mı? bunların 
ilme, atkı, çözgüleri ve boyanma usul-
leri, dokunma tezgahları ve tasarımları 
o kadar farklı proseslerden geçip bize 
gelir ki; bütün bu kültürel alt yapıyı 

sorgulayarak halı ve kilim araştırmamızı ancak ve minimum 
ölçüde tamamlamış olabiliriz. 
Türkmen etnografyasına ait bir halı veya kilim, kadim bir kül-
türel anonim bellekten gelir, her bir sırada sonsuz bir sabırla 
yüzlerce düğüm atılarak oluşur. Her motif, gelenekten izlerle 
uçsuz bucaksız örülen tuğlalar gibi ilmelerle, emekle ve bütü-
nü hayal ederek dokunur. 
Geleneksel dokuyucu ilmelere odaklanır ama bütün fotoğrafı 
asla unutmayan çok usta bir beceriyle bu sonsuzluk mirasını 
bize ulaştırır. İlmelerden koca bir halıya, yüzbinlerce düğümle 
inşa edilen bu kadim zanaatı, gerçekten hakkını vererek ve 
bu kültüre karşı derin bir saygıyla betimlemek lazımdır. Bütün 
bunca emekte, bırakın her bir motifi, her bir düğümün bile 
sonsuz ve saygın bir kıymeti vardır.

Halı Kilim Araştırmacılığı Betimleme Alanı ve Yeterlilik...

Halı, İç Anadolu Şarkışla, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas 
Müzesi Envanter No: 17, Ebat: 154x208 cm., Kalite: 42x38 dm./
ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alın-
dığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Kilim, Aydınlı Oymağı, 1800’ler, 163x415cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 2006.190 (Met 
Museum Arşivi) 



Anadolu’da iskan tarihimizle birlikte gelişen Halı kilim dokuma kültürü-
müzü, bütüncül bir bakışta değerlendirmenin başlangıcı, bu dokuma 
kültürüne ait bir halı veya kilimi, doğru adreste konumlandırmaktan 
geçer. Halı ve kilim betimleme çalışmalarında kılavuz, o dokuma kültü-
rünün aidiyetini bulmakla başlar ve bu dört ana grupta değerlendirilir. 
İlki, Anadolu Türkmen iskanı güzergahında, tarihi geleneklerinden 
kopmadan günümüze ulaşabilen oymak dokuma kültürleridir. Boy 
yada oymak ismiyle yaşayan halı ve kilim kültürü, geleneksel ismiyle 
marka olur: Yağcıbedir, Karakeçili, Sarıkeçili, Yüncü, Aydınlı, Reyhanlı, 
Avşar, Terekeme, Avar, Lezgi vb. boy yada oymak dokuma kültürüdür. 
Yağcıbedir halı ve kilimleri, Batı Anadolu Balıkesir Sındırgı çevresinde 
yoğun olmakla birlikte, Kaz Dağları ve Bergama dağ köyleri hattında  
yaşayan; Osmanlı arşiv kayıtlarında “Taife-i Yağcıbedir” olarak ismi ge-
çen oymağa ait özel dokuma kültürüdür. Bazen Sındırgı veya Bergama 

halısı olarak isimlendirilse de gele-
neksel Yağcıbedir estetiğidir. 
Yüncü oymağı Balıkesir, Kaz dağları 
Edremit körfezi köyleri ve Bergama 
kuzeyi köylerine erken dönemde-
yerleşen yörük grubu, saf koyu kır-
mızı ve sade motifleriyle çok farklı 
dokuma kültürüne sahiptir. Sarıke-
çili oymağı Mut, Konya, Isparta Bur-
dur hattında yerleşmiş son dönem 
yörük obaları olup, ilginç halı kilim 
tasarımları çok etkileyicidir. 
Güney Anadolu’dan başlayarak, İç 
Anadolu. Batı iç  ve güney Batı Ana-
dolu hattında çok farklı şehirlerde 
konaklayarak kadim estetik tasarı-
mını koruyan Aydınlı oymağı, kilim 
tasarımındaki belirgin yanışlarıyla 

coğrafi bir ad almadan her yerde Aydınlı diye bilinirler. 
“Reyhanlı” oymağı Hatay, Sivas, Gemerek, Pınarbaşı, Kayseri ve An-
kara, Sivrihisar üzerinden batı Anadolu’da Uşak’a değin bir çok ilde 
yerleşmiş olup kendilerine özgü dokumaları ile bütün bu bölgelerde 
yaygın örneklerle karşımıza çıkarlar. Avşar” kilim dokumaları ise Pınar-
başı Kayseri hattından Güney Batı Anadolu’ya ulaşan bir iskana sahiptir 
ve yerleştikleri coğrafyalarda kilimlerindeki belirgin madalyonlarıyla ta-
nınırlar. Gömürgen diye tanımlanan kilimler çok fazla yerleşim yerinde 
karşımıza çıkar ve bu yüzden aslında Avşar oymak kültürüne ait bir 
dokuma olarak betimlenirler. 
Terekeme, Avar ve Lezgi halı ve kilimleri ise Anadolu’ya Kuzey Kaf-
kasya’dan 93 muhaciri olarak gelip yerleşen Terekeme, Avar ve Lezgi  
Türklerine ait dokumalardır. Özellikle Uzun boyunlu kuş figürlü madal-
yonlarıyla Avar’lar, madalyon dizilimli Terekeme yan halıları ve Lezgi 
yıldızlı nadide seccadeler kendine özgü çok farklı dokumalardır. 
Bütün bu kültürlere ait dokumalar Doğudan batıya bir çok Anadolu 
köyünde her zaman karşımıza çıkabilirler. Araştırmacılar da bazen ta-
nımlamada oymak adı veya yerleşim ismini vermek konusunda zorluk 
yaşayabilirler. Reyhanlı dokumalarına kimi yayınlarda Hatay, Sivas Şar-
kışla, Pınarbaşı veya Sarıoğlan denmesi bu karmaşanın etkisiyledir. 

Halı Kilim Kültürel Mirasını Betimde Bütüncül Bakış

Avar Kilimi, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çey-
reği. 150x 389 cm. Sivas Müzesi Env. No: 
89, Sivas Ulu Camiinden alınmıştır. (FK) 

Karakeçili kilimi,19.yy. Kemaliye Meydan Camii, (FK) 

Yüncü Kilimi, 19.yy. (MG) 

Avşar Kilimi, 19.yy. Sivas Müzesi, Env. No: 105, 113x163cm. Yiğitler Ca-
miinden alınmıştır. (FK)  

Reyhanlı Kilimi, 19.yy. Sivas Müzesi, Env. No: 158, 107x144cm. Tarhana 
Ganem Caminden alınmıştır. (FK) 
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Halı, Lotto, Türkiye, 1600, 176x308cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1978.24 (Met Museum Arşivi) 



İkinci grup, geleneksel dokumalar, Anadolu’da yerleşilen 
coğrafi yer adıyla kültür mirası olan merkezlerdir. 11. Yy. dan 
başlayarak Anadolu’ya yerleşen Türkmen oymakları, yerleştik-
leri coğrafi isme göre geleneksel kültüre etiketini vermiştir. 
Yerleşik Türkmenler Anadolu’da hemen yerleştikleri için coğ-
rafi isimleri daha erkendir ve halı dokuma kültürü de Anadolu 
halılarının en erken örneklerinden oluşur: 
Bergama halıları, Uşak halıları, Konya halıları, Ladik halıla-
rı, Aksaray halıları, Karapınar halıları, Şarkışla halıları, Sivas 
halıları, Kırşehir halıları, Mucur halıları, Gördes halıları, Kula 
halıları vb. yerleşik Türkmenlerin erken dokuma örneklerinin 
verildiği Anadolu’nun en verimli dokuma merkezleridir. Bu 
bölgelerde dokunan çok sayıda erken örnekler bugün dünya 
müzelerinin en gözde eserleridir. 
Daha sonraki yüzyıllar içinde Anadolu Türkmen iskanı art-
tıkça ve yayıldıkça, bu dokuma 
merkez sayısı da artmaya başlar: 
Milas halıları, Yuntdağı halıları, 
Kozak halıları, Çanakkale halıları, 
Döşemealtı halıları, Zara halıları, 
Mut Silifke dokumaları, Yahyalı 
halıları, Avanos halıları, Taşpınar 
halıları, Dazkırı halıları, Çal halı 
kültürü, Malatya halıları, Adıya-
man ve Gaziantep çevresi doku-
maları, geç dönem önemli halı 
kültürü merkezleridir. Ve daha 
geç dönem halı ve kilim örnek-
lerini içerirler. 
Üçüncü grup, geniş coğrafi alan, 
büyük dokuma merkezleri olup 
bünyesinde geleneksel bir çok 
merkezi içine aldığı gibi, atölye 
tipi saray veya sipariş halıların 
yapımını da karşılayabilen doku-
ma kültür mirası büyük dokuma 
havzalarıdır. Bergama ve çevresi 
Halıcılığı (Holbein, Lotto, grubu 
Türkmen halısı siparişleriyle; er-
ken yıllarda Bergama, Yağcıbedir, 
Yuntdağı, Kozak grubunun çoklu 
olarak bir arada dokuma ve ihracatının yapıldığı büyük doku-
ma havzası). 
Uşak ve çevresi halıcılığı (Madalyonlu, Yıldızlı Uşak, Bellini, 
Memling grubu halılar, Transilvanya siparişi halılar ile büyük 
ebatlı Osmanlı saray siparişi halıların dokunduğu atölyelerin 
yer aldığı Uşak merkezi ile; Selendi, Banaz geleneksel halıcığı-
nın dokuma ve ihracatının yapıldığı devasa dokuma havzası). 
Sivas ve çevresi halıları (Şarkışla Halıları, Sivas Halıları, Zara 
halıları, Gemerek Sızır dokumaları, Divriği dokumalar ile son 
devir Sanayi Mektebi Ticari halıları gibi çok farklı bir dokuma 
havzası). Konya ve çevresi halıcılığı (Ladik, Karapınar, Kon-
ya, Keçimuslu, İnlice, Sille gibi köy el tezgahı halılarla, Filikli, 
sidikli, yatak, tülüce ile konar göçer dokumalarını kapsayan 

güzide bir dokuma alanı). 
Bu büyük dokuma kültürü alanlarında Anadolu’daki erken dö-
nemlerden başlayarak 19. Yy. sonuna kadar süren kesintisiz 
bir dokuma kültürel mirasının muhteşem örnekleri verilmiş 
durumdadır. Bu yüzden bu bölgelerin halıları çok farklı pro-
seslerden geçerek günümüz için klasik olmuş dünya markası 
değeri taşırlar. Bu özellikleri unutulmadan betimlenmeleri ge-
reken parçalardır.
Dördüncü grup halılar ise Anadolu geleneksel dokuma kültürü 
ile bağı olmayan, ancak geleneksel dokuma merkezlerimizde 
19.yy. üçüncü çeyreğinden itibaren tamamen Anadolu dışın-
dan organize edilen ve ticari olarak dokunan yarı endüstriyel 
halılardan oluşur.
“The Oriental Carpet Manufacturers Limited” tarafından or-

ganize edilen bu halıcılık, bir 
dokuma kültürü olmayıp, tama-
men ticari siparişleri karşılaması 
prensibinde anlaşılmış, Anadolu 
dokuma alt yapısının kullanıldı-
ğı,  Anadolu kadını işçilik ve el 
emeğinin adeta sömürüldüğü bir 
halıcılık faaliyetidir. 
Geleneksel dokuma merkezle-
rimiz başta olmak üzere 19.yy. 
sonlarından itibaren bütün bir 
Anadolu’da yaygınlaştırılan halı 
işçiliği bazlı ticari halı üretimin-
de; Londra’da “TOCM Limited” 
desen ofisinde Avrupa orta sınıfı 
için pazarlanacak, çözgü ve atkı-
ları pamuk, ilme ipleri yün, üre-
timi hızlı, kaba kalitede ve ucuz 
halılar için tasarımlanan ticari 
desenler, Manchester iplik fab-
rikasından gönderilen ipliklerle 
Anadolu’da dokutturulmuş ve İz-
mir Limanından Avrupa’ya sevki-
yat zinciri ile 20.yy. ilk çeyreğine 
kadar büyük bir halı üretimine 
konu olmuştur. 

Geleneksel ve tarihe mal olmuş Türkmen halı kültürü ile hiç 
bağı bulunmayan son devir Şark halı kumpanyası sonrasında, 
maalesef büyük bir “kültürel yıkım” yaşanmış ve Anadolu’da 
“ticari melez” dokuma merkezleri ortaya çıkmıştır. 
Ucuz ve hemen pazarlanabilir Ladik, Bünyan, Isparta, Demirci, 
Simav, Maden, Taşpınar gibi son devir halıları, Şark Halıdan 
kötü miras tamamen ticari ürünlerdir. Kültürel ve geleneksel 
dokusu bulunmayan Hereke halıları, Sivas Sanayi mektebi 
Halıları ve Kemaliye halıları ise 20.yy. başlarında İran’dan geti-
rilen halı desinatörleri ve ustalarıyla üretilen, yine yarı endüstri 
ürünü malzemeli ticari halılardır. İran’lı desinatörler ve usta 
dokumacılar nezaretinde Hereke’de yapılmış çok güzel halı 
dokuma örnekleri İstanbul son dönem saraylarının en gözde 
dokumaları haline de gelmiştir. 

Halı, Konya, Türkiye, 18.yy. 109x142 cm. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Env No: 2009.458.11 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, Yağcıbedir Yörükleri, Batı Anadolu, Bergama, erken 19.yy., Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu, (SM)
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Sivas Muzafferuddin Burûcirdî Medresesi (Buruciye Medresesi), Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi. 1271 yılında yapılan ve devrin bütün pozitif 
bilimlerinin okutulduğu anıtın taç kapısı ve iç avlu karşı eyvan detay (FK) 



Halı kilim araştırma kültüründe uzun zamandır yaptığımız 
yanlışlardan biri, sadece tasarımına bakmak, içinden en kolay 
gözükür motifi çekip almak ve bu motif için de türlü yöne 
çekilebilir isimler veya mitolojiler üretmek olmaya başladı. Tu-
rizme yönelik satışlarda, halı köylerinde, ağlatan sunumlarda 
işe yarayan bu pazarlama yöntemi, akademik alanda maalesef 
ikna edici bir zemin bulamadı. 

Yaklaşık 2500 yıldır dünya sahnesinde mevcut, kadim Türk 
estetiğini, son 50 yıla bakarak değerlendirme yöntemi, bel-
ki de en yanlış olandı. Bu kadar yılda oluşan muhteşem bir 
anonim ezoterik estetik ürün karşımızda ve biz onu son doku-
yucuya sorduğumuz ucuz sorularda ve onun verdiği yüzeysel, 
uyduruk cevaplarda bulmaya 
çabaladık. Halı araştırmaların-
daki temel hata buradan başla-
dı ve hala devam ediyor. 

Oysa; son devir geleneksel 
dokuyucuya gelene kadar, 
belki 100 kuşakta cevabı bu-
lunamayacak olan şey, sadece 
birinin değil hepsinin vereceği 
ortak bir cevapta gizli... Ve ona 
kavuşmak bu dipsiz kuyularda-
ki sularda, âb-ı hayatı bulmak 
kadar zor...  

Sosyal Antropolojik alan araş-
tırmalarındaki temel disiplin, 
bu yüzden incelenen topluluk, 
oymak veya oba içinde çok 
uzun yıllar periyodik olarak bu-
lunup, onlarla yakınlık kurmak, 
karşılıklı aidiyet bağı oluştur-
mak ve gerçek  “kaynak” kişi-
lerin öğretisinden geçip ortak 
oba lisanını anlamayı gerek-
tiriyor. Soran ve cevap veren 
arasındaki gerçeği yansıtmayan 
anketler silsilesi, ancak bu şe-
kilde sormadan, uzun uzun gözlemlerle doğru biçimde elde 
edilebiliyor. 

Halı ve kilimlerimiz, motiflere yüklenen uydurma, yakıştırma 
hikayelerden o zaman arınıyor ve değerlendirilebilir ip uçları 
ortaya çıkıyor, buradan giderek de gerçeği ancak sorgulamaya 
başlıyoruz. Alan araştırması işin başlangıç noktası ve 3000 
yıllık anonim estetik belleği kavramak zorunluluğu büyük ve 
çetin bir iş.

Bu kitapta veya başka herhangi bir çalışmada, anonim ezoterik 
Türkmen estetiğinin ne anlamlara geldiğinin çözümlerini tam 
anlamıyla asla bulamayacağız. Çünkü hiç kimse bu derin sem-
bolizmi çözme kudretinde asla olamayacak. 3000 yılda oluşan 
imgeleri siz, biz ve diğerleri, gücümüz yettiğince sorgulayaca-

ğız ve dilimiz döndüğünce de anlamaya çalışacağız. Ve bun-
lar da hiç şüphesiz “bize göre” olup kalacak ve kitaplıklardaki 
yerini alacak. Ama kadim bu kültür, açıldığı gün okunmaya 
başlayan sayfalarını, hep sorulacak sorularla, sizinle bağını 
asla koparmadan sonsuza bırakacak...

Gerçeğe aykırı ucuz hikayeler ardına düşmeden, halı veya ki-
limi mevcut halindeki yıllarının yorgunluğu ve olgunluğuyla 
bir bütün halinde bu kültürün normları ve Anadolu insanının 
yaşadığı acı, tatlı tecrübeler içinde kalarak anlamaya çalışmak 
daha doğru bakış açısı olabilir. Bunun en temel dinamiği ise, 
estetik alan ve doku farklılıklarını yan yana getirmek ve araş-
tırma zeminini olabildiğince ve alabildiğince zenginleştirip, 

bütünleştirmekten geçiyor. 

Diyar-ı Rum’u Anadolu yapar-
ken, mermeri oyan, abanozu 
yontan, çiniyi bezeyen ve 
halıya ilmeğini atan, hep aynı 
coğrafyada birlikte dövdük-
leri bakır sahandaki çorbayı 
paylaşarak yaptılar. Birlikte 
üzüldü, birlikte yas tuttu ve 
birlikte de eğlenmeyi bildiler. 
Birlikte yaşam kuran bu dost 
eller, bu kültürü muhteşem 
bir usta çırak, ana kız devri 
daimi ile bize kutlu bir miras 
olarak topluca bıraktılar... 

Bu sonsuz ve kadim devri 
daim içindeki motifler sar-
malı; taşta, ahşapta, çinide, 
seramikte, kumaşta, halıda, 
kilimde bize hangi kapıyı işa-
ret ediyor? sanıyoruz işe baş-
lama noktası burası... 

Devasa ve görkemli Taç Ka-
pılar neden bu kültürün 900 
yıldır değişmeyen mayası? Ve 
hep yapıldıkları günden bu 

güne bize hep bir şeyler anlatır...

Taç Kapılar... Mukarnaslarla bizi başka dünyalara taşıyan muh-
teşem derinlikteki bu kapılar, yaklaşık 900 yıl sonrasında bize, 
altından geçip giderken neler hissettirir? 

Motiflerimizin Ana tanrıçayı, Baba tanrıçayı temsil ettiğinin bu 
büyük ve muazzam estetik kudretin altında ne kadarcık anlamı 
kalabilir? Cevabını siz verin... 

Her bir çizgisi, metafor sarmallarla zarafet yüklenmiş eşsiz bir 
uygarlık bizi, bu kapılar ve bu halılar önünde bir sonsuzluk 
okyanusuna davet ediyor... Biz ise aklımızda pagan kültürün 
kalıntıları, tanrıçalar, doğurganlık hikayelerini referans almaya 
gidiyoruz...

Motiflerin Diline Bir Kapı Açmak...

Seccade Halı, Bellini, 16-17.yy. 120x157 cm., The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Env No: 22.100.114 (Met Museum Arşivi) 
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Sivas Çifte Minareli Medrese taç kapısı, Tekstil kapı da denen yan kapıyla bütünleşik cephede muhteşem taş süsleme panorama. (Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 de 
yaptırılan anıt eserdeki sonsuz figür sarmalları eşsizdir. Dikkatli bakıldığında bordür desenleri yarıdan sonra büyük bir ustalıkla bambaşka bir figürle değişir.) (FK) 



SONSUZLUĞA AÇILAN KAPILARSONSUZLUĞA AÇILAN KAPILAR
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Seccade Ladik, Konya, Erken 18.yy., 122x172 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.62 (Met Museum Arşivi) 



Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşmış olan müze veya özel koleksiyonlardaki 
bir çok halı kilim dokuma, evlerimizde kendi ailelerimizden ata yadigarı kalan bir 
kültür mirası maalesef değil... Hiç şüphesiz böyle kalanlar da vardır ama büyük 
bir çoğunluğu kullanıldıkları evlerde eskidiler ve bize kadar ulaşamadılar. 
Bütün Anadolu Tarihi boyunca bir kutlu gelenek olarak, en kıymetli halılarımız ve 
kilimlerimiz evlerimizden önce, camiler için dokundu ve oraya “Secde ederken 
lime lime olmak üzere” vakfedildiler. Buralarda çok daha özenle korundukları, 
bakıldıkları, sakınıldıkları ve gözetildikleri için de bu günlere miras kaldılar. Bu-
gün müzelerde bulunan çok kıymetli bu koleksiyonu, bu nedenle ve büyük bir 
ekseriyetle cami teberrukatı olmalarına borçluyuz. 
Camilere halı veya kilim vakfedilirken bunun şeceresinin tutulmama geleneğini, 
teberru edilen hayrın gösterişi yapılmaz yaşam tarzında görürüz. Gayri menkul-
ler, vakıflarda kaydı tutulan mallar arasına girer ama menkul hayır ve hasenat 
gizlenir... Bütün Anadolu yıllarımızda, cami, mescit ve türbelerimiz bu yüzden 
o beldedeki en zarif ve kıymetli halılarla isimsiz imzasız dolar. Sergi üstüne 
sergiyle kaplanır. Kaydı tutulmadıkları için de araştırmalarda ve betimlemelerde 
en çok zorluk çekilen dokumalar cami dokumaları olurlar. Bir çok araştırmacı, 
oba camisinde sadece o obada dokunanlar bulunur zanneder ve çok da yanılır.  
Ayrıca 12. Yy. dan itibaren Anadolu halı kilimlerimiz, ölüm nedeniyle camiye 
transfer olan halıların hediye bırakıldığı bir geleneğe de sahiptir. Her oba veya 
köyde, vefat eden kadın veya erkek -fark etmez- yaşlı birey, evlatlarına bir kutlu 
vasiyet yapar. Vefat sonrası, âdet olarak ev bahçesinde kazanlarda sıcak sular 
kaynatılır. Ölen, kendi evinde gasledilip kefenlenir ve oba camisinden gelen 
“sal”a, vasiyet edilen en kıymetli halı veya kilimle sarılarak cenaze namazı kılın-
maya götürülür. Camide, cenaze namazı kılınır ve mevta; sal’da oba mezarlığına 
halı veya kilime sarılı olarak taşınır ve defnedilir. Defin sonrası, salla beraber halı 
veya kilim aile tarafından geri alınmaz ve camiye gönderilir. Camide uygun bir 
yere ölenin hayrı için üzerinde secde edilmek üzere “yazılır.” (serilir) 
Anadolu’nun derin sonsuzluğunun yolcuları böylece, genel bir alışkanlık olarak 
camilerine bir cami yapıldığında en güzel halısını dokur ve vakfeder, bir de 
öldüklerinde en sevdiği halısına kilimine sarılıp camisine bırakarak fani alemi 
terk eder... Vakıf medeniyeti ve kutsalı nedir bilmeyen bir son nesilce talan 
edilene kadar, camilere vakfedilen bütün bu muhteşem halı ve kilimler, teberru 
edildikleri gibi camilerde lime lime olana kadar korundular. Yüzyıllarca süre, 
kilidi olmayan kapılar içinde, büyük bir hürmetle gözetildiler. Vakıf halı ve kilim-
leri, camilerde kutlu emanet olarak hep birlikte sahip çıkıldı bakımları yapıldı, 
temizlendi, derelerde yıkandı, havalandırıldı ve bir sonraki nesle yine bir kutlu 
emanet olarak devredildiler.   
Son yüz yıla kadar fani alemden sonsuz aleme giden bütün bir Anadolu insanı, 
cami için teberru ettiği halı veya kilimini özel olarak “Taç kapılarına izdüşüm 
veya sonsuzluğa açılan kapı anlamına paralel anlayışta biçimlendirdi ve Taç ka-
pıda mukarnaslarla girilen kutsal sonsuzluk girişini, halı ve kilimlerinde motif ve 
renkle donattı ve mihrap nişi desenli seccadeler yaptılar. 
Taş veya ahşap eserlerde kapının mana ikliminde hissedilen “sonsuza açılan 
kapı” metaforu, halı ve kilim gibi iki boyutlu dokuma sathında, desen ve renkler-
le ustaca çözümlenmiş oldu. Ve ortaya secde edilen mahal, kutlu yer anlamında 
“kapı-niş” formunda desenleri bulunan seccadeler çıktı. 
En kadim dokuma geleneği merkezlerimizde, Uşak’ta, Selendi’de, Konya’da, 
Ladik’te, Aksaray’da, Sivas’ta, Şarkışla’da, Bergama’da, Kula’da Gördes’te, Kır-
şehir’de, Mucur’da mihrap tasarımlı muhteşem halılar bu gelenek sayesinde bu-
gün dünya müzelerinin ve koleksiyonlarının en gözde eserleri arasına girdiler.   

Her Fani Bu Kapıdan Geçer

Seccade Halı, Bellini, Uşak, 16.yy. ilk çeyrek, 106x175 cm. The 
Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.109 (Met 
Museum Arşivi) 

Seccade Halı, Ladik, 18 veya 19.yy. 117x183 cm., The Metropolitan 
Museum of Art, New York, Env No: 22.100.63 (Met Museum Arşivi) 
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Kilim, Parmaklı, İç Anadolu, Sivas çevresi, 19.yy. üçüncü çeyrek, İlikli Kilim tekniği, 81x169 cm., Sivas Müzesi, Env No: 295, Aliağa Camiinden alınmıştır. (FK) 



FATIMA ANA ELİFATIMA ANA ELİ
Kilim, Parmaklı, İç Anadolu Sivas çevresi, 19.yy. İkinci çeyrek, İlikli Kilim tekniği, 94x140 cm., Sivas Müzesi, Env No: 111, Kazancılar Camiinden alınmıştır. (FK) 
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Ankara (Elmadağ, FK) Kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 180x416 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 2000.639 (Met Museum Arşivi) 



Yaklaşık 630’lu yıllar... Bütün Arabistan yarımadası Kutlu Ra-
sul izinde, O’na pervane... Medine’ye her sefer dönüşü küçük 
mütevazi odasında, “Ümmü Ebiha-Babasının Annesi” Kutlu 
Fatıma’ya ziyaret... Hiç aksatmadan... Her zaman böyle... Dün-
yasının en değerlisi; Kutlu Hz. Fatıma ve Kutlu torunlar Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin görülmeden kutlu haneye geçilmiyor...  
Hz. Rasul eşi Hz. Aişe naklediyor: “Şekil, yaşantı ve yol ba-
kımından; kalkış ve oturuş bakımından Rasulallah’a kızı Fa-
tıma’dan daha çok benzeyen bir kimse görmedim. Fatıma, 
Rasulallah’ın yanına girdiğinde 
Rasulallah kalkar onu öper ve ken-
di yerine oturtur, Rasulallah onun 
yanına girdiğinde, Fatıma oturduğu 
yerden kalkıp aynı şekilde O’nun 
elini öper ve kendi yerine oturtur-
du...” (29)
Yokluk ve yoksulluk yılları... Buğ-
day, Horasan’dan öte Türkmen top-
raklarında adeta tutsak. Arabistan 
yarımadası çöl ve Medine’nin ekilip 
biçilebilen küçük tarlalarında sa-
dece arpa var. Arpa, çok çetin bir 
başak ve hiçbir dibekte hiçbir ba-
bayiğit onu kolay öğütemiyor... Za-
ten bin bir mihnetle bulunan arpayı 
meşakkatle öğütüp ekmek yapmak 
ve Kutlu torunların açlıktan oyna-
yamaz hale gelmiş bedenlerine şifa 
olmak üzere yedirmek için zayıf ve 
zarif Hazreti Fatıma dibekte çaresiz-
ce arpa dövüyor... 
Bu esnada Kutlu Rasul kapıdan 
müsaade istiyor... Kutlu evlat kalkıp 
Sultanların Sultanı Babasını buyur 
ediyor... Hoş beş sonrası Kutlu Ra-
sul, biricik evlat Fatıma’nın elindeki 
dibeğe uzanıp ona yardım ediyor. 
Belki bundan cesaret alan Hazreti 
Fatıma: “Babacığım, emrinde birçok 
askerin ve yardımcın var. Bir kısmı 
Kureyş’ten bize akraba ve Suffe’de 
yoksulluk içinde... Onlardan uygun 
birine söylesen de benim zahmetli 
işimi yapsa, hem ekmekten yese, 
hem de ben bu iş yüzünden perişan olmasam!...”
Dünyanın en eşsiz Sultanı uzun bir süre susuyor, kutlu göz-
lerden dökülen yaşla: “Ey biricik evlat... Ey Ümmü Ebiha... 
Ben nefsim için hiç kimseyi çalıştıramam... Kimseye evime 
gel de şu işimi üstlen diyemem... Sana gelir ben yardım ede-
rim, bu zahmetli işi ben üstlenirim, ama kimseye bunu teklif 
edemem... Sana bir şey öğreteyim: Her işini yaparken şöyle 
dua et. Böylece Allah “el”ine kuvvet verir, sana yâr ve yardım-

cı olur...” Kutlu Rasul kalkar... Kutlu evlat ve kutlu torunlarını, 
Sonsuzluk ummanı bağrına basar: “Allahım... Ben onları çok 
seviyorum. Sen de onları sev... Onları koru... Onları gözet...”
Rasul eşi Hz. Aişe devam ediyor: “Rasulallah, hastalanınca, 
Fatıma onun yanına geldi eğilip onu öptü, başını kaldırıp ağ-
ladı, sonra tekrar eğildi ve başını kaldırıp gülümsedi. Bunun 
üzerine ben “Bu Fatıma’yı kadınlarımızın en akıllılarından zan-
nederdim fakat O’da sıradan biri imiş.” dedim. Rasulallah vefat 
edince kendisine sordum; “Rasulallah’a eğilip başını kaldır-

dığında ağlamıştın ikinci eğilip kal-
kışta ise gülmüştün, bunun sebebi 
neydi?” Fatıma şu karşılığı verdi: 
“Ben ilk eğilmemde bu çektiği has-
talıktan dolayı öleceğini bildirdi. Bu 
yüzden çok ağladım. İkinci eğili-
şimde ise Ehli Beytten kendisine 
ilk kavuşacak olanın ben olduğumu 
bildirdi, çok sevinmemin sebebi de 
oydu...” (29)
Kutlu Rasulden sadece altı ay son-
ra, 26 yaşında o sevgili babaya bir 
an tereddüt etmeden kavuştu Haz-
reti Fatıma... Kutlu Rasul hangi kut-
lu ve sırlanmış duayı Kutlu kızına 
hediye etti hala çok iyi bilinmez... 
Ama anlatılır ki bundan sonra Haz-
reti Fatıma dibekte arpa döverken, 
hamur yapıp fırında ekmeği pişirir-
ken ama her ne iş görürse görsün 
artık hiç yorulmadı... Kutlu “Eliyle” 
tuttuğu her iş hemen kolayca olu-
verirdi. Yaralara merhem olup has-
talara şifa ulaştırır, Medine doğum-
larının tartışılmaz ebesi olur, bir 
vesileyle kor yanan odun ekmeğe, 
yemeğe yapışır da ateşi elleriyle 
koyar... Kendisine anlatırlar, olan-
lardan haberi bile yoktur... 
O kutlu masum, çok kısa bir süre 
daha yaşar ve Kutlu babanın ardın-
dan en kutlu masumları dünyada 
bırakıp Kutlu Rasule ebediyen sır-
daş, ebediyen arkadaş olur... 
Medine’den Samarra’ya sürülen, 

oradan Buhara ve Semerkand’a can pahasına kaçan Rasul 
torunları masumlar, bu “Kutlu Elin” sahibidir ve Oğuz Türk-
menleri onları korur, kucaklar ve etraflarında pervane olurlar... 
Horasan Erleri ve Hacı Bektaş-ı Veli’’lerle, bu miras ta Hasan 
Harakani’den vasiyet, Anadolu’ya taşınır, gelir... Anadolu’ da 
yüzyıllardır bu “el”, her işte daima hatırlanır, anılır ve yad edi-
lir... Her işe -zor olmasın, kolay olsun, bereketli olsun diye- o 
“el” ile başlanır: “Benim değil Fadime Anamın eliyle...”

“Ben Nefsim İçin Kimseyi Çalıştıramam...” 

Kilim, Parmaklı, İç Anadolu Sivas çevresi, 19.yy. birinci çeyrek, İlikli ve eğri 
atkılı kilim tekniği, Erzincan Kemaliye Meydan Camiinde görülmüştür. (FK) 
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Kilim, Parmaklı, İç Anadolu Sivas çevresi, 19.yy. birinci çeyrek, İlikli, eğri atkılı kilim sarma kontür tekniği, 155x340 cm., Sivas Müzesi, Env No: 234, Sivas Merkez Vişneli 
Camiinden alınmıştır. (FK) 



Bugün Anadolu’da her bir beldede “el” yerine imgelenmiş “parmaklı” veya “taraklı” da 
denen yanışlarının bulunduğu kilimler yaygın olarak dokunur. El yerine biraz örtülmüş, 
biraz gizlenmiş, biraz sırlanmış, parmaklar ve taraklar, inceden inceye hep o masumları 
hatırlatır... 
Fatıma demek ve durmak lazım... 
Fatıma, olağanüstü, maharetli bir “el” sahibidir... Tuttuğu her iş mutlaka güzel olur, ni-
hayete erer ve bereketle biter, çoğalır çoğalır rahmet olur... Anadolu buna böyle inanır, 
böyle bilir... 
Onun inancında, “Fatıma”; ismi çağrıldığında, kendisine hemen yardıma gelecek bir kud-
retin adıdır... En zor iş, bu isimle başlarsa kolayca biter diye “sonsuz” bir hürmeti vardır... 
Başka bir inanç daha enteresandır: Anadolu’da bir âdette, işe ilk başlarken o “iş üzerine 
kim gelse iş onun nazarıyla sona erer” denir... İyi dilek taşıyan biriyse iş iyi başlar ve biter. 
Kem gözlü, haset, kıskanç biriyse o işten hayır gelmez onun nazarıyla iş nihayete ermez... 
Böyle inanılır... Bu yüzden en hayati işten en gündelik işe, ocakta yemek pişirmeye ilk 
adım ve ilk ziyaretçi çok dikkat ister. 
Anadolu insanı bu âdete de kesin ve kestirme bir çözüm bulmuştur. Gelenin kim olduğu-
na bakıp da işini şansa bırakmak yerine, kendisi kısa yoldan en kutlu, en sevgili, en be-
reketli ve en masumu işine kendisi sesler ve onun ruhaniyetini o işe davet eder: “Benim 
değil Fadime anamın eliyle...”   
Fatıma demek ve durmak lazım... 
Yazgıları kederli Fatıma’lar: Rasul bahçesinden çöllere götürülüp kopartılan güllerin, kutlu 
on iki imam ve on dört masumun yüzyıllardır yaslarını tutanlardır... Fatıma’lar, bu sonsuz-
luk kervanının son yurdu Anadolu’da, “ebedi gizli yasın” adıdır... Ve “Parmaklı” lar, “Tarak-
lı”lar, Fadime ana elinin zihinlerdeki sonsuz yasın, kilime dönüşen aziz bir hatırasıdır... 
Tarih derinliklerinde yaşanmış bütün olaylar, Anadolu Türkmen kadını zihninde başından 
sonuna hikayesini tamamlar, sonra geleneksel bellek bütün bu hikayeyi özetler, sadeleşti-
rir, bütün detayları hatırlatır “kısa not” gibi ezoterik imgeye dönüştürür. 
Parmaklar ve taraklar gölgesine sığınmış basit gözüken, ama geometrik grafik tasarımı 
sonsuz bir düzlemde ve o kadar sağlam bu sarmal; bu sembolizm dehaları küçük kilimler, 
tasarımcı eğitimi almış büyük grafikerlerin altından kalkabileceği en zor devinimle, Anado-
lu’daki herhangi bir dağ yamacında bir köy yerinde bir anda karşımıza çıkıverir... 
Muhteşem desen bütünlüğü, renklerdeki doğal ve kusursuz albeniyle birleşince ortaya 
imrenilesi büyülü bir destan çıkar... Bu destan basit bir hikaye değildir. Bu kilimlere bakın-
ca, anlayana; hikaye olmayan yaklaşık 900 yıl boyunca bu topraklarda yaşanmış gerçekleri 
anlatır... Diyar-ı Rum, nasıl Anadolu olmuştur bütün maziye bir bir parmak basar...
Bu işin okulunu görmemiş, eğitimini almamış bu dağ başında, bu mucize nasıl gerçekleş-
miştir? aklınız durur ve sadece şaşırmakla yetinir, bu kutlu mirası ve bize taşıyan bu usta 
elleri çok iyi anlar ve Hazreti Fatıma’nın muazzez hatırasına havale edersiniz. 
Anonim geleneksel estetikte bütün bir hikayeyi böylesine güzelce çevirip özet yapan, 
sadece anlayacak olana sözsüz, sessiz anlatılabilen, dünya üzerinde başka dil daha geliş-
tirilebilmiş midir bilmiyoruz.
Gelenek denince akla zanaat gelir ve tekrarlarla hep aynı formun veya kalıbın sarmalı 
devam eder zannedilir. Oysa Anadolu halı ve kilimleri öyle bir zanaattır ki, imgeler bir 
hikayeyi konu edinip saklasa da, ortaya çıkan her bir ürün aynı zamanda eşsiz ve  tek-
rarsız dokunmuştur. Renkler değişir, biçimler kılıktan kılığa girer ve çok farklı geometrik 
sonsuz el devri sarmallar, sizi başka başka dünyalara taşıyan zenginlik içine götürme 
kudretindedir. 
Ankara Elmadağ’da karşınıza bir eşsiz madalyonların sonsuz devri daimi çıkarken, Sivas’ta 
başka bir biçimde parmaklıyı görürsünüz. Dazkırı’da, Şarkışla’da, Kırşehir’de, Eskişehir’de 
veya Bergama’da çok başka diyarlarda doğudan batıya bütün bir Anadolu’da farklı parmaklı 
madalyonlarının sonsuz el devirleri sizi “aynı derin destanlarla” bulup, sarmalar güçtedir... 

Fadime Ana Eli

Kilim, Parmaklı, İç Anadolu Şarkışla çevresi, 
19.yy. birinci çeyrek, İlikli kilim sarma kontür 
tekniği, 165x340 cm., Sivas Müzesi, Env No: Ş. 
87, Şarkışla Büyük Camiinden alınmıştır. (FK)      

Kilim, Parmaklı, İç Anadolu Sivas çevresi, 
19.yy. birinci çeyrek, İlikli, eğri atkılı kilim sar-
ma kontür tekniği, 155x425 cm., Sivas Müzesi, 
Env No: 178, Sivas Merkez İmaret Camiinden 
alınmıştır. (FK) 

Kilim, Parmaklı, İç Anadolu Şarkışla çevresi, 
19.yy. birinci çeyrek, İlikli kilim sarma kontür 
tekniği, 175x392 cm., Sivas Müzesi, Env No: Ş. 
88, Şarkışla Büyük Camiinden alınmıştır. (FK) 
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S12 de yer alan Halı detayı. Hayvanlı halı, Türkiye, 14. yy., 138x165 cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1990.61 (MetMuseum Arşivi)  



EJDER KOLLARINDA BÜYÜYEN EGOLAREJDER KOLLARINDA BÜYÜYEN EGOLAR
VE ZÜMRÜDÜANKAVE ZÜMRÜDÜANKA
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Halı, İç Anadolu Şarkışla, 17.yy. Üçüncü çeyrek, Sivas Müzesi Envanter No: 4, Ebat: 168x230 cm., Kalite: 28x36 dm./ilme, El gücülü diyagonal çözgüye bağlama Türk 
düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Bü-yük Camii (FK)



Hikaye edilir ki... Kuşlar; yaşadıkları toplumlardaki kavgalar, bitmek bilmeyen sa-
vaşlar, açlık ve yoksulluktan, dünya saltanatı ve şöhret uğruna bölünmüşlüklerden 
ve çekiştirmelerden artık bıkmış usanmışlardır. Aralarında toplanırlar. Bilgelerini 
dinlerler ve kendilerini barışa ve huzura kavuşturacak bir padişah bulmaya karar 
verirler... 
Uzun tartışmalar bitmek bilmez. Hüdhüd kuşu, bu uzun münakaşalardan iyice sıkılır 
ve bilgece son sözü alır:
“Bir dağ var ki ona Kafdağı derler; onun ardında bizim bir padişahımız var... Adı 
“Simurg” dur. Kuşların padişahı odur... O bize yakındır da biz ona uzağız... O yücelik 
hareminde dinlenir... 
Her ağız adını anamaz Onun... Kapısında nurdan, karanlıktan yüzbinlerce hatta daha 
da fazla perde vardır... İki alemde de onun makamına erişmek, kimsenin haddi de-
ğildir... O daima hükmü geçer bir padişahtır...  Artık makamına nerden akıl erecek, 
nasıl olup da bilinecek?... Hiçbir bilen onun yüceliğini göremedi, hiçbir gören onun 
güzelliğini seyredemedi... 
Sîmurg’un şaşılacak ilk işi şudur: Bir gece yarısı Çin ülkesinde göründü. O ülkeye 
kanadından bir tüy düştü; bütün şehirler birbirine değdi... Herkes o bir tüyden baş-
ka çeşit bir nakış, bir resim elde etti... O nakışlardan birini gören, bir çeşit iş tuttu, 
bir çeşit işe girişti. O tüy, şimdi Çin Nigâristanındadır. Bunun için “bilgiyi Çin’de bile 
olsa arayın, elde edin” denmiştir. 
Kanadının tüyündeki nakış görünmeseydi alemde bu kavga, bu gürültü olmazdı. 
Bütün bu eserler, onun parlaklığından meydana geldi. Bütün bu ışıklar kanadının 
bir tek tüyündeki nakıştan zuhur etti. Vasfının ne başı bellidir, ne dibi. Artık bundan 
fazla söz söylemek doğru değil. Şimdi sizden kim yol eriyse hadi... Yola girin, yola 
ayak basın...
Orada Padişahın yüceliğinden bütün kuşların kararı elden gitti. Özleyişi canlarına 
tesir etti. Her biri bir hayli sabırsızlandı. Yola girdiler... Hüdhüd’ün huzuruna geldi-
ler. O’na aşık oldular kendilerine (ejderhalarına -FK) düşman kesildiler!...” 
Ferideddin-i Attar, (1120-1194) Mantık Al Tayr’da (1187) Zümrüdüanka’ya, Sîmurg’a 
doğru kuşların yola çıkış hikayesini, Süleyman Nebinin sırdaşı Hüdhüd ağzından 
böyle nakleder. (30) 
Özetle, bütün Mantık Al Tayr’daki uzun kurguda hikaye şöyledir: 
Hüdhüd’ün öncülüğünde toplanan bütün kuşlar, Kaf dağının çok uzak ve geçilmez 
engellerle dolu olduğunu anlarlar. Hüdhüd, kuşların önlerinde “istek, aşk, kanaat, 
hayret, birlik, marifet, yokluk” adlı yedi sarp ve geçilmez vadinin bulunduğunu, 
bunları geçmek için ölümü göze almak gerektiğini, bunu başarırlarsa Zümrüdüan-
ka’ya ulaşacaklarını anlatır. Çoğu bundan ürker, dehşete düşer ve daha başında 
evlerine dönerler. 
Bir kısmı Hüdhüd’ün cesaretlendirmesiyle yola koyulurlar. Yolculuk sırasında bütün 
bu vadilerde perişan olan kuşlar Hüdhüd’e sorular sorup itiraz ederler. Hüdhüd 
sabırla onları teskin eder. Tekrar yola koyula koyula yedi vadi geçilir ama kuşlardan 
sadece otuz tanesi, hasta ve yorgun durumda Kafdağı’na ve ardındaki yüce bir ma-
bede ulaşırlar. Burada bir elçi gelip önlerine birer “defter” koyarak okumalarını ister.
Defterlerinde, açık gizli bütün yapıp ettiklerinin yazılı olduğunu görüp şaşa kaldık-
ları esnada Zümrüdüanka görünür... 
Ama görünen Zümrüdüanka, kendilerinden başkası değildir. Bu arada bir ses du-
yulur: 
“Siz buraya otuz kuş geldiniz, otuz kuş göründünüz; daha fazla veya daha eksik 
gelseydiniz yine o kadar görünürdünüz; burası sadece “ayna”dır...” 

Ejder Kollarında Beslenip Büyüyen Egolar

Bir Gün Zümrüdüanka’ya Dönüşür Mü?

S 110 Marby Halısından detay, Sweden, Stockholm, 
Museum of National Antıquities, 112x162 cm., 
1300-1420, Osmanlı, Anadolu dokuması, Env No: 
SHM.17.786 (Marby Rug, Friederike Voigt “Mar-
by Rug” in Discover Islamic Art, Museum With No 
Frontiers, 2021. https://islamicart.museumwnf.org/
database_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;35;en 
Source: [https://islamicart.museumwnf.org/databa-
se_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;35;en&cp]) 

S 114 Holbain Halısından detay, 15-16.yy., Türkiye, 
203x277 cm. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Env No: 2009.458.1 (Met Museum Arşivi) 

Halı ejder, zümrüdüanka detayı, Lotto, Türkiye, 17.yy., 
124x176 cm. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Env No: 21.100.112 (Met Museum Arşivi) 

Halı, Çanakkale, 18-19.yy. 147x192 cm., The 
Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 
1974.149.29 (Met Museum Arşivi) 

S 152 alı ejder zümrüdüanka tasarım detayı, (FK) 
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Halı, İç Anadolu, Şarkışla, 17-18.yy., Sivas Müzesi Envanter No: 19, Ebat: 152x193 cm., Kalite: 28x18 dm./ilme, El gücülü diyagonal çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, 
Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK)



Zümrüdüanka’yı bulanlar anlarlar ki, Yol, yolcu ve kılavuz artık burada kalmamıştır. 
Burası çokluk yeri değildir... Sadece sonsuzluğa ulaşanların “yokluk” yeridir... Zümrü-
düanka da “fena olan, sonsuza kavuşan ve hiç olan” da sadece ve sadece kendileridir... 
Yaklaşık bütün doğu uygarlıklarında benzer mitolojilerde, Kuşlar; evrendeki insanı, 
Hüdhüd; aklı, Zümrüdüanka da “sonsuzluğa kavuşmayı” dile getirir... Hayvanlar ale-
mindeki isimler farklıdır, akıl ve bilgelik farklı isimler alır ve Simurg, Anka veya Züm-
rüdüanka farklı farklı konumlandırılır; ama, hikayenin ana teması aşağı yukarı böyledir, 
çok da değişmez...
Bütün kültürlerde metafor olarak efsaneleşen Simurg, Anka veya Zümrüdüanka’yı bul-
mak yoluna çıkabilen, bilgelik mayası hamuruna çalınmış insanlar, bu yolda önce 
kendi beden ve nefs özelliklerini yani kendi ejderhalarını keşfederler. Öncelik, Yedi 
vadiden geçerken kendi bedenindeki yedi kollu veya yedi başlı ejderhasını anlamak, 
farkına varmak, bilmek, yenmek ve üstesinden gelebilmektir... 
Yedi vadide bedensel zaaflarıyla dolu yedi başlı ejderhasını eğitebilenler, geliştirebi-
lenler, zaptu rapt edebilenler, yedi koldan her birini koparıp yedi erdemli elbiseden 
birini birer birer giyinmeye hak kazanırlar demektir. 
Örneğin dünyevilikten, menfaatlerinden, makam ve şöhret ejderhasından vaz geçebi-
lirlerse, kanaat elbisesini ancak giyebilirler ve “Anka-meşrep” olurlar. 
Kaf-ı kanaat, Kaf-ı uzlet, makam, mal ve şöhret gibi bütün menfaatlerden bedeni kur-
taran anlamındaki usta vasıf, Anadolu’ya Türkmen obalarını getiren büyük ozanlar, 
büyük dervişler, Tapduk’lar, Yunus’lar, Hacı Bektaş’lar meşrebidir. Onun için hep se-
vilir, hep bilinir ve bu topraklarda 800 yıldır asla unutulmaz, nesil nesil daima ziyaret 
edilirler...
Kendini keşfetmenin bilgeliğiyle dop-dolu “Makalat”lar elden ele, elden gönüle oku-
nur, okunur, dokunur dokunur ve Anadolu olurlar... 
Daha bir nice Anadolu gezgin ozanların öğretileri, beyit beyit Türkmen obalarında 
okunur ve kilimlerde halılarda dokunurlar... 
Türkülerin sözüne değil özündekine ulaşır da, çalınıp söylenebilirse, bu sonsuzluk 
mayası hamur, sana seni anlatan kılavuz olur... Makam, mal, mülk, servet sevdasını 
kırar, 7, 9, 11 kollu benlik ejderhalarını Zümrüdüanka’ya nasıl çevirebileceğini anla-
tırlar... 
Halı ve kilimlerdeki kollu kollu ejderhalar bir ölçüde hep Anadolu insanının kendine 
kendisini anlatışıdır...
Yüzyıllardır ontolojik sorulara muhatap bütün bilgelerin ortak buluşma zemini, bütün 
bu evrenin aslında bir toz bulutundan yaratıldığıdır. Yaratılan ilk nufte, varla yok arası 
ilk zerre, Aristo’da “heyula”, İbni Arabi’de “Anka”dır. Hem vardır hem yoktur. Bugün bu-
rada vardır ama yarın yok olacaktır. Bugün aramızda görünüp ama zamanla kaybolacak 
sadece hatırası kalacak anlamındadır... 
Evrende her şeyin görünen yüzü gelip geçici yani fanidir... Görünmeyen yüzü ise 
sonsuzdur... Fani olanın, geçici olanın sonsuza kavuşması evrene geliş olmanın da 
sırrıdır... 
Anadolu Türkmen inancı, gelip geçiciliği, faniliği Zümrüdüanka’ya kavuşarak sonsuz-
luğa ulaşmak olarak algılamış ve estetiğini anonim bir bellekte, bununla sonsuzluk 
vurgusu yaparak kurgulamış ve uygulamıştır. 
Var olan gerçekte tam var değildir... Bugün var görünür ama yarın yok olacak ve anı-
larda kalacaktır... Var olan sadece sonsuz olan gerçektir... Anılarda bize miras kalacak 
olanlar ise sonsuz bir “imza” taşımalıdır... Bu yüzden bütün estetik imgeler ama her 
neyi anlatırsa anlatsın hep bu sonsuz geometride kurgulanmıştır...
Taşta, toprakta, çinide, seramikte, ahşapta bakırda, camda kumaşta ve halıda ve ki-
limde hep karşımıza çıkıp duran sonsuzluk sarmalları muhteşem anonim estetiğimiz, 
Fatıma gibi sonsuzluk yolcusu fanilerin, bu evrene bıraktıkları hoş sedalardır...
Kitabın başında söylendiği gibi,
Sadece, anlayana, sadece anlamak isteyene...

Halı ejder yol motifi detay, Zara, Sivas, 18.yy. son çeyrek, 
112x168 cm., Sivas Müzesi Env No: 181, Sivas Merkez 
Korkmazoğlu Kazancılar Camiinden alınmıştır. (FK) 

Halı, Zara, Sivas, 19.yy. ilk çeyrek, Erzincan Kemaliye 
Meydan camiinde görülmüştür. (FK)  

Halı, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çeyreği, Sivas Müzesi 
Env No: 341, 100x360 cm. Sivas Ulu Camiinden alın-
mıştır. (FK) 

Halı, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ikinci çeyreği, Sivas Mü-
zesi Env No: 543, 90x310 cm. (FK) 

Halı, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. Son çeyreği, Sivas Mü-
zesi Env No: 293, 98x187 cm. Sivas Aliağa Camiinden 
alınmıştır. (FK) 
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Halı, Madalyonlu Uşak, Erken 17.yy., 335x595 cm.  The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 08.173.13 (Met Museum Arşivi) 



TÜRK HALI KÜLTÜRÜNDE TÜRK HALI KÜLTÜRÜNDE 
ÖZEL TASARIMLI SİPARİŞLER VE ÖZEL TASARIMLI SİPARİŞLER VE 

ATÖLYE DOKUMALARIATÖLYE DOKUMALARI
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Halı, Selçuklu, Konya, Erken 13.yy., 92x293 cm., Konya Müzesi Envanter 
No: 862., Beyşehir Eşrefoğlu Camiinden alınmıştır. Lütfi Önel, Gülseren 
Kervan, Konya Müzesi Halı Katalogu, C:1, 2021, Konya, s: 87, (Lütfi Önel 
Arşivi) 



Türk Halı ve kilim tasarımları bölümümüze genel hatlarıyla “Sonsuza Açılan 
Kapılar ve Seccade”,  “Fatıma Ana Eli ve Kültürümüze Yansımaları” ile “Ej-
der Zümrüdüanka Dönüşümü” üzerinden bir giriş yaparak değerlendirmeye 
başladık. Bundan sonraki Türk Halı ve kilim tasarım detaylandırmasında ko-
nuyu iki ana başlık altıda incelemenin bize analitik gözlem fırsatı sunacağını 
düşünürüz.
Bunun nedeni, etnografik koşullarda devam eden Türkmen obaları gelenek-
sel halı dokuma kültürü yanı başında, yol ayırımı olarak nitelendireceğimiz, 
ananevi dokuma süreçlerine gelen büyük ölçekli sipariş etkilerin, halı kültü-
rümüzde önemli “tasarım” ve “üretim” değişimlerine konu olmasıdır. 
Göz ardı edilmemesi gerekli değişim, Anadolu’da, Türkmen obalarında 
etnografik koşullarda süregelen ve zaman zaman da sipariş kabul edilen 
geleneksel tasarımların dokunduğu halılardan farklı, nakkaş tasarımlarının 
yapılıp, üretimin de bu tasarımlara uygun çözümlerle bu değişime adapte 
edildiği bir halı kültürünün gündeme alınma zorunluluğudur. 
Sipariş halı dokuma kavramı, ancak ve ancak, etnografik halı dokuması 
gelenekleri üzerine inşa edilebilecek bir çözümlemedir ve bunun dejene-
rasyon kavramı ötesinde; hammadde temininden, üretim biçimlerine, hatta 
tezgah sistemine etkisi olan üretim prosesleri bulunur. 
Anadolu Selçuklu Başkenti Konya’da Sultan Alaaddin Camii gibi özellikli bir 
sultan camii yapımı düşünüldüğünde, mimari bütün planlamalar ve yapı 
imarının yanı sıra, yapı bittiğinde buraya döşenecek, Sultana yaraşır bir halı 
serilmesi gerekliliği de cami kadar önem taşır ve bu da ilk planlamalar içine 
alınır. Camii inşaatı devam ederken burası için yapılacak halılar bu anlamda 
cami mimarları ve halı ustalarının da işi olur ve bu kapsamda “ürün geliştir-
me” başlar. Çünkü bu halılar geleneksel olarak dokunmakta olan halılardan 
tasarım, ebat ve renk itibariyle farklıdır. Bu halıların her birinin deseni, ebat-
ları ve bu ebat ve desenlere yetecek iplik imalatı, çözgü, atkı ve ilme iplikle-
rinin bu miktarlarda hazırlanması, bu iplerin desene göre tahmini boyanma 
miktarları ve boyanacak kazanlar, yüklü miktarda doğal boyarmaddenin te-
mini, tezgahların bu ebadı dokuyabilecek büyüklüğe getirilmesi prosesleri 
ayrı ayrı değerlendirilip, bu yeni ihtiyaca cevap verecek bütün hazırlıkları da 
zorunlu kılar. 
Halıların bu ölçekte üretilebilmesi, geleneksel koşullar içerisindeki herhangi 
bir oba veya köydeki aile halı üretiminin yeterli olamayacağı bir büyüklüğe 
sahiptir. Bu yüzden de hemen o günkü koşullarda geleneklerden yola çıka-
rak “amaç büyümesine” gidilir. Mevcut küçük üretim kalıpları değiştirilir ve 
amatör bir üretim ötesinde, sultan siparişini profesyonel olarak karşılayacak 
hazırlıklar tamamlanır. Geleneksel üretim kalıpları, bu anlamda tümüyle sul-
tan siparişi dokumaya göre kültürel ve teknik değişime uğrar. 
Konya Alaaddin Camisi, Beyşehir Eşrefoğlu Camisi buluntuları 13.yy. Ana-
dolu Selçuklu dönemi halılarında, başlangıçta geleneksel ve alışılageldik 
tasarımlar yerine Sultan camisine gidecek tasarımların belirlendiği anlaşılır. 
Küçük ve orta ölçekte el devirleri, gökyüzünde sonsuz galaksiler gibi yeryü-
züne yansıtılıp, sonsuz algı yeryüzünde devam ediyor senaryosu farklı ze-
min renkleri valörleriyle kurgulanır. Değişim ilk olarak bu sonsuz tasarımın 
çok büyük halı zemine yayılmasındadır. Yaklaşık on adet halıda her biri ayrı 
desen ve zemin renginde tasarımla bu çeşitlilik mutlak sağlanmış gözükür. 
Bordürler, Taç kapılardaki ayetler formunda kufi yazı benzeri motiflerle, yıldız 
yazı bileşenleriyle sarmalanmış durumdadır. Ve böylece bina cephesindeki 
Kur’an’dan ayetler yazılı portaller, halıda yazı olmadan sadece algıdaki imajı 
yazı yönünde hatırlatır konumda tasarımlanır.   

Özel Tasarımlı Atölye Halı Kültürü

Halı parçası, Türkiye, 14.-15. yy., 29x56 cm., The Metropolitan Museum of 
Art, New York, Env No: 1978.546.54 (Met Museum Arşivi) 

Halı parçası, Türkiye. 13.-14. yy., 23x30 cm., The Metropolitan Museum of 
Art, New York, Env No: 1974.227 (Met Museum Arşivi) 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                160

S 153 c. Ejder Zümrüdüanka detayı verilen Halı, Lotto, Türkiye, 17.yy., 124x176 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 21.100.112 (Met Museum Arşivi) 



Ebatlar geleneksel ebatlardan çok daha büyük ol-
duğu ve geleneksel ıstarlarda dokunabilen küçük 
ebatlar bu siparişi karşılamayacağı için, yeni ebat-
lara göre tezgah yapılması gerekir. 2 veya 3 arşını 
geçmeyen geleneksel Anadolu ıstar leventleri büyük 
ebatlar için yeniden 5 veya 6 arşın olarak dizayn edi-
lip hazırlanır, bu yeni büyük ebat tezgahlar, dokuyu-
cuların evlerinde kurulamayacağı için bunlardan en 
az dört- beş adet alabilecek boyutta bir halı atölyesi 
kurulması gündeme gelir. 
Geleneksel koşullarda evdeki koyun sürüsü bu ipliği 
temine yeterli olurken daha büyük miktarlarda iplik 
için çok daha büyük miktarlarda yapağıya, bunların 
topluca daha özenle yıkanmasına, yine toplu iplik 
bükümü için kirmanlarda iplik haline getirilmesi bu 
halı atölyesinin gerekliliğini artırır. Sıra, iplerin bo-
yanmasındadır. Tasarıma göre hangi renk için ne 
kadar kökboyaya ihtiyaç vardır temin edilir ve ev ko-
şullarından daha büyük kazanlarda, daha ağır çileler 
bu halı atölyesinde boyanmaya başlar. 
Sonuçta, geleneksel dokuyucu büyük bir ihtimalle, 
evi yerine bu halı atölyesine giderek yapağı yıkama, 
yünün kirmanda iplik yapılması, çarklarda çilelerin 
katlanması, çözgü aparatında büyük ebatlar için uzun 
çözgüler yapılması, çilelerin renge göre büyük ka-
zanlarda boyanabilmesi, büyük leventli tezgahlarda 
Sultan için tasarımlanmış halıyı büyük ebatlarda bir-
kaç işçi aynı halı başına oturarak dokumasını hep 
buna uygun bir atölyede yapabilir. Bu aşamalar evde 
dokunan halı kültüründen çok çok farklı proseslerdir 
ve bu erken dönemde başarılmıştır. 
Dikkat edilirse geleneksel bir halı üretimi sadece 
Sultan Alaaddin için Konya’da ne büyük değişimlere 
neden olur ve 13.yy. etnografik koşullarında bütün 
bunlar sıra dışı sosyokültürel ve sosyoekonomik de-
ğişimler demektir: 
1200’lü yıllarda Anadolu Türkmen kadını evinden 
çıkar; atölye’de ip eğirmeye, çile boyamaya, halı do-
kumaya gider...
13.yy. da Konya’da başlayan bu tasarımlı atölye halı 
imalatı sosyokültürel değişim, kısa zamanda Beylik-
ler ve Osmanlı döneminde diğer dokuma kültürü alt 
yapısı bulunan şehir merkezlerine de adapte edilir. 
Bergama’da, Uşak’ta bu dönemde dokunup Avru-
pa’ya ihraç edilen halılar da bunu belgeler. 
14.-15. yy. da Avrupa’ya ihraç edilen ve Lorenzo 
Lotto, Hans Holbein, Centile Bellini, Hans Memling 
vb. bir çok ressam tablolarında gözükmeye başlayan 
ve bu nedenle de bu ressamların ismiyle tanımlanan 
halılar, tasarımlı atölye imalatı Türkmen halılarının 
Anadolu Selçuklu Konya Alaaddin Camii halılarından 
sonra kazanılan deneyim ve başarılı uygulama ile et-
nografik el halıcılığı geleneklerinden atölye halıcılığı-
na geçildiğinin önemli kanıtıdır. 

Halı, Bellini, Batı Anadolu, Türkiye, Erken 17.yy. 134x175 cm., The Metropolitan Museum of 
Art, New York, Env No: 22.100.89 (Met Museum Arşivi) 

Tablo, Moretto Da Brescia, 1520-25,  81x87 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, 
Env No: 28.79 (Met Museum Arşivi)  
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S 122 de madalyon kompozisyonu raporu verilen Halı, Madalyonlu Uşak, Türkiye, 17.yy. İkinci yarısı, Türkiye, 262x503 cm. The 
Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1986.289 (Met Museum Arşivi) 



Bununla paralel biçimde hemen takip eden yüzyıl, özellikle Uşak halı 
atölyelerinde dokunan ve klasik dönemin en meşhur halılarını oluşturan; 
Madalyonlu, Yıldızlı, Kuşlu ve Çintemanili tasarımlı halıların, Anadolu’da 
atölye üretimi halıcılığımızda geldiği olgunluk seviyesi ve Avrupa’da gör-
düğü muhteşem ilgi ile hak ettiği değere kavuştuğunu belgeler sayısız 
örneklerle dolu bir değişim sürecidir.  
Bugün Amerika ve Avrupa’nın, ziyaretçisi en yoğun ve ünlü müzelerinin 
baş koleksiyonu konumundaki Uşak Madalyonlu halıları bu anlamda çok 
önemlidir. Osmanlı nakkaşhanesinde aynı dönemde yapılan kumaş veya 
çini tasarımlarına paralel biçimde, sanıyoruz yine nakkaşheneden destek 
alınmış halı tasarımları, başlangıçta küçük şemseli denen ortada küçük 
madalyonlarla başlayan bir halı tasarım sürecini işaret eder. 
İlk örnekler, ortada şemse-güneş denilen küçük bir madalyon ve sal-
bekleri ile, halı köşelerine konumlanmış çeyrek şemselerle biçimlendi-
rilir. Zeminde sonsuz akan saltanat forsu çintemaniler veya başka küçük 
el devirleri, bu ilk dönem madalyonlu Uşak halılarına büyük bir zarafet 
katar. 
Daha sonraki yıllarda şemseler, köşeler ve yıldız madalyonlar büyüye-
rek halı zeminini doldurmaya başlar. Klasik dönemde artık orta eksende 
kocaman büyükçe madalyon sırası ile yanlarda yarım madalyonların yer 
aldığı bir tasarım bu döneme adeta mührünü vurur bir ihtişam kazanır.
Bu halılardaki en ilginç yan, küçük şemseli halıların aşağı yukarı 
150x270 cm.’yi geçmeyen boyutuna karşın madalyonlu halılarda ortala-
ma 400x800 cm. yi bulan o dönem için devasa ebatlarda bir halı üreti-
minin yapılabiliyor olmasıdır. (S 120, 389x777 cm.)
Bugün bile en büyük leventli sarma tezgahlarda böyle devasa ebatlarda 
el halısı dokuyabilmek, çok yaygın yapılabilecek bir üretim değildir. 
Milimetrik desen kılavuzunun olmadığı bir devirde, böyle büyük bir ma-
dalyonlar zincirini, halıda ilme ilme her sırada kontrolle tasarımlamak, 
akıl almaz ve şaşırtıcı bir tasarım ve üretim birlikteliğidir. 400x800 cm. yi 
piksel bazında düğüm sayısı olarak girin. Bu, 40x40 kalite/dm. için sade-
ce ve sadece tek bir sırada 1600 ilme düğümlemeniz demektir. Bunu halı 
bitimindeki 3200 sırayla çarptığınızda 5 milyon 120 bininci düğümde, 
üstelik beş veya altı senkronize dokuyucu düğümüyle bu tasarımı kont-
rolünüzü kaybetmeden tamamlamak ve bunu elinizde milimetrik desen 
kılavuzu olmadan yapabilmek gerçekten çok büyük bir sanat ve hünerdir.
Ve matematikten anlayan Avrupalı için o dönemde bu halılar sanat eseri 
olarak karşılanmış, eşsiz bulunmuş ve büyük talep görmüştür.
Böyle büyük ebatlı halılarda, yaklaşık 15 metreyi bulan çözgü açıklığı-
na, kendine has mukavemeti yükseltilmiş on binlerce metre çözgü, çok 
abraş olmayan yüzlerce kilo kökboyama tekniği, aynı anda senkronize 
çalışabilecek en az altı yedi usta dokuyucunun bir tezgah başında ça-
lıştırılması gibi hünerlerini de ilave edersek, yapılan işin derinliği daha 
iyi kavranabilir.  Daha ötesi 15-17. yy. şartlarında Anadolu kentlerindeki 
halı tezgahları ve halı atölyelerinin kapasitesi, bu kapsamda daha iyi an-
laşılabilir.
Yıldızlı, Kuşlu, Çintemanili Uşak’larda benzer şekilde nakkaşhane tasarım-
larının devreye alındığı ve geleneksel Uşak ve Selendi köy dokumaların-
dan çok daha farklı boyutta tasarımlı atölye halılarının, 16 ve 17. yüzyıla 
damga vuran bir kapasiteye ulaştığı görülür. Sonsuzluk algoritmasıyla 
hazırlanan el devirleri gerek küçük ölçekte ve gerek çok büyük ölçekte 
yıldız, kuş, çintemani desenleri yanı sıra çok büyük hacimli madalyonlar-
da vazgeçilmez tasarım biçimidir. Çevre kontürleri kaldırıldığında hepsi 
sonsuz bir devri daim içinde sizi de bu sonsuzluk içine alır ve kuşatır.

Halı, Uşak, Türkiye, 1500-1600, Victoria and Albert Museum, Londra, Env No: 
491-1899, (VAM Dijital Arşiv) 

Halı, Yıldızlı Uşak, Türkiye, 16-17.yy., 166x274 cm., The Metropolitan Museum 
of Art, New York, Env No: 08.235 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, (Saray Nakkaşhanesi Tasarımı), İstanbul, Türkiye, 1575-90, 127x172 cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.51 (Met Museum Arşivi) 



Bugün Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın her bir ta-
rafına dağılmış seçkin müzelerinde ve ya çok miktardaki özel kolek-
siyonlarda mevcut 15, 16, 17 ve 18.yy. a tarihlenen Anadolu Türk 
halıları mevcudiyetinden anlıyoruz ki, Başta Bergama olmak üzere, 
Uşak, Manisa Gördes, Kula’da ve özellikle İstanbul atölyelerde do-
kunmuş geleneksel tasarımlara ilave dokunuşlarla, farklı profesyo-
nel kimlik kazanmış atölye dokuması halılarımız, yoğun bir sıklıkta 
dokunup aynı yoğunlukta da Anadolu’dan ihraç edilmiş kapasite-
dedir. 
Transilvanya, bugünkü Romanya sınırları içinde kalan Osmanlı ta-
rihi içindeki Macaristan’a ait dağlık bir bölgedir. Macar dilinde Er-
dély, antik dönemlerden kalan ismiyle Erdel, Mohaç Meydan Savaşı 
(1526) sonrasında Devleti Aliye’ye bağlanmış, 1683’e kadar Erdel 
Prensliği olarak kalmış ve 1683 II. Viyana Kuşatması yenilgisi sonu-
cu 1691’de Avusturya Arşidüklüğü yönetimine geçmiş bir bölgedir. 
Çok sarp araziye sahip, dağlık bölgede bulunan yaklaşık 15 kilise 
veya manastırda ayin salonlarında teşhir edilen tahmini 220 kadar 
çok özel bir tasarıma sahip 16-18.yy. arasına tarihlendirilen Anadolu 
Türk halılarının, özel bir istekle Anadolu dokuma merkezlerinden 
toplanarak bölgeye getirtildikleri ve Transilvanya halıları adıyla meş-
hur oldukları anlaşılır. Budapeşte’de 1914’de  açılan sergide “Erdel 
Türk Halıları” adı ile dünya gündemine gelen bu halılar, İstanbul’da 
“Tanrıya Adanmış Halılar” sergisiyle de haklı bir üne kavuşur. Ço-
ğunluğu mihraplı seccade tasarımlı, olağan dışı cazibeye sahip halı 
koleksiyonunun, hammaddeleri, dokuma özellikleri ve tasarımları 
itibariyle çok zengin bir çeşitliliği bulunur.(31) 
Sonraki dönemlerde Manisa, Gördes, Kula veya Uşak’ta; gelenek-
sel motiflerin tasarımcı eli değerek ıslah edildiği bir özel tasarım 
zinciri ile dokuma merkezlerindeki atölyelerde dokunan bir çok halı 
da Transilvanya halıları ismiyle artık dünyada meşhur olur. Ve bu 
halıların yaygın bir atölye halı kültürü olduğu anlaşılır. 
Bergama atölyelerinde dokunan ve halı literatüründe Holbein grubu 
olarak bilinen ve aşağı yukarı dört kategori içinde değerlendirilen 
Holbein rozetli madalyonlu halılar, Gördes ve Kula atölyelerinde 
dokunan nefis tasarımlı mihraplı seccadeler, Devleti Aliye payitahtı 
İstanbul’da saray nakkaşhanesine  yakın atölyelerinde dokunan yine 
mihraplı özel tasarımlı seccadeler, klasik dönemler olarak kabul edi-
len 16-18.yy. özel tasarımlı halıların çok güzel örneklerinin dokun-
duğu merkezlerin yansımalarıdır. 
İstanbul’da saraya yakın yapılan halılarda başka dikkati çeken büyük 
ayrıntı, Türk halı dokuma teknik yapısındaki değişimlerdir. Osmanlı 
Devleti Aliye saray nakkaşhanesi tasarımları buradaki atölyelerde 
kalitelerin sıklaştırılmasıyla tasarımcı, dokumacı arasındaki bağı tam 
örtüşen örnekler olmaya da başlar: Bundan önceki nakkaş tasarım-
ları, Bergama veya Uşak atölyelerinde mevcut dokuma kalitesine 
göre ayarlanıp dokunurken, İstanbul  atölyelerinde nakkaş tasarımı, 
çok inceltilmiş çözgü, çok inceltilmiş atkı ve çok çok inceltilmiş ilme 
ipleri ile dm./ kalite sıklığı geleneksel halılarımıza göre çok ince 
dokumalar haline getirilir. Bergama’da, Uşak’ta yaklaşık 30x35, veya 
35x40 olan dm./ kalite sıklığı, İstanbul’da 45x45 ve 50x50 dm./ 
kaliteye ulaşmış bir inceliktedir. Böylece çok daha küçük ebatlarda 
ama çok detay veren tasarımlar halı olarak uygulanabilir bir pro-
fesyonellik yakalanır. Halıları gösterişli kılan nakkaş tasarımları ve 
inceltilmiş iplik kaliteleridir. 

Halı, (Transilvanya tarzı) Türkiye, 17.yy., 122x162 cm., The Metropolitan Mu-
seum of Art, New York, Env No: 22.100.92 (Met Museum Arşivi) 

Halı, (Transilvanya tarzı), 17.yy., 128x197 cm., The Metropolitan Museum of Art, 
New York, Env No: 22.100.90 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, İç Anadolu, Konya, Karapınar, 17.yy. Üçüncü çeyrekte dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi Envanter No: 7, Ebat: 151x268 cm., Kalite: 29x29 dm./ilme, Türk Düğümü, Alındığı 
Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



ERKEN DÖNEM ERKEN DÖNEM 
GELENEKSEL HALI TASARIMLARIGELENEKSEL HALI TASARIMLARI
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Halı, İç Anadolu, Madalyonlu Şarkışla, 1670-80’lerde dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi Env. No: 10, Ebat: 156x215 cm., Kalite: 38x30 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye 
bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



Anadolu’da, klasik dönemde 16-18.yy. geleneksel halı dokuma kül-
türü bölgelerinde, madalyonlu halılar modasına uyumlu bir arayışa 
gidildiği gözlemlenir. Mahalli halı dokuma merkezlerinde erken dö-
nemde karşımıza çıkan örneklerden anlaşıldığı kadarıyla nakkaş ta-
sarım müdahalesi görmeyen, ama geleneksel motiflerin büyük bir 
madalyon halinde konumlandırıldığı bir halı tasarımı ortaya çıkar. 
Karapınar’da, Şarkışla’da seyrek oranda da olsa karşımıza çıkan bu 
madalyonlu halılar, sanıyoruz döneminde Uşak Madalyonlu halıla-
rının bütün bir ihracatı etkilemesine paralel bir şekilde Anadolu’da 
diğer dokuma bölgelerinde de önemli bir iz bırakır. Bu halılar, bü-
tün bir Anadolu’da, o dönem şartlarında Uşak merkeze alınırsa, 
Karapınar veya Şarkışla’da, günümüzdeki gibi yoğun iletişimin ol-
madığı yıllarda, ticaret yollarında “ortak bilginin” varlığına da işaret 
eder. 
Doğudan batıya eski ticaret merkezlerinde yaptığımız araştırmalar-
da bu bölge camilerinde ortaya çıkan çok farklı Anadolu halı örnek-
lerini biz, hep bu yönüyle önemli buluruz. Kemaliye Meydan Ca-
miinde, Sivas ve Divriği Ulu Camilerinde orijinal 16.yy. Madalyonlu 
Uşak halısı bulunması çoğu için şaşırtıcı gelebilir. Ancak Anadolu 
ticaret yolları, tasarım anlamıyla bütün bu halıların taşındığı pazar-
larda ortak bir bilinirlik sağlıyor durumdadır. 
Kars, Erzurum, Erzincan, Kemaliye, Arapkir, Divriği, Darende, Gü-
rün hattında, eski ticaret yolunda, balyalarla halılar belli merkezler-
de toplanıp, Ticari konsolosların bulunduğu İzmir, Antalya, Konya, 
Sivas’taki büyük pazarlarda hep birlikte görücüye çıktığında, alış 
verişte görülür ve gündemin pazar anlayışı ve moda akım tasarım 
detayları da böylece takip edilebilir duruma gelir. 
Halı deseni ve fotoğrafın olmadığı zamanda geleneksel dokuyucu 
zihni iki türlü kopya yetisine sahiptir. Ya halıyı yanına koyup bakarak 
halıyı dokumaya çalışacak veya zihninde kaldığı kadarını mevcut 
motif ezberine uyarlayarak bu tasarımı uygulayacaktır. Camilerde 
bulunarak müzelerde sergilenen bu dönem halılarında görüldüğü 
kadarıyla Karapınar’da ve Şarkışla’da çok muhteşem örneklerde; 
madalyonlar, geleneksel ustalarca başka bir formatta uygulana-
bilmiştir. Karapınar’da Uşak madalyonları benzeri geleneksel ma-
dalyonlar Karapınar kimliğini yansıtırken, Şarkışla’da, madalyonlar 
çapraz bir dizilime sahiptir. Karakteristik biçimde ortada büyükçe 
bir madalyonu çapraz çaprazda daha küçük madalyonlar takip eder 
ve bu tasarım aradan geçen 400 yıl sonra bile hala eşsizdir. 

Halı tasarımında moda akımlar ile yaygınlık ve etki alanı genişle-
mesi bir yana, tam tersi aynı havza içinde birbirinden hiç etkilen-
meyen geleneksel halıların mevcudiyeti, Türk halı kilim kültürünün 
en ilginç yanını oluşturan örnekleri barındırır bir zenginliği içerir.
Uşak’ta bırakın Anadolu’yu, bütün Avrupa’yı etkileyen madalyonlu 
ve yıldızlı atölye halıları dokunurken, aynı dönemde hemen yanı 
başında Selendi’de geleneksel koşullarda hiç değişmeden devam 
eden halı tasarımları, aynı havza içindeki zenginliğin en tepe nok-
tası sayılabilir. Burada dokunan neredeyse iki veya üç rengi geç-
meyen çok zarif dokumalar, yalın ama etkileyici sonsuz dizilim dü-
zenindeki küçük motifleriyle küçük boyutlardan çok büyük ebatlara 
enteresan bir dokuma geleneğini yaşatmaya devam eder.

Geleneksel Madalyonlu Tasarımlar

Uşak Selendi

Halı, İç Anadolu Şarkışla, 17.yy. son çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 37, Ebat: 165 
x 209 cm., Kalite: 30x28 dm./ilme 
El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şar-
kışla Büyük Camii (FK) 

Halı, Batı Anadolu, Selendi, Uşak, Uşak Etnoğrafya Müzesi. (FK) 
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Halı, İç Anadolu Şarkışla, 17.yy. Üçüncü çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 80, Ebat: 152x215 cm., Kalite: 30x30 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, 
Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



1600’lü yıllar, Payitaht İstanbul estetiğinde çok yıldızlı altın yıl-
lardır.  Saray nakkaşlarınca tasarlanıp atölyelere gönderilen her 
biri diğerinden muhteşem; çini panolar, vazolar, kandiller, ta-
baklar; altın takılar, mücevherler; tombak gümüşler, bakır miğ-
ferler, tas, tabak ve çanaklar; kemhalar, çatmalar ve satenler; 
sedef kakma ahşap eserler; çeşm-i bülbüller; birbiriyle yarışan 
yazma eserler, tezhipler, minyatürler; saf seccadeler, halılar ve 
kilimler bugün Türkiye ve dünya müzelerinin en muhteşem 
eserleri arasındadır. (32) 
Bu döneme ait görkemli saray ehl-i hiref nakkaşları tasarım-
lı eserler dışında, aynı yüzyıl boyunca Anadolu’da, geleneksel 
dokuma merkezlerinde devam eden halı, kilim estetiği ise saray 
ve nakkaş tasarımlarından tamamen bağımsız, anonim estetiği-
mizi muhteşem bir yaygınlıkla devam ettirerek, adeta nehir olup, 
doğudan batıya bütün coğrafyayı harmanlamış ve kucaklamış 
örneklerle doludur.
1600’lü yıllarda, kendine has tasarımlarıyla en dikkat çeken er-
ken halı örnekleri; en doğudan en batıya bütün dokuma kültürü 
alt yapısı bulunan beldelerde, eşsiz güzellikte ve çok enteresan 
dokumaların ortaya çıkmasını sağlayan sürekliliğe ve dinamik-
lere sahiptir. Her bir beldede karşımıza enteresan dokumalar 
çıkmaya halâ devam eder.
Şarkışla halıları bu erken dönemde ortaya çıkan dokuma estetik 
kültürünün belki ilk önemli adresidir. Birbirinden bağımsızmış 
gibi duran birkaç ana desen karakteriyle, aynı bölge hammad-
desi (İç Anadolu Dağlıç koyun ırkı yünü), aynı coğrafya bo-
yarmaddesi (Sivas’ta yaygın Alkökü) ve bunların valörleriyle, 
el gücülü çapraz alternatif çözgülere bağladıkları Türk düğümü 
dokuma tekniğiyle, muhteşem geleneksel tasarımlı bu halılar, 
bu dokuma özelliklerinin verdiği kopyalanamaz özelliğiyle taklit 
edilememiş, bu yüzden benzerleri de yapılamamış, Anadolu’da 
bir daha eşi bulunmaz bir dokuma kültürü oluşturmuştur. 
Sonraki dönemlerde, bu dokuma tarzı ve bu tasarımlar bu böl-
gede bile asla görülmez... Ancak, bu dokuma karakteri en yakı-
nında, 90 km ötedeki Sivas geleneksel köy tezgahlarına kısmen 
bilinir ve burada sınırlı sayıda erken birkaç örnek farklı desen 
tasarımlarıyla dokuma kültür tarihine girerler. 
Devasa dokuma kültürü merkezi Konya, Karapınar ve Ladik ise 
başlı başına büyük bir havzadır. 1600’lü yıllarda Ladik’te eşsiz 
tasarımlı “Ladik güllü” seccadeler bugün dünya müzelerinin 
gözde eserleri arasında yerini almıştır. Karapınar’ın geleneksel 
tasarımlı muhteşem madalyonlu halıları, Türkmen estetiğinin 
nakkaşlarla yarışır konsepti gibidir.
Mucur Halıları ise yine bu dönemde Anadolu’da parlayan başka 
bir yıldızdır. Kendine has ayetlik ve tabanlıklarıyla, koca sulu 
bordürleriyle Mucur Halı seccadeleri Anadolu erken geleneksel 
kültürünün en beğenilen ve yurt dışına ihraç edilen halılarını 
oluşturur. Bütün bu bölge dokuma kültürleri ilerdeki bölümler-
de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Erken Dönemde Anadolu’da 

Geleneksel Tasarımlar 

Halı, İç Anadolu, Sivas,  17.yy. üçüncü çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 12, Ebat: 
135x165 cm., Kalite: 18x28 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk dü-
ğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 

Halı, İç Anadolu, Şarkışla, 17.yy. Üçüncü çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 13, Ebat: 
154x192 cm., Kalite: 18x16 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk dü-
ğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Kilim dokuma detayı, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çey-
rek, 140x220 cm., Sivas Müzesi Env. No: 82, Şarkışla 
Büyük Camiinden alınmıştır. (FK) 

Kilim dokuma detayı, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çey-
rek, 154x378 cm., Sivas Müzesi Env. No: 85, Şarkışla 
Büyük Camiinden alınmıştır. (FK) 

Kilim dokuma detayı, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk 
çeyrek, 100x173 cm., Sivas Müzesi Env. No: 80, Şar-
kışla Büyük Camiinden alınmıştır. (FK) 



HALILAR VE KİLİMLER HALILAR VE KİLİMLER 
FARKLI TASARIMLARDIRFARKLI TASARIMLARDIR

S 171 b de verilen halının dokuma detayı. Türk düğümlü ilmeler tekniği açıklar, Halı, İç Anadolu, Şarkışla, 17.yy. Üçüncü çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 13, Ebat: 154x192 cm., 
Kalite: 18x16 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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S 164’de verilen Halı detayı, İstanbul, Türkiye, 1575-90, 127x172 cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.51 (Met Museum Arşivi) 



Halı ve kilim tasarımları, bütünüyle dokuma tezgahlarında, teknik yapabilirlik limitleri 
içinde sınırlı tasarımlardır. Çözgü ve atkı denen dikey ve yatay eksen, ilme ipiyle yapı-
labilecek düğümlü dokumada, sınırlı ve ayrı bir tasarım alanı verir, Kilim, Cicim, Zili, 
Sumak denen atkı sarmalı dokumada ayrı bir tasarım alanı verir. Ve tasarımcı bu limitli 
alanda tuval başında fırçası kadar, kağıt üstünde kaleminin gittiği ve bileğinin yettiği 
kadar özgür bir çalışma zemini bulamaz. 
Bununla kalmaz, ayrıca halılar ve kilimler de kendi içinde büyük tasarım farklılığına 
sahiptir: Sol yandaki sayfada figürlü bir halı tasarım detayı, sağ yanda da Anadolu’dan 
en figüratif motifli üç kilim tekniği bu konuda anlatılabilecekleri açıklar konumda su-
nulmuştur. 
Halı dokumalarda, her atkı sırası enleminde boyuna bir tüm sırada birer düğüm atılarak 
motif oluşturulur ve bir üst sırada, limitiniz elverdiğince alttaki motife bağlantı kurarak 
bir üstteki tasarımızı devam ettirme, şekillendirme esnekliği bulabilirsiniz. Bu yüzden 
de tuval veya kağıt üzerindeki kadar olmasa da limitli motifler tasarımcıya figürleri “ala-
bildiğince” sıkıştırma olanağını verir durumdadır. Bulmacalara meraklıysanız, bulmaca 
kareleriyle çok küçük bir halı deseni yaptığınızı düşünün ve siyahla doldurduğunuz ka-
reler yerine renklerle motif oluşturduğunuzu hayal edin, konu daha net şekillenecektir.
Ancak kilim, cicim, zili ve sumak dokumalarda tümüyle atkı ipi sarmalı dokuma tek-
niğinden kaynaklanır zorunlulukla, dikey çözgü telleri, sadece bir değil yan yana iki 
deseninizin sınırını belirler. Bu yüzden iki, üç veya daha çok desenin yan yana geldiği 
atkı ekseninde, çözgülerden dönerek atkıyı sarmakla desen oluşturulması zorunluluğu 
nedeniyle, her desenin çözgü teli sınırı sizi bağlar ve sadece o alan içinde tasarım 
olanağı verir. Bu da doğal olarak her motif sınırındaki çözgü telinin boşta kalıp, ilik 
oluşturmasına neden olur. Bu sefer ilikler nedeniyle dokumada oluşan boşlukların mu-
kavemetini sağlamak için sarma kontur ipleriyle her iki desen iplerini bir üçüncü iple 
sararak takviye etmeniz gerekebilir (zorunlu değildir). Böylece tasarımınız da emeğiniz 
de fazlaca artar. 
Kilimde daha figüratif motifler için usta dokuyucular eğri atkılı dokuma yaparak her 
çözgü telinden geri dönüp ilik bırakmak yerine, her iki desenin ipini tek çözgüden 
döndürerek bu çözgüye her iki desen ipinin yükünü bindirmeyi tercih ederler. Doğal 
olarak hem ilik boşluğu kalmaz hem de biraz daha yatay eksende her iki komşu de-
senin motif tasarımını sıkıştırabilir, daha figürlü dokuma yapabilirsiniz. 18-19.yy.’larda 
Avrupa Tapestry okullarında bu eğri atkılı sıkıştırmayla ince ipliklerle bazı tablolar bile 
rahatlıkla yapılabilir tekniğe ulaşılmıştır. 
Konunun çok daha ince detayları vardır ama bu tamamen halı tasarımcılarının uzmanlık 
alanıdır ve okuyucuyu sıkabilir bir ayrıtıdır. Genelde kilim deseni ve halı deseni, aynı 
tasarım gibi algılanarak, bazı motiflerin sadece kilimlerde olması, bazı motiflerin de 
sadece halılarda bulunmasını açıklayabilmek adına buradaki ayrıntıya gerek duyulmuş-
tur. Yukarıda açılanan teknik dokuma farklılıkları nedeniyle halı tasarımlarında görülen 
motiflerle, kilim, cicim, zili, sumak dokumalarda görülen motifler, tekniğinden gelen 
zorunlulukla birbirlerinden çok farklı özellikler içerirler. 
Bunu daha ayrıntılı şöyle ifade edelim: Halıda düğümlerle, tamamen yuvarlak ve içe 
sarmal bir spiral oluşturabilirsiniz. Ama kilim, cicim, zili, sumak dokurken böyle içe 
sarmal yuvarlak spiral dokuma olanağı bulunmaz. Onun yerine ancak 90 derecelik 
açılarla içe köşeli, büyük spiral dönüşleri yapabilirsiniz. Kilim, dokumalarda elibelinde, 
koçboynuzu, eğerkaşı, tarak, akrep, küpe, bukağı adları verilen motifler, bu 90 derecelik 
spiral dönüşlerin köşeli sarmalıyla oluşturun motiflerdir. Bir başka deyişle; dikey-yatay 
eksende motif zorunluğu nedeniyle bu dokumalarda yaygın olarak, kolaylıkla bu tasa-
rımlar yapılabilir...

Halılar Ve Kilimler Teknik Olarak 

Çok Farklı Tasarımlardır

Kilim, Divriği, İç Anadolu, Sivas, Atkı yüzlü, ilikli, eğri atkılı, 
sarma kontürlü, 19.yy. ilk çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 609, 
96x169 cm., Divriği Süleymanağa Camiinden alınmıştır. (FK)  

Kilim, Sivas, İç Anadolu, Eğri atkı sıkıştırma tekniği, 19.yy. ikinci 
çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 595, 95x140 cm. (FK) 

Kilim, Bayburt, Kuzey Doğu Anadolu, Atkı yüzlü, ilikli ve eğri atkı 
sıkıştırma sarma kontürlü, 20.yy. birinci çeyrek, Sivas Müzesi 
Env. No: 590,130x200 cm. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Malatya, 18.yy. son çeyrek, Atkı yüzlü, ilikli, eğri atkılı, sarma kontürlü, Sivas Müzesi Env. No: 71, 210x565 cm., Sivas Merkez Abadan Camiinden alınmıştır. 
(FK)  



Yüzyılların derinliklerinden bu güne, kültürel miras kilim tasarım kültürümüz, her bir kilimde 
gelenekleri devam eden ama farklı kültürel değişim dinamiklerini de içinde barındıran engin 
bir zenginliğe sahiptir. Halıdan daha kolay ve daha kısa zamanda üretilebilmesi; gerek gelenek-
sel tasarımında ve gerekse değişen yerleşim coğrafyasındaki farklı kültürleri de hemen içine 
katabilen bir etkiye uyumlu olmasıyla kilimler, araştırma ve betimleme çalışması çok zor bir 
alandır. Ayrıca, oymakların âdet olan saf tasarım değerleri yanında, kilime çok kolay karışan 
diğer oymak tasarımları nedeniyle de melez kilim dokumalar da sıklıkla görülür ve doğal olarak 
bunların da bu kültürün dinamiği olarak görülüp açıklanması, bir hayli başka detay çalışmaları 
zorunlu kılar.
Halı araştırmalarında olduğu gibi kilimlerin değerlendirilmesinde de yaklaşık son 50 yılda ya-
pılan son nesil veya son kuşak dokuyucuya sorulup, ondan alınan “yakıştırma” adlandırmaları, 
bütün tarihsel Türkmen estetik derinliğine imaj yapmak, hatamızın belki de en büyüğü olsa 
gerektir... Yemek ismi gibi magazinel duran: Baklava, elibelinde, eliböğründe, koçboynuzu, 
kurt izi, akrep, pıtrak, göz vb. isimleri zaman zaman kullanmak durumunda kalırız ama, bun-
ların kadim estetik kültürümüzü betimlediğine dair aslında hiçbir etimolojik geçerli açıklama, 
şimdiye kadar yapılamamıştır (33). Daha Çatalhöyük’ün arkeolojik site kazı derinliği tümüyle 
ortaya bile çıkmadan, Ana tanrıçalara bağlanan pagan kültür alt yapılı bir yığın yayın ise, geçerli 
bilimsel gerekçelere bağlanamayan, üstelik Anadolu Türkmen âdet ve geleneklerine tamamen 
aykırı kişisel yorumlardan ibarettir. 
Bu motif isimleri, bilimsel ve reel, temel alt yapısı olduğu için değil, sadece ortak bir tanım-
lamayı ifade ettiği ve meramı anlatmak için kullanılan söz birliği olduğu için halı kilim araş-
tırmalarımızda kullanılır durumdadır. Halı araştırmalarında olduğu gibi, kilim araştırmalarında 
da tüm kilim tasarım yüzeyinden bir motifi çıkartarak bu kilimleri betimlemek, sınırlayıcı bir 
bakış getirir; bu da, ezoterik derinliği bulunan dokuma kültürünün tasarım kodlarını layıkıyla 
değerlendirememek anlamındadır. Bu kültürün ana omurgası motiflerine, örneğin sadece do-
ğurganlık sıfatı yüklediğimizde, Anadolu eski kültürlerindeki pagan inançlarının mitleri arasına 
Türkmen estetiğini karıştırma vahim hatasına düşeriz.  
Kilimleri; motiflerine göre değerlendirmek yerine; dokunduğu geleneksel kültür ve Anadolu 
iskan tarihi içinde konumlandıkları yerleşim coğrafyasına göre betimlemek, onları hakkıyla 
değerlendirmek açısından büyük önem taşır. Yüzyıllardır süre gelen bu muhteşem tasarım 
derinliği içinde, sadece tek bir motifle kilim yapılabildiği gibi, bir oymağın komşu olduğu 
bütün Türkmen motiflerini bu bütünlük içinde bir arada yorumlayan dokumalar da sıklıkla bu 
coğrafyada bulunur. Soldaki çok zarif Malatya kiliminde görüldüğü gibi çoğunlukla da bir çok 
motif hep birlikte bir kilim içinde bir arada bir çok hikayeyi tamamlar veya bir hikayeye bir çok 
başka hikayeler de katar, zenginleştirir özellikler içerir.
Kilime değer katan özelliğin keşfi, Anadolu iskan tarihi içindeki aidiyetini bulmak ve hangi 
boy veya oymak içinde hangi coğrafi güzergahta yerleşilerek bu güne bağlanmıştır, bu iskan 
güzergahını tanımlamaktan geçer. Bu aidiyeti belirlemek için de kilimin öncelikle hammaddesi 
size başlangıç verisini verir. Kilimde hangi koyun ırkı elyafı kullanılmıştır? Orta Anadolu Dağ-
lıçı, Trakya Kıvırcığı, Batı Anadolu Merinosu veya Şark Morkaramanı bu aidiyeti belirlemede 
önemli ip uçlarıdır. Hangi yerleşim coğrafyasındaki doğal boyarmaddelerle bu atkı yüzü iplikler 
boyanmıştır bunların iyi analiz edilmesi esastır. Seyahatlerde kimyasal analiz şansınız bulun-
maz ama bölgelere göre Anadolu kök boyalarını tanımak ve kimyasal boyaları bunlardan ayırt 
edebilecek bir “tecrübe” mutlak gereklidir. 
Bundan sonra sıra, geleneksel oymak tasarımları alanına gelir. Anadolu boy ya da oymak ge-
leneksel tasarımlarını genel hatlarıyla datanızda bulundurmak size arazideki çalışmada büyük 
ve ayırt edici kolaylık sağlar. Bu da bütün bir Anadolu dokuma kültürünü yıllar içinde çok oku-
manız, taramanız ve; Anadolu yaylalarını, Müzelerini, camilerini, türbelerini gezip belki binlerce 
halı kilim tozunu yutmanız karşılığında elde edilebilir. Daha önemlisi, bu kadim kültür alanını 
çok sevmeniz ve kendinizi adamanızla mümkündür.

Türk Kilim Motiflerinin Dili 

Bütüncül Değerlendirildiğinde Anlamlıdır

Kilim, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çeyrek, Atkı yüzlü, 
ilikli, eğri atkılı, sarma kontürlü Sivas Müzesi Env. No: 
265, 79x418 cm. Tek kanat, Sivas Merkez Paşa Cami-
inden alınmıştır. (FK) 
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Reyhanlı Oymağı Kilimi, İç Anadolu, Sivas, 18.yy. son çeyrek, Atkı yüzlü, ilikli, eğri atkılı, sarma kontürlü, Sivas Müzesi Env. No: 544, 180x400 cm. Çift kanat, (FK) 



Geleneksel bir tasarım detayı olarak Sivas kilimleri hakkında genel bir fikir sahibi olmanız, 
bu anlamda yeterli değildir. Çünkü Sivas gibi Anadolu kilimlerinin başkenti bir coğrafyada 
Sivas Merkez köyleri, Şarkışla, Ağcakışla köyleri, Zara, Gemerek, Yıldızeli ve Divriği Köy 
dokumaları birbirinden çok farklı tasarımları olan yakın dokuma merkezleridir. 
Üstüne bir de Reyhanlı, Avşar, Aydınlı oymak akraba göç kültürlerini, ve buraya çok mik-
tarda gelmiş Kafkas Avar, Terekeme, Lezgi ve Doğu Anadolu göçlerini de eklerseniz; bu-
radaki çalışmada işin içinden çıkmanız zor olabilir. Çünkü bunlar, diğer geleneklere ait 
detaylı bütün anonim kültür tasarım bilgisiyle ayırt edilebilir. Anadolu Türkmen yerleşim 
coğrafyasındaki geleneksel ve melez tasarımlar tespit edilmeden, kilimin aidiyetini bulmak 
samanlıkta düşen iğneyi aramaya benzer. 
Yan sayfada sunduğumuz muhteşem Sivas Reyhanlı oymağı kilimi örneğinden gidelim; 
Hatay’da, Elbistan’da, Malatya’da, Şarkışla’da, Sivas’ta, Akdağ Madeni’nde, Sarıoğlan’da, Pı-
narbaşı’nda ve Uşak çevresindeki köylerde Reyhanlı oymağının değişmeyen motifleri sizi 
bulur ama onlar Hatay’dan esintiler almış, Hatay’lı olmuş, Sivas’tan esintiler almış Sivas’lı 
olmuş, Pınarbaşı çevresinde esintiler almış da Pınarbaşı dokuması mı olmuştur? Yoksa 
hiçbir melez tasarım girmeden saf Reyhanlı oymak dokuması olarak kalabilmiş midir? O 
zaman “betimleme derinliğiniz” devreye girer ve melez tasarım karışımları hangi ölçekte ve 
baskın ise ve size yakın geliyorsa o yerleşim coğrafyasını katarak betimlemeyi yapabilir-
siniz...    

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi, kilim motiflerinde son yıllarda, son kuşak dokuyu-
cudan alınan yakıştırma motif isimleri, konuyu derinleştirmeyi engeller ve Türk insanındaki 
estetik biçimlendirmenin, derin felsefi alt yapısı olduğunu anlamak yerine, mana derinliğini 
unutup yüzeysel bir zeminde kaldığımızı gösterir. Söylemek istediğimiz şey, Eli belinde, 
koçboynuzu, kıvrımlı, baklava, pıtrak, kurt ağzı veya kurt izi, başak, ağaç, göz, parmak, tarak 
ve benzer isimlerin kilimlerimizde olmadığı anlamında değildir. Bunlar halı ve kilimlerimiz-
de kullanılır ama yüzyıllardan bu yana bu imge altında oluşan derin mana, bizim bu isimle 
paylaştıklarımız değildir. Her birinin tek tek bir şey ifade etmekten öte, tümünün kilimde, 
kilimin bütün “kimliği” ve “aidiyeti” içinde bir değer taşıdığıdır. 
“Ana” kavramı bir felsefi derinlikse, doğurganlık ve dişilik bunu basite indirgemek ve de-
rinliği göz ardı etmek demektir. Çünkü Eli belinde, Türkmen kültüründe önce Anadır. Sonra 
başa “devlet” dir. Sonra da Ana devlettir... Doğurganlık masalından çok öte şefkattir... Mer-
hamettir... Kollarıyla evini, ailesini, çocuklarını, köyünü, obasını ve bütün etrafını, büyük bir 
muhabbetle ve şefkatle sevip kuşatmaktır... Bütün bir çevresini korumaktır, gözetmektir... 
Kısacası bu toprakların büyük romancısı Kemal Tahir’in zihinlerimize silinmez bir şekilde 
biçimlendirdiği “Devlet Ana” dır. (34)  
Türkmen obalarında genelde pozitif ayırımcılık bulunmaz. Erkek de, kadın da bu dünyanın 
unu ve mayası gibi, hamurda birleşir, fırında pişer ekmek olurlar ve bu zor hayatı omuzlayıp 
götürürler. Obalarda ve yaylalarda kadınlar ve erkekler büyük geleneksel disiplinlerle bu 
zor koşulları birbirlerine omuz vererek aşabilirler. Sadece içme suyunun bile üç kilometre 
ötedeki kuyudan taşındığı koşullarda bir gün geçirmemiş araştırmacı, bu yaşama o kadar 
uzaktır ki, gördüğü her elibelindeye doğurganlık sıfatı verip hariçten gazel okur... 
Oysa Türkmen yaylalarında, muhteşem uyumlu bir senfoni vardır ve her saz kendi notasını 
söyler... Buradaki ağır yaşam koşullarında, her iş, erkek ve kadınla, hep birlikte, ahenkle 
yapılmak zorundadır... Yaylalarda akortsuz saz çok bulunmaz... Bizim şahit olduğumuz köy-
lerde, obalarda, yaylalarda, bırakın doğurganlık masallarını, hamile kadına, gebe demekten 
utanıp “yüklü” diyen bir zarafet ve güzellik var... Hamilelik, çok kutsal bir iştir bu yaylalarda, 
öyle ulu orta konuşulmaz. “Yüklü” denir sessizce ve geçilir. Biz böyle gördük... 
Gerçekten Türkmen obalarındaki “ana”yı görmek isteyenler biraz yaylalarda yaşadıklarında, 
bu anlattıklarımızı fazlasıyla göreceklerdir. Gidemiyor olabilirler, en azından “Bacıbey”i oku-
duklarında (34) bu obalardaki en iyi eli belinde destanına da kavuşacaklardır...

Elibelinde Motifi Aslında “Ana” dır.. 

Kilim, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çeyrek, Atkı yüzlü, ilikli, 
Sivas Müzesi Env. No: 194, 100x134 cm., Sivas Merkez 
Abdülvahabı Gazi Camiinden alınmıştır. (FK) 

Kilim, İç Anadolu, Sivas, 19.yy. ilk çeyrek Atkı yüzlü, ilik-
li, eğri atkılı, sarma kontürlü, Sivas Müzesi Env. No: 224, 
165x320 cm., Sivas Merkez Çiçekli Alaca Camiinden alın-
mıştır. (FK) 

Kilim, İç Anadolu, Sivas, Divriği, Atkı yüzlü, ilikli, eğri atkılı, 
sarma kontürlü, 18.yy. son çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 
314, 86x174 cm., (FK) 
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Silifke, Çaltıbozkır Köyü Dokurcun yaylası yayla çadır evi. 11. Yüzyıldan itibaren Halep Türkmenleri adıyla Anadolu topraklarına güneyden giriş yapan konar göçer Türkmen boy 
ve oymakları altı ay yazlak ve altı ay kışlaklarında yaklaşık iki arşın (137 cm.) yüksekliğinde taş örme iki odalı duvarlı bu evleri yapar üzerini keçi kılından yaptıkları çadır örtüsüy-
le kapatırlardı. Bu gün de benzer biçimde 1,5 metrelik taş duvarları üzerine, üzeri kıl çadır veya kilim örten Dokurcun yaylası yörükleri yaz kış bu ev-çadırlarda yaşıyorlar. (FK) 



ANADOLU’DA ANADOLU’DA 
TÜRKMEN OYMAKLARI İSKANI TÜRKMEN OYMAKLARI İSKANI 
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Yörük duvar çadır evi, içeriden detay. (FK) 



Kilim tasarımlarına geçmeden, Türkmen boylarının Anado-
lu’daki İskan hareketlerini çok genel hatlarıyla özetlemek 
yerinde olacaktır. Yaklaşık 900 yıllık bu tarihsel süreç, çok 
enteresan vesikalarla doludur ve bunlar tarih kitaplarının bile 
limitlerini aşan bir çeşitliliğe sahiptir. Burada sözü, “özetle” 
Anadolu Türkmen iskanı ve “Oğuzlar”ın duayenine bırakalım:
“XV. yüzyılın birinci yarısında yaşayan Yazıcıoğlu Ali Efendi, 
efsanevî Türk Hükümdarı Olcay Han’dan söz ederken onun için 
“sahrânişin ve göçküncü idi, yani yaban yurtlu ve yörüktü” 
der..... Osmanlı tahrir kayıtlarında Anadolu, Suriye ve Irak’ta 
yaşayan bütün Türk toplulukları “Yörük” adıyla nitelendirilir-
ken, Halep Türkmenleri, Dulkadirli Ulusu, Yeni İl ve Boz ulus, 
varlıkları sona erinceye kadar resmî dilde daha çok kavim 
adları olan “Türkmen” adıyla anılmıştır. Hatta Orta Anadolu’ya 
ve batıya gelen oymaklar yerleştikten sonra da bugüne kadar 
Türkmen olarak anılagelmiştir. Bundan dolayı adı geçen top-
luluklarla XVII. yüzyıldan önce Çukurova’da yaşayan oymakları 
yörük adının dışında tutmak gerekir. 
Uluyörük, Atçekenler ve Karacakoyunlu-
lar dışında diğer yörük toplulukları Anka-
ra yörükleri, Bolu yörükleri gibi yaşadık-
ları yörelerin adlarıyla anılır. Sivas, Tokat, 
Amasya ve Kırşehir yörelerinde yaşayan 
büyük bir topluluğa Uluyörük denir. Bu 
topluluk Yüzdepâre, Ortapâre ve Şarkpâ-
re diye üç kola ayrılır. Bu kümeleri teşkil 
eden oymaklar da bölük adını taşır. Bö-
lüklerin hepsi XVI. yüzyılın başlarında 
kışlaklarında çiftçilik yapmaktaydı. Söz 
konusu teşkilâtın İlhanlılar devrinde ku-
rulmuş olması muhtemeldir. 
Uluyörük’ü meydana getiren bölükler 
İlbeyli, Çepni, Ak Salur, Akkuzulu, Ge-
rampa, Gökçeli, Şerefeddinli, Çungar 
(ca’ungar=sol kol), Çavurcı, Ustacalı (Us-
taclı), Dodurga, Turgutlu, Akçakoyunlu, Karakeçili, İnallı, Özlü, 
Alibeyli, Kuzu-güllü, Karafakihli, Kırıklı, Bollu, Çaponlu, Tatlu 
ve Kulağuzlu’dur. 
Bunlardan Kırşehir yöresinde oturan Karakeçililer’in önemli 
bir kısmı Eskişehir yöresine göçerek orada yerleşmiştir. Bazı 
Karakeçili obaları da batıya gidip Balıkesir yöresinde yurt tut-
muştur. Ünlü Karakeçili halılarını dokuyan Balıkesir yöresinde 
oturan bu obalardır. Yine bu bölüklerden Akçakoyunlular’dan 
bazı obalar da Balıkesir yöresine gelip yerleşmiştir. Uluyörük 
oymakları sonraları kışlaklarında tamamen yerleşik hayata 
geçmişlerdir. 
Atçeken oymakları ise Karaman ilinde bulunmaktaydı. Atçe-
kenler eski zamanlardan beri soy atlar yetiştirdikleri ve devlete 
vergi olarak bu atlardan verdikleri için bu adla anılmışlardır. 
Atçekenler Akşehir, Koçhisar, Karaman ve Ereğli arasındaki 
geniş bozkırda yaşıyordu. Bu kesim Turgut, Eski İl ve Bayburt 
adlı üç idarî birime ayrılmıştı. II. Bayezid devrinde altı yöreye 
ayrılan İçel’de de önemli yörük oymakları vardı: Bozdoğan (Si-

lifke), Yıvalı-Yuvalı (Anamur), Oğuz Hanlı (Anamur), Bozkırlı 
(Taşlık Silifke), Hoca Yunuslu (Gülnar), Beydili (Gülnar), Şamlı 
(Taşlık Silifke). 
İç-el, Osmanlı devrinde bitmez tükenmez bir insan kaynağı 
olmuştur. Buradan komşu yörelere her asırda göçler yapılmış, 
bu göçler çeşitli sebeplerle oralarda zayıf düşmüş Türk nüfu-
sunu güçlendirmiştir. Kıbrıs’ın fethinden sonra İçel yöresin-
den zaman zaman bu adaya göçmen gönderilmiştir. 
Ankara yöresinin de hemen her tarafında yarı göçebe ve çoğu 
az nüfuslu oymaklar mevcuttu. Ankara sancağının Kasaba 
kazasında Yaylalı, Aziz Beyli, Karakeçili, Tosboğa, Beypazarı, 
Sivrihisar ve Sultanönü kazalarında Uluyörük’ten bir kol yaşa-
maktaydı. Bu kolun önemli bir kısmını Gençli oymağı meyda-
na getiriyordu. 
Kütahya kesiminde özellikle bu sancağın Denizli yöresinde 
kalabalık bir yörük topluluğu yaşıyordu. Bu topluluğu mey-
dana getiren oymaklar şunlardır: Kayı, Akkoyunlu, Bozguş, 
Kılcan, Akkeçili, Kaşıkçı, Toylu Müsellemanı, Avşar, Alayuntlu. 

Bu oymaklardan Akkoyunlu’nun (Afyon) 
Karahisar’da büyük bir kolu görülmekte-
dir. Yine Karahisar yöresinde nüfusu çok 
Karakoyunlu adlı bir oymak vardır. Bu oy-
maklarla Akkoyunlu ve Karakoyunlu elleri 
arasında kabilevî bir münasebetin mev-
cudiyetine dair bir karîne yoktur. 
Menteşe (Muğla vilâyeti) sancağında yarı 
göçebe bazı oymaklar bulunuyordu. Bun-
lardan bazıları şunlardır: Kayı, Horzum 
(Orta Asya’daki Hârizm’den), Kızılca Yalınc 
(?), İskender Bey, Kızılkeçili, Oturak Bar-
za, Göçer Barza ve Güne Barza. Kızılkeçi-
liler ile Horzumlar’dan önemli kollar XIX. 
yüz-yılda kuzeye doğru göç etmişlerdi. 
Kızılkeçililer bugün Balıkesir ve Bursa 
vilâyetlerinde birçok köyde meskûndur. 

Horzumlular’a gelince onların da Aydın, Manisa (Alaşehir de 
dört köyde), Bursa ve Afyonkarahisar (Dinar) vilâyetlerine bağ-
lı köylerde yaşadıkları tesbit edilebilmektedir. Bunlardan bazı 
obalar XIX. yüzyılda Çukurova’ya göç etmiştir. Aydın bölge-
sinde de XV ve XVI. yüzyıllarda Karacakoyunlu adlı bir yörük 
topluluğunun yaşadığı dikkati çeker. Bu topluluk çok küçük 
oymaklardan meydana geliyordu. İçinde Tarucular (Darıcılar), 
Elliciler, Çullular gibi bazı büyük oymaklar da vardı. 
XV ve XVI. yüzyıllarda pek çoğu yarı göçebe bir durumda olan 
yörüklerin önemli bir kısmı zamanla yerleşik hayata geçmiş-
tir. Henüz yerleşemeyenler XIX. yüzyılda Çukurova, İçel, Teke 
(Antalya), Aydın, Saruhan ve Karesi yörelerinde toplanmışlar-
dı. Çukurova’da yaşayan yörüklerin başında Bozdoğan boyu 
ile Melemenci (Menemenci), Karahacılı, Kürkçülü, Tekeli, 
Alâddinli (Alâeddinli), Keşşaflı ve Yolalıroğlu adlı obaları en 
başta saymak gerekir. Bunlar İçel’den gelmişlerdi. Bozdoğan 
ve obaları aynı zamanda en kalabalık ve en varlıklı oymaklar 
arasında yer almıştı...

Göçgün Türk Boy Ve Oymakların Anadolu İskanı 

Sarıkeçili Yörükleri Yaylaya göç (MG)



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                184

Silifke, Çaltıbozkır Köyü Dokurcun yaylasında kendilerine tahsis edilen geniş bir yaylada yerleşen Yörükler yaklaşık 5 km lik bir alanda birer hane olarak büyük bir yaylakta keçi 
sürülerini otlatarak yaşamlarına devam ediyorlar. Başka bir duvar çadır evi içi. (FK) 



XVII ve XVIII. yüzyıllarla XIX. yüzyılın ilk yarısında Orta Ana-
dolu’dan çok sayıda Yörük ve Türkmen oymağı Batı Anadolu’ya 
göç ederek orada yurt tutmuştur. Yine aynı asırda Aydın yö-
resinde yaşayan birçok oymak da Teke ve İçel sancağı yoluy-
la Çukurova’ya göç etmiştir. Çukurova’da Aydınlı denilen bu 
oymaklar şunlardır: Honamlı, Sarıkeçili, Tellibolacalı, Haytalı, 
Harmandalı, Bahşiş, Karakeçili, Horzum, Karakoyunlu. Bunlar-
dan bazılarının Antalya, Aydın ve başka yörelerde kolları vardır. 
Teke yöresindeki en tanınmış oymaklar ise Hayta (Beyşehir 
yöresindeki Anamus dağlarında yaşarlar) on iki obadan mey-
dana gelmiştir. Büyük bir oymak olan Haytalar’ın bir kolu Ay-
dın yöresinde, diğer bir kolu Çukurova’dadır. Honamlı (dokuz 
obası vardır), Farsak-Varsak (oymağın ana kolu Kozan Kadirli 
yöresindedir; bir kol da Aydın yöresinde yaşamaktadır; An-
talya’daki Farsaklar üç obadan teşekkül etmişti), Karakoyunlu 
(yedi obası vardır; bu oymağın bir kolu İçel’de yaşamaktadır), 
Eskiyörük (yedi obası vardır), Yeni Osmanlı (yedi obası vardır), 
Saraçlı/Sıraçlı (dokuz obası olup Akseki yöresindeki Göktepe 
yaylasında yayılır) ve Sarıkeçili (Anamus dağlarında yaşamak-
taydı; dört obası vardır, başka yerlerde de kolları görülmüştür). 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Aydın, Saruhan ve Karesi’de ya-
şayan yörük oymaklarından en önemlileri 
şunlardır: Karatekeli (İzmir yakınlarında, 
Karesi, Aydın ve Saruhan yörelerinde), 
Hayta (Aydın yöresinde büyük bir oymak-
tır), Saçıkaralı, Karaçakal, Bulacalı (Aydın 
yöresinde), Kaçar (Aydın, Söke), Horzum, 
Gökmûsâlı (Saruhan), Kızılkeçili, Sarıte-
keli (Nazilli-Denizli arasında), Burhanlı 
(Karesi sanca-ğında birçok köyde yer-
leşmiştir), Eskiyörük, Harmandalı, Ko-
cabeyli (Aydın ve Bursa sancaklarında), 
Kılaz (Karesi sancağının birçok köyünde), 
Kubaş (büyük bir oymak olup Karesi’de 
yerleşik hayata geçmiştir), Yağcıbedir 
(Karesi sancağının Sındırgı, Kepsut, Bi-
gadiç, Ayazment kazalarına bağlı köylerde 
yerleşmiştir).
Anadolu’da bulunan yörükler, XV ve XVI. 
yüzyıllara ait tahrir defterlerine göre yarı 
göçebe bir hayat tarzı içindeydiler. Bu yörükler umumiyetle 
kışlaklarında çiftçilik yapmakta ve yaylaklarında hayvanları-
nı otlatmaktaydı. Yörüklerden toprağı olmayan oymaklar bu 
yüzyıllarda çoğunlukta değildi. Çiftçilik yapmayan yörüklerin 
önemli bir kısmı Toros dağlarında yaylaya çıkardı. Bunlar kışın 
deniz kıyısına veya denize yakın yerlere inerek çadırlarda ya-
hut taştan yapılmış evlerde kışı geçirirlerdi. Bu yörükler daha 
çok keçi yetiştirirdi; davarlarından elde ettikleri yağ, peynir kıl 
ve gönü satarlardı. Yün dokumacılığı yaygındı. Yağcıbedir, Ka-
rakeçili, Yuntdağı Yörüklerinin dokudukları halılar bugün de 
kıymetli halılar arasında yer alır. Alanya (Alâiye) yörüklerinin 
iktisadî hayatı hayvancılıktan çok ticarete dayanıyordu. Bu Yö-
rükler develeriyle Koçhisar gölüne gidip tuz satın alıyorlardı.
Türk oymaklarının devlet karşısındaki durumuna gelince, dev-
let onlara zengin gelir getiren reâyâya mensup topluluklar 
gözüyle bakıyordu. Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Oymaklara 
mensup gençlerden askerî birlikler teşkil ederek hizmetinde 

kullanmaya ihtiyaç duymamıştır. Bu ihtiyacı XVII. yüzyılın son-
larındaki savaşlarda ortaya çıkmıştı; bunlar Avusturya ve müt-
tefikleriyle yapılan savaşta istihdam edilmişlerdi. 
Aslında Osmanlılar, kendi hâkimiyetleri öncesinde dirlik sahi-
bi olan oymak mensuplarını yerlerinde bırakmışlardı. Timar, 
zeâmet ve bazan has tasarruf eden bu kişilerin çoğu eski boy 
beylerinin, yüksek hânedan ve ailelerin çocuklarıydı. Oymak-
lar malî bakımdan önemli bir ünite teşkil ettiklerinden bunların 
bulunduğu yerlerde kadılıklar ve sancaklar kurularak idarî ve 
malî bir teşkilât meydana getirilmişti. Aydın yöresindeki Kara-
cakoyunlu topluluğu ile Ankara yörükleri idarî bakımdan kaza 
statüsündeydi.
Halep Türkmenleri XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Halep 
eyaletinin sancakları arasında yer almıştır. Sivas’ın güneyin-
de şimdiki Kangal ilçesinde oluşturulan Yeni İl önce eminler, 
ardından voyvodalar tarafından yönetilmiştir. Oymak topluluk-
larının voyvodalarına Türkmen ağası deniliyordu. 
Diyarbekir bölgesindeki Bozulus’a Kanûnî Sultan Süleyman 
devrinde idarî bir şekil verilmemişti. Bu ulus, XVII. yüzyılın 
başlarında dağılarak Batı yörelerine geldiğinde oralarda idarî 
ve malî teşkilâtın içine alınmıştı. Oymakların hem idarî teşkilât 

içine alınması, hem de bunun dışında 
bırakılanlarının padişaha ve aile mensup-
larına ait haslara bağlanması bu anlamda 
önemlidir. 
Aydın yöresindeki Karacakoyunlu top-
luluğu ile Menteşe, Kütahya, Hamîd ve 
Teke sancaklarında yaşayan yörükler 
padişahların “has raiyetleri” idi. Atçeken 
topluluğu II. Selim’e kadar şehzadelerin 
hassı idi. Yalnız Ankara yörüklerinin ver-
gileri Ankara sancak beyine aitti. Halep 
Türkmenleri vâlide sultanların paşmaklık 
hassını teşkil ediyordu. Yeni İl’in geliri 
ise ilk önce Kanûnî Sultan Süleyman’ın 
annesinin, daha sonra da III. Murad’ın 
annesi Nurbânû Sultan’ın Üsküdar’da 
yaptırdıkları hayrata vakfedilmiştir.
Oymaklardan alınan vergiler onların ikti-

sadî faaliyetlerinin tarzına ve derecesine göre değişik bir gö-
rünüm arz eder. Bununla beraber hepsinde ortak olan bazı 
vergiler vardır. Bunlar âdet-i ağnâm, resm-i arûsâne, bâd-ı 
hevâ ve resm-i yavadır. Âdet-i ağnâm (koyun vergisi) iki 
koyuna 1 akçedir. Gerdek akçesi de denilen resm-i arûsâne 
evlenen kızdan veya kadından alınmaktaydı. XVI ve XVII. yüz-
yıllarda kızdan 60, kadından 30, bazan 40 akçe tahsil ediliyor-
du. Bu umumi vergilerden başka oymakların kendi ekonomik 
faaliyetleriyle geleneklere bağlı bazı özel vergiler de vardı. 
Oymaklar arasındaki vergi mükellefleri yerleşik reâyâda olduğu 
gibi mücerret ve hâne diye ikiye ayrılır. Mücerret bekâr olup 
baba ocağında oturan, kazanca sahip mükellefe denilmektedir. 
Hâne ile de toprağı veya davarı olan aile reisleri kastedilirdi. 
Birçok yörük topluluğunda imam ve müezzin gibi din görevli-
lerinden başka müderris ve fakihler de görülmektedir. Bunlar 
vergiden muaftı; çok yaşlılar (pîr-i fânî), gözleri görmeyenler, 
sağırlar ve akıl hastalarından da vergi alınmazdı.” (35)

Sarıkeçili Yörükleri Yaylaya göç (MG) 
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Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 155x356 cm., Sivas Müzesi Env. No: 86, Sivas Merkez Ulu camiinden alınmıştır. 
(FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-1GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-1
REYHANLI KİLİMLERİREYHANLI KİLİMLERİ

Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ikinci çeyrek, 135x174 cm., Sivas Müzesi Env. No: 171, Sivas Merkez Kerim Çavuş camiinden alınmıştır. (FK) 
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Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ikinci çeyrek, 180x320 cm., Sivas Müzesi Env. No: 74, Sivas Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 



Tarihi kayıtlarda “Şam Türkmenleri” de denen Halep Türkmenleri; 
asıl itibariyle, Harezmşahlar’ın 1170 yılında Horasan’daki Oğuz Bey-
liğine saldırıp 1174-1181 yılları arasındaki savaşlarda Büyük Oğuz 
Elinin dağılıp, Hatay Halep arasındaki Amik ovasına taşınmalarıyla 
bu adı alırlar. 1185 yılında, Güneyde Halep Hatay arasındaki ova-
larda görülen büyük Oğuz topluluğu, Horasan’da dağılıp Anadolu’ya 
yönelen Oğuzlar’dır ve bunlar 100 kadar yıl önce buraya gelmiş 
olan Türkmen boyları dışında konar göçer Türkmenlerdir. Horasan’lı 
bu yeni konar göçer Oğuz topluluğu, 16. yy. sonlarına kadar Ha-
tay ovalarında kışlamaya, yazın da Anadolu içine, Sivas’ın güneyine 
yaylaya çıkarak hayatiyetlerini devam ettirirler. 
1326 yılında Hatay’dan geçen İbni Batuta, Amik ovasında Türkmen 
çadırlarına rastladığını, bunların hayvancılık yaptıklarını ve başların-
daki reislere de “Ağa” dediklerini söyler. Ba-
tuta’nın bahsettiği, bu Türkmenler ise 1318 
yılı sonrasında, Moğol baskınları nedeniyle 
Sivas ve Kayseri taraflarından gelip Amik 
ovasının yeni sahibi Memluklulara sığınan 
Türkmenler olmalıdır.
Amik ovası İç Anadolu Uzunyayla, Şarkışla 
arasındaki yayla göçlerinde, Maraş, Elbistan 
çevresinde alışveriş için uzun konaklama ne-
deniyle burada yoğunlaşan Türkmenlerinin 
büyükçe bir kısmı, 1330-31 yıllarında Elbis-
tan’da, Dulkadirli Beyliği’ni kurarak yerleşik 
düzene geçerler. Türkmenlerin geriye kalan 
kısmı yaylak ve kışlaklarda yarı göçgün ya-
şama devam ederler. Bir müddet sonra Türk-
menlerden ayrılan ikinci büyük grup Yeni İl 
Türkmenleri olur. Yeni İli oluşturan Türkmen-
ler; Yaban Eri ve Dulkadirli olmak üzere iki 
kola ayrılır. Dulkadirliler yerleşik düzene ge-
çerek ziraate başlarlar. Yaban Erleri ise yazın 
Sivas’ın güneyine, kış geldiğinde Amik ova-
sına gider ve konar göçerliğe devam ederler. 
Yaban Eri; Beğdili, Bayat, Avşar, Bayındır, 
Harbendelü, Karakoyunlu adlı büyük Oğuz 
boylarından oluşur. Dulkadirliler ise Bayat, 
Avşar, Beğdili Büyük Oğuz Boylarından olu-
şur. Devleti Aliye, Osmanlı zamanında “Türk-
men El”leri, genellikle boy veya “taife” adını 
taşıyan teşekküllerden meydana gelir. Boy 
veya taifeler kendilerine bağlı oymaklardan, 
oymaklar ise cemaatlerden meydana gelir. 
Boyların başında  “Boy beyi”; taifelerin başın-
da “Bey” cemaatlerin başında ise “Kethüda-
lar” bulunur. Bütün Anadolu’da olduğu gibi, 
Halep yöresine yerleşen konar göçer; yarı 
göçgün Türkmenler Oğuz Boyundan olup 
XVI. yüzyılda, Halep Türkmenlerinin başlıca 
boyları şunlardır: Beğdili, Harbendelu, Bayat, 
Köbeklu Afşarı, Gündüzlü Afşarı, İnallu, Kar-
kın, Kızık, Uç, Acurlu, Kaçılu, Peçenek, Dö-
ğer, Kınık, Eymür, Bahadırlı ve Karakayunlu 
Oymakları. (36) 

Yerleşen Dulkadırlı Oymakları ise; Cerit Sultan-Hacılu, Kurd Mih-
madlu, Köçeklu, Küşne, Anamaslu, Avcı, Dodurga, Cecelu, Çimelu, 
Afşar, Karaca Araplu, Eymir, Gündeşlu, Çağırganlı, Kızılkocalu, Şam 
Bayadı, Karkın, Musacalu, Musahacılu’dur. (37)
Bayat obalarından bir diğeri yarı göçgün “Reyhanlı Aşireti”dir ki; 
Sivas’ın güneyinde Uzunyayla’da yaylayıp, Amik Ovası’nda kışlayan 
Reyhanlı Aşireti, Kanuni devrinde 112 vergi hanesine sahiptir. XIX. 
yüzyılda 3000 çadırlık bir nüfusa sahip oldukları görülür. (38) 
Fırka-i Islâhiyye’nin 1865 yılında gerçekleştirdiği zorunlu iskân ön-
cesinde, konar göçer topluluklardan, Amik Ovası ve Gâvur Dağları 
yöresinde yaşamış olan belli başlı Eller: 1. Avşar Eli: Bölgede üç 
boyu bulunur: Gündüz Oğulları (Amik Ovası), Özer Oğulları (Dört-
yol, Payas), Köbek Oğulları (Antep). 2.Bayad Eli: Pehlivanlı Oymağı, 

Reyhanlı Oymağı (Amik Ovası) 3. Diğer Eller: 
Beğdili (Elbeyli Oymağı), Çepniler, Salurlar, 
Eymürlerdir. 

Yukarıda uzunca soy kütüğünü verdiğimiz 
Reyhanlı Oymağı, kısaca ifadeyle; Oğuzlar’ın 
Bozok Koluna bağlı Bayad Boyundandır. Rey-
hanlı Oymağı,1865’e kadar konar göçer ha-
yatı sürdürdüler ve hayvancılıkla uğraştılar. 
Önceleri, Devleti Aliye, Osmanlı vergi sistemi 
içinde “Haremeyn Reayası” kabul edildikleri 
için (Hac yolu üzerinde kışlamaları nedeniyle) 
devlete ödedikleri verginin bir kısmını Mekke 
ve Medine’ye göndermeleri gereken Reyhan-
lılar, zaman zaman bu vergilerini ödemediği 
gibi, bir de isyan ve taşkınlık etmeleri sebe-
biyle (BOA, A. MKT. DV: 124/ 91), “Hare-
meyn Reayası” kayıtları kaldırılarak, Rakka’da 
zorunlu iskâna tabi tutuldular. Rakka’ya sür-
gün edilmek yerine kendi istekleriyle Amik 
Ovası’na yerleşmek istediklerini bildirmeleri 
üzerine tarım ve ziraatla uğraşmaları koşu-
luyla, Amik Ovası’na iskân edilmeleri kabul 
edildi ve yerleştirildikleri sahaya da adlarına 
izafeten “Reyhaniye Kazası” denildi (BOA, İ. 
Mec. Vâlâ: 1763). Bu arada, isteyenlerin ça-
dırda yaşayabileceklerine de izin verildi. An-
cak bu imtiyaz, yaz ve kış burada kalmaları 
şartına bağlandı (39). 
Osmanlı tahrirlerinde “Taife-i Reyhanlı” ola-
rak geçen Reyhanlı ismi etimolojisinde 16. 
yüzyıl öncesiyle ilgili bir kısım rivayetler de 
bulunur, ancak akla en uygun olan: Kışları 
Hatay Yayladağı “Eriha” ovasında kışlayan oy-
mak, yazları Sivas’a yaylaya gittiğinde Sivas 
Gedük köylüleri (Şarkışla) “Gedüğe Erihalılar 
kondu” derlermiş. Bu deyim zamanla Erihalı, 
Erihanlı, Reyhanlı’ya dönüşmüş olabilir (!).

Büyük Oğuz Eli... Yaban Eri, Halep Türkmenleri

Bayad Boyu Reyhanlı 

Oymağı

Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli, eğri atkılı kilim, 
19.yy. ilk çeyrek, 111x176 cm., Sivas Müzesi Env. No: 126, 
Sivas Merkez Alibaba camiinden alınmıştır. (FK) 

Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son 
çeyrek, 107x144 cm., Sivas Müzesi Env. No: 158, Sivas 
Merkez Tarhana Ganem camiinden alınmıştır. (FK) 
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Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 160x405 cm., Sivas Müzesi Env. No: 52, Sivas Merkez Yeni camiinden alınmıştır. (FK) 



Reyhanlı Oymağının göç güzergahı; 
Amik ovası, Değirmenkaşı, Kırıkhan’dan 
başlar, Maraş’a gelir. Buradan Elbistan’a 
kadar ulaşılır. Önemli bir kol kuzeye 
Malatya, Hekimhan, Kangal üzerinden 
Gedik, Tonus’a (Şarkışla-Gemerek) ula-
şır. Diğer büyük kol Elbistan’dan sonra 
batıya, Gürün üzerinden Uzunyayla’ya 
ulaşır. Anadolu’da Türkmen oymakların 
yol emniyeti, Y. Halaçoğlu’nun kıymetli 
çalışması: Osmanlılarda Yollar Derbend 
Noktaları Haritasında incelenebilir. (40)
Bütün Halep Türkmenleri yaylaya gider-
ken ve dönerken alışverişlerini Maraş 
ve Elbistan’da konaklayarak yaparlar. 
Reyhanlı, Delikanlı, Çelikkanlı, Tecirli, 
Ulaşlı, Cerid oymakları burada bir iki 
hafta süreyle kalır, kendilerine gerekli 
erzakı bu çarşılardan temin eder, tek 
geçim kaynakları sürüler halinde ka-
saplık hayvanlarını, hayvanlarından elde 
ettikleri süt, yağ, peynir, çökelek, lor, 
koyun yünü, keçi kılı, gönlerini (hayvan 
derisi) bu alışverişe karşılık vererek ta-
kasla yaparlar.
Reyhanlı Türkmen oymaklarıyla ilgili en 
enteresan bilgiyi, Lewis Burckhardt’ın 
anılarında görürüz. (41) İsviçreli, İngiliz 
vatandaşı Lewis Burckhardt; 1809’da 
Londra Afrika Cemiyeti tarafından, ku-
zey yolunu takip ederek Fizan üzerinden 
Sahra’nın güney bölgesine ulaşacak 
şekilde bir keşif gezisi (!) için görevlen-
dirilir. Önce kendine gerekli Müslüman 
bir kimlik için Malta’ya uğrayarak Şam’a 
geçer. Burada Maltalı tüccar kılığında, 
Şeyh İbrahim bin Abdullah Şâmî’den 
Kur’an ve fıkıh dersleri alır ve Halep’e 
geçer. Halep’te, kendini bitki arayan 
bir hekim (!) olarak tanıtarak, Türkmen 
ev sahibim dediği Reyhanlı Türkmen-
lerinin itibarlı bir ismi Muhammed Ali 
Bey’le bir fırsat ayarlayıp tanışır. 
Lewis Burckhardt, 1810 yılı Mart ayın-
da Reyhanlı Türkmenlerinin yaşadığı 
yere gelir ve Muhammed Ali Bey’in 
ev çadırında mayıs ayına kadar misafir 
edilir. Ev sahibiyle birlikte Türkmenlerin 
yaşadığı bütün yöreyi, yaya saat mesa-
feleri de vererek gezer. Bu gezi sırasın-
da da sübjektif değerlendirmelerle dolu 
notlar alır. Dillerini anlamıyorum dediği 
Reyhanlı Türkmenlerine ait gözlemleri, 
ölümünden sonra, “Suriye’de ve Kutsal 

Topraklarda Seyahat” kitabı içinde ya-
yınlanır. 
Gezginin bulunduğu dönemde Rey-
hanlı Boyunun Boy Beyi Sarıcalar Oy-
mağı’ndan Mursaloğlu Haydar Beydir 
ve Değirmenkaşı’nda bulunan çok 
büyükçe bir konakta oturur. Mursaloğ-
lu Haydar Bey idaresindeki Reyhanlı 
Türkmenleri, Türkmen örf ve adeti için-
de Avşar, Bahadırlı, Delikanlı, Coşlu, 
Halallı, Karaahmetli, Karasüleymanlı, 
Karkın, Kodallı, Löklü, Okçu, Sarıcalar 
ve Torun adlarıyla bilinen on üç oy-
maktan oluşur. 
Reyhanlı Türkmenlerini oluşturan bu 
13 oymağın bir araya geldiği, oymak 
beyleri ve tecrübeli ihtiyarlardan olu-
şan bir meclisleri vardır. Oymak bey-
leri, oymak işlerini bağımsız olarak 
yürütürler ancak bütün boyu ilgilen-
diren meseleleri boy meclisine geti-
rirler. Haydar Bey, boy meclisinde bir 
araya gelmeleri gerektiğinde bunlara 
boy beyi sıfatı ile başkanlık eder. O, 
Reyhanlı Türkmenleri üzerindeki oto-
ritesini, bu divanda yürütür. Boy beyi 
olarak, oymak beyleri arasında meyda-
na gelen ve çoğu zaman birbirlerinin 
sürülerine ve otlaklarına saldırı ile de-
vam eden anlaşmazlıkları çözer. 
Lewis Burckhardt  Reyhanlı Boyu ve 
oymaklarıyla ilgili bir çok konuda ba-
zen önyargılı ve ayrıntılı bilgiler de ve-
rir ancak, halı dokuma kültürü ile ilgili 
verdiği bazı bilgiler 1810 yılları Türk-
men kilim dokumacılığı için enteresan 
ip uçlarını içerir: 
“Türkmen kadınları çok çalışkandır. Ev-
leri (Bir metreyi aşkın taştan örme iki 
odalı duvarlar üstüne gerilen kıl çadır-
lar) temiz ve bakımlıdır. Kadınlar temiz-
liğe çok dikkat ettikleri için çadırların içi 
ve dışı çok güzel ve temizdir. Kapları 
daima kalaylıdır. Yatakları zamanın en 
pahalı kutnu, kadife, atlas kumaşları 
ile kaplı ve yüzleri beyaz kılıflıdır. Ça-
dırın kurulu olduğu yer eskidikçe çadır, 
başka bir çimenli yere, taze ot ve çi-
çeklerin bulunduğu mekâna taşınır ki, 
Reyhanlılara göre Türkmen yurdu asla 
pirelenmez. Reyhanlı kadınları, İran’da 
yapılan çadır örtüsü ve halılardan daha 
ucuza satılan, keçi kılı çadır örtüleri ve 
yün dokumalar dokurlar.

Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ikinci 
çeyrek, 96x171 cm., Sivas Müzesi Env. No: 296, Sivas Mer-
kez Aliağa camiinden alınmıştır. (FK) 

Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Gemerek, İlikli kilim, 18.yy. son 
çeyrek, 181x337 cm., Sivas Müzesi Env. No: 347, Sivas 
Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Halaçoğlu, Yusuf., XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997, EK: Osmanlılarda Yollar Derbend 
Noktaları Haritası, (Çizim: Yusuf Halaçoğlu)        
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Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 126x200 cm., Sivas Müzesi Env. No: 34, Sivas Merkez Hocaimam camiinden alınmıştır. (FK) 



Tezgâhları ilkel basitliğe sahiptir ve mekik kullanmadan, el-
leriyle çözgü arasından atkı geçirirler. Boyama sanatında çok 
büyük ilerleme kaydettikleri için çok güzel renkler kullanırlar. 
Halep’ten satın aldıkları çivit mavisi ve kırmızı böceği, onlara 
mavi ve kırmızı renk boyaları verir, ancak diğer renklerinin, 
özellikle de parlak yeşilin içeriği, yaylak yerlerindeki dağlardan 
topladıkları otlar olup, boyama işlemi kadınlar tarafından milli 
bir sır olarak saklanır. 
Halılarının (!) yünleri alışılmış bir tür olsa da halılar (!), yak-
laşık iki metre on beş santim uzunluğunda ve bir metre ge-
nişliğinde (100 x 215 cm.) olup bir parça 15 ile 100 kuruş 
arasında değişen fiyatlara alıcı bulur. Rengârenk dokumalar, 
genç kızlar ve kadınların en çok övündükleri servetleridir. 
Kadınlar bu işlerde çalışırken 
erkekler büyükbaş hayvan, ko-
yun ve keçi sürülerini, atlarını 
ve develerini besledikten sonra 
tüm zamanlarını boşa harcarlar; 
herhangi bir iş yapmadan bütün 
gün dinlenirler ki bu rahatlığın 
altında yatan neden hayvanların 
beslendiği geniş otlak alanları-
nın olmasıdır. Pipo tüttürmek ve 
kahve içmek, erkeklerin en yaygın 
eğlenceleri olup sık sık birbirleri-
ni ziyaret ettikleri gibi “ocaklığın” 
etrafında toplanıp çok geç saatle-
re kadar sohbet eder, eğlenirler. 
Reyhanlı Türkmenleri arasında 
kadı veya ulema bulunmaz. An-
cak bazı ailelerin, çocuklarına 
okumayı, dua etmeyi öğretme-
leri; gerektiğinde dini bir hiz-
meti yerine getirmeleri amacıyla 
yanlarında bir fakih veya imam 
ile seyahat ederler. Bu fakih-
ler, Elbistan’da camilerde eğitim 
görürler ve Kur’an’ın öngördü-
ğü dindar amaçlara ulaştırmak 
için Türkmenlere öğüt verirler...” 
Gezgin, Reyhanlı Türkmenleri 
arasında hiç kitap görmediğini 
ve elli kişiden neredeyse birinin bile okumayı ya da yazmayı 
bilmediğinden emin olduğunu; fakat namaz dualarının metnini 
kutsal dilde (Arapça) bildiklerini; kendilerine öğretilen namaz 
ve secdeleri sessizce yaptıklarını dile getirir. (41) 
1810’lu yıllara ait bu bilgiler, o döneme ait Reyhanlı dokuma-
ları konusunda bize çok detay bilgiler verir mahiyettedir: Ön-
celikle Halı tabirinde bir çeviri düzeltmesi yapılması gerekir ki 
aşağı yukarı halı kilim kültürü olmayan birçok batı araştırmacı-
sının, 19. Yüzyıl sonu ile 20. Yüzyıl başlarında yaptıkları öncü 
yayınlarda, düğümlü dokumaları ve atkı yüzlü kilim dokumaları 
birbirinden çok ayırt edemeden “Rug” tabiriyle tanımladıkları 
görülür. 

Lewis Burckhardt’ın ölümünden sonra yayımlanan notlarında, 
Reyhanlı ıstar tezgahlarını basit tanımlamasıyla, Reyhanlı ıstar-
larında gücü ağacı olmaksızın el gücüsüyle atkıyı sararak kilim 
dokudukları anlaşılır. Ayrıca, kadınların mekik olmadan atkıları 
sararak dokuduklarını tarif ettiği için halı düğümü atılmaksızın, 
atkı yüzlü dokuma dediğimiz kilim dokumalar yaptıkları kesin-
lik kazanır. 
Gerek takas ticaretinde gerekse konar göçer yaşamın en de-
ğerli etnografik yaşam unsuru kilimleriyle ünlü Reyhanlılara 
ait Anadolu’da doğudan batıya göç güzergahındaki dokuma 
merkezlerinde çok sayıda Reyhanlı kilimiyle karşılaşmak 
mümkündür. 
Özellikle Şarkışla, Tonus, Gemerek, Elbistan, Kayseri, Uzun-

yayla, Maraş, Malatya, Hatay ve 
çevrelerine yerleşen Reyhanlı oy-
mağı dokumaları, bu çevre cami-
lerinde çok rahatlıkla görülebilir. 
Bir çok araştırmacı da maalesef 
bunları “yöresel” kilim olarak bü-
tüncül gözleme alamadan yayım-
lar. 
16. yy. sonrasında Sivas’a yerle-
şen bu grupların Reyhanlı oymağı 
geleneksel tasarımında halı doku-
duklarını da sıklıkla görürüz. 
Gezgin Lewis Burckhardt, Rey-
hanlı kadınların boyama sana-
tında çok ileri düzeyde oldukla-
rını gözlemliyor. Halep’ten satın 
aldıkları çivit mavisi ve kırmızı 
böceğin, onlara mavi ve kırmızı 
renk boyaları verdiğini anlattı-
ğına göre Reyhanlı’ya çok yakın 
aynı coğrafyada olan Halep’ten  
çivit otu ve koşinil,  kermes bö-
ceği satın almaları çok ilginç bir 
ayrıntı olabilir. Reyhanlılar, Çivit 
otu, Anadolu Kermesini rahatlıkla 
bulabilecekleri göç güzergahları 
olan Maraş, Elbistan, Darende, 
Gürün, Malatya, Tonus, Kangal’ın 
zengin endemik florası yerine, 

bilgi ayrıntısı vermeden yanıltma amaçlı beyan etmiş de olabi-
lirler. Gezgin, Reyhanlı kadınların mavi ve kırmızı dışındaki ara 
renkler ve diğer renklerin, özellikle de parlak yeşilin içeriğini 
vermediklerini, yaylakta dağlardan topladıkları otlardan elde 
edildiğini, bunların nasıl boyandığını da milli bir sır olarak 
saklandığını bu anlamda beyan ediyor. 
Reyhanlı Dokumaları Anadolu kilim kültürü içinde farklı tasa-
rımlarıyla dikkati çeken çok özel bir desen yapısındadır. Ayrı-
ca Reyhanlı içinde de on üç farklı oymağın, farklı ilikli kilim 
ve eğri atkılı dokuma özelliklerinin olduğu ve kendi içlerinde 
de tasarım farkları bulunduğu gözden kaçırılmaması gerekli 
önemli bir ayrıntıdır. 

Reyhanlı Kilimi, İç Anadolu, Gemerek, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 200x340 
cm., Sivas Müzesi Env. No: 14, Sivas Gemerek Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Şarkışla Ağcakışla, İlikli kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 277x387 cm., Sivas Müzesi Env. No: 269, Sivas Merkez Uzunhacıoğlu camiinden alınmıştır. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-2 GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-2 
ŞARKIŞLA  KİLİMLERİŞARKIŞLA  KİLİMLERİ

Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 214x424 cm., Sivas Müzesi Env. No: 83, Sivas Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 240x335 cm., Sivas Müzesi Env. No: 206, Sivas Merkez Kale camiinden alınmıştır. (FK) 



Türkmen Oğuz boylarının, İç Anadolu Danişmend Eli tanımlı 
ilk siyasi teşekkülü, Artuk Bey’in Kızılırmak, Kelkit ve Yeşilır-
mak vadilerini içine alan fetihlerden sonra Emir Danişmend 
Gazi’nin Sivas, Tokat, Niksar, Amasya, Çorum ve Kayseri’yi 
çevreleyen Danişmend Devleti’ni kurmasıyla ortaya çıkar. 
Sultan Alparslan Gazi buyruğuyla 1080 tarihinde Danişmend 
Oğlu Ahmed Gazi tarafından bu çevrede kurulan Türk Beyliği, 
kısa zamanda Tokat, Çankırı, ve Kastamonu’ya kadar genişler. 
Hemen bu yıllarda başlayan Haçlı katliamına karşı I. Kılıç Ars-
lan’la birlikte Haçlılara karşı büyük başarılar kazanan bütün 
Anadolu Beyleri ve Danişmend Gazi’nin vefatından sonra oğlu 
Emir Ahmed Gazi, 1124 tarihinde Malatya’yı fethedip güney 
Toroslara iner. Ancak Ahmed Gazi sonrasında başlayan kaos 
nedeniyle Danişmendli Devleti Sivas, Kayseri ve Malatya ol-
mak üzere üç bölgeye ayrılınca, II. Kılıç Arslan 1175 tarihinde 
Sivas merkezli Danişmendli topraklarını Türkiye Selçukluları 
hâkimiyeti altına alır.
Türkiye Selçuklularının gözde Sultanı II. 
Kılıç Arslan, Büyük dedesi Sultan Alpars-
lan’ın yaptığı gibi Haçlı katliamları sonrası 
toparlanan Anadolu Selçuklu topraklarını 
yerinden yönetim, düzenli bir imar, daha 
iyi kalkınma hedefiyle, Anadolu’yu güzel 
bir Türkmen diyarı yapmak üzere oğulları 
arasında yetkilendirir. Sivas ve Aksaray’ı 
Kudbeddin Melikşah, Ankara’yı Muhyiddin 
Mesudşah, Kayseri’yi Nureddin Sultanşah, 
Tokat’ı Rükneddin Süleymanşah, Niksar’ı 
Nasıreddin Berkyarukşah ve Amasya’yı da 
Nizameddin Argunşah’ın yetki ve etkisine 
bırakır. 
1250-60’li yıllara kadar süren dönemde 
Anadolu Türkmen yurdu olmaya başlar, her 
bir belde taşıyla toprağıyla ilme ilme doku-
nur ve Anadolu olur. Selçuklu oğullarının 
Anadolu’daki en bayındır dönemi ise Sul-
tan Alaeddin Keykubad döneminde yaşanır. 
Anadolu ticaret yolları açılır, bu kervanların güvenliği sağlanır 
ve ülke doğudan batıya ticari kervanların emniyetle gidebile-
ceği köprülerle, güvenlik noktalarıyla, kervansaray ve hanlarla 
müreffeh bir döneme adımını atmaya başlar. Ancak Alaeddin 
Keykubad dönemin sonlarına doğru doğuda beliren Büyük 
Moğol İstilası Sivas ve çevresini ilk tehdit noktası haline getir-
meye başlayınca, hemen sonrasında Moğol İlhanlı baskınları 
ve Beyliklerin iç çekişmeleriyle Anadolu, çok sancılı bir yüz yıl 
daha geçirmek zorunda kalır. 
Tarihin gördüğü en bilge ve kahraman Sultanlardan, Oğuz, Sa-
lur Türkmeni, Kadı Burhaneddin Ahmed’in hüzünlü şehadeti 
sonrasında (1398) yerine oğlu Alaeddin Ali henüz on dört 
yaşında babasının yerine oturtulur. Timur ordusunun yakıcı 
baskınları tehlikesiyle Sivas ileri gelenleri Osmanlı Hakanı 
Yıldırım Bayezid’den yardım istemeye karar verir ve böylece 
Devleti Aliye Sultanı, Yıldırım Bayezid Han, oğlu Süleyman 
Çelebi’yi Sivas’a diğer oğlu Mehmed’i Çelebi’yi Amasya’ya vali 

tayin ederek, bölgedeki ilk Osmanlı idari yapılanmasını kurar. 

Diyar-ı Rum tabiri Roma İmparatorluğu içindeki Anadolu ola-
rak kullanılması dışında 15. ve 16. Yüzyıl Osmanlı kayıtlarında 
Sivas, Tokat ve Amasya’yı içine alan Ulu Yörük bölgesi ola-
rak bilinir. Devleti Aliye arşivlerinde, Memleket-i Rum, İklim-i 
Rum gibi genel ifade içinde Sivas, Tokat ve Amasya’nın “Eya-
leti Rum” olarak tanımlandığı görülür. Sivas, Gedük, Şarkışla 
tarihinde ilk olarak 14 ve 15. yüzyıllarda “Ulu Yörükler” teşek-
külü içinde bu bölgeye yerleşmeye başlayan Türkmen Oğuz 
Boylarının adları; Dodurga, Salur, Çungar, Samagar ile İnalo-
ğullarının, Kadı Burhaneddin Ahmed dönemindeki siyasi ve 
sosyal olaylarda önemli roller oynamaya başlamaları üzerine 
duyulur.

Ulu Yörük Türkmenleri 15. Yüzyılda Anado-
lu eyaletlerinin muhtelif sancak ve kazaları 
içinde faaliyet gösterir: Sivas Sancağı mer-
kezi İlbeyi (Kangal) olmak üzere: Gilmigad 
(Sivas, Yıldızeli), Artukabad (Tokat, Artova) 
Kazaabad (Tokat, Kazova), Sonisa (Tokat, 
Niksar), Turhal, Zile, Geldiklanabad (Amas-
ya), Karahisar-ı Demirli (Çorum), Bayatözü 
(Çorum), Hüseyinabad (Çorum Alaca), Me-
cidözü, Budaközü, Deliceözü, Kanak, Sor-
gun ve Kırşehir olmak üzere “Eyalet-i Rum” 
topraklarında yerleşik düzene geçerler. 
Türkmenlerin ilk geçici yerleşimini ifade 
eden “kışla” tabiri; Sivas, Çorum, Bozok, 
Kırşehir ve Amasya sancaklarında Ulu Yö-
rük teşekküllerinin kışlak yer adları olarak 
16. yüzyılda ortaya çıkar. Osmanlı idari 
sisteminde Eyalet-i Rum’un baş sancağı 
Sivas’ın merkez kazası; Nefs-i Sivas, Nahi-
ye-i Koçhisar (Hafik) ve Argun ve Etrak-ı 

Yörükân-ı Sivas idari birimlerinden oluşur ve böyle bir oluşum 
nedeniyle Türkmen konar göçerler “Gedük” denilen bu bölge-
de “kışla”larda konar göçer olarak yerleşirler: 
“Boz-ok’taki Şam Bayadları bu bölgenin Gedük yöresinde 
yaşmaktadırlar. Bu yöre Kayseri’nin kuzey doğusunda, Geme-
rek ile Mancılık arasındaki toprakları kapsamaktadır. Burada 
yaşayan Şam Bayatları başlıca Hızırlu, Hasancılu, Kesmezlü, 
Şeyhlü, Şarklu, Kızıl-Donlu ve Karaca-Koyunlu gibi obalara 
ayrılmıştır. Bu obalar sahip bulundukları ekinliklerde çiftçilik 
yapmakta ve kış gelince Suriye’ye gitmektedirler. Fakat XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında Şam Bayatları’nın kışın Suriye’ye git-
medikleri anlaşılıyor.” (42) Özellikle Timur ve İlhanlı sonrasın-
da Anadolu’yu Yurt edinmek üzere Halep üzerinden yoğunluk-
la buraya gelen Yaban Eri de denen Bayad ve diğer Türkmen 
boylarının iaşeleri, sevk ve idareleri İlbeyli bölüğü tasarrufu 
içinde Sivas’ın güney batısı “Gedük” deki kışlalarda geniş bir 
alanda yavaş yavaş organize edildiği anlaşılır.

Malazgirt Ovasından Atılan Okun Düştüğü Yer... Danişmend Eli 

Kuruluş Yılları.. Gedük.. Ulu Yörükler... 
Kışla.. Şehr-i kışla.. Şarkışla

Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli sarma kontürlü 
kilim, 19.yy. üçüncü çeyrek, 80x110 cm., Sivas 
Müzesi Env. No: 359, Sivas Divriği Ulu camiinden 
alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 302x409 cm., Sivas Müzesi Env. No: 207, Sivas Merkez Kale camiinden alınmıştır. (FK) 



“XV. Yüzyılın ilk yıllarında Boz-ok Türkmenleri, yani Dulka-
dirli eli ile Haleb Türkmenlerine mensup teşekküller burada 
güçlüğe uğramaksızın yurd tuttular...  Gedük; Kara-Yahyalu, 
Delu-Alilu, Ağcalu (En mühim obası Hacılar) Ağca-Koyunlu 
(Dulkadırlı’dan), Şam Bayadı (Dulkadırlı’dan) Oymaklarında 
oluşuyordu.” (43) 
16. Yüzyılada “Gedük” adı verilen bu bölge: aşağı yukarı bu-
günkü Akdağmadeni İlçesi doğusundan başlayarak, Gemerek, 
Şarkışla, Altınyayla ve Akçakışla’nın merkezde olduğu, Kangal 
ve Mancılık’ın da bulunduğu “Yeni İl” e bağlı geniş bir coğraf-
yanın adı olur. 
Sivas Kazası’na yerleşen bir diğer taife ise Ulu Yörük’ün di-
ğer bir kolu olan ve 1485 tahririnde; Çökeklü, Halil Kethüda, 
İsa Kethüda, Köpek Kethüda, Demircilü, Yahşi Hanlu, Celallü, 
Karacalu, Sudurlu, Gökçeli, İshak ve Ahmet Kethüda cemaat-
lerinden oluştuğu anlaşılan “Etrakı Yörükânı Sivas”tır.
Gedük çevresini çok müsait bulan konar 
göçer Türkmenler, Batı Anadolu’daki Yörük 
taifeleri gibi tam göçerler değildir. Yakın ve 
kısa mesafeli yayla ve kışla hayatı süren bu 
Türkmenler, Kışla denilen ovalık köylükle-
re yerleşir ve 10 -15 kilometreye yakın bir 
yaylakta yaylaya çıkmaya başlarlar. Gedük 
(Şarkışla) kışlaları tam da bu anlamda hem 
ovadır ve yakın çevrede yayla olarak kullanı-
lacak platoları mükemmeldir. 
Sivas Türkmenleri idari yapılanması içinde 
bölgeye yeni yerleşmeye başlayan Konar-gö-
çerlerin idari, mali ve sosyal pozisyonlarının 
bazı özel nitelikler taşıdığı görülür: İl ve Ulus 
adı altında gruplandırılan konar-göçerler ge-
nellikle, boy, aşiret, cemaat, bölük, oymak, 
oba ve mahalle gibi bölümlere ayrılırken, 
Gedük kışlaklarında yerleşmeye başlayan 
Halep Türkmenlerinin idari ve mali yapılan-
ması bölük esasına dayanır. 
Gedük konar-göçerleri, kışlak yerleri esas 
alınmak suretiyle idari ve hukuki bakım-
dan Sivas Merkez Sancağa bağlıdır. Devam 
eden sürekli göçler, nüfusun devamlı artması, kısmi yapılan 
zıraat, çok büyük bir hayvancılık alt yapısı nedeniyle Osmanlı 
idaresince Gedük‘te kaza merkezinin hemen oluşturulmak is-
tenmediği de anlaşılır. Kaza merkezi bulunmayan Gedük için 
kadılar kazadan atanarak, yaylak ve kışlaklara en yakın kaza 
merkezlerinde otururlar ve zaman zaman Gedük cemaatleri, 
oymakları arasında dolaşarak davaları çözmeye çalışırlar. 
Devleti Aliye idari ve mali yapılanması içinde küçük konar-gö-
çer gruplar “tımar” reayasıdır. Ancak Gedük çevresi Bozulus 
ve Halep Türkmenleri “has” reayası olurlar. Bunların içinde 
Şehri Kışla olarak kurulan Şarkışla ve Akça kışla çevresinin 
“Valide Sultan” reayasına bağlandığı görülür. Gedük’te yer al-
maya başlayan Yeni İl Türkmenleri, sanıyoruz çok yüksek hay-
vancılık gelirleri nedeniyle, Üsküdar’da Valide Sultan Vakfı’nın 
reayası altına alınırlar: “1485 tarihli Sivas mufassal defterinde 
bölgede faaliyet gösteren yirmi yedi muhtelif bölük, Ulu Yörük 

Türkleri adı altında büyük bir konargöçer teşekkülü meydana 
getirir. Dolayısıyla 1485 tarihinde Orta Anadolu’nun muhtelif 
kazalarına dağılan ve yirmi yedi bölükten oluşan Ulu Yörük 
teşekküllerine bir kadı tayin edilmek suretiyle kaza statüsü 
verilmiştir. Teşekkülün kaza statüsüne ne zaman getirildiğine 
dair kesin bilgilere sahip olmamakla birlikte, 1513 tarihinde 
Eyalet-i Rum merkezinin Amasya olduğunu gösteren TSA. 
929 numaralı defterde kadısı Mevlana Boyacızade Hüseyin 
olan ve ayrı bir ismi bulunmayan bir “Yörük Kazası” kaydedil-
miştir. Bu kaza kuvvetle muhtemel Ulu Yörük’ü (Gedük) işaret 
etmektedir. 1528 tarihli kadılık defterinde ise Ulu Yörük Kaza-
sı’nın kadısı Mevlana Hızır idi. Yine 1530 tarihinde yevmiyesi 
50 akçe olan bir kadı, Etrakı Yörükânı Büzürk kazasında görev 
yapmaktaydı.” (44)
Tahrirlere bakıldığında 1650’lerden sonra Şarkışla Gedük 
Türkmen taifelerinin kışlaklara yerleştirilmesiyle Ulu Yörük, 

bölüklere, bölükler de kışlaklara ayrılır. Bu 
nedenle Gedük Ulu Yörük teşekküllerine de 
kışlaklar tahsis edilirken yer veya cemaat 
adına kışlak ismi verildiği anlaşılır. Böylece, 
“Şehr-i Kışla” ve “Akça kışla” Gedük’teki ilk 
idari ve mali teşekkül olur. 
Devleti Aliye idari Mali sistemi içinde pa-
dişah, şehzade veya Valide Sultan hasları 
arasına kaydedilen konar-göçer teşekküllerin 
vergi tahsilinden “Türkmen Ağası” sorumlu-
dur. Birkaç cemaatten sorumlu olan Türkmen 
Ağası, cemaatlerin bulunduğu dağınık bölge-
deki en yakın ve ulaşılabilir Gedük’ün Şehri 
Kışla merkezinde oturur. Türkmen Ağası ver-
gileri adil biçimde toplamak, toplanan vergi-
leri Sancağa ulaştırmak, vergi toplama sıra-
sında Cemaat Kethüdalarını denetlemek ve 
ihmalleri olan kethüdalarını azli için Kazaya 
başvurmak, farklı idari yapılanmadan bölgeye 
gelen obaları yerlerine göndermek, cema-
atler arasında barınmaya çalışan yol kesici 
haydut takımını gözetleyerek kazaya bildir-
mek, verginin düzenli kaydının devamı için 

tahrirlerin devamlı yenilenmesini sağlamak işlerini takip eder. 
Öyle ki Osmanlı İdari sisteminde “Türkmen Ağası” yerelde en 
önemli idari ve mali adamlarının başında yer alır.
Devleti Aliye İdari sisteminde mali bakımdan III. Murat’ın 
annesi Nur-Banu Sultan’ın Üsküdar’da yaptırdığı caminin ev-
kafına bağlanan ve vakıf kaydında “Üsküdar Türkmeni” olarak 
geçen Üsküdar Ağası Mehmet Ağa, Gedük çevresi Türkmen 
oymakları için ilk atanan Türkmen Ağası olmalıdır. 
Eski adıyla Gedük, 1660 larda ismiyle Şehr-i Kışla, yeni adıyla 
Şarkışla’da 1660 lı yıllarda Mehmed Ağa tarafından yaptırılan 
Şehr-i Kışla Büyük Cami girişindeki kitabe, bu konudaki en 
önemli ve tafsilatlı belgeyi ortaya koyar niteliktedir. Halen iba-
dete açık olan ve o dönemde bu cami için dokutulan halıları 
dünya çapında haklı bir üne sahip olan cami, kitabesi, vakıf 
senedi, bu çalışmanın “Şarkışla Halıları” bölümünde detaylı 
olarak görülebilir.

Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 19.yy. ilk 
çeyrek, 90x164 cm., Sivas Müzesi Env. No: 618, 
Sivas Divriği Kültür camiinden alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 345x400 cm., Sivas Müzesi Env. No: 257, Sivas Merkez Paşa camiinden alınmıştır. (FK) 



Şarkışla Büyük Caminin yapılışı, bölgenin ilk yerleşim miladı 
olarak ele alınırsa, 1660’lı yıllardan sonra Şehr-i Kışla Sivas 
Sancağı, Ulu Yörük büyük teşekkülüne tâbi İlbeyli bölüğüne 
bağlı mali bir yapılanmaya alındığı görülür. Bu dönem itiba-
riyle İlbeyli cemaatleri idari bakımdan Sivas’a, mali bakımdan 
ise Tokat Voyvodalığı içindeki “Hoca Has”ları vergilendirmesi 
içindedir. 
Sanıyoruz bütün yapılanmada hedeflenen şey, konar-göçer 
reayanın, bir şekilde kışlaklara yerleştirilirken onların konar 
göçer statüsünün de devamının istendiği yönündedir. Çok bü-
yük sürülere sahip oymakların (16. yy. tahrirlerinde Gedük Ulu 
Yörük’te sadece Halep Türkmenlerinin vergilendirilen koyun 
miktarı 2 milyondur) ziraattan çok yaptıkları hayvancılıklarıyla 
daha verimli olduklarını gören Devleti Aliye, hayvancılıktaki bu 
verimliliği devam ettirmek üzere Eyalet-i Rumi Sugra’da, Ulu 
Yörük taifesinin yerleşmiş olduğu kışlalardan “Hâsıl-ı Etrakiye” 
tahsil edilmesini ister, böylece onların kısa mesafeli konar-gö-
çer statüsünün de devamını sağlar. 
Devleti Aliye’de kışlalardaki 
vergilendirme “çift-hane” adı 
verilen mali sistemde topla-
nır. Yerleşik Osmanlı köylüsü; 
çift, nim-çift (yarımçift), ben-
nak (topraksız evli köylüler), 
mücerred (bekar), caba veya 
kara (topraksız köylü) vergi-
siyle biçimlenir. Yerleşik re-
aya uygulanan bu vergi sis-
temi, koyun sayısı üzerinden 
konar göçer reayaya esnetilir: 
Sivas Sancaği Ulu Yörük 
Türkmenleri de tahrir defter-
lerine vergiye esas hane ve 
mücerred olarak kaydedilir. 
Yeteri kadar koyunu olanlar 
hane, koyunu olmayanlar 
bennak veya kara olarak kayıt 
altına alınır. 
“Özellikle büyük şehirler ve 
Osmanlı ordusunun et, süt ve süt ürünleri ihtiyacı konar-gö-
çerlerin besledikleri sürülerden karşılanmaktaydı. Öte yandan 
konar-göçerler deri ve dokuma sektörünün hammadde teda-
rikçisi olmalarının yanında Yörük kadınlarının dokudukları ki-
limler de pazarlarda büyük rağbet görüyordu.” (45) 
Sivas’ta Selçuklular döneminden itibaren başlayan sonra, Sul-
tan Alaaddin Keykubat döneminden itibaren devletin himaye-
sinde organize edilen, kırk gün kırk gece sürdüğü söylenen 
“Yabanlu Pazarı” meşhurdur. Adeta uluslararası fuar niteliğin-
deki bu panayırda, doğudan batıya, kuzeyden güneye pek çok 
millete mensup tüccar Sivas’a gelir, pazarı ve piyasayı takip 
eder ve büyük miktarlarda mal alış verişi de yaparlardı.  
El Ömeri’nin verdiği bilgi bu canlılığın Osmanlıda da aynen de-
vam ettiğinin ve kaynağının da Devleti Aliye tarafından neden 
konar göçerliğin devamının istendiğinin, hayvancılık temelli 

alt yapısını işaret eder: “Diyar-ı Rum’da bulunan at, koyun ve 
sığırların sayısı hesaba kitaba sığmaz. Sayıca en fazla ve en 
doğurgan olanı koyundur. Bu yüzden dağ taş koyun doludur. 
Keçilerin (Tiftik) neredeyse en yumuşak ipekle yarışacak kadar 
ince kılları vardır. Suriye, Diyar-ı Bekir, Irak ve İran sakinlerinin 
sürüleri ve et ihtiyaçlarının ağırlıklı kesimi Diyar-ı Rum’da ye-
tiştirilen ve her yıl ihraç edilen bu sürülerden karşılanır” (46)
1867 Vilayet Nizamnamesi’ne göre Sivas Merkez Sancağı To-
nos kazası (Şarkışla) da belediye teşkilatı kurulur, 1870 Sal-
namesi’ne göre, şehirde 10059 Müslüman, 1713 Hıristiyan 
olmak üzere 11772 kişinin yaşadığı belirtilir. 1890 Sal-name-
si’nde ise: “Sivas Merkeze bağlı Tonos kazasının kaza merkezi 
Şehr-i Kışla (Şarkışla)’dır. Merkeze uzaklığı 12 saattir. 15 na-
hiye, 114 köy ve 5625 haneden oluşup 16.566 Müslüman, 
6305 Hıristiyan nüfus vardır. 39 cami, 3 medrese, 5 han, 55 
dükkân, 2 fırın, 65 değirmen, 28 Müslim ve 10 gayri Müslim 
mektebi vardır.” 
Aynı salnamede Kazada buğday, arpa, fiğ mercimek ve fasul-

ye ziraatının yapıldığı, hayvan 
türü olarak deve, at, kara 
sığır, manda, koyun ve keçi 
yetiştirildiği, çok güzel kilim-
ler ve küçük halıların da imal 
edildiği belirtilir. (47)
Fransız yazar Vital Cuinet’ 
in1890’lı yıllarda ilçe ile ilgili 
verdiği bilgilerde, Şarkışla’nın 
50.060 nüfus ile Sivas’ın en 
kalabalık kazası olduğu, 
76.841 koyun 25.850 kıl ke-
çisi ve 11.860 tiftik keçisinin 
beslendiği ve yıllık 396. 822 
kuruş Ağnam (koyun keçi 
vergisi) alındığı belirtilir. 
Şemseddin Sami ise, Ka-
mus’ül Âlemde, 1890 lı yıl-
lardaki Şarkışla ile ilgili şu 
bilgileri verir: “Sivas Vilayeti 
Merkez Sancağı’na bağlı bir 

kazadır. 15 nahiye ve 114 köyünde 33.000 Müslüman bulu-
nur. Meyve yetiştiren Şarkışla zengin orman ürünleriyle meş-
hurdur. Koyun, keçi ve sığır da yetiştirilir.” (48)
Zengin bir Türkmen boyları çeşitliliğine sahip eski adıyla Ge-
dük, Tonus, yeni adıyla Şarkışla’da bölgesinde o kadar güzel 
bir kilim ve halı dokuma kültürü oluşmuştur ki bugün bunları 
layıkıyla betimlemekten aciz kalınır. Çünkü yukarıda bu bölge-
ye yerleşen Türkmen oymaklarını detay olarak isim isim bilin-
mesine rağmen, bunların içinde hangi boylar, hangi özellikteki 
kilim ve halıları dokuyorlardı henüz açıklığa kavuşturulabilmiş 
değildir. 
Dokuma tekniği olarak hepsi de ilikli düz atkı yüzlü kilim tek-
niğidir. Fakat şaşırtacak çeşitlilikte tasarım zenginliğine sahip 
bu halı ve kilimleri öncelikle, bu çevre koyun ırkı malzemesiyle 
ayıt edebiliriz.

Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 290x338 cm., Sivas Müzesi Env. 
No: 354, Sivas Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 260x420 cm., Sivas Müzesi Env. No: Ş24, Sivas Gemerek Merkez camiinden alınmıştır. (FK) 



Ve yine bu bölgede yetişen zengin Al Kökü boyar maddeleriy-
le ve bölgeye has boyama tekniğiyle betimlememiz kolaylaşır. 
En çarpıcı olan kısım ise dokuma imalat tekniğinde gelinen 
noktadır. Genellikle Sivas konar göçer Türkmen obalarının 
ve yerleşik köylerin ıstarları yaklaşık 2 arşın (137 cm.) levent 
boyu standardındadır. Bazen yerleşik kültürde çoğu aileler 3 
arşınlık tezgaha da sahip olabilirler ama taşımada kolaylık ol-
ması için küçük daha çok tercih sebebidir. Bu tezgahta tek 
bir dokuyucu kadın 100 veya 120 cm eninde bir dokuma ya-
pabilir. Seyyahların pazarlarda gördüğü küçük ebatlı halı ve 
kilimler bu yüzden yaklaşık 100x150 cm. veya 120x 180 cm. 
küçük halı ve kilimler olurlar. 
Bu tezgahlarda kilim dokunurken Türkmen dokuyucu etnogra-
fik koşullarda odalarına büyükçe serebilmek ve eşyalarını denk 
yapabilmek için büyük ebatta kilimler yapmak zorundadır. Çö-
zümü çok rahat bulur: küçük enli 
tezgahında dokuyacağı kilimi iki 
“kanat” planlar. Ama desenini öyle 
bir ustalıkla ve simetri ile yapar ki 
iki kanat ayrı ayrı dokunup bittikten 
sonra yan yana getirilip dikildiğin-
de, kanatlar birleşir ve büyük ebatlı 
kilimler ortaya çıkar. 
Şarkışla’da bu imalat sıkıntıları 
veya zorunluluklarının çok üst bir 
seviyeye taşınarak aşıldığı görülür. 
Gedük’te Şarkışla Halılarını yapan 
muhteşem üst bir tasarım ekibi, 
geleneksel Türkmen dokuma kalıp-
ları dışına taşmış ve sanıyoruz artık 
atölye kilim imalatına geçmiştir. 
Bırakalım küçük ebatta, etnografik 
yaşamın doğal ürünü olarak üre-
tilen kilimleri, Şarkışla’da, Geme-
rek’te ve Sivas Merkezinde bulunan 
çok büyük camiler için çok özel 
olarak yapıldığını düşündüğümüz 
eni 3 metrenin üstünde ve yekpare 
üretim kilim koleksiyonuna bakılır-
sa, burada çok iyi bir kilim üretim 
atölye alt yapısı kurulmuş ve işle-
tilmiştir. 
Bu sayfalarda verdiğimiz, camiler için dokunmuş kilimler, 
görüldüğü gibi geniş açılı kadrajlara sığmayan boyutta, çoğu  
3 metrenin üstünde ve yekpare dokunmuş kilimlerden oluş-
maktadır. Bu yekpare dokunmuş kilimlerin, basit ve küçük köy 
ıstarlarında dokunması asla mümkün değildir. Büyük bir ihti-
malle 6 arşın eninden az olmayan özel tasarım yapılan levent-
leri ve özel yan ağaçlarla ancak bir atölye ortamında kurulan 
tezgahlarda bu kilimler, en az 5-6 dokuyucunun senkronize 
atkı sarabileceği bir düzende dokunabilirler. Desen tasarımları 
hayret verici derecede matematiksel simetri içinde sonsuza 
sizi ulaştırır. Buraya kadar konu anlaşılabilirdir. Ama şimdi-
ki gibi milimetrik desen kılavuzlarının olmadığı 200-250 yıl 

öncesinde bu tasarımları yekpare dokumak burada çok üst 
seviyede bir dokuma ve tasarım birlikteliği olduğunu belgeler. 
Halı dokurken bir tezgahta yan yana birkaç dokuyucuyu 
senkronize çalıştırmanız daha kolaydır ve daha mümkündür. 
Çünkü ilme düğüm hızınız bir sırada, yavaş düğüm atanla hızlı 
düğüm atan dokuyucuyu zaman farkıyla tolere edebilir, veya 
geciken dokuyucu beklenerek işin hızı yavaşlamasına rağmen 
bütün o ilme düğüm sırasında başarılarak atkı atımına geçilir 
ve ikinci sıraya başlanabilir. 
Ancak böylesine büyük kilimlerde tek parça bu ebatta bir tez-
gahta bu motifleri ve desenleri atkılarınızı ilik bırakarak sarma 
eylemi, dokuyucularınız arasında büyük bir dokuma senkro-
nizasyon becerisi gerektirir. Halıdaki bütün bir sıra düğüm 
atılması beklenemeyeceği için, atkı sararak bütün desenlerin 
birlikte oluşturulması ve bir üst desene geçilmesi aynı anda 

ve bütün bir kilim atkı enleminde 
aynı sürede yapılmasını zorunlu 
kılar. Bu eşsiz kilimler bu yüzden 
Şarkışla’da Türkmen dokuyucu-
sunun hangi tasarım kabiliyetinde 
olduğunun en değerli örnekleridir.
Sivas, yayla ve ovaları Al kökünün 
vatanı gibidir. Sivas halı ve kilimle-
rine adeta sinmiş al kökü kırmızısı 
ve usta boyacı ellerin bu kazanlar-
dan elde ettikleri ikici, üçüncü su 
dediğimiz renk valörü iplik çileleri, 
tasarımla bütünleştiğinde ortaya 
sadece Şarkışla halı ve kilimlerinde 
bulunan bir tasarım kimliğini çıka-
rır. Bu da sadece desenden öte bir 
ustalık ve olgunluk düzeyidir.
Asıl şaşırtıcı olan; 1600 lerden 
itibaren Anadolu’da artık bütün za-
naatların zirvesini bulan bu tasarım 
olgunluğu ve teknik dokuma dü-
zeyine, medreseli veya günümüz 
deyimi okullu olmayan Anadolu 
ovalarında, yaylalarında insanların 
bu beceriye, ustalık düzeyine nasıl 
ulaştığında gizlidir. İslami ilimler, 
Pozitif bilimler, tıp ve astronomide 

Devleti Aliye’nin büyük şehirlerinde medreselerde çok iyi bir 
eğitimin verildiği bu yıllarda; tasarımın, payitaht İstanbul nak-
kaşhanesinde verilen usta çırak sarmalındaki icazetname sa-
hipleri dışında çok bilinilmediği bir ortamda, Anadolu yaylaları 
bu tasarım düzeyine nasıl ulaşmıştı? 
Bu açıdan Anadolu Türkmen kilimlerini, yukarıdaki tarihi mu-
azzam arka planı düşünmeden, ok çıkartıp uyduruk motif adı 
vererek tanımlamak, bu muhteşem ve asil tarihi estetik de-
rinliği göz ardı etmek demektir. Türkmen boylarının kilimini; 
tarihi geçmişi, dokusu, renk valörleri, sonsuzluğa davet eden 
tasarım derinliği ile dikkatle takip ettiğinizde, ezoterik anlamla-
rı size ancak açılacaktır.   

Kilim, İç Anadolu, Şarkışla, İlikli kilim, 18.yy. son çeyrek, 190x322 cm., 
Sivas Müzesi Env. No: 2, Sivas Şarkışla Büyük camiinden alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Malatya, Düz atkı yüzlü, aralarda İlikli, sarma kontürlü, sık cicim, Çapraz Zili dokuma, tek kanat kilim, 18.yy. son çeyrek, 89x344 cm., Sivas Müzesi Env. No: 
67, Sivas Merkez Abadan camiinden alınmıştır. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-3GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-3
MALATYA KİLİMLERİMALATYA KİLİMLERİ

Kilim, İç Anadolu, Malatya, Düz atkı yüzlü, aralarda İlikli, sarma kontürlü, sık cicim, Çapraz Zili dokuma, çift kanat kilim, 18.yy. Üçüncü çeyrek, 168x395 cm., Sivas Müzesi Env. 
No: 362, Sivas Divriği Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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 Kilim, İç Anadolu, Malatya, Düz atkı yüzlü, aralarda İlikli, sarma kontürlü, sık cicim dokuma, çift kanat kilim, 18.yy. Üçüncü çeyrek, 143x300 cm., Sivas Müzesi Env. No: 440, 
Sivas Divriği Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 



Abbasî Halifesi Mansur, 756 yılında “Hassa ordusu”nu oluşturan ve Buha-
ra’dan getirilen Türklerden oluşan Uç beylerini Diyar-ı Rum’daki sınır illeri: 
Malatya, Tarsus, Misis (Eski Adana), Anazarba (Eski Adana Dilekkaya), 
Maraş, Diyarbakır, Silvan, Ahlat, Malazgirt ve Erzurum’a yerleştirir. Türk 
uç beyleri Malatya’yı fethettiklerinde büyük bir kısmı Türklerden oluşan 
Horasan’lı öncü askeri teşkilatı buraya konumlandırır. Mansur, Malatya’yı 
inşa etmek üzere Abdulvehhâb  İbrahim ve Hasan Kahtabeyi kılavuzlu-
ğunda Şam ve Cezire’den çok sayıda Abbasi Arap nüfusu da Malatya’ya 
gönderir. Emevi döneminde Malatya’dan göç eden müslüman halk da 
şehre geri dönünce, önemli bir müslüman tebaanın yerleşimi Malatya’da 
gerçekleşir. Ancak, bir süre sonra Abbasîlerin zayıflaması üzerine Bizans 
kuvvetlerinin saldırıları sonrası şehre ilk yerleşenlerin önemli bir kısmı 
öldürülür, kurtulanlar da şehri terk ederler. 
Malatya, 1102 tarihinde Danişmendli Beyi Emir Ahmed Gazi tarafından 
fethedilerek ilk Türk hâkimiyeti dönemine girer. Fetihten sonra şehirde 
yerleşim sağlamak amacıyla gelen muhafız askerler, aileleriyle birlikte 
Türk nüfusu oluşturmaya başlar. Bu tarihten itibaren şehirde Horasan’dan 
çıkan Türkmen obaların, Van Ahlat üzerinden buraya gelmeye başladığı 
ve nüfusunun artmaya başladığı anlaşılır. Emir Ahmed Gazi’nin 1105’de 
vefatından sonra oğlu Yağısıyan, Malatya’da ikamet edince şehirde yö-
netim tamamen Türklerin eline geçer ve buna bağlı olarak Türkmen yer-
leşimleri artar. Bu dönem de çok üzün sürmez ve Malatya, 1124 yılında 
Selçuklu sultanı I. Mesud tarafından kuşatıldığında şehirde dayanılmaz 
bir kıtlık başlar ve bahtsız Türkmen boyları şehri terk etmek zorunda kalır-
lar. Kalanların çoğu da baş gösteren veba salgını sonrası maalesef kırılır. 
1178 yılından sonra Malatya’ya ikinci büyük Türkmen göçü başlar. Ancak, 
Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın Malatya’yı uzun muhasarası sonrası 
Malatya’da kısa süreli bir kıtlık neticesinde yerli halk ve Türkmenler burayı 
terk eder. “Süryanî Mihail, bu yüzden Hıristiyan halkın da şehri tekrar 
terk ettiğini ifade eder. Hemen daha sonraki dönemde şehirde Türkmen 
teşekküllerden oluşan nüfus artmaya başlar ve ilk defa diğer gruplardan 
üstün orana ulaşır. XII. yüzyılın ortalarına doğru yerli Hıristiyan nüfus 
ile hemen hemen eşit durumda olan Türk nüfusu, Malatya’da Selçuklu 
hâkimiyetinin kesinlik kazandığı XII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yo-
ğunlaşır.” (49)
“Malatya bölgesinin ilk Osmanlı tahriri 1518’de yapılır. Önceleri Osmanlı 
idari yapısı içinde Maraş, Malatya, Ayıntab, Karsı Dülkadriye ve Sümeysad 
beldelerini içeren Dulkadriye (Elbistan) bölgesi, 1521’e kadar Osmanlı’yı 
tanımak şartı ile Şehsuvaroğlu Ali Bey’e bırakılır. Ölümünden sonra Ma-
latya beyliği teşkil olunarak merkeze bağlanır. 1530 tarihli Malatya tah-
rirlerine göre Malatya kazası, Gerger, Kahta, Besni, Divriği ve Darende 
ile birlikte Malatya sancağını oluşturur. 1559 tarihinde Malatya ve Bozok 
Sancağı, sefer sebebiyle Dulkadriye’ye bağlansa da tekrar Eyaleti Rumi 
Sugra’ya (Sivas) iade edilir. 1588 yılından sonra XIX. yüzyıla kadar kısa 
bir dönem hariç Malatya, hep Maraş Elbistan Eyaleti tahriri içinde yer alır. 
1714-1720 tahririnde, şehirde 32-34 mahalle, 368-372 buyutu reaya evi 
mevcudiyeti vardır. Gerçek hane sayısına dönüştürülüp hesaplandığında, 
şehirde 18.400-19.000 civan nüfus yaşadığı anlaşılır. Şehir merkezinde 
yer alan çarşı dışında, at pazarı, iplik pazarı adıyla iki meşhur pazaryeri, 
boyahane, bezzazistan (bedesten, esnaf çarşısı) ve hanlar bulunur.

Malatya Türkmen İskanı ve Kilimleri

Kilim, İç Anadolu, Malatya, Düz atkı yüzlü, aralarda İlikli, sarma kontürlü, sık cicim ve 
çapraz zili dokuma, tek kanat kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 95x535 cm., Sivas Müzesi Env. 
No: 208, Sivas Merkez Kale camiinden alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Malatya, Düz atkı yüzlü, aralarda İlikli, sarma kontürlü, sık cicim dokuma, çift kanat kilim, 19.yy. ilk çeyrek, 
158x345 cm., Sivas Müzesi Env. No: 348, Sivas Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 



Şehirde gelişmiş bir dokuma sanayinin mevcudiyeti yüksek miktardaki 
boyahane vergisinden anlaşılır: 1530’da 24.000, 1560’da 35.000 akçe 
boyahane geliri bulunur. Selçuklu devrinde yünlü, pamuklu, bez ve halı 
dokumacılığının belli başlı merkezlerinden birisi olan Malatya, Osmanlı 
Devri’nde de bu özelliğini sürdürür. Kırmızı iplik halinde pamuk üretimi 
yapıldığı, beyaz çarşaflarının ünlü olduğu ve Halep’e giden kervanlar için-
de Malatya’dan yüklenen pamuk ve kuruyemişin de bulunduğu şehirde, 
boyahane dışında, güherçile (gübre, ilaç ve barut yapılan potasyumnitrat) 
imalathanesi gibi küçük sınai birimleri de yer alır.” (50)
“1619’da Sivas üzerinden Malatya’ya geçen Polonyalı Simeon, surlada 
çevrili ve bol meyve mahsulü olan şehirde, ahalinin bağbozumu için yazlık 
mahallelere gittiğini ve bekçiden başka kimse görmediğini yazar. Seyyah, 
40 hıyar, 5-6 karpuz, 4 ekmek birer dirheme, 1 okka et de 4 dirheme 
satılacak kadar ucuz ve bolluk içinde yaşandığını anlatır. Orduzu köyünde 
iki hafta kalan seyyah, Türklerin insan sever olduklarını, gayrimüslimlerle 
iyi geçinip onlara gavur değil İsevi veya İsa kulu dediklerini ifade eder... 
C. Texier, 1838 yaz aylarında Malatya’ya geldiğinde, halkın Aspuzu bağları-
na çekildiği bir dönemde şehri boş ve ıssız bulur. Birkaç nizamiye alayının 
ilavesiyle şehrin dağınık haldeki nüfusunun 30.000’i aştığını, bunun üçte 
bire yakınının Ermeni nüfus olduğunu yazar. Eski Malatya’dan Aspuzu’ya 
doğru ilerlerken gözlemlediği Malatya’nın kırsal alanlarının, Avrupa’nın 
henüz tanımadığı doğu harikalarından birisi olarak tarif eder. Aynı yıllarda 
bölgeye giden Poujoulat, uçsuz bucaksız bahçelerin içerisinde gizlenmiş 
görünümde olan şehrin 15.000 Türk, 5000 Ermeni nüfusu barındırdığını 
ve geniş Malatya Ovası’nın dağınık Türkmen çadırları ile dolu olduğunu 
ifade eder.” (50)
1830-40’lı yıllarda Malatya Ovasında yaşayan Türkmen çadırlarının son-
radan bölgeye yerleşen son grup Türkmen obaları olduğu anlaşılır. Bu 
çevrenin halı, kilim tasarımını oluşturan bu Türkmenler bu yıllarda zorunlu 
iskan nedeniyle de artık Malatya’lıdır ve günümüze kadar da bu çok özel 
kilim tasarımlarıyla çok yakından bilinirler. 
Daha önceki bölümlerde geleneksel kilim tasarımlarında vurgulamaya ça-
lıştığımız gibi Anadolu çok önemli bir strateji halinde Türkmen Boylarınca 
yurt edinilmiştir. Uzun yıllar süren bu büyük göç hareketi bir anda değil, 
konar göçer deneyimlerle yaşanabilir tecrübeler sonrası yerleşim kıvamını 
bulmuştur. 
Genellikle Sivas Halep arasındaki uzun yıllar süren konar göçer hareketli-
liğin sahibi boylar, Malatya durağında çok kaldıkları için bu çevrede Rey-
hanlı, Şarkışla, büyük göçü paralelinde, buna uyumlu geleneksel Türkmen 
kilimleri benzeri bir tasarım çıkacağı düşünülür. Ancak Malatya çevresinde 
bunların tamamen dışında bir tasarım yapılıyor olması konunun en şaşırtı-
cı yanıdır. Buradaki Türkmen boyları Halep Sivas alışageldik göç güzergahı 
dışında bir tasarımla karşımıza çıkar. Malatya ovalarının Çivit otu laciverti  
Al kökü ile çok olağanüstü bir birliktelik sunar ve düz bez ayağı örgülü 
sık cicim ve zili dokuma sarmallı muhteşem kilim kanatları birleştiğinde, 
ortaya Anadolu’da başka hiç bir yerde karşımıza çıkmayacak bir gelenek-
sel tasarıma imza atılmış olur. Ustalıkla bırakılan küçük ilikler, eğri atkılı 
sıkıştırmalar, sarma kontürler, sık cicim ve zili motiflerle bir anda başka 
bir dünyadan haber veren sarmal banda geçer. Sonra tekrar sık atkı yüzlü 
rahatlatan yollar, muhteşem çapraz zili dokumalarla aynı kilimde sizi başka 
bir diyara taşır. Böylece yol yol, farklı dokuma teknikleri büyük bir ustalık-
la uzun kilim boyunca devam eder. Sonra bu simetrisi ustalıkla yapılmış 
kanatlar birleşir ve ortaya sonsuza kadar kalacak Malatya kilim tasarımları 
hafızalara kazınmış olur.

Kilim, İç Anadolu, Malatya, Düz atkı yüzlü, aralarda İlikli, sarma kontürlü, seyrek 
cicim dokuma, tek kanat kilim, 18.yy. son çeyrek, 80x285 cm., Sivas Müzesi 
Env. No: 183, Sivas Merkez Korkmazoğlu Çatalpınar camiinden alınmıştır. (FK) 
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Anadolu Selçuklu saltanat eserlerinde bulunan çift kaşlı kartal figürü. Divriği Mengücük Gazi oğlu Şehinşah’ın torunu Ahmed Şah Ulucamii ve eşi Âdile Melike Turhan Sultan 
Dârüşşifâsı, Doğu cephesi, 1228 yılı Anadolu’daki ilk Türkmen eseri. Anadolu Selçuklu Dönemi diğer taç kapılarına benzerliği yanında cephedeki bazı taş süslemelerin heykel 
formu kazandığı eser olarak bilinir. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-4 GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-4 
DİVRİĞİ  KİLİMLERİDİVRİĞİ  KİLİMLERİ

Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, çift kanat kilim, 18.yy. son çeyrek, 144x360 cm., Sivas Müzesi Env. No: 435, Divriği Ulu 
camiinden alınmıştır. (FK) Ortada yer alan Kanat formlu tasarımı Divriği Turan Melek darüşşifası çift başlı kartal yontusuna izdüşüm gibidir. 
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Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 95x166 cm., Sivas Müzesi Env. No: 121, Sivas Alibaba cami-
inden alınmıştır. (FK) 



Divriği’nin Türkmen devirleri, Sultan Alpaslan yoldaşı Emir Mengücük 
Gazi’nin Divriği, Erzincan, Kemah’da kurduğu Mengücükoğulları ile baş-
lar. Mengücükoğulları, Anadolu Türk beyliklerinin ilki, en eskisi ve en 
uzun ömürlü olanıdır. Ünlü şair ve ulema Salur Türkmeni, Fahreddin 
Divriği (1234-1313) takip edildiğinde (51) Mengücüklü diyarına Türk-
men iskanının Oğuzlar’ın Salur boyu ile başladığı tahmin edilebilir. 
Ancak Anadolu iskan tarihi içinde bu bölgeye yapılan göç kayıtları bu 
konuda çok açık bilgileri şimdilik içermez.
Divriği’nin, bugün dahi ana arter yollar dışında çok izole ve vahşi dene-
bilecek dağlık bir coğrafyası vardır ve bu coğrafya nedeniyle iskan hare-
ketliliği günümüzde bile çok az olan bir bölgedir. Mengücükoğullarından 
itibaren devam eden tarihi de coğrafyasına paralel biçimde, diğer ana 
göç yolları dışında nispeten sakin bir tarih alanına girer. 
“XVI. yüzyılın ilk çeyreğindeki tahrirlerde 3700 civarında nüfusu olan 
Divriği’de Müslüman hane sayısı 498 dir. 1547 tahririne göre ise şehir 
on dört mahalleden oluşan bir yerleşim merkezidir... Câmi-i Kebir, Mes-
cidi Süfla, Mescidi Bezzâz Sinan, Sinaniye (Turbali), Kemankeş, Mescidi 
Kaya, Pasban, Billûr, Kürtüncü, Ali Çelebi, Arhudsu, Aruncar, Kalealtı ve 
Ermeniyan adlarını taşıyan mahalleleri bulunur... Harput’u Arapkir üze-
rinden Zara’ya ve Karadenize bağlayan yol üzerinde yer alan Divriği’de 
XVI. yüzyılda “beylerbeyi has”ına dahil bir boyahane, bir debbâğhâne, 
bir meyhâne (içecek imal edilen yer), bir değirmen vardır. Şehre ait yıllık 
buğday ve arpa hâssı 22.500 akçedir. Bunun 11.250 akçesi cami, mes-
cid ve mülke tahsis edilmiştir. 11.250 akçesi de sancak beyi haslarına 
aittir. Bağ, bahçe ve bostan resmi yıllık 13.000 akçe civarındadır. 
Cihannümâ’da, Divriği’nin iki saatlik bir mesafe üzerinde uzanan bah-
çeler içinde büyük bir kasaba olup kalesinin harap halde bulunduğu 
ve demir cevherinin işlendiği belirtilir. 1649’da Divriği’ye uğrayan Evliya 
Çelebi’ye göre muhkem kalenin eteğinde uzanan asıl şehrin bağlı bah-
çeli evleri, üstü kapalı çok süslü bir çarşısı, müteaddit cami, tekke ve ha-
mamı vardır... XVII ve XVIII. yüzyıllarda devlet nüfuzunun zayıflaması ile 
Divriği yöresi mahallî hanedanların eline geçer. Divriği, Osmanlı idaresi 
altına girdikten sonra merkezle aynı adı taşıyan bir sancak haline getirilip 
Vilâyet-i Arab’a bağlanır. Daha sonra bu dağıtılır ve Divriği sancağı Eyale-
ti Rumi Sivas’a bağlanır ve bu durumunu uzun süre korur. XVI. yüzyılda 
Divriği sancağının Divriği ve Dârende adlı iki kazası, bu kazalara bağlı on 
iki nahiyesi bulunur.” (52) 
Ancak Divriği, anıt eserler yönünde muhteşem zenginlikte eşsiz bir 
alandır. 1180-1277 yıllarını kapsayan dönemde Mengücüklü Sultanlar 
ve Emirler burada eşine az rastlanır bir mamur belde ortaya çıkarırlar. 
Fırat’ın önemli kollarından biri olan Çaltı nehrinin yaladığı derin vadinin 
uçurumlu dik yamacındaki tepede yer alan Kale, dört kapılı, kesme taştan 
yapılmış olup bir çok kısmı yıkılmış XIII. yüzyıl Mengücükler dönemine 
aittir. Divriği Kalesi içinde yapılan Kale Camii, Anadolu’nun ilk yapılan 
Türk eserlerinden biridir. Kale caminin sade taç kapılı girişinde, kemerin 
üstündeki kitâbesinde: “1181’de Mengücükoğlu Seyfeddin Şehinşah b. 
Süleyman tarafından” yaptırıldığı yazar. Başka bir kitâbede de mimarının 
Merâgalı Hasan b. Fîrûz olduğu kayıtlıdır. Harabe halindeki caminin nefis 
ahşap minberi, kapı ve pencere kanatlarının önemli bir kısmı kaybolmuş, 
kalan bir kaç parça da Sivas Müzesinde korunmaya alınmıştır. 1181 yılı 
çok erken süslemeli abanoz oyma eserler Anadolu Etnografyasının ilk ve 
önemli başyapıtları arasındadır.

Mengücük Diyarı

Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim 
dokuma, tek kanat, 18.yy. son çeyrek, 90x318 cm., Sivas Müzesi Env. No: 
371, Divriği Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Divriği Mengücükoğlu Ahmed Şah Ulucami bitişiğindeki eşi Âdile Melike Turhan Sultan Dârüşşifâsı Doğu cephesi taç kapısı ana portal süslemesinden detay, 1228, (FK) 



Divriği’nin ve Anadolu’nun belki de en önemli eseri olan Divriği Ulucamii ve 
Dârüşşifâsı, 1228’de Mengücük Gazi oğlu Şehinşah’ın torunu Ahmed Şah ve eşi 
Âdile Melike Turhan tarafından bir külliye olarak yaptırılmış zirve bir anıt eserdir. 
Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası’ndan oluşan külliyenin bânisi olan Emir Ahmed 
Şah, Divriği Mengücükoğulları dördüncü melikidir ve döneminde karışıklıklar 
içindeki Anadolu’da adeta barış kalesi gibi duran anıta not düştüğü kitabeleri, 
devrine, siyasi ve sosyokültürel atmosfere bakış derinliğini yansıtır niteliktedir. 
Emir Ahmed Şah’ın yapı kitabesinin üstüne yazdırdığı: “Sultanü’l Azam Alâed-
din Keykûbad’ın saltanatında...” ibaresi, Konya’da  Anadolu’nun dört bir yanını 
sosyoekonomik stratejiyle baştan başa mamur bir büyük ülke yapma sevdalısı 
Selçuklu Hakanı Alaaddin Keykubat döneminin Anadolu Emirlerince ne kadar iyi 
anlaşıldığının belgesidir. Külliye, bütünüyle değerlendirildiğinde tarihçilerin Türk 
beylikler dönemi tarihini, sadece saltanat ve egemenlik savaşları tarihi zanneden 
gözlemiyle: “Keykûbad’a bir jest olarak yapıldığı” değerlendirmesi, Anadolu’yu 
ilme ime dokuyan bu asalete zıt, yüzeysel bir bakıştır.
Ulu Cami’nin hemen güney duvarına bitişik yapılan Darüşşifa’yı yaptıran Ahmed 
Şah’ın eşi Turan Melek Hatun, Erzincan Mengücükoğulları Emiri olan ve adına 
altın ve bakır sikkeler bastırılan Fahreddin Behram Şah’ın kızıdır. Meliketü’l Adile 
ünvanıyla Erzincan’dan Sultan kızı olarak çıkmış, yine bir Sultan eşi olarak Div-
riği’ye yerleşmiş bu Türkmen anası, dönemin nüfuzlu kadınları, Gevher Nesibe 
Hatun, Atsuz Elti Hatun ve Mahperi Hunad Hatun gibi, kendi adına vakıf eser 
yaptıran asil medeniyetinin etkin hemcinslerinin izinde olduğunu gösterir. 
Divriği Ahmed Şah Ulu Camii ve Eşi Turan Melik Daruşşifası, Erzurum, Sivas, 
Kayseri, Konya gibi merkezlerde aynı dönemlerde yapılan anıtsal Taç kapılı ben-
zer Selçuklu yapılarından ayrışan bir tasarım farklılığına ve ayrıcalığına sahiptir: 
“Bu yapının ustaları içinde sadece bir tanesinin adı, cami ve şifahanede bir kez 
“Ahlatlı Hürremşah” olarak verilir. Olasılıkla yapıların tasarımı ve taş yontuların bir 
bölümü, bu Ahlat kökenli sanatçının bir yaratmasıdır. Yapıdaki anıtsal Taç kapıları 
süslemek için gerçekleştirilen yontu programı bezemeyi, mimariyi tamamlayıcı 
rolünden uzaklaştırmış, taş oymayı heykelleştiren olağanüstü bir yapıt yaratmıştır. 
Divriği sanatını özgün kılan ve ün kazandıran bu heykel nitelikli taş oymalardır.” 
(53)
Giriş sayfalarında vurguladığımız gibi yüzyılların derinlikleri içinden süzülerek 
gelen Türkmen büyük göçü, aslında estetik kültür tarihimizin de çok anlamlı ve 
derin bir yolculuğudur: “Hunları da sayarsak Çin’de Wei sülalesini kuran To’pa’lar-
la birlikte göçer- yerleşik arakesitinde başlayan, batıya yönelmiş ve her aşama-
sında Asya’nın yerleşik güney topraklarına sızan bir Türk göçeri olgusu, Osmanlı 
dönemine kadar ulaşır. Anadolu’nun bugün bile ana ulaşım aksları dışında kalan 
bir küçük kenti olan Divriği’de Ortaçağ’ın en görkemli ve tasarım açısından en ge-
lişmiş camisinin ve şifahanesinin bulunması, yapının taç kapılarını, maksuresini, 
mihrap duvarlarını, bir üçboyutlu heykel niteliğinde süsleyen yontuları İran ve 
Orta Asya’da Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular ile başlayan Türk göçer- yerleşik 
İran simbiyotik yaşamının Anadolu’ya uzanan bir aşamasını oluşturur. (54)
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğunun mimarı, 
kitabesinde Ahlatlı Muğis oğlu Hürremşah, ahşap eserleri abanoz minberi 1241 
kitabesiyle Tiflisli Ahmed olarak gözükür. Ama bu isimler sorumluluğu yansıtı-
yor olup bütüncül olarak bütün bu muhteşem yapı topluluğu, döneminin estetik 
derinliklerinin ve alışageldik kalıplarının ne kadar özgür başka kapılar açacağının 
anonim genlerini yansıtır. Böyle devasa eserler çok yönlü anonim Türkmen este-
tik iç dinamiklerinin sadece göle yansıyan dolunayı gibidir. Bu külliye içerisinde 
vakıf kayıtlarından anlaşılabildiği kadarıyla, mahkeme, sundurma, namazgâh, aş-
hane, konuk evi, musalla, kuyu ve sebil gibi pek çok yapı bulunurken günümüze 
sadece cami ve darüşşifa kalabilmiştir. 

Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, 
sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 90x160 cm., 
Sivas Müzesi Env. No: 594 (FK) 

Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı 
sarma kontürlü kilim dokuma, 18.yy. son çeyrek, 96x160 cm., 
Sivas Müzesi Env. No: 609, Divriği Süleymanağa camiinden 
alınmıştır. (FK) 
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Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli kilim dokuma, çift kanat, 18.yy. son çeyrek, 135x360 cm., Sivas Müzesi Env. No: 374, Divriği Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 



Divriği’de şaşırtıcı medeniyet izdüşümü anıtlar bunlarla kalmaz. 1196 
tarihli, Kalenin ve Kale Camisinin banisi Mengücükoğlu Emir  Sey-
feddin Şehinşah için yapılan kümbet, daha sonra hanımının da def-
nedilmesi ile Sitti Melik Kümbeti adını alır ve devrinin olağanüstü 
estetik dinamiklerini yansıtır. Mengücüklü hazinedarı Hâcib Kame-
rüddin Kümbeti 1196 tarihlidir. Ahî Yûsuf Kümbeti, Kemankeş Nûred-
din Kümbeti, Nâib Kümbeti, Çaltı köyündeki Burmahan Kervansarayı, 
Handere köyündeki Mircinge Hanı, Hammâm-ı Süflâ ve Bekir Çavuş 
hamamları Divriği’nin diğer nadide anıt eserleridir.
Yerleşik Türkmen kültürünün uzun soluklu yaşam mücadelesi hem 
Divriği’de hem çevre köylerde özellikle sivil mimari alanda, köy ev-
lerinde bütün zarafetiyle bugün de ayaktadır. Sivas Türkmen yerle-
şimlerinde avama ait çok sade köy evleri bile sal taşı mimarisiyle 
büyüleyici bir etki bırakır. Divriği ve Sivas’ta çok yaygın bulunan ve 
köylülerin sal taşı dediği yarı taşlaşmış ve çabuk şekil verilebilir doğal 
malzeme, yerel ustalarca ahşapla ve bağdadi harçla muhteşem bir 
yerleşik Türkmen sivil mimarisi oluşumunu sağlar. 
Ülkemizde kültürel miras olarak koruma altına alınan sit alanlarından 
Divriği ilçesindeki yaklaşık 800 yıllık geçmişli Çiğdemli (Tuğut) Köyü, 
Türkmen boyların Anadolu’ya göç ettikleri ilk periyot içinde kurulmuş 
ve benzersiz mimarisi ile Anadolu sivil mimarlığının ayakta kalabilmiş 
en eski merkezlerinden sadece biridir. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Sivas Diyarbakır seyahatinde Tuğut’ 
taki handa konakladıklarını, buranın 150 haneli bağlı bahçeli mamur 
bir köy olduğunu” yazar. Doğal biçimde yerleşik Türkmen kültürü, köy 
evi kalıplarının bütün mekan özellikleri burada 800 yıldır ayaktadır. 
Bizi sadece çadır toplumu görmek isteyenler için Anadolu’da ince-
lenmesi gereken en önemli kaynaklarından biridir.
Mimarideki bu estetik değerler halı ve kilim tasarımında nasıl bir çiz-
gide devam eder, bu sayfalarda sunduğumuz erken kilim örnekleri 
size sanıyoruz dengeli bir karşılaştırma olanağı verir konumda yer-
leştirilmiştir. Divriği estetik kültürüne damga vuran anıt eserlerdeki 
tasarım olgunluğu, sonraki dönem kilim tasarımlarında da renk ve 
dokuma ilavesiyle benzersiz ve asil şablonları içerir boyuttadır. Sivas 
camilerinde yer alan bu çok özel tasarım Divriği dokumaları, çok fark-
lı özgün tasarım ve dokusuyla Anadolu kilim kültüründe Divriği Turan 
Melik darüşşifası taç kapısı gibi çok farklı ve alışılmadık bir üsluptur. 
Divriği ve çevre köyleri, yerleşik Türkmen obalarının iskanı nedeniyle 
göçer veya konar göçer dokuma kültüründen farklı, sabit ve kurulu 
köy tezgahı kültürü örnekleridir. Tezgahların aşağı yukarı 2 arşın (137 
cm.) eninde iş yapma kapasitesi bulunur ve  bu nedenle de çoğun-
lukla çift kanat dokunup birleştirilen kilimlerdir. 3 arşınlık (205 cm.) 
tezgahlarda dokunan daha aristokrat kilimlerde ise çok inceltilmiş ip-
lerle çok sık ilikli ve eğri atkılı sarma kontürlü ince kalite zarif kilimler 
bu çevrede şehirli çok yetkin tasarımcıların bulunduğu haberlerini 
verir örnekler barındırır. Boyalar Sivas çevresinden farklı olarak çivit 
otu mavilerinin etkin bir alanda kullanımıyla Sivas al kökü yanında 
etkin ve belirleyici aynı zamanda sadece buraya has bir tasarım gü-
cünü ortaya çıkarır. 
Divriği çevresi yerleşik Türkmen kültürü kilimlerini asıl farklı kılan; 
Divriği Ahmed Şah Ulu camii ve Turan Melik darüşşifasında bütün 
çağdaşı Anadolu Taç kapılarından ayrı duran plastik sanatlardaki ta-
sarım olgunluğu gibi Divriği kilimlerindeki plastik yorumların da aynı 
dikkat çekici mimari planın gösterişli kanatlarla vurgulanması yanıdır.

Kilim, İç Anadolu, Divriği Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli kilim dokuma, tek kanat, 
18.yy. son çeyrek, 92x309 cm., Sivas Müzesi Env. No: 298, Şarkışla Vakıf 
camiinden alınmıştır. (FK)
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S222’de yer alan Avar Kiliminden dokuma detayı (MG)



GELENEKSEL TÜRK TASARIMLARI-5GELENEKSEL TÜRK TASARIMLARI-5
AVAR KİLİMLERİAVAR KİLİMLERİ
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Avar Kilimi, İç Anadolu, Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli kilim dokuma, 19.yy. üçüncü çeyrek, 310x450 cm. yekpare kilim, Sivas Müzesi Env. No: 217, Sivas Merkez Osmanpaşa 
camiinden alınmıştır. (FK) 



Avar Türkleriyle ilgili olarak tarihi kayıtlar çok detay bilgilerle 
doludur: “Kök Türk kitabelerinde Apar, Bizans kaynaklarında 
Ak Hun veya Epthalanos, Çinlilerin Yeta, Hua, Hintlilerin Huna 
dedikleri Avar adını, bazı araştırmacılar “abamak” fiilinden 
getirirler ve manasının “karşı koymak, baş kaldırmak” oldu-
ğunu söylerler ki, kelimenin anlamı bize göre Apa unvanıyla 
izah edilebilir. R’nin de çoğul eki olduğunu düşünüyoruz... 
Avar Türkleriyle, Juan-juanların hiçbir ilgisi mevcut değildir. 
Bizim Avarlarla bir saydığımız Ak Hunların iki önemli unsu-
ru olan Uar (bizce Avar) ve Hun varlığı söz konusudur. Yine 
Çin ve Bizans kaynaklarının bildirdiğine göre Kafkasya Tölös 
grupları arasında Uar-Hunların adı geçer. Ak Hun-Eftalitlerin 
(Yüe-ban) temelini teşkil eden Uar-Hun birlikteliği görüleceği 
üzere belgelere yansımış iken, hat-
ta Çinlilerin “Hua” transkripsiyonun 
da Var’a (Apar) denk gelebileceği 
söylenirken, Avarlar hakkında baş-
ka menşe aramağa gerek yoktur. 
Ak Hunların göçebe kesimini teşkil 
eden Uar-Hunlar 557’den önce ka-
çarak Avrupa’ya ulaşmış olabilirler. 
Türkçe konuşan Avar ve Sabarların 
ismi Batı kaynaklarında ilk defa 
461 ve 465 senelerinde gözükür. 
Dolayısıyla Juan juanların ortadan 
kalkmasından çok daha önce Apar-
Ak Hunlar mevcuttur... Doğuda Kök 
Türk Devleti ortaya çıkınca Apar-Ak 
Hunların yaşama alanları daralmıştı. 
İran ve Kök Türkler arasında sıkışan 
bu Türk kabilesinin bir kısmı batıya 
geldiler. Theophylactus Simocatta 
işte bu yüzden yanılmış, Avarlar 
ile Juan juanları karıştırmıştır... 
Yukarıda da söylediğimiz üzere bu 
Avarların ikiyüzbin kişilik bir grubu 
ana topluluktan ayrılıp, batıya yü-
rümüşler, önlerindeki akraba Ogur 
boylarını da iterek, ki bunların ara-
sında Sarı Ogur ve On Ogurlar da 
mevcuttur, Kafkasya’ya gelmişler-
di. Elbette Ak Hun-Avarların hepsi 
Avrupa’ya gelmemişlerdi. Anayurt 
topraklarında kalan Avarların büyük bir çoğunluğu Kök Türk 
Devletinin hakimiyeti altına girerken, bir kısmı da Hazar-Kafkas 
çevresine göçmüşler, diğer Türk boylarıyla yaşamaya başla-
mışlardı. Onların Türkistan’da kalan önemli bir bölümü son-
radan Karluk-Kalaç federasyonunu meydana getirdiler.” (55) 
“Avarların, Orta Avrupa’ya hareketlerinden önce, başlarında 
bulunan Bayan Kağan’ın ne zaman ve nerede olduğu bilin-
miyor. Malum olan cihet, Avarları Avrupa’da büyük bir devlet 
haline getiren zat O’dur. Yaptığı icraatı, Bayan Kağan’a, Türk 
tarihinin en mümtaz simaları arasında yer vermektedir. Avar 

nüfuzunu Turla sahillerinden Bohemya’ya, Elbe boylarına, 
Baltık Denizi sahillerine, oradan Macaristan ve Dalmaçya’ya 
kadar götüren hep Bayan Kağan’dır. (Türkçedeki “Bay” (zen-
gin) ve “Bey” ile aynı kökten geldiği zannedilen “Bayan” adı, 
Avarlardan başka Kutrigur Bulgarlarında da mevcuttur. Ayrıca 
bir lakap olan “Bağan” sözü de malumdur.) Kendisinin yüksek 
bir devlet adamı, mümtaz bir teşkilatçı ve eşsiz bir kumandan 
olduğu anlaşılıyor. VI. Yüzyıl sonu ve VII. Yüzyıl başı Bizans 
kaynaklarında hep “Kağan” diye adı geçen bu Avar hükümdarı 
60 yıldan fazla Avarları idare etmişe benziyor. Eğer İstanbul’un 
Avarlar tarafından muhasarasını o idare etmişse, en az 65 yıl 
tahtta kalmış oluyor.” (56) 
Avrupa Avarları, askeri ordu düzenleriyle, eğitimli atları ve 

koşum takımlarıyla Batının bir çok 
devletlerince örnek alındılar. Avar-
lar’ın yüksek nitelikli el işlemeleri, 
levha değil döküm sanatında çok 
mahir olmaları ve altın açısından 
çok zengin bir uygarlığa sahip ol-
maları bunun başlıca nedenidir: 
“Felsö Küküllü çevresindeki Firtos 
buluntusunda diğer takımlar ile bir-
likte 3000 adet imale hazır Bizans 
altını vardı. O zamanın tarihçileri 
796 yılında Frank kralı Peoin ta-
rafından Avar başkenti ele geçtiği 
zaman Franklar’ın batıya çok zengin 
hediyeler götürdüğünü yazmak-
tadırlar. Arnavutluk’taki Prostovats 
altın hazinesi Avarlar’a aittir... Avar 
harp sanatı, Bizanslılar’a da tesir et-
miştir. Bizans imparatoru Heraklios 
ordusunu yeniden Avar usulüne 
göre teşkilatlandırıldığı zaman Sa-
saniler’e karşı galip gelmiştir. Bu 
devirde Bizans ordusu giyim ve si-
lah bakımından tamamen Avarlar’a 
benzemekte idi. Ayrıca imparator, 
Tactica adlı eserinde açıkça Avar 
ordusunun taktiklerinden ve giyi-
minden bahseder.” (57) 
Hazar kuzeyinden Kuzey Kafkas-

ya’ya yerleşen Avar Türklerinin önemli bir kısmı Avrupa Avar-
ları’nın Avrupa’ya büyük göçü sırasında ayrılan grup olduğu 
düşünülür. 650’li yıllarda Emevilerin ve sonra bir çok kez Ab-
basilerin Kuzey Kafkasya’yı fetih girişimleri sırasında büyük bir 
dirençle karşılaşmaları, Avarların yüksek askeri örgütlenmesi 
nedeniyledir. 1064 yılından itibaren Selçuklular Gürcistan’dan 
başlayarak Hazar Denizi’nin kıyılarına dolayısıyla Dağıstan’a 
kadar uzanan sahaya Oğuz-Türkmenlerini yerleştirirler. Bu 
Türkmen grupların etkisiyle Kafkasya Avar Türklerinin de bu 
tarihlerde Müslüman oldukları anlaşılır.

Avrupa’ya Uzanan Erken Türk Uygarlığı Avar Türkleri Dokuma Kültürü

Avar Kilimi, İç Anadolu, Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli kilim dokuma, 19.yy. 
üçüncü çeyrek, 183x374 cm., Sivas Müzesi Env. No: 197, Sivas Merkez 
Abdül Vahabı Gazi camiinden alınmıştır. (FK) 
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Avar Kilimi, İç Anadolu, Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli kilim dokuma, 19.yy. üçüncü çeyrek, 150x389 cm., Sivas Müzesi Env. No: 89, Sivas Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 



Avarlar, Kuzey Kafkasya Dağıstan Hunzah platosuna yerleşmiş 
olan ve “Mağarul” adıyla bilinen tarihin en eski Türk boyla-
rından biridir. Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Hunzah’da (Hun 
Toprağı), 1558-1606 yıllarında kısa süren Osmanlı hâkimiyeti 
dönemi sonrasında Avar Hanlığını kuran Avar Türkleri, Avrupa 
Avarları sonrasında burada yeniden tarih sahnesine çıkarlar. 
Avar Hanlığı ilk olarak 1727’de, daha sonra 1803’te Rus Çar-
lığı hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalır. 1821’de Ahmed 
Han Rus Çarlığına baş kaldırınca Avar Hanlığı Rus çarlığınca 
işgal edilir. Bu işgale karşı Avar Hanlığı dışında İmam Hamzad 
liderliğinde Avar ülkesinde Rus’lara karşı topluca bir direniş 
başlar ve 1834’te Avarlar Çarlık Rus’yasını Dağıstan’dan ko-
varlar. 
İmamın şehadeti sonrasında İmam Şamil, 
Avar Direnişini teslim alarak 1934-1859 
arası devam eden dünyaca ünlü Çarlık 
Rus’yasına karşı Dağıstan Avar savaşının 
simgesi haline gelir. Kahramanlık des-
tanlarıyla dolu 25 yıl sonrasında İmam 
Şâmil’in teslim olması ardından Ruslar 
teslim anlaşmaları gereği 1859’da Avar 
Hanlığı’nı tekrar kurar ve başına İbrâhim 
Han’ı getirirler ancak bu dönem de çok 
kısa sürer ve 1863’te İbrâhim Han sürgü-
ne gönderilir. 1864’te Avar Hanlığı Çarlık 
Rusyası’nın bir vilâyeti haline getirilir. 
1925 yılında Bolşevik Devrimi sonra-
sı Rusya, Dağıstan Avar ülkesini Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı Dağıstan 
Cumhuriyeti (Avarca: Dağustanalul Cum-
huriyad) haline getirir. İmam Şamil’in tes-
lim olması sonrasında Çarlık Rusyası’yla 
yapılan anlaşmalar sonrasında önemli bir 
grup Avar Türkü de Anadolu’ya göç eder-
ler. 
Bugün Sivas Merkez, Zara, Şarkışla, Kahramanmaraş, Gök-
sun, Kayseri, Pınarbaşı, Rize, Yalova Güneyköy ve daha bir 
çok yerde önemli Avar Türkleri yerleşimleri bulunur. Halen 
Avar Türklerinin önemli bir nüfusu, Dağıstan Cumhuriyeti’nin 
en yüksek dağlık platolarında ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
kuzey Kafkasya dağlık bölgesinde de yaşamaktadır. 
Avar Türkleri tarihte önemli bir rol oynamış olan Avar Hakan-
lığı’nı (558-805) kuranların torunları olarak kendilerini kabul 
ederler. Dağıstan Avarları’nın Kuzey Kafkasya’da bulunan 
2010’daki nüfusları yaklaşık 850.000 civarındadır. Bu sayıma 
göre %36’lık oranla Avar Türkleri Dağıstan’ın en büyük etnik 
grubu durumundadır. 
Avarca XVI. yüzyıldan itibaren Kafkasya Dağıstan’da edebî bir 
hüviyet kazanmış en önemli Kuzey Kafkasya dillerinden biri 
durumundadır. Dünyanın etnik yapısı en karmaşık ve yoğun 
bölgesi Dağıstan dilleri içinde Avarca uzun yıllar “uluslararası 
dil” görevini ifa eder ve 1917 ihtilâline kadar değişik şivelerde 
konuşan halkın tek anlaşma dili olur: “XVII. yüzyılın ortaların-
dan itibaren Avarca, bu dildeki farklı sesleri karşılamak gaye-

siyle birçok işaretler de eklenerek Arap harfleriyle yazılmaya 
başlanmış ve Hunzah kadısı Dibir (ö. 1827) bu harflere son 
şekli vererek mükemmelleştirmiştir (buna “Eski Acem” de de-
nir). Avar edebiyatı ise aynı devirlerde Arapça yazan Kudatlı 
Muhammed b. Mûsâ ve Kelîle ve Dimne’yi Avarca’ya tercüme 
eden Kadı Dibir’le doğmuştur. XIX. yüzyılda Avar edebiyatı 
dinî ve didaktik, Şeyh Şâmil devrinde satirik ve lirik eserlerle 
zenginleşmiştir... 1920’de Arap harflerinin esas alındığı alfa-
be basitleştirilerek otuz sekiz harfe indirilmiştir (buna “Yeni 
Acem” denir); 1928’de Latin ve 1938’den itibaren ise Kiril 
(Rus) alfabesi kullanılmaya başlar... 
Avarca, bugün Dağıstan Cumhuriyeti’nde neşriyatı olan altı dil-

den (Avar, Darga, Lak, Lezgi, Tabasaran ve 
Kumuk) biridir. Avar dili kendi yazı dilleri 
olmayan Andi ve Dido halkları tarafından 
da kullanılmakta ve bu halklar Avarlar’ın 
kültürü içinde erimektedir... 
Dağıstan’ın az geçit veren dağlık bölgesin-
de yerleşmiş olan Avarlar, koyun besiciliği 
ve vadilerde de ufak çapta tarımla meşgul 
olmaktadırlar. Geleneksel el sanatları çok 
gelişmiş olup dokumacılık, halıcılık, bakır 
işçiliği, dericilik, altın işçiliği, tahta oyma-
cılığı ve demircilik yapılmaktadır.” (58)
Kafkasya Dağıstan bölgesinden Türkiye’ye 
yerleşen el sanatlarıyla çok ünlü Avarların, 
özellikle döküm gümüş ve savat işçilik-
li takı ve süs eşyaları, gümüş kemerleri, 
gümüş savatlı kama ve kılıç kabzaları, gü-
müş savatlı eğer kaşları, koşum takımları 
ve kamçıları dünyaca meşhurdur. Avar 
Bakır mutfak eşyaları eşsiz çeşitliliktedir. 
Ahşap oyma süslemeleriyle ünlü Dağıstan 
camilerindeki minber ve mihraplar içinde-
ki yazma eserlerle birlikte Bolşevik ihtilali 
sonrasında maalesef çoğu yakılıp yıkılmış 

ve eşsiz bir dünya hazinesi yok edilmiştir. 1913 sayımında 
Dağıstan’da 2060 cami ve 800 medrese varken bugün sadece 
27 cami kalması bu gerçeğin en acı belgesidir. 
Avar camilerine serilen Dağıstan Avar ve Lezgi dokuması halı 
ve kilimlerinden arta kalan bazı parçalar ise bugün dünya mü-
zelerinin en gözde eserleri arasında yerini alır. Hayvancılıkta 
gelişmiş olan dağlık bölge nedeniyle deri ve yün ürünlerinin 
çok iyi değerlendirildiği anlaşılır. Türkiye’de devam eden el sa-
natları Keçe, kilim ve halı dokumaları kendilerine has desen 
ve tasarımlarıyla dikkati çeker. Özellikle çok büyük ebatlarda 
yekpare dokunan kilimler dokuma teknolojisinde geldikleri 
ustalık olgunluğunu belgeler nitelikler taşır. Kartal’ın Avar kül-
türünde çok özel bir yeri bulunur. İmam Şamil ve benzeri Avar 
önderlerine Kafkas Kartalı denmesi bu metaforun halı ve kilim 
tasarımlarındaki izdüşümüdür. Gerçekten bütün halı ve kilim-
lerde abartılı çift başlı kartal ve çok uzun boyunlu kuş figürleri 
dünya geleneksel tasarımları arasında Avar kilim ve halılarını 
çok ayrı bir yere konumlandırır.    

S 222 ve s 224 Uzun boyunlu Avar kuşlu madalyonları 
ve kartal motifi detayı 
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Silifke Sarıkeçili Yörük göçünde, Yaylada Kıl çadır içi. (MG)



“İç-İl, Selçuklular zamanında fethedilmeye başlanmış ve bu fetih yaklaşık olarak Karama-
noğulları devrinde tamamlanmıştır. Bu bakımdan buradaki Türkler Çukurova’dakilerden 
ayrı bir siyasi maziye sahiptir. Bunlar hemen münhasıran Karamanoğulları’nın Türkmen-
leri olup, onların en güvendikleri unsuru teşkil etmişler ve başlıca dayanakları olmuşlar-
dır. İç-il, II. Bayezid devrinde altı yöreye ayrılmıştı: Ermenek, Selinti (Gazi Paşa), Gülnar, 
Silifke, Kara-Taş ve Mut. Buradaki Türk halkının mühim bir kısmı tam yerleşik hayat sür-
mektedir; geri kalanlar da köyleri olmak ve çiftçilik yapmakla beraber, oymak teşkilatını 
henüz muhafaza etmektedirler... 
Bunların başlıcaları: Bozdoğan (Silifke), Yıvalar (Yuvalu Anamur), Oğuz-Hanlu (Selinti, 
Anamur), Boz-Kırlu (Taşlık-Silifke), Hoca-Yunuslu (Gülnar), Beğ-Dili (Gülnar), Şamlu 
(Taşlık Silifke). Bu oymakların başında bulunan aileler, Karamanoğulları’nın emirleri ara-
sında yer almışlardı. Bu oymaklardan Taşlık-Silifke’de yaşayan Boz Kırlular’ın adı, Boz-Kır 
adlı bir beyden gelir. Boz-Kır da bozmak ve kırmak mastarları ile ilgili olsa gerektir. Çünkü 
o zamanlar, şimdi coğrafi manada kullandığımız boz-kır kelimesi mevcut değildi... 
İç-İl, Osmanlı devrinde, bitmez tükenmez bir insan kaynağı vasıflını taşır. Buradan komşu 
bölgelere, her asırda göçler vuku bulmuş ve bunlar, muhtelif sebepler ile oralarda zayıf 
bir duruma düşen Türk nüfusunu daima takviye etmiştir. II. Bayezid devrinde, Bozdan 
ve Boz-Kırlı’dan olmak üzere mühim kolların Orta Anadolu’daki Koç-Hisar yöresine göç 
etmiş oldukları görülüyor. Yine aynı devirde daha az ehemmiyetli oymakların da Teke (An-
talya) bölgesine göç ettiklerini biliyoruz. Kıbrıs’ın fethinden sonra, İç-İl bölgesinden vakit 
vakit bu adaya da göçmen gönderilmiştir. Böylece, bugünkü Kıbrıs Türkeri’nin mühim bir 
kısmı İç-İl Yürüklerinin torunlarıdır. İç-İl’den, sonraki asırlarda da mühim göçler olmuş-
tur. Bu göçler, bilhassa komşu bölge Çukurova’ya yapılmıştır. Buraya göçen oymakların 
başında Bozdoğan ile ona mensup Melemen, Kara-Hacılu, Kurkçülü ve Tekelu obaları 
bulunuyordu.” (59)
“Yazıcıoğlu’na göre Karamanoğulları Avşar boyuna mensuptur. 1300 yılına doğru yazılmış 
anonim bir Ermeni tarihinde Avşar oymağı beyi İslam Bey’in 1254’te Isorya sahilindeki 
Cracca şehrini yağma ettiğinden bahsedilir. Cracca şehrinin Silifke Mersin arasında, de-
niz kıyısındaki Corycos (kız kulesi) olması kuvvetle muhtemeldir. Aynı esere göre İslam 
Bey az sonra ölmüş ve bu şehir Sarum adlı diğer bir Türkmen beyi tarafından yağmalan-
mıştır. Bu beylerin Karamanoğulları’na bağlı olmaları pek muhtemeldir.” (60)
İç-İl bölgesindeki belli başlı oymaklardan biri de Bey-Dili boyuna mensup bulunmaktadır. 
“Bu Bey-Dili oymağının daha II. Bayezid devrinde umumiyetle Gülnar kazasına bağlı olan 
köylerde yerleşmiş olduğu görülüyor. Sayısı 14’ü bulan bu köylerden bir kısmı adlarını 
bugüne kadar muhafaza etmişlerdir. Bu Bey-Dili köyleri: Karaağaç (46 vergi nüfuslu), 
Ulu-Kaşağı (39 vergi nüfuslu), Incircek (32 vergi nüfuslu), Berçem (25 vergi nüfuslu), 
Emir Hacı (22 vergi nüfuslu), Karaca-Viran (52 vergi nüfuslu), Kuru-Dere (19 vergi nü-
fuslu), Lapa (62 vergi nüfuslu), Dırnaklu (33 vergi nüfuslu), Gercelik (7 vergi nüfuslu), 
Yas-Pınarı (8 vergi nüfuslu).” (61)
İğdirler Türkmenleriyle ilgili olarak mühim bir kolun da bu bölgede yerleştikleri anlaşılı-
yor: 
“Hatta söylemek mümkün olabilir ki İç-İl bölgesindeki Türk halkı başlıca Bey-Dili, Yıva ve 
İğdirler’den meydana gelmiştir. Bu bölgedeki İğdir’ler Kara-Taş Gülnar ve Mut yöresinde 
yaşıyorlardı. Kara Taş’da yaşayan İğdirler iki kola ayrılmış olup, bu kollardan biri Biçer 
İğdiri adını taşıyor. Biçer İdiri Kanuni devrinde Ak-Viran (169 vergi nüfuslu), Kördüzlü (86 
vergi nüfuslu), Tezeklü (33 vergi nüfuslu), Üç-Ayaklu (41 vergi nüfuslu), Argıd-Icaş (46 
vergi nüfuslu) köylerinde oturuyorlardı. Öteki kol olan Oturak İğdirler’in ise Gani (?) Divan 
(103 vergi nüfuslu), Nerun (149 vergi nüfuslu) ve Sandavi (40 vergi nüfuslu) köylerinde 
yaşadıkları görülüyor. İğdirlerin in Gülnar’da yalnız Üç-Başlu adlı köyde oturdukları anla-
şılıyor. Sipahi olan İğdir Oğulları’nın nesli de (30 vergi nüfuslu) aynı köyde veya ona yakın 
bir yerde yaşıyor. II. Bayezid devrindeki Osmanlı-Memluk harbi dolayısıyla Varsak beyleri 
arasında geçen İdir-Oğlu, bu ailenin başındaki beyi ifade ediyor.” (62)

İç-İl, Mut, Silifke Çevresi Türkmen Dokumaları

Kıl Çuval (MG) 

Alaçuval (MG) 

Çadırda Çuvallar (MG) 
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Düz Zili Dokuma yaygı ve Zili dokuma heybe, Çaltıbozkır köyünde bulgur kaynatma, İçel, Silifke,, 19.yy. Üçüncü çeyrek, (FK) 



“II. Bayezid devrinde İç-İl’deki büyük teşekküllerden biri de Yıva oymağı idi. Bu oymak 
İç-İl’deki diğer birçok teşekküller gibi tamamen köylerde yerleşmiş olmakla beraber oymak 
teşkilatını henüz muhafaza etmektedir. Bu oymağın adı bazen Yıvalı olarak da yazılıyor. İç-İl 
Yıvaları’nın Büyük-Yıva (il) ve Küçük-Yıva olmak üzere iki büyük kola ayrıldığı görülüyor. 
Büyük-Yıva kolu eski Gülnar ile Anamur arasındaki Ak-Saz adlı yörede toplu bir halde 
yerleşmişlerdir. Küçük-Yıva kolu da yine toplu bir halde Anamur’un kuzey ve batısındaki 
topraklarda yurt tutmuştur. Bu ikinci kola mensup bazı oymaklar Anamur kasabasında da 
yerleşmişlerdir. II. Bayezid devrinde Büyük-Yıva koluna ait kırk kadar köy gösteriliyor ki, 
bunların bir kısmı adlarını zamanımıza kadar muhafaza etmişlerdir. II. Bayezid devrinde 
İç-İl bölgesindeki başlıca oymakların taşıdıkları adlar bu oymakların başında bulunan aile-
lerin de adları idi. Boz-Doğan oğulları, Turgut-oğulları, Hoca-Yunus-oğulları, İğdir-oğulları, 
Beğ-Dili oğulları ve nihayet Yıva-oğulları.” (63) 
Silifke’nin merkez olduğu ve İçel Sancağı Kanunnamesinde, “İç-İl reayası Yörük gibidir” 
şeklinde bir tanımlama yer alır. Bu özelliği ile tam yerleşik veya tam göçer değil, konar-gö-
çerlik vurgulanır. Kışları kışlakta geçen, yazları yaylaya çıkan yarı göçer bir hayatı anlatır. 
Çünkü merkez ve yayla arasındaki bu göç, Oğuz boylarının yerleşik hayata geçip, köy-
ler oluşturmasından sonra eski hayatlarının bir uzantısı olarak görülebilir. Bunun yanında 
sancak arazisinin engebeli ve taşlık olması, yaz aylarındaki sıcaklardan dolayı merkezde 
yaşayanların Toroslardaki yaylalara çıkmak zorunda kalmaları yöredeki hareketliliğin asıl 
nedenidir (64)
Kısaca Osmanlı İç-İl sancağındaki boyların Oğuzların üç-ok koluna mensup oldukları bili-
nir. Üç-oklara mensup, Yüreğir, Kınık, Bayındır, Karkın ve İğdir boyları ile Bozok’lara men-
sup Dodurga, Karkın, Bozkırlı, Şamlu, Melemenci, Kara-hacılı, Kürkçülü, Tekeli, Varsak, ki 
Fahrettin Kırzıoğlu bu Türkmen grubunu, Kıpçaklıların bir kolu olarak belirtir.
Günümüzde yarı yerleşik tarzdaki konar-göçer Yörük yaşamı azda olsa devam ettirilir. 
Bugün Boynuinceliler, Hasanaliler, Karaböcülüler, Koyuncu, Kocapınar, Bayındır, Kızılisa-
lı, Hüseyinler, Sömek, Kabasakallı, İmamlı, Seydili, Şahmurlu, Keşlitürkmenli, Çaltıbozkır, 
Ayaştürkmenli, Hacıisaklı, Bükdeğirmeni, Şıhlar, Kavak, Çatak, Kıca, İmamuşağı, Balandız, 
Pelit pınarı, Nuru, Senir, İmambekirli, Çavuşbucağı, Araplı, Sarıcalar köyleri kısmen yarı 
yerleşik, yani konar-göçerdir.
Ayrıca tahtacılar ve abdallardan oluşan iki grup daha vardır. Tahtacılar hayvancılığın yanı 
sıra ağaç işleri ile uğraştıkları için bu adla anılırlar. Tahtacıların 1800’lü yıllarda Silifke’de 
yerleşik hayata geçtiğini ve Silifke’de Kırtıl köyünün Tahtacı köyü olduğu belirtilir. Kırtıl’ın 
diğer adı Tahtacıbeleni’dir. Silifke Tahtacıları Aydınlı ve Çaylak Tahtacıları olarak ikiye ayrılır. 
Aydınlı Tahtacıları göçebe, Çaylak Tahtacıları ise yerleşikdir. Aydınlı Tahtacıları Eski Sayağ-
zı’nda, Çaylak Tahtacıları ise Kırtıl’da otururlar.
İç-il, Mut ve Silifke çevresindeki Yörük gruplarının çeşitliliği, iklim ve bitki örtüsü bu yöre-
deki zengin dokuma kültürünün de kökenini oluşturur. Geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık 
olan İç İl yörüklerinin en önemli geleneksel sanatları kilim, cicim, zili ve sumak dokuma-
larıdır. Dokumaların malzemeleri geleneksel yöntemlerle hazırlanır. Kırkılan keçi kılları ve 
koyun yünleri tarakta taranır, yayda atılır, eğirtmeçte bükülür sonra çözgü ve atkılar çarkta 
ikinci kez bükülerek boyanıp dokumaya hazır hale getirilir. Kilim, cicim, zili ve sumak do-
kumaların çözgü ve atkıları genellikle keçi kılından, yüz ipleri ise koyun yünüdür. Malzeme 
dokumanın kullanım şekline göre de farklılık gösterir. Çok yaygın olarak bu çevrede do-
kunan Seymen heybe veya terki heybesi olarak bilinen heybenin tüm malzemeleri yünden 
yapılırken su ve tohum heybesinin malzemeleri keçi kılıdır. 
İç-İl, Mut, Silifke dokumaları genellikle dokumanın kullanım alanlarına göre sınıflandırılır: 
Çul, harda çuvalı, ala çuval, un çuvalı, yem çuvalı, harar, çuval eniği, Terki heybesi, su 
heybesi, tohum heybesi, namazlağ, torba, kilim ve kolanlardır. Yerleşik hayata geçen ve 
ova tarafında ise çulfalık tezgahlarında çıpıt ve battaniye dokumaları yapılır. Dokuma tek-
niği olarak en yazgın zili, cicim, sumak ve kilim tekniğidir. İç-İl, Silifke, Mut çevresi Yörük 
dokumaları konar göçer yaşam tarzına ve ihtiyaçlara göre şekillenir. Hem yer yaygısı hem 
taşımada kolaylıklar sağlanabilmesi amaçlanan bu dokumalar tamamen etnografik ihtiyaç-
larla ve takas ticaretine uygun olarak belirlenir.

Goçboynuzlu Namazlağ (MG) 

Alaçuval (MG) 

Alaçuval (MG) 
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Karakoyunlu Türkmen Kilimi, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. İlk çeyrek, Isparta Müzesi Koleksiyonu. İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü kilim. Son kuşak dokuyucular gümüşlü 
kilim derler (FK) 



11. yüzyılda başlayan Anadolu’ya büyük Türkmen göçü sıra-
sında Horasan’dan önce güneye Halep’e inen Türkmen Boy-
ları, Anadolu’ya Hatay’dan yukarı çıkarak buradan iki ana kola 
ayrılır. Birinci ana kol, Maraş Elbistan üzerinden İç Anadolu 
Kayseri Niğde Ankara hattına yönelerek Batıya devam eder. 
Diğer bir kol Elbistan üzerinden Ma-
latya, Sivas, Tokat, Niksar, Amasya’ya 
devam ederek Kuzey Anadolu’ya dağılır. 
Hatay’dan çıkan diğer ana kol ise, To-
rosların güneyinden İç-İl Sancağı ana 
merkezine ulaşır. Burada birinci hat Sil-
fke ve Mut üzerinden Torosları aşarak 
Karaman Konya Beyşehir Eğirdir Isparta 
ve Denizli’den batı Anadolu’ya, ikinci alt 
yol Torosların güneyinden Alanya ve 
Antalya sancaklarına ulaşır. 
Tarihte 11. yüzyılda başlayan bu göç 
yönelimleri, batıda 14. yüzyılda Ha-
midoğulları Sancağı Eğirdir (Isparta) 
ve Teke Sancağı (Antalya) ile Selçuklu 
Beylikler dönemi yapılanmasının ilk 
siyasi oluşumunu sağlayan, Türkmen 
göçerlerin stratejik yerleşim planlama-
sı kabul edilir. Horasan Erlerince 1030’ 
larda, başlangıç yıllarında belirlenen bu 
strateji, yaklaşık 18. yüzyıla kadar çok 
düzenli bir şekilde nokta hedef yerleşim 
alanlarına doğru genişler. 
“Bizans ucuna gelince, bu uzun hudut 
bölgesinde Türkmenler eskiden beri 
kalabalık kümeler halinde yaşıyorlardı. 
Moğol istilası ve baskısı üzerine bu uç 
bölgelerindeki Türkmen kümelerinin 
nüfusları pek fazlalaşmıştı, öyle ki, coğ-
rafyacı İbn-Said (ö.1274? 1286), bun-
lardan yalnız Denizli bölgesinde yasa-
yan Türkmenlerin 200.000 çadır kadar 
olduklarının rivayet edildiğini yazar. Bu 
Türkmenler Bizans topraklarına akınlar 
yapıyorlar, elde ettikleri tutsakları satı-
yorlardı. Bununla beraber bu Türkmen-
ler hayatlarını yalnız akıncılık yapmakla 
geçirmiyorlar, yaptıkları kilimleri de 
harice satıyorlar, Mısır’a ve başka yer-
lere kereste gönderiyorlardı. Barthold, 
bu Türkmenlerin kilim imali yapma 
sanatını Orta Asya’dan getirmiş olmala-
rının pek muhtemel olduğunu yazıyor. 
Bu Denizli (Donuzlu) Türkmenleri XIII. 
yüzyılın ikinci yarısında denize ulaşarak 
bugünkü Muğla bölgesinde Menteşe 
beyliğini kurdular. Selçuklu devletinin 
zayıflaması üzerinde Denizli’de İnanço-

ğulları ve Isparta ile Antalya bölgesinde Türkmenler tarafından 
Hamidoğulları Beyliği kurulur.” (65) Hamitoğulları Beyliği hin-
terlandında XV- XVI. yüzyıllara gelindiğinde, Hamid (Eğirdir) 
ve Teke (Antalya) sancağı  çevresinde önemli yerleşik bir nü-
fus yanında, kalabalık sayılabilecek oranda göçerlerin ve konar 

göçerlerin de bulunduğu anlaşılır. 1522 
tahrirlerinde Teke Sancağı ve Hamid 
Sancağı içinde yörük cemaatlerinin sa-
yısı 75 civarındadır. 
Bunlar içinde ise en yoğun Türkmen 
gruplarının Eğirdir kazasına bağlı me-
raları çok verimli platolarda yazladıkları 
anlaşılır. “Eğirdir Yörükleri” olarak da 
adlandırılan bu konar göçerler, Kışın 
Antalya havalisinde yazın ise Hoy-
ran’dan Sultan dağlarına kadar uzanan 
geniş bir bölgede yazlamaya başlar. 
Hamid Sancağında XV-XVI. yüzyıllar-
daki birçok yer adının bu oymakların 
adlarıyla bağlantılı olduğu görülür: Ha-
mit-ili, Karahacılar, Gedüklü, Saçıkaralı, 
Eskiyörük ve Güzelbeylü oymakları köy 
adları bunlardan bazılarıdır. XVII-XVIII. 
yüzyıllara gelindiğinde Bozulus Boyu 
Türkmenlerinden Tabanlı, Bayazi, Ak-
baş, Receplü, Çiğdemlü, Sermek, Kı-
zılabalu, İlbeğlu, Hacıbereket, Ferhad-
paşaoğulları, Esmehasan, Büyükhasan, 
Pehlivanlı ve Ketişoğlu aşiret isimlerine 
rastlanır. Günümüz Isparta Eğirdir çev-
resinde Karakeçili, Sarıkeçili, Horzum, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Tüngüşlü 
Türkmen Oymakları isimleri yerleşik 
duruma geçmiş Türkmen köyleridir. 
Isparta Şer’iye Sicillerinde de, Türkmen, 
Sarıkeçili, Hacıkaralı ve Meyilli aşiretleri 
kayıtlıdır. Sarıkeçililer; Gönen, Kızılköy 
mevkiinde, Saçıkaralılar; Eğirdir, Ana-
mas yaylası (Şarkikarağaç) Uluborlu, 
Korudağı ve Hoyran köyünde, Karaça-
kal ve Kütüklü aşiretleri Eğirdir Aşağı-
tırtar, Yukarıtırtar ve Şarkikararağaç Af-
şar nahiyesinde son yüzyılda yerleşmiş 
konumdadır. Yanlış bir kanaat olarak 
Isparta ve Antalya çevresi, “Teke Yörük-
leri” göçerlerinin yurdu olarak tanımla-
nır ve bu çevre kültürü göçer Türkmen 
kültürü ile betimlenmeye çalışılır. 
Ancak tahrirlerden anlaşılır ki Hamido-
ğulları ve Teke sancağı hinterlandında 
çok yaygın bir şekilde yerleşik ve ko-
nar göçer yani, yarı yerleşik yaşam tarzı 
olan Türkmen nüfusu da bulunur:

Isparta (Hamid Sancağı) Antalya (Teke Sancağı) Türkmen İskânı

Karakoyunlu Türkmen Kilimi, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. 
İlk çeyrek, Isparta Müzesi Koleksiyonu İlikli, eğri atkılı sarma 
kontürlü kilim. (FK) 

Karakoyunlu Türkmen Kilimi, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. 
İlk çeyrek, Isparta Müzesi Koleksiyonu, İlikli, eğri atkılı sarma 
kontürlü kilim. Son kuşak dokuyucuların gümüşlü kilim de-
dikleri dokuma (FK) 
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Sarıkeçili Türkmen cicim ve zili dokuma, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. İlk çeyrek, Atkı yüzlü kilim, seyrek cicim, Düz ve çapraz zili ve sık cicim dokuma bir arada, Isparta 
Müzesi Koleksiyonu (FK) 



“XVI. yüzyılda bir Kayı oymağı Hamid Sancağı’nın Eğridir kazasın-
da yaşar. Bu oymağın Kanunî devrinde 118 vergi nüfusu vardır. 
Aynı sancakta Kayı adlı 5 köy görülür... Yazır boyundan üç köy 
bulunur ve Hamid sancağında yaşayan Yazırlar 95 yergi evinden 
müteşekkildir. Teke sancağında (Antalya) Yazır obası sarı ve kara 
sıfatları ile iki kola ayrılır. Öz-Kent adlı bir köyde de bu oymağın 
diğer bir kolu yaşar. Bunlardan başka, bu bölgede Yazır adlı iki köy 
de bulunur. Bütün bunlar Teke sancağında da, Hamid sancağın-
da olduğu gibi, oldukça mühim bir Yazır topluluğunun yerleşmiş 
olduğunu gösterir... Hamid sancağının Eğridir yöresinde yaşayan 
Yörükler arasında 250 vergi nüfuslu bir Karkın oymağı vardır. Fa-
kat bu Karkın oymağı bu yöredeki büyük Karamanlı boyuna bağlı 
olarak gösterilmektedir. Yine XVI. yüzyılda aynı adda bir oymağın 
da Teke’de yaşadığı görülmektedir... Teke, Hamid, Menteşe böl-
gelerinde Bayındır adını taşıyan bazı küçük oymaklara rastgelinir. 
Teke’deki Bayındır adlı oymaklardan 37 vergi nüfuslusu Bayındır 
Elsüz-Pîrî, 25 nüfuslu olanı ise Tülü-Bayındır şeklinde zikredilir. 
Hamid sancağındaki Bayındır adlı 41 vergi nüfuslu oymağın diğer 
adı da İI-Arslan’dır... 
XVI. yüzyılda Hamid sancağın Kara-Hisar kazasında (Afyon) 272 
vergi nüfuslu bir İğdir oymağı yaşadığı gibi, yine aynı sancakta 
bir yöre ve 6 köy de bu boyun adım taşımaktadır. Bilhassa bu yer 
adları Iğdirler’in Teke sancağında kalabalık bir surette yerleşmiş 
olduğunu ifade etmektedir.. Yazıcıoğlu Ali, Antalya’nın Gıyaseddin 
Keyhüsrev tarafından fethini anlatırken “ol memleketin sahraları ve 
bîşeleri İğdir’den yörük evi ile doldu” demektedir ki, bu söz müel-
lifin zamanında İğdirler’in Teke’de kalabalık bir halde yaşadıklarını 
göstermesi bakımından bir değer taşımaktadır. Hamid sancağı 
Eğridir kazasındaki Yürükler arasında İğdir boyuna mensup bir 
oymak görülmektedir ki bu, 72 vergi nüfusuna sahiptir.” (66)
Hamidoğulları’nın merkezi Eğirdir ile Aksu ve Şarkikaraağaç ara-
sında kalan çok kıymetli ormanlara sahip Toros dağı etekleri Ana-
mas yaylalarının merkezidir. Ancak Anamas yaylaları, merkezde 
Isparta Aksu İlçesi’nden başlayarak, Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, 
Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinin çevrelediği sınırlar 
içerisinde yer alır ve Dedegöl Dağı yamaçlarından Sütçüler ile 
Beyşehir hududuna kadar uzanan geniş bir ormanlık, meralık ve 
yayla olmaya çok müsait ve verimli bir alandır. 
Anamas yaylalar silsilesi, el değmemiş ormanları, bin bir çeşit 
endemik bitki örtüsü, muhteşem su kaynakları ile bugün de ülke-
mizin oksijeni en bol ve kaliteli ormanlık alanıdır. Gözün gördüğü 
bütün derinlikler, bu yaylalarda size olağanüstü fotoğraf kareleri 
sunar. Teke sancağına ait (Antalya) Torosların denize yakın kıyıları 
Manavgat, Serik Aksu ve Döşemealtı bölgelerinde kışlaklarda kışı 
geçiren Türkmen konar göçerleri, baharla birlikte Toroslardaki bu 
verimli alana, meşhur Anamas Dağ silsilesi yaylalarına yazlamaya 
çıkarlar.
18. ve 19. yüzyıllarda tahrirlerde büyük çoğunluğu Teke Yöre-
si’nden gelen Karakoyunlu, Alaylı, Sarıkeçili, Saçıkaralı, Honamlı, 
Serikli, Karamanlı, Çepel, Emirler, Karatekeli, Ahadlı, Eskiyörük, 
Horzum, Gebizli, Bulacalı, Karahacılı, Çakal, Hacıisalı, Fettahlı, 
Firkatli, Kesirli, Kızılışıklı, Kızıllı, Kötekli, Melikler, Millü, Töngüşlü 
Yörükleri başta olmak üzere çok sayıda Türkmen oymağı ve bun-
ların obalarının burada yaylaya çıktığı anlaşılır.

Sarıkeçili Türkmen sumak dokuma, Isparta, Eğirdir çevresi, 17. Yy. son çeyrek 
veya 18.yy. ilk çeyrek olabilir, Isparta çevresinin belki de en eski dokumalarından 
biri olabilir. Atkı yüzlü kilim, sık cicim, çapraz zili, sumak ve sık cicim dokuma bir 
arada, Sivas Müzesi Koleksiyonu Env. No:378, 172x245 cm., Sivas Divriği Ulu 
camii koleksiyonundan çıkmıştır. (FK) 
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Sarıkeçili Türkmen cicim dokuma, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. İlk çeyrek, Atkı yüzlü kilim, seyrek cicim, sık cicim dokuma bir arada, Isparta Müzesi Koleksiyonu (FK) 



Günümüze değin yaklaşık 900 yılda oluşan bu iskan hareketliliği ve çeşitliliği nedeniyle 
bölge halı kilim araştırmalarında en karmaşık dokuma kültürü ile karşılaşılması kaçınıl-
mazdır ve bu nedenle iskan tarihinin izinde araştırma yapmak zorunluluğu çok açıktır. 
Hamid, Teke ve Alaiye sancakları İskan tarihi, dokuma hammaddesi, dokuma teknik alt 
yapısı ve göçer, konar göçer veya yerleşik köyün estetik kalıpları bilinmeden yapılan bir 
araştırma, çok yüzeysel bir çalışma olarak kalmaya mahkum olur. Bu yüzden bu çevrede 
gelişigüzel ve çalakalem yapılmış bir çok çalışmada; malzeme, boyarmadde, dokuma 
teknik alt yapısı ve tasarım açısından çok farklı oymakların kilimleri, bir köy camiinde 
çıkmış olmasına bakılarak aynı köy kültürünün dokuması gibi yayımlanmış örneklerle 
doludur. 
Oysa daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi camiler sadece o köyün değil bölgenin 
de dokuma kültürü tabanıdır, deposudur. Han misali, konuklar bu bölgeden 900 yıl 
içinde geçip giderler ve camilerine de en güzel dokumalarını bırakıp geçerler. Camiler-
de karşılaşılan kilimler hele Isparta’da iseniz; iskan tarihi içinde burada konaklayan her 
bir oymağın izini takip edip betimlemenizi zorunlu kılar. Elimizde kesin bir gözlem için 
şaşmaz bir kılavuz vardır. O da her Türkmen obasının tartışmasız üstün olma benliğidir. 
Bu yüksek egolar o Türkmen estetiğinin harika kalıplarıdır ki size tarih derinliklerinden 
itibaren akraba dna sarmallarını da asla değiştirmeden aktarır. 
Eğirdir Yörükânıyla ilgili Tarihi belgelerde Anamas yaylaklarında öyle asayiş olaylarıy-
la sıklıkla karşılaşılır ki, kadılıklara düşen bu anlaşmazlıklar nedeniyle Hamid ve Teke 
sancağı yetkililerinin çok sıkıntıya düştüğü, yazışmalara yansımış durumdadır. Örneğin 
Anamas yaylalarında bir oymağa ait bazı asilerin bir çok köyü basmaları, bır kısım oba 
halkını haraca bağlamaları, insanların canına kast etmeleri, koyun, keçi sürülerine zarar 
vermeleriyle yaşanan bir çok benzer olaydan anlaşılır ki, bu kadar sık ve yoğun konakla-
manın olduğu bu yaylalarda, asayişin temini de oldukça zor şartlarda mümkün olmuştur. 
Buna benzer bir çok olay nedeniyle bugün bölge köylerinde gezdiğinizde sosyal ant-
ropolojik olarak hiçbir obanın bir diğer obayı beğenmediğini, diğer bir obayı kendi 
oymaklarından aşağıda gördüklerini hemen anlarsınız. Her oba çok haklıdır, üstündür ve 
en mükemmeldir. Onların hayatı anlamlandırmaları, bu yaylalarda kendilerini beğenme 
özgüveni üzerine kurguludur. Halı kilim araştırmalarındaki en kritik nokta, bu yaylalarda 
tarihe dayalı kavgalar ardında yaşanan özgüven çerçevesinin motifler dünyasında anlam 
kazanmasıdır. Örneğin son dönem Karakoyunlu Türkmenlerinin “kılıçlı” veya “gümüşlü” 
(!) dedikleri kilim tasarımını hemen 10-15 km. yakınındaki Saçıkaralı Türkmenleri be-
ğenmezler ve bu yüzden de dokumazlar. Çok enteresan bir şekilde yan yana bu köy-
lerde Karakoyunlu ve Saçıkaralı dokumaları böylece asırlardır yaklaşık ayrı ayrı estetik 
kalıplarda dokunmaya devam ederler.       
Ayrıca; Saçıkaralı, Sarıkeçili Türkmenleri ile Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenleri; İç-
İl, Silifke, Mut üzerinden Torosların güney yamacından Alanya, Manavgat, Serik, Antalya 
Döşemealtına uzanan bir göç güzergahında 12. Yüzyıldan başlayan bir yerleşimin kadim 
yolcularıdır. Onların Antalya kıyılarından Anamas yaylalarına yaptıkları yayla yolculukları, 
sonuçta 19.yy. dan itibaren Eğirdir, Isparta, Burdur platolarında yerleşimle sonuçla-
nır. Bu bakımdan estetik değerleri itibariyle bugün Mut Silifke dokumaları ile Eğirdir 
gölü çevresi kilim dokumaları çok benzer kültürün dokumaları olarak karşımıza çıkmaya 
devam ederler. Örneğin Eğerkaşlı namazlağ veya Koçbaşlı farda, adı verilen dokuma 
tasarımları, bu bakımdan bu kıyıları mesken edinen Türkmen obalarının vazgeçilmez 
estetiğinin değişmez kalıbı olur. 
Burada; sadece adet olma, gelenekle taşınma, oymağının en mükemmel olma beğeni-
leri dışında, bir üçüncü etken: “sonsuzluk vurgulu estetik dünya görüşünün” yaklaşık 
800 yıldır taşınan bu şablonu açıklamaya ancak yeterli olabileceğidir. Basit gözükür ama 
buğday çuvalını kolayca bir düz bezayağı kilim dokuyabilme seçeneği varken, hiçbir 
tasarım eğitimi almamış Anamas Yaylası sakini Türkmen kadınları, biri tezgahın önüne 
diğeri tezgahın arkasına oturarak “azatlı” bir şekilde sık cicim, zili ve sumak teknikleri bir 
arada bu muhteşem sonsuzluk sarmalı harika “eğerkaşı” yanışlarını hangi başka zorlama 
etkenlerle yapabilirlerdi?

Karakoyunlu Türkmen Kilimi, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. İlk çey-
rek, Isparta Müzesi Koleksiyonu. İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü ki-
lim. Son kuşak dokuyucular kılıçlı kilim derler (FK) 

Saçıkaralı Türkmen Kilimi, Isparta, Eğirdir çevresi, 19.yy. İlk çeyrek, 
Isparta Müzesi Koleksiyonu. İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü kilim. 
(FK)
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Saf seccade kilim, İç Anadolu, Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. ikinci çeyrek, 187x370 cm., Sivas Müzesi Env. No: 229, Sivas Merkez Hoca Yusuf camiinden alınmıştır. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-8 GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-8 
SAF SECCADE  KİLİMLERSAF SECCADE  KİLİMLER

Saf seccade kilim, İç Anadolu, Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. ikinci çeyrek, 162x365 cm., Sivas Müzesi Env. No: 139, Sivas Merkez Çukurpınar camiinden alınmıştır. (FK) 
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Saf seccade kilim, İç Anadolu, Sivas, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, 160x370 cm., Sivas Müzesi Env. No: 238, Sivas Merkez Seyitpaşa 
camiinden alınmıştır. (FK) 



Arapçada secde; “ibadet amacıyla tevazu ile alnı yere koymak” 
anlamındaki “s.c.d” kökünden türeyen bir kavram olup, aynı 
kökten türeyen “mescid” de İslâmiyet ilk dönemlerinden iti-
baren cami kavramından çok, secde edilen mekan anlamında 
kullanılır. “Vescüd vektarib” ile Kur’an’da bir çok surede kullara 
“Allah’a secde et ve böylece O’na yakın ol” anlamındaki ayeti, 
Allah Rasulü “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdeye 
vardığı andır; bu nedenle secdede duanızı çok yapın” buyura-
rak açıklar. (67) 
Secdede olan kişi anlamındaki “Seccad” ise ilk İslam litera-
türünde Rasul torunu ve Kerbela Şehidi İmam Hüseyin’in, 
bu korkunç katliamdan kurtulabilen tek erkek evladı, İmam 
Zeynelabidin’e verilen bir büyük unvandır. Onu ziyarete giden-
ler, İmam Zeynelabidin’i, Rasul 
Dedesinin emrine uyarak dai-
ma secde halinde Allah’a yakın 
vaziyette bulurlar ve bu nedenle 
İmam Seccad derlerdi. 
Secde eden kişiye ait anlamın-
da “seccade” kavramı ise mes-
cit gibi bir mekanı değil, sadece 
secde edilen daha dar bir yeri 
veya oradaki sergiyi kapsar. 
Literatürde; Allah Rasulünün, 
üzerinde Salat ve secde yaptığı 
hurma lifinden dokunmuş kü-
çük hasır “humre” adıyla geçer.
(68) 
İlk Mescid, Mescid-i Nebi’de 
seccade bulunmadığı için ve 
yerler  kum olduğu için yağ-
murda secde edilen yerdeki 
kumların alına yapışması üze-
rine, sonraki yıllarda hurma 
liflerinden hasırlar dokunarak 
ilk yaygının mescide serilmeye 
başlandığı bilinir. Sonraki yüz-
yıllarda ise, mescitlerin daha 
temiz olması için hurma lifle-
riyle dokunan hasır yaygılarla 
kaplandığı anlaşılır. 
İslamiyetin sıcak iklimden soğuk iklimlere yayılmaya başlan-
masıyla birlikte mescit kültürü ve  mescit sergisi ihtiyacı ortaya 
çıkar. Horasan’da tanıştıkları Türkmen Boy veya oymaklarınca 
dokunan halı ve kilimleri: “El busut-ul Türkmeniyye” (Türkmen 
Örtüsü, sergisi) olarak tanımlayan Araplar, Samarra’da kurulan 
ilk Türk şehri Al Askeriye’de Türkmen halı ve kilim kültürüne 
aşina olurlar. Sanıyoruz “seccade” kavramı da bu dönemden 
itibaren gelişir ve namaz kılmak için burada Türkmen doku-
ması halı ve kilimler hem seccade olarak dokunmaya hem de 
mescitlere serilmeye başlar. Ve gerçekten de Türkmenler en 
güzel halı ve kilimlerini mescitler için dokuyarak bir başlangı-
ca imza atarlar. Doğal olarak Halı ve kilim seccadeler Türkmen 

Boylarının dünya literatürüne kattığı önemli bir kavram olur. 
Farsçadaki namaz veya namaz kılınan yer anlamındaki namaz-
lağ, namazlık kavramı ise seccadeyle aynı anlamda ve oranda 
daha çok İranlılar tarafından yaygın bir şekilde benimsenip 
kullanılır. 
11. yüzyıldan itibaren İran Horasan üzerinden Amik ovasına 
gelen Türkmen boyları, buradan yukarıya Anadolu’ya doğru 
göç ederek yeni yerleşim güzergahında Anadolu’yu mesken 
tuttukça, burada yerleşilen köylerde ilk yapılan mekanlar önce 
mescitler olur. Ve bu mescitler etrafında evler kurulmaya baş-
lar. Doğal olarak evlerinden önce ilk yapılan mescitler de, en 
güzel Türkmen halı ve kilimleriyle tezyin edilmeye başlar. 
Bunun yaşayan en önemli temsilcileri, Konya’da Selçuklu Sul-

tanı Alaaddin Keykubat döne-
minde bizzat kendisi tarafından 
inşa ettirilen Alaaddin Camisi 
için yapılan ve aslında secde 
amaçlı halılardır. Yine aynı yüz-
yılda Beyşehir Eşrefoğlu Camisi 
için yapılan halılar da bugün bu 
dönemin muhteşem cami sec-
cade örnekleri kabul edilebilir. 
İlk dönem camiler için yapılan 
halılar, sadece ebat yönüyle 
cami zeminini kapsayacak bü-
yüklükte sonsuzluk devri daimi 
ile tasarımlanırken, sonraki dö-
nemlerde hem büyüklük hem 
de tasarım açısından değişime 
uğrarlar. Böylece camilerde ce-
maatle namaz kılınırken, öndeki 
imamın arkasında düz bir sıra-
da saf tutarak namaz kılınması 
esas alınınca, düzgün saf halin-
de namaz kılmayı yönlendiren 
saf düzeninin, düzenli sıralarla 
betimlendiği mihrap nişi ben-
zeri “saf seccade” tasarımlar 
karşımıza çıkar. 

Doğal olarak yan yana namaz 
kılanların küçük mihrap nişi formunda tasarımlandığı saf sec-
cade yeni tasarımlar seccadelerden ayrı olarak dokuma kültü-
rümüze zenginlik katar. 
Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan (Env No: 720, 
133x430 cm) Sivrihisar Şeyh Baba Yusuf (Ankara Hacı Bay-
ram Veli Selefi) Türbesi buluntusu 15. yüzyıl saf seccade tasa-
rımlı halı, bu zenginliğin halı olarak tasarımlanmış ilk örnekle-
rinden biri kabul edilir.
Halılardan ayrı olarak kimi yerlerde kilimler de bu anlayışa pa-
ralel bir inanışla dokunur ve camilere serilirler. Çok yaygın 
olmasa da Sivas çevresindeki dokuma merkezlerinde saf sec-
cade olarak yapılmış çok nadir saf seccade kilimler bu tasarım 
anlayışının az bulunur nadir örneklerindendir.

Saf Seccadeler

S 240’da yer alan Saf seccade mihrap nişi safları detayı 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                244

Şarköy kilim, Balkanlar, Sırbistan, Pirot, Düz atkı yüzlü, eğri atkılı kilim dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, Osmanlı Balkan Türkmenleri dokuması, 370x420 cm., Sivas Müzesi Env. 
No: 223, Sivas Merkez Altıntabak camiinden alınmıştır. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-9GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-9
ŞARKÖY (PİROT) KİLİMLERİŞARKÖY (PİROT) KİLİMLERİ
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Şarköy kilim, Balkanlar, Sırbistan, Pirot, Düz atkı yüzlü, eğri atkılı sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, Osmanlı Balkan Türkmenleri dokuması, 270x320 cm., 
Sivas Müzesi Env. No: 309, Sivas Merkez Vakıf camilerinden alınmıştır. (FK) 



Balkanlar’daki önemli Osmanlı yerleşimi Şarköy veya Şehr-i 
köy, bu günkü Sırbistan sınırları içindeki Pirot, bir zamanlar 
Devleti Aliye’nin Avrupa’da sahip olduğu topraklarda yerleşti-
rilen Türkmen oymaklarınca üretilen ünlü kilim dokuma mer-
kezidir. Bir çok yayında, Tekirdağ Şarköy kiliminden bahsedilir, 
ancak Tekirdağ Şarköy’de kilim dokuma kültürü olduğuna dair 
yazılı hiçbir ize veya belgeye rastlanmaz. Şarköy (Pirot) Eski 
İstanbul, Sofya ve Belgrad ana ulaşım hattı üzerinde çok önemli 
bir kavşak noktası olup, küçük bir kalenin içi ve çevresindeki 
yerleşim alanından oluşan Devleti Aliye’nin Balkanlardaki paşa 
livası ve kadılık merkezidir. 
“Osmanlılar 1352’de Balkanlarda bir köprübaşı elde ettiklerinde, 
Türkmenlerin kitle halinde batıya göçü hız kazandı. Türkmenle-
rin deniz aşırı akınlarının 1348’de İzmir’de batılı Haçlılarca önü 
kesildiğinde, Türkmen göçleri yön değiştirdi ve bu sefer Deniz-
li, Aydın, Saruhan bölgesi önce Çanakkale Boğazı’na, oradan 
da ilk Osmanlı fetihleri süresince Trakya’ya ve Doğu Balkan-
lara doğru boşalmaya başladı... Osmanlıların yeni fethettikleri 
alanları Türkleştirmek ve güvenli kılmak 
amacıyla düzensiz göçer guruplarını Bal-
kanlara kaydırma politikalarının yanı sıra, 
on dördüncü yüzyılda aynı bölgelere ha-
tırı sayılır bir gönüllü göçü de yaşanıyor-
du...” (69) 
İlk kez I. Murad devrinde Balkanlar’da 
ilerlendiği sırada, Sofya ve Niş’in fethi 
sonrasında, ana yol üzerinde ve nehrin 
kıyısındaki Pirot kalesi 1386’da fethedilir. 
“1530 yılına ait tahrirlerde Şehirköy beş 
mahalleden oluşur: Sultan Mehmed Han 
Camii, Halil Bey Mescidi, Öte Yaka ve 
Asıl Bey mahalleleriyle sakinlerinin yarısı 
Müslüman, yarısı Hıristiyanlardan ibaret 
Şehirli mahallesi. Kasabada toplam 162 
Müslüman ve yirmi üç Hıristiyan hane 
mevcuttur. Bu bilgilerden Şehirköy’ün % 
87’si Müslüman yaklaşık 1000 nüfuslu 
bir yerleşim yeri olduğu anlaşılır. 1570 
tahrirlerinde ise şehirdeki hane sayısının 
180’i Müslüman toplam 215’e ulaştığı dik-
kati çeker. Ayrıca İskender Bey b. İbrahim 
Camii adıyla yeni bir mahallenin oluştuğu 
da anlaşılır... 1585’te Müslüman nüfusun % 24’ünü ihtida eden 
yerli Hıristiyanlar oluşturur. Bir Mescid, bir hamam ve bir hanın 
bânisi olan Halil Bey kilercibaşıdır. Fâtih Sultan Mehmed Camii 
bir yangında yok olmuş ve II. Bayezid tarafından yeniden inşa 
edilmiştir. 1585’e ait belgelerden edinilen bilgiler şehrin eko-
nomisinin geliştiğini gösterir. Bu belgelerde yılda bir kurulan 
büyük pazardan (panayır) bahsedilir...
XVIII ve XIX. yüzyıllarda Hıristiyan nüfus ağırlık kazanır. Şehir-
köy giderek önemli bir ticaret ve zanaat merkezi haline gelir. 
Sırbistan’ın en zengin bölgelerinden biri olan Şehirköy koyun 
yetiştiriciliği, peyniri ve özellikle Şarköy kilimleriyle meşhurdur. 
Kilimlerde Batı Anadolu (Uşak) motifleri (!) göze çarpar. Bu mo-
tifler şehrin ilk yerleşenlerinin kökenleri hakkında bir ipucu ve-
rir. Kilim dokumacılığında kullanılan terimlerin Türkçe olduğunu 

da belirtmek gerekir. 1874 tarihli Prizren Vilâyeti Salnâmesi’ne 
göre şehirde 1853 ev, dokuz cami, üç tekke, üç okul, iki hamam 
ve yirmi iki han bulunur... Şehirde 1960’larda kilim dokumacılı-
ğı ile uğraşan 1800 kişi bulunmaktadır. Yeni açılan kilim müzesi 
bu zanaatın önemini gösterir.” (70) “Osmanlı İmparatorluğu için 
önemli bir ticaret noktası olan ve Konya Karamanoğulları Beyliği 
konfederasyonunun bir kısmının yerleştirildiği Sırbistan’ın Pirot 
bölgesinde halıcılık Ortaçağ’a dayanır. Pirot kilimleriyle ilgili ilk 
yazılı kaynak 1565 yılına aittir; bu dönemde Tuna nehrinde ge-
zen teknelerin Pirot kilimleriyle kaplı olduğu söylenir.” (71)
“Osmanlı İmparatorluğu için Avrupa’ya açılan son derece önem-
li yol, Sırp tarihinde Sultanlar yolu olarak bilinen yol üzerinde 
bulunan Pirot, askerlerin ve ticari kervanların geçtiği önemli 
ticaret merkezine dönüşür. O dönemlerde Pirot’ta kilimcilik de 
hızla gelişmeye başlar. Şehirde yapılan panayırlarda en çok halı 
ve kilim satılır... Kaynaklara göre sadece 1870 yılında Pirot’ta 
on bin adet seccade üretilir. Buradaki kilimcilik sanatı Osmanlı 
döneminde hızla gelişmeye başlar ve özellikle 17,18. yüzyıllar-

da zirveye ulaşır. Pirot kiliminin bölümlerinin 
adlandırmasında Türkçe kelimeler kullanılır. 
Kenarlara “ćenar” denir... Kullanılan bazı 
Türk grubu motiflerin isimleri de Türkçedir, 
örneğin: güller (đulovi), çengeller (čenđe-
li), mihrab (mirab), stilize edilen ejder motii 
olan sofra adlı motif, bardak (serpiştirilmiş 
çizgiler), reşme (reşme görünümlü süsle-
me), kubbe direkleri/sütünleri (kubetija), nar 
(nar) ve İzmir motifi (motiv smirna). Türk et-
kisi olan hayat ağacı ve kuş motifleri de sık-
ça görülmektedir. Hamayli kelimesinin (na-
zarlık) bir modiikasyonu olan Amajlika motii 
muskayı andıran birbirine bağlı üçgenler 
şeklindedir... Pirot kilimlerinin büyüklüğüne 
göre 30 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunların 
bazıların isimleri Türkçeden alınmıştır: Batal, 
dobatal ve seccade gibi.” (72) 
Şarköy, buraya yerleşmiş olan Anadolu Türk-
men oymaklarının kilimleriyle meşhurdur. 
Kilimlerde Anadolu Türkmen motiflerinin, 
dokuma tekniği ve daha ince eğirilmiş yün 
malzeme ile farklı bir kalitede geliştirildiği 
anlaşılır: Dokuma tekniğinde erişilen ol-

gunlukla Şarköy kilimleri tek çözgüye karşılıklı sıkıştırılan eğri 
atkılarla dokunduğu için motifler çok figüratiftir. Doğal olarak 
Anadolu motifleri teknik bir sıkıştırma ile ve ince eğirilmiş Trak-
ya kıvırcığı koyun yünleri ile tasarımda farklılaşmıştır. Kırmızılar 
bu yünün renk yansıtmalarıyla kilimlere olağanüstü bir albe-
ni katar. Vazgeçilmez renk Türk Alıdır ve Şarköy kilimleri bu 
rengiyle bilinirler. Ayrıca Osmanlı idaresinde Sivas camilerine 
kadar ulaşmış çok büyük ebatlı figüratif bu kilimler Anadolu’nun 
her bir beldesindeki büyük camilerinde seccade olarak kulla-
nılır. 5 veya 6 arşın enindeki leventlerde ancak dokunabilen bu 
yekpare kilimler, Şarköy’de atölye tipi seri üretimin asırlardır ya-
pıldığının da en büyük kanıtıdır. Bütün bu özellikleriyle Şarköy 
kilimleri Balkanlar’da eskiden olduğu gibi, bugün de önemli bir 
ticari marka haline gelmiş durumdadır.

Şarköy kilim, Balkanlar, Sırbistan, Pirot, Düz atkı yüz-
lü, eğri atkılı sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. bi-
rinci çeyrek, Osmanlı Balkan Türkmenleri dokuması, 
150x232 cm., Sivas Müzesi Env. No: 225, Sivas Merkez 
Alaca camiinden alınmıştır. (FK) 
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Bayburt Seccade kilim, Kuzey doğu Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 20.yy. birinci çeyrek, 130x200 cm., Sivas Müzesi Env. No: 590, Sivas 
Merkez Vakıf camilerinden alınmıştır. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-10GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-10
BAYBURT (ERZURUM) KİLİMLERİBAYBURT (ERZURUM) KİLİMLERİ

Bayburt Seccade kilim, Kuzey doğu Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, 110x160 cm., Sivas Müzesi Env. No: 580, Sivas 
Merkez Vakıf camilerinden alınmıştır. (FK) 
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Bayburt (Erzurum) Seccade kilim, Kuzey doğu Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, 136x212 cm., Sivas Müzesi Env. No: 92, 
Sivas Merkez Hacı Bekirağa camiinden alınmıştır. (FK) 



Evliya Çelebi, Bayburt’u ziyareti sırasında burada her pazar günü Kadızade 
Mehmed Bey Camii önünde pazar kurulduğunu, 5 ila 10.000 kişinin bu 
pazarda alışveriş ettiğini, çarşısında 300 dükkân ve bir bedestenin bulun-
duğunu, kıymetli seccade kilimlerin başka yerlere buradan ihraç edildiğini 
belirtir.” (73) Anadolu iskan tarihi açısından bölgenin Türkmen kültürüyle 
tanışması 1072’de Saltuklular dönemine rastlar. 1202’ye kadar Erzurum 
yöresinde hüküm süren Saltuklu ve Danişmendli Beyliği hakimiyeti altın-
da önemli Türkmen göçleriyle tanışmaya başlar ve 1230’lu yıllarda Selçuklu 
Sultanı Alâeddin Keykubad zamanında Moğol akınlarına karşı sınır duru-
munda bulunan Bayburt, Erzurum ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
merkezi olan Konya’ya bağlanarak, kaleleri tahkim edilir.

“XVI. yüzyılda şehirde canlı bir ticaret hayatı hâkimdir, pazarlanan ve bura-
dan geçen ticarî mallardan alınan vergiler önemli miktarlara ulaşır. Ayrıca 
şehirde kumaş dokumacılığı ve ticaretine işaret eden bir boyahane yer alır... 
1551’den sonra sancak statüsünü kaybeden Bayburt Erzurum’un bir kazası 
olur. 1631’de yeniden adı geçen eyaletin livâsı haline gelse de daha son-
ra yine bir kaza olarak Erzurum’a bağlanır. Bu idarî değişiklikler sırasında 
sancağın toplam nüfusu 1516’da 21.976, 1520’de 62.942, 1530’da 42.794’a 
ulaşır... 

XIX. yüzyıla ait kaynaklarda ise Bayburt kazasının nüfusu 53.000-58.000 
arasındadır. Bu yüzyılda kazada 110 cami, 51 kilise, 83 medrese, 34 sıbyan 
mektebi, 481 dükkân, 40 han, 3 hamam, birer tabakhane, sabun ve boya 
imalâthaneleri bulunmakta olup, 186 köy vardır. 1927’ye kadar Erzurum’a 
bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane’ye bağlanır.” (73) 

Bayburt bugün kuzey doğu Anadolu Bölgesinin en önemli dokuma mer-
kezlerinden biridir. İnce eğirilmiş ipleri, çok özellikli boyanmış doğal yeşil 
renkleri ve nev-i şahsına münhasır mihrap nişi tasarımlarıyla Bayburt veya 
Erzurum (!) seccadeleri Anadolu Türkmen tasarımları içinde çok ayrı bir yere 
konumlanır. Bu çevrede çok ince kalitede, İlikli kilim, eğri atkılı ve sarma 
kontürlü teknikle çok zarif dokumalar ortaya çıkarılmıştır. Sadece Bayburt’ta 
değil bütün bir Anadolu’nun büyük camilerinde bir Bayburt (Erzurum) sec-
cadesi bulunmasına bakılarak buradaki üretimin çok yaygın olduğu kanaati-
ne varılabilir. Hemen bütün örneklerin seccade olması da çok ilginçtir.

Literatürde bazı Bayburt kilimleri, Erzurum dokuması olarak yayımlanır. Bir-
birine çok yakın olan Bayburt ve Erzurum’da bu çevre dokumaları olarak ta-
nımlanan kilimler, dokuma tekniği, koyun hammaddesi ve boyarmadde kay-
nağı itibariyle o kadar birbirine yakın ve akraba özellikler gösterir ki Bayburt 
Kilimlerini, Erzurum dokumalarından ayırmak da zorlaşır. Erzurum’da bugün 
önemli kilim dokuma merkezi olarak bilinen Baradız köyü (Bardız, Barduz) 
dokumaları daha çok Azeri Karabağ kilim dokuma ve tekniği olduğu için eski 
Bayburt dokumalarıyla bir ilgisi veya alakası bulunmaz. Ancak Hasankale ile 
ilgili bir kayıt, eğer doğru kabul edilirse Erzurum’da erken tarihli kilim doku-
ma kültürü konusunda bir ipucu verebilir: 

“Hasankale Kasabası Erzurum sancağının havi olduğu Pasinler kazası idare 
merkezidir, Mevkii, vilayetin doğu cihetinde ve 6 saat uzağında, büyük ova-
nın ortasında ve sarp bir kayanın eteğinde, Soğanlı dağı ile Deveboynu ve 
Erzurum arasında ve Trabzon’dan İran’a giden yolun üzerindedir. Aras neh-
ri kollarından Pasin suyu kazayı geçmekte ve sulamaktadır. Kaza dahilinde 
dokunan kilim, seccade, keçe, ihram ve adi şal, kaza içinde satıldığı gibi, 
Erzurum şehri ile civar kazalara da götürülüp satılır.” (74)

Bayburt (Erzurum !) Kilimleri

Bayburt Seccade kilim, Kuzey doğu Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, 
eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, 165x224 
cm., Sivas Müzesi Env. No: 78, Sivas Merkez Ulu camiinden alın-
mıştır. (FK) 

Bayburt (Erzurum) Seccade kilim, Kuzey doğu Anadolu, Düz atkı 
yüzlü, İlikli, eğri atkılı, sarma kontürlü dokuma, 19.yy. birinci çeyrek, 
120x202 cm., Sivas Müzesi Env. No: 366, Sivas Divriği Ulu Camiin-
den alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, çift kanat, 19.yy. ilk çeyrek, 150x320 cm., Sivas Müzesi Env. No: 239, Merkez Seyitpaşa camiinden 
alınmıştır. (FK) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-11 GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-11 
SİVAS  KİLİMLERİSİVAS  KİLİMLERİ

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 140x370 cm., Sivas Müzesi Env. No: 9, Şarkışla Büyük camiinden alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 150x340 cm., Sivas Müzesi Env. No: 10, Şarkışla Büyük camiinden alınmıştır. (FK) 



Sivas, Selçuklu Anadolu’sunun büyük medeniyet merkezlerin-
den biridir. Aradan yaklaşık 800 yıl geçmesine rağmen Sivas 
Ulu camiinden (1191) başlayarak, Sultan İzzeddin Keykavus 
Daruşşifası (1217) Divriği Ahmed Şah Ulu Camii, Turan Melek 
Daruşşifası (1221) Sahib Ata Fahreddin Ali Gök Medresesi, 
Şemseddin Cüveyni Çifte Minareli Medrese(1271), Muzaffer 
Burucerdi Medresesi (1271) gibi zamanın bütün tahriplerine 
rağmen bu güne kadar ayakta kalabilen muhteşem abide eser-
ler, şehirde 12. yüzyıldan itibaren Anadolu’da yükselen Türk 
medeniyet tarihi ve estetik değerlerini betimleyebileceğimiz 
çok kıymetli kaynaklardır. 
Emir Dânişmend Gazi’den başlayan Türkmen iskanıyla Selçuk 
Sultanlarına, Konya sonrasındaki ikinci başkent olan Sivas, 
bu çağlarda ticarî ve iktisadi açıdan bütün Anadolu şehirle-
ri içinde seçkin bir konuma ulaşır. 
Sivas Emiri Danişmend ile yakın bir 
çalışma içinde Anadolu’yu kalıcı bir 
Türkmen yurdu haline getirmeye 
çalışan Selçuklu Sultanları bu hava-
liye “Emir Danişmend Eli” adını ve-
rir ve bütün imar faaliyetlerine  de 
destek olurlar. 
Sivas Ulu cami, hem Selçuklu’nun 
ve Dânişmend Beyliğinin, hem 
de Türkmenlerin Anadolu’daki ilk 
mühürlerindendir. Sivas İzzeddin 
Keykâvüs Daruşşifası vakfiyesinden 
anlaşıldığı kadarıyla, 1052 yılında 
Sivas’ın ilk fethinden itibaren ilk 
yüzyıl içinde Sivas’ta, Selçuklu’nun 
ilk kurulan şehirlerinde; önce orta-
da bir Ulu cami ve alış veriş mey-
danıyla birlikte, etrafında binaların 
inşa edilmesi geleneğine aynen 
uyulduğu görülür. Bu şehircilik ge-
leneği ile Danişmend oğulları Nizâ-
meddin Yağıbasan ve Zahîreddin İli 
zamanlarında Sivas’ta ilk camiler, 
zaviyeler ve hanlar (alış veriş mer-
kezleri) yapılmaya başlar:
“İbn’ül Esîr daha 1205 de Trabzon 
Rumlarının Sinop ve Samsun’a va-
ran yolu karadan ve denizden kesmeleri dolayısıyla Kıpçak, 
Rus ve Rumlarla ticaret yapan kafilelerin Sivas’ta izdiham ha-
linde yığıldıklarını, bunun neticesi olarak halkın büyük zarar-
lara uğradığını, bunun üzerine Selçuk Sultan I. Keyhusrev’in 
bir sefer açmağa mecbur olduğunu yazar. Sivas, bu devirde, 
Şimal (kuzey) ve Cenup (güney) kavimlerinin bir mübadele 
(takasla alış veriş) merkezi idi. Şimalden gelen köleler, cariye-
ler ve kürkler İslâm ülkelerine buradan dağılıyordu. Cenuptaki 
Mısır, Suriye, Irak gibi medeniyetçe çok ileri ülkelerin halkı, 
asırlarca rağbetle aradıkları şimalin kürklerini ve ordularını 
besleyen, saraylarını süsleyen köle ve cariyelerini, artık Orta 
Asya’dan dolaşan eski yoldan değil yeni açılan Anadolu yo-

lundan tedarike başlamışlardı. Halep’ten Elbistan ve Kayseri 
yoluyla Sivas’a gelen ticaret kervanları oradan Sinop ve Sam-
sun limanları vasıtasıyla gemilere binerek Kırım’a varıyorlar ve 
oralara İslâm sanayiinin mahsullerini götürüyorlardı...
Şimal-Cenup yolu açıldıktan sonra Avrupa’da feodal cemiyetin 
sarsılarak şehir hayatının inkişafa başlaması, Avrupa kavimle-
rini Müslümanlarla büyük bir ölçüde ticarî mübadelelere sevk 
etti. Bu suretle Şark-Garp (doğu-batı) istikâmetinde başlayan 
ticarî faaliyetler Anadolu’da tekasüf etti (yoğunlaştı). Antal-
ya’dan gelen kervanlar Konya, Kayseri’ye uğrayarak Sivas’a 
varıyor, oradan Erzincan-Erzurum yoluyla Tebriz’e gidiyordu... 
İlhanîler zamanında Tebriz, Bağdat’ın yerine geçerek İslâm 
dünyasının en büyük merkezi haline gelince, bu yolun ve ne-
tice itibarıyla Sivas’ın da ehemmiyeti büsbütün arttı. Bu devrin 

G. Rubrouck, Marco Polo gibi meş-
hur seyyahları da bu yoldan giden 
kervanlara karışarak Sivas’a gelmiş 
ve oradan geçmişlerdir... Bu geniş 
faaliyetler dolayısıyla XIII. asırda 
Sivas birçok kavimlere mensup 
tüccarların yerleştikleri ve oradan 
dünyanın her tarafına kervanlar ha-
zırladıkları bir merkez haline geldi...
Bundan dolayı şehirde türlü mil-
letlere mensup tüccar kolonileri 
teessüs etti. Bu gibi gelişmeler 
neticesinde Cenevizliler burada bir 
konsolosluk ihdas ettiler. Ceneviz-
lilerin bir kısmı şehirdeki hanlarda 
oturuyordu ki Kemaleddin Fundu-
kunda (Han) uzun zaman kalmış 
olduklarını orada bir kilise yapmış 
olmaları dolayısıyla anlıyoruz. Bazı 
Cenevizliler de hanlardan ayrılarak, 
daha sakin kalmak için, mahalleler-
de kiraladıkları evlerde oturuyorlar-
dı... Şimal memleketleriyle yapılan 
ticaret dolayısıyla Volga bölgelerin-
den gelen Türk Bulgarlar da şehirde 
yerleşmişlerdi. Aynı vakfiye bunlara 
ait bir Medrese-i Bulgarî’nin mev-
cudiyetini haber veriyor. Bu suretle 

milletlerarası bir transit şehri haline gelen Sivas aynı zamanda 
iç ticaret merkezi ve Türkiye’nin dışarıya çıkardığı malların da 
bir pazarı idi. Şehrin büyük bir buğday istihsal sahasının mer-
kezinde bulunması da ehemmiyetini artırıyordu...
Ecnebiler, Orta çağda meşhur olan, Türk halılarını Sivas’taki 
ticarethanelerden satın alıyorlardı. Bugün Lyon müzesinde 
bulunup, üzerindeki kitabeden 1219 da Alâeddin Keykubâd 
için yapılmış olduğu anlaşılan bir halı (!) buradan alınmıştı. 
Kırmızı ipek üzerine altın telle yapılmış tezyinatı Selçuk halıcı-
lığının bir şah eseridir... 1276 da Sivas’tan sevk edilen Ceneviz 
emtiasını hâmil bir gemi yolda soyulmuş, diğer biri Sivas’tan 
aldığı zencefil yükünü Cenova’ya götürmüştü... 

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim do-
kuma, çift kanat, 18.yy. son çeyrek, 120x322 cm., Sivas Müzesi Env. No: 
235, Merkez Vişneli camiinden alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 170x348 cm., Sivas Müzesi Env. No: 129, Merkez Şehitler camiinden alınmıştır. (FK) 



Şehir bir ticaret merkezi olduğu kadar bir da sanayi merkezi 
haline gelmiş bulunuyordu. Bilhassa yünlü ve pamuklu do-
kuma yapımı ilerlemiş idi. Hamdullah Kazvini Sivas soflarının 
(Sûf-i Sivasî) meşhur olup İran’a kadar gittiğini söyler ki o 
zaman İran’ın sinaî inkişafı göz önüne getirilirse bu kumaş-
ların ehemmiyeti ve Sivas şehrinin sinaî faaliyeti daha kolay 
anlaşılır... 
Sâhib Ata vakfiyesi şehirde kârhane (fabrika) ve ma’sere (güç 
işler) adiyle bir takım imalâthanelerin bulunduğunu kayde-
der... Bütün Orta çağ Türkiye şehirlerinde olduğu gibi Sivas’ta 
da her ticaret ve san’at mensupları kendilerine mahsus çar-
şılarda oturarak çalışırlardı. Diğer taraftan tüccarları, kervan 
kafilelerini misafir etmek için şehirde birçok hanlar vardı... 
İbn Said, Ebu’l Fida ve Kalkaşandi ana şehirlerden ve büyük 
ticaret merkezlerinden olarak vasıflandırdığı Sivas ile Kayseri 
arasında yolcular için 24 hanın mevcut olduğunu söyler... Bu 
ticarî faaliyetler ve Selçuk Sultanlarının 
hususî alâka ve ihtimamları sayesinde 
Türkiye’nin birinci sınıf kültür merke-
zi haline gelen şehirde birçok medenî 
tesisler vücuda getirildi. Hastanesi, 
Medreseleri o zamanın başlıca kül-
tür yuvaları idi. Şehirde pek çok hayır 
müesseseleri vardı. Her tarafta imaret, 
zaviye, hankâh, cami, mescit, mektep, 
hamam, çeşme ve su sarnıçları vücuda 
getirilmişti.” (75)
Yüz yıl kadar süren Selçuk sonrası İl-
hanlı döneminde Sivas; sosyoekono-
mik konumunu korur ve gözde bir ti-
caret merkezi olmaya devam eder. İran 
İlhanlı Emirleri hazinelerine Sivas’tan 
gelen yüksek vergileri görünce bu ticari 
ortamı bozmadan Sivas ticaret merkez-
lerine ve bayındırlığına katkıda bulun-
maya özen gösterirler. 1338’de Bölge-
nin Türkmen Beyi Emir Alaaddin Eratna, 
İlhanlılardaki zayıflamayı görür ve 1343 
yılında, Tebriz’de İlhanlı tahtında oturan 
Süleyman Han ve Çobanlı Emir Şeyh 
Hasan üzerine yürüyerek onları yener 
ve Orta ve Doğu Anadolu’nun büyük bir 
kısmına egemen olur. Başkenti Sivas yapan Alaaddin Eretna 
Uygur Türklerindendir. Çok iyi bir tahsil görmüştür ve Arapçayı 
da çok edebi kullanır. Adil davranışlarıyla Sivas halkı kendisine 
abartılı biçimde “Köse Peygamber” lakabını vermeye başlar. 
Ancak her fani gibi o da sırasını savar ve Sivas ve orta Ana-
dolu 1381’de Kadı Burhanettin Ahmed yönetimine geçer. Kadı 
Burhaneddin Ahmed, Oğuz Salur boyuna mensuptur. Türk 
tarihinde eşi az bulunur bir devlet adamı, telif eser sahibi 
bir alim ve yiğit bir savaşçıdır. Burhaneddin Ahmed tahsilini 
Şam’da ve Kahire’de iyi hocalar nezaretinde tamamlar. İyi ata 
biner ve kılıç kullanır. Eretna Devletinde önce kadı sonra baş 
vezirliğe kadar yükselir. Alaaddin Eretna sonrasında kaosta 

bürokrasiden gelen ilk Hükümdar olur. Ama ilim adamlığını 
terk etmez. Sivas sarayları sabahlara kadar ulema ile sohbet 
ve hikmet meclislerine dönüşür. “İksir’us Saadat Fi Esrar’ül 
İbadat” adlı eseri onun zahiri ve batını ilimlerdeki derin hikmet 
bilgisini ortaya koyar. “Haşiye Ale’l Telvih”  Sadettin Taftazani-
nin Telvih’ine cevap olup onun ilim meclislerindeki otoritesini 
açıklar. “Divan-ı Ahmed” ise baş eseri olup ilim, hikmet ve 
edebiyattaki yetkinliğinin kanıtı kabul edilir. Bu çok müstesna 
insan Akkoyunlu Karayülük Osman’la yapılan çarpışmada esir 
düşer ve Sivas surları önünde yürütülen pazarlıklar esnasında 
vahşice şehit edilir (1398).
1399 kışı, 1400 baharı Sivas için en bedbaht yıllardır. Emir 
Timur bu kış, Sivas’ı istila ederek belki de bütün Türk tarihinin 
gördüğü en büyük katliamı yapar. “Şehri teslim ederseniz her-
kes emniyettedir” diyen Timur, sur kapıları kendisine açıldık-
tan sonra katliama başlar. Anadolu’nun en güzel, bayındır ve 

ticari bu şehrini bütün bir yıl boyunca 
yakar, taş taş üstünde bırakmaz yıkar. 
Böylece Anadolu’nun vergisi en yük-
sek büyük ekonomik ve ticari gücünü 
ortadan kaldırır. İç kale ve dış kale sur 
duvarları da dahil bütün şehrin önce 
hanları ve Pazar yerlerini, sarayları, 
medreseleri, hankahları (dergah) zavi-
yeleri, imaretleri yakılıp yıkılır. Halkın 
çok büyük çoğunluğu kılıçtan geçirilir. 
Bütün kütüphaneler ve yazma eserler 
ateşe verilir. Bütün bir Anadolu’da yüz 
yıllarca sürecek bu kıyımın ata sözünü 
Yıldırım Bayezid Han Bursa’da şöyle 
tarihe düşer: “Çal çoban çal... Ertuğrul 
gibi oğlun mu öldü? Sivas gibi Şehrin 
mı yıkıldı?” 
Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavüs 
çok sevdiği Sivas’ta oturur, I. Alâeddin 
Keykubâd’ın tahta çıkış merasimini Si-
vas’ta yapar, IV. Kılıç Aslan ve Selçuk 
sultanlarından sonra Anadolu’da hü-
küm süren İlhanlı Emirleri, sonraki dö-
nemde Alaaddin Eretna ve oğulları ile 
Kadı Burhaneddin Ahmed döneminde 
Sivas’ı merkez yaptıkları için şehir, eşsiz 

güzellikteki hanları, alış veriş çarşıları, sarayları, medreseleri, 
zaviyeleriyle o kadar ünlü olmasına rağmen Timur sonrasında 
maalesef bunlardan hiçbir iz kalmaz. Sultan İzzeddin Keykavus 
ve Sâhip Ata Fahreddin Ali’nin vakfiyesinden anlaşılır ki 13. 
Yüzyıldan itibaren Sivas’ta bugün gördüğümüz medreselerin 
on katı kadar büyük medreseler ve asrın en yetkin müder-
risleri bulunur: Medrese-i Selçukiye, Medrese-i Kemaliye, 
Medrese-i Bulgari, Medrese-i Terken Hatun, Medrese-i Su-
başı, Medrese-i Necmeddin Tusî, Medrese-i Giyaseddin Key-
husrev, Medrese-i Necmeddin Muhammed Hatibi, Medrese-i 
Emineddin Ali hem yakılmış ve hem yıkılmış olup bugün ha-
rabeleri dahi bulunmaz.

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı sarma 
kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 160x297 cm., Sivas 
Müzesi Env. No: 82, Merkez Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 179x330 cm., Sivas Müzesi Env. No: 270, Merkez Uzunhacıoğlu 
camiinden alınmıştır. (FK) 



Bu büyük kıyım ve yıkım ardından yaklaşık 250 boyunca Si-
vas adeta terk edilir. İlmi, ticari ve sosyal hayatı biter. Şehir 
harabeye döner. Osmanlı idaresinde 1650’lerden sonra Yeni 
İl’in kurulması ve Türkmen boylarının Sivas’a yerleştirilmesiyle 
birlikte şehir yeniden hayat bulmaya başlar. 1649 yılında şehri 
ziyaret eden Evliya Çelebinin verdiği bilgiler bu anlamıyla en-
teresan kayıtları da içerir:
“Selçuk mimarisinin en kıymetli yadigârlarından olan Gök 
Medrese yapıcısı Sâhib Fahreddin Ali’ye nisbetle Sâhibiye adı-
nı alır. Çok iyi bir tesadüf eseri olarak bize kadar gelmiş olan 
vakfiyesi, bozuk bir kopya olmasına rağmen, yalnız bu medre-
se hakkında değil Sivas tarihi hakkında kıymetli bir vesikadır. 
Bu devir medreselerini anlamak için bunun muhtevasından 
biraz bahsetmek faydalı olacaktır. İki kat olan Medresenin ya-
zın üst, kışın alt katında oturuluyordu. Evliya Çelebi Diyâr-i İs-
lâm’da emsaline rastlanmayan medresenin kale kapısı gibi bü-
yük bir kapısı olduğunu, dershaneleri ve 
talebelere mahsus olan odalarının seksen 
kadar yekûn tuttuğunu söyler. Vakfiyeye 
göre medresenin yanında bir mescid, 
bir kütüphane, bir de Dâr’uz-ziyâfe vardı. 
Medresenin bir müderrisi, iki muidi, 20 
kadar da talebesi mevcuttu. Mescidin bir 
imam, iki müezzin, kütüphanesinde bir 
hâfız-ı kütüp, bir kapıcı ve ferrâş bulunu-
yordu. Dâr-uz ziyâfe medresedekilerden 
başka oraya inen sâlih ve fakir kimselere 
yemek pişirmek için yapılmıştı. Evliya Çe-
lebenin bu hususî kaydetmesi müessese-
nin vâkifın şartlarına uygun olarak asırlar 
boyunca işlediğini göstermesi dolayısıyla 
mühimdir. Müezzinlerden biri minareden 
fakirlere ekmek atmakla mükellef olduğu-
nu vakfiye kaydediyor. Müderrise Dâruz 
ziyâfe’den verilen yemekten başka ayda 
150 dirhem gümüş, Talebenin ileri (fakîh) 
orta ve başlangıçtakilerinden her birine 
yemekten başka ayda 15, 10, 8 dirhem 
para tahsis edilmişti. Bütün müesseseye 
daimî bakmak üzere ayda 50 dirhem alan 
bir mimar tayin edilmişti. Muidlerin maaşı 
50 şer ve aşçının maaşı 15 dirhemdi... 
Şehirdeki iktisadî ve medenî inkişafla 
müvazi olarak yapılmış daha pek çok hayır müessesesi var-
dı. Bunlar arasında başlıca zaviyeleri, hânkahları ve imaretleri 
zikredebiliriz. Her sınıf halk ve misafirler için ayrı ayrı (konak-
lama) yerleri vardı. İbn Batuta orada bulunan Dâr’us siyâde’ye 
şeriflerden başka misafir kabul edilmediğini, misafirler orada 
kaldıkça her türlü ihtiyaçları sağlandıktan sonra yollandıkları 
zaman kendilerine azıkları dahi verildiğini yazar. Seyyah uğra-
dığı bütün Türkiye şehirlerinde olduğu gibi burada da Ahiler-
den her zümrenin kendisini zaviyelerine götürmek istedikleri-
ni ve halkın misafir götürmekten büyük bir sevinç ve övünç 
duyduklarını söyler... Orta çağ Türkiye’sinde her sınıf halk için 

ayrı misafirhaneler vardı... Tüccarlar yollardaki kervansaray-
larda parasız yiyip yattığı halde şehirlerdeki hanlarda ücretle 
kalırlardı. 
Pegolotti Sivas’tan geçerken bir yük emtea için hanlara ücret 
olarak 7 ve şehre girerken ve çıkarken, baç olarak da, 1’er akçe 
ödendiğini haber verir. Diğer sınıf halktan ilim adamları medre-
selere kondurulurdu ki Sahibiyenin Dâr-uz ziyâfe’si bu gibi ilim 
adamlarını misafir ederdi. Beyler saraylara, şeyh ve rindler de 
hânkah ve zaviyelere indirildi. Bunlar arasında şehrin şarkında 
bulunan Dârur Râha pek maruf idi. Elimizdeki vakfiyesi Dâr’ur 
Râhanın bir şeyhi, iki hafızı, aşçısı, aşçı muavini, hizmetçi ve 
ferraşı olup müslüman fakir, dul, yetim ve hastaları barındıran 
bir zaviye idi. Zaviyenin yanında bir cami, bir de imaret vardı. 
Ferideddin Tabib Hânekahı civarında bulunan Dar’ur Râha’nın 
pek zengin vakıfları olduğunu vakfiyesi göstermektedir... Ze-
keriya Kazvini’nın kışın şehirde kuşlara yem vermek için daimi 

vakıflar yapılmış olduğuna dair ifadesini 
zikretmek kâfidir.” (75)
Sivas bu dönemde “Eyaleti Rum“ adıyla 
Osmanlı eyaleti olur ve artık Türkmen oy-
maklarının yeni elidir: 
“Yeni-îl: Sivas’ın güneyindeki Mancılık, 
Gürün Hekimhan arasındaki bölgede ya-
şayan oymakların adıdır. Mancılık ile Gü-
rün arasındaki araziye Uzunyayla denilir. 
Hekimhan’ın kuzey doğusunda ve Alaca-
han’ın güney doğusundaki Yellüce dağı 
da Yeni-Il’in en ünlü yaylalarından biridir. 
Yeni-İl mâlî bakımdan III. Murad’ın anası 
Nur-Bânû’ nun Üsküdar’da yaptırdığı câ-
miin evkafına bağlanır. Bu sebeble vesi-
kalarda bu topluluğa“ Üsküdar Türkmeni” 
denilir. Bu topluluk, biri Dulkadırlu’ya, di-
ğeri Haleb Türkmenleri’ne mensup olmak 
üzere, iki koldan meydana gelir. Haleb 
Türkmenleri’ne mensup kola Yaban-Eri 
denilir. Çünkü, bu kol bölgede ancak ya-
zın oturmakta, kışın Haleb bölgesine in-
mektedir. Dulkadırlu kolu ise umumiyetle 
çiftçilik yapmaktadır. 
Yaban-Eriler’in çoğunun Beğdili boyuna 
mensup oymaklardan meydana geldiği 
görülüyor. Başlıca Yaban-Eri teşekkülleri: 

Beğ-Dili, Bayat, Avşar, Bayındır, Harbendelu, Kara-Koyunlu... 
Yeni-ll’in, İdarî teşkilâtı 1858-59 yılına kadar sürmüştür... 
Ulu-Yörük, başlıca Sivas, Amasya ve Tokat bölgelerinde ya-
şamakta olup, bu topluluğun bazı oymakları batıda, Anka-
ra ve Kırşehir bölgesine kadar yayılmışlardır... Bu topluluğu 
meydana getiren başlıca bölükler şunlardır: Il-Beğlu, Çepni, 
Kulağuzlu, Ak-Kuzulu, Ak-Salur, Tatlu, Gerâmpâ, Gökçelu, Şe-
refeddinlu, Çunğar, Ballu, Çapanlu, İkizlu, Çavurçı, Ustacalu, 
Dodurğa, özlü, Kırıklu, Kara-Fakihlu, Turğutlu, Ağça-Koyunlu 
(Dulkadırlu’dan), Ali-Beğlu, Kuzu-Güllü, Kara-Keçilu, İnallu 
(Haleb Türkmenlerinden).” (76)

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı 
sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 75x255 
cm., Sivas Müzesi Env. No: 146, Merkez Serçeli camiin-
den alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 101x163 cm., Sivas Müzesi Env. No: 130, Merkez Kabalı camiinden 
alınmıştır. (FK) 



Devleti Aliye, Osmanlı tarihinde, Türkmen boyu, eli, ulusu yeri-
ne, bu Türkmenlerin hiyerarşik yapılanmasına göre cemaat ket-
hüdası, aşiret beyi, Türkmen ağası ve boylar beyi olan kişiler ön 
planda tutulur ve Beylerin isimleriyle tarihler düşülerek, olaylar 
bu isimler çevresinde kaydedilir. Vakanüvislerden oluşan resmi 
tarih yazıcıları ise siyasi olayların etrafında odaklandıkları için 
göçer, konar-göçer veya yerleşik Türkmen topluluklarının sos-
yokültürel veya sosyoekonomik hayatları bu tarihi kayıtlar içinde 
maalesef bulunmaz. Bu nedenle de Anadolu Türkmenleriyle il-
gili tarihi bilgilerimiz sınırlı kalır. Üsküdar Türkmenleri vakfı gibi 
Valide Sultan vakıflarından veya diğer Hünkar yakınları vakıfları 
kayıtları içindeki bilgiler bu anlamıyla Türkmen obalarının ilk ya-
zılı başvuru kaynağını oluşturur. Sivas ve çevresinde ilk Osmanlı 
tahrirleri ise ancak Yavuz Sultan Selim Han’ın, 
Mısır seferinden döndükten sonra başlar. 
(Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi tahrir def-
terleri, 915-1007) 
Anadolu’da Devleti Aliye, Osmanlı egemen-
liğinin tam kurulmasıyla birlikte Türkmen 
kayıtları da şekillenmeye başlar. Batı Anado-
lu’daki konar-göçer Türkmenlerin Yörük diye 
isimlendirildiği, Ankara’dan doğuya da bu 
oymakların “Türkmen” adıyla kayıt altına alın-
dığı dikkat çeker. Vesikalarda Yörük, toprağı 
olmayan, bir yerde yerleşmiş olmayan “gö-
çer” olarak nitelendirilir. Yörük gibi göçer ol-
mayan ancak kışlaklara yerleşip yazın yaylaya 
çıkan konar göçer Türkmenler ise vesikalarda 
“Yörük Türkmeni” olarak anılır. Sivas’a yerle-
şen Yeni İl Türkmenlerine “Ulu Yörük taifesi”, 
Halep Türkmenleri için “Yörükan-ı Halep”, 
Dulkadir Türkmenleri için “Yörükan-ı Maraş”, 
Bozok bölgesi Türkmenleri için, “Yörükan-ı 
Bozok” adı verilmesi onların yazladığı veya 
kışladığı mahallere izafeten verilen “bölgesel” 
isimlerdir. 
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi 
Devleti Aliye, Osmanlı çok büyük sürülere sahip bu konar gö-
çerleri hem bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışır, hem de 
hayvancılığı teşvik etmek üzere onların kışlaklarda yerleşmele-
rini, tahsis edilmiş yayalara çıkarak da hayvancılık faaliyetlerini 
devam ettirmelerini teşvik eder. Böylece, bir yandan Türkmen-
lerin yaylak-kışlak güzergâhları dışına çıkarak vergi kaçınmala-
rını önler; diğer yandan, Sarayın, payitahtın, ordunun ve büyük 
şehirlerin temel ihtiyaçları olan hayvan ve hayvansal ürünlerin 
tedarikinde süreklilik temin edilmiş olur.
12. yüzyılın ilk dönemlerinden itibaren Anadolu’ da en fazla 
yaygın olan Türkmen oymağı, Dulkadirli Ulusudur. Horasan’dan 
çıkıp Halep Lazkiye arası Amik ovasına konan Dulkadırlı büyük 
eli, Hatay üzerinden önce Adana çevresine, bir kısmı Urfa, Di-
yarıbekr çevresine, büyük bir kısmı ise Maraş Elbistan’a, bura-
dan Malatya üzerinden Sivas Yeni İle Tokat ve Niksar üzerinden 
Amasya’ya kadar yerleşirler. Elbistan üzerinden diğer büyük kol 
Sivas Uzun yayla üzerinden Yozgat Bozok’a, Ankara üzerinden 
Kütahya ve Aydın’a kadar yayılırlar. Boz-ulus imiyle tahrirlere ge-
çen Türkmenler ise, 1600’lü yılların başında Halep Lazkiye ova-

larından önce Güneydoğu Anadolu’ya,  sonra Orta Anadolu’ya, 
Vilayet-i Rum (Sivas ve bağlı sancaklar) Ankara, Aydın, Keskin, 
Kırşehir ve Karaman bölgelerine yerleşmeye başlarlar. 
Sivas’ın güneyinde Divriği, Şarkışla, Kangal ve Gürün ile çev-
relenen sahada bulunan “Yeni İl” Türkmenleri, Şarkışla Kilim 
tasarımları bölümünde detaylı iskan tarihleri verilen Dulkadir 
ve Halep Türkmenlerine mensup cemaatlerden oluşur. Nurbanu 
Sultan’ın Üsküdar’da yaptırdığı cami evkafı reayası olduklarından 
“Üsküdar Türkmeni” diye anılırlar. Bayat, Döğer, Beğdili, Harben-
delü, İnallu gibi büyük taifelerle, bağlı irili ufaklı cemaatlerden 
oluşan Halep Türkmenleri, kışın Amik ovasında kalıp yazları Yeni 
İl’e yaylağa çıkarken 1680’li yıllarda Sivas çevresindeki “kışla” 
lara yerleşirler. Timur’un büyük yıkımı sonrasında Sivas’ın  yeni-

den abat edilmesi için Sivas güneyinde 1680 
yılından sonra yerleştirilen oymakların genel 
adı, Devleti Aliye, Osmanlı yönetiminde artık 
Yeni İl’dir. 
Devleti Aliye’nin XVII. Yüzyılda uyguladığı is-
kân politikasında, derbent ve menzil merkez-
leri etrafında Türkmen oymakların yerleşimi-
nin de amaçlandığı görülür. Önemli yol aksı 
Sivas Malatya Elbistan hattında Hekimhan, 
Hasançelebi, Alacahan, Kangal, Ulaş kasaba-
ları derbent merkezli oluşturulan kazalardır. 
XVIII. Yüzyılda Alacahan’ın iskânı için oymak-
larla Sivas Sancağı arasında sorunlar yaşan-
ması üzerine 1734 yılında İran’daki Türkmen 
oymakları buraya getirilerek yerleştirilir. Sivas 
kilim dokumalarının çeşitliliği noktasında bu 
yerleşimlerin iskan tarihi bu açılardan çok 
önemlidir:
Osmanlıda Menzil, haberci “ulak”ların bir an 
önce hedefine ulaştırılması için kurulan ko-
naklama noktalarıdır. Ulaklar yasalarda önem-
li ayrıcalıkları olan gruptur. Ulak’a haberi gö-
türmek için lazım olan at, yiyecek, içecek tüm 

ihtiyaçları ve sair isteklerinin sağlanması, acil temin edilmesi ge-
rekli bir alandır. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Ulak-
lara “inam hükmü” yetki belgesi verilir ve “ulak, menzil” yetkin 
kişi ve kurumlar arasına girer. Daha sonraki yıllarda Menziller 
harekat eden ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında için başlıca 
merkezler olur, yetkisi ve mali kaynakları artar. Menzili “Menzil 
Emini” yönetir ve Menzillin harcamaları ise, menzilin bulunduğu 
çevre Türkmen obalarından alınan vergilerle karşılanır. Menzil-
lerin ihtiyaçları için vergi vermekle mükellef Türkmen obalarına 
“ocaklık” denir. Türkmen Ağaları Menzil vergilerini oymaklara 
tayin ettikleri “menzilkeş”ler aracılığıyla toplarlar.
Devleti Aliye ulaşım aksında önemli kurumlardan biri de “der-
bent” lerdir. Farsça’da “der-geçit, bend-tutmak” anlamında kul-
lanılır. Bazı vilayetlerde “Belen” adı da kullanılır. “Bel” kökü; bir 
vadiden başka bir vadiye tehlikeli geçit anlamındadır. Derbent 
kurumu, yolların kavşak noktalarında, tehlike arz eden geçitlerde 
görev yapar. Derbentler, Menzillerden ayrı olarak yol güvenliği 
için kurulan kurumlar olup bunların finansmanı da yine bu çev-
reye Türkmen oymaklarının yerleştirilmesiyle ve onlardan alınan 
vergiler ile karşılanır.

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri 
atkılı sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çey-
rek, 110x185 cm., Sivas Müzesi Env. No: 240, 
Merkez Seyitpaşa camiinden alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 139x236 cm., Sivas Müzesi Env. No: 367, Divriği Ulu camiinden 
alınmıştır. (FK) 



Devleti Aliye Osmanlı ana ulaşım yol hattı; Üsküdar, Gebze, İz-
nik, Bolu, Tosya, Merzifon, Tokat, Sivas Eyaleti Rum, Hasançe-
lebi (Hekimhan), Malatya, Harput (Elazığ), Diyarıbekr, Musul 
ve Bağdat güzergahıdır. Doğal olarak menzil noktaları bu ana 
yol üzerinde yerleştirilen Türkmen oymaklarıyla korunur ve 
iaşeleri de buraya yerleşen Türkmen boylarından alınan ver-
gilerle sağlanır. Sivas menzil noktaları Türkmen iskanı detayını 
ise 1655 yılında, ayaklanan Bitlis Han’ın üzerine gönderilen 
melek Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuna katılan 
Evliya Çelebi’den anlarız:
“Sivas’tan Malatya’ya doğru yola çıkan ordunun uğradığı ilk 
menzilde, Sivas Eğri köprüden geçilip 7 saatte Ulaş’a varılır. 
Türkmen Ağası yönetimindeki Ulaş kasabasında cami, han ve 
dükkanlar vardır. Ulaş’tan Sultan Hasana şiddetli kar ve tipi 
içinde dikili taşlar ve çam ağaçları içinden bin bir güçlükle  
geçilir. Sivas’ta ağır kış nedeniyle 
Türkmen Ağaları bu taş ve çamları 
yolcuların yolunu kaybetmemeleri 
için dikerler. Sultan Hasandan Kan-
gala yol ancak yedi saatte alınabi-
lir. Türkmen Ağası yönetimindeki 
Kangal’da han, cami, birkaç dükkân 
vardır. Kangal’dan Alacahan men-
ziline ulaşılır. Burada siyah beyaz 
taşlarla örülmüş meşhur han var-
dır. Bu menzil de Türkmen Ağası 
yönetimindedir. Alacahan’dan Ha-
sançelebi (Hekimhan) menziline 
kar fırtınası altında güçlükle ulaşılır. 
Hasançelebi 300 hanelik bir köydür 
ve köyde cami ve han vardır. Aha-
lisi Türkmenlerden oluşur. Hasan-
çelebi’den yola çıkan ordu şiddetli 
kar ve tipide aradaki Çökeç köyüne 
sığınmak zorunda kalır. 100 haneli 
Çökeç’te Türkmenler yaşar. Hekim-
han’dan Hasanbadruk menziline yol 
ancak 7 saatte alınır. Hasanbadruk 
menzili, Malatya güzergâhının sınırı 
olup 200 haneli köydür. Köyde bir 
han ve kubbeli bir camisi vardır. 
Ordunun geleceğini haber alan 
buraya yerleşen Şahsevenler köyü terk edip dağlara kaçarlar. 
Sonra ordu Malatya’ya varır.” (77)
Devleti Aliye topraklarında gerek askeri gerekse ticari yolların 
korunması ve muhafazası ile beraber, kırsal bölge ahalisinin 
emniyetini sağlamak üzere  “derbentçi ve köprücü” denen 
hizmet sınıflı ihdas edilir. Derbentçi ve köprücüler genellik-
ler Türkmen oymaklarının göçer kolundan, topraksız ve 24 
koyundan daha az geliri olan fakir kimselerden tercih edilir. 
Bunlar gördükleri hizmetler karşılığında Avarız-ı Divani ve 
Örf-i Tekâliften muaf tutulur. Böylece daha fakir kesim de bu 
derbentlerde yerleştirilerek onların iskânları çözülmüş olur. 
Her derbent mahallinde kısa bir süre sonra yeni bir iskân yeri 

doğarak köy yerleşimi haline gelir.
Konar-göçer Türkmenlerin padişah ve Valide Sultan haslarına 
dâhil edilenler mali bakımdan mukataaya verilmek suretiyle 
idare edilir ve başlarına Sivas Eyaleti Rum emriyle “Türkmen 
Ağası” atanır. Türkmen Ağasının asıl görevi, cemaat kethüda-
larının ve Boy Beylerinin başı ve sorumlusu olarak onların 
kendi reayalarından tahsil ettikleri vergileri Sancak merkezine 
ulaştırılmasıdır. Türkmen Ağaları, tahsil edilecek verginin ada-
letle dağılımının oluşturmak amacıyla tahrirlerin yenilenmesini 
de sağlar. Maddi gücünü kaybetmiş veya o yılki vergilerinin 
tamamını ödeyememiş oymak ve aşiretlerden vergi indirimi 
yapılmasını ve durumlarının yeniden tespitini kaza veya san-
cak merkezine bildirir. Böylece, maddi olarak dağılmaya başla-
yan oymak ve aşiretlerin yeniden toparlaması imkânını temin 
ederler. 

Devleti Aliye topraklarında yerleştiri-
len aşiretlerin iskanında çok dikkatli 
bazı kriterlerin uygulandığı göze çar-
par. Bir bölgeye ilk yerleştirme “kışla” 
tabir edilen merkezde başlar ve arazi 
durumuna ve yaylaklara bakılarak 
Türkmen oymakları köyler halinde 
coğrafi alana göre kışla merkezli bir 
çember içinde ve başlarında bir Türk-
men Ağası atanarak iskan edilir. 
Ancak gerek kışla merkezinde gerek-
se yakın köylerde birbiri ile akraba 
olanlar değil, aksi yönde akraba ol-
mayan başka başka Türkmen boyları 
birbirine komşu yapılır. Hatta bu an-
lamda bu iskana razı olmayanlarca 
çok sayıda asayiş olayları ortaya çıkar. 
Böylece Türkmen boyları Anado-
lu’nun çeşitli bölgelerine hep bu dü-
zende yerleştirilmeye çalışılır. Burada 
köyler arasındaki aşiret bağlarının 
kısa sürede erimesi ve aşiret yapılan-
masından devlete giden ulusallaşma 
istemi dikkati çeker. Türkmen oymak-
ların homojen bir bütünlüğe kavuş-
ması ve tümel bir “Osmanlı” milliyeti-
nin hedeflendiği çok açıktır. 

Sivas Eyaleti Rum, Yeni İl Türkmenleri 16. Yüzyılda Sivas, Şar-
kışla’dan başlayarak, Gemerek, Kangal, Mancılık, Alacahan’a 
kadar geniş bir çevreye yerleştirilmeye başlandıkları zaman, 
Has reayasına alınır ve Üsküdar’daki Valide Sultan Vakfına 
bağlanır. Vakıf defterlerinde “Üsküdar Türkmeni” yazılması bu 
ilişki ve vergilendirme yüzündendir. Hemen sonra aynı alana 
yerleştirilen Amik ovasından gelen Halep Türkmenleri de aynı 
evkafın mukataasına bağlanırlar. Sivas Hafik Koçgiri (Zara) ci-
varına yaylaya çıkar ve Dulkadirli teşekkülleri ile beraber Ye-
ni-İl meydana getirirler. Böylece XVI. Yüzyıl sonlarında Sivas 
Eyalet-i Rum’da tahrirlerde toplam 3021 tımar has reayası kayıt 
altına alınmış olur.

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, eğri atkılı sarma kontürlü 
kilim dokuma, çift kanat, 19.yy. ilk çeyrek, 160x370 cm., Sivas Müzesi 
Env. No: 375, Divriği Ulu camiinden alınmıştır. (FK) 
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Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, 19.yy. ilk çeyrek, 170x325 cm., Sivas Müzesi Env. No: 249, Merkez Mehmetpaşa camiinden 
alınmıştır. (FK) 



Anadolu’da bir şekilde iskana tabi tutulan Türkmen oymağı göçer ve ya ko-
nar-göçer aileler, bütün ihtiyaçlarını kendileri üretirler. Sosyal antropolojik 
gözlemde çok enteresandır ki, bütün bu Anadolu Türkmen oymakları, bu 
aziz toprakları kendilerine yurt edinirken, bu topraklara kendi özünü maya-
lar, ruhunu katarlar. Ehramından gömleğine, halı ve kiliminden yük ve erzak 
torbasına, çul, çuval heybeden kıl çadır örtüsüne, kap kacaklarından at nalı, 
eyerine, ahşaptan taşa bütün el zanaatlarında mahir bir kabiliyetle Türkmen 
etnografyasına ait günlük yaşamın bütün ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla, ken-
dileri karşılar; kalan ihtiyaçlarını da kışla veya kaza merkezilerinde kurulan 
çarşı ve pazarlarda kendi ürettiklerini takas vererek satın alırlar. Bu nedenle ve 
muazzam ticari ve etnografik iç dinamikleriyle, kendi kendine yeten Türkmen 
oymaklarının “kanaatkar” bir iktisadi ve ticari yaşam kurgusu bulunur. 
Sadece iktisadi terminoloji ile konuyu değerlendirenler, sosyoekonomik veriyi 
tahlil etmeden, yanlış biçimde “içine kapalı ekonomi” olarak değerlendirip 
geçerler. 1680-90’larda sadece Sivas Yeni İl, Şehrikışla’da “Yaban eri” Türk-
menlerin 2 milyon vergilendirilmiş koyunu vardır. Her sene en az 3000-4000 
koyun, sürüler halinde Payitaht İstanbul’a yola çıkarlar. Et, ihtiyacı bir tarafa 
bunlardan elde edilen yünlerin, süt ve süt ürünlerinin, derinin Osmanlı şe-
hirlerindeki ticarete olan katkıları düşünüldüğünde, bunun inanılmaz boyutlar 
taşıdığı ve içine kapalı bir ekonomi asla olmadığı görülür. 
Devleti Aliye’nin Türkmen oymaklarını önce “kışla”lara yerleştirip yayla adresi 
verme planlaması, onların göçer ve konar-göçer yaşamına devam etmelerini 
istemesi ve hatta teşvik etmesi bu anlamda çok büyük bir ticari stratejidir.
Anadolu Osmanlı şehirlerinin ve pazarlarının Türkmen yaylalarından ve kış-
laklardan bekledikleri hayvansal ürünler dışındaki en güzide beklenti ise halı 
ve kilim dokumalardır. Çünkü bu takaslardaki en kıymetli parçalar muhteşem 
albenili halı ve kilimlerdir. En iyi fiyata her daim alıcı bulan halı ve kilimler, 
Anadolu Türkmenlerinin zirveye taşınan ticari başarısıdır. 
Koyun kırkımı yapağılar obalarda yıkanıp yün olur, Sivas coğrafyasının bitki-
leriyle boyanarak, 2000 yıllık bir estetik gelenek zinciri bozulmadan ıstarlarda 
ilme ilme dokunur ve önümüze gelirler. Tamamı o obadaki malzemeler, o 
sihirli Türkmen elinde bir ezoterik öyküyü yüklenip bizimle buluşurlar... 
Sadece Sivas’ta Batıda Gemerek, Şehrikışla’dan başlayarak doğuda Koçgiri 
(Zara) dan Divriği’ye uzanan bu platolar her bir köyünde başka bir ezoterik es-
tetiği bizimle buluşturma kabiliyetindedir. Köy köy bu coğrafyayı gezip halı ve 
kilim dokumalarını yakından tanımadan; herhangi bir köy camisinde karşımıza 
çıkan çok farklı Türkmen boyundan miras kalmış bir muhteşem dokumayı 
betimlemek, ezberci bakış olup, konunun da en tehlikeli kısmıdır. 
Bu açıdan bu kitapta, sol ve sağ sayfalarda verdiğimiz akraba tasarımlar her 
sayfayı çevirdiğinizde farklı bir Türkmen tasarımını sizinle buluşturacak ve çok 
dikkatle izlendiğinde sizlere çok farklı hikayeler anlatacaktır. 
Birbirine bakan her iki sayfadaki akraba geleneksel kilimler, bir sonraki sayfada 
son derece ayrı tasarımlar olarak Sivas’taki Türkmen oymakların çeşitliliğini de 
gözler önüne serer nitelikte sunulmuştur. Ve bu tasarım gelenekleri, Anado-
lu’nun farklı illerine gittiğinizde devam eden bir çizgide her zaman karşımıza 
çıkar potansiyeldedir. Araştırmacılık gücünüz nispetinde Anadolu’ya yaklaşık 
800 yılda yerleşen bu göçü ise sadece bu akraba tasarımları takip ederek bile 
keşfedilme yolculuğunuz mümkündür. Yeni halı kilim araştırmacılarına öneri-
miz, bu detaylara vakıf olmadan Anadolu halı ve kilimlerimizi lisans- doktora 
tezlerinize lütfen artık malzeme yapıp komik duruma düşmeyiniz. Türkmen 
geleneksel tasarım detaylarında ustalığa erişmeden yapılan alel-acele ve yan-
lış betimlemeler, bu kadim kültüre yapılacak çok çok büyük kötülüktür. 

Türkmen Oymakların İktisadi Yeterliği

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, 
19.yy. ilk çeyrek, çift kanat, 155x310 cm., Sivas Müzesi Env. No: 436, Vakıf 
Cami teberrukatı (FK) 

Sivas Kilimi, İç Anadolu, Düz atkı yüzlü, İlikli, sarma kontürlü kilim dokuma, 
19.yy. ilk çeyrek, çift kanat, 140x358 cm., Sivas Müzesi Env. No: 209, Merkez 
kale camiinden alınmıştır. (FK) 
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Sarıkeçili Sık cicim, Koçbaşlı Farda, Isparta Anamas yaylası, Eğirdir çevresi, 19.yy. ilk çeyrek, (MG) 



GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-12 GELENEKSEL TÜRKMEN TASARIMLARI-12 
SARIKEÇİLİ   DOKUMALARISARIKEÇİLİ   DOKUMALARI



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                268

Sarıkeçili çapraz zili, Eğerkaşlı namazlağ, İçel Mut yaylaları, Güney Anadolu, Kenarlarda sık motifli çapraz zili dokuma, 19.yy. ikinci çeyrek, 110x168 cm., Sivas Müzesi Env. 
No: 69, Merkez Abadan camiinden alınmıştır. (FK) 



Sarıkeçili Yörüklerinin; Oğuz Eli, Bozok Kolu, Kayı Boyundan 
geldiği düşünülse de şimdilik bu konuyu netleştiren detay bir 
belge yayımlanmış değildir. Oğuzlar konusunun en kıymetli 
çalışması Faruk Sümer’in Oğuzlar, Türkmenler çalışmasında 
bütün Oğuz boylarıyla ilgili çok detay bilgiler bulunmasına kar-
şın Sarıkeçililer konusunda erken tarihlere ait bilgi bulunmaz. 
16 yüzyıldan itibaren başlayan düzenli tahrirlerden sonra, Os-
manlı arşiv belgelerinde, Sarıgeçi, Sarıgeçili, Sarıgeçilü Aşire-
ti olarak Teke sancağı (Antalya, Kaş kazaları) Hamid Sancağı 
(Burdur ve Yalvaç kazası) Aydın Sancağı (Güzelhisar, Akşehir, 
Karahisar-ı Sahib) ve Saruhan Sancaklarında Konargöçer Yö-
rükan Taifeleri içinden kayıtların mevcudiyeti (78) daha geç 
dönemler Anadolu iskanı içinde tamamen “göçer” Sarıkeçili 
Oymağının vesikalardaki beliriş dönemidir. 
Sarıkeçili Yörükleri genelde Toroslar silsilesinin İç-İl Sanca-
ğı (Mersin) başlayan doğu kısmı ile Teke (Antalya) ve Hamid 
Sancağı (Isparta) sona eren batı silsi-
lesi hinterlandında göçer olarak yaşa-
yan Türkmen oymağıdır. 
Doğu Toros Sarıkeçilil Yörükleri kışları 
Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar hattında 
Torosların güney yamacında sahillde 
kalıp, yazları Akşehir, Seydişehir, Ka-
raman, Beyşehir, Ahırlı, Hadim, Boz-
kır, Kadınhanı, Ilgın, Yalıhüyük, Taş-
kent Sarıveliler ve Ermenek ilçelerine 
yakın yaylalara çıkarlar. 
Batı Toros Sarıkeçili Yörükleri ise kı-
şın Anamur, Manavgat, Serik güzer-
gahında kalıp yazları İsparta Anamas 
yaylası, Burdur Bucak Karağan dağı 
yaylalarına çıkarlar. Torosların güney 
ve kuzey yamaçları eksenindeki yay-
lak ve kışlak göçleri nedeniyle özellik-
le Beyşehir, Eğirdir Isparta ve Burdur 
hattındaki Sarıkeçili Yörüklerin çoğun-
lukla erken dönemde artık yerleşik 
düzene geçtiği görülür. Sarıkeçililerin 
1737-38’de Konya ovasında yapılan büyük bir cirit oyununda 
çok büyük kahramanlık ve başarı göstermiş olmaları üzerine 
Mevlâna postnişininin takdirini kazandıkları ve hayır duaları 
aldıkları aşirette büyük bir iftiharla hala hikâye edilir (79).
Sarıkeçili Yörükleri yakın zamana kadar tam anlamıyla göçer 
olduğu için geçim kaynağı da tamamıyla küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliği üzerine kurguludur denilebilir. Bu zor koşulların et-
nografik gereksinimleri dolayısıyla dokuma el zanaatlarındaki 
hünerleriyle çok ünlüdürler. Kıl çözgüler üzerine yün atkı sar-
malı sık cicim ve çapraz zili dokumaları özellikle koçboynuzlu 
namazlağ ve eğerkaşlı fardaları dünyanın en güzel tasarımları 
arasında yer alır. Sonsuzluk sarmal harika motif düzeni, Sarı-
keçililerin derin sonsuzluk yolcuları olduğunu adeta belgeler.
Göçer bir hayatın etnografik dünyası, yerleşik mekan ortamı ve 
yaşam tarzından çok farklı kriterlere bağlıdır. Bu açıdan haya-
tını tamamen göçer bir düzende kurgulamış Sarıkeçili Yörük-

lerinde gündelik hayat da tamamıyla hayvanlarının bakım ve 
korunmasına yönelik dizayn edilir. Bu açıdan ekmek tekneleri 
olan keçi ve koyunlarının yaşamlarını kolaylaştıracak meralar-
da kendileri de yaşamak zorundadırlar ve gündelik hayatları 
hep bu göç düzenine göre tasarımlanan eşyalardan oluşur. 
Dokumalar bu yönüyle onların hem taşıma ve hem de kolay 
kullanımıyla başlıca eşyaları konumuna yükselir. Bu dokuma-
larda da üretim, öncelikle fonksiyonel olmasına bağlıdır: Gi-
yecek koymak için ala çuval, (harda çuvalı, farda çuvalı, giysi 
çuvalı) kıl çadırda girişin hemen karşısına sıralanır. Oturunca 
onlara yaslanılır. Üzerine yataklar konulur. Taşıma sırasında 
kolaylık olması açısından da çuvallar çift olarak dokunur. Un 
çuvalı, yem çuvalı, çuval eniği de diğer çuval dokumalarıdır. 
Çadırın zeminine keçe serilir onun üstüne çul (zili dokuma) ve 
kilim serilir. Namazlağ (seccade) dokumaları en özel olanlar-
dır. Cenazede tabutun üzerine örtülür ve sonrasında camiye 

vakfedilir. Heybeler terki heybesi ve 
su heybesi olarak dokunur. Ayrıca 
yem torbası, tuz torbası, un torbası 
en zorunlu ihtiyaç olup başta gelen 
dokumalardır.
Yaz veya kışta genellikle mekân kıl 
çadırlardır. Doğal olarak kıl çadır do-
kuması başlangıç dokuma kültürünü 
oluşturur. Çadır düz bezayağı olarak 
tamamen keçi kılından dokunur. Yağ-
mur yağdığında içeriye su girmez, 
güneşten etkilenmez, içeride ateş ya-
kıldığında duman yukarı çıkıp süzülür 
ve zehirlenme yapmaz, sökülmesi ve 
kurulması çok kolaydır. Bu özelliğin-
den dolayı Sarıkeçili Yörükleri daima 
kıl çadır kullanılırlar. Göçlerde yap-
tığımız gözlemlerde direk sayısının 
5 olmasının nedenini İslam’ın beş 
şartına bağlasalar da direk sayısının 
çadırın büyüklüğüne göre değiştiği 
de görülür.

Dokuma malzemeleri geçmişte tamamen geleneksel yöntem-
lerle hazırlanırken günümüzde maalesef artık hazır ipler de 
kullanılır. Hava durumuna göre keçiler temmuz sonundan iti-
baren ağustos ayı içerisinde kırkılır. Koyunlar ise mayıs ayında 
ilk kırkımı eylül ’de ise güz kırkımı yapılır. Dokumalarda mayıs 
kırkımı yünler, kepenek yapımında ise güz kırkımı yünler kul-
lanılır. Koyunlar kırkımdan önce yıkanır. Taranan yün ve kıl 
yayda atılır, özeme yapılarak kirmanda eğirilir. Çözgü ve atkılar 
çarkta tekrar bükülerek gergilenir. 
İpler ya boyanır veya yakın köylerdeki boyacıya götürülür. Do-
kumalar geleneksel Istarlarda yapılır. Yazın ağaç gölgesinde 
veya çadır içerisine kurularak boş vakitlerde ihtiyaç olan do-
kumalar yapılabilir. Çuvallarda genellikle sık motifli cicim ve 
sumak, yaygılarda zili ve kilim, heybelerde cicim, zili sumak, 
namazlağlarda ise çapraz zili ve sık motifli cicim tekniğinin 
kullanıldığı gözlemlenir.

Sarıkeçili çapraz zili, Eğerkaşlı namazlağ, Anamas yaylası, Isparta 
Eğirdir çevresi, Güney Anadolu, Kenarlarda sık motifli çapraz zili 
dokuma, 19.yy. üçüncü çeyrek, Isparta Müzesi Koleksiyonu (FK) 
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Konya Sultan Alaeddin Keykubat Camii, Mihrap ve piramidel kubbe trompları seramikleri Selçuklu süslemesi detayı, 1221 (FK) 



BUHARA’DAN ANADOLU’YA TAŞINAN BUHARA’DAN ANADOLU’YA TAŞINAN 
KİRKİT SESLERİKİRKİT SESLERİ
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Müzesi Halı Katalogu, C:1, 2021, Konya, Kat. No: 87, (Lütfi Önel Arşivi) Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından 1296’da yaptırılan Anadolu’nun Ankara Ahi Şerafeddin 
Camisi gibi çağdaşı ilk ahşap camisi olan muhteşem bu anıt eser camide bulunan Selçuklu halıları, hammaddesi, tasarımları ve boyarmaddeleri ile Alaeddin Camisi halılarıyla 
çok çok benzer özellikler gösterirler. Seramik mihrabı ve halılarının Konya’da aynı atölyelerde aynı yüzyıl içinde dokundukları düşünülür.  
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Selçuklu dönemi Anadolu Türk halı kültürünü anlayabilmek 
için devrin önemli tarihi olaylarını bilmek ve bu halıların ya-
pılmasına vesile olan Alaaddin Caminin banisi, eşsiz stratejist 
Sultan I. Alaeddin Keykubad’ı anlamak adeta zorunluluktur.
(80) Anadolu Selçuklularının 10. Sultanı I. Alaeddin Keyku-
bad, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğludur. 1190 yılında 
dünyaya geldiği tahmin edilir. Babası I. Gıyaseddin Keyhüs-
rev’in 1196 yılında tahtını, kardeşi Rükneddin Süleymanşah’a 
bırakarak ayrılması ile Anadolu’nun pek çok yerini babasıyla 
birlikte gezen Alaeddin; Kilikya’da, Eyyubî Halep ve Şam’da, 
İstanbul ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içeri-
sindeki pek çok şehirde ikamet etmek zorunda kalır. 
Babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1205 yılında Konya’da yeni-
den tahta çıktığında Alaeddin, henüz 15 yaşındadır ve tecrübe 
kazanması için Tokat’a Melik olarak atanır. 6 yıl sonra, 1211 
yılında babasının İznik İmparatoru Laskaris’le yaptığı Alaşehir 
Savaşı’nda şehit olması üzerine abisi Malatya Meliki İzzeddin 
Keykavus’un Sivas’ta Selçuklu tahtına 
çıkmasına itiraz eder. Ancak henüz çok 
gençtir ve Ankara Kalesinde Sultan I. İz-
zeddin Keykavus’a teslim olmak zorunda 
kalır. 
Abisi onu Malatya, Minşar Kalesi’ne 
hapseder. 40 yaşında verem hastalığın-
dan 1220’de vefat eden abisi I. İzzed-
din Keykavus’un, kendi yaptırdığı Sivas 
Daruşşifasına defnedilmesi üzerine, Si-
vas’ta 30 yaşında Anadolu Selçukluları 
tahtına büyük bir şölenle oturur. Döne-
min Halifesi Abbasi Sultanı Nâsır, devrin 
ünlü âlimi Şihâbeddin Sühreverdi ile 
Alaeddin Keykubad’a saltanat fermanı 
gönderip onu “Anadolu Selçuklu Sulta-
nı” olarak dünyaya ilan eder.
Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin 
Keykubad, devrin büyük ticari merkezi Sivas’tan Selçuklu 
başkenti Konya’ya geçer. İlk hamlesi, Karadeniz ticaret yolunu 
Sivas Konya üzerinden Antalya limanlarına bağlamaktır. 1221 
yılında ilk olarak Akdeniz kıyısında güzelliği ile meşhur Klikya 
şehri, Kalonoros Kalesi’ni fethederek şehre “Dar’ül Eman Ala-
iyye -Barış Beldesi Alaiyye” adını verir. Arkasından Manavgat 
yolu üzerindeki Alara Kalesi’ni fethederek babasının fethettiği 
Antalya’yı kıyıdan Alaiyye ile birleştirir. Böylece Karadeniz ve 
İstanbul üzerinden gelen ticaret yolu güneye inerek Bağdat’a 
ulaştırma yanında, ikinci hat, Antalya ve Alaiyye limanlarını da 
bağlamış olur.
1223, Anadolu’nun kaderinin değişmeye başladığı yıldır. Mo-
ğolların Kuzeyde Kıpçak’ları istila etmelerinin Selçuklu Ana-
dolu’su ticaret yolundaki hassas dengeleri alt üst edeceğini 
Aleddin Keykubad gibi stratejist akıl hemen görür. Babası 
Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde temelleri çok iyi atılan Kı-
rım Suğdak limanı üzerinden gelen ticari gemilerindeki em-
tianın, Sinop limanına çıkmasıyla başlayan Karadeniz Ticaret 
kara yolu, Sivas Ticaret Merkezinde toplanır. Batıda İstanbul 

üzerinden gelen ticari kervanları da Ankara Kayseri üzerinden 
Sivas’a gelerek büyük bir ticari makas ortaya çıkar. Buradan 
Malatya Elbistan üzerinden Hatay Halep’e ve Erzincan Erzurum 
üzerinden Tebriz’e güvenle taşınan bu yolların güvenliği, Ala-
eddin Keykubad gibi genç yaşta babasının yanında İstanbul’u, 
Tarsus’u, Halep’i ve Bağdat’ı gezerek ve görerek yetişen bir 
şehzade için olağanüstü derecede önemlidir. 
Derhal Sivas üzerinden Sinop’a geçerek tersanesini ku-
rar. Burada Türklerin tarih sahnesindeki öncü deniz gücünü 
oluşturacak bir donanma hazırlar ve Kastamonu uç beyi Emir 
Hüsameddin Çoban’ı Kırım liman şehri Sudak seferiyle görev-
lendirir. Yeni oluşturulan Selçuklu donanmasıyla deniz aşırı bu 
seferde Hüsameddin Çoban, Kırım kıyılarına çıkar ve kuşattığı 
Suğdak’ı Selçuklu ülkesine katar. Alaeddin Keykubad bu ara-
da kendisi de Trabzon üzerine yürüyerek Rus-Kıpçak birle-
şik ordusunun yaptığı saldırıların önünü keser ve neredeyse 
Kırımdan Karadenize deniz yolu Selçuklu Ülkesi haline gelir. 

Alaeddin Keykubad adeta at sırtından in-
mez ve hemen doğu Toroslara yönelir ve 
buradaki Kilikya Ermenilerine ağır bir dar-
be indirir. Antalya’dan başlayarak Tarsus’a 
kadar bütün Akdeniz kıyısında Selçuk ha-
kimiyetini sağlar. 
O zamanın dünyasında büyük yankı geti-
ren bu muazzam fetih tamamlandığında, 
saltanatında henüz 4. yılıdır. Anadolu’nun 
büyük ticaret yollarının baştan başa fet-
hi anısına 1225 yılında Antalya limanına 
Yivli Minareli camiini yaptırır. Akdeniz 
ve Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen 
bu fetihlerle Anadolu Selçuklu sınırları 
olabildiğince genişler ve daha önemlisi 
Marmara’dan Tebriz’e, Kırım’dan Mısır’a 
muhteşem iki önemli ticaret yolu kuru-
larak uluslararası ticaretin önü bütünüyle 
açılmış ve desteklenmiş olur. 

Hızla bütün bu yollara bir günlük kervan noktası (yaklaşık 28 
km) arayla Büyük Kervansaraylar ve hanların inşasına başlanır. 
Yollar üzerindeki bütün ırmaklar üzerine köprüler inşa edilir 
ve devriyeler çıkarılarak yolun ticari güvenliği sağlanır. Si-
vas’ta, Divriği’de, Konya’da, Beyşehir’de, Antalya’da, Alanya’da 
ve daha nice beldede, bu dönem içinde yapılan köprüler, su 
yolları, yazlık ve kışlık kervansaraylar, hanlar, hamamlar, ima-
retler, aşevleri, hankahlar, medreseler ve özellikle Alaeddin adı 
verilen irili ufaklı bütün camiler hep bu ticari yolların getirdiği 
zenginliğin finanse ettiği çok büyük yatırımlardır. 
Alaeddin Keykubat hep yollardadır. At sırtından hemen hiç 
inmeden Sivas’a döner. Moğollar Anadolu için büyük bir teh-
likedir. Sivas en önemli ticari merkezdir ve buranın korunması 
gereklidir. İç kalesini güçlendirir ama bunu yeterli görmez. 
Sivas hanlarını, kervansaraylarını, Cenevizli, Yahudi, Bulgar 
konsolosluklarını ve yerli tüccarların evleri de dahil bütün 
çarşılarını içine alacak şekilde şehrin bütün çevresini kuşatan 
muazzam bir dış kale yaptırır.

Sultan I. Alaeddin Keykubad
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Sultan Alaeddin Keykubad yönünü Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’ya çevirir. 1226 
yılında Fırat nehri boyunu birkaç koldan 
ablukaya alır ve Adıyaman, Kâhta, Çemiş-
kezek kaleleri fethedilir. Sonra Eyyûbîlerle 
akraba olunur ve Erzincan fethedilir. Ce-
laleddin Harezmşah Moğollar önünden 
kaçarak Hindistan, İran, Azerbaycan, 
Gürcistan üzerinden Anadolu’ya girerek 
işgale başlayınca, onunla iyi ilişki kuran 
Alaeddin Keykubad, dostça tavsiyelerine 
uymayan Harezmşah’ın, Kubbetü’l İslam 
(Ahlat)ı ele geçirip yağmalaması üzerine 
Eyyûbî müttefikleri ile birlikte 1230 yılın-
da Erzincan yakınlarında, Türk tarihinin en 
önemli savaşlarından birisi olan Yassıçe-
men savaşında Celaleddin Harezmşah’ı acı 
bir şekilde yener.
Sultan Keykubad fütuhatına devam edip 
Erzurum’u alır ve Gürcüler üzerine yürür. 
1232 seferinde Gürcülere ait pek çok kale 
ile birlikte servet değerinde ganimet elde 
edilir. Sultanın Anadolu ve Kafkasya’ya 
hızlı yayılışından rahatsız olan müttefik 
Eyyûbilerin Sultana karşı harekete geçme-
leri üzerine 1233 yılında Sultan Keykubad, 
damatları olduğu Eyyûbîlerle mecburen 
savaşıp onları da yenilgiye uğratır. Hemen 
sonrasında Eyyubi ülkesi Harput, Siverek, 
Urfa, Harran ve Rakka’yı fetheder. Böyle-
ce Sultan Keykubat “Selçuklu Anadolu”su 
hedefine tamamen ulaşır: 1234’de salta-
natının henüz 14. senesinde Kafkasya’dan 
Rakka’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e bütün 
bir Anadolu esenlik dolu, mamur beldele-
rin yeniden hayat bulduğu Büyük Selçuklu 
ülkesi haline gelir.
Sultan Keykubad, kısa sürede Anadolu’yu 
Selçuklu Türkmen ülkesi yapan muazzam 
fethinin olgunlaşması için her işinde siya-
si dehasını devreye alır. 
Bütün büyük şehirleri, özellikle Sivas mer-
kezli ticaret yollarını yaklaşan Moğol tehli-
kesine karşı daimi olarak güvende tutmak 
artık neredeyse tek amacıdır. 1236 yılında 
Büyük Moğol Hanı Ögedey’den Şemsed-
din Ömer Kazvînî başkanlığında bir elçi 
heyeti kendisine ulaşınca elçiyi çok iyi 
karşılayan Sultan, Büyük Moğol Hanı tara-
fından kendisine “sembolik itaatten” ibaret 
tabiyet teklifini, “at sırtından inmeden bin 
bir emekle inşa ettiği Selçuklu Anado-
lu’sunun yağmalanmaması adına” kabul 
eder. 

Selçuklu Halı Parçası, Konya, 13.yy., 53x115 cm., Konya Müzesi Envanter No: 1034., Beyşehir Eşrefoğlu Camiinden alınmıştır. L. Önel, 
G. Kervan, Konya Müzesi Halı Katalogu, C:1, 2021, Konya, Kat. No: 97, (Lütfi Önel Arşivi) 



Çok uzun vadeli vizyonu ve müthiş öngörüsüyle, Moğolları 
asla karşısına almadan kendi topraklarından uzak tutmayı ba-
şarır. Sultan I. Alaeddin Keykubad 1237 Mayıs ayında Kayse-
ri’de bütün devlet erkânını ve askerlerini bir araya getirerek bir 
toy (şölen) düzenler. Bu toyda Eyyubi Melikesinden olan oğlu 
İzzeddin Kılıçarslan’ı veliaht ilan eder. Şölenin devam ettiği 31 
Mayıs 1237 akşamı Sultan I. Alaeddin Keykubad, yemeğine 
katılan zehirle 47 yaşında şehit edilir. Cenazesi Kayseri’den 
Konya’ya götürülür ve kendi ismiyle anılan Alaeddin Camii 
haziresindeki babasının yanına, Selâtin Kümbetine defnedilir. 
Bastırdığı paralar, yap-
tırdığı eserlerin kitabe-
lerinde “Sultan’ul Azam” 
unvanını kullanan I. Ala-
eddin Keykubad, adil, 
ciddi ve otoriter bir dev-
let adamıdır. Görevini 
yakından takip etmesiy-
le ve ihmale karşı mü-
samahasızlığıyla bilinir. 
İbn’ül İbrî, onu; “Selçuk-
lunun gözbebeği, parlak 
lambası, iktidar tacının 
mücevheri ve her çe-
şit iyi huyla donatılmış 
büyük bir hükümdar” 
olarak tanımlar. 18 yıl 
hizmetkârı olan Cela-
leddin Karatay’ın nakline 
göre “Sultan Alaeddin 
Keykubad 3 saatten fazla 
uyumaz, gecelerini ota-
ğında Kur’an okumak-
la geçirir, adaleti tesis 
etmeyi, mazlumu ko-
rumayı, zalimi cezalan-
dırmayı mutlak görev” 
edinir. İmam Gazâlî’nin 
“Kimyâ-yı Saâdet”i, 
Nizamülmülk’ün “Siye-
rü’l-Mülûk”u ve Key-
kavus b. İskender’in 
“Kabusname”si başucu kitabıdır. Alimlere değer verir, onları 
himaye eder. Şeyh’ül Ekber Muhyiddin Arabî, Abdüllatîf Bağ-
dâdî, Necmeddîn Dâye, Kānî-i Tûsî, Bahâeddin Veled (Cela-
leddin Rumi’nin babası) Ahî Evran gibi nice âlimler, mutasav-
vıflar, edip ve şairler onun zamanında Konya’da misafir edilir 
ve hep itibar görürler. 

Sultan I. Alaaddin Keykubad Anadolu’yu Türk medeniyet mer-
kezi yapan büyük bir devlet adamıdır. 17 yılda gerçekleştirdiği 
Anadolu’daki fütühatı adeta bu günkü Türkiye haritasıdır ve 
deha vizyonunun tartışmasız kanıtıdır. Anado-lu’yu Türkmen 

yurdu yapmak uğrunda temelini attığı bütün eserler, ciltler do-
lusu kitap olacak boyuttadır ve hala çoğu ayakta duran muh-
teşem anıtlardır. 
Eserlerinin ilki ise hiç şüphesiz saltanatının başında Alaad-
din tepesi üzerinde inşasını emrettiği ve kendi adını koydu-
ğu Alaeddin camidir. (81) Anıtta beş kitabe bulunur: Kuzeye 
açılan kapıdaki kitabede caminin Sultan Alâeddin Keykubad 
tarafından bitirildiği, Bunun sağındaki mermer kitabede mi-
marın Şamlı Muhammed Havlan, mütevellisinin Atabeg Ayaz 
olduğu, Cümle kapısındaki kitabede Sultan Alâeddin Keyku-

bad zamanında 1220’de 
Atabeg Ayaz nezaretinde 
tamamlandığı, dördün-
cü kitabede yapımına 
I. Keykâvus’un emriyle 
1219’da Atabeg Ayas 
nezaretinde başlandığı, 
cümle kapısı sağındaki 
beşinci kitabede cami ve 
türbenin Kılıcarslan oğlu 
şehid Sultan Keyhusrev 
oğlu Alâeddin Keyku-
bad’ın 1219 yılında Ata-
beg Ayaz’ın nezaretinde 
yapımını emrettiği yer 
alır. Cümle kapısındaki 
çini panoda, dış dairede 
Alaaddin Keykubad adı, 
küçük harfli iç dairede 
1220’de Kerîmüddin 
Erdişah tarafından çini-
lerinin yapıldığı anlaşılır. 
“Alâeddin Camii’nin Sel-
çuklu devrinden beri 
zeminini döşeyen son 
derecede değerli halıları 
vardır. Alman konsolosu 
J. H. Löytved 1905’te 
burada Selçuklu devrine 
ait sekiz halı tespit eder. 
İstanbul’da Evkaf Müzesi 

(Türk ve İslâm Eserleri Müzesi) kurulduğunda üçü çok yıpran-
mış, diğerleri parçalar halinde bu halılar 1914’te bu müzeye 
gönderilir. 
Hepsi Türk düğümü tekniği ile yünden dokunan halılarda 
bordürlerde kûfî yazılar görülür. Her bakımdan çok zengin 
şekilde tefriş edildiği anlaşılan Alâeddin Camii içinde değerli 
Selçuklu halılarından başka, 991-92 tarihli, kûfî hatla yazılmış 
bir Kur’ân-ı Kerîm bulunduğunu 1895’te camiyi ziyaret eden 
F. Sarre yazar. F. Sarre burada ayrıca 1215-16’da Semerkant-
lı Mehemmed b. Ahmed Yûsuf tarafından yazılmış ikinci bir 
Kur’ân-ı Kerîm daha görür. Mısır işi XIV. yüzyıla ait gümüş 
savatlı güzel bir kandil askısı da F. Sarre’nin dikkatini çekmiş-
tir. Zengin oymalarla süslü muhteşem bir rahle ise halılardan 
önce İstanbul’a müzeye gönderilmiştir.” (81)

Alaeddin Camii Halıları

Konya Sultan Alaeddin Keykubat Camii, Mihrap seramikleri Selçuklu süslemesi, 1221 (FK) 
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Önceki bölümlerde özetle değinildiği gibi, 1221 Konya Alaaddin Ca-
miinde ve daha sonra 1296 yılı Beyşehir Eşrefoğlu Camiinde bulunan 
büyük ebatlı Sultan ve Bey siparişi seccade amaçlı Türkmen halıların-
da, geleneksel ve etnografik koşulların halıcılığından farklı tasarım ve 
üretim proseslerinin devreye alındığı görülür. Geleneksel, etnografik 
bir halıdan öte, artık sultan için camiye seccade olacak sipariş halılar 
söz konusudur ve bunlar çok özel bir mekana, Alaeddin Keykubad gibi 
detaycı ve stratejist deha için ve Eşrefoğlu Seyfeddin Bey için, onların 
camilerine serilecek çok özel halılar olmalıdır. 
Selçuklu halıları parantezi içinde geleneksel koşullarda üretilen bir 
çok halıya bugün sahip olamadığımız bir gerçek. Bunları konumuz 
dışında tuttuğumuzda Alaeddin ve Eşrefoğlu Camisinin seccade ha-
lıları, özelinde bu halılara özgü kültürel değişim dinamikleri, farklı bir 
konumda değerlendirilir. Çünkü doğal süreçte devam eden Türkmen 
obaları geleneksel halı dokuma kültürü yanında, geleneksel dokuma 
süreçlerine gelen büyük ölçekli sipariş etkilerin, bu halı kültüründeki 
önemli tasarım ve üretim değişimlerine konu olması da doğaldır. 
Göçer, konar-göçer ve yerleşik Türkmen obalarında Buhara’dan Ho-
rasan’a sonra Anadolu’ya taşıdığımız kirkit sesleri; etnografik koşul-
larda süregelen ve zaman zaman da sipariş kabul edilen tasarımların 
dokunduğu halılardan farklı boyutta, nakkaşlarca tasarımların yapılıp, 
üretimin de bu tasarımlara uygun çözümlerle bu değişime adapte 
edildiği bir halı kültürünü doğurur. Siparişe konu seccade halılar ise, 
ancak, etnografik halı dokuması gelenekleri üzerine inşa edilebilecek 
bir çözümlemedir ve buradaki değişimlerde; hammadde temininden, 
üretim biçimlerine, hatta tezgah sistemine etkisi olan daha farklı üre-
tim proseslerini kaçınılmaz kılar. 
Anadolu Selçuklu Başkenti Konya’da Sultan Alaaddin Camii gibi özel-
likli bir sultan camii yapımı düşünüldüğünde, mimari bütün planlama-
lar ve yapı imarının yanı sıra, yapı bittiğinde buraya döşenecek, Sulta-
na yaraşır bir halı serilmesi gerekliliği de en az cami kadar önem taşır. 
Camii inşaatı devam ederken burası için yapılacak halılar, örneğin 
cami seramiklerinin yapımı gibi cami mimarları tarafından ilk günde-
me alınan konulardan olur. Cami mimarı, seramikçiler ve halı üretici-
leri “cami temel tasarımcısı usta” nezaretinde birleşip konuyu ele alır 
ve bu kapsamda “ürün geliştirme” başlar. Çünkü bu halılar geleneksel 
olarak dokunmakta olan halılardan tasarım, ebat ve malzeme temini 
itibariyle çok farklı içeriktedir. 
Her bir halının deseni, ebatları, bu ebat ve desenlere yetecek iplik ima-
latı, çözgü, atkı ve ilme ipliklerinin daha büyük miktarlarda hazırlan-
ması, bu iplerin desene göre boyanma miktarları, boyama kazanları, 
yüklü miktarda doğal boyarmaddenin temini, en önemlisi geleneksel 
tezgahlar dışında bu büyük ebatları dokuyabilecek tezgahların imalat 
prosesleri ayrı ayrı değerlendirilmek ve bu yeni ihtiyaçlara cevap ve-
rebilecek hazırlıkları tamamlamak cami inşaatı aşamasındaki zorunlu 
süreçler olur. Bu sipariş halıların üretilebilmesi, geleneksel koşullar 
içerisindeki küçük aile halı üretiminin yeterli olamayacağı bir büyük-
lüğe sahiptir. Bu yüzden günün koşullarına uygun ve geleneklerden 
yola çıkarak “amaç büyümesine” gidilir. Mevcut küçük üretim kalıpları 
değiştirilir ve amatör bir üretim ötesinde, sultanın siparişini daha pro-
fesyonel olarak karşılayacak hazırlıklar yapılır.

Kültürel Değişimin ilk Adresi 
Selçuklu Camilerine Yapılan Halılar 
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Konya Alaaddin Camisi ve Beyşehir Eşrefoğlu Camisi bulun-
tuları 13.yy. Anadolu Selçuklu dönemi halılarında elimizdeki 
örneklerde, başlangıçta, geleneksel Türkmen tasarımları ye-
rine Sultan camisine gidecek tasarımlar belirlendiği görülür. 
Küçük ve orta ölçekte el devirleri, gökyüzünde sonsuz galak-
siler gibi yeryüzüne yansıtılıp, sonsuz algı yeryüzünde devam 
ediyor senaryosu farklı zemin renkleri valörleriyle çok büyük 
ebatlarda uygulanacak geometriyle kurgulanmıştır. 
Değişim, ilk olarak bu sonsuz tasarımın çok büyük halı zemine 
yayılmasındadır. Yaklaşık on bir adet halıda her biri ayrı desen 
ve zemin renginde tasarımla bu çeşitlilik mutlak sağlanmış 
gözüküyor. Bordür ve zeminlerde orta büyüklükte el devirleri, 
geometrik düzende sonsuz-
luk örgülü zengin Selçuklu 
mimari süsleme geleneğinin 
halıdaki izdüşümü etkisini 
verir. 
Bordürlerde Kur’an’dan se-
çilen Kufi ayetlerle bezeli 
Anadolu Selçuklu Taç kapıla-
rındaki geleneksel üslubun, 
halıdaki yansımasında, ayak 
basılan yere “ayet” yazılama-
ması inancı devreye girerek, 
o imajı veren motifler ko-
nulmuştur. Ve böylece bina 
cephesinde ve mihraptaki 
Kur’an ayetleri yazılı portaller, 
halıda yazı olmadan sadece 
algıdaki imajı yazı yönünde 
hatırlatma yapar konumda 
tasarımlanmıştır.   
İkinci kültürel değişim gele-
neksel ıstar tezgahlarını aşan 
üretim boyutu değişimidir. 
Yeni ebatlar geleneksel ıstar 
ölçülerinden büyük olduğu 
ve geleneksel ıstarlar bu si-
parişi karşılamayacağı için, 
yeni ebatlara göre tezgah 
yapılması devreye girmiştir. 
Etnografik gündelikte devam eden bir halı kültürü, Selatin 
camii için sipariş halı üretimi nedeniyle, ıstarlarda alt ve üst 
leventlerin daha büyük ebatlarda hazırlanmasını zorunlu kılar. 
Doğal olarak, geleneksel bir köy ıstarında iki arşın (136 cm.) 
veya üç arşın (204 cm.) olan levent boyutu böyle bir ebadı 
dokuyabilmek için 5 arşın (340 cm.) veya 6 arşına (408 cm.) 
çıkarılır. 
TİEM ve Konya Müzesindeki örneklerdeki bu ebatlar, bu üretim 
değişimin zorunlu olarak yapıldığını ve uygulandığını gösterir. 
Asıl önemlisi bu yeni büyük ebat tezgahlar, dokuyucuların ev-
lerindeki küçük mekanlara sığmayacağı için bunlardan en az 
dört- beş adet alabilecek boyutta bir halı atölyesi kurulmasını 
belki gündeme getirmiştir.

Bir diğer kültürel değişim ise yapağı temini, iplik yapımı ve 
çile boyamasındaki değişimlerdir. Geleneksel koşullarda ev-
deki koyun sürüsü bu ipliği temine yeterli olurken daha büyük 
miktarlarda iplik için çok daha büyük miktarlarda yapağıya, 
bunların topluca daha özenle yıkanmasına, yine topluca çöz-
gü, atkı ve ilme iplerinin bükümü için kirmanlarda iplik haline 
getirilmesi gerekir ve bu da bir halı atölyesinin gerekliliğini 
daha çok artırır. 
Sıra, iplerin boyanmasının çözümlenmesidir. Tasarıma göre 
hangi renk için ne kadar kökboyaya ihtiyaç vardır temin edilir 
ve ev koşullarından daha büyük kazanlarda, daha ağır çileler 
bu halı atölyesindeki büyük boyama kazanlarında boyanmaya 

başlar. 
Etnografik koşullarda bir -iki 
kilo yün boyama kapasitesine 
sahip çile boyama kazanları, 
büyük ebatlı sipariş halılarda 
kullanılacak iplerin abraş yap-
maması için, çok daha büyük 
kazanlarda çok miktarda çi-
lelerin bir anda boyanmasını 
sağlamış, böylece etnografik 
şartlarda değil ama geleneksel 
bir Türk dokuması yapılabilmiş 
durumdadır. 
Ve geleneksel Türkmen doku-
maları ve halılardaki bu doğal 
kültürel değişim dinamikleri, 
yine doğal biçimde 13. Yy. dan 
başlayarak o yıllarda çözüme 
kavuşturulmuştur. 
Konya Alaaddin Camisi, Bey-
şehir Eşrefoğlu Camiinde 
bulunan büyük ebatlı “Sultan 
siparişi seccade” 13.yy. Türk-
men halıları, dokuyucusu bü-
yük bir ihtimalle, evi yerine bu 
halı atölyesine giderek yapağı 
yıkama, yünün kirmanda iplik 
yapılması, çarklarda çilelerin 

katlanması, çözgü aparatında büyük ebatlar için uzun çözgüler 
yapılması, çilelerin renge göre büyük kazanlarda boyanabil-
mesi işlemlerini yapabilmiştir. 
Sıra büyük leventli tezgahlarda çözülen arışlara Sultan için 
tasarımlanmış halıları büyük ebatlarda birkaç işçi aynı halı ba-
şına oturarak dokumasına gelmiş ve bütün bunlar sanıyoruz 
o güne kadar hiç gündeme gelmemiş olan halı atölyesinde 
yapılabilmiştir. Bütün bu aşamalar köy ev halı kültüründen çok 
çok farklı proseslerdir ve erken dönemde bu başarılmıştır.  Bu 
da ancak Anadolu’yu büyük bir inaçla ve azimle neredeyse at 
sırtından hiç inmeden 17 yıl gibi kısa bir zaman diliminde bize 
yurt yapan büyük stratejist Alaeddin Keykubad gibi uzakları 
öngörebilen dehaların dönemin ustalarına öncü olup destek 
vermesiyle mümkün olmuştur. 

S 276’da yer alan Selçuklu Halı Parçası bordür Selçuklu tasarım detayı (L.Ö.) 
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Erken dönem Anadolu Türk halılarının betimlenmesinde Avrupa 
resminin önemli katkıları bulunur. 14. yüzyıl başlarında henüz 
Hans Holbein dünyaya gelmeden önce, bir çok İtalyan ressa-
mın öncülük ettiği tablolarda resmedilen, Anadolu’da dokunarak 
Avrupa’ya ithal edilmiş geleneksel Türk el halıları, sonradan res-
samların isimlerine göre etiketlendirilir. Holbein’den sonra bu 
etiketlendirilmeler kimi yerde maksadını aşarak, Holbein, Lotto, 
Memling ve Bellini ressam adları halılara verilmeye başlar. 
Alman ressam Genç Hans Holbein (1497-1543) tarafından ya-
pılan çok sayıda tabloda, dekorlarda resmedilen, Anadolu’da 
dokunarak Avrupa’ya ihraç edilmiş Türkmen dokuması halılara; 
tarihlendirme için büyük katkılar sağlayan halı araştırmalarında, 
“Holbein Halıları” ismi verilir. Portre resminde devrin büyük 
ressamlarından olan Holbein ile bu halılar arasında, resmettiği 
mekanlarda bu halıları görmesi dışında bir ilgisinin bulunmadığı 
bilindiği için sonraları Avrupa’ya erken dönemde Anadolu’dan 
gitmiş belli desendeki halılar bir çok başka tabloda da görülür. 
Holbein tarafından resmedilen birkaç grup Türkmen halısı vardır 
ve bunlardan biri, halı zemininde, düzenli olarak yerleştirilmiş 
küçük madalyonların bulunduğu 
halılardır. 
Önceleri bu tasarımla üretilmiş olan 
halıların dokundukları merkezin 
Uşak ve çevresi olduğu düşünü-
lür. Müze ve özel koleksiyonların 
bu gruba ait diğer pek çok kıymetli 
halının yayınlanması ile, Batı Ana-
dolu’da Uşak’tan önceki zamanda 
Türkmen iskanı merkezi olan, Ber-
gama ve çevresinde bu desen ka-
rakterinde halıların üretilmiş olduğu 
anlaşılır. Holbein grubu ilk halılar 
batı Anadolu merkezlerinde özel-
likle atölye tipi halıların dokunduğu 
Türkmenlerin erken iskanına konu 
Bergama ve çevresinde dokunan 
halılar olmalıdır. Çünkü Berga-
ma’nın iskanı ve şehir ve mimarlık 
açısından erken dönemlerde başla-
yan “yerli” Türkmen nüfus yapısı, bu 
kadar zengin çeşitliliğe sahip desen 
yapısını da gerçekleştirebilecek do-
kuma kültür birikimine sahip olduğunu gösterir: 
“1301 yılı yazında Bizans İmparatoru Mihayıl, Bergama’da bu-
lunuyordu. Bu sırada generali Musallon Osmanlı Türklerinin ilk 
padişahı Osman Gazi ile Koyunhisar’da yaptığı savaşta mağlup 
oldu. Bunun üzerine İmparator Bandırma’ya çekildi. Bu tarihten 
sonra da Bergama, Karesi Beyi Adan Beyin idaresi altına girdi. 
1333 tarihinde meşhur seyyah İbni Batuta, Manisa’dan Yuntdağı 
yoluyla Bergama’ya geldiği zaman, Bergama’da Adan Beyin or-
tanca oğlu Yahşi Bey Emir bulunuyordu... Orhan Gazi ordusu ile 
Balıkesir üzerine yürüdü, Demir Han korkup Bergama’ya kaçtı. 
Ordu da arkasından Bergama’ya geldi Bergama kalesine sığın-
mış olan Demir Han’a kardeşi Tursun Bey ile anlaşması bildirildi. 

Bunun üzerine kaleye giden Tursun Bey burçtan atılan bir okla 
şehit edildi. Orhan Gazi bu olaydan faydalandı ve bütün Karesi 
Beyliğinin kendi mülkü olduğunu ilan etti. Bu suretle Bergama, 
1337’de erken dönemde Osmanlı Türklerinin idaresine geçmiş 
oldu... Kurulan bu yeni şehirde, nüfus artışı oranında imar hare-
ketleri de gelişti. Bu devrin meydana getirdiği eserler içinde en 
eski kitabeyi Koyun Köprü taşır. Köprüyü Ulu Camii takip eder. 
Bergama çayının sol kıyısında büyük bir abide halinde yükselen 
bu camii, bu civarın Müslüman mahallesi olduğunu anlatır.”(82) 
14. yüzyıl başlarında inşa edildiği kitabelerinden anlaşılan Sel-
çuk Minaresi ve Bakırçay üzerine yapılan Koyun Köprüsü, 14. 
yüzyıl sonlarında inşa edilen Ulu Camii, Ulu Camii köprüsü, 
Tabaklar Hamamı ve Köprüsü ile 14. Yüzyıl ortasından itibaren 
bayındır bir Türk şehri haline getirilen Bergama’da yerleşik dü-
zende Türkmen nüfusun bulunduğu, bunların konar-göçerler-
den farklı üslupta dokuma ürünleri verdiği anlaşılır:
“Orhan Gazi zamanında başlayan Karası Beyliğini Osmanlı’ya 
katma çabaları, I. Murat’ın tahta çıkış yıllarında 1361’de sonuç-
lanır; bundan sonra Karesi toprakları, Anadolu Eyaletine bağlı 

ve merkezi Balıkesir olan bir sancak 
haline gelerek, Bergama bu sanca-
ğın kazası olur... İstanbul Patrikliği-
nin 1380- 1388 tarihleri arasındaki 
bir belgesinden, Osmanlılara geçti-
ğinde Hıristiyan halkının çok azal-
dığını öğrendiğimiz kentte Türkler, 
Roma kalıntılarının üzerine yerleşir, 
tarıma dayalı ekonomi geliştirip 
zenginleşirler ve Yıldırım Beyazıt 
14. yüzyılın sonlarında buraya bir 
Ulu Camii yaptırır... Bergama; 15. 
Yüzyıldan sonra savunma sorunla-
rından kurtulan diğer Batı Anadolu 
kentleri gibi yeni bir kalkınma dö-
nemine girip, Akropol eteklerinden 
Bakırçay ovasına doğru hızlı bir 
biçimde gelişmeye başlar. Zengin 
doğal olanakları ile, tarım ürünle-
rinden başka: dokumacılık, derici-

lik, yağcılık gibi dallarda da üretim 
fazlasına sahiptir ve dış pazarlara 
yönelir. Özellikle halıcılık önemli bir 

ihraç dalıdır.”(83) 
Son dönemlerdeki sınırları 14. Yüzyıl sonunda belirlenmiş Türk-
men nüfusuyla; dokumacılık, dericilik ve yağcılığın yapıldığı, bu 
alanlardaki ürünlerini kendi iç pazarları dışında dış pazarlardaki 
tüketiciye ihraç eden Bergama’da, tarihi kayıtlara halıcılık alanın-
da belirleyici olarak geçen özellik dikkat çekicidir. Batılı ressam-
lara pozlar veren ailelerin evlerini süsleyen ve tablolarda yer al-
masını arzuladıkları değerli ve prestij ürünü Türkmen dokuması 
el halıları; diğer Anadolu geleneksel halı dokuma merkezleriyle 
beraber, bu dönemlerde, büyük bir olasılıkla Bergama ve çev-
resinde de dokunmuş ve ihracat kanallarıyla Avrupalı soyluların 
evlerine, kiliselerine veya manastırlarına ulaşmışlardır.

Holbein Grubu Batı Anadolu Türk Halıları

 Holbein grubu Ezine Carpet, Türkiye, 19.yy. 154x172 cm. The Metro-
politan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.24 (Met Museum 
Arşivi) 
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Lotto Grubu Halı, (Batı Anadolu Bergama ve çevresi olabilir) 1600, Türkiye, 176x308 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1978.24 (Met Museum Arşivi) 
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Lotto Grubu Halı, (Batı Anadolu Bergama ve çevresi olabilir) 16-17.yy., Türkiye, 116x181 cm. Victoria and Albert Museum, Londra, Env No: T 348-1970, (VAM Dijital Arşiv) 



Ressam Holbein tarafından yapılan tablolarda sıklıkla görülen 
ikinci grup halılar, zemininde büyük sekizgen madalyonlar ile 
bazılarında bunların etrafını alt ve üst sıralarda çevreleyen daha 
küçük sekizgen madalyonların yer aldığı tasarımlardır. Bu halılar 
yayınlarda genellikle III. Veya IV. Holbein grubu Bergama halı-
ları olarak tanımlanır. Şerare Yetkin: “Özellikle Ming ve Marby 
halılarının geometrik taksimatı, Bergama Halılarının bir tipinde 
esas şema olarak devam ettirilmiştir,” (84) diyerek bu gruptaki 
Bergama halılarının; sekizgen büyük madalyonlu desen karak-
terini, 14. yüzyıl hayvan figürlü halılarının bir şekilde devamı 
olarak niteler. Önce saraylara, sonra ressam tablolarına konu 
olan Batı Anadolu’dan Avrupa’ya ithal edilmiş bu halıların ilk ad-
resinin Bergama ve çevresi olarak verilmesi bir çok öncü halı 
araştırmacısının da ortak kanaatidir.(85) 
Sonraki yüzyılda Uşak ve çevresinde 
Türkmen iskanına paralel olarak Hol-
bein ve Lotto tablolarında görülen ha-
lılar Uşak atölyelerinde de dokunmaya 
başlar ve böylece Holbein tablolarında 
görülen rozet madalyonların yer aldığı 
sarmal sonsuz düzendeki rapor desenli 
halılar, Batı Anadolu Türkmen halılarının 
çok önemli bir dönem klasiği olur. Yay-
gın olarak önce Bergama ve çevresinde 
bir sonraki yüzyılda Uşak atölyelerinde 
de dokunmuş bu halıların erken örnek-
leri köy el tezgahlarından çıkmış halılar 
olmasının yanı sıra, 15. Yüzyıl sonların-
dan itibaren 16. yüzyılda Uşak atölye-
lerinde dokunmuş örnekleri Avrupa’da 
daha çok yaygınlaşır. Zemine çapraz ya 
da düzenli sıralı yerleştirilmiş madal-
yonların yanı sıra, ortada büyükçe bir 
madalyon, etrafında küçük madalyonla-
rın bulunduğu tasarım bugün Bergama 
ve Kaz dağları dokuma kültüründe de-
vam eder.

Batı resmindeki Anadolu Halıları çalışmalarıyla bilinen John 
Mills: “Tablolardaki tasvirlere dayanarak bir grup belirli Türk 
“re-entrant, anahtar delikli” seccadeler Anadolu’da dokunarak 
15. yüzyıldan başlayarak 16. yüzyılın ilk yansına kadar İtalya’ya 
ihraç ediliyordu.” (86) demesiyle, Bellini resminde görülen halı-
lara anahtar deliği tasarımı ismi konulmuş ve benimsenmiş olur. 
Venedik ekolünün İtalyan ressam kardeşleri, Giovanni Bellini 
(1430-1516) tarafından yapılan 1507 tarihli “The Doge Loredan 
and Four Advisers” tablosunda yer alan seccade halı ile, Ağabey 
Gentile Bellini (1426-1507) tarafından 15. Yy.’a tarihlendirilen 

“The Virgin and Child Enthioned” tablo-
sunda yer alan benzer desenli seccade 
halı dolayısıyla bu grup halılara ‘Bellini 
tablolarında görülen halılar” ismi verilir. 
Ressamların tablolarına göre tasnif edi-
len diğer halılarımızda olduğu gibi bu 
grup halıların da önce Uşak çevresinde 
dokunduğu düşünülür. Ancak, Uşak de-
senleri yanı sıra ortaya çıkan bu gruba 
ait farklı dokuma karakterleri nedeniyle 
daha erken örneklerin Batı Anadolu Ber-
gama ve çevresinde dokundukları görü-
lür. Daha önemlisi, Türkiye ve yurtdışı 
halı koleksiyonları içinde, Uşak ve Ber-
gama çevresi yanı sıra bu tasarımda İç 
Anadolu, ve Doğu Anadolu Halısı olarak 
etiketlendirilmiş bazı halıların da bulun-
ması; aslında Kabe ve tavaf alanı “metâf” 
tasarımlı geleneksel el halılarımızın, ge-
leneksel Türkmen yerleşimlerinde köy el 
tezgahlarında veya atölyelerde camiler 
için seccade olarak sevilerek üretildiğini 
gösterir. 

“Osmanlı dönemine ilişkin kutsal mekanlardan söz eden kitap-
larda, gravür, minyatür, çini ve halı gibi değişik yapıtlarda sayısız 
Kabe betimlerine rastlanır. Bunların çoğunda Kabe’nin Babüsse-
lam tarafından olan görüntüsü verilir. Osmanlı nakkaşları diğer 
yapıtların tersine mataf alanını halılar üzerinde şematik biçimde 
betimlemişlerdir. Kabe’nin taşıdığı simgesel anlamları göz ardı 
eden yabancı uzmanlar, matafın göstergesi olan şematik girintiyi 
anahtar deliğine benzettiklerinden bu modele re-entrant adını 
vermişlerdir.”(87) 
Kabe Metâf alanı, Osmanlı resminde Babu’s-selam denilen 
ana giriş kapısından bakılan Kabe harimi içinde 1612 yılındaki 
büyük onarım esnasında 32 direkle belirlenen tavaf alanını şe-
mayla anlatır. Bugünkü haline yakın Kabe, 1612’de Devleti Aliye 
Sultanı I. Ahmed döneminde Sultan Ahmed Camii’nin mima-
rı Mehmed Ağa tarafından temelinden tavanına kadar yeniden 
inşa edilmiş olan bir kutsal mekandır. O yıl Hacdan dönenler 
Kabe’nin perişan olduğunu; damının çökmek, duvarlarının da 
neredeyse yıkılmak üzere olduğunu Sultan’a anlatırlar.

İtalyan ressam Lorenzo Lotto (1480-1556) tablolarında görül-
düğü için ilk halı araştırmalarında bu ressamın adını alan ve 
bu ressamın yaşadığı tarihlere göre de tarihlendirilmiş olan Batı 
Anadolu Türk el halılarının çok önemli bir grubunu, zeminin-
de Rumi geçmeli küçük el devri motifli bu çok tanınmış halılar 
oluşturur. 
Geleneksel Türkmen halı ve kilim motif ve tasarımlarından ayrı 
olarak Alaeddin Camii halılarında olduğu gibi bu halılar devrin 
halı nakkaşları tarafından geleneksel motiflerden “geliştirilen” bir 
geometrik sonsuzluk sarmalına sahiptir. 
Bu koleksiyonlardaki halıların da tıpkı Holbein grubu halılar gibi 
önceleri Uşak ve çevresinde dokundukları düşünülür. Ancak bu-
rada sunulan örneklerdeki renk, desen ve teknik yapısıyla Batı 
Anadolu Bergama çevresinde dokunmuş atölye halıları ortaya 
çıktıkça, Uşak dışında daha erken iskana sahip Bergama’da bu 
halıların dokunabileceği belirginleşmiş olur. 

Lotto Grubu Batı Anadolu Halıları

Bellini Grubu “Metâf”lı 
Seccade Halılar

Halı, Bellini grubu, (Orta Anadolu Karapınar olabilir) 16-17.yy. 
120x157 cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env 
No: 22.100.114 (Met Museum Arşivi) 
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S 289 halı metaf alanı halıdaki tasarım kesiti 

Bellini Halı, Uşak 1600, Türkiye, 106x175 cm. The Metro-
politan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.109 (Met 
Museum Arşivi) 

Topkapı Sarayı, Harem Dairesi Mihrap çinileri, Kabe 
Metaf alanı betimi



Sultan I. Ahmed, Baş mimar Mehmed Ağa’yı Kabe’nin 
onarımıyla yetkilendirir. Bütün inşaat için en kıymetli in-
şaat malzemeleri İstanbul atölyelerinde hazırlanır ve yola 
çıkılır. Mart 1612 de Salavatlarla inşaata başlanır. Kabe’nin 
damı, çürüyen ahşapları ve direkleri, duvarları askıya alı-
nır. Hazreti İbrahim döneminden kalan temele kadar inilir 
ve inşaat neredeyse sil baştan; taşları eski taşlar, ahşaplar 
ise yenileriyle değiştirilir. 

Ahşap direk ve sütunlarla damı kapatılır. İstanbul’dan gön-
derilen ve halen Kabe’nin su tahliyesi için kullanılan Altın 
oluk çörten konur. Gümüş kitabeli kapı yerine 24 ayar altın 
kapı takılır. Kabe çevresine revaklar yapılır, kıymetli taş ve 
32 adet sütunla metaf alanı mermerle yeniden döşenir. 

Beni Şeyba kapısından başlayarak Kabeyi dönen bu metaf 
alanının şeması anahtar deliğine benzetildiği için 14. yy. 
sonrasında camiler için yapılan çok özel Seccadelere me-
taf alanı şeması konması namazda Kabe tavafı izdüşümü 
hatırlatmasıdır.  

Flaman ressam Hans Memling (1433-1494) tarafından 
1494 tarihinde yapılan “Vazoda çiçekler” tablosunda, va-
zonun altına bir masa üzerine serilerek resmedilmiş bir 
halı, ilginç ve bütün ayrıntıları verilen deseni ile dikkat çe-
ker. Anadolu’da dokunarak Avrupa’ya gönderilmiş bu halı-
da düzenli geometrik bölünmeler içindeki “Türkmen Gülü, 
Gölü veya Aynası” motifler 15. yüzyıl Türkmen dokuması 
halılar için literatüre “geometrik üslup Türk halıları döne-
mi” kavramını getirmiş olur. 13. yüzyıl Selçuklu Beylikler 
dönemi Konya ve Beyşehir halılarından sonra 14-15. yüz-
yıl Türk halılarını tanımlayan batılı öncü halı araştırmacıları, 
bu resimdeki halıları 15. yüzyıl Anadolu geometrik şemalı 
halılar dönemi olarak adlandırır.  

Oğuz harsı içindeki bu büyük geleneksel estetik içinde, 
Türkmenistan’dan başlayarak Anadolu’ya gelen ve halen 
yaşatılan geniş Türk coğrafyasına ait yanış; Türkmen gülü, 
gölü, aynası denilen, sekizgen bir madalyon içine yerleş-
tirilmiş, kancalı kıvrımları, basamakların iç yönüne bakan 
madalyonların halı zemini içine düzenli olarak yerleştiril-
diği halılardır. 

Bu halılar, 15. Yüzyıl ressamlarının tablolarına konu ol-
dukları zamandan itibaren yaklaşık son dönemlere dek, 
Anadolu’da Türkmen kadını elinde hemen bir çok yörede 
dokunmaya devam eden bir geniş geleneksel estetiğin 
devamı kabul edilir. Batı Anadolu Bergama çevresinde 
dokunmuş olabilecek, ilk erken dönem halılarından baş-
layarak uzun çağlar boyunca benzer karakterde çok özgün 
halılar Anadolu ötesinde Kuzey Kafkasya Mogan çevre-
sinde, Türkmenistan Tekke halılarında dokunmaya hala 
devam eder.

Memling Grubu Anadolu Halıları

Memling Grubu Türkmen aynalı Halı, İç Anadolu, Sivas, 18.yy. Son çeyrek, Sivas 
Müzesi Envanter No: 3, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Yıldızlı Uşak Halısı, Batı Anadolu, 17.yy. 180x309 cm., The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.110 (Met Museum Arşivi) 



16-17 yy. 16-17 yy. 
BATI ANADOLU UŞAK HALILARIBATI ANADOLU UŞAK HALILARI
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(Küçük Şemseli, Çintemanili) Uşak Halısı, Türkiye, 1500-1600, Victoria and Albert Museum, Londra, Env No: 491-1899, (VAM Dijital Arşiv) 



Uşak çevresinde halı kültürü veya dokumacılık gelenekleri 
tarihine bakıldığında, halıların tasarım ve üretim süreçlerinin 
detaylandırmasında, konuyu iki ana başlık altında incelemenin 
daha doğru bir analitik gözlem sunacağı düşünülür. 
Uşak’taki geleneksel etnografik halı üretimleri ile tasarımlı ve 
siparişe dayalı atölye tipi ticari halı üretimi sadece Uşak öze-
linde çok ayrı bir konum arz eder. Bunun nedeni, 11. yüzyıl-
dan itibaren Anadolu’da başlayıp, doğal süreçte devam eden 
Türkmen iskanıyla birlikte obalarda geleneksel halı dokuma 
kültürü yanı başında, daha önceki bölümlerde de yol ayırımı 
olarak nitelendirdiğimiz, geleneksel dokuma süreçlerine gelen 
büyük ölçekli sipariş etkilerin, bu çevrede ve halı kültüründe 
tasarımda ve üretim proseslerinde büyük değişimler kazan-
masıdır. 
Genelde halılarımızı tarihsel derin-
liği içinde değerlendirirken, sanat 
tarihçisi bakışı altında sadece de-
senleri karşılaştırarak yapılan de-
ğerlendirmeleri, geleneksel veya 
siparişe dayalı atölye tipi üretim 
süreçlerini dahil ederek, malze-
mesi, boyarmaddesi ve üretim 
prosesleri boyutunda zenginleştir-
mek artık zorunludur. 
Anadolu’da, Türkmen obalarında 
etnografik koşullarda süregelen 
ve zaman içinde daima sipariş 
kabul ederek bir ölçüde ticarile-
şen dokuma kültürümüzü, dünya 
ölçeğinde önemli bir ihraç ürünü 
niteliği kazanan bir üst kategori-
de, nakkaş tasarımlarının yapılıp, 
üretimin de bu tasarımlara uygun 
çözümlerle bu değişime adapte 
edildiği bir halı kültürü olarak bu 
tarihçe içinde değerlendirilmesi 
gereklidir. 
Sipariş bir halıyı dokuma veya 
yeni bir tasarımı halıya taşıyarak 
gelişen bir ihracat kapasitesine yenilikler gündeme getirebil-
mek kavramı, ancak, etnografik halı dokuması gelenekleri üze-
rine inşa edilen bir üst ticari çözümlemedir ve 16. 17. Yüzyılda 
açılan bu yolun, dejenerasyon kavramı ötesinde; hammadde 
temininden, üretim biçimlerine, hatta tezgah sistemine etkisi 
tartışmasız üretim proseslerinin bulunduğu detayı, geniş bir 
arka planı vardır. 
13.yy. da Konya’da başlayan tasarımlı atölye halı imalatı sos-
yokültürel değişiminin, kısa zamanda Osmanlı diğer dokuma 
kültürü alt yapısı bulunan şehir merkezlerine de adapte edil-
diği görülür. Bir önceki bölümde değerlendirilen 14 ve 15. 
Yüzyıllarda Bergama’da dokunan ve Avrupa’ya ihraç edilen; 

Holbein, Lotto, Memling veya Bellini tablolarında görülüp, 
neredeyse bu isimle tanımlanan Anadolu halıları süreci, Kon-
ya’daki tasarımlı Sultan camisi seccade halılar değişimini bir 
üst kategoriye taşımış ve artık ihracat odaklı, tamamen ticari 
sipariş halıcılığı üretim süreçleri belirmiştir. Ancak dikkatten 
kaçmamalıdır ki Bergama’da halı kültürümüzde tasarımcı do-
kunuşları olan geleneksel Türkmen tasarımları hala çok etken-
dir. 
16 ve 17 yüzyıllarda Uşak halı atölyelerinde dokunan muh-
teşem tasarımlı halılar ise tamamen Nakkaş tasarımlarıyla ve 
çok büyük ebatlarıyla alınan siparişlerin karşılandığı devasa 
bir üretim kapasitesinin bu kültürel değişimi, artık ticari de-
ğişimle destekleyen ve belgeleyen sayısız örneklerle dolu bir 

tarih olarak karşımıza çıkar. 
Uşak halı atölyelerinde dokunan ve Os-
manlı klasik dönemin en meşhur halı-
larını oluşturan; Madalyonlu ve Yıldız 
tasarımlı halıların, Anadolu’da atölye 
üretimi halıcılığımızda geldiği olgunluk 
seviyesi ve Avrupa’da gördüğü muhte-
şem ilgi ile hak ettiği değere kavuştu-
ğunu belgeler sayısız örneklerle dolu 
enteresan bir değişim sürecidir. 
Bu anlamıyla bugün Amerika ve Avru-
pa’nın, ziyaretçisi en yoğun ve ünlü mü-
zelerinin baş koleksiyonu konumundaki 
Uşak Madalyonlu ve Uşak Yıldızlı halıla-
rı, halıcılık tarihi açısından başlı başına 
incelenmesi gerekli bir “etnografik, ge-
leneksel ve ticari” halı serüvenidir. 
Osmanlı nakkaşhanesinde ortak bir zi-
hinde veya bellekte değerlendirilen çini, 
ahşap, taş, hat, tezhip veya kumaş tasa-
rımlarına paralel biçimde, yine nakkaş-
heneden önemli destek alınmış öncü 
halı tasarımları, başlangıçta küçük şem-
seli denen ortada küçük madalyonlarla 
başlayan bir “geleneksel tasarımlı” halı 
sürecini işaret eder. Hemen başlangıç-

taki bu küçük şemseli, madalyonlu tasarımlar piyasaya arzıyla 
birlikte öylesine cazip bulunur ki, nakkaşların büyük oranlara 
aktardıkları büyük madalyonlu tasarımlar da piyasaya arzında 
yine büyük bir kabul görür. 
Sonra işin içine normal ebatlar dışında çok büyük ebatlar gi-
rer ve dünya tarihindeki şimdi bile eşi, benzerleri zaten çok 
az dokunabilecek olan devasa ebatlı madalyonlu halılar sipa-
riş olarak kabul edilip, üretimleri de başarıyla gerçekleştirilir. 
Şimdilik belgelerden mahrumuz ancak, bir öngörü olarak bu 
iddialı yeni tasarımlar, önce Osmanlı saraylarına serilir, sonra 
piyasada çok büyük rağbet bulur ve giderek ebatları büyük 
muhteşem efsane halılar haline getirilirler. 

Türk Halıcılık Kültüründe Büyük Değişim 16-17. Yüzyıl Uşak Halıları

Küçük Şemseli Uşak Halısı, Batı Anadolu, 16-17.yy. 114x178 cm., 
The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.111 
(Met Museum Arşivi) 
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(Madalyonlu) Uşak Halısı, Türkiye, 1500’ler, 258x531 cm., Victoria and Albert Museum, Londra, Env No: T-71-1914, (VAM Dijital Arşiv) 
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Halı, Madalyonlu Uşak, Erken 17.yy., 335x595 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 08.173.13 (Met Museum Arşivi) 



Bu serüven bir halı tarihi içindeki en emsalsiz değişimin serü-
venidir: İlk örnekler, ortada “şemse-güneş” denilen küçük bir 
madalyon ile, halı köşelerine konumlanmış çeyrek şemselerle 
biçimlendirilir. Zeminde sonsuz akan çintemâniler veya başka 
küçük el devirleri, bu ilk dönem madalyonlu Uşak halılarına 
büyük bir zarafet katar. 
Nakkaşhanede gelişen tasarımla, hemen sonrasında şemseler, 
köşeler ve yıldız madalyonlar büyüyerek halı zeminini doldur-
maya başlar. Klasik döneme gelindiğinde artık orta eksende 
kocaman büyükçe madalyon sırası ile yanlarda yarım ma-
dalyonların yer aldığı bir tasarım bu döneme adeta mührünü 
vurur.
Bu halılardaki en ilginç yan, 
küçük şemseli halıların aşağı 
yukarı 150x250 cm.’yi geç-
meyen boyutlarına karşın 
madalyonlu yıldızlı halılarda 
ortalama 400x800 cm. yi 
bulan o dönem için devasa 
ebatlarda bir halı üretiminin 
yapılabiliyor olmasıdır. 
Bugün bile en büyük leventli 
sarma tezgahlarda böyle de-
vasa ebatlarda el halısı do-
kuyabilmek, çok yaygın ya-
pılabilecek bir üretim süreci 
değildir. 
Milimetrik desen kılavuzu-
nun olmadığı bir devirde, 
böyle büyük bir madalyonlar 
zincirini, halıda ilme ilme her 
sırada kontrolle tasarımla-
mak, aklın çok algılayamadığı 
bir üretim işidir. 
Daha önceki bölümlerde ver-
diğimiz üretim rakamlarını 
yenileyelim: 
Bugünkü modern koşullarda 
400x800 cm. bir halıyı do-
kumak istediğinizi düşünün. 
Düğüm sayısı olarak bu, 
40x40 kalite/dm. için sadece 
halının tek bir sırasında 1600 
ilme düğümlemeniz gereki-
yor demektir. Halıyı bitirebilmeniz için 3200 defa 1600 ilme 
düğümlemeniz ve toplamda 5 milyon 120 bin düğüm atmanız 
gerekir. Bu üretim için gerekli en az 8 metre bir çözgü ipi-
ni çarpın 1600X2=3200 adet 25.600 metre uzunlukta kirkit 
darbelerine karşı kopmayacak mukavemeti çok güçlendirilmiş 
çözgü ipi hazırlığı yapılması anlamı taşır. Sadece çözgüsü bu 
nitelikte olan bir halının ortalama 5 kilo/ metrekare atkı ve 
ilme ihtiyacını buna siz ilave edin. Geleneksel koşullar ötesin-
de nasıl bir çözgü aparatı, nasıl bir tezgah ve nasıl çile yapma 

ve abraşsız çile boyama işlemleri gereklidir, bunları Uşak atöl-
yesinin 16. Yüzyıl koşullarındaki kapasitesini algılayabilmek 
adına biraz detaylandırmış durumdayız. Bu üretimi 6 metre 
leventi olan bir tezgaha oturan beş veya altı senkronize doku-
yucu düğümüyle elinizde milimetrik desen kılavuzu olmadan 
ve kontrolü kaybetmeden tamamlamak gerçekten çok büyük 
bir yetenek ve üretim iddiasıdır. Onun için batıda özellikle Av-
rupa’da o dönemde bu halılar büyük bir sanat eseri olarak 
karşılanmış, eşsiz bulunmuş ve büyük talep görmüştür.
Yıldızlı, Kuşlu, Çintemanili Uşak’larda da benzer şekilde nak-
kaşhane tasarımlarının devreye alındığı ve geleneksel Uşak ve 
Selendi köy dokumalarından çok daha farklı boyutta tasarımlı 

atölye halılarının, 16 ve 17. 
yüzyıla damga vuran bir ka-
pasiteye ulaştığı görülür. 
Sonsuzluk algoritmasıyla 
hazırlanan büyük ölçekteki 
madalyon el devirleri ise bu 
dönemi ayrıcalıklı kılan başka 
bir tasarım olgunluğudur. 
Bir önceki yüzyılda Bergama 
atölyelerinde dokunan Hol-
bein, Lotto, Memling tablola-
rında görülen geleneksel kü-
çük küçük el devirleri, Uşak 
atölyelerinde artık görülmez. 
Büyük madalyonlar ve yarım 
köşe veya kenar madalyonlar 
çevre kontürleri kaldırıldı-
ğında hepsi sonsuz bir devri 
daim içinde sizi de bu son-
suzluk içine alır, kuşatır ve 
devasa ebatlarıyla başka bir 
dünyaya taşır. 
Sanıyoruz Madalyonlu ve 
Yıldızlı Uşak halılarını Avrupa 
salonlarına büyük bir istekle 
taşıyan esas tılsım bu büyük 
el devri sonsuzluk sarmalı 
tasarımın gücüdür.
Uşakta, Anadolu’yu bir yana 
alalım, bütün Avrupa’yı etki-
leyen madalyonlu ve yıldızlı 
atölye halıları dokunurken, 

aynı dönemde Uşak atölyelerinin hemen yanı başında Se-
lendi’de geleneksel koşullarda hiç değişmeden devam eden 
halı tasarımları, aynı havza içindeki zenginliğin en ilginç nok-
tası sayılmalıdır. Burada dokunan neredeyse iki veya üç rengi 
geçmeyen çok zarif Selendi dokumaları, yalın ama etkileyici 
sonsuz dizilim düzenindeki küçük motifleriyle küçük boyut-
lardan çok büyük ebatlara enteresan bir dokuma geleneğini 
yaşatmaya devam eder. Selendi dışında da Uşak’ta geleneksel 
dokumaları bütün naifliği ile üretimine devam eder.

Küçük Şemseli Uşak, Batı Anadolu, 17.yy., 108x170 cm. The Metropolitan Museum of Art, 
New York, Env No: 1974.149.10 (Met Museum Arşivi) 
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Kuşlu Uşak Halı, Türkiye, 17.yy., 238x433 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 63.207 (Met Museum Arşivi) 



Halılarıyla bu kadar ünlü Uşak’ın iskan tarihine bakıp, bu muh-
teşem dokumaların sosyoekonomik alt yapısını da anlamaya 
çalışalım. 1060’larda Sultan Alparslan yoldaşı Afşin Bey’in 
Muğla’ya kadar Anadolu’yu ilk fütuhatında, Kütahya ve Uşak 
çevresi de yer alır. 1071 sonrasındaki Türkmen akınlarında 
Bizans Türk sınırı olan Kütahya ve Uşak, Bizans Selçuklu ara-
sında sürekli el değiştirir: 
“1277 yılında bu bölgede Germiyanlılar’ın yaşadığı görülüyor. 
Bunlar 1240 tarihinde Malatya bölgesinde bulunuyorlardı. 
Onlar bu tarafa Moğol baskısı üzerine 1260 tarihinden sonra 
gelmiş olsalar gerektir.” (88)
Germiyanlılar, III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Anado-
lu Selçuklu Devleti’nin batı sınırını çizen Kütahya Sancağı ve 
Uşak’a yerleşir ve II. Gıyaseddin Mesud döneminde Anadolu 
Selçuklu Devletinin zayıflaması 
üzerine bütün bir bölgede etkin 
olurlar. Germiyanoğlu Süleyman 
Bey, 1381 yılında kızını Osmanlı 
padişahı I. Murad’ın şehzade olan 
oğlu Bayezid ile evlendirerek, Kü-
tahya, Uşak çevresini Osmanlı’ 
ya çeyiz hediyesi verir. Şehzade 
Bayezid bu evlilik sonrası Kütahya 
Emiri olarak atanır. 1427 yılında 
Germiyanoğlu Yakup Bey erkek 
evladı olmadığını, ölümü sonra-
sında Germiyan Emirliği mülkünü 
Osmanlı idaresine bırakmak iste-
diğini Edirne’de ziyaret ettiği Sul-
tan II. Murad’a bizzat iletir. Kütah-
ya’ya dönüşünde de bu arzusunu 
resmi vasiyetnameye dönüştürür. 
1429’da Yakup Bey’in ölümü üze-
rine Kütahya Sancağına, Timurtaş 
paşazade Osman Çelebi tayin 
edilir ve Uşak da böylece Devleti 
Aliye, Kütahya sancağının kazası 
olur. 1513, 1520, 1530 ve 1571 
yıllarına ait tahrirlerde Uşak, artık 
Kütahya Livasının (Sancak) küçük 
bir kazasıdır. 
15-16. yüzyıllarda “Bağlı bulunduğu sancağın orta kesimin-
de yer alan Kaza, kuzeyde Altıntaş, Gediz ve Simav, batıda 
Selendi ve Kula, güneyde Lâzıkıyye (Denizli) ve Honaz, gü-
ney-batıda Şeyhli (Çivril) kazası, doğuda ise Karahisâr-ı Sâhib 
(Afyon) sancağı ile mahdut bir alanı kaplamaktadır. Buna göre: 
mezkûr asırlarda Uşak; Kula kazası dâhilinde bulunan Eşme 
hâriç olmak üzere, bugünkü Uşak ilinin merkez ilçesi, Banaz, 
Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinin işgal ettiği alandan iba-
rettir.” (89)
 “Tahrir kayıtlarına göre; şehirde toplam nefer sayısı 1520’de 
522, 1530 yılında 492, 1571’de ise 494 olarak kaydedilmiş-
tir... 1676 tarihindeki avârız kayıtlarına göre Uşak Şehri’nde 
9 mahallede 383 nefer ve 72 askerî nüfus olmak üzere 455 

hâne kaydedilmiştir. 1598-1599 tarihinde şehir, Celalî saldırı-
larına maruz kalmıştır... Uşak Kazasında 1676 tarihinde avarız 
defterine kaydedilmiş nüfusun toplamı ise 2652’si nefer ve 
136’sı da askerî olmak üzere 2788’dir. Toplam nüfus içinde 
köy nüfusu % 83,7 şehir nüfusu ise %16,3’tür. Buna göre 
Uşak Kazasında nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşa-
dığı anlaşılmaktadır... 
XVI. yüzyılda Kütahya sancağında Kütahya şehri dışında hiç-
bir gayrimüslim yerleşmesi bulunmamaktadır... 1671-1672’de 
Uşak Şehri’ni ziyaret eden Evliya Çelebi, şehir hakkında de-
taylı bilgiler vermiştir. Buna göre, Celalî saldırılarından do-
layı 1598-1599 tarihinde kale tamir edilmiştir. Şehir, bayırlı, 
bahçeli çukur içindedir. Kalesi diğer şehirlerdeki kaleler gibi 
sağlam değildir... Şehirde; 14 cami, 2 hamam, 370 dükkan, 7 

han, 7 kahvehane vardır. Bunlar-
dan Ulu Cami kagir kubbe, kagir 
minarelidir... Evliya Çelebi, şehrin 
ticari yönden geliştiğini, Anadolu 
Eyaletinin deve ve araba işleyen 
bir iskelesi konumunda bulundu-
ğunu ifade etmiştir. Evliya Çelebi 
ayrıca, küçük olmasına karşılık 
mamur bir şehir olan Uşak’ta, sa-
nayi faaliyetleri içinde halıcılığın 
meşhur olduğunu, “Bu şehirde 
yük çözülüp yük bağlanır, bender 
şehr-i azîmdir. Anadolu Eyaletinin 
deve ve araba işler güya iskelesi-
dir. Gerçi küçücük şehirdir, amma 
gayet mamur şehirdir ve sanayi-
atının meşhurundan Uşşak halısı 
ancak Acem Isfahan’ında ve Mısır 
şehrinde işlenir.” (90)
Uşak çevresinde Türkmen iska-
nıyla ilgili olarak: “Avşar Taifesi 
ilk olarak 1530 tahririnde görül-
mektedir. Keza, Müselleman-ı 
Toplu Taifesi sadece 1571 tarihli 
defterde yer almaktadır. Akkeçili 
taifesi ise 1530 ve 1571 tarihli 
defterlerde görülmektedir... Evkaf 

defterinden anlaşıldığı üzere, Yörüklerin gelirleri büyük oranda 
Germiyanoğlu Süleyman Şah (Cevdet Evkaf, 21706) ile Sultan 
Selim vakıflarına aitti... 
Uşak kazasında Akkoyunlu ve Avşar taifelerinden başka Sivas-
lı, Akkeçili, Bağırsa, Alayundlu cemaatleri de bulunmaktaydı. 
Ayrıca, 1571 tarihli tahrirde Avşar taifesine tabi olan Avşar 
cemaatinden başka Tetimme-i Avşar isimli bir cemaat bulun-
maktaydı. Bu grup, muhtemelen ana gruptan kopmuş bir par-
çaydı (TD 438: 65-69; TD 48: 327b-384a)... Selendi Kazası 
Selendi kazasında yaşayan Yörüklerden Taşil, Küre ve Bosna 
cemaatleri konar-göçer hayata devam etmekteyken, diğerleri 
yerleşik hayata geçmişlerdi. 1520 tarihinde bunlardan sadece 
Taşil cemaati tespit edilmişti.” (91)

Selendi Uşak Halı, Mihraplı secade, 16.yy. Uşak Etnografya Müzesi, (FK) 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                302

Madalyonlu Uşak Halı, Türkiye, 17.yy., 389x777 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1984.69 (Met Museum 
Arşivi) 



“Şemseddin Sâmi (1850-1904) şehirde on yedi cami, iki med-
rese, iki tekke, iki kilise, bir rüşdiye (ortaokul) ve birkaç sıbyan 
mektebi (ilkokul), iki kütüphane, dört hamam, 750 dükkân, 
706 halı tezgâhı, otuz beş debbâğhâne, sekiz han ve kırk beş 
çeşme bulunduğunu yazar... 1898 tarihli Hudâvendigâr Vilâ-
yeti Salnâmesi’nde 16 cami, 14 mescid, 6 türbe, 11 medrese, 
2 kilise, 11 han, 5 hamam, 58 su, 59’u buhar ile çalışan 117 
değirmen, kilim ve kaliçe iplerini boyamaya mahsus 20 bo-
yahâne, 15 debbâğhâne, 1 salhâne ve 1 rüşdiye ile 4’ü ibtidai 
8 sıbyan mektebi sayılır... Osmanlı devrinde Uşak ticaret ker-
vanlarının geldiği bir kavşak şehir niteliğindedir. İstanbul’dan 
başlayan sağ koldan ayrılan tali bir yol Bursa ve Kütahya üze-
rinden Uşak’a gelmekte, buradan batıya doğru giden bir kolu 
Manisa üzerinden İzmir’e, güney istikametine giden diğer bir 
kolu ise Isparta’dan geçerek Antalya Limanı’na varmaktadır... 
1844 temettuât sayımlarına göre 
Uşak şehrinde bulunan 1429 ha-
neden 1259’u faal hane, yani bir 
gelir elde eder durumdadır. Bu 
faal hanelerin 231’i dokumacılıkla, 
206’sı dericilikle, 160’ı gıda mes-
lek kolunda, yetmiş altısı kıymetli 
madenî eşya meslek kolundadır.” 
(92)
17. yüzyıl ortalarında şehirle ve 
halıcılığıyla ilgili olarak en gerçeğe 
yakın bilgiyi  “Gerçi küçücük şe-
hirdir, amma gayet mamur şehir-
dir ve sanayiatının meşhurundan 
Uşşak halısı ancak Acem Isfahan’ 
ında ve Mısır şehrinde işlenir.” di-
yerek dönemin İsfahan, Kahire ha-
lılarından üstün olduğunu belirten 
Evliya Çelebi’ye nazire olarak Uşak 
halılarının ekonomik alt yapısını 
biraz aralamakta fayda vardır:
Yanda sunduğumuz Uşak Madal-
yonlu halı 389x777=30,22 metre-
kare ebatlarıyla en az 6,5 arşınlık 
(yaklaşık 450 cm.) bir Uşak tezga-
hında ancak dokunabilir. Ortalama 
40x40 kalite/dm. ile metrekarede 6 kg yün atkı, çözgü ve ilme 
ipi hammadde girdisi bulunur. Bu 6 kilo çözgü, atkı ve ilme 
için en az sıcak yıkamalı % 50 randıman 12 kg/metrekare kirli 
koyun tulubuna ihtiyacı vardır. 30,22 x 6 =182x%50 randı-
man=363 kg koyun kirli gömleğine ve /4 kg=91 adet yaklaşık 
koyunun ilkbahar kırkımı zorunlu hammadde ihtiyacıdır. Böyle 
bir tezgahta sadece bir halıda günlük düğüm sayısı asgari 5 
ustanın dokuyucu milimetrik desen kılavuzunun olmadığı tez-
gahta x10.000=50.000 düğümle 389x40/dm=1556 çözgü teli, 
777x40/dm. 3108 atkı sırası= 4 milyon 836 bin düğümle yak-
laşık olarak ancak 96-100 günde tamamlanabilir. Uşak’ta 16. 
Yüzyılda ortalama 1 tezgahta bu ebatlarda yılda ancak 3 adet 
halı üretebiliyor demektir. Ebatlar küçüldükçe üretim sayısı ar-

tar. Bir tezgahta asgariden yılda 3 halı üretildiğinde 3x91 kg= 
273 adet koyunun kirli yapağısına ihtiyaç doğar. 16. yüzyılda 
çok daha fazladır ama 19. yüzyıl sonlarında Şemseddin Sa-
mi’nin verdiği 706 halı tezgahı yılda 3 halı ürettiğinde 706x3= 
2118 bir yıllık Uşak halısı üretiliyor ve 2118x91 ortalama kirli 
koyun tulubu =192.798 koyundan sadece o yıl sezonu için 
(771.192 kg) 772 ton Uşak çevresindeki ağıllardan ilkbahar 
kırkımı kirli yapağı temini gerekiyor demektir. 
Bu kapasitede bir halı için 182 kg eğirilmiş yün ipi yine yakla-
şık 182 kg kurutulmuş kökboya ile ancak boyanabilir. Uşak’ta 
bir yılda üretilen 2118 adet halı için (385.476 kg) 386 ton 
kökboya ihtiyacı artık sadece çevreden değil bütün bir Anado-
lu’dan da toplanıyor anlamına gelir. 
Buradaki koyun kirli yapağısı, yıkanıp yün haline getirilmesi, 
yüzlerce elde eğirilip iplik yapılması, katlanarak çilelere dö-

nüşümü, bu çilelerin kazanlarda  
doğal boyalarla boyaması, bu kök-
boya bitkisinin zıraatı, toplanması, 
dokuyuculara ödenecek düğüm 
işçilik ücreti, bütün bu alt yapının 
ekonomisinin hacmi, insanı ger-
çekten etkilemeye yetecek büyük-
lüktedir. 
Bu üretim kapasitesi için gerekli 
nakliyeler, yıkayıcı, eğirici, boyayı-
cı personel ücretleri ve tezgahla-
rın 1 yıllık diğer iaşelerini tezgah 
hammadde maliyetlerine ekleye-
lim, Uşak’ta 16. Yüzyılda yıllık halı 
üretim kapasite ve maliyetleri ile 
bu halıların ihracatından elde edi-
len gelirler ve alınan “baç”lar (gelir 
vergisi) aşağı yukarı hafızamızda 
belirmiş olur. Bu çevrenin sadece 
bir yıllık kökboya, koyun hammad-
desi ve işçilik rakamlarını vermek 
Madalyonlu, Yıldızlı, Kuşlu, Çinte-
manili tasarımlı bu halılar Uşak’ta 
hangi teknik alt yapı üzerine gele-
neksel koşullarda kurgulanır, anla-

mamızı sağlar. Buna geleneksel estetik kalıpları ve nakkaşhane 
tasarımlarını eklediğimizde ortaya böylesi muhteşem sonuç 
çıkar. Bir halı kültürü, desenlere bakıp karşılaştırma yaparak, 
son nesil dokuyucunun yakıştırma isimlerini paganizmle har-
manlayarak asla betimlenemez. 
Halı üretimi erken dönem koşullarında muazzam bir teknik alt 
yapı ve muazzam bir tasarım birlikteliği işidir. Bu ikisi birle-
şerek dünya çapında Uşak halısı markası ortaya çıkar. Bütün 
geleneksel Anadolu halıları bu derin kökleriyle çok çok eşsiz 
bir kıymet taşır. Bu kültürü sadece desen ezberlerinden değil; 
gelenekler, hammadde alt yapısı, tasarım birlikteliği ve ulusla-
rarası ticaretteki hacmiyle bütüncül bir bakış altında değerlen-
dirmek zorunludur.

Selendi Uşak Halı, Mihraplı secade, 16.yy. Uşak Etnografya Müzesi, (FK) 
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Halı, (Küçük Şemseli Uşak), Türkiye, 17.yy., 106x153 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.11 (Met Museum Arşivi) 
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(Transilvanya Grubu) Halı, Türkiye, 18.yy., 121x179 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.17 (Met Museum Arşivi) 



Transilvanya halıları olarak yanlış betimi yapılan, fakat o bölge-
ye 16. yüzyıl içinde ve sonrasında Anadolu’dan giden bir grup 
halı, hala bu adla değerlendirilmeye devam eder. 
Transilvanya bölgesi, Devleti Aliye’nin kısa bir dönem ege-
menliği içinde bulunan (1526-1599) ve bugünkü Romanya 
sınırları içinde kalan ama o dönem-
de Macaristan’a ait olan bir bölgedir. 
Transilvanya; Macar dilinde Erdély, 
antik dönemlerde Erdel, Mohaç 
Meydan Savaşı (1526) sonrasında 
Devleti Aliye’ye bağlanmış 1599 
sonrasında 1683’e kadar Erdel 
Prensliği olarak kalmış ve 1683 Os-
manlı ordusu II. Viyana Kuşatması 
yenilgisi sonucu 1691’de Avusturya 
Arşidüklüğü yönetimine geçmiş bir 
bölgenin adıdır. 
Bugün Alpler eteğindeki Kuzey batı 
Romanya’da çok sarp araziye sahip, 
dağlık bölge Transilvanya’da bulu-
nan Romanya’daki Alman azınlığın 
yerleştiği Brasov’daki protestan Si-
yah Kilisesinde sergilenen 15-17. 
Yüzyıla ait nadide halılar, dünyanın 
en ilginç ve muhteşem Anadolu 
Türk halıları koleksiyonunu oluştu-
rur. Sonraki zamanlarda aynı böl-
gedeki yaklaşık 13 adet kilise ve 
manastırda ayin salonlarında teşhir 
edilen Anadolu’nun çeşitli dokuma 
bölgelerine ait bu halılar, zengin 
Alman asıllı Transilvanyalılar ta-
rafından belki özel bir tercih belki 
de mevcut dokuma kültürü ihracatı 
içinden seçimle Anadolu’dan satın 
alınıp, kiliselere hediye edilen ha-
lılardan oluşur. Brasov kilisesi asıl 
koleksiyonu oluşturur, ancak diğer 
kiliselerde de hatırı sayılır Anadolu 
Türk halısı bulunmasıyla yaklaşık 
300 parçaya yakın bir koleksiyon 
Transilvanya Halıları olarak ün ka-
zanır. 
Budapeşte’de 1914’de açılan bir ser-
gide “Erdel Türk Halıları” adı ile ilk 
defa dünyanın ve sanat çevrelerinin 
gündemine gelen bu halılar, sonraki 
yıllarda yine Avrupa sanat merkez-
lerinde teşhir edilerek dünyanın en 
çok bildiği halılar olurlar. Yakın bir 
tarihte İstanbul’da “Tanrıya Adanmış 
Halılar” sergisiyle de haklı bir üne 
kavuşarak yapıldığı topraklara getirilen bu halılar, böylece Türk 

dünyasının da haberdar olduğu bir cazibeye kavuşurlar. 
Bu kiliselerde yer alan 300’e yakın parça, çok zengin bir Ana-
dolu Halı Kültürü çeşitliliği içindedir. Çok erken dönem kabul 
edilen 15-17. yüzyıl dokuması halıların, hammaddeleri, do-
kuma özellikleri, tasarımları ve dokunduğu yöreler itibariyle 

zengin bir ürün ve tasarım çeşitli-
liği bulunur. Erken dönem 3 adet 
Bergama, 5 adet Holbein grubu 
Bergama ve Uşak Batı Anadolu, 32 
parça Lotto grubu Bergama veya 
Uşak civarı batı Anadolu, 3 parça 
Küçük Şemseli Uşak, 9 parça Se-
lendi Uşak, 3 parça Yıldızlı Uşak, 11 
parça Kuşlu Selendi Uşak, 1 parça 
Karapınar, 73 parça çok özel kartuş 
bordürlü mihrap desenli Batı Ana-
dolu seccade, 45 parça kartuş bor-
dürlü Bergama çevresi madalyonlu 
seccade, 10 parça kartuş bordürlü 
küçük şemse madalyonlu seccade, 
5 parça Gördes tipi seccade, 5 par-
ça Kula tipi seccade halılar ve daha 
bir çok münferit Anadolu halısından 
oluşan muhteşem koleksiyon (93) 
dünyanın Anadolu Müzelerinde bile 
bir arada görülemeyecek kadar kıy-
metli bir halı hazinesini oluşturur.
Bergama, Uşak, Manisa, Gördes, 
Kula dokuma merkezlerimizde er-
ken dönemde dokundukları anlaşı-
lan halıların kartuşlar içine alınmış 
bordürleri olan mihraplı veya mih-
rapsız ama hepsi seccade boyutlu 
önemli bu koleksiyon, geleneksel 
tasarım beğenisiyle benzeri yaygın 
çeşitlilikte, Batı Anadolu’daki çeşitli 
dokuma merkezlerimizde dokunan 
halılardır.  
15 ve 16 yüzyılda Batı Anadolu’da-
ki geleneksel halı dokuma mer-
kezlerinde dokunan; belirli desen 
şemasına sahip, özellikle kartuşlu 
bordürleriyle dikkati çeken bu grup 
halılar; Sadece Transilvanya’dan ge-
len taleple değil, geleneksel Anado-
lu Türkmen dokumaları içinde “sipa-
riş halı”, “ticari ihraç halı” ve “atölye 
halısı” kavramlarını da gündeme 
getiren ayrıcalıklı bir konumda ele 
alınır ve dünyanın çeşitli müzelerin-
de çokça bulunan bir estetik kültür 
içinde, Bütün bir Anadolu’da o dö-

nemde yaygın olarak dokundukları ve ihraç edildikleri anlaşılır.

Transilvanya Kiliselerine Giden Halılarımız

(Transilvanya Grubu) Halı, Türkiye, 17.yy., 122x162 cm. The Metro-
politan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.92 (Met Museum 
Arşivi) 

(Transilvanya Grubu) Halı, Türkiye, 17.yy., 126x175 cm. The Metropo-
litan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.14 (Met Museum 
Arşivi
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Osmanlı Halı, (İstanbul veya Kahire?- Yazılmış ancak İstanbul dokuması olması daha büyük ihtimal), 16.yy., 122x201 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env 
No: 1971.263.2 (Met Museum Arşivi)  
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Halı, İstanbul, 1570-1590, 127x172 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.51 (Met Museum Arşivi) 



Şimdilik belgelerden mahrumuz ancak, 1271 tarihli Sivas Gök 
Medrese banisi, Selçuklu dönemi Anadolu’sunun büyük dev-
let adamı, Sahip Ata Fahreddin Ali’nin mimar, hattat, nakkaş-
ların bir arada bulunduğu önemli sanatçı grubuyla çalıştığı, 
bunların çalışmaları için bir “nakışhane” kurduğu söylenir. Ça-
ğımıza kadar gelen ve yaklaşık 800 yıldır ayakta duran abide 
eserlere ve üzerindeki süslemelere bakıldığında bu kadar etkili 
mimarinin ve aynı etkiyi kat be kat artıran tasarımların, basit 
geleneksel sivil mimarlık çözümlemeleriyle ortaya konamaya-
cağı da açıktır. 
Selçuklu ve Anadolu Beylikler dönemi Divriği Ulu Camii, 
Karatay Medresesi, Gök Medrese gibi daha nice büyük anıt 
eserlerin tümünün arkasında büyük bir mimarî akıl ve tasarım 
ekibi gücünün olduğu aşikardır. Selçuklu ve Beylikler sonrası 
süreç içinde ve Osmanlı ilk döneminde Sultanların, Fahreddin 
Ali örneğindeki gibi yakın mimar ve sanatçı ekibinden destek 
alarak devasa nitelikteki yapıtlara imza attığı düşünülür. 
Mimar ve tasarımcıların bir kurumsal çatı altında toplanmaları, 
Fâtih Sultan Mehmet Han zamanında (1451-1481) gerçekleşir 
ve “bölük”lerden oluşan sanatkar gruplarının maaş karşılığı 
çalıştığı “Ehl-i Hiref” faaliyete geçirilir. Fâtih Sultan Mehmet, 
kendisi bir sanatçıdır. Devleti Aliye ve payitaht İstanbul’u düş-
lediği “Osmanlı Estetiğiyle” bütün sosyal yaşam alanlarında 
etkin kılmak üzere, Batıdan ve İslâm dünyasından en tanınmış 
sanatkarları, cezbedici koşullarda İstanbul’a davet eder. 
Onun hayalindeki İstanbul, dünyanın en görkemli şehirlerin-
den biri olmalıdır. Ehli Hiref’i “Nakkaşhâne-i Rûm” ve “Nak-
kaşhâne-i Acem” adlı iki büyük atölyeye ayırarak başına Baba 
Nakkaş’ı getirir. Böylece İstanbul ve Saray eksen alınarak Os-
manlı büyük şehirlerinin bütün prestijli sosyal yaşam alanla-
rında, Osmanlı estetiğiyle yapılan eserler gözükmeye başlar. 
Mimariden el sanatlarına ehl-i hiref nakkaşları etkisi her alan-
da devreye girer. 
“Ehl”, uzman, liyakatli anlamında, Hiref ise “Hrf” kökünden 
türeyen küçük mahir el sanatları anlamında olup “Ehl-i Hi-
ref” Sanat erbabı, zanaatının en yetkin uzmanı anlamına gelir. 
Sonraki zamanlarda bu yapı kurumsallaşır ve 1501’de çıkarılan 
“İhtisab Kanunnamesi”yle tüm sanatkar nakkaşlar için “Ehl-i 
Hirfet” terimi kullanılmaya başlar. 
Devleti Aliye Sultanlarının talepleri doğrultusunda önce saray 
ihtiyaçları, sonra bütün Osmanlı mülküne şamil olmak üzere, 
cam, çini, hat, tezhip, minyatür, kumaş, halı, ahşap sedef ve 
mücevheratta öncü tasarımlar yapan Ehl-i Hiref nakkaşları; 
Osmanlı ekolü denen etkili tasarımlara imza atarak iltifat görür 
ve “Ehl-i Hiref-i Hassa” payesi kazanırlar. 
15. yüzyıl sonrasında seferlerden dönüşlerde İran, Kafkasya, 
Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Rusya veya Avrupa’dan 
İstanbul’a getirilen sanatçılar ayrı ayrı bölükler içine alınır; Bö-
lük-ü Acem, Bölük-ü Arnavut, Batı ve Avrupa kökenli Bulgar, 
Rus, Frenk sanatçıların yer aldığı Bölük-ü Rumi, Ehl-i Hiref 
bünyesine dahil edilirler. 

Ehl-İ Hiref Nakkaşları
Ve Türk Halılarında Saray Tasarımları

Sultan I. Ahmed (1603-1617) Minyatürü, 17.yy. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, (Met Museum Arşivi) 

Ottoman Textile, 17.yy.,The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 15.125.1 
(Met Museum Arşivi) 
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Halı, Türkiye veya Mısır? Geç 16.yy., 111x180 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.1 (Met Museum Arşivi) 



Devleti Aliye bu dönemde dünyanın büyük gücüdür ve farklı 
kültür ve sanat beceriyle donanmış sanatçılar Osmanlı çizgisi 
veya ekolü denebilecek bir disiplin altında önce iyi bir usta 
çırak eğitiminden geçer ve bundan sonra saray, köşk, otağ, 
çeşme, sebil, çini, seramik tasarımları, ahşap eserler, halı ve 
kumaş alanı dahil akla gelebilecek bütün estetik alanlarda 
tasarımlarıyla hep “zirve” eserlere imza atarlar. Sultanlara ait 
özel bütün eşyalar, giysiler, kaftanlar çok özel tasarımlanır, kul-
landığı bütün eşyalar, kılıç ve kalkanları, yapılan tezyinatlarla 
dönemin en değerli ve pahalı maden ve taşları kullanılarak 
muhteşem sanat eserleri haline dönüştürülürler. 
Nakkaşhane artık İznik gibi Osmanlı sanat üretim atölyelerinin 
bir anlamda “tasarım ve inovasyon” 
merkezi haline gelir. Saraya ve pres-
tijli alana ait bütün öncü tasarımlar 
nakkaşlar tarafından prototipi yapıla-
rak tartışılır ve sonra üretime verilir. 
1500’lerin ortalarından itibaren ise, 
nakkaşhanenin idari yapılanması, ça-
lışma koşulları, hizmet sınıfları hak-
kında saray sanatçılarını, kökenlerini 
ve maaşlarını sıralayan defterler tu-
tulmaya başlar ki bunlara Ehl-i Hiref 
Defteri denir. 1526 yılında tutulan ilk 
defterden sonra bu defterlerin düzenli 
aralıklarla tutulmaya devam ettiği gö-
rülür. Ehl-i Hiref’in altın çağını yaşadı-
ğı 16. Yüzyılda; nakkaş, kuyumcu ve 
dokuyucu bölüklerinin tüm mevcudu 
1500 nakkaşa kadar ulaşır. 
Evliya Çelebi, 1650’li yıllarda İstan-
bul’da Topkapı Sarayı’nın içinde ve 
çevresinde sarayın sanat ve zanaat 
işlerini gören Ehli Hiref nakkaşhâ-
nelerin bulunduğu binaların dışında, 
ayrıca çarşı esnafının çalıştığı nak-
kaşhânelerden de söz eder. Buradan 
anlaşılır ki saray dışında ticaretin mer-
kezi konumundaki çarşılarda da nak-
kaşhaneler daha bu dönemde kurulup 
etkinleşmeye başlar. 
15. yüzyılın ortalarına kadar geçen sürede mimarların da 
Selçuklu ve Osmanlı ilk döneminde Sultanlara yakın yukar-
da bahse konu çalışma grubunda oldukları düşünülür. Erken 
dönem Selçuklu şehirleri Konya, Divriği ve Sivas’taki deva-
sa anıt eserler, Osmanlı erken şehirleri Bursa ve Edirne’deki 
anıtlar, Sultanlara yakın bir mimar, tasarımcı nakkaş ekibin 
varlığını açıkça ortaya koyar. Devleti Aliye’deki bütün mimari 
faaliyetleri yürütmek üzere Ehli Hiref benzeri bir yapılanma ilk 
olarak yine Fatih döneminde “Mi‘mârân-ı Hâssa Ocağı” olarak 
kurulur. Saray yapılanması içinde yer alan Mi‘mârân-ı Hâs-
sa Ocağı’nın başında Sultana yakın çalışan “Ser mi‘mârân-ı 
hâssa” mimarbaşı ve mimarbaşına ilave kadroda ikinci mimar, 
hassa mimarları, mimar kethüdâları, mimar kâtipleri, suyolu 

nâzırı, sefer mimarları, tersâne-i amire mimarları, köprü ve 
kale mimarları bulunur. Daha sonra Devleti Aliye toprakları 
geniş bir coğrafyaya yayıldıkça taşradaki imar faaliyetlerinin 
sevk idaresinin aksamadan devamını sağlamak üzere eyalet 
ve şehir mimarları ile taşra imar meclisleri oluşturulur. Hassa 
Mimarları Ocağı’nda minareci, mermerci, taşçı, sıvacı, neccâr, 
nakkaş gibi ayrı ayrı ustalar bulunur ve gerektiği zamanlarda 
kuruma ilave olarak duvarcı, taş yontucu, çıkrıkçı, kireçci, bi-
çici, lağımcı, demirci, camcı, kerpiçci, kurşuncu gibi ustalar 
alınarak yetiştirilir ve çalıştırılırlar. (94)
Ehl-i Hiref’in ilk öncüleri II. Bayezid Han zamanında (1481-
1512) kurumsal gelişime başlar. Şeyh Hamdullah gibi üstün 

yetenekli hattatların yetişmesi ve onun 
yazdığı mükemmel Kur’an’ların özenle 
süslenmesi tezhip sanatının gelişmesi-
ne yol açar. 
Ehl-i Hiref Osmanlı Klasik devrinde, 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
(1520-1566) tam kurumsallaşır ve dü-
zenli olarak çalışır. Devrin sanatçıları 
arasında Nakkâş Şah Kulu ve Velican 
gibi İran’lı ve Türk sanatçılar; Kefeli Ha-
san Çelebi, Matrakçı Nasuh ve Nigarî 
Mahlaslı Nakkaş Haydar ekol sahibi 
büyük nakkaşlardır. Nakkaşbaşı Şah 
Kulu, Osmanlı süsleme sanatlarında 
kalemişinden kitaba, kuyum işinden 
çiniye, halıdan kumaşa kadar bir çok 
sanat alanında kendine özgü “saz yolu” 
ekolünün öncüsü olur. Helozon kıvrımlı 
dallar ekseninde rumi ve hatâilerle be-
zeli bu üslup bütün nakkaşhane eserle-
rinde bu dönemin adeta markası olur. 
Sonraki dönemde Ehli Hiref’e nakkaş-
başı Müzehhip Karamemi atanır. Devrin 
önemli hattatı ise Ahmet Karahisari’dir. 
Geleneksel sanatlar içinde yer alan 
ve saray nakkaşlarının ilgisine en çok 
konu olan alan, özel dokuma kumaş-
lar ve halılardır. El dokuma sanatındaki 
tasarım ve üretim birlikteliği ile bu alan 

sarayda en kompleks biçimde detaylandırılır. 
Halılarda, nakkaşın mahareti veya tasarımın gücü üretime 
yansıma kudreti ile doğru orantılıdır. Bu dönemde tasarım 
çözgü üstüne kılavuz çizgilerle yapıldığı için, çözgü ve atkı 
limitlerinin elverdiği alan sınırı içinde kalan halı dokuması bi-
tişe kadar sürpriz çıkarabilir. Bu nedenle nakkaş için en zorlu 
koşul halının tasarımı kadar üretimin de takibidir. Saray için 
kumaş ve halı dokuyan “Dokumacı bölüğü (Kârhane-i Amire) 
Ehl-i Hiref içinde en önemli konuma yükselir. Dokuma Bölüğü 
tasarımıyla yapılan muhteşem çatmalar, kemhalar, satenler ve 
bütün diğer panel kumaşlar ve bunlardan yapılan kaftanlar, di-
ğer giysiler ve halılar bugün dünyanın en prestijli müzelerinde 
en değerli koleksiyonlarını oluştururlar.

Halı, Türkiye, 19.yy., 98x163 cm. The Metropolitan Museum of 
Art, New York, Env No: 14.40.720 (Met Museum Arşivi) 
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Şarkışla Halısı doku detayı, İç Anadolu, Sivas, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi Envanter No: 23, Ebat: 164x231 cm., Kalite: 32x28 dm./ilme, El gücülü çapraz 
çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Halı, Şarkışla, I. grup, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi Env. No: 6, Ebat: 151x230 cm., Kalite: 30x30 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk 
düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



Danişmentname’ye göre Melik Ahmed Gazi, yanında Tursan, 
Çavuldur Çaha, Karadoğan gibi Komutanlarla 1095 yılında 
Sivas’ı fetheder ve bu çevre ilk kez Türkmen diyarı olmaya 
başlar. Bizans’ın ilgisiz ve bakımsız bıraktığı bu harap şehre 
Türkmenler sahip çıkar, âbat ederler. Melik Ahmed Gazi Daniş-
medli Beyliği başkentini Sivas yapar, Niksar, Tokat ve Turhal’ı 
fetheder, sonra Canik (Samsun) üzerine yürür, bu kuşatma 
sırasında yaralanır ancak, Niksar’ı tekrar almak üzere geri dön-
mek zorunda kalarak Niksar’da şehit olur. (95) 
Kilimler bölümünde detaylıca verdiğimiz Sivas iskan tarihi 
içinde bu bölge, Ulu Camii merkezi etrafında ilk bayındırlık 
hizmetlerini görür, hanlar, çarşılar bu merkezde oluşturularak 
Sivas, çağın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden birisi 
haline gelir. Şarkışla ilçesinin Türkmen iskan tarihi ise, 1550’li 
yıllar sonrasını bekler. 
“Diyarı Rum”, Roma İmparatorlu-
ğu’nun Anadolu toprakları olarak 
anlaşılması yanında 17. Yüzyıldan iti-
baren Osmanlı eyalet sisteminde Si-
vas’ın resmi adıdır. İklim-i Rum gibi 
genel ifade yanında Sivas, “Eyaleti 
Rum” olarak tanınır. Sivas Ulu Yörük 
Türkmenleri genel adı altında Devleti 
Aliye’ce tanımlanan konar göçer bü-
tün Türkmen gruplar, 17. Yüzyıldan 
itibaren Osmanlı Anadolu eyaletleri-
nin muhtelif sancak ve kazaları için-
de faaliyet göstermeye başlar ve bu 
yüzyılda Sivas Sancağı merkezi İlbeyi 
(Şarkışla-Kangal) olmak üzere: Gil-
migad (Yıldızeli), Artukabad (Artova) 
Kazaabad (Kazova), Sonisa (Niksar), 
Turhal, Zile, Geldiklanabad (Amasya), 
Karahisar-ı Demirli (Çorum), Bayatö-
zü (Çorum), Hüseyinabad (Alaca), 
Mecidözü, Budaközü, Deliceözü, Ka-
nak, Sorgun ve Kırşehir olmak üzere 
“Eyalet-i Rum” da önce konar göçer 
sonra da “kışla” köy yerleşimleri için-
de yerleşik düzene geçerler. 
Eski adıyla Gedük (Şarkışla) tari-
hinde ilk olarak 17. yüzyıllarda “Ulu 
Yörük” teşekkülü içinde Devleti Aliye bu bölgeyi konar göçer 
“kışla”sı olarak kullanmaya başlar ve Dulkadirli (Şam Bayadı) 
ve Halep Türkmenleri (Yaban eri) denen büyük konar göçer 
gruplar burada konaklar. 
Osmanlı’da, Eyalet-i Rum’un baş sancağı Sivas “Yeni İl” adıyla 
merkez kazası; Nefs-i Sivas, Nahiye-i Koçhisar (Hafik) ve Ar-
gun ve Etrak-ı Yörükân-ı Sivas idari birimlerinden oluşur ve 
böyle bir oluşum nedeniyle Türkmenler Şarkışla’nın ilk yerle-
şimi “Şehr-i kışla”da iskan edilirler: “Boz-ok’taki Şam Bayadları 
bu bölgenin Gedük yöresinde yaşarlar. Bu yöre Kayseri’nin 
kuzey doğusunda, Gemerek ile Mancılık arasındaki toprakları 

kapsamaktadır. Burada yaşayan Şam Bayatları başlıca Hızırlu, 
Hasancılu, Kesmezlü, Şeyhlü, Şarklu, Kızıl-Donlu ve Kara-
ca-Koyunlu gibi obalara ayrılmıştır. Bu obalar sahip bulun-
dukları ekinliklerde çiftçilik yapmakta ve kış gelince Suriye’ye 
gitmektedirler. Fakat XVI. yüzyılın ikinci yarısında Şam Bayat-
ları’nın kışın Suriye’ye gitmedikleri anlaşılıyor.” (96) 
Anadolu’yu Yurt edinmek üzere Halep üzerinden yoğunlukla 
buraya gelen Yaban Eri ve diğer Türkmen boylarının sevk ve 
idareleri İlbeyli bölüğü tasarrufu içinde Sivas’ın güney batısı 
“Gedük” deki kışlalarda geniş bir alanda yerleşime açılır.
17. yüzyıl ortalarında “Gedük”: aşağı yukarı bugünkü Akdağ-
madeni İlçesi doğusundan başlayarak, Gemerek, Şarkışla, Al-
tınyayla, Akçakışla’nın merkezde olduğu, Kangal ve Mancılık’a 
kadar uzanan “Yeni İl” e bağlı geniş bir coğrafyadır. Halı ve ki-

limleriyle ilerde çok dikkati çekecek 
olan bölgenin ilk yerleşim sahipleri 
oymaklar oldukça  önemlidir: 
“XV. yüzyılın ilk yıllarında Boz-ok 
Türkmenleri, yani Dulkadirli eli ile 
Halep Türkmenlerine mensup te-
şekküller burada güçlüğe uğramak-
sızın yurd tuttular...  Gedük; Kara-
yahyalu, Delualilu, Ağcalu (Hacılar) 
Ağcakoyunlu (Dulkadırlı), Şam Ba-
yadı (Dulkadırlı) Oymaklarından 
oluşuyordu.” (97) 
Gedük çevresini sosyo ekonomik 
olarak müsait bulan konar göçer 
Türkmenler, Anadolu’daki Yörük tai-
feleri gibi göçer değildir. 
Yakın ve kısa mesafeli yayla kışla 
hayatı süren bu yeni grup Türk-
menler, Kışla denilen ova köylere 
yerleşerek ziraat yapar, yazın da 
10-20 kilometreye yakın yaylada 
meralara çıkarlar. Gedük kışlaları bu 
anlamda idealdir; kışlası ziraata el-
verişli ovadır ve yakın çevrede yayla 
olarak kullanılacak meraları oldukça 
geniştir. 
Devleti Aliye mali yapılanması için-

de konar-göçer gruplar “tımar” reayasıdır. Ancak Gedük çev-
resi Dulkadırlı ve Halep Türkmenleri gibi büyük boylar “has” 
reayası olurlar. Çünkü Gedük’teki Yeni İl Türkmenleri çok yük-
sek hayvancılık ve ziraat gelirleri nedeniyle, Üsküdar Valide 
Sultan Vakfının yüksek giderlerini karşılayabilecek en elverişli 
gruptur. 
1650’lİ Tahrirlerde Şarkışla Gedük Türkmen taifelerinin kışlak-
lara yerleştirilmesiyle Ulu Yörük, bölüklere, bölükler de kışlak-
lara ayrılır. Gedük’te kışlaklar tahsis edilirken yer veya cemaat 
adına kışlak ismi verildiği anlaşılır ve böylece, Şehr-i Kışla ve 
Akça kışla Gedük’teki ilk idari ve mali teşekküller olur.

Şarkışla Tarihi

Halı, Şarkışla, I. grup, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Mü-
zesi Env. No: 44, Ebat: 148x235 cm., Kalite: 28x30 dm./ilme, El gücülü 
çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şar-
kışla Büyük Camii (FK)     



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                318
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düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK)     



Devleti Aliye idari sistemi içinde padişah, şehzade veya Valide 
Sultan hasları arasına kaydedilen konar-göçer teşekküllerin 
yönetimi genellikle “Türkmen Ağası” sorumluluğundadır. Mali 
bakımdan III. Murat’ın annesi Nûrbânu Sultan’ın Üsküdar’da 
yaptırdığı caminin vakıf kaydında “Üsküdar Türkmeni” olarak 
geçen bölgenin Üsküdar Ağası Mehmet Ağa, Gedük çevresi 
Türkmen oymakları için ilk atanan Türkmen Ağasıdır. 
Eski adıyla Gedük, sonraki ismiyle Şehr-i Kışla, 1650 den 
sonra Türkmen Ağası Mehmed Ağa tarafından yeni yerleşim 
yerinde yaptırılan Büyük Cami ve kitabesi, bu konudaki en 
önemli belge olma özelliğine sahiptir. Tıpkı Selçuklu gibi Os-
manlı’da yeni bir beldede ilk yapılan yer önce Cami, mektep, 
imaret, hamam ve han gibi idari ticari mekanlar olur, merkeze 
alınan bu müştemilat çevresine de evler yapılmaya başlar: 
“Üsküdar’ın kısa bir zaman sürecinde hem Osmanlı ordusu-
nun, hem resmî görevlilerin hem de sivil halkın İstanbul’dan 
Anadolu tarafına gidişlerinde ilk konaklama; Anadolu’dan İs-
tanbul’a gelişlerinde son konaklama 
yeri özelliğini göstermesi ve bu bağ-
lamda özellikle XVI. yüzyıldan itiba-
ren İstanbul için önemli bir pazar yeri 
haline gelmesi, nüfusunun hızla art-
masını ve Üsküdar’ın fizikî görünümü 
ile sembolleşen vakıflara dayalı dinî, 
sosyal ve ticarî tesislerin yapılmasını 
sağlamıştır. 
Bu tesislerden biri, Mihrümah Sul-
tan (ö.1578) adına yaptırılan kül-
liyedir. 1540-1547 yılları arasında 
Mimar Sinan tarafından inşa edilen 
külliyenin başta cami olmak üzere 
medrese, sıbyan mektebi, imaret, 
tabhane (dinlenme yeri), han ve 
çeşme gibi tesisler oluşturmaktaydı. 
Bu külliyenin asıl çekirdeğini cami 
teşkil etmekteydi... Üsküdar’ın fizikî 
görünümü ile sembolleşen bir diğer 
külliye, Sultan II. Selim’in hanımı ve 
II. Selim’den sonra Osmanlı tahtına geçecek olan III. Murad’ın 
(1574-1595) validesi Nurbânû Sultan (ö.1583) tarafından 
1570-1579 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılan cami ve 
külliyedir... Cami, medrese, tekke, sıbyan mektebi, dârülhadis, 
dârülkurrâ, imaret, dârüşşifa ve hamamdan oluşan külliyenin 
çekirdeğini cami teşkil etmekteydi...
Osmanlı toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında 
önemli bir yeri olan külliyelerin ayakta durabilmeleri ve hiz-
metlerini sürekli olarak yerine getirebilmeleri, vakıf gelirleri 
sayesinde olabilmekteydi. Bu bağlamda 1547’de Üsküdar’daki 
Mihrümah Sultan külliyesinin inşasının tamamlanmasını taki-
ben 1548’de teşkil edilen Yeni İl kazası, bu külliyeye vakfedil-
mişti. Kaza, Sivas’ın güney kısmında Sivas, Bozok, Divriği ve 
Darende bölgelerinde timardan vakfa çevrilen pek çok yaylak, 
yurt, mezra ve bazı köyleri içine almaktaydı...

Önce Mihrümah Sultan’a temlik ve bunu takiben Mihrümah 
Sultan’ın Üsküdar’daki külliyesine vakfedilen Yeni il kazasının, 
Mihrümah Sultan’ın vefatından (1578) sonra dönemin padişa-
hı III. Murad’ın anası Nurbânû Sultan’ın Üsküdar’da yaptırdığı 
cami ve imarete vakfedildi... 
Vakfın bu geçiş sürecinde kazanın sınırı coğrafî bakımdan bi-
raz daha genişlemiş ve Sivas, Bozok, Kayseri, Maraş, Malatya 
ve Divriği sancakları arasında bugünkü Kangal, Gürün ve Şar-
kışla kazalarının önemli bir kısmını içine almıştır...
Yeni il kazası, Osmanlılar’ın “mefrûzü’l-kalem ve maktû’ü’l-ka-
dem min külli’l-vücûh” serbest şeklinde formüle ettiği bir uy-
gulama ile idarî ve malî bakımdan Üsküdar’daki önce Mih-
rümah Sultan ve sonra Nurbânû Sultan (Atik Valide Sultan) 
vakfına bağlı idi. Bu bağlılık serbest mülk statüsünde olduğu 
için vakfın kendi yöneticileri dışında vakfa ait yerlere dışarıdan 
kimsenin müdahale etmesine izin verilmezdi. 

Bu bağlamda kazanın geliri, mâlikâne 
ve divanî hissesi adı altında iki baş-
tan tasarruf edilmekteydi. İki baştan 
tasarruflarda genelde mâlikâne his-
sesi (mahsulün beşte, yedide veya 
onda biri kadarı) vakıf veya mülk sa-
hibine; divanî hissesi (toprak haracı 
ile çift, bennak, caba, tapu, ağnam 
vesaire gibi örfî ve şer’î vergiler) 
ise devlete veya devletin hizmetinde 
olan görevlilere tahsis edilmektey-
di. Ancak Yeniil’deki bu uygulamada 
hem mâlikâne hem de divanî hisse 
üzerindeki tasarruf hakkının tamamı 
vakfa aitti... 
İdarî ve malî bakımdan önce Üs-
küdar’daki Mihrümah Sultan, daha 
sonra Atik Valide Sultan külliyesi 
vakfına bağlı olan Yeniil kazası hal-
kının bir kısmı yerleşik, bir kısmı 
da konar-göçer halktı. Bu bağlamda 
sayının en yükseğe ulaştığı 1583’te 

kazada toplam 85.000 civarında bir nüfus vardı. Bu nüfusun 
yaklaşık 60.000’i konar-göçer; 25.000 kadarı da yerleşik idi. 
Burada bazı köylerin konar-göçer gruplar tarafından kuruldu-
ğunun altını çizmek gerekir. 
Kaza nüfusunun önemli bir kısmını teşkil eden konar-göçer 
halk, Halep Türkmenleri ve Dulkadırlı Türkmenleri adıyla bi-
linen iki önemli gruptan meydana gelmekteydi. Bu bakımdan 
kazanın adı arşiv kayıtlarında sık sık Türkmân-ı Yeni il veya 
Türkmânân-ı Yeni il şeklinde geçmektedir. Kışlak mahalleri 
Suriye’nin Halep bölgesinde olmasından dolayı Türkmân-ı 
Halep veya Türkmânân-ı Halep adıyla bilinen Halep Türkmen-
leri’nin yaylak mahalleri daha çok Yeni il kazasındaydı... Bu 
bağlamda Türkmân-ı Yeniil ve Türkmânân-ı Yeniil’in arşiv ka-
yıtlarında adı bazen Üsküdar Türkmenleri veya Üsküdar Evi 
olarak da geçmektedir...” (98)

“Üsküdar Türkmeni” Şarkışla’lılar...

Şarkışla İlçesi Büyük Camii. 1984-85 yılında burada bulunan halıların 
Sivas Müzesine Alındığı Dönem Fotoğrafı (FK) 

Cami son cemaat mahalli içinde asıl giriş kapısı üstündeki onlarca 
kez yanlış boyanmış yapılış kitabesi, 1984-85 yılı (FK) 
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Halı, Şarkışla, II. grup, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi Env. No: 26, Ebat: 150x221 cm., Kalite: 30x32 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk 
düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



“Bu bağlamda Üsküdar Türkmenleri veya Üsküdar Evi olarak 
bilinen özellikle koyun yetiştirmede uzman olan Türkmen veya 
Yörük grubunun, ağnam (koyun) yaylak ve koru gibi vergiler 
başta olmak üzere verdikleri diğer vergilerle Atik Valide Sultan 
vakfının hizmetlerini yerine getirilmesinde önemli bir rol oy-
nadıkları belirtilmelidir. 
Bunun yanında Türkmen veya Yörük hanımlarının bin bir müş-
külatla koyunlardan sağarak aldıkları süt ve sütten elde ettikleri 
yağ ve peynir gibi gıda maddeleri ve elleriyle dokudukları halı 
ve kilim gibi ürünlerin vakfa olan dolaylı katkılarını da gözden 
uzak tutmamak gerekir.” (98) 
Devleti Aliye’nin bütün bu sosyal ve iktisadi yapılanmada 
hedeflediği şey, konar-göçer reayanın, bir şekilde kışlaklara 
yerleştirilirken onların konar göçer statüsünün de devamının 
istendiği ve sağlandığı yönündedir. 
Çok büyük sürülere sahip oy-
makların (16. yy. tahrirlerinde 
Gedük Ulu Yörük’te sadece 
Halep Türkmenlerinin vergi-
lendirilen koyun miktarı 2 mil-
yondur, Dulkadırlı Türkmenleri 
buna dahil değildir) ziraattan 
çok yaptıkları hayvancılıklarıyla 
daha verimli olduklarını gören 
yönetim, hayvancılıktaki bu ve-
rimliliğin devamını arzu ederek 
Üsküdar Valide Sultan Vakıfları-
nın bütün iaşelerini de “zorunlu 
biçimde” sağlamış gözüküyor. 
Şarkışla kilimleri bölümünde 
belirtildiği gibi, zengin bir Türk-
men boyları çeşitliliğine sahip 
eski adıyla Gedük, yeni adıyla 
Şarkışla’da o kadar güzel bir ki-
lim ve halı dokuma kültürü bir 
gözüküp bir kaybolmuştur ki; 
bugün bunları layıkıyla betim-
den aciz kalınır. Çünkü yukarıda 
bu bölgeye yerleşen Türkmen 
oymaklarını bilinmesine rağ-
men, Şarkışla Halıları dokuma 
kültürü 17. yüzyıl sonrasında 
artık hiç kalmadığı için bunların 
içinde hangi boylar, hangi özellikteki halıları dokumuş olabilir-
ler, açıklığa kavuşturmak mümkün değildir.
Şarkışla halılarının bulunduğu Şarkışla Büyük Camii gibi mer-
kezi bir belge bulunması bu anlamda işimizi biraz da olsa ko-
laylaştıran özel bir kaynak niteliğindedir. 1660-65 yılında Yeni 
İl’e mensup konar göçer Türkmen grupların Gedük’te kurulan 
“Şehr-i kışla”da yerleşmeleri, bu caminin yapılışıyla da doğru-
dan bağlantılıdır. 
Devleti Aliye Sivas Eyaleti Rum tarafından kışlaya atanan ve 
bütün çevre Türkmen konar göçer oymakların idari ve mali 
sorumlu ve yetkilisi Türkmen Ağası Mehmed Ağa tarafından 
yaptırılmış, kare planlı, düz damlı, yuvarlak basık kemerli giriş 

kapısı bulunan Şarkışla Büyük Cami sadece cami olma öte-
sinde bütün bu çevrenin sosyo ekonomisinin de merkezidir. 
Bütün Selçuklu Anadolu yerleşimlerinde olduğu gibi Osmanlı 
Anadolu’sunda ilk yerleşim, genellikle il veya ilçelerin mer-
kezlerinde, topluca Cuma namazı kılınabilmesini temin için 
yapılan, kimi zaman Ulu, Meydan cami adı verilen, Sultan için 
Cuma hutbesi okunan, bütün çevre köylülerinin bu gün için 
kurulan büyük pazarlarda alış verişlerini veya takaslarını ya-
parak bir araya geldiği, sosyal ve ticari işlevi birlikte merkezi 
alanlar bu ilk kurulan camiler ve etrafındaki “ahi” çarşılarıdır. 
Bu nedenle gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı Anadolu’sun-
da günlük vakit namazları her oba veya köyde cami ve mes-
citlerde kılınırken cuma namazları köylerde kılınmaz; Merkezi 
Yönetimden haberler bu merkezde, Cuma hutbesinde halka 
açıklandığı için, obalar, yaylalar ve bütün çevre köyler Cuma 

namazını kılmak ve daha önemlisi 
çarşı pazar, alış veriş ihtiyacını da bu 
vesileyle karşılamak üzere sabah çok 
erkenden il veya ilçelerde yapılan 
bu merkez camiler ve çevresindeki 
pazarlara akın ederler. O gün bu ve-
sileyle il veya ilçe merkezleri adeta 
panayır yerine döner, mübadelenin 
geçerli olduğu bu pazarlarda, büyük 
orandaki emtia takasları böylece ger-
çekleşir. Yaylalarda yapılan bütün süt 
ürünleri, et ve et ürünleri, kesimlik 
koyun sürüleri, deriler, dokunan yeni 
bütün halılar ve kilimler Cuma gün-
leri kurulan bu panayırda görücüye 
çıkar, karşılığında yaylaların, obaların 
gereksinimleri de bu takasta yaylala-
ra dönmüş olur. 
Günümüz Anadolu’sunda bir kısım 
yerde hala bu adet devam eder ve 
çoğunluk bütün köyler cuma günü 
ilçe veya kaza merkezlerindeki pa-
zara gider ve alışverişlerini o günde 
yaparlar. Şarkışla’da şimdiki ismiyle 
Büyük Cami (Eski ismiyle Ulu Cami); 
ilçenin bu işlevle yapılmış merkez 
camisi olup, Camiye daha sonraki 
dönemlerde yapılan onarımlarda pi-

ramidel aydınlıklı beşik çatı ilave edilmiş ve ayrıca daha son-
raki onarımlarda da son cemaat kısmı eklenmiştir. Osmanlı 
İdari sisteminde mali bakımdan III. Murat’ın annesi, Kanuni 
Sultan Süleyman Han’ın en çok sevdiği kızı Hürrem Sultan’dan 
olma Nurbânû Sultan’ın Üsküdar’da yaptırdığı caminin evkafı-
na bağlanan ve vakıf kaydında “Üsküdar Türkmeni” olarak ge-
çen Üsküdar Ağası Mehmet Ağa’nın banisi olduğu cami, halen 
ibadete açıktır. Caminin asıl giriş kapısı üzerindeki 1080 hicri 
(1669-70 miladi) tarihli yapılış kitabesinde (kitabe çok tahrip 
edilmiş ve üzeri yağlı boya ile defalarca boyanmış olduğu için 
stampajı alınarak okunmuştur) eksikleri çok olan şöyle bir yazı 
çıkar:

Halı, Şarkışla, II. grup, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi 
Env. No: 73, Ebat: 149x192 cm., Kalite: 30x36 dm./ilme, El gücülü çapraz 
çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük 
Camii (FK) 
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“Lütfü hüda...zı  ali...eyledi huna. Şehrimizde bir hub cami 
şimdi. Üsküdar Ağası iken Mehmed Ağa. Eyledi bünyadına 
bin dürlü... Eyleye Allah anın da ... ihya. Hanifi kudsi dedi... 
ola... Labud mübarek eyleye. Sene 1080 (1669-1670)” ibare-
leri bulunur. (99)
“Sivas Merbut Hayrat Kütük Defterinde” camiyle ilgili olarak 
“Üsküdarlı Mehmet Ağa Vakfındandır” kaydı bulunması, Şar-
kışla ve çevresine 15. Yüzyıl ortalarından itibaren yerleşen ve 
Yeni-ili oluşturan gerek Dulkadirli koluna mensup köylerin; 
gerekse Halep üzerinden gelen ve “Yaban eri” denilen “Şam 
Bayad” larının “Üsküdar Türkmeni” vakfına bağlı olarak böl-
geye (1660-70) yerleştirildiğini, vergilerini tamamıyla Üskü-
dar Nurbanu Sultan Vakfına gelir olmak üzere Türkmen Ağası 
Mehmed Ağaya ödediklerini, savaş zamanında da nefer temin 
ettiklerini belgeler. (100)

Şarkışla’da 1984-86 yıllarında en 
yaşlı kaynak kişilere ulaşma is-
temimizle görüştüğümüz kaynak 
kişiler, Şarkışla halılarını bir kolek-
siyon olarak Şarkışla Büyük Camii 
teberrukatı içinden Sivas Müze-
sinde koruma altına alma görevi-
miz sırasında, hem bize yardımcı 
olurlar ve hem de bir çok sohbette 
laf arasında “Kotan Halıları” tabirini 
kullanırlardı. (101)
Bu ipucu üzerinde derinleşen 
sohbetlerde büyük dedelerinden 
duydukları kadarıyla en yaşlı kay-
nak kişi Niyazi amcadan “Şarkışla 
Büyük Camiye bu halıları Kotan 
Beyleri dokuyup koymuşlar” sözlü 
kaynağına ulaşmış olduk. Dedele-
rinden “Gediğe ev konmuş namaz 
da kılıyorlarmış” diyerek Gedük 
kışlasına ilk dört hanenin gelip 
konduğunu, Gedük’lerle komşu 
Kotan Köyünün bulunduğunu ve 
bu iki köy aralarındaki cirit müsa-
bakalarının bir rekabete dönüştü-
ğünü, bu sıkı ilişki içinde Gedüğe 
ilk bu caminin yapıldığını, bu ha-
lıları Kotanların dokuyarak bütün bir camiyi halılarıyla onların 
döşediklerini aktardılar. Hatta yaşlılığı nedeniyle dışarıya çok 
çıkamayan merhum Niyazi amca bahçesinde bize Kotan Öreni 
denen ve Kotanların yaşadığı köyün yerini de tarif etmişti.
1989 yılı araştırmamızda Kotan örenine de bir vesileyle ulaş-
tık. Şarkışla Cemel Köyünden yolun olmadığı bir vadi içinden 
güney istikametinde yaklaşık 5 kilometre, yaya yürüyüşü ile 
bir saatten fazla mesafede bulunan “Kotan Öreni”ni, köy ören 
yeri halinde ama mezarlığı tamamiyle 1700’lerde bırakıldığı 
gibi bir halde bulduk. Bir derenin ikiye ayırdığı köy kalıntısı ile 

mezarlık o günlerde belirli bir şekilde ortadadır. Eski Kotan köy 
sahası 300 yıl sonra artık höyük biçimi almış bir ören yeridir. 
Ortadan geçen derenin hemen karşısında Kotan mezarlığında 
çevre duvarı yok ve kaba, yontulmamış kara taştan mezar taş-
larıyla uzun yıllar önce buradan taşınıldığını belirleyici kanıt bu 
ören ve mezarlığıdır. Kara taştan doğal formlu mezar taşlarının 
hiçbirisinin üzerinde süsleme, işaret, yazı veya benzeri şekle 
rastlanmaz ve mezarlar İslami usülde ayak ucu doğu, baş ucu 
batı istikametinde kıbleye karşı defnedilmiş konumdadır. 
Anadolu iskan tarihi içinde bu bölgeye ait belgelerle, halıla-
rın çok büyük kısmının bulunduğu cami ve banisine ait kita-
beyle ve son olarak vakfiyesindeki kayıtlarla “sınırlı” kalarak 
bu “Kotan’lar” ve “Şarkışla halıları” ile bağlantıları konusun-
da neler söylenebilir? bunu bilmek şu anda mümkün değil. 

1650’lerden sonra babadan oğula 
sözlü nakille gelen bilgi bir ölçüde 
doğru da çıkabilir, yanlış da. Ama 
biz, “Kotan, Koten, Köten veya Ho-
tan, Hoten” kavramları Türk kültür 
tarihi içinde neyi ifade edebilir? 
bunlara cevapla konuyu aralamaya 
çalışalım;
Doğu Türkistan “Hotan-Hoten” 
leri ile Şarkışla Kotan’ları arasında 
bir bağ kurabilmek mümkün mü-
dür bilemiyoruz ancak kayıtlara 
“Hotenli” olarak geçen bir kısım 
zevatın bulunması, konuyu bu 
yönüyle de bakmayı zorunlu kılar: 
“XIII. Yüzyılda Sivas’ta ikamet et-
mekte bulunan Sultan Rükneddin 
Kılıçarslan ile Konya’da bulunan 
İzzeddin Keykavus arasında çıkan 
bir anlaşmazlıkta “Kadı Hoteni” adlı 
bir kişinin arabuluculuk yaptığı” 
bilinir.(102)
Geleneksel Türk zıraatinde “kotan” 
bir çeşit pulluk, büyük saban ola-
rak kullanılır. İlk Türk metinlerinde 
kısa boylu, tıknaz kimselere Kotan 
denildiği görülür. Köylerde Kotan 
veya Kara Kotan bazı yörelerde 
sapanın büyüğü olup 8-10 hay-
vanla çekilenine denir. Köten, bazı 
yörelerde kara sabanın da adıdır. 

Köten; bazı yörelerde 8-10 hayvanla çekilen çit demiri, büyük 
saban demiri olarak geçer. “Kotan ayı” kavramı, ziraatta herkle-
rin yapıldığı haziran, temmuz aylarını ifade eder. Kimi yerlerde 
kotan tek kanatlı nadas pulluğu adıdır.
“M. Eröz’e göre: Anadolu’da Karakeçili Boyu, Suriye’de Raka’ya 
kadar uzanır. Siverek Karakeçililer’i dört ana kola ayrılır: 1. Şı-
han (Şıhlar) 2. Ceraban (Cerabîler) 3. Balekân (Balekîler) 4. 
Aminan (Amirliler)... Şıhan Oymakları ise 1. Hacan 2. Musikân 
(Bıçakçılar) 3. Kubatan (Kubatoğulları) 4. Şıhimam 5. Kotan 6. 
Davaran 7. Şıhkân 8. Bin kasım.” (103)

“Kotan”lar

Halı, Şarkışla, II. grup, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi 
Env. No: 36, Ebat: 161x226 cm., Kalite: 30x30 dm./ilme, El gücülü çapraz 
çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük 
Camii (FK) Bordürde Konya Ladik halılarında yaklaşık yüzyıl sonra ortaya 
çıkan bordürün erken tasarımı dikkat çekicidir. 
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Moğolların bir tür cemiyet adı olarak Hotan, Hoton tabirini 
kullandığını görürüz: “Orta halli ve yoksul Kalmuk’lar, kala-
balık bir cemiyet “Hoton” halinde göç ederler. Zenginleri ise 
münferit “ayil” halinde göçmeyi tercih eder, böyle göçmeye de 
mecburdurlar” (104). 1230-1343 yıllarında Moğol İlhanlı ha-
kimiyetinde kalmış olan Sivas ve Şarkışla çevresine bu göçle 
birlikte gelen Kalmuk’ların yoksul ve orta halli bir kesimi olan 
grup, “Hoton” halinde göç ettiği için bu bölgede böyle bir isim 
kalmış olabilir mi?
“Eski Altay Türk dünyasından kopup gelen “Kotan” çok mazili 
bir maddi kültür unsuru olarak aramızda ve medeniyet ocağı-
mızda hala hayat sürmektedir. Bütün bu açıklamalardan anla-
şılacağı üzere Anadolu toplum ziraat hayatındaki kotan, tıpkı 
Orta Asyadan Anadolu’ya hicret etmiş olan “koşun, nöker” 
enstitüsyonları gibi muayyen bir dil ve kültür tabakalaşması-
nın bir sonucu olmuş, ana kaynak “hotan” dan akışı ise diğer 
Türk ülkelerinde köprüler kurarak 
Anadolu’nun yalnız doğusunda 
substratum halinde kalmıştır.” (105)
Hotan veya Hoten ismi Türkme-
nistan edebiyatında bir tanımlama 
biçimi olarak karşımıza çıkar: “Şarki 
Türkistan medeniyetinin Orta Asya 
ananesinde bıraktığı tesir, Hoten 
isminin Türk edebiyatında asırlar 
sonra uyandırdığı hatıralarla ölçüle-
bilir. “Hoten Nakşı” edebiyatımızda 
“güzel bir kimse” demektir.” (106) 
Hotan, Kotan farklı kökler olmasına 
rağmen arama çalışması içinde son 
olarak “Kıpçak Türk boyu içinde on 
bir batı Kıpçak boyundan bahsedilir 
ve bunların içinde de Kuman asıllı 
bir Kotan Boyu bilgisi bulunur” di-
yerek bu bölüme son vermiş ola-
lım. Özetle bu sözcükler etrafında 
bu muhteşem halılarla dokuyucu-
ları arasında kurulabilecek bir bağ 
“şimdilik” bulunmaz. 
Faruk Sümer’in kaynak olarak bize 
bıraktığı “Gedük; Karayahyalu, Delualilu, Ağcalu, Ağcakoyunlu, 
Şam Bayadı Oymaklarından oluşuyordu” bilgi mirası çerçeve-
sinde bütün bu oymaklara ait burada oluşan köylerin Anado-
lu’daki ilk camileri için bu zarif halıları vakıf teberrusu olarak 
dokuduklarını söylemek de yanlış olmaz. 
Yaklaşık beş ayrı tasarımda belirginleşen benzer 50’den fazla 
halı dokuma, tümüyle İç Anadolu Sivas Akkaraman ve Dağlıç 
koyun yünü iplikleriyle dokunmuş halılardır. Desen farklılıkla-
rına rağmen aynı koyun ırkı yünden çözgü, atkı ve ilmeler bu 
bölgede beş -altı ayrı köyde dokunduğunu gösterir. Halıların 
tamamı köy el ıstarında, ama gücü ağacı olmaksızın el gücü-
süyle dokunmuş halılardır. Ve daha önemlisi bütün bu cami 
siparişi halılar alternatif çözgüye ilme atılarak, desende olağa-
nüstü tasarım farklılığı kazanmış dokuyucuların ustalık işidir. 
Sonuçta, bu köylerden birinde oymak beyi adı Kotan Bey’di 

ve bu söylenti böylece dilden dile aktarıldı ve bize miras kaldı.

1550’li yıllarda önce konar göçer olarak Amik ovasından ge-
lerek yaylaya, Şarkışla’ya çıkan Halep Türkmenleri ile Elbistan 
üzerinden gelen Dulkadirli Türkmenleri 1650’lı yıllarda Yeni İl 
içindeki Şarkışla çevresine yerleşmeye başlarlar. Hemen bir 
çoğu Büyük Oğuz Elinin bir alt kolu olan Bayad’lardan oluşan 
bu Türkmenler tarafından Gedik’te (Şarkışla) veya oraya kom-
şu Kotan köyünde ve belki de bu çevredeki bir kaç “akraba” 
köyde dokunarak Büyük camiye teberru edilen bu halılar, Ana-
dolu’nun erken dönemdeki en enteresan halı koleksiyonudur. 
Halı tasarım özellikleriyle beş ayrı grup halinde benzer doku-
malardan oluşan halılar; Türk oymakları yerleşim tarihine göre 
erken dönem tarihsel süreci (1660-1670), Anadolu diğer ge-

leneksel Türkmen dokuma merkez-
leri ile benzerliği asla kurulamayan 
spesifik desenleri, mahalli köy halı-
larına göre orta ince kalitesi ve al-
ternatif çözgülere bağlanan dokuma 
teknikleri ile eşine rastlanamayacak 
güzellikte farklı bir koleksiyondur.
“Eşine rastlanamayacak” olması 
duygusal betimleme değildir: Do-
kuma alışkanlıkları itibariyle genel-
de bir alt çözgüde kullandığınız çift 
çözgü telini bütün bir halı boyunda 
kullanmak zorundasınız ve böylelik-
le bir düğüm sırası bittiğinde kalın 
ve ince atkıyı varangelenle değişti-
rir ve düğümleri yeniden tekrarlar-
sınız. Doğal olarak alt sıradaki iki 
çözgü telinden başlayarak “çözgü 
paralelinde” devam ederek halıyı 
bitirirsiniz. Şarkışla’lı dokuyucular 
bütün bildik ezberi bozarak, “gücü 
ağacı” kullanmadıkları için bir üst 
düğüm sırasında şaşırtmalı çözgü 
tellerini kullanmışlar ve böylece 

desen tasarımında motifler asla taklit edemeyeceğiniz şekilde 
45 derecelik çapraz açılar yerine, yaklaşık 55-60 derecelik dik 
çapraz açılarla motif oluşturmuş, böylece eşi asla bulunmaz 
motif ve tasarımlar ortaya çıkarmışlardır. 
Kaynaklara, karşılaştırmalı çalışma sonuçlarına, Sözlü nakille-
re ve halıların durumuna bakarak “Şarkışla Halıları” için, 1669-
70 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma 
kızı, III. Murat’ın annesi, Nurbânû Sultan için Üsküdar’da yapı-
lan camiye, giderlerini vakfın izniyle “Üsküdar Türkmenleri Ev-
kafı” gelirlerinden karşılayan Türkmen Ağası Mehmet Ağa’nın 
banisi olduğu, Şarkışla Ulu camiye; geleneksel üretim koşul-
larında ve belki de cami için ayrı oymakların farklı köylerinde 
cami teberrukatı olarak serilmek üzere dokumaya alınmış ve 
caminin bitimiyle birlikte de camiye teberru edilmiş “Anadolu 
Köy El Halıları” betimlemesi yapılabilir.

Bayad’lar Ve Şarkışla Halıları

Halı, Şarkışla, III. grup, 1660-1670’lerde dokunmuş olabilir, Sivas Müzesi 
Env. No: 16, Ebat: 150x184 cm., Kalite: 32x26 dm./ilme, El gücülü çapraz 
çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük 
Camii (FK) 
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Halılardaki kondüsyon bu tarihleri ra-
hatlıkla verir durumdadır ve 1984- 1990 
yılları arasında bu çevrede yaptığımız 
alan araştırmamızda kaynak kişilerimizin 
Şarkışla Büyük Cami halıları için verdiği 
bilgiler, yukarı bölümlerde ayrıntıları su-
nulan vakfiyelerdeki bilgiler ve çevrenin 
iskan tarihiyle birlikte ele alındığında 
birbirini bütünler niteliktedir. 
Şarkışla Kotan beyleri halıları ile, Doğu 
Türkistan Hotan Türkleri ve halıları ara-

sında bir bağ varsayımına karşılık yapılan karşılaştırmalı inceleme-
ler; Şarkışla halıları ile Doğu Türkistan Hotan Türkleri veya halıları 
arasında şimdilik bir bağlantı kurulabilmesinin mümkün olmadığını  
gösterir. 
Bir yanda Cemel’i, Kotan’ı, diğer yanda Gedik’i Akçakışlayı mesken 
tutan konar göçer Türkmen boylarının “köy el tezgahlarında” do-
kunan halıların, öncesini ve sonrasını takip edebileceğimiz başka 
benzer örneklerinin şu ana kadar bulunamamış olması, çok erken 
dönemlerde Sivas ve çevresinde çıkan isyanların etkisi altında Ana-
dolu’nun herhangi bir yerinde tamamen yerleşik düzene geçmiş ve 
artık bu dokuma geleneğini sonraki kuşağa aktaramamış bir oyma-
ğın hikayesinde aramak daha doğru yaklaşım olabilir. 
Bütün Anadolu’yu neredeyse araştırmış ve Anadolu dokuma mer-
kezlerimizdeki bütün dokuma teknik alt yapısını yakından takip eden 
araştırmacılar olarak bu dokuma tarzında halı dokuyan başka bir 
dokuma beldesine “şimdilik” rastlamadığımızı özellikle belirtelim. 
Alternatif çözgü kullanarak düğüm atabilmek için gücü ağacı kıla-
vuzu kullanmayan ve bunun için alt ve üst atkı sırasını ikiden fazla 
tekrarlayan bu dokuma kültürü, bu ilginç dokumayı neden bıraktı ve 
nasıl ortadan kayboldu? Gerçekten kadim halı dokuma kültür tarihi-
miz açısından enteresan bir durumdur... 
Bütün düğümlü dokuma yaygılardaki üretimlerde, genel olarak her 
ilme sırasında, bir altta atılan düğüm sırası, “aynı çift çözgü” ipleri 
kullanılarak ve bir üst sıralarda aynı çözgü iplerinde düğümler de-
vam ettirilerek desen oluşturulur ve  halı dokuma işi bitirilip kirkitle 
atkılar sıkıştırılır, dokuma bir üst sırada devam eder. Şarkışla halıları-
nın beş ayrı tasarımında da, bir alt sırada çift çözgü ipine bağlanmış 
olan Türk düğümü, atkı sıkıştırıldıktan sonra bir üst düğüm sırasın-
da, gücü ağacı kılavuzu olmadan, alttaki düğümün alternatifi olan 
diğer çözgü ipleri kullanılarak dokunur. Böylece sadece dokumada 
değil, motiflerde yapılan estetik farklılıkla, benzerini, imitasyonunu 
asla yapamayacağımız bir tasarım ortaya çıkar. Motiflerdeki yukarı 
çapraz çizgiler 45 derecelik eğimlerle gitmesi gerekirken, yaklaşık 
55-60 derecelik dikey çapraz bir açı çıkar, böylece dokuma yapısına 
paralel çok eşsiz bir tasarım tekniği kurgulanır. Ve aynı dokumaya 
yapabilirseniz ancak aynı deseni de yapabilirsiniz. 
Bu desenlerin sonraki dönemlerde asla olmaması bu dokuma kül-
türünün ortadan kalkmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu gün Şarkışla’da 
ve Ağcakışla’da halen dokunmakta olan altıgen madalyonlu Şarkışla 
kilimleri, hiç şüphesiz bu geleneklerin yöredeki sonradan devamı 
sayılabilir, ancak Şarkışla’da ve tüm Anadolu’da, sonraki dönemler-
de bu halıların devamı bir dokuma kültüründen bahsedebilmek asla 
mümkün değildir. Tam da bu yönüyle bu koleksiyon eşsizdir.

S 326 halıdan El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği dokuma detayı 
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Halı, İç Anadolu, Şarkışla, IV. grup, 1660-70 yıllarında dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi Env. No: 2, Ebat: 124x176 cm., Kalite: 22x20 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye 
bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK)  



Şarkışla halılarındaki renk düzeni, hemen her halı grubunda 
genellikle kök kırmızısı ve açığa doğru giden valörleri, tonla-
rıdır. Köyün her bir evinde el tezgahları için küçük kazanlarda 
iplik boyayan maharetli eller, kırmızı kök bitkisine birinci suda, 
ikinci suda ve üçüncü suda daldırdığı çileleri, koyudan baş-
layarak en uçuğuna kadar her tonu “aynı” halıda kullanılmak 
suretiyle harika bir palet elde etmiş durumdadır. Şarkışla ha-
lılarının daha ikincil renkleri papatya, sütleğen sarılarıyla çivit 
otu mavileridir.
“Al kök Al boya” bölümünde detaylarını verdiğimiz gibi, genel 
olarak tarihimizde Türk kırmızısı, “Al kökü” olarak bilinen bit-
kinin kökü kullanılarak yapılan ve haslık derecesi çok yüksek 
olan bir boya kültürüdür. 
Sivas’ta genelde kök kırmızı-
sı denen ama farklı dokuma 
kültürü bölgelerinde “Boya-
lık kökü, boya sarmaşığı, kuş 
dolaştıran, dil karartan” gibi 
isimlerle bilinen bitki, uzun 
dalları sarmaşık gibi uza-
yarak başka bitkiler üzerine 
de tırmanan, yaprakların alt 
yüzü kedi dili gibi tüylü olan 
bir bitki olup halen bu çev-
rede en çok bulunan doğal 
boyarmadde kaynağıdır. 
Anadolu’nun hemen her 
yerinde yetişmesi dolayı-
sıyla her bölgenin dokuma 
kültürünün asıl rengidir ve 
bu nedenle de batıya giden 
halılarımız Avrupa’da Türk 
kırmızısı renkleriyle bilinirler. 
Boyanın bereketli olması da 
yaygın kullanımını etkiler: 
Bir kilo yün çile için bir kilo 
kurutulmuş boyalık kökü 
kullandığınızda koyu bir 
kırmızı elde edip kurumaya 
alırsınız, kazanınızdaki boyalı 
su atılmaz. İkinci bir kilo yün 
çileyi bu kazana atarak bek-
lettiğinizde daha açık bir kırmızı renkli çile valörü çıkar bunu 
da kurumaya alırsınız ve kazan suyu atılmaz. Bu kazana üçün-
cü bir kilo yün çileyi atarsınız daha açık kırmızı renk valörü 
elde edersiniz ve kurumaya asarsınız. 
Böylece yaklaşık dört veya beş seferde koyudan açığa kırmı-
zıdan pembeye renkli çileler tek bir kazandaki bir kilo kökle 
boyanmış olur. Şarkışla’lı dokuyucu bunu bereketli bir şekilde 
böyle üretmiş ve tasarımında da ahenkle, koyudan açığa kır-
mızıları aynı halıda, aynı motif içinde valör yaparak ustalıkla 
kullanmıştır. Bu halılara albeni kazandıran da motiflerdeki bu 
koyudan açığa kırmızılardır.
Şarkışla halılarında çözgü, atkı, ilme ipleri, elde taranarak bü-

külmüş Orta Anadolu Akkaraman ve Dağlıç koyun yapağısıdır. 
Halen bölgedeki en yaygın bu ırkların koyun başına ilkbahar 
kırkımı yaklaşık 4 kg ile yüksek verimliliktedir. Halı ve kilim için 
en ideal yündür.
Yıkanan yün, orta yumuşaklık ve yüksek rezilyanslıdır. Doğal 
olarak ışık, yıkama ve sürtünme haslığı en yüksek halı kilim 
ipliği malzemesidir. Boyanmış renkler önce hemen albenili 
durmaz ama biraz halı kullanıldıktan sonra elyaf üzerindeki 
kütiküller (pul) atılır ve renkler parlamaya başlar. Yüksek rezil-
yansı nedeniyle halı ipleri canlı ve diri durur ve halı boyunca 
yatmaz. 
Ancak ilginç bir şekilde kimi Şarkışla halılarında motiflerde 
beyaz zeminlerde kullanılan ilme ipleri natürel pamuk iplik-

leridir. Bu çevrede hayvan-
sal elyaf yanında pamuk ve 
ipliğinin de ilmelik üretimde 
kullanılması işin en ilginç 
noktalarından biridir.
Şarkışla halıları ile ilgili ola-
rak belirtilmesi gerekli en 
önemli hususlardan birisi; 
bu halıların, siparişleri kar-
şılayan atölye halıcılığından 
farklı olarak “köy el halıları” 
kapsamında; aynı dokuma 
geleneğine, desen alışkan-
lığına ve münferit ve basit 
ıstar tezgahlara sahip birkaç 
oymağın değişik köy ve ev-
lerinde dokunduğudur. 
17. yüzyıllarda altın dönemi-
ni yaşayan, tasarımı nakkaş-
larca yapılmış saray halıla-
rından; Avrupa’da aristokrat 
evlerine sipariş edilerek do-
kunan atölye tipi dokuma-
lardan ve daha önemlisi 
“göçer” dokuma tekniğinden 
farklı olarak  Şarkışla halıları; 
köy tezgahlarında gelenek-
sel tasarım alışkanlığıyla ve 
“gücü ağacı olmayan basit 

ıstar tezgahlarda” dokunan halılardır. Bu da bu bölgeye yeni 
yerleşmeye çalışan konar göçer bir kültürce dokunduğunu 
gösterir. Kışlaları vardır Şarkışla’da kışı geçirirler, sonra yazın 
çok yakın bir çevrede yaylaya çıkarlar. Halılar böyle bir yarı 
yerleşik kültür dokumasıdır.
Sivas ve çevresine “Üsküdar Türkmeni” evkafına bağlı yer-
leştirilen  “Yeni-ile” mensup “Dulkadirli” veya “Yaban Eri” de 
denilen “Yeni il Türkmenleri” tarafından dokunduğu ve Büyük 
Camiye vakfedildiğini “bildiğimiz” parçalar, sadece birkaç oy-
mağın, birkaç yerleşik obasında, köyünde, her biri ayrı evin 
tezgahında, belleklerdeki geleneksel tasarımları yansıttığı için 
bu farklılığını bu güne kadar koruyabilmiştir. 

Halı, İç Anadolu, Şarkışla, IV. grup, 1660-70 yıllarında dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi 
Env. No: 64, Ebat: 130x165 cm., Kalite: 18x14 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama 
Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Halı, İç Anadolu, Şarkışla, IV. grup 1660-70 yıllarında dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi Env. No: 53, Ebat: 133x163 cm., Kalite: 26x16 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye 
bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 



Halı kalitesi denilen, desimetrekareye düşen düğüm sık-
lığı itibariyle her bir halıda birbirine yakın fakat ayrı ayrı 
kalitelerinin bulunması, bu halıların gerek halı ipi çöz-
gü, atkı ve ilme iplerinin eğirilmesinde ve gerekse ayrı 
ayrı ıstarlarda de her evin farklı ortamında, çözgü, atkı 
veya ilme ipliklerin de ayrı ayrı hazırlanarak boyandığını, 
gücü ağacı olmayan ıstar tipi tezgahlara her evde farklı 
çözülerek (tıpkı her mutfakta aynı malzemelerden farklı 
yemek yapılması gibi) dokumaya alındığını gösterir. 
Halı doku yüzeyi motif özellikleri veya geleneksel tasa-
rımları itibariyle beş ana grupta ele alınan Şarkışla halı 
koleksiyonu, kendi içinde de çeşitlilik gösteren bir tasa-
rım zenginliğindedir.  
Sonuçta, belirtilmesi gerekli en önemli hatırlatma, do-
kuma tekniği bölümünde ayrıntılı biçimde detaylandırdı-
ğımız gibi, çözgü iplerinin alternatif ilme düğümlenerek 
dokunması sonucu, yanışlarda daha dikey yukarı çizgi-
lerle bütün Şarkışla motifleri ve genel tasarımları çapraz 
değil, dik çapraz bir açıyla desenleşmiş geleneksel ha-
lılardır. Bütün beş grupta da bu detay tasarım kriteri, bu 
halıların estetiğinin dokuma tabanlı ana unsurudur. 
Birinci grup Şarkışla halılarında Halı merkez ortasında 
eşkenar dörtgen formlu büyükçe bir madalyon ile et-
rafına yerleştirilmiş daha küçük altıgen madalyonlardan 
oluşan bir tasarım bulunur. 
İkinci grupta bulunan Şarkışla halıları, Şarkışla çevre-
sinde son dönem dokuyucu kuşağın “kıvrımlı” olarak 
tanımladığı (!) madalyonların, halı zeminine düzgün ve 
çapraz bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir 
tasarım  vardır ve dünya halı literatüründe Şarkışla ha-
lıları dendiğinde akla gelen ilk tasarım bu geleneksel 
Şarkışlalardır. 
Üçüncü grupta incelenen halıların ana şemasını birbiri-
ne kancalı kollarla (ejder) bağlanmış altıgen madalyonlar 
oluşturur. Buradaki desen karakterinde değil ama altıgen 
madalyonlu kilimler geleneği, günümüze kadar Şarkışla 
çevresi kilim dokumalarında  sıklıkla kullanılarak devam 
ettirilmiştir. Bu gruptaki Şarkışla halılarının madalyonla-
rı, detayda değil, sadece genel tasarım şeması yönüyle 
Şarkışla’da devam eden bir geleneğe sahiptir.
Dördüncü grubu oluşturan Şarkışla halılarında diğer 
halılardan farklı olarak boş halı zeminlerinde sekizgen 
madalyonlar halı zeminine düzgün sıralarla yerleştirilmiş 
bir tasarım geleneği bulunur. Halılara en arkaik görü-
nüm veren bu gruptaki tasarımdır.
Dokuma tekniği itibariyle boş olan halı zemininde alter-
natif çözgü ilmeleri kullanılırken, madalyonları oluşturan 
dikey ve yatay çizgilerde klasik halı dokuma tekniği bir 
arada uygulanmıştır. 
Bu da Şarkışla halı dokucusunun sadece geleneğini 
değil normal halı tasarım yüzeyini oluşturan dokuma 
kültürünü de bildiğini gösterir ki bu nüans dokuma ol-
gunluk seviyesini belirler.

Halı detay alternatif çözgüye bağlanan düğümler dik çapraz tasarımlar ortaya çıkarır ve bugün 
milimetrik desen tasarımından halı dokuduğunuzda bu motifleri böyle dik çapraz dokuyamaz-
sınız. Yatay 45 derecelik açıyla bu motifler böyle asla gözükmez. İç Anadolu, Şarkışla, 1660-70 
yıllarında dokunmuş olabilir. Sivas Müzesi Env. No: 53, Ebat: 133x163 cm., Kalite: 26x16 dm./
ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla Büyük 
Camii (FK)
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Halı, İç Anadolu, Karapınar, 17.yy. üçüncü çeyrek. Sivas Müzesi Env. No: 72, 
Ebatlar: 133x221 cm., Kalite: 30x32 dm./ilme, Türk düğümü tekniği, Alındığı 
Yer: Sivas Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Halı, İç Anadolu, Karapınar, 17.yy. üçüncü çeyrek. Sivas Müzesi Env. No: 7, Ebatlar: 151x268 cm., Kalite: 29x29 dm./ilme, Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Sivas Şarkışla 
Büyük Camii (FK) 
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Halı, (Karapınar) İç Anadolu Türkiye, 18.yy., 156x203 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.26 (Met Museum Arşivi) 



1060’lı yıllarda Türkler, Afşin Bey komutasındaki Büyük Sel-
çuklu Sultanlığı akıncıları ile Konya çevresindedir. Malaz-
girt’ten hemen sonra 1073 yılından itibaren, Türkmen boyları, 
Afşin Beyin açtığı kapıdan girerek bütün Anadolu’da olduğu 
gibi, Konya ve çevresini de  yurt tutmaya başlar: 
“Süleymanşah, Şamdan ayrılarak Anadolu gazâsına girişti. 
Ardından etrafında topladığı Horasan Türkmenleriyle beraber 
Antakya üzerine yürüdü, fakat burayı fethetmeye muvaffak 
olamadı, ilk önce Konya’yı Martavkusta’dan aldı. Bu seferin 
devamında Gevâle Kalesi’ni Romanus Makri’den alarak birçok 
korunaklı kaleyi fethetti ve buradaki yöneticilerin hazinelerini 
ele geçirdi. Böylelikle Süleymanşah, bir siyasî teşekkül kur-
manın ilk adımını atmış oluyordu... Süleymanşah, Bizans’taki 
taht mücadelelerinden faydalanarak İznik’i elde etti ve bura-
yı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu (1078-
1308). Onun İznik’te bulunduğu sırada Konya’da kendine bağlı 
bir idarî ve siyasî yönetim oluşturduğu 
ve şehri elinde tutmak ve İslamlaştır-
mak üzere buraya Türkmen soydaş-
larını iskân ettirmiş olduğu kuvvetle 
muhtemeldir.” (107) 
Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıçars-
lan’lar, Sivas’taki Dânişmendli Beyliği 
ve diğer Anadolu Beylikleri güçlerini 
önemli oranda birleştirerek haçlı se-
ferlerine karşı Anadolu’yu yurt yapmak 
gayretlerinde çok büyük mücadeleler 
verir ve bunu da başarırlar: 
“Bu zamanda göçebeler de artık top-
rağa yerleşiyor ve çiftçilikle uğraşıyor-
lardı. Altun-aba Vakfiyesi, Konya civa-
rında Aytekin, Gündoğdu, Arpaçimen, 
Kozludere, Turgut köylerinin mevcudi-
yetini kaydeder ki, bu artık Türklerin 
yoğun olarak Konya çevresinde yerle-
şik hayata geçtiklerini gösterir.” (107) 
I.Alaeddin Keykubad döneminde bu 
çevre Selçuklu başkentidir ve çok 
önemli oranda bayındırlık hizmeti görür. Ancak hemen 50 yıl 
kadar sonra Moğol İlhanlı akınlarının bütün bir Anadolu’da et-
kin olması ve Sultan Mes’ud döneminden itibaren Selçuklu 
idaresinin de neredeyse İlhanlılar’a tam tâbi ve acziyet içinde 
olması, Türkmen Karamanoğulları Beyliğini harekete geçirir. 
Ve Karamanoğlu Mehmed Bey Selçuklu payitahtını devralmak 
olmak üzere Konya üzerine yürür: 
“Karamanoğulları Türkmenleri Ermenak yöresinde yurd tut-
muşlardı. Onların Moğol istilâsı üzerine Errân’dan ilk önce 
Sivas taraflarına gelmeleri ve orada Baba İshak ayaklanma-
sına katıldıktan sonra Ermenak çevresine göç etmiş olmala-
rı mümkündür. Baybars’ın Anadolu’ya gelmesini fırsat bilen  
Karamanoğlu Mehmed Beğ Konya üzerine yürüdü (1277). 
Mehmed Beğ’in buyruğundaki Türkmenler, zamanın müverrihi 

tarafından “kızıl börklü ve ayağı çarıklı” olarak vasıflanıyor... 
Mehmed Beğ Konya’yı zaptetti ve tarihlerin Cimri adını ver-
dikleri bir Selçuklu şehzadesini tahta çıkardı. Mehmed Beğ’de 
veziri oldu... İlk alınan kararlardan biri, bundan sonra devlet 
dairesinde, sarayda, toplantılarda Türkçe’den başka dil konu-
şulmaması hakkında idi ki bu, Türk kültür tarihi bakımından 
mühim bir hâdisedir... Mehmed Beğ Moğollar’a karşı yiğitçe 
müdafaaya girişti; fakat, bizzat çıktığı bir keşif hareketi esna-
sında Moğollar’ın ok yağmuruna tutularak iki kardeşi ile birlik-
te şehit düştü... Marco Polo’nun dediği gibi, Türkmenler Orta 
Anadolu’da soylu atlar yetiştiriyorlardı. Bilhassa Konya bölge-
sindeki Türk oymakları, Karamanoğulları ve Osmanlılar dev-
rinde her yerde aranan atlar yetiştirmekte devam etmişlerdir. 
Bunlar ilk önce vergilerini yetiştirdikleri atlardan verdiklerin-
den kendilerine At-Çeken denilmiştir... Eski Selçuklu anayolu 
üzerinde bulunan Eşmekaya köyü (Karapınar’ın hemen kuze-

yinde) At-Çeken beğlerinin oturdukları 
yerlerden idi.” (108) 
İlhanlılar’ın Anadolu’ya gönderdiği 
Emîr Çoban ve oğlu Demirtaş 1313 
yılında Konya ve çevresini Karaman-
lılar’dan alır ve şehirde 14. yüzyılın 
ortalarına kadar İlhanlı yöneticileri et-
kili olurlar. 1366-67 yıllarına kadar bu 
bölge bayındırlık açısından fetret dö-
nemi geçirip sahipsiz kalınca buraya 
yerleşen önemli oranda Türkmen gru-
bu da Konya ve çevresini terk ederek 
batıya yönelirler. Karamanoğlu Alâed-
din Bey’in Konya’yı Eretnaoğulları’ndan 
almasından sonra Karamanoğulları 
Konya ve çevresine yeniden hâkim 
olur ancak batıda yükselen güç Dev-
leti Aliye Osmanoğulları’dır ve Konya 
çevresi bu kez Karamanoğulları ile Os-
manlı çekişmesinin arasında kalır. 
Osmanlı - Karamanoğulları çekişmele-
ri içinde 1500 yılının başlarında Cilalî 
ve Çiftbozan eşkıyaları, devlet güven-

liğinin en az olduğu noktalarda soygun yapmağa ve sonra da 
bu boş ve tenha yerlerde yuvalanmaya başlayınca, Karapınar 
çevresi bu eşkıya baskınları ile ilk kez adını duyurmuş olur. 
Çevredeki Türkmen oymakları da eşkıyaların zulmünden kor-
kup Karacadağ eteklerine çekilerek Karapınar yerleşim yerini 
boşaltınca, Karapınar ıssız, tenha ve korkulu bir yer olarak 
anılmaya başlar. 
1514 yılında Yavuz Sultan Selim Han, Çaldıran seferi nedeniy-
le Karapınar’da konaklar. Eşkıya korkusu ile çevreye dağılan 
Türkmenler Sultanı “Karapınar” su başı mevkiindeki ordugahta 
karşılayarak güvenliklerinin olmadığını arz ederler. Yavuz Sul-
tan Selim Han bu çevrede asayişin sağlanması için Derbent 
kurulmasını ve Derbentçi atanmasını ferman buyurur. 

Konya ve Issız Karapınar Çevresi İskan Tarihi

Halı, Bellini grup. (Karapınar) İç Anadolu Türkiye, 16-17.yy., 
120x157 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env 
No: 22.100.114 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, (Karapınar) İç Anadolu Türkiye, 18.yy., 156x203 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.26 (Met Museum Arşivi) 



1514 yılında Yavuz Sultan Selim Han’ın bir “derbent” köyünü 
inşa ettirmesinden sonra buraya önemli oranda Türkmen oy-
maklarının yerleştiği bilinir. Fakat Karapınar köyünde iskân edi-
lenler, burayı kısa bir süre sonra ıssız ve güvensizliği nedeniyle 
terk ederler. Yavuz Sultan Selim’den sonra kısa bir sürede Ka-
rapınar tekrar terk edilince bu yörenin ihyası için çalışmalar, 
Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Şehzade Selim’in 
Konya valiliği sırasında yeniden başlar. Ana yolların kavşağında 
Derbent Köyü olarak kurulan Karapınar’a “Sultaniye” ismi verilir. 
Önce nüfusunun artması için buraya büyük bir vakıf şeklinde 
Camii (1563-1564) Han, Kervansaray, İmaret, 39 Dükkan, 2 Yel 
değirmeni ve 5 Çeşme gibi tesislerin bulunduğu büyük bir ya-
tırım ile bayındırlık faaliyeti başlar.
Karapınar’da Sultan Selim Külliyesi inşası devam ederken Şeh-
zade Selim, konar göçer Türkmen aşiretlerini Karapınar’a yer-
leşmeleri için teşvik ederek burada oturmayı kabul edenlerin bir 
kısmının vergilerden muaf tutulacağını bildirir:
“Babasına yolladığı mektupta Karapınar’a gelip yerleşenlerin 
“avârızdan ve tekâlîften muaf” olmaları 
için hüküm istedi. Bunun üzerine 20 
Nisan 1560 ve 14 Mayıs 1560 tarihli 
iki hükümle Karapınar’a gelip yerle-
şenlerden 120 hane kadarının söz 
konusu vergilerden muaf olması kabul 
edildi. Kanuni’nin sağlığında verilen 
bu sınırlı imtiyaz onun ölümünden 
sonra genişletildi, buraya yerleşecek-
lere kolaylık sağlandı. Alınan tedbirler 
sonucu bazı Türkmen aşiretleri kendi 
istekleriyle Karapınar’a yerleşmek için 
hükümet merkezine başvuruda bulun-
dular. Ömer Lutfi Barkan’ın tesbit ettiği 
Eylül 1572 tarihli bir hükme göre, hem 
avârız türü vergilerden hem de Kıbrıs’a 
sürgün edilmekten muaf olmaları kar-
şılığı “Kuyumcu” cemaatiyle göçebe 
“Atçeken”den yirmi dokuz, “Kocalar” 
ve “Hacısinan” cemaatleriyle “Deve-
ler” köyünden kırk üç, “İlyaslar” ve 
“Kulhamza” cemaatleriyle “Karakışla”, 
“Osmancık” ve “Karaviran” köylerinden 
otuz sekiz hâne Karapınar’a yerleşmek istediklerini bildirmiş-
lerdi. Karapınar’la ilgili evkaf defterlerine kaydedilmiş mahalle 
adlarının birçoğunun bu çevrede bulunan göçebe Atçeken ve 
diğer Türkmen cemaatlerinden birine dayanmakta olması baş-
vuruda bulunan aşiretlerin tamamının buraya yerleştirildiğini 
düşündürmektedir...
Karapınar’a iskân hareketleri III. Murad döneminde de sürdü. 
Daha önce iskân ettirilenlerden farklı olarak bazı hizmetlerin 
yürütülmesi, zaruri ihtiyaçların karşılanması ve ticarî hayatın 
teşviki için şehirli halktan da buraya sürgün edilenler oldu. 2 
Ekim 1579 tarihli bir hükümle, Niğde ve Aksaray kadılarından 
Sultan Selim’in cami, imaret ve dükkânlar inşa ettirdiği Karapı-
nar’a kazalarında fazla olan nalbant, kasap, bakkal, ekmekçi, terzi 
ve paçacı gibi esnafın iskân ettirilerek buraların da “mâmur ve 

âbâdan” edilmesi istenmişti. Bu emrin kadılarca yerine getirildi-
ği, Karapınar’a Niğde ve Aksaray’dan değişik esnaf gruplarının 
aileleriyle birlikte göç ettirilip yerleştirildiği, bu kasabanın ma-
halleleri arasında Niğde ve Aksaray adlı mahallelerin bulunma-
sından anlaşılmaktadır... 
Yeni kurulan bu kasabadaki olumsuz şartların ağırlığı karşısında 
bir kısım halk burayı yine terk etti. Bu kaçanların daha önce 
vergi muafiyetiyle kasabaya yerleşmiş Türkmen aşiretlerine 
mensup oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim Karapınar’daki Sul-
tan Selim İmareti evkafı müfettişinin bu konudaki arzında “muaf 
üzere etraf ve cevânibden getirilip temekkün ettirilen reâyânın 
firar ettiği” ve çevre kazalarda dağınık halde bulundukları bildi-
rilmiş, bunun üzerine 1579 tarihli bir hükümle kaçanların tekrar 
Karapınar’a geri gönderilmeleri, inat edenlerin zorla eski yerleri-
ne sürülmeleri ilgili kazaların kadılarından istenmişti... 
1584 tarihli bir hüküm ise muafiyetten yararlanan Karapınar 
halkının teftişten sonra burayı terk edip köylerine döndüğü, 
bu sebeple kasabanın boşalıp dükkânların âtıl vaziyette kaldığı, 

yoldan gelip geçenlerin sıkıntıya düş-
tüğü, diğer taraftan boş kalan evlerin 
eşkıyanın meskeni haline geldiği, bir-
çok istenmeyen olayın çıkmasına yol 
açtığı belirtilmektedir. Bunu önlemek 
için muafiyetnâmesi olanların köyle-
riyle ilişkilerinin kesileceği, kasabada 
sürekli oturmayanların muafiyetnâme-
lerinin iptal edileceği, ayrıca bunlardan 
şimdiye kadar muafiyetten istifade ile 
vermedikleri eski yıllara ait vergilerin 
de alınacağı bildirilmiştir. Alınan ka-
rarların etkili bir şekilde uygulandığı ve 
zamanla kasabanın tam anlamıyla sabit 
bir nüfusa kavuştuğu anlaşılmaktadır. 
XVI. yüzyıl sonlarına ait tahrir kayıtları-
na göre burada yirmi kadar mahallenin 
mevcut olduğu tespit edilmiştir... Bu 
rakamlardan faydalanılarak kasabanın 
toplam nüfusunun 4000 dolayında bu-
lunduğu söylenebilir.” (109)
Karapınar, erken dönemde iskanındaki 
bu enteresan özel durumuyla çok farklı 

bir dokuma kültür merkezi olur. Burada yerleşen oymaklardan 
hangileri tarafından hangi özellikte halı dokuma teknik alt yapısı 
ve desen tasarım gelenekleri vardı bunu henüz çözebilmiş de-
ğiliz ama bu çevreye gelen dokuma teknik alt yapısı çok olgun 
olan ilk grubun 16. Yüzyıl erken dönemde Karapınar kimliği 
oluşturabilecek düzeyde mükemmel halılar dokuduğu, müzeler-
deki zengin Karapınar koleksiyonu halılardan rahatlıkla anlaşılır. 
Özellikle saray nakkkaşhesi tasarımı olmayan geleneksel tasa-
rımlı madalyonlu halılarının en güzel örnekleri Karapınar’da er-
ken dönemde dokunan halılardır. Bu halıların iplik kaliteleri ve 
bükümleri, boyaları, teknik özellikleri ve muhteşem tasarımları, 
gelişmiş köy ıstarlarında dokunan örneklerdir ve daha sonraki 
yüzyıllarda Karapınar’da dokunan köy ıstarları halılarından çok 
farklıdır.

Halı, (Karapınar) İç - Doğu Anadolu Türkiye, 18-19.yy., 122x175 cm. 
The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.115 
(Met Museum Arşivi) 
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Halı, Ladik (Konya) İç Anadolu Türkiye, 1795-96.yılları., 114x198 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.61 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, Ladik (Konya) İç Anadolu Türkiye, 18-19.yy., 117x183 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.63 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, İç Anadolu Şarkışla, Bordürü sonraki yüzyıllarda Ladik ‘te sıklıkla dokunan Ladik Gülü denen bordürün ilk görüldüğü halı. 1660-1670 lerde Dokunmuş olabilir, Sivas 
Müzesi Env. No: 4, Ebat: 168x230 cm., Kalite: 28x36 dm./ilme, El gücülü çapraz çözgüye bağlama Türk düğümü tekniği, Alındığı Yer: Şarkışla Büyük Camii (FK) 
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Ladik, Konya, Erken 18.yy., 122x172 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.62 (Met Museum Arşivi) 



1060’lı yıllar sonrasında Batı Anadolu’ya yerleşmeye başlayan 
uç Türkmenleri, Bizans’ın sahipsiz bıraktığı bakımsız yerleşim 
yerlerine konaklamaya ve yurt tutmaya başlarlar: 
“Bu bölgedeki şehirler, 12. Yüzyılda, İstanbul’daki İmparatorlar 
tarafından kendi hallerine bırakılmış ve bu şehirlerin sakinleri 
ile, bölgede 1070 den beri gözüken Türkler arasında bir ‘mo-
dus vivendi’ teşekkül etmişti. Bölgenin merkezi Laodicea’nın 
ticaret ve zanaatı, politik durumun sonucu olarak, kötülemiş, 
şehir nüfusu da azalmıştı. Uç Türkleriyle, askerî uç haline gelen 
Bizans şehirlerinde kalan, akritoi’ler arasında, benzer bir yaşa-
ma düzeni içinde bulunmaktan dolayı, ortak bazı davranışlar 
ortaya çıkmış olabilir. Türkler, Laodicea yakınında, adını ondan 
alan Lâdik (Denizli-İnançoğulları Beyliği) şehrini kurdular. Ti-
carî bağlar, Türklerle Hıristiyan kadınlar arasında evlenmeler, 
Türklerin politik ve ekonomik baskısı yüzünden halkın kısmen 
İslamlaşması gibi gelişmeler sonunda, Laodicea yavaş yavaş 
terkedildi, Ladik eski şehrin yerini aldı. 
İbni Batuta, 13- 14. yüzyılların Ladik’in 
(Denizli) oldukça refah içinde olduğu-
nu anlatır... Anadolu-Türk şehirlerinin 
kuruluş ve gelişmesinde, halkın dinî 
inançlarının temsilcisi olan dervişle-
rin, gelişme mekaniği ile yakın ilgisi 
olmuştur. Wittek, Köprülü vb. Anadolu 
fethinde Gazilerin, Abdalların, bir baş-
ka deyimle Horasan erenlerinin önemli 
bir rolü olduğunu göstermişlerdir. Os-
manlıların erken devirlerinde, derviş 
zaviyelerinin bir çok köyün çekirdeğini 
teşkil ettiğini ve bu dervişlerin kolo-
nizatör olarak önemini, Barkan zengin 
belgelerle belirtmiştir.” (110) 
Konya’da Ladik köy yerleşimi ise,  Bi-
zans Türkmen Uç beyliklerindeki yer-
leşme kaymaları ve göçleri nedeniyle 
Denizli’den taşınmış olabilir. Konya La-
dik köyü ismi Türk tarihinde ilk kez, II. 
Kılıcarslan’ın oğlu II. Süleymanşah’ın, 
Turhal Sivas üzerinden Konya’ya gelerek abisi, I. Keyhüsrev’i 
Anadolu Selçuklu Sultanlığından anlaşmalı olarak uzaklaştır-
ması hadisesi sırasında karşımıza çıkar. 3 Ekim 1196 gecesi 
Konya’da, Anadolu Selçuklu tahtını kardeşi II. Süleymanşah’a 
anlaşmalı olarak bırakan I. Keyhüsrev, oğulları İzzeddin Key-
kavus, Alaeddin Keykubad ve ailesiyle birlikte İstanbul’a gider-
ken ilk konaklama yeri, Ladik Köyünde köylüler tarafından ya-
pılan baskında taciz edilirler. Bu baskında Şehzadeler İzzeddin 
Keykavus ve Alaeddin Keykubad’ı esir alan Ladikliler üzerine 
yeni Sultan II. Süleymanşah büyük bir öfke ile hemen mü-
dahale eder ve yeğenleri olan şehzadeleri kurtarır ve elebaşı 
bütün eşkıyaları da öldürür. Bazı tarihi kayıtlarda bütün Ladik 
köyünü yaktığına dair anlatılar bulunsa da yakma hadisesi çok 
doğrulanmaz. (111) 

Konya’ya yaklaşık 35. km. uzaklıktaki Ladik’in ilk Türkmen yer-
leşimi 1190’li yıllarda bu vesileyle belirginleşir ancak yaklaşık 
1400’lü yıllardaki Karamanoğulları’nın bu bölgedeki etkisine 
kadar da ismi çok duyulmaz: 
“Yazıcıoğlu Ali’ye göre Karamanoğulları Oğuzlar’ın Afşar boyu-
na mensuptur. Hânedanının dayandığı başlıca oymaklar Tur-
gutlu, Bayburtlu, Oğuzhanlı, Hoca Yûnuslu, Hocantılı, Bozkırlı, 
Bozdoğan, Bulgarlı, İgdir, Beydili ve Yuvalılar idi. Bunlardan 
özellikle Turgutlular Karaman Beyliği’nin tarihinde önemli rol 
oynamıştır. Devletin Beylerbeyilik mevkii genellikle bu oyma-
ğın elinde olmuştur. Turgutlu oymağından Pîr Hüseyin Bey’in 
Konya ve dolaylarında birçok sosyal tesis yaptırdığı bilinir. 
(112) Bugün Konya Sarayönü, Pir Hüseyin Bey Caddesi’nde 
yer alan Pir Hüseyin Cami, 1408’de Turgutoğulları Beyi Pir 
Hüseyin adına Ladik çevresine yaptırılan önemli bir yapıdır. 
Ladik’in ilk anıt eski eseri ise Ladik Eski Camidir. Basık ke-

merli kapının üzerindeki kitabesinde; 
689 (1290) kaydı bulunur. 1895 yılında 
yenilenmiş olan camiye harimdeki hat 
ve kalemişi süslemelerin 1898 yılında 
Mahmud Nedim tarafından yapılır. 
1650’li yıllarda bölgeyi gören Evliya 
Çelebi Ladik’i terkedilmiş ıssısz bir şe-
hir olarak niteler. Sonraki yüzyılda Katip 
Çelebi Cihannüma’da (1730) Ladik kö-
yünün ovada ve işlek bir yol üzerinde 
kurulmuş cami, han ve hamamlar bulu-
nan bir merkez olarak görür. Demek ki 
Ladik’teki Türkmen yerleşimleri bütün 
bir Anadolu’da olduğu gibi 1680’li yıl-
lardan sonraki Halep üzerinden gelen 
ikinci büyük konar göçer Türkmen boy-
ların İç-il, Mut, Karaman hattından bu 
çevreye iskanı ile yerleşim gelişir. Bazı 
halılardaki motiflerden estetik yolculuk 
takip edildiğinde, bu çevreye üçüncü 
büyük göçün Sivas Şarkışla Yeni İl 
Türkmenlerinden bazı oymakların da 

geldiğini gösterir. 1680’lerde Şarkışla’da dokunan bir halı bor-
düründe ilk kez yer alan ve halıcı esnafın “Ladik Gülü” ismini 
verdiği motif, 50 yıl kadar sonra Ladik halılarında görülmeye 
başlar ve adeta bütün Ladik halılarının marka estetik değeri 
haline gelir. 
Ladik çevresi halıları bu yüzyıldan itibaren  dokunan ve ge-
nellikle muhteşem mihraplı seccade tasarımlı halılardır. Dünya 
müzelerine giden çok sayıda  18. Yüzyıl Ladik halıları, bu çev-
rede, gelişmiş köy ıstarında yüksek kaliteli halıların dokun-
duğunu gösterir. Hatta Transilvanya Kiliselerine giden bir çok 
seccadenin de yine Ladik çevresinde dokunup gönderildiği 
ve bu nedenle bu çevrede dokunan kök boyalı ince kaliteli bu 
halıların çok iyi teknik alt yapı üzerinde 18. Yüzyılda yüksek 
ihracat seviyesine de ulaştığı anlaşılır.

Konya Ladik İskan Tarihi

Konya (Ladik), 18.yy., 118x159 cm. The Metropolitan Museum 
of Art, New York, Env No: 1974.149.18 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, Manisa (Gördes), 1795-1796, 122x158 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 22.100.96 (Met Museum Arşivi) 



18. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-118. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-1
GÖRDES HALILARIGÖRDES HALILARI



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                346

Halı, Gördes, Türkiye, 1850-1875, Victoria and Albert Museum, Londra, Env No: 1012-1884, (VAM Dijital Arşiv) 



Manisa Gördes (Gördüs) çevresi, 1313’te Saruhan Bey tarafın-
dan fethedilir. Saruhan Bey, fetih sonrası beyliğinin başkenti-
ni Manisa yaparak, kısa sürede Alaşehir’den başlayarak bütün 
Ege kıyılarında egemen olur. Selçuklu töreleri gereği, kendisi 
Ulu Bey sıfatı ile Manisa’da otururken, Demirci’ye kardeşi Çuğa 
Bey’i, Nif’e (Kemalpaşa) diğer kardeşi Ali Paşa’yı, Gördüs’e de 
oğlu Budak’ı atayarak bu beldeleri kalkındırmalarını ister. 
Gördüs’te, Budak Bey ve sonrasında oğlu Bekce (Beğce) Bey 
otururlar ve bu çevrenin ilk anıt eserlerini (1390-1420) onlar 
inşa ederler. Budak Paşa ve oğlu Beğce Bey Gördüs ‘in ilk yer-
leşim yeri Bayat köyünde Cami, hamam ve medrese yapımı için 
Ahi Mehmet’i kayyum atar ve bu eserlerin bakımı için geniş 
araziler de vakfederler. Ancak bölgenin uç beyliği olması, vakıf 
mülkün devamlı el değiştirmesi ve aradan geçen zamanda eser-
ler harap olur. 1515’te Mevlana Muhiddin tarafından bir onarım 
yapılır ancak çevrede dönemin imarını yansıtan anıtlardan Bu-
dak Paşa Cami ve Hamamı, Beyce Bey Medresesi, Yağcı Emir 
Cami ve Divan Caminin bugün sadece ka-
lıntıları kalır. Eski Gördes Hamamı, Osmanlı 
dönemi olup Vakfiyesinde Hacı Mustafa 
Ağa tarafından çifte hamam olarak 1751’de 
inşa ettirildiği anlaşılır. Eski Gördes Pazar 
Camii ise Nakıp Ağa Mahallesi’nde yer alır. 
İki kitabeden birinde I872 yılında yandığı 
için onarıma alındığı anlaşılır. 
Ege’de kurdukları donanma ile denizlerde 
de güçlü bir hakimiyeti olan ilk Türk Beyliği 
Saruhan Beyliği’nin, halıcılık tarihi açısın-
dan çok önemli bir antlaşması bulunur: 
“Saruhan Beylerinin Latin ve Cenevizliler’le 
ticarî ilişkileri olduğu bilinmektedir. Latin-
ler’le yapılan 1340 tarihli antlaşma bu du-
rumun niteliği bakımından çok önemlidir. 
İtalyan tüccarlarının buradan (Saruhano-
ğulları hakimiyetindeki İzmir İskelesinden) 
başta buğday olmak üzere hububat yanında 
sınaî ham madde (şap, afyon, pamuk vb.) 
zeytinyağı, kuru meyve, halı, koyun, at aldık-
ları; özellikle köle ticaretinin önemli olduğu, 
buna karşılık tekstil ürünleriyle şarap ve sa-
bun gibi maddeler de sattıkları anlaşılmaktadır.” (113) 
Sanıyoruz Avrupa kiliseleri ile aristokrat ailelere sipariş edilen 
Anadolu Türkmen halıları (ilk gruba giren Holbein, Lotto, Mem-
ling tablolarında görülen Bergama halıları)1340’larda başlayan 
bu ilk anlaşma döneminden itibaren Bergama çevresi Türkmen 
dokumaları içinden temin edilip İzmir iskelesinden ihraç edil-
meye başlar.
Saruhanoğulları Beyliği’nin 1390 yılında Yıldırım Bayezid Han 
döneminde Osmanlı nüfuzu altına girmeye başladığı görülür. 
1402’de Ankara Savaşı’ndan sonra oluşan Fetret döneminde ye-
niden bu bölgede egemen olan Saruhanoğulları, 1412 yılında 
Mehmed Çelebi Han tarafından Devleti Aliye Osmanlı idaresine 
bağlanır. Gördüs, böylece XV. Yüzyıl ortalarından başlayarak Os-
manlı Saruhan Sancağı’na bağlı kaza merkezi statüsünde nere-
deyse Osmanlı Devleti’nin son buluşuna kadar varlığını devam 
ettirir.

“1642 Tarihli Avârız Defteri (114) imparatorluk genelinde yapılan 
mufassal avârız tahrirleri içinde Saruhan Livası’na bağlı Gördes 
Kazâsı’nı ihtiva eder. Toplamda 1.893 nefer hane olan kazada her 
hane kabul gören 5 kat sayısı ile çarpıldığında 1642’de Gördes 
Kazâsı nüfusunun yaklaşık 9.465 olduğu görülür... Daha önceki 
tahrir defterleri kayıtlarından XVI. yüzyıla ait olanlar incelendi-
ğinde, 1530 yılında Gördes’te Taş, Orta, Divan ve Foryaz adın-
da 4 mahalle bulunur. 1575 yılında bu mahallelere Cami, Çın-
kıroğlu ve Bazar Mescidi mahallelerinin eklenmesiyle mahalle 
sayısı 7’ye yükselir... XVII. yüzyıla gelindiğinde Evliya Çelebi’nin 
bildirdiğine göre Gördes’te 6 mahalle vardır... Çelebi, Seyahat-
namesinde Gördes’in Saruhan oğlu Yakub Bey tarafından fethe-
dildiğini ve adının İskender İmparatorluğu tarihinden sonra Kral 
Koritoz isminden geldiğini bildirir. Evliya Çelebi’nin şehre uğ-
radığı dönemde (1642) Gördes, Saruhan Sancağı’na bağlı yüz 
elli akçelik bir kazadır. Kethüdayeri ve serdarı vardır. Sokakları 
inişli yokuşlu olan Gördes’te altı mahalle ve toplam 2.200 toprak 

örtülü ev bulunur. Kral Koritoz isminden 
zamanla Gördes ismine dönüşen şehir, 
sahip olduğu ev sayısına bakılırsa önemli 
bir nüfusu barındırmaktadır... 1642 tarihli 
Gördes avârız defterinden hareketle merkez 
mahallelerde yaşayan nüfusun meslekleri 
ile ilgili bilgilere de ulaşılmaktadır. Bunlar 
arasında birer tane berber, bakırcı, hallaç, 
eskici ve yaşmakçı bulunur.” (115)
Anlaşılır ki 17. yy.da Gördüs’te; meşhur 
Gördes halıları henüz dokunuyor değildir. 
Sadece bir hallacın (pamuk elyafını yayla 
açan) bulunup, bezzaz’ın olmaması, burada 
düz dokuma eylemi de olmadığını, halı ve 
kilim dokumanın Türkmen obalarında veya 
köylerinde etnografik koşullarda devam et-
tiğini, Müzelerde örnekleri görülen atölye 
tipi Gördes tasarımlarının bu yıllarda henüz 
başlamadığını gösterir.
Gördes halılarıyla ilgili literatürde görülen 
önemli bir yanlış, Gördes halılarının, saray 
nakkaş tasarımlı halılara benzetilmesidir. 
Gördes’ler saray halılarıyla ilgisi olmayan 

geleneksel halılardır. Saray siparişi verilip, Gördüs’te halı doku-
nabilir ancak üretimde Gördes halısı ortaya çıkar. Nakkaşhane 
tasarımı halı üretimi iplik, boyama, teknik dokuma farkını içerir. 
İnce malzeme ile yüksek kalitede halı yapmak ise ayrı bir şeydir. 
Gördes halıları Ege Kıvırcık koyun yapağısı ile ince mikron (48-
50) ve en uzun “S” değeri (10-12 cm.) ile  Anadolu’nun ince 
uzun elyafıdır. Bu malzeme ile usta bir el çok ince çözgü, atkı 
ve ilme ipi eğirir demektir. Doğal olarak bu incelikteki malzeme 
ile 35X40 üstü kalitede figüratif geleneksel tasarımlar yapılabilir. 
Saray halısının tasarım, kalite değerleri bundan farklı prosesleri 
olan yüksek kalite- tasarım ve üretim birlikteliğidir. Gördes halı-
ları geleneksel ve ince kaliteli, figürlü tasarımları olan köy ıstarı 
halılarıdır. Kalite sıklaşması halıyı saray halısı yapmaz. 17 yüz-
yılın sonlarına doğru bu bölgeye gelen usta dokuyucu Türkmen 
oymakları burada siparişleri de alabilecek ustalık ve beceride 
atölye tipi geleneksel halıları yapmaya başlamışlardır.

Halı, Gördes, 19.yy., 119x165 cm. The Metropolitan 
Museum of Art, New York, Env No: 17.120.135 (Met 
Museum Arşivi) 
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Halı, Kula, 18.yy., 130x200 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1975.1.2454 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, Kula, 19.yy., İlk çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



Lidya’lılar zamanında “Koloe” ismiyle bilinen Kula’ya, Amasyalı 
Strabon: “Yanık diyar -Katakekaumene” adını verir ve Bizanslı 
tarihçi Pachymeres: “Türklerle Bizanslılar arasında sık sık el 
değiştiren müstahkem bir mevki” der. 1306’da Roger De Flor, 
yardım aldığı Katalanlarla birlikte Alaşehir ve Kula’yı ele geçir-
diğinde Bizans’lıların verdiği ad Opsikion’dur. Saf Türkçe bir 
kelime olarak kabul edilen Kula ismi, Türk Germiyan Beyliği 
literatüründe “Küldi” olarak geçer. Ancak, Kula’nın etimoloji-
sinde, müstahkem şehir anlamındaki “Kal’a” ile ilişkili olduğu 
da düşünülür. 
Germiyan beyi I. Yakup Bey (1300-1340) sonrasında oğlu 
Mehmet Bey’in (1340-1361) Katalanlar’ın Türk’lerden almış ol-
dukları Kula ve Simav’ı geri alması II. Yakup Bey’e ait vakfiyede 
şöyle yer alır: “Küldi (Kula) babam atası Mehmet bey kâfirden 
ve Simav kölün dahi babam atası Mehmet Bey kâfirden aldı. 
Geri kalan varislere helal ettirip bunları vakfettim.” (116) Ger-
miyan Beyliği’ne Mehmet Bey’den 
sonra oğlu Süleyman Şah (1361-
1387) geçer. 
Süleyman Şah, Osmanlılara ya-
kınlaşır. Mevlâna’nın torunu Sul-
tan Veled’in kızı Mutahhara Hatun 
ile evlidir, bu yüzden Osmanlı 
kaynaklarında “Şah Çelebi” ola-
rak anılır. Bu yakınlaşma sonra-
sında kızı Devlet Hatun’u, Sultan 
I. Murad’ın oğlu Yıldırım Bayezid 
ile evlendirerek, Osmanoğulları 
ile akraba olur. Kızı Devlet Hatu-
na çeyiz hediyesi olarak, Kütahya, 
Tavşanlı, Simav ve Emet’i hediye 
ederek kendisi Kula’ya taşınıp 
Beyliğin başkenti olarak ilan eder. 
Süleyman Şah 1387’de Kula’da 
vefat eder ve yaptırmış olduğu 
Gürhane medresesine defnedilir.
I. Murad Han sonrası Yıldırım Ba-
yezıd tahta geçip Niğbolu seferine 
çıktığı sırada, Süleyman Şah’ın 
oğlu II. Yakup (Çelebi), kız kardeşinin çeyizi olarak Osman-
lılara bırakılan yerleri geri almak için savaş başlatır. Yıldırım 
Bayezid, kayınbiraderi üzerine baskın yaparak Germiyan kuv-
vetlerine ağır bir ders verir ve Yakup Çelebi’yi de hapseder. 
Hapisten kaçan II. Yakup Bey, Anadolu’yu yakıp yıkan Timur’a 
sığınır. 1402 Ankara savaşından sonra Timur, topraklarını Ya-
kup Bey’e iade edince Kula yeniden Germiyanoğulları başkenti 
olur. Yakup Bey 1428’de başkent Edirne’ye gelerek Sultan II. 
Murat’a misafir olur ve Germiyan Beyliği topraklarını Osmanlı 
idaresine bırakmak arzusunu vasiyet eder. Hemen bir sene 
sonra 1429’da vefat ettiğinde  Kula, Kütahya sancağına bağlı 
kaza olarak resmen Osmanlı ülkesi olur. Kula, Germiyanoğlu 
Süleyman Şah ve oğlu Yakup Çelebi döneminde beylik mer-
kezi olunca bu durum o devirde bir kasabanın imar ve iskânı 
için çok büyük bir devlet olur. Bey, yeni payitahta ailesi, idarî, 
malî, ilmî ve askerî erkanıyla birlikte gelip orada hayatını sür-

dürdüğü ve bunun için yeni imar ve yatırımlar yapmak zorunlu 
olduğu için bu yatırımlar Kula’yı o dönemde çağının önemli 
idarî merkezi hâline getirir. 
Bugün Kula, 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin Türkiye’deki 
en iyi korunan alanlarından biridir. 18. yy. Kula evleri, yalnız-
ca sivil mimaride değil, Divriği, Safranbolu, Göynük vb. gibi 
Osmanlı şehirlerindeki günlük sosyal yaşamın yansıdığı en 
korunmuş alanlardan kabul edilir. Camileri, kiliseleri, çeşme-
leri ve ünlü konakları dahil 3000’den fazla tarihi eserden 1200 
üstünde Kula Tarihi eseri, “Kentsel Tarihi Sit” olarak koruma 
altındadır. 
“1534 tarihli tahrirlere göre Kütahya Sancağı, Kula Kazası 
84 köy ve 4 mezradan ibarettir... Nefs-i Kula’nın pazar bacı, 
meyhane (şırahane), bad-i hava, cürm-i cinayet, zemin resmi, 
arûsiye resmi, bazar-ı galle, ihtisabı çayır, öşr-i gallat, deka-
kin-i kassab, debbağhane, sabunhane, resm-i ganem, hara-

c-ı baçı ve öşr-i hububat ile diğer 
toplam hasılatı: A tahririnde 25.853 
akça, B tahririnde 27.500 akça, C 
tahririnde 28.200 akça D tahririnde 
28.200 akçadır.” (117) “Kula kazası 
Kütahya, Uşak ve Lazıkıye (Denizli) 
kazalarından sonra en fazla Yörük 
nüfusunu barındırmaktaydı. Köpek-
li, Deli Kara, Divane Kara, Çevik ve 
Bin (?) cemaatleri haricindeki yerle-
şik hayata geçmişlerdi. 1530 tarihli 
defterde yerleşik Yörüklerin çoğu-
nun nüfusuna ulaşılamamaktadır.” 
(118) 
Dikkat edilirse 16 yüzyıl içinde Bo-
yahane ve kaliçehane Kula çarşıları 
ve gelirleri içinde geçmez. Bu dö-
nemde dokunduğu düşünülen ha-
lılar ise tamamen etnografik koşul-
larda üretilen Türkmen oymakların 
Kula çevresi halıları olmalıdır. Evliya 
Çelebi’nin gördüğü ve övdüğü halı-
lar 17.yy. da bu çevrede dokunmaya 

başlayan daha ince kaliteli ve geleneksel tasarımları daha ge-
lişmiş halılar olmalıdır. Sayfalarda resimleri sunulan ve atölye 
tipi ıstarlarda dokunan “geleneksel ticari” Kula halıları 17. yy.
dan sonra Kula’da başlayan halıcılığı ifade eder.
Gördes’te olduğu gibi Kula halılarında geleneksel ıstarlardan 
farklı olarak, ustalığı gelişmiş bir dokuyucu profili ve atölye 
ıstarlarının devreye alındığı dokuma düzeyi görülür. Saray 
tipi olarak yanlış betimi yapılan halılardan ziyade Ege kıvırcık 
koyun malzemesinin usta ellerde ince eğirilmesiyle yüksek 
kalitelerde (35x50) gibi Kula halısı inceliğine ulaşıldığı anla-
şılır. Bu da bir desimetrekare alanda Gördes’ten daha ince ve 
figürlü motiflerin dokunabilmesi imkanını kazandırır. Sarı sulu, 
Yılanlı, kömürcü, mezarlı Kula benzeri isimler ticari halı piya-
sasında halıcı esnafı tabirleri olup Kula halılarının geleneksel 
tasarım derinliğini yansıtmaz. Kula tasarımları 30x50 kalitenin 
sağladığı natüralist üslubun geleneğe uyarlanmasıdır. 

Halı, Kula, 19.yy., İlk çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 
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18. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-318. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-3
KIRŞEHİR ve MUCUR HALILARIKIRŞEHİR ve MUCUR HALILARI
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“Kır-şehri” adı, kurulduğu yer ve çevrenin özelliğinden dola-
yı Selçuklular döneminden itibaren kullanılan ismidir. İlk kez 
Sivas Dânişmendli Beyliği ile Türklerle tanışan şehir, 1173’de 
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan döneminde Selçuklu 
idaresine geçer. 1228’de Erzincan-Kemah Mengücüklülerini 
hâkimiyeti altına alan Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad, 
Şebinkarahisar’ı direniş göstermeksizin teslim eden Mengü-
cekoğlu Muzafferüddin Behramşah’a Kırşehir’i “dirlik” olarak 
verince Muzafferüddin Behramşah ailesiyle birlikte Kırşehir’e 
yerleşir. 
1243 Kösedağı savaşından sonra Moğol-İlhanlı nüfuzuna gi-
ren Kırşehir, Malya ovası tarafında göçebe Moğol gruplarının 
kışlakları haline getirilir. İlhanlılar, 1261’de Cacaoğlu Nûred-
din’i Kırşehir emirliğine getirince bu dönemde Kırşehir’de 
imar faaliyetleri artar: Hamdullah Müstevfî, bu dönemlerde 
Kırşehir’i “büyük imaretleriyle güzel bir iklime sahip bir şehir” 
olarak nitelendirir. İlhanlı sonrasında Sivas merkezli Eretna 
Beyliği idaresine geçen şehir, Eretna-
oğlu Mehmed Bey’in 1366’da ölümün-
den sonraki iç karışıklıklar sırasında 
1389’da Sivas Emir Kadı Burhâneddin 
idaresine geçer. Kırşehir, bu arada Ka-
ramanoğulları tarafından yağma edilir 
ve Kadı Burhaneddin’in 1398’deki şe-
hadeti ardından Osmanlılar idaresine 
geçer. 
1402 Ankara Savaşı sonrası Kırşehir, 
Timur tarafından Karamanoğulları’na 
verilir. Timur Anadolu’dan çekilirken 
Yozgat Sivas ve Kırşehir yöresindeki 
Moğol aşiret gruplarının önemli bir 
kısmını buradan götürür. Kırşehir iskan 
tarihinin dönüm noktası burada başlar. 
Bölge  Türkmen iskanına bu vesileyle 
kavuşur ve Moğollardan boşalan kış-
laklara Elbistan, üzerinden Dulkadırlı 
Bayatları konar göçer Türkmen grupları 
yerleşir. 
Fâtih Sultan Mehmed Han, Dulkadırlı 
Alâüddevle Bozkurt Beyi Kırşehir’e emir olarak atar. 1485 yılı 
tahririnde Kırşehir’de mahalle kaydı bulunmaz. Bu da yörede 
tamamen konar göçerlerin bulunduğunu gösterir. 1526 yılı 
tahririnde dokuz mahallesi vardır. Kışlalar sonrası konar gö-
çerliğin bittiği ve yerleşimin başladığı anlaşılır. 1584 tahririnde 
mahalle sayısı on yediye yükselir. 
“Kırşehirde 1584 tahririnde yaklaşık 5000 nüfus olup bunun 
550’ye yakınını konar göçer Yüzdepâre ve Hoca Yörükleri ile 
Esbkeşan (Atçeken) oymakları teşkil eder... Türkmenpaza-
rı adıyla bilinen bir pazarın da varlığı dikkati çeker... 1485’te 
şehir halkının içinde, ayrıca “cemâat-i ehl-i hirfet” adı altında 
altmış dokuz kişiden ibaret bir esnaf zümresinin varlığı tesbit 
edilir (BA, TD, nr. 19, s. 279). Hangi mesleklerle uğraştıkları 
tam olarak belirlenemeyen bu az sayıdaki esnaf zümresi ya-
nında bir çok sanat erbabı da bulunur... 1584 yılında şehirde 

bir boyahane ile bir bezirhâne (kandil yağı üretimi) mevcuttur. 
Ahîlik kurumunun kurucusu olarak kabul edilen Ahî Evran’ın 
Kırşehir’de bulunması ve dolayısıyla pek çok esnaf, sanatkâr 
ve ticaret zümresinin burası ile geleneksel bir bağlantı içinde 
olması önemlidir... Köylerin dışında kırsal kesimde önemli bir 
konar göçer unsur vardır... Varsak Türkmenleri adıyla bilinen 
oymak, Kırşehir’in kuzeyindeki Malya ovası ile kuzeybatı taraf-
larına doğru yayılmışlardır... Cemaat veya bölük adı altındaki 
gruplarının sayısı 120 civarındadır. Aralarında, daha sonraki 
yıllarda yerleşerek bugünkü Kaman kazasının vücut bulma-
sında önemli rol oynayacak olan Kaman adlı konar göçer bir 
grup da vardır.” (119)
“1877 tarihinde sancağın, merkezi Kırşehir ile birlikte Avanos, 
Keskin ve Mecidiye (Çiçekdağı) adlı dört kazası vardır. 1892 
tarihinde Kırşehir Sancağı bu dört kazadan başka Hacıbektaş  
ve Mucur nahiyeleri bulunur... 1863 tarihinde Kırşehir Ankara 
Vilâyetine bağlı sancak durumundadır... Kırşehir akarsu ke-

narında küçük ve güzel bir kasaba olup 
bahçeleri ile meşhurdur. Bir dönem Gül-
şehri diye anılan Kırşehir’de  tezgahlarda 
döşeme yüzleri (?) ve çeşitli örtüler do-
kunur... Kayseri ve Kırşehir’de  İran halı-
ları kalitesinde ve üslubunda (?) halılar, 
ipek seccadeler, yün kilimler, cicimler ve 
döşemelikler dokunur.” (120)
Dikkat edilirse Fatih Sultan Mehmed 
Han zamanında İstanbul’da kurulan Ehli 
Hiref (“Cemaati Ehli Hirfet” olan kurum) 
benzeri yapılanma Ahiliğin çok önem-
li bir merkezi olan Kırşehir’de görülür. 
Nakkaşların ve ince sanat erbabının ça-
lıştığı bu kurumun burada da faaliyette 
bulunması halı ve tekstil araştırmaları 
için oldukça değerlidir. Diğer önemli bir 
konu da 1584 tarihli tahrirlerden itibaren 
Mucur’un da Kırşehir’le beraber “bu-
cur-mucur” olarak kayıtlarda geçmesidir. 
Küçük mihrap desenli seccade halılarıyla 
neredeyse Kırşehir’den daha fazla ünlü 

olan bu dokuma merkezi, 1870’lerdeki tahrirlerden sonra yerli 
iskanına kavuşur. Kayıt ne kadar sağlıklıdır bilinmez ama; Kır-
şehir merkezde “döşemelik kumaş” dokuyan jakarlı dokuma 
sistemi kurulduğu bilgisi de oldukça ilginçtir.
Kırşehir Türkmen iskanının menbaı, ocağı, kaynağı ise Hacı 
Bektaş-ı Veli’dir. O olmadan Anadolu ve Türkmen iskan ta-
rihi anlatılamaz. Sonsuzluk aleminin en derin yolcusu Hacı 
Bektaş-ı Veli, kendisi gibi sonsuzluk erleri, aydınlık gönüllerle 
dolu obasıyla geldiği Diyâr-ı Rûm’un Anadolu olmasının maya-
sı gibidir. Kırşehir, Mucur halılarındaki ezoterik estetik şifreler, 
onun makalâtı ve nefesi anlaşılmadan açıklığa kavuşmaz: Hacı 
Bektaş-ı Veli, “Horasan Erenleri” diye bilinen ilk kuşak sonra-
sında, 13. yüzyılda Moğol istilâsı sebebiyle Anadolu’ya göçü 
vesile bilen Türkmen oymaklarıyla birlikte Yesevi ocağı dervişi 
olarak Anadolu’ya, Kırşehir’e gelir.

lı, Mucur, Kırşehir, İç Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek. Sivas Müze-
si Env. No: 161, Ebat:96x125 cm., Alındığı Yer: Sivas Merkez 
Kerimçavuş Camii (FK) 
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Benzer Türkmen dervişleri gibi dönemin melamî meşrep sufisi 
olan Hacı Bektâş-ı Velî de kendine bağlı “Bektaş” adı verilen 
Türkmen obasıyla birlikte bu toprakları mayalamak üzere gö-
çer. Daha bu topraklara adımlarını attıkları günlerde büyük bir 
fitne içine düşerler ve Hacı Bektaş’ın kardeşi Menteş, 1239’da 
başlayan Babaî İsyanı’na iştirak ederek Sivas’ta Selçuklu kuv-
vetleriyle yapılan muharebede öldürülür. Hacı Bektâş-ı Velî, 
bu fitne ve isyan hareketleri içinde hiç gözükmez ve bir süre 
inzivaya çekildikten sonra Suluca Karahöyük, Hacıbektaş’ta 
Türkmen obasıyla birlikte ortaya çıkar. 
Vilâyetnâme’sinden anlaşıldığı kadarıyla Bektaş-ı Veli, yarı 
göçebe Çepni oymağı Bektaşlı obasıyla bu küçük Türkmen 
köyünü kurar, Suluca Karahöyük’e yerleşir. Kendi emeğiyle ge-
çinen Veli, Zaman zaman köyün hayvanlarını otlatmak ve ziraat 
gibi oymağın günlük işleriyle uğraşır, 
zaman zaman da bugün ziyaret yeri 
olan yakındaki mağarada inzivaya 
çekilir: 
“Vilâyetnâme onu, anlatıların aksi-
ne Baba İlyâs-ı Horasânî’ye değil 
Ahmed Yesevî’ye bağlayarak onun 
halifesi olarak takdim eder. Hacı Bek-
tâş-ı Velî’nin misyonu ve vizyonu bu 
noktada başlar... Hacı Bektâş-ı Velî, 
Suluca Karahöyük’te bir Türkmen 
şeyhi olarak bir yandan kendi oyma-
ğı, obası içinde mürşidlik görevini 
sürdürürken bir yandan da bugün-
kü Ürgüp yöresi Hıristiyanlarıyla sıkı 
ilişkiler geliştirip onların ihtidâsına 
gayret eder... 
Ayrıca şamanist Moğollar’ın Müslü-
manlığı kabul etmeleri için yoğun bir 
faaliyet gösterir, halifelerini bu amaç-
la Anadolu’nun dört bir köşesine yol-
lar. Nitekim bölge Hıristiyanlarının da 
ona büyük bir yakınlık duyduğu ve 
kendisini Aziz Charalambos adıyla 
takdis ettikleri bilinir. Öyle görünüyor 
ki Hacı Bektâş-ı Velî, zaman zaman 
bazı Moğol idarî otoritelerine karşı 
çıkmak durumunda kalmış olsa da 
Suluca Karahöyük’teki mütevazi zâviyesinde ömrünü tamam-
lar... 1292 tarihli vakfiye kaydında kendisinden “merhum” diye 
bahsedildiğine göre 1271 yılında vefat ettiği anlaşılır.” (121)
Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Kırşehir’e, Suluca Karahöyük’e gele-
rek burada kendi adına bir zaviye kurması, basit bir yerleşme 
hadisesi değildir. Anadolu’da Ortodoks Hıristiyanlığın yoğun 
olarak yaşandığı İç Anadolu  bölgesinde, bir Manastır ka-
lıntısı üzerinde dergahını kurması onun bütün bu toprakları, 
din, dil, ırk ayırımı yapmaksızın kardeşlik ve barış ikliminde 
bir araya getirmesi mayasının da temelidir. Taş süslemeleriyle 
tamamen Selçuklu üslûbunu yansıtan Hacı Bektâş-ı Velî Tür-
besi ve bütün bu müştemilat, onun vefatından yaklaşık 100 yıl 

sonra 14. yüzyılın son çeyreğinde bizzat Devleti Aliye Sultanı 
emriyle inşa edilir. Salihlerin ve şehidlerin vefat ettikleri yerde 
defnedilmeleri geleneğiyle, Kızılca Halvet’in kuzey eyvanında 
türbenin mevcut olduğu yerde Hacı Bektâş-ı Velî’nin merkadi 
bulunur: “Bu imareti meşâyihin meliki, evliya soyu olan Ahî 
Murad -devleti dâim olsun- yedi yüz altmış dokuz senesi 
Ramazanının arifesinde yaptırdı.” Kitabesindeki “Ahî Murad” 
olarak anılan bâni, kitâbenin verdiği tarih: 1367-68 yılında 
Osmanlı tahtında bulunan I. Murad Hudâvendigâr’dır. Balım 
Sultan’ın meşayihatı sonrasında pîr evi, çoğu Anadolu’da, Ru-
meli’de olmak üzere 362 civarında köy, çevrelerindeki on bin-
lerce dönüm tarım arazisiyle birlikte bu tesis için vakfedilir... 
Bunların yanı sıra Hacıbektaş yakınlarındaki Tuzköy’de bulunan 
ve Hacı Bektâş-ı Velî’nin bir kerameti sonucunda bulduğu ri-

vayet edilen kaya tuzu madeni geliri 
de pîr evine aittir.” (122) 
Kırşehir denince akla gelen başka bir 
Türkmen Eri de Ahi Evran derviştir. 
Asya içlerinden Anadolu’ya gelen 
büyük mutasavvıflardan biri olan Ahî 
Evran, bir müddet Denizli, Konya ve 
Kayseri’de ikamet ettikten sonra bir-
çok şehir ve kasabayı gezer ve ahîlik 
teşkilâtını bu beldelerde, bütün Ana-
dolu şehirlerinde mayalayarak en son 
ocak Kırşehir’e yerleşir. “XV. yüzyılda 
kaleme alınan Hacı Bektaş Velâyetnâ-
mesi’nde, menkıbevî şahıslarla mü-
nasebeti ve bu arada Hacı Bektâş-ı 
Velî ile olan yakınlığı da anlatılır. Bazı 
siyasî ve sosyal hadiseler, doksan üç 
yıl yaşadığı rivayet edilen Ahî Evran’ın 
hem Hacı Bektâş-ı Velî, hem de Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rûmî ile çağdaş ol-
duğunu gösterir.” (123) 
“Ahi Evran külliyesi, İlk inşa tarihi bi-
linmemekte ve muhtemelen XIV. Yy.
da basit bir zâviye halinde kurulduğu 
tahmin edilmektedir. 1450’de Seydi 
Beyoğlu Emîr Hasan Bey türbenin 
üzerine bir bina yaptırmış, 1481’de 
Dulkadıroğlu Alâüddevle Bey bu bi-

nayı genişletmiş ve 1560-61 Ahî Evran’ın ahfadından olan bir 
şeyh de buraya mescit ilâve etmiştir.” (124)
Kırşehir Türkmen iskanı tarihi içinde buraya yerleşen önem-
li bir grubun Avşarlardan oluştuğu dikkati çeker:  “İsahocalı 
köyü Varsak Türkmenlerindendir. Bulgar Türklerinin bir boyu 
olarak bilinen Hortu Oymağının adına benzer Kırşehir’de 
Kortulu=Khortulu köyü bulunur... Kırşehir’de Büyük ve Kü-
çük Köpekli (Büyük ve Küçük Yeşilyurt) adında iki adet köy 
bulunmaktadır ki Köpekli adı Avşarlar içerisinde geçmektedir. 
Kırşehir’de bulunan “Büyük ve Küçük Köpekli köyleri” köpeğin 
bir devirler kutlu sayıldığı “Töz Öngen” (totem) kabul edildiği 
devirlerin yadigarı olan bir isimdir...”

Halı, Mucur, Kırşehir, İç Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek. Sivas Müzesi 
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“Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı beş adet Karkın adını taşıyan köy 
bulunmaktadır ki bunlar Karkın, Karkınyenice, Karkınmeşe, Karkın-
kızıközü, Karkınselimağa isimlerini taşımaktadır. Karkınlar, Halep 
Türkmenleri arasında gösterildiği gibi 1691 tarihinde Dulkadirli oy-
mak grubu içerisinde de gösterilir... 
Beğdik köyünün de Avşarlardan olduğu tahmin edilebilir. Ancak 
Kırşehir’de halk arasında Avşar adı geçmez... 1520 tarihli Sivas 
Tahrir Defterinde ve Kırşehir yöresinde Bekdik ismine rastlanır. Bu 
belgeye göre Bekdikler, Kırşehir’e iskân edilen Varsak Türkmenleri-
ne tabidir ve “Cemaat-i Bekdik tabi-i Varsak” olarak kaydedilmiştir. 
Bölgeye 1500-1520 tarihlerinde gelir ve 15 kabile olarak Kaman’a 
yerleşirler.” (125) 
Bugün aşağı yukarı bütün Türkiye Müzeleri, özel koleksiyonları ve 
özellikle cami teberrukatı içinde en yaygın bulunan dokumalar Kır-
şehir seccade halılarıdır dersek yanlış bir kanaat olmaz. Batıdan 
doğuya bütün Türkiye camilerinde en yaygın karşımıza çıkan te-
berrukat arasında yer alan Kırşehir mihrap desenli seccade halıları, 
karakteristik mihraplı tasarım gelenekleriyle adeta tek başına bir 
markadır.
İç Anadolu Akkaraman ve Dağlıç koyun ırkı yünü ile eğirilen iple-
riyle kendini hemen belli eden bu dokumalar Şark halı kumpanyası 
ticari üretiminin vurduğu bu bölgeyi de etkiler ve 19 yüzyıl sonla-
rından itibaren geleneksel Kırşehir halısında pamuk çözgüler ve 
desen dejenerasyonu da görülür. Ancak klasik dönem Kırşehir ha-
lılarında çözgüler, atkılar ve ilmelikler daima iç Anadolu Akkaraman 
veya Dağlıç koyun yünüdür. 
Sarımtırak beyaz rengiyle ince eğirilen ipler Orta Anadolu halıları 
içindeki orta üstü bir kaliteye sahiptir. Konya çevresi gibi (yaklaşık 
24x 28) kaba kalite değil, Sivas ve çevresi gibi (yaklaşık 40x42) 
ince kalite değil ikisi ortasında yaklaşık olarak 32X36 kalitelerde bir 
dokuma geleneğine sahiptir. Genelde iki sıralı atılan atkılar kalın ve 
ince atkı olmaksızın aynı kalınlıkta kullanıldığı için halı sırtında topal 
olmayan düz fitilli bir sırt görüntüsüyle tanınırlar. 
Bütün Kırşehir çevresi halı dokuma kültürü yaklaşık iki arşınlık (136 
cm.) leventleri olan gücü ağaçlı ıstarlarda dokundukları için büyük 
ebatlı halılar çok bulunmaz. Doğal olarak bu ebattaki tezgahların 
üretimi küçük seccade tipi mihraplı halılardır. Kırşehir seccadeleri 
80x120 veya 100x150 cm. ve nadir de olsa 120x180 ebatlarıyla bi-
linirler. 19 yüzyıl içinde bu tezgahlarda “yan halısı” denilen 80x250, 
80x300 ve 80x400 cm. boyutlu Kırşehir halıları yol yol desenleriyle 
yaygın olarak yine bu tezgahlarda üretilirler. Konya, Kırşehir, Sivas 
çevresinde makat halısı denen bu yan halılar, selamlıklardaki sabit 
sedirlere, makatlara serildikleri için de bütün bir Anadolu’ya yaygın 
bir şekilde  dokunarak gönderilen halılardır.
Bütün Kırşehir ve Mucur halılarında al kökü kırmızı renk asıl boya-
ma rengini oluşturur. Buna kontrast oluşturan bir tasarımla mihrap 
içi veya bordürlerde ise çivitotu laciverti baskın ikinci renktir.
Kırşehir ve Mucur halılarını birbirinden ayıran en önemli kriter ise 
desen tasarımlarıdır. Kırşehir’de zengin bir desen çeşitliliği yanında 
bütün mihrap nişi tasarımlarında asortili bir çeşitlilik bulunabilirken 
neredeyse Mucur halılarının tasarımları üç beş karakteri geçmez. 
Fakat öyle ustalıklı renk değişimleri motiflerde şaşırtmalı kullanılır 
ki iki aynı tasarımlı Mucur seccadesi yan yana geldiğinde bu renk 
değişimleriyle farklı tasarım gibi algı yaratır.
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Adını, rüzgar tanrısı Ailos’dan gelerek Mylasos, Mylasa’dan 
alan Milas’ı, bu yöreye deniz yoluyla gelen ve içlere geçerek 
sahil ile Milas arasındaki bölgeye yerleşen Türkmenler’in kur-
duğu düşünülür. Diğer bir görüş, karadan sahile doğru De-
nizli üzerinden gelen Türkmenler tarafından iskan edildiğidir. 
Bölgeyi ilk fetheden Türkmen Menteşe Bey’in adı, kaynaklarda 
1282’de Tralles (Aydın), Nyssa (Sultanhisar) ve Mylasos (Mi-
las) ele geçirmesi dolayısıyla anılmaya başlar. Menteşe Bey, 
1282’den itibaren Güney Ege Karya bölgesi ve Milas’ı Anadolu 
Selçuklu Sultanına bağlı önemli bir Türkmen Beyliği haline 
getirir. Menteşe Bey sonrasında Milas’taki beyliğin başına 
oğlu Mesud Bey geçer, diğer oğlu Kirman ise Föke (Finike)’de 
sultan olur. Mesud Bey 1300’de Rodos’un önemli bir kısmını 
ele geçirir ve aynı yıl Girit ile Menteşe Beyliği arasında ticarî 
münasebetler başlar. 
Hospitalier şövalyeleri 1308’de Rodos adasına hâkim olup 
1311 yılında Ceneviz tüccarlarının mal-
larına el koymaları üzerine Cenevizliler 
Menteşeoğulları ile ittifak yaparlar. 
Haçlı savaşlarında ganimet olarak gi-
den Türkmen emtiaları dışındaki Ana-
dolu Türk mallarının ihracat serüveni 
böyle başlar. Mesud Beyin 1319’daki 
vefatı ardından oğlu Şücaüddin Orhan 
Bey Menteşe Beyliği emiri olur:
“İbn Battûta 1333’de Batı Anadolu’yu 
dolaşırken Orhan Bey’i Peçin’de ziyaret 
ederek onu “Milas sultanı” olarak zik-
reder. İbn Fazlullah el-Ömerî, Orhan 
Bey’in sahip olduğu şehirler ve asker 
sayısı hakkında bilgi vererek, Mente-
şeoğulları’nın Föke kolunun 1330’da 
Hamîdoğulları’na tâbi hüküm sürdüğü-
nü belirtir... Orhan Bey’in vefatı sonra-
sı emirliğe oğlu İbrahim bey geçer ve 
o da muhtemelen 1355 yılı civarında 
vefat eder. Ölümü sonrası oğullarından 
Mûsâ Bey Peçin, Balat ve Milas, Meh-
med Bey Muğla ve Çine, Ahmed Gazi 
Bey Makri (Megri, Fethiye) ve Marmaris’de hüküm sürer... 
Ahmed Gazi’nin 1391’de vefatıyla oğlu Emir İlyas Bey zama-
nında, Milas ve Peçin Menteşeoğulları mülkünü, Yıldırım Ba-
yezid Han Osmanlı idaresine geçirir ve Firuz Beyi buraya Emir 
olarak atar. Menteşeoğlu İlyas Bey ise Timur’a sığınır. 1402 
Ankara Savaşı’ndan sonra Timur, öteki Anadolu beyliklerini 
yaptığı gibi Menteşeoğulları’na da ülkelerini iade eder. Deniz 
ticaretiyle ünlü Menteşeoğlu limanları tekrar Batılı tüccarlara 
açılır. Osmanlı Sultanı II. Murad Han ise, 1424’de Menteşe 
topraklarını tamamen Osmanlı idaresine bağlar.”(126) 
Menteşeoğlu Emirleri dönemi Milas ve çevresinde Türkmen 
iskanının ve denizciliğin getirdiği avantajla, Avrupa’nın iktisa-
di bünyesine entegre olmaya başladığı, stratejik bir dönüşüm 
noktası sayılır:

“Balat (Milet, Didim) Milas’taki Menteşe beylerinin hâkimi-
yetine girdikten sonra ticarî ve fizikî yönden çok gelişir. Bu 
sıralarda Anadolu’nun malları için bir ihraç limanı durumuna 
gelir: Safran, susam, bal, bal mumu, halı, mazı, şap, hububat, 
üzüm gibi Anadolu malları Balat’a getirilir, oradan Mısır’a ve 
İtalya limanlarına sevk edilir. Özellikle Sakız adasında yaşayan 
Cenevizliler bu ticarette önemli bir rol oynar ve aldıkları mal-
ları Mısır’a götürürler, karşılığında Balat’a kumaş, sabun, kalay 
ve kurşun getirirler. Aslında şehir, limanın dolması sebebiyle 
denizden biraz uzakta kalmakla birlikte, gemiler nehir ağzın-
dan girerek buraya kolayca ulaşabiliyorlardı. Böylece Balat, 
XIV. yüzyılda Batı ile ticarî münasebetlerin arttığı sırada, müs-
tahkem kalesinin koruması altında bir ticaret merkezi olarak 
önem kazandı. Cenevizliler yanında Venedikliler de Menteşe 
beyleri ile sıkı ticarî münasebetler kurdular. Venedik’in Kandi-
ye Dukası Marino Morosini’nin faaliyetleri sonucu Menteşe 

Beyliği ile yapılan 13 Nisan 1331 tarihli 
antlaşmayla Venedik tüccarına Balat’ta 
oturma hakkı tanındı, ticaret yapabile-
cekleri yer ayrıldı. Ayrıca bir konsolos 
bulundurma izni verildiği gibi St. Ni-
colas Kilisesi de tahsis edildi. 1335’te 
iki taraf arasındaki münasebetler bo-
zulduysa da 1337’de yapılan yeni bir 
antlaşma ile Venedikliler Balat’ta yeni-
den ticarî haklar elde ettiler; hatta yeni 
binalar yapma hakkına sahip oldular...
Yıldırım Bayezid 1389-1390 kışında gi-
riştiği Anadolu harekâtı sırasında Balat’ı 
aldı. 1390’da Venedikliler’in Balat’taki 
ticarî haklarını tanıyan bir antlaşma 
yaptı. Ancak Ankara Savaşı’ndan sonra 
şehir elden çıktı. Timur Batı Anadolu’ya 
gelince kışı Balat yakınlarında geçirdi. 
Nitekim 1403 Eylülünde Balat sahille-
rinden gemi ile geçen İspanyol elçisi 
Clavijo, Timur’un bu şehir civarında 
kışladığını ve bir yıl önce de Balat’a 
gelerek Rodos’a ait Zeros adasını vur-

duğunu belirtir. Timur’un dönüşünden sonra Balat yeniden 
Menteşe beylerinin hâkimiyeti altına girdi. 
Hatta Mehmed Bey’in oğlu İlyas Bey, 24 Temmuz 1403’te Ve-
nedikliler’le eski antlaşmayı yeniledi ve Balat’ta işgal edilmiş 
ticarethanelerin ve kilisenin geri verilmesini, korsanlık faaliye-
tinin de önlenmesini kabul etti. Nitekim bu antlaşma için Girit 
Dukası M. Falèdro tarafından elçi olarak Balat’a gönderilen 
Leonardo Dellaporta, İlyas Bey’in sarayında çok iyi karşılanıp 
ağırlandığını belirtir... 
Halkın çoğu çiftçilik ve balıkçılıkla uğraşıyordu. Defterdeki ka-
yıtlardan ayrıca Balat’ın çevresinin bağlık ve bahçelik olduğu, 
kurulan pazardan elde edilen gelirin önemli miktarlara ulaştığı 
ve burada bir de mumhânenin bulunduğu anlaşılır.” (127) 

Karia Ülkesi Mylasa’da Türkmen İskanı

Halı, Milas, Muğla, Güney Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. 
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“Menteşe sancağında yarı göçebe bazı oymaklar yaşar. Bu 
oymakları, meydana getiren kollara, defterlerde “tir” (ok) de-
nilmektedir ki, sadece bu sancağa mahsus bir tâbirdir. Mente-
şe sancağında yaşayan oymakların başlıcaları şunlardır: Kayı, 
Horzum, Barza, Kızılcayalınç(?), Kızılcakeçilu, İskender Beğ. 
Burada adı geçen Barza oymağı Oturak-Barza ve Göçer-Barza 
olmak üzere, iki kol halinde olduğu gibi, ayrıca bir de Gü-
ne-Barza kolu vardır... İkinci kalabalık bir Kayı teşekkülü de bu 
sancakda yaşıyor. Bu Kayı teşekkülü, adı geçen sancağın Köy-
ceğiz - Ayasuluğ (Selçuk) arasındaki köylerinde oturmaktadır. 
Yavuz Selim devrinde tir (ok) adı ile 14 kola ayrılan Menteşe 
Kayılan, 892 vergi evine sahip idiler; 1553 tarihinde ise ver-
gi evleri 1034 olarak hesap edilmiştir... Menteşe bölgesinde 
Kayılar ile birlikte Kısılkeçili ve Horzum adlı oymakların da 
yaşadıkları görülüyor ki, bunlardan sonuncu isim Harizm’den 
gelmektedir.” (128)
Menteşeoğlu dönemi Mylasos ve çevresine Türkmen anıt 
ve abidelerin yapıldığı, bu çevreye 
Türk medeniyetinin taşındığı ilk dö-
nemdir. Hacı İlyas Camii, Menteşe-
oğulları’nın 1330 yılında yapılan ilk 
eserlerinden olup Milas Hacı İlyas 
mahallesindeki eser, Şücaüddin Or-
han Bey zamanında yapılmıştır. Sade  
taş- tuğla işçiliği ve mimari taşıyıcı-
ları ile Beylikler döneminin süsleme-
siz ilk eseridir. 
Menteşeoğlu Emir Ahmed Gazi’nin 
Milas’a 5 km güneydeki Peçin (Be-
çin)e 1376’da yaptırdığı medrese 
ise çevredeki ilk anıt eserlerdendir. 
Ahmed Gazi, emirliğinde Milas yeri-
ne Beçin’e yerleşir. Cümle kapısıyla 
çok ilginç mimari özellikleri bulunan 
medresenin içindeki eyvanlardan 
birine, vefat ettiğinde de defnedi-
lir ve burası türbe yapılır. Maalesef 
günümüzde harabe halindedir. Yine 
Ahmed Gazi’nin, 1378’de Milas’ta 
yaptırdığı Ulu Cami olarak kullanılan, 
Beylikler ilk dönem mimarisi camii, 
düz damlı ve çok sade eser olup orta sahnın kıble kısmındaki 
maksure kubbesiyle bölgenin en mütevazi anıtıdır. 
Emir Gazi Ahmed Bey devrinde liman şehri olan Meğri’de 
(Fethiye) çeşitli sivil ve dinî yapıların inşa edildiği de bilinir. 
Burada Ahmed Bey kendi adına bir cami ve medrese yaptırır, 
ancak bu medrese 1473 Ağustosunda Venedik donanmasının 
saldırısı sonucunda yıkılır ve Hacı İvaz tarafından “seki” yayla-
sında yeniden inşa ettirilir. 
Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid Han’ın fethettiği yıllarda 
(1390-1402) Menteşe Emiri olarak Milas’a atadığı Fîruz Bey’in 
yaptırdığı Fîruz Bey Camii ve Medresesi 1394 tarihlidir. Milas 
Burgaz mahallesindeki anıt eser, halk arasında Kurşunlu Camii 
olarak bilinir. Mavi damarlı mermerleri nedeniyle Evliya Çelebi 

tarafından “Gök Cami” olarak tanımlanır. Balat’taki Emir İlyas 
Bey Cami ustaları tarafından aynı dönemde ve üslupta yapıl-
dığı düşünülür. Beylikler dönemi Menteşeoğlu mimarisinin 
Milas’taki en özel anıt eseridir.
Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından 
Timur’un Menteşe Beyliği’ne topraklarını iade etmesi üzerine 
Menteşeoğlu Emirliğine yeniden İlyas Bey geçer ve ilk iş ola-
rak Milas yerine Menteşeoğlu merkezini Balat’a (Didim, Milet) 
taşır. İlyas Bey, Menteşeoğulları Beyliği döneminde (1402- 
1424) Balat’ı önemli bir merkez haline getirir ve 1404 yılında 
kendi adıyla Balat İlyas Bey cami ve külliyesine başlar. Balat’ta-
ki bu cami ve zaviyenin Anadolu Türk mimarisinin gelişimi, 
Beylikler, Osmanlı ilk dönemi geçiş mimarisi içinde özel bir 
yeri vardır. Zaviye, avlu etrafındaki medrese ve müştemilâtı ile 
devrinin önemli bir külliyesidir.
“Osmanlı menzil teşkilâtına göre Anadolu’nun sağ kolunun ni-
hayetinde yer alan Menteşe bölgesi gerek bulunduğu coğrafî 

konum gerekse topografyası sebe-
biyle siyasî, ekonomik ve demogra-
fik açıdan fazla bir hareketliliğe sahip 
olamadı. Kuzey ve doğu sınırlarını 
dağların, batı ve güney sınırlarını de-
nizin çevirmiş olması bölgeyi içine 
kapalı bir konuma sokmaktaydı. Bu 
sınırlar içinde yer alan yüksek dağlar 
ve derin vadilerin dibinde bulunan 
sınırlı ova ve yaylaların hemen hepsi 
şehir, kasaba ve köy iskânına sahne 
oldu. 
Pîrî Reis’in haritalarında bütün ayrın-
tılarıyla gösterildiği üzere Menteşe 
sahillerinde büyük küçük birçok koy 
ve körfez bulunmasına rağmen kıyı-
larda iskân gerçekleşmedi ve önemli 
limanlar oluşmadı. Bunda, açık de-
nizden gelebilecek saldırılara her an 
mâruz bir konumda bulunmasının 
yanı sıra çok ârızalı topografya sebe-
biyle kıyıları iç bölgelere bağlayacak 
ulaşım ağından yoksun oluşu da et-
kili olmuştur. Menteşe’nin iç kesim-

lerinin dışarıyla olan bağlantısı Çine suyu vadisiyle kuzeye, 
Ege denizi kıyısındaki Güllük İskelesi ile de batı istikametlerine 
sağlanabiliyordu. Büyük Menderes deltasındaki antik dönemin 
meşhur ticaret şehri Balat ise deltanın dolması neticesinde 
XVII. yüzyıldan sonra önemini kaybetmeye başlamıştı. Ziraî 
üretim bölge içinde tüketilmekle birlikte hemen güneyde yer 
alan Rodos adası çoğunlukla Menteşe’nin Meğri (Fethiye) Dö-
ğer ve Pırnaz kazalarından erzak talep etmekteydi. Rodos aynı 
zamanda bazı askerî ihtiyaçlar için de Menteşe’ye müracaat 
ediyordu. Kaledeki topların gönder ağaçları, kale kapılarındaki 
köprüler için gerekli olan kereste, harbe sapı, çam sırığı ve 
direkler Menteşe’nin geniş ormanlarından sağlanmaktaydı...” 
(129)
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“Yine Menteşe’nin bazı gelir kalemleri Rodos Sancak beyinin 
hassı arasında yer almaktaydı. Menteşe ve Rodos konumları 
itibariyle birbirleriyle zorunlu bir entegrasyona girmişlerdi... 
1530’lu yıllara ait tahrirlere göre Menteşe sancağında Peçin, 
Çine, Balat, Milas, Bozüyük, Muğla, Marin, Tavas, Köyceğiz, 
Pırnaz, Isravalos ve Meğri isimli on iki kaza, beş şehir ve yedi 
kasaba vardı... Bu tarihteki köy sayısı 548 olan bölgede konar 
göçer olarak yaşayan cemaat sayısı da 381 idi... 1562 ve 1583 
yıllarına ait sayımlarda artık bu gayri müslim hâneler görülme-
mektedir... 1624, 1676 ve 1688 tarihli defterlerde yukarıdaki 
kazalara ilâveten Eskihisar, Gereme (Sultan), Şahin, Döğer, 
Talama, Sobuca, Dadya, Gökabad, Ula, Tarahya gibi yeni kaza 
isimlerine rastlanmaktadır.” (129)
15 ve 16 yüzyıllarda Rodos’a Anadolu’daki bütün ticari ürün-
lerin Önce Milas hanlarında toplandığı, sonra da iskelelerdeki 
yoğunluğa göre Bodrum, Gökova ve Marmaris üzerinden dü-
zenli bir lojistik hattıyla gönderildiği anlaşılır. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın 1522 yılında Rodos’u fethi ile Milas, Ula, Yer-
kesiği, Bozüyük gibi yerlerden temin edilen emtianın güvenli 
bir iskele olan Gökova üzerinden en kestirme biçimde adaya 
ulaştırılması imkanı doğar. Buna ilave olarak Marmaris İskelesi 
yine Kanuni döneminde imara açılır ve 
burada ticaretin gelişmesi için bir han ve 
kale yapılır. Ancak Marmaris İskelesi ha-
sat dönemleri dışında boş kalmaya baş-
lar ve Gökova ve Bodrum iskelesi kadar 
etkin olmaz. Özellikle Gökova İskelesi 
Milas açısından kritik bir önemdedir ve 
bu iskele sayesinde Milas, Muğla, Ula, 
Yerkesiği, Bozüyük’ten yüklenen emtialar 
Rodos ve diğer adalara ve oradan da Mı-
sır’a ve Avrupa’ya sevk olunur. 
Fâtih Sultan Mehmed Han döneminden 
başlayarak Muğla Sancağı önemli bir 
şehzade yönetim şehridir. Şehzade Cem 
ile II. Bayezid’ın Şehzadeleri Şehinşah ve 
Alemşah Muğla sancağına Sancak beyi 
olarak atanırlar: “XVI. yüzyılın sonlarına 
kadar merkezden gönderilen sancak beyleri tarafından yöne-
tilen Muğla, bu tarihten itibaren emekli paşalara arpalık olarak 
verilmeye başlandı. Ardından uzun süre mütesellimler tara-
fından yönetildi. Âyanlar idaresine son verilince merkezden 
yönetici olarak muhassıl denilen görevliler tayin edildi. Ancak 
mütesellim ailelerinin bölgedeki ağırlıkları 1858 Arazi Kanun-
nâmesi’nin neşrine kadar devam etti. Muğla (Milas) 1867’de 
çıkarılan Vilâyet Nizamnâmesi’ne göre Aydın eyaletine bağlı 
Menteşe sancağının merkez kazası içindeydi. 1890 salname-
lerinde Şehir merkezinde peştemal, havlu, ipek gömleklik bez 
ve astarlık dokuyan birçok tezgâh bulunuyordu.” (130) 
16. yüzyılda Menteşe bölgesinde tamamen yerleşmeye baş-
layan Türkmen oymaklarının demografik yapısıyla ilgili çok 
önemli bir çalışma (131) tahrir defterleri kayıtlarının halıcılık 
tarihi açısından sosyal antropolojik olarak ne kadar kıymetli 
olduğunu ortaya koyar. Menteşe Sancağı içinde yerleşmeye 
başlayan konar göçer Türkmenler veya Yörükler, Milas çevresi 

dokuma kültürünün ve anonim estetik değerlerinin en değerli 
“alan araştırması” kaynağıdır. Aşağıda bu çalışmadan verdiği-
miz Osmanlı tahrirlerine ait bilgiler, Milas çevresinde doku-
nan 6 veya 7 grup Milas halısı anonim ezoterik estetiğinin bu 
Türkmen boylarına ait farklılıkları bünyesinde nasıl taşıdığının 
da önemli “ön” bilgilerini içerir durumdadır ve iyi alan araştır-
malarıyla bu bağlantılar çözümlenmelidir:  
“1. Kayı: Kayılar Menteşe Sancağı içerisinde 1517’de 19, 
1530’da 10, 1533’de 13, 1563’de 14,1583’de ise 11 tir (ok,alt 
cemaat) den meydana gelir. Çine, Peçin, İsravlos, Ayasuluğ, 
Eskihizar, Bozöyük, Milas kazalarında yerleşiktir. 1517’de 953, 
1530’da 758, 1533’de 967, 1563’de 909, 1583’de 599 nefer 
(erkek) kayıtlıdır. Nasuh, Musa veledi Mustafa, Kayı, Kayı ve 
Yahşi Bey, Ahi İbrahim, Demirci İbrahim, Durmuş veledi Halil, 
Halil, Hamza veledi Bayezid, Hızır veledi Aydoğdu, Pir İsa Bali 
veledi İvaz, Karagöz, Mehmed, Menteşe veledi Turali (Eğirce), 
Mustafa, Mustafa veledi Hasan Fakih, Mustafa veledi Server 
ve Resul veledi Davud cemaatleri bulunur. 
2. Horzum: Horzum, Menteşe Sancağı’ndaki en kalabalık 
boydur. 1517’ de 21, 1530’da 16, 1533’de 23, 1563’de 21, 
1583’de ise 23 tir den oluşur. Bozöyük, Mekri, Ketsel, Peçin, 

Muğla, Köycegiz, Pirnaz, İzmir kazala-
rında yaşarlar. 1517’de 1422, 1530’da 
1082, 1533’de 1665, 1563’de 1655, 
1583’de ise 1349 nefer kayıtlıdır. Çoban-
salar, Gençlü, Katrancıyan, Kulağuzlar, 
Bayındır, Bayram Hacı, Bey Sarı, Bey 
veledi Haydar, Veledi Develi, Gökçe Ova-
cık, Hızır Fakih, İbrahim, İğdir Alisi, İğdir 
Mersin, Kara Ali, Kara Azeb, Kara İbra-
him, Karaca Horzum, Kızıl Derzi, Göçi, 
Mahmud, Mahmud veledi Hamza, Mah-
mud veledi Hızır, Mehmed veledi Halil, 
Mustafa, Müteferrika, Rahman, Resul 
veledi Salih, Sorkum, Teke Saru, Tonbay 
ve Yolcu cemaatleri kayıtlıdır.
3. Karacakoyunlular: Karacakoyunlu ta-
ifesine tahrirlerin tamamında rastlanır. 

Karacakoyunlu Yörükleri Menteşe Sancağı’nın önemli oy-
mağıdır. 1522’de 19, 1532’de ise 20 tir den oluşur. Menteşe 
sancağı içerisinde Çine, Mazun, Peçin, Milas, Aydın, Tavas, 
Bozüyük, Defteran, Sobuca, Balat’da yerleşiktir. 1517’de 1276, 
1530’da 1240, 1533’de 1474, 1563’de 1028, 1583’de ise 380 
nefere sahiptir... Ali El-Mezbur, Ali veledi Durmuş, Durmuş 
veledi İlyas (Alalar), Ereğli, Canlar (Hanlar), Hızır veledi Ham-
za (Rum Beyi), Kancık Mustafa, Kara Ahmet, Karaca Koyunlu, 
Kızıl(ca) Tepe, Kösten (Hatipli), Koca Hacı, Mustafa, Mustafa 
veledi Hüseyin, Mustafa veledi Yakup (Ali veledi Hacı), Nefs-i 
Kızıl Tepe, Panayır Benam-ı Hamza Veledi Ali, Perakende (Ço-
banlar), Seydi veledi Beyli (Ömürceli), Timur, Timur veledi 
Mustafa, Yağasir (?), Yusuf veledi Ahmed (Musa veledi Yayla), 
Ak Hoca, Bucak, Dirmilli, Has Paşa, Hızır veledi Hamza, Hüse-
yin veledi Manisalı, Eyerciler, Nasuh, İskender Bey, Manisalı, 
Deliler ve Pir Hasan veledi Yakup cemaatleri kayıtlıdır. (veledi 
-oğlu: Pir Hasan oğlu Yakup anlamında)

Halı, Milas, Muğla, Güney Batı Anadolu, 18.yy son çeyrek 
veya 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu 
(SM) 



Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                368

Model Halı, Milas, Muğla, Güney Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



5. Kızılcakeçili: Kızılcakeçililerin Kayıların bir parçası olduğu düşü-
nülür. Kızılcakeçilü ile beraber içlerinde Karakeçili Yörükleri de bu-
lunur. Menteşe Sancağında “Kızılcakeçili yörükleri” Peçin, Muğla, 
Mekri, Çine ve Eskihisar kazalarında yerleşiktir. 1517’de 5, 1530’da 
2, 1533’de 5, 1563’de 4, 1583’de ise 4 tir den oluşur. 1517’de 495, 
1530’da 502, 1533’de 628, 1563’de 615, 1583’de ise 453 nefer 
kayıtlıdır. Ahmed Fakih, Cafer veledi Murad, Halil veledi Mehmed, 
Hamza veledi Ali, Nasuh, Kızılca Keçili, Koca Yunuslar, Kübyan, 
Koru, Sarı Ova, Keçili, Beş gibi cemaatleri bulunur. 
6. Kızılcabalıkçı: “Cemaatin adı Balıkcı, Balkıc, Balkıca şekillerinde 
de okunur. Balkı; erimek, gevşemek yayılmak ışıldamak, parlamak 
gibi anlamlarda kullanılır. Divan-ı Lügat’it-Türk’de balkı kelimesinin, 
Oğuzlar’da çamur anlamında kullanıldığı kaydedilir” Kızılcabalıkçı,  
Mekri, Köyceğiz, Muğla, Peçin ve Tavas sancaklarında yerleşiktir. 
1517’de 3, 1530’da 3, 1533’de 3, 1563’de 3, 1583’de ise 3 tir den 
oluşur ve 1517’de 528, 1530’da 725, 1533’de 779, 1563’de 625, 
1583’de 622 nefere sahiptir. Ağaç Taş, Kara Böğürtlen, Kızılca Ba-
lıkçı cemaatleri bulunur.
7. Yahşi Bey: “Yahşi Bey” oymağı Akçeşehir, Peçin, Muğla ve Aya-
suluğ kazalarında yerleşiktir. 1517’de 
2, 1530’da 2, 1533’de 3, 1563’de 2, 
1583’de ise 2 tir den meydana gelir. 
1517’de 309, 1530’da 412, 1533’de 
354, 1563’de 507, 1583’de 405 nefere 
sahiptir. Kara Ahmed, Mustafa, Yahşi 
Bey cemaatleri vardır. 
8. Oturak Barza: Barza vücudunun 
yarısı beyaz yarısı kara olan keçi-
dir. Menteşe Sancağı içerisindeki en 
büyük Yörük teşekkülüdür. Mazun, 
Balat, Soburca, Çine, Peçin ve Milas 
kazalarında yerleşiktir. 1517’de 32, 
1530’da 17, 1533’de 27, 1563’de 25, 
1583’de 21 tir den ibarettir. 1517’de 
1622, 1530’da 1050, 1533’de 1507, 
1563’de 1370, 1583’de 803’ neferi 
bulunur. Ada Girişi, Ağaçlu Köy, Akçe 
Ova, Alaaddin Viranı, Arslan Sokduğu, 
Baki Barzası, Balcı Deresi, Başlamışlı, 
Yensiz, Çakmar, Encin, Eşen, Güven-
dik, Hacı Rahman (Dut Ağacı) Hızır ve-
ledi Ahmed, Hisar, İbrahim, İsa veledi 
Selim-şah, Kara Kilise (Köpekli), Ka-
raca Viran, Kızılca Börklü, Kozan, Köpekler, Kuzbuz, Mersin Beyli, 
Mustafa veledi Oruç Gazi: (Milas), Sapa Alanı, Sarı Ahmed, Seydi 
Ahmed veledi Güvendik, Şahma, Timur Çayırı, Tokurcanlı, Tokurşa, 
Viran ve Yaka Köy cemaatleri vardır. Milas kazasına tabi Oturak 
Barza’lar: “Çomak nam dağda sakinlerdir” şeklinde kaydedilmiş 
olup, 1583 tarihinde Türbe köyünde bulun-dukları belirtilir. 
9. Küre Barza: Küre Barza Yörükleri 1517’de 11, 1530’da 8, 1533’de 
12, 1563’de 14,1583’de ise 11 tir den oluşur. Çine, Peçin, Bo-
zöyük’de yerleşiktir. 1517’de 1395, 1530’da 993, 1533’de 1782, 
1563’de 1282 ve 1583’de 935 nefer kayıtlıdır. Burun, Çekşek, Di-
vane Ali (Gölcek), Dolaylar, Germiyan Barzası, Hisar, Kara Hasan, 
Kemer, Kış Eri, Ovacık, Selimşah, Selman veledi İlyas, Sergerdan, 
Sofular, Timur Bulundu, Yunus veledi Durmuş ve Küre Barza ce-

maatleri kayıtlıdır.
10. Güre Barza: Menteşe Sancağı’ndaki büyük cemaatlerdendir. 
Güre kelimesi kuvvetli, dinç anlamındadır. Serbestçe gezen ür-
kek ve azgın atlara da denir. Bölgede Güre adlı bir dağ bulunur. 
Bir yaşından üç yasına kadar olan taylara güre adı verildiği olur. 
Güre Barza Yörükleri 1517’de 33, 1530’da 24, 1533’de 32, 1563’de 
36,1583’de ise 35 tir den oluşur. Peçin, Bozöyük, Muğla, Tavas, 
Eskihizar, İsravlos, Ayasuluğ kazalarında yerleşiktir. 1517’de 2345, 
1530’da 2249, 1533’de 3125, 1563’de 2718 ve 1583’de 2393 ne-
feri vardır. Abdullah, Ahmed, Akçe Ova, Bahçe, Bilek, Çalılı Barza, 
Eşekli, Gılman, Göçer Araplar, Koca Yalak Eskici, Gökçe Tepe, Ha-
bib Fakih, Hevacenli (Hacendi), Halil, Kabaca (Kağaca) Kalburcu, 
Kamaköy, Kara Keçili, Karacalar, Kavlaklar, Keklikçi, Koçar, Koyun 
Evi, Küçük Keçili, Manastır, Musa Fakih, Mürsel Fakih, Nikufer, Se-
vindik, Seydiler, Şeyhler, Tekeler, Veli, Yayla Ovacığı, Yorga, Yuvağlı 
ve Güne Barza cemaatleri vardır.” (131)
Evliya Çelebi Milas’a 1671yılında gelir. Verdiği bilgiler çevrede he-
nüz Milas halı kültürü oluşmadığını gösteriyor olup çok değerlidir. 
Çelebi, genelde halkın başına külah üzerine beyaz Mevlevi destarı 

sardığını, Anadolu şehri olmasına 
rağmen halkın ekseri şehirli olup 
Farsça bildiğini anlatır. Ula şehrinin 
havasının güzel olduğunu, Cezayir 
esbabı giyip pala bıçak taşıdığını ve 
garip dostu bir halk olduğunu yazar. 
Kiliseli civarında yaşayan Türklerin, 
dağlarda keçi güderek yaşadıklarını 
söyler ve yöreyi çok misafirperver 
bulur. Özellikle Muğla Yerkesiği hal-
kının evlerinde keçe külah, seccade 
ve kırmızı dülbend börkü işlediğini, 
keçeden yekpare hırka (kepenek) 
yaparak bunları sattıklarını ifade 
eder:
“Milas, Ovanın batı tarafında Sudre 
Dağı’ndan bir top menzili uzak bir 
taşlıklı bayır üzere bin haneli ta-
mamen kârgir evli, üzerleri toprak 
örtülü, bağlı, bahçeli, limon, turunç, 
nar ve incirli şehirdir. Tamamı 12 
mahalle ve 7 mihraptır... 2 hanı var, 
ama Kurşunlu Cami Hanı gayet bü-
yük handır ve kâgir büyük binadır. 

50 kadar dükkânları var... Bu şehrin bütün ürünü tütündür. Tüm 
ovası, kırları tütündür. Nice bin yük bağlanıp kervan olup bütün 
Anadolu’ya tütün buradan gider... Varvul Tuzlası: Deniz kıyısında 
7 yük akçe emanettir, gayet lezzetli tuzu olur. Aydın, Saruhan ve 
Menteşe vilâyetlerine nice kere yüz bin yük tuz gider ve Frengis-
tan’a da gider... Kemer Köyü: Menteşe toprağında Karaova kadılığı-
dır. Asitane-i Saadet’ten Istanköy Adası’na limon, turunç ve başka 
meyve suları yapmaya helvacılar gelir. Bu Kemer Köyü de bağ, 
bahçe ve limon turunçlu yer olmakla saray helvacıları bu Kemer 
Köyü’nde oturup limon ve turunç hâsıl ederler. Kemer Köyü 100 
haneli ve 1 camili Müslüman köyüdür. Ama çarşı pazar, han ve 
hamam yoktur. Ancak hafta pazarı durup büyük kalabalık olup her 
şey bulunur.” (132)
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XIX. yüzyılda Milas çevresinde sosyal ve ekonomik alanda önemli 
gelişmeler olur. Milas’ın Güllük iskelesi bu tarihlerde gelişir ve bu-
radan yörenin mermer, tütün, incir, pamuk gibi ürünleri gemilerle 
bölge dışına taşınmaya başlar. İzmir Aydın demiryolu hattı yapıl-
ması Milas çevresi emtiasının özellikle İzmir iskelesine kolayca 
ulaşmasını sağlar. Böylece Milas ticareti hiç olmadığı kadar büyük 
bir ivme kazanır. Tanzimat döneminin getirdiği yenilikler Milas ve 
çevresinde her alanda bir gelişme sağlar ancak asıl değişim yöne-
timdeki otoritenin yerel güç odaklarına devri ile sonradan içinden 
çıkılamaz hale gelen yerel güçlerin istismarlarıyla yaşanır: 
“XVI ve XVII. yüzyılda Osmanlıda bir yerleşim merkezindeki ulema 
ve kapıkullarının mensup, mazul ve emeklileri ile esnaf ve tüccarın 
önde gelenleri âyân sayılır ve hepsine birden âyân-ı belde, âyân-ı 
vilayet denirdi. XVIII. yüzyılda halk ile devlet arasındaki işleri yürü-
ten, merkezî hükümete karşı halkın ve halka karşı da merkezî hükü-
metin temsilcisi konumundaki ayan reisi durumundakilere ise ay-
nülayan, baş âyân ve reis-i âyân adları verildi... Ayân, devletin iç ve 
dış idaresindeki aksaklıklara paralel olarak halk ile devlet arasındaki 
işlerde aracı veya iş takipçisi olarak faaliyet gösterirdi. Bölgesinin 
ihtiyaçlarını temin etmek, bilirkişilik yap-
mak, bazı vergilerin tahsil edilme zamanı-
nı belirlemek, kötü idarecinin yerine iyi-
sinin getirilmesi yönünde bölge halkının 
isteklerini merkeze, İstanbul’a iletmek gibi 
görevleri vardı. Kamu hizmeti için yapılan 
harcamaların bir kısmını kendi ceplerin-
den karşıladıktan sonra altı ayda bir dü-
zenlenen tevzi defterlerine ekleterek daha 
sonra faizi ile beraber tahsil ederlerdi... 
Sosyal ve malî açılardan güçlenen âyân-
lar, suhte ve levent isyanları gibi halkın 
devlete karşı olan isyanlarında isyancıları 
koruyarak bir nevî halkın hâmîliğine gi-
riştiler. XVI. yüzyılın son yarısında âyânlar 
iltizama katılıp çiftçiye borç para vererek 
servetlerini çoğalttılar. Zaman zaman ken-
dilerinden borç para alan halkı kendileri-
ne bağımlı hale getirerek, başı sıkışanla-
rın sığınabileceği bir merci haline geldiler. 
Devletin zaman zaman yerli hanedanlara 
başvurup onlardan yardım istemesi, âyân 
ve eşrafın daha kuvvetlenmesine yol açtı. 
XVII. ve XVIII. yüzyılda devletin taşradaki 
malî ve idarî birçok konuda işbirliği yaptığı âyân ve eşraflar, iltizam 
ve malikâne sistemiyle kısa sürede büyük bir servet ve güç haline 
dönüşmüşlerdi... 
İdarî anlamda Menteşe Sancağı’nın mütesellimler eliyle yönetilme-
si ise mirî toprakları oluşturan Mihrimah Sultan Vakfı’nın mütesel-
limlere ve onların kazalardaki yardımcıları olan âyânlara verilme-
siyle 1739 tarihinde başlar. XVIII ve XIX. yüzyıllarda Menteşe’nin 
tanınmış mütesellim aileleri arasında bulunan Milaslı Abdülaziz 
Ağa Ailesi de aynı bölgedeki diğer güçlü yönetici aileler olan Ta-
vaslızâdeler, Çavuşzâdeler ile rekabette bulunan ve bölgede hükü-
met merkezinden gönderilen idarecilerin önüne geçerek hükümet 
ile bölge halkı arasında aracı olan birer âyân ailesi olarak faaliyet 
göstermiştir. Ailenin reisi olan Abdülaziz Ağa’ya nispetle oğulları 
ve daha sonra ailenin adını devam ettiren torunları Menteşe Milas 

bölgesinde Abdülaziz Ağaoğulları, Milaslızâdeler ya da Abdülaziz 
Ağazâdeler olarak anılmıştır. 
(Ayrıca Denizli, Muğla, Aydın bölgesinde büyük nüfuza sahip olan 
Tavaslızâdeler Batı Anadolu’nun büyük âyân ailelerindendir. Aile, 
edindiği servet ve arazileriyle 18. yüzyılın ortalarından itibaren 
Menteşe-Denizli bölgesinin en büyük yerel gücü haline gelmiştir: 
“Çavuşzâdeler ise, Hasan Çavuş ve oğulları Menteşe bölgesinde 
Çavuşzâdeler olarak anılmış ve 18. yüzyılda yerel bir güç unsuru 
olarak ortaya çıkmıştır. Çavuşzâde ailesi mensupları zaman zaman 
bir kapıcıbaşı olarak devlet görevlisi, zaman zaman da halka zarar 
veren bir asi veya eşkıya olarak belgelerde tanımlanmıştır. Devlet, 
Çavuşzâdelerin bu faaliyetleri nedeniyle kimi zaman yakalama emri 
çıkartarak peşlerine düşüp çoğu zamanda bunları affederek zama-
nın şartlarına göre onlardan yararlanma yoluna gitmiş ve onlara 
çeşitli görevler de vermiştir.”) (133)
Milaslızadeler de denen Abdülaziz Ağa ve torunlarına ait çok sayıda 
vakıf kayıt defterleri, devletçe bazı anlaşmazlıklar nedeniyle müsa-
dere edilmek üzere belgelenen vasat aile tereke kayıtlarıyla doludur 
(133) Milas Hanları, çarşıları ve vakıflarının neredeyse tümüne ma-

lik durumdaki “Baş âyan” Milaslızadelerin 
icraya konu eşyaları bütün teferruatıyla 
yazılıdır ama ticaret emtiası veya gelirlere 
ait kalemlerde özellikle Milas halı ticare-
tiyle ilgili hiçbir bilgi bulunmaz. 
19 yüzyılda çok büyük miktarlarda gele-
neksel ve ticari Milas halıları üretim ve 
satışının yapıldığı, hatta büyük bir kıs-
mının Avrupa’ya ihraç edildiği; arz-talep 
piyasasında bu ticaret ve sahiplerinin ana 
konusu çarşı emtia kaydının bulunmama-
sı, Milas halıcılık tarihi açısından konuyla 
ilgili arşivlerde ve alanda derinliğine araş-
tırmalar yapmayı zorunlu kılar. 
Muhteşem Menteşe çevresi Türkmen 
halıları hangi köylerde, hangi koşullarda 
üretilip Milas çarşısına gelip “Milas ha-
lısı” ismini alıyor ve buradan Güllük veya 
İzmir limanına nasıl sevk ediliyordu bu 
yolculuğu biliyor ama “şimdilik” belgele-
yemiyoruz. 
Geleneksel Menteşe çevresi tasarımları, 
yukarıda araştırmacıları alan araştırması-
na sevk eder ümidiyle detaylı tahrir ka-

yıtlarında 10 grup Türkmen boyunun, dokuyucu kesimini oluşturan 
yaklaşık 7 grup tasarımda ayrışan özellikleriyle, Anadolu’nun güney 
batı ucundaki en güzel dokuma tasarım kültürü birlikteliğini yansıtır. 
Bu muhteşem tasarımlar, birbirini takip eden âdet ve anane koru-
ma şemsiyesi altında, ticari iç dinamiklere de izin veren bir estetik 
şablon altındaki gelenekleri bize haber verir. Hem birbirinin devamı 
hem büyük nüanslarda birbirinden farklı halılar, sanıyoruz en çok 
bu özellikleriyle, ticari albeni kazanıp daima talep edildiler. Birbirine 
çok yakın dokuma tekniği ve düğüm desimetre sıklığı (25x35 ila 
26x40 aralığı) bulunan bu halılar öncelikle çevredeki Ege kıvırcık 
koyun elyafı malzemesiyle tanınırlar. Sakız ve Ege kıvırcığı, orta 
üstü incelikte (42, 48 mikron) ve uzun S (100-120 mm.) değerle-
riyle mükemmel bir ştrayhgarn halı ipi malzemesidir.

Halı, Milas, Muğla, Güney Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Selçuk 
Mergen Koleksiyonu (SM) 
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Beyaza yakın uçuk sarı renkli bu elyaf, koyudan açığa bütün kökboya kaynaklı renkleri mükemmel absorbe ederler. Kıvırcık ırkı 
elyafın sürtünme haslığı çok düşük olduğu için, kütiküllerini hemen dökerek absorbe ettiği renkleri kısa bir kullanım sonrasında 
mükemmel bir şekilde yansıtırlar. Bu nedenle bu halılar çok yumuşak tuşelidir ve çok kısa bir kullanım sonrasında ortaya çıkan 
renkleriyle harika bir albeniye kavuşurlar. Bu özellikleriyle de 19. yüzyıldan itibaren gerek Avrupalı halı esnafı ve gerekse yerli 
halı esnafınca en yaygın pazarlanan halı grubudur.   
Fazlaca ticarileşen Anadolu mahalli halı grupları, pazarlarda talep edildikçe, yavaş yavaş geleneksel 
tasarımlarının ezoterik tılsımlı etkisini kaybetmeye başlar ve doğal olarak önce malzeme, sonra 
tasarım bozulmaları yaşarlar. Geleneksel tasarımlarıyla kabul görüp bu şekilde sipariş verilerek çok 

miktarda dokutulduğu için Milas halılarında da özellikle son 
70 yılda bu bozulmalar çok belirgin şekilde görülür. Ancak 
çok büyük bir çoğunlukla erken dönemdeki Anadolu mahalli 
halı tasarımları içinde Milas halıları; “ticari-geleneksel” yapı-
sını korumuş ve bu yönüyle değer koruyan bir yatırım ürü-
nüne dönüşebilmiş ticari halılarımızdandır. 19 yüzyıl sonları 
ve 20. Yüzyıl başlarında, ticarileşen bir çok geleneksel halı 
grubu değer yitirirken Milas halılarından muhteşem gele-
neksel tasarım özelliklerini koruyabilenler daima değerlidir.
Bu çevrede 19. yüzyıl köy el ıstar leventleri genellikle 2 arşın 
(137 cm.) boyutlarında olduğu için Milas halıları 120 veya 
130 cm. kısa kenar ebatlı halılardır. 20. Yüzyıldan sonraki 
kasabalı tezgahlarda ise kimi evlerde leventler 3 arşına (206 
cm.) çıkar ve bu evlerde kısa kenarı 200 cm.’e yakın halılar 
da dokunmaya başlar. Milas halılarında erken döneme inil-
dikçe ebatlar 130x180, 130x200, 100x200 cm.’i geçmez ve 
bu küçük sevimli ebat Milas ihracatının temel faktörlerden 
biri olur. Gerek Anadolu, gerek Avrupa, gerekse camilerde 
19. Yüzyıl mekan anlayışında bu ebat çok çeşitli mekanlara 
sergi olarak uygun olduğu için bugün Sn. Selçuk Mergen’de 
bulunan muhteşem Milas koleksiyonu gibi yurtiçi ve yurt-
dışı müzeleriyle cami koleksiyonları içinde zengin bir Milas 
koleksiyonu envanteri ortaya çıkar. 
Erken örneklerde ince ve kalın atkı ayırımı yapılmadan tek 
atkı önce döke, sonra dike vurulduğu için eski Milaslar-
da halı sırtı düz fitildir. Ticari üretimler artıp kalın ve ince 
atkı farkı eklenen Şark halı üretim tekniği etkileriyle 20. yy. 
sonrası üretimlerde halı sırtları topal düğüm görüntüsüne 
dönüşür. Ayrıca eski Milaslarda el gücüsü kullanıldığı için 
halı görüntüsü primitif- gelenekseldir. Gücü ağacı kullanılan 
ıstarlarda ise bu görüntü kaybolur. 
Milas halılarının da bütün bir Anadolu halılarında olduğu 
gibi hakim rengi Anadolu Al Kökü dediğimiz boyalık kökü 
rubiadır. Nohut sarısı denilen sarı baskın olmak üzere uçuk 
sarıdan koyu sarıya bütün sarı renkler Milas halılarında kır-
mız al kökü yanında muhteşem bir tasarım bütünlüğü içinde 
geleneksel tasarımcı tarafından ustaca kullanılır. Farklı oy-
maklarca geleneksel bellekte tasarımlanıp üretilen Menteşe 
Sancağı Türkmen halıları, dokuma teknik alt yapısı bulunan 
Türkmen oymaklarınca başlı başına yedi ana tasarım grubu 
altında bütün bir Karya bölgesi içinde üretilip Milas merkez-
de pazarlandığı için Milas geleneği doğar. Milas, merkezde 
kendi üretimi etkisine aldığı bütün antik Karya bölgesinin 7 
farklı tasarımını (belki daha fazla) Milas buluşması yaparak 
pazarlar ve böylece önemli bir Türk geleneksel halı markası 
doğar.

s 372 de yer alan Milas Halısı, Sn. Selçuk Mer-
gen Koleksiyonu 

s 364 de yer alan Milas Halısı, Sn. 
Selçuk Mergen Koleksiyonu 

s 362 de yer alan Milas Halısı, Sn. 
Selçuk Mergen Koleksiyonu 

s 363 de yer alan Milas Halısı, Sn. 
Selçuk Mergen Koleksiyonu 

Halı, Milas, Muğla, Güney Batı Ana-
dolu, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Selçuk 
Mergen Koleksiyonu 

s 370 de yer alan Milas Halısı, Sn. Selçuk Mer-
gen Koleksiyonu 

Halı, Milas, Muğla, Güney Batı Anadolu, 19.yy. 
ilk çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu 
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Sivas, Şarkışla halı ve kilimleri bölümünde detaylıca sundu-
ğumuz gibi, I. İzzeddin Keykavus, babası Gıyaseddin Keyhüs-
rev’in şehadeti sonrası, 1211 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 
olduğunda, Sivas’a yerleşir. Babasının stratejik hedefleri doğ-
rultusunda ilerleyerek, gücünü Anadolu ticaretinin canlandı-
rılmasına kullanır. Kıbrıs Krallığı’yla anlaşma yaparak iki ülke 
arasındaki ticaretin önünü açar. Kuzey ticaret yolu için Sinop’a 
yürür, Trabzon Rumlarından 
burayı alır. Güneyde  ticaret 
yolunu engelleyen Klikya Er-
meni Derebeylerine haddini 
bildirip Halep, Şam, Mısır 
ticaret yolunu açar. Böyle-
ce Sivas, batıdan doğuya, 
kuzeyden güneye, önemli 
ticaret kervanlarının güvenle 
seyrettiği konuma gelir. 
İzzeddin Keykavus genç yaş-
ta verem olur ve bu vesileyle 
Anadolu’nun ilk Tıp Fakültele-
ri’nden biri olan Sivas İzzed-
din Keykavus Daruşşifasını 
yaptırır (1217). Döneminde 
bu medresede tıp eğitimi ve-
rilir ve akıl, cilt, göz ve enfek-
siyon hastalıkları tedavi edilir. 
Sultan Keykavus 1220 yılında 
Sivas’ ta vefat ettiğinde kendi 
yaptırdığı Daruşşifa sağ ana 
eyvanına defnedilir. 
Kardeşi Alaeddin Keykubat 
Sivas’ta 1220’de Selçuklu 
tahtına oturduğunda abisine 
muhteşem cephe süslemeli 
türbeyi yaptırarak abisinin 
ticari anlaşmalarına hız verir. 
Venedik, Bulgar ve Yahudi 
tüccarlarla yapılan yeni an-
laşmalar ve onlara tanınan 
imtiyazlarla, bölge ticareti-
nin gelişmesini zirveye taşır. 
Sultan Keykubat, uluslararası 
anlaşmalar sonrası olağa-
nüstü bir hızla, sadece 15 
senede Alanya’dan başlaya-
rak Kuzey Kafkasya’ya, Kırım, 
Suğdak’tan, Hatay, Lazkiyeye, 
Karadeniz dahil bütün alanı fetheder ve bu ticaret ana arte-
rinde bayındırlık hizmetlerini devreye alır. Keykubat’ın Bizans 
ve Moğollarla kurduğu barışçıl siyasi iletişim, ticari yolların 
temel dinamiği olur. Onun verdiği güvenname ile gelişen ker-
van yolları, Anadolu’nun Türk medeniyetiyle donatılması için 
finansman temin eden muhteşem bir alt yapıya dönüşür. Sivas 

ve bütün Anadolu büyük anıt eserlere ve abidelere bu finans-
man sayesinde kavuşarak Türkmen yurdu haline gelir.
Çağatay Hanlığı içindeki gücü ardından kendi adıyla Emirliğini 
kuran Timur (1336-1405), 180.000 askerden oluşan büyük 
bir ordu ile Anadolu’daki bu muhteşem ticari zenginliğe gözü-
nü diker. 1399-1400 kışında Yıldırım Beyazıt ile karşılaşması 
öncesi asıl hedefi olan Sivas’ı kuşatır. 18 gün ancak dayana-

bilen Sivas eşrafı, Kadı Bur-
haneddin sonrası yönetim 
boşluğundan istifade eden 
Timur’a, kan dökülmemek 
şartı ile teslim olmalarına 
rağmen, çoğu Sivas’lı katle-
dilir. İlk hedef hanlar, dük-
kanlar ve çarşılardır. Bütün 
bu ticari alanlar, asrın en bü-
yük ticari emtiası, yakılıp yok 
edilir. Sonra ilim ve hikmet 
yurtları medreseler, imaretler, 
hankâhlar yakılıp yıkılır ve 
şehir günlerce yağma edilir. 
Anadolu’nun en önemli ticari 
merkezi bir daha ayağa kal-
kamayacak şekilde tamamen 
ortadan kaldırılır. 
Anadolu’yu Türk medeniyeti 
yapan bayındırlığın finans-
manını sağlayan ticari bütün 
bu muhteşem alt yapı, amaç-
landığı gibi yok edilir. 
“Medreselerin vakfiyelerin-
den anlaşıldığı kadarıyla Si-
vas’ta bu dönemde mevcut 
sadece 40’ın üzerinde büyük 
medrese ve külliyesinin ço-
ğundan bugün hiçbir iz bu-
lunmaz.” (75)
Acılı geçen yaklaşık bir yüz-
yıl sonrasında, Fatih Sultan 
Mehmed Han (1432-1481), 
1475 yılında Otlukbeli’n-
de Uzun Hasan’ı yendikten 
sonra Akkoyunlar Devletini 
toplamaya çalışan eşi Begum 
Sultan’ın gayretlerini engelle-
mek için Uzun Hasan ve Be-
gum Sultan’ın küçük oğulları 

Uğurlu Mehmet’e kızı Gevher Sultan’ı verir, böylece damadı 
Mehmed’i, doğudan gelecek tehlikelere karşı Beylerbeyi yapıp 
Sivas Livasına atar, ancak Uğurlu Mehmet’in öldürülmesi ile 
kızı Gevher Sultanı ve torununu Sivas’tan İstanbul’a aldırmak 
zorunda kalır. 

Sivas Merkez Halı Kültürü

Halı, Sivas Merkez, İç Anadolu, 19. Yy. ilk çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 323, 
Ebat:106x384 cm., Alındığı Yer: Sivas Merkez Ulu Camii (FK) 
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Osmanlı hakimiyeti altında Sivas 1516 yılındaki bir ferman-
la eyalet merkezi haline getirilir. Eyalet-i Rûm denilen Sivas, 
Paşa Sancağı olan Sivas merkez, Amasya, Çorum, Yozgat, 
Divriği, Samsun ve Arapkir Livalarını içeren ve Orta Fırat ha-
valisinden, Orta Karadeniz bölümüne kadar uzanan çok geniş 
bir eyaletin adıdır. 
Bu tarihlerde Hatay, Amik ovası üzerinden yazları Sivas yay-
lalarına çıkmaya başlayan Dulkadirli ve Yaban eri Türkmenle-
ri “Ulu Yörük” adıyla Eyaleti 
Rum Sivas’ta muhtelif sancak 
ve kazalar içindeki “kışla”lara 
yerleştirilmeye başlar. 
Türkmenlerin ilk geçici yer-
leşimini ifade eden “kışla”lar; 
Ulu Yörük teşekküllerinin 
yer adları olarak bu yüzyılda 
belirlenir. Anadolu’yu Yurt 
edinmek üzere Horasan’dan 
yola çıkıp Halep, Hatay üze-
rinden buraya gelen Yaban 
Eri ve Dulkadirli Türkmen 
boylarının iaşeleri, sevk ve 
idareleri, İlbeyli bölüğü ta-
sarrufu içinde temin edile-
rek Sivas güney batısındaki 
konar göçerler yarı yerleşik 
düzene geçerler. 
Eyaleti Rum’un Sivas Kaza-
sı’na yerleşen bir diğer taife 
ise Ulu Yörük’ün diğer bir 
kolu olan ve 1485 tahririn-
de; Çökeklü, Halil Kethüda, 
İsa Kethüda, Köpek Kethüda, 
Demircilü, Yahşihanlu, Celal-
lü, Karacalu, Sudurlu, Gök-
çeli, İshak ve Ahmet Kethüda 
cemaatleriyle “Etrakı Yörükâ-
nı Sivas”tan oluşur.
Devleti Aliye idari ve mali 
yapılanması içinde Sivas 
Yeni İl Türkmenleri “has” 
reayası olur ve “Valide Sul-
tan” evkafına bağlanır. Yeni 
İl Türkmenleri, çok yüksek 
hayvancılık gelirleri nedeniy-
le, Üsküdar’da Valide Sultan 
Vakfı’nın reayası altına alınır ve “Üsküdar Türkmeni” adıyla 
meşhur olurlar. 
Zengin bir Türkmen boyları çeşitliliğine sahip Sivas’ta tam da 
bu yeni il iskanı nedeniyle o kadar güzel bir kilim ve halı do-
kuma kültürü oluşur ki, sadece Sivas merkez değil, Şarkışla, 
Zara, Divriği ve Gemerek’te çok farklı tasarım ve dokuma kül-
türüne sahip ayrı ayrı geleneksel halı, kilim dokuma markaları 
doğar. İnsanı şaşırtacak çeşitlilikte tasarım zenginliğine sahip 

bu halı ve kilimlerden Şarkışla Halıları, Sivas, Divriği, Reyhanlı 
ve Şarkışla Kilimleri bölümlerinde dokuma ve tasarım kültürü 
detayları sunulmuştu. Burada ise Sivas Merkez çevresi 19. 
Yüzyıl dokuma kültürünü ele almamız zorunluluk oldu. 
19. yüzyıl Sivas çevresi halıları bu çevrede yaygın Akkaraman 
ve Dağlıç koyun ırkı malzemesiyle ayıt edilir ve yine bu böl-
gede yetişen zengin Al Kökü boyar maddeleri ve kök kırmızısı 
boyama tekniğiyle ağırlıklı olarak betimlenirler. 

Sivas’ı zirveye taşıyan asıl 
temel ayırım, bu malzeme-
nin çok usta ellerde çok ince 
eğirilmesinde başlar. Batı 
Anadolu’da en yüksek kalite 
olarak yaklaşık 30x50 kalite/
dm. sıklığıyla neredeyse sa-
ray halılarıyla karıştırılan Kula 
Halıları ile yaklaşık 35x40 
kalite/dm. sıklığıyla Gördes 
halıları gibi Sivas merkez ha-
lıları da çok iddialı biçimde 
40x40 üstü 45x45 kalite/dm. 
sıklığıyla Anadolu’nun en sık 
düğümlü halıları arasında 
yerini alır. 
Diğer etkileyici kısım doku-
ma imalat tekniğinde gelinen 
noktadır. Genellikle yerleşik 
köylerin ıstarları 2 arşın (136 
cm.) levent boyu standar-
dında olmasına rağmen Si-
vas dokumalarında yerleşik 
kültür gereği 3 arşınlık (207 
cm.) tezgahlarda 200 cm. ye 
yakın ebatlarda halılar çok 
rahatlıkla dokunur. 
Üçüncü ayırım ise tasarım-
dadır: Geleneksel kültürdeki 
imalat sıkıntıları  üst bir sevi-
yeye taşınarak, imalattaki ka-
lite yüksekliği, tasarımda bu 
sıklığa paralel motif sıklığı ve 
Sivas’a has  figüratif yüzeyler 
ortaya çıkarır. 
Sivas Halılarını yapan gele-
neksel tasarım ustaları, alışıl-
dık Türkmen kalıpları dışına 

taşarak daha figürlü geleneksel tasarımlar üretebilir olgunluğa 
erişir. Daha önceki bölümlerde vurgulandığı gibi buradaki ka-
lite inceliği desimetrekare düğüm ilmesi sıklığıyla alakalıdır. 
Bütün ince halılar saray halıları değildir. Saray halıları, üretim 
ve tasarım birlikteliğiyle özel üretim proseslerinden geçerek 
dokunan çok farklı halılardır. Sivas halıları da, geleneksel 
Türkmen tasarımları olan, ince eğirilen hammaddeli ve tekniği 
yüksek kaliteli halılardır.

Halı, Sivas Merkez, İç Anadolu, 19. Yy. ilk çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 108, 
Ebat:1415x255 cm., Alındığı Yer: Sivas Merkez Büyük Kazancılar Camii (FK) 
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1530 yılında Devleti Aliye Osmanlı idari sisteminde Dulka-
dirli Eyaleti Maraş ve Boz-ok Sancaklarına bağlanan Malatya 
kazası, 1574 tarihinde Dulkadirli Eyaletine bağlı Maraş, Sis 
(Kozan, Adana), Ayıntab (Antep), Kars-ı Zülkadriye ve Sümey-
sat-Samsad (Adıyaman) ile birlikte Malatya Livası (sancağı) 
olur. 1831 yılındaki idari yapılanmada Samsat ve Gerger san-
cakları ile birlikte Maraş Eyaletine bağlanır. 1847 yılında ise 
Maraş yerine Harput Eyaletine bağlanır. 1867 yılında yapılan 
vilayet nizamnamesi ile Diyarbakır Vilayeti Ma’muratü’l Aziz 
(Elazığ) sancağına bağlı Malatya kazası haline getirilir. 1870 
yılında tekrar Diyarbakır vilayetine bağlı Malatya Sancağı olur. 
1883 yılında Mamuratülaziz Vilayetine 
bağlı sancak haline gelir. Malatya bütün 
bu idari karışıklıklar sonrasında ancak 
cumhuriyet döneminde il konumuna 
yükselir.
“Şehrin bugünkü yeri, Aspuzu bağla-
rına taşınmasına sebep olan hadise, 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa 
oğlu İbrâhim Paşa kumandasında Ana-
dolu’ya gönderdiği orduya karşı, umu-
mi karargâhın 1838 yazında Elazığ’dan 
Malatya’ya nakledilmesidir. O sırada 
Aspuzu’daki yazlık evlerinde oturan 
Malatyalılar, ordunun şehirden ayrıl-
masından sonra harap hale gelmiş olan 
kışlık evlerine dönememiş ve Aspu-
zu’da oturmayı sürdürmüşler; böylece 
burası modern Malatya’nın çekirdeğini 
oluşturmuştur. Nitekim XIX. yüzyılın 
sonunda yeni Malatya 14’ü Aspuzu 
merkezde olmak üzere Çırmıktı ve eski 
Malatya’dakilerle birlikte 67 mahal-
lesi, 5000’e yakın evi, 50 kadar cami 
ve mescidi, 6 medresesi, 10 kilisesi, 
dükkânları, 9 hanı, 5 hamamı, 45 de-
ğirmeni, bir ortaokul, çok sayıda sıbyan 
mektebi, inşası süren Yenicami ile (hal-
kın deyimiyle “Teze Cami”) kısa sürede 
gelişen bir şehir halini almıştır... 
Şehirde gelişmiş bir dokuma sanayii-
nin mevcudiyeti yüksek miktarda alınan boyahane vergisinden 
anlaşılmakta, 1530’da 24.000, 1560’ta 35.000 akçe geliri bu-
lunmaktadır. Selçuklu devrinde yünlü, pamuklu, bez ve halı 
dokumacılığının belli başlı merkezlerinden biri olan Malatya 
Osmanlı döneminde de bu özelliğini korumuştur. Kırmızı iplik 
halinde pamuk üretimi yapıldığı, beyaz çarşaflarının ünlü ol-
duğu ve Halep’e giden kervanlar içinde Malatya’dan yüklenen 
pamuk ve kuruyemişin de bulunduğu şehirde boyahane dı-
şında kirişhâne, güherçile (potasyum nitrat) imalâthanesi gibi 
küçük sınaî birimleri de yer alıyordu.” (134) 
1842-43 yılında Malatya Camii Kebir Mahallesindeki en yük-
sek meslek grubu 16 kişiyle cullâhlardır. (135) “Farsça “ören, 

dokuyan” anlamındaki cûlâh veya cullâh, Türkler arasında çul-
ha (çulfa) şeklinde söylenir. Bu adlandırmayla Osmanlı’da ge-
nellikle pamuklu dokuyan dokumacı kastedilir... Cullâhlık, he-
men her Osmanlı şehir ve kasabasının temel iktisadî faaliyetini 
oluşturan zanaat kollarının en önde gelenlerinden biri olarak 
dikkati çeker... Cullâhlar dışarıdan hazır iplik alarak bez dokur-
lar, bazan ham pamuğu işleyip iplik haline getirme işlemini de 
kendileri yaparlar... Her şehirdeki cullâh esnafı dokuyacakları 
bezin miktar ve ölçüsünü kendi aralarında kararlaştırır ve ahî 
baba adı verilen idarecileri vasıtasıyla kadıya tasdik ettirirlerdi. 
Bu ölçünün dışına çıkanlar veya bozuk mal üretenler kendi 

birlikleri içinden seçilmiş bir kontrolör 
(ehl-i hibre, ehl-i vukuf) tarafından tes-
bit edilir, bezleri yırtılır ve bunları doku-
yan esnafa ceza verilirdi. Bozuk olduğu 
için yırtılıp iptal edilen bezler halka teş-
hir edildikten sonra genellikle fakirlere 
dağıtılırdı.” (136) 
Buradan da anlaşılır ki Malatya, halı ve 
kilim dokumalardan daha öncelikli ola-
rak önemli bir pamuklu tekstil dokuma 
merkezidir.
Selçuklu döneminden itibaren bu böl-
gede halı kültürünün bulunduğu yö-
nündeki görüş, yörede bu dönemden 
itibaren yaygın olarak görülen Türkmen 
boylarının iskanına ve burada konar 
göçer olarak bulunan Türkmen doğal 
etnografyası sonucu üretilen gelenek-
sel yaygı kültürü bulunmasına bağlı 
sadece bir kanaattir. Bu döneme ait halı 
örnekleri elimizde maalesef bulunmaz. 
Malatya’ya yerleşmiş bulunan ilk 
önemli Türkmen grubu, Dulkadirli 
Ulusu’dur. Elbistan çevresinde 1310’lü 
yıllarda yerleşik kültüre geçerek Beylik-
lerini kurar ve Malatya, Sivas çevresine 
buradan dağılırlar. 
Dulkadirlilerin de içerisinde yer aldık-
ları Büyük Türkmen Boy ve oymakları, 
Halep Türkmenleri adı altında aslında, 

1071 yılından sonra Horasan’dan güneyde Amik ovasına gelen 
Oğuz boyu konar göçer Türkmen oymaklarıdır. Kışın kışla, ola-
rak kaldıkları Hatay Amik ovasından, yazın yayla olarak Maraş, 
Elbistan üzerinden Malatya, Hekimhan, Kangal ve Sivas Yeni İl 
topraklarına yaptıkları konar göçer yaşamdan, yüzyıllar içinde 
Elbistan’dan başlayarak yerleşik hayata geçerler. 
Bu uzun dönemde Moğol, İlhanlı, Timur ve Kara tatarlar, Ak-
koyunlu Karakoyunlu büyük çatışmaları ve Şah İsmail etrafın-
da gelişen derin tarihi olayların merkezinde kalan Malatya da 
hareketli göçlere konu olan bütün Anadolu toprakları gibi çok 
çeşitli Türkmen boylarına ev sahipliği yapar:

Malatya Halı Kültürü

Halı, Kürecik oymağı, Malatya, İç Anadolu, 19. Yy. İkinci 
çeyrek, Kemaliye Meydan Camii (FK) 
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Mihmadlular, Malatya’da en fazla konar-göçer nüfusa sahip 
olan gruptur... 
Cemaat-ı Harbendelü: Malatya’da Mihmadlu cemaatinden 
sonra nüfus açısından ikinci sıradaki gruptur. Memluklular 
zamanında Suriye’nin kuzeyinde bulunan Türkmen gurup-
larından olan Harbendelüler, Halep Türkmenlerinden olup 
konar-göçer bir gruptur. Safevi Devleti’nin dayandığı boylar-
dan olan Şamlu’ya bağlı cemaatlerden biri Harbendelülerdir. 
Bunların Beydilli’den çıktığı da ileri sürülmüştür. Halep tahrir 
defterleri araştırıldığı zaman Ha-
lep Türkmenlerinin Beydilli, Har-
bendelü, Bayad, İnallu, Köpekli 
Avşaru, Gündüzlü, Beyliklü, Şah 
Melekli, Peçenek, Kösecelü, Tok-
temürlü adlarını taşıyan gruplar 
ile yerli bazı cemaat gruplarından 
meydana geldiği görülmektedir...
Cubas nahiyesinde bir köyde 
kaydına rastlanan “Belicarlu ce-
maatinin” yörükan olduğu ve 
Sürmengi köyünde yaşadıkları 
belirtilmektedir. Sârim kethüdaya 
bağlı olan cemaat “hariç’ez’defter” 
yazılmıştır... 
Cemaat-ı Çakallu: Tahrir defter-
lerine göre, Malatya’da Çakallu 
cemaatinden 21 hane ve 6 mü-
cerred nüfus bulunmakta olup, 
bunların 2850 koyuna sahip ol-
dukları yazılmıştır. Boz-ulus’tan 
olan Çakallu cemaati konar-göçer 
Türkmen yörükanı taifesinden 
olup, Türk geleneğine uygun 
olarak 12 hayvanlı Türk takvimini 
kullanmaktaydılar. Çakallu, Dul-
kadirli Yörüklerinden Boylanlu 
taifesine bağlı cemaatler arasında 
gösterilmiştir... 
Cemaat-ı İzoli: Bu cemaatin 
Cubas nahiyesi Dayı köyünde 
oturdukları ve ziraat yaptıkları 
kayıtlara geçmiştir. Ödemekle yü-
kümlü bulundukları vergilerden 
İzoli cemaatinin bu köyde yerle-
şik duruma geçtiği anlaşılır. Sul-
tan Alâeddin Keykubat’ın tasdik 
ettiği 1186 tarihli soy kütüğünde 12 Türk oymağından birisi 
olarak adı geçen İzoli, Horasan’dan Anadolu’ ya gelen bir Türk 
aşireti olarak gösterilir. Şecerenin yazıldığı tarihten önce Urfa 
civarında bulundukları sırada, bunlardan bir kol Malatya Elazığ 
arası bölgeye (Kale) göç etmiştir...
Cemaat-ı Türkan: Kömi nahiyesinin İzoli karyesi civarındaki 
Fırat’ın Elazığ tarafındaki kıyısında yaşayan bu cemaat, Rüstem 
ve Sultan Ahmed Bey’in adı ile tahrire kaydolunmuştur... Bu 

cemaatin Beydilli boyuna mensup olduğu, evvelce Karakeçi-
lilere bağlı iken daha sonra Milli topluluğa girdikleri söylenir. 
Ayrıca günümüz Türkan cemaati mensupları bu bilgiyi vurgu-
larcasına, Türkmen oldukları ve Süleyman Şah’ın dört oğlun-
dan birinin soyundan geldiklerini ifade etmektedirler... 
Cemaat-ı Karaşahkulu (Karaşeyhlü): Kader Beyt nahiyesinin 
bir mezrasında bulundukları görülmektedir. “Cemaat-ı akra-
ba-ı kara Şah Kulu, Cemaat-ı Atmalu” ifadesinden anlaşılaca-
ğı gibi Atmalu aşiretine bağlı olan bu oba Halep Türkmenleri 

arasında yer alır. 12 oymaktan 
meydana gelen Atmalular Rişvan 
aşiretine bağlı olup, Malatya, Ga-
ziantep, Maraş, Pazarcık, Besni 
ve Adıyaman civarına yerleş-
mişlerdir. Konargöçer Türkmen 
Ekrâdı taifesi olarak tanımlanan 
Rişvanlılar Beydilli’ye bağlı, onlar 
da Bozok’a bağlıdır. Aynı zaman-
da bunlar Valide Sultan haslarına 
tabi oymaklardır.” (137)
Geleneksel Malatya çevresi halı-
larıyla ilgili olarak: 
“Osmanlı Devleti salnamelerinde 
“Kürne (Akçadağ içinde bir ma-
halledir, yeni adı Küçükkürne’dir), 
Kürecik aşiretleriyle, Hasan Çele-
bi nahiyesinde kadınlar tarafından 
yünden, iplikten, bir hayli halı, ki-
lim, seccade, döşeme ve perdeler 
dokunur. Her taraftan istendiğin-
den ve arzu edildiğinden, ayrıca 
ince ve sağlam olduğundan yılda 
yüz bin kuruşluk ihracatı vardır.” 
denilmektedir... 
Hicri 1310 (1892) tarihli Mamu-
retülaziz (Elazığ) salnamesinde 
ise özetle şöyle yazar: “(Malatya) 
kazasında dokunan halı ve kilim-
ler pek zarif ve güzeldirler. İşbu 
makbul kilim ve halıların böyle 
ücra mahallerde tekemmül etmiş 
olması insanı hayrete düşürmek-
tedir”. (138)
Bugün Malatya çevresinde çok 
zengin bir yerleşik kilim kültürü 
bulunmasına karşın aynı zengin-

likte yerleşik bir halı dokuma kültürü yaygın değildir. 
Sivas, Divriği ile Malatya, Arapkir komşu yerleşimler hattında 
yerleşik kültüre ait çok az sayıda dokumalarla karşılaşılır. Ve 
bunlar da kimi zaman Sivas, kimi zaman Malatya olarak etiket-
lenerek literatürde karışıklık yaratır. Malatya’da yaygın olarak 
görülen genelde iki tür konar göçer halı kültürü vardır ve bun-
lar, tamamen yer tezgahlarında yapılan çok enteresan göçer 
kültürü halı dokumalardır. 

Halı, Sivas Malatya komşu bölgesi, Divriği Arapkir köyleri, İç Anadolu, 19. Yy. 
Birinci çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 583, Ebat: 120x220 cm., Alındığı Yer: 
Sivas Merkez Vakıf Camileri (FK) 
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İlk önemli grup, Osmanlı Sivas Malatya kara ulaşım yolunun 
önemli derbent noktalarından olan Hasan Çelebi ve Hekim-
han’ın kuzeyindeki Yama Dağı yaylalarında yaşayan “Dirican 
Oymağına” ait halı dokuma kültürüdür. 
Bölgenin hayvancılığının da önemli merkezi olan bu oymağın 
halıları, 19 yüzyıl Malatya dokumalarının da en çok bilineni-
dir. Çoğunlukla 2 arşını geçmeyen yer tezgahlarında seccade 
olarak veya yan halısı denen, makatlar için yolluk ebatlarında 
dokunurlar:
“Dirican, Kanuni Dönemi 1520 
tahrirlerinde Muşar nahiyesine 
bağlı 21 hane 1 imam, 1530’da 
21 hane, 1 imam olarak ya-
zılmıştır. 1530’da köyde arpa 
yetiştirilmekte ve takribi 2000 
baş hayvan beslenmektedir... 
Dirican, 1560 yılı Malatya Tah-
rir Defteri kayıtlarında Belürge 
mezrası ile birlikte Muşar nahi-
yesine bağlıdır. Buradaki sayım-
da köy 26 nefer 16 hane göste-
rilmiştir. 1568’de  Diyarbakır’da  
Cihanbeğlü Cemaati Bozulus 
Türkmenlerine dâhil edilmekte-
dir... Cihan-beğli, göçebe Türk-
men Ekrâdı taifesinden  Beğdili 
boyu arasında gösterilmekte-
dir... 
Dirican aşireti Osmanlı Devleti 
döneminde uzun yaylak-kışlak 
mesafeleri kat etmekteydi. Kış-
lak olarak genelde Diyarbakır 
ve Şanlıurfa’nın güney kesimini, 
yaylakları ise Elazığ, Malatya ve 
Sivas topraklarında bulunmak-
taydı... 
Elazığ’da göçer olarak bulunan 
Diricanlı aşireti 1857 yılında 
Malatya, Arguvan civarlarına 
yerleştirilir. Aşiretin hayvan 
mevcudunun çokluğu sebebiyle 
otlak yetersizliği üzerine Sivas 
topraklarına geçmek zorunda 
kalırlar... 1864 tarihli Vilayet 
Nizamnamesi ile Dirican iki na-
hiye halindedir. 1870 ‘de Kâhta 
(Adıyaman) ve1890’da Keban’a 
(Elazığ) bağlı nahiye statüsü görülmektedir. 
1301 tarihli (1883-84) Mamûretülaziz Vilayet Salnamesi Ke-
ban kazasına bağlı Dirican nüfusunu 608 olarak yazmaktadır. 
1312 tarihli (1894-95) salnamede Keban kazasına ait Dirican 
adlı bir köy, Arguvan nahiyesine bağlı Dirican adlı dört köy 
bulunmaktadır... Dirican Malatya’nın Arguvan kazası Ekrad ta-

ifesinden olup, toplulukları çoğunluk olarak Malatya, Sivas ve 
Elazığ topraklarında yer almaktadır.” (139) 
Bazı yayınlarda yer dokuması Dirican göçer halıların kalitesi, 
26x36 gibi gösterilse de, bizim gördüğümüz örneklerde yak-
laşık 22x32 kaliteleri geçmeyen kaliteleri bulunur.
Kalın eğirilen ipliklerle, kazıklı yer tezgahında el gücüsü ile do-
kunan bu halılar, üzerinde oturularak dokunduğu için çok bü-

yük çoğunluğu ebat deformas-
yonlu halılardır ve bu sevimli 
halleri ve primitiflikleri ile talep 
edilen bir albeni kazanırlar. 
Malatya çevresi 19. Yüzyıl halı 
kültürü içinde ikinci önemli 
tasarım grubu ise Akçadağ, 
Kürne, Küçükkürne çevresin-
de yerleşen Kürecik aşireti yer 
tezgahı dokuması göçer halıla-
rıdır. Akçadağ çevresi özellikle 
Dulkadirli Beyliği döneminde 
yoğun olarak çeşitli Türkmen 
topluluklarının yerleşimine 
sahne olur. Dulkadırlıların ana 
grubunu oluşturan Harbende-
lu, Mihmadlu Türkmenleri yanı 
sıra tarih içinde Avşar, Kınık, 
Karkın, Döğer, Bayındır gibi 
Oğuz boylarının da yerleşme-
siyle bölge yerleşik düzene ge-
çer. 1560 tahririnde Hekimhan 
arazileri Hekimhan nahiyesi ve 
Akçadağ’ın bulunduğu alan ise 
“Kal’a-i Keder Beyt Nahiyesi” 
olarak kaydedilir. İki nahiye 
arasında Tohma Çayı sınırdır. 
16 yüzyıl sonrasında bu çev-
rede gözüken göçer Kürecik 
oymağı halıları da Dirican halı-
ları gibi yer tezgahlarında üze-
rine oturularak dokunan göçer 
kültürü dokuma örnekleridir. 
Bölge hayvancılığının  önemli 
merkezi olan bu oymak halıları 
da 19 yüzyıl Malatya dokuma-
larının en çok tanınmış olanla-
rıdır. 
Gekeneksel  etnografik şart-
larda çoğunlukla 2 arşını 

geçmeyen (136. cm.) yer tezgahlarında seccade olarak veya 
yan halısı denen tarzda yolluk gibi dokunurlar. Ve muhteşem 
renkleriyle büyüleyici etkiye sahiptirler. Salnamelerde yazıldığı 
gibi renkleri ve desenleriyle insanı şaşırtacak güzellikte ender 
görülür bir tasarım etkisi bulunan bu halıların eski örnekleri 
antika piyasasının en aranılır koleksiyon parçalarıdır. 

Halı, Dirican oymağı, Malatya, İç Anadolu, 19. Yy. İkinci çeyrek, Kemaliye Mey-
dan Camii (FK) 
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Elinizdeki bu çalışmanın “Başlarken” bölümünde detaylıca 
değinildiği gibi Anadolu’nun Türk medeniyetiyle buluşma-
sındaki temel harçlardan biri Horasan Erleri olarak bilinen 
gezgin dervişlerin Anadolu’da yaktıkları meşalelerle tütmeye 
başlayan Türkmen ocaklarıdır. Bugün Anadolu Türk medeniyet 
merkezleri; il, ilçe, kasaba, köy veya oba, her biri, gelişi güzel 
seçilmiş yerler değildir. Zara’yı mesken tutan Şeyh Marzuban 
gibi Kevserin Sultanı Hazreti Fatıma evladı gönül erleri, Ana-
dolu’nun her bir beldesini, sonsuzluğa ulaşan derin gönülleri 
ile aydınlatmış; bu topraklara, barışın ve kardeşliğin mayasını, 
ebediyyen tutunmak üzere mayalamışlardır. 
800 yıl sonra onların açtığı aydınlık bu sonsuz yol, onlara 
sahip çıkan Alaeddin Keykubad ve 
Gıyaseddin Keyhüsrev gibi Hora-
san erlerinin izinde giden sultan-
ların bıraktığı vakıf geleneğiyle ve 
daha önemlisi her gün sevgi çem-
beriyle bu merkezler etrafında hare 
olan sonsuz gönüllerle bize kadar 
ulaşır:  
“1302 tarihinde, Sivas dahilinde 
yaşamış meşhur şahsiyetler ve 
türbeleri sayılırken, “Şeyh Marzu-
bân-ı Veli Tekke Karyesi’ne H. 627 
(1229-30) tarihinde gelmiş olan 
Sultan Alaeddin, “Şeyhi” müşarün 
ileyh hazretlerinin tekkesine bir çok 
arazi vakfetmiştir.’ denilir. Burada ilk 
kez yanınlanan III. Giyaseddin Key-
husrev’in 1274 tarihli vakfiyesinde, 
“..Sultanlar sultanı Giyase’d-dünya 
ved-din Ebu’l feth Keyhusrev b. 
Sultan es-Said Rukneddin Kılıç 
Arslan... Dar’uz-Zakirin diye anı-
lan... ve Şeyh Marzubân diye meş-
hur olan Şeyh Mahmud b. Seyyid 
Ali el-Hüseynî el-Bağdadî Zaviye-
si.. ve bu şeyhin mutahhar Türbesi 
mesâlihine Dar’ül-alâ Sivas tevabi-
indeki Zara yakınlarında kain bulu-
nan, Şeyh Köyü diye anılan köyün 
tamamını... vakfetti” denir...
III. Giyaseddin Keyhusrev’in 
1274’te bu zaviye ve türbe için tesis 
etmiş olduğu vakfın vakfiyesinde, Şeyh Marzubân’ın kimliği, 
“Şeyh Mahmud b. Seyyid Ali el- Hüseynî el- Bağdadî” olarak 
verilmiştir. Bugünkü ifadeyle Bağdatlı olduğu, Hz. Hüseyin’in 
soyundan geldiği, adının Mahmud ve babasının isminin de 
Ali olduğu belirtilmektedir. Yine bu tarihten 262 sene sonra 
1536’da Şeybekoğlu Korkut Bey b. Mirza Muhammed ve kız 
kardeşi Müslime Hatunca bu zaviye için tesis edilen vakfın 
senedinde Şeyh Marzubân’ın kimliği, “Şeyh Mahmud b. Şeyh 
Ali el-Hüsynî el Bağdadî el-Vefaî, el Hanefî” olarak verilmiştir. 

Böylece, Şeyh Marzubân’ın kimliğine, açıklayıcı iki bilgi daha 
eklenir: Birincisi Vefaî Tarikatı’na, ikincisi ise Hanefî Mezhe-
bi’ne mensup olduğudur...
Menakibi Tacü’l-Arifin’de yer alan rivayete göre, 1101 sene-
sinde vefat eden Ebu’l-Vefa’nın yedinci halifesi olan Şeyh 
Hüseyin er-Raî (Şeyh Çoban) ile Şeyh Marzubân, tarikat kar-
deşi ve yol arkadaşıdırlar. Horasan’dan birlikte yolculuk yapıp 
Anadolu’ya geldiklerinde. Şeyh Marzubân’ın devesi Zara Tekke 
Köyüne, Şeyh Çobanınki ise Sivas’a çöktüğü için bu iki yere 
ayrı ayn yerleşirler...
Sivas’ın Zara ilçesine 5 km. Tekke Köyü girişinde yolun sa-

ğındaki Şeyh İbrahim Camisine 
bitişik, kargir bir yapıdan oluşan 
türbesi ayakta olan Şeyh Marzubân 
Zaviyesi, bütün olarak bugün mev-
cut değildir; belki de söz konusu 
cami daha önceleri zaviye işlevi de 
görmekteydi veya zaman içinde za-
viye camiye dönüştürülmüştür. III. 
Gıyaseddin Keyhusrev tarafından 
1274’te bu zaviye ve türbe için tesis 
edilen vakfın senedindeki bilgilere 
göre, burası Orta Asya’dan Anado-
lu’ya gelen muhacir ve kervan yolu 
üzerindeki bir geçit olduğu anlaşıl-
maktadır... 
Max Van Berchem ile Halil Ed-
hem’in 1917’de yayınladıkları Sivas 
ve Divriği Kitabelerinde vermiş ol-
dukları bir kitabe, Şeyh Marzuban 
Türbesi’nin 1528-29’da tamamlan-
dığını gösterir. Orhan Cezmi Tun-
cer ise: “Şeyh İbrahim Camisi’ne 
bitişik kargir bir türbedir. Kapısı 
üzerindeki yazıt 1528 tarihli olup, 
yerde duran diğer iki yazıt 1792 ve 
1889 tarihli olup, yapının onarımıy-
la ilgilidir” der.” (140)
Anadolu Selçukluları döneminden 
itibaren Zara, idarî, siyasî ve iktisa-
di anlamda kayda değer önemli bir 
yerdir: 
“Osman Turan, dönemin kaynak-
larından İbn-i Bibi ve Anonim 

Selçuknâme’ye dayanarak Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin 
Keykubad’ın 100,000 akça iradı ve 60 kişilik sipahisi bulunan 
Zara’yı komutanlarından Kemaleddin Kamyar’a iktâ olarak ver-
diğini söyler. XIV. asrın sonlarında Sivas hâkimi bulunan Kadı 
Burhaneddin Ahmed, emirlerinden Kör Bayezid’in gönlünü 
almak amacıyla “Zara ve Todurga vilayetini” dirlik olarak ona 
tevcih eder. XVI. yüzyılda Zara’nın “nefs-i Sivas” sancağına 
bağlı bir “karye” olduğu gözlenir. XVIII. yüzyıla gelindiğinde 
ise Sivas ili kazasının bir köyüdür...

Horasan Eri Marzuban İzinde Zara

Zara Halısı, Dağıstan tasarımlı, Sivas İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü 
çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 253, Ebat: 100x175 cm. Sivas Merkez 
Meydan Camii (FK) 
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Zara Halısı, Sivas İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 





Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                396

Zara Yan Halısı, Dağıstan tasarımlı, Sivas İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü çeyrek, Sivas Müzesi Env. No: 572, Ebat: 115x394 cm. Sivas Vakıf Camileri (FK) 



1844 yılına ait temettü kayıtlarında Sivas ili kazasına bağlı olan 
Zara, 1854 yılında yapılan idarî düzenleme ile Sivas sancağı-
nın Koçgiri kazasının merkezi haline dönüşür... XIX. yüzyılın 
sonlarında Zara’ya uğrayan Vital Cuinet, 2 cami, 10 mescid, 
2 medrese, 1 kilise ve 2’de Hıristiyan okulunun olduğunu 
belirtir... 1890 tarihli vilayet salnamesinde bu yıllar itibariyle 
Zara’da 1 hamam, 2 han, 3 fırın, 2 camii, 5 mescid, 2 medrese, 
1 mekteb-i rüştiye, 2 islam, 2 gayr-i Müslim mektebi ve bir 
kilise ve yine XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra inşa edildiği 
anlaşılan bir hükümet konağının bulunduğundan bahseder... 
Zara’da XVI. yüzyılda 261 hane, 86 mücerred rakamlarından 
hareketle yaklaşık olarak 1391 civarında nüfus vardır...1844 
yılına gelindiğinde 201 hane ile Müslümanlar yaklaşık 1005 
kişi, gayr-i Müslimler ise 153 hane ile 765 kişi civarında bir 
nüfusa sahip olup, bu yıllar itibariy-
le Zara’nın toplam 1770 civarında 
bir nüfusu olduğu tahmin edilir... 
XIX. yüzyıl ortalarında Zara’da ya-
şayan 201 Müslüman hane rei-
sinden 68’inin, 153 gayr-i Müslim 
hane reisinin 67’sinin mesleğinin 
olduğu temettuat defterlerinde 
kayıtlıdır. Müslüman hane reisle-
rinin meslekleri; amele:1, azaplık 
(piyade asker) 8, berhava (patla-
yıcı) ticareti:1, bostancı (emniyet 
amiri):2, sığır çobanı:7, ağnam 
(koyun) çobanı:7, davar taciri:1, 
hamal:6, hizmetkar:15, Asitane-
de (İstanbul) berber:1, Asitanede 
ekmekçi:1, Asitanede dellak:3, 
kasap:2, imam:2, duvarcı:1, ziya-
deci:1, terzi çırağı:1 olmak üzere 
toplam 68 kişidir. 
Gayr-i Müslimlere gelince del-
lak:12, künhancı (hamam ocakçı-
sı):3, natır (kadın tellak)1, azap:4, 
demirci:6, duvarcı başı:1, hamal:1, 
eskici:2, kuyumcu:1, hizmetkar:4, berber:2, yevmiyeci:1, ter-
zi:2, ekmekçi:7, kalaycı:2, hamal:6, değirmenci:1, Bohçacı:2, 
dülger (kaba ağaç ustası):1, sığır çobanı:2, koyun çobanı:2, 
keşiş: 4, toplam 67 kişidir.” (141)
1844 yılı temettuat (142) defterindeki Zara’ya ait kayıttan anla-
şılır ki 1800’lü yıllarda Zara’da ticarete konu ve sadece Ermeni 
azınlıkça dokunup ticareti yapıldığı iddia edilen; Türkmen do-
kuma kültüründen ayrı bir Zara halı kültürü bulunmaz. Türkler, 
Ermeniler veya yerli Rum halkını oluşturan ve barış içinde ya-
şayan bütün Osmanlı tebaası ortak kültür içinde benzer işler 
yaparak vergilerini öderler. 
Zara, Devleti Aliye Osmanlı topraklarına 1398 yılında katılır. 
Yavuz Sultan Selim Han ile Kanuni Sultan Süleyman Han 
dönemlerinde Arz-ı Rum Eyaleti (Erzurum) Paşa Sancağına 
bağlanır. Daha sonraki yıllarda ise Zara karyesi, Hafik karyesi 
ile birlikte nahiye konumuna getirilerek Sivas Sancağı merkez 

kazasına bağlanır. Kanuni Sultan Süleyman Han, çıkardığı bir 
fermanla Dersim ve çevresindeki Koçgiri aşiretinin büyük bir 
kısmını, Tunceli - Sivas arasındaki Zara, Çit (İmranlı) dolayla-
rına yerleştirir: 
“Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Anadolu’da Zara 
adında dört yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunlar Sivas Zara, 
Amasya Zara, Kastamonu Zara ve Şebinkarahisar Tamzara’dır. 
M. Altunay ve A. Lafçı, Zara’nın, adını Zara aşiretinden aldığını 
ifade etmektedir... Zara ilçesine adını vermiş olan Zara aşire-
ti aynı Koçgiri ve diğer aşiretler gibi Anadolu’yu yurt edinen 
Türkmen aşiretlerindendir. Beydili, Yuva, Kınık, Kayı, Todurga 
gibi boy, aşiret ve cemaatler yerleştikleri yörelere kendi adla-
rını vermişler, Zara aşireti de iskân olduğu yerlere Zara adını 
vermiştir... 

1890 tarihli Sivas Salnamesin-
de: “Livanın cihet-i şarkiyesin-de 
(doğu) vaki olup merkez-i kaza 
olan Zara kasabası livaya on saattir. 
Bu kasaba 860 hane, 96 dükkân, 
1 hamam, 2 han, 3 fırın, 2 cami-i 
şerif, 5 mescit, 2 medrese, 1 mek-
tebi rüşdiye, 2 İslam, 2 Ermeni, 
1 Protestan mektebi ve 1 kiliseyi 
havidir. Adı geçen hamam esbak 
(iki önceki) devletlü Hacı İzzet 
Paşa hazretleri tarafından 1286 ve 
medreselerden birisi Zara haneda-
nından müteveffa Hacı Bekir Ağa 
tarafından 1263 ve diğeri müfti-i 
kaza Hacı Ahmed Efendi tarafın-
dan 1272 tarihlerinde tesis ve inşa 
olunmuştur. İşbu kasabada ebni-
ye-i miriyyeden (kamu binası) bir 
hükümet konağı ve bir telgrafhane 
ve bir mekteb-i rüşdiye vardır. Ka-
za-yı mezburda (Zara) 17 nahiye ve 
264 karye ve 4683 hane ve 50 ca-
mi-i şerif ve 10 mescit ve kırk beş 

mektep ve 14500 Müslim ve 3288 gayr-ı Müslim nüfus olup 
bunlardan başka 271 hanede 1378 nüfus muhacirin meskun-
dur” der.” (143)
1890 Tarihli Sivas Vilayet Salnamesinde şehir merkezi ve 
kazalar dahil tüm sancak nüfusu, 228.435 olup, bu nüfu-
sun 179.718’i Müslüman, 48.717’si gayr-i müslimdir. Zara’ya 
1.378; Aziziye’ye 9.200, Gürün’e 157; Hafik’e 1.600 muhacir-
den oluşan toplam 12.335 kişi eklendiğinde Sivas Merkez 
Sancak nüfusu 240,870 kişidir. 
Özellikle 1853-1856 Kırım Savaşından ve 1876-1877 Osman-
lı-Rus Savaşından sonra Zara ilçesine önemli oranda Kırım ve 
Kafkas Dağıstan muhaciri yerleştirilir. Örneğin Zara, Selimiye 
ve Osmaniye köyü Dağıstan Avar köyüdür. Zara, Yeniköy Da-
ğıstan Asetin (Oset) köyü yerleşimidir. Zara Dereköy Boşnak 
yerleşimi köyüdür. Köy köy bu örnekleri detaylandırmak müm-
kündür.

Zara Halısı, Sivas, İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü çeyrek, Kemaliye Mey-
dan Camii (FK) 
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Zara Halısı, Dağıstan tasarımlı, Sivas İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 
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Zara Halısı, Sivas Sanayi Mektebi tasarımlı, İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü çeyrek, Kemaliye Meydan Camii (FK) 



Zara’da, Oğuz boylarından Avşar, Kızık, Eymir, Iğdır, Dodur-
ga (Tödürge), Kargın isimlerini taşıyan bir çok köyün varlığı, 
Türklerin Anadolu’ya ilk geldikleri zamanlardan beri Zara’ya 
yerleşmeye başladıklarını gösterir. Bu yönüyle Zara, erken 
Türkmen yerleşimleri bölgesidir. Kanuni Sultan Süleyman Han 
döneminden itibaren bu bölgeye yerleştirilen ve bölgedeki en 
geniş yerleşimi ifade eden Koçgiri aşireti köylerinde ise antik 
kıymette kayda geçer bir halı dokuma örneği elimizde maale-
sef bulunmaz. 
Eskiden Vakıf Halı teberrukatı ile meşhur olan Zara’nın en eski 
merkez camisi, Meydan cami de denen Çarşı Camii, Zara mer-
kezindeki çarşı içindedir. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen 
planlı olan camii asıl ibadet alanı içinde dört sütun üzerine 
kubbelidir. Kuzeybatı köşesinde çift şerefeli, kesme taş örgülü 
minare yer alır. O zamanki kayıtlarda Zaralızade Mehmet Paşa 
Camii diye anıldığı için Mehmet Paşa tarafından yapıldığı bili-
nir. Mehmet Paşa’nın 1755 yılında öldü-
ğü göz önüne alındığında caminin 1755 
yılından daha önce yapıldığı düşünülür. 
(Bu cami ve Eski Zara halıları, yıllar önce-
ki çalışmalar içinde yayımlanmıştı. 144)
Tarihte İç Anadolu Sivas’ın doğusunda 
Erzincan yolu üzerinde yaklaşık 70 km 
uzaklıktaki Zara, güneyde Divriği üzerin-
den Harput şehirlerine geçişin sağlandığı 
bir makasta yer alır. 1880-82 yıllarında 
Sivas valisi Halil Rıfat Paşanın gayretle-
riyle Sivas’tan Karadeniz ve Doğu Anado-
lu’ya açılan yol kavşağı konumuna gelir. 
Bu özelliği dolayısıyla Zara ilçesi devamlı 
geçiş yolu üzerinde yüzyıllar boyunca 
önemli bir konumda bulunur. 
Zara’da 19 yüzyıldan kalma önemli sayıda 
tarihi kentsel sit tescilli konak bulunur. 
Bu konaklar genellikle iki katlı ahşap Si-
vas sivil mimarlık karakterinde yapılardır. 
Seyfullah Paşa Konağı, Sami Paşa Kona-
ğı, Nufların Konağı, Murat Paşa Konağı 
benzer konaklar, yüksek duvarlı bahçe iç-
lerinde, zemin katları kesme taş, üst katlar 
ahşap hatıllı kerpiç dolgu ve bağdadi sı-
valı, selamlık ve harim olmak üzere sert geçen Sivas iklim ko-
şullarına göre yapılan binalardır. Sami paşa konağının, kuzey 
cephesinde yer alan pencereli, ortadaki pencerelerin üstünde 
profilli desteklerle dışa sundurularak elde edilen ahşap ke-
merli balkonu ilginçtir. Sivas yerleşik kültür mekan anlayışını 
ve çözümlemelerini, çevre halı kilim dokuma kültürü ebatlarını 
anlayabilmek için mimarlık kültür mirası oldukça önemlidir. Ev 
selam ve harimlerinde yer alan sabit sedirler (makat) için Za-
ra’da, çok miktarda yan halısı denen halıların ve yastık halıların 
üretilmesi bu mekan anlayışının zorunlu bir gereğidir.
1880’li yıllardan sonra halk ağzıyla 93 muhaciri (H: 1293 M: 
1877) denen Kafkas grup, resmi kayıtlarla 1378 kişi olarak 
Kuzey Kafkasya Dağıstan bölgesinden geldiklerinde birkaç ay 

süreyle Kars ve Erzurum çevresinde kaldıktan sonra, Zara çev-
resine iskan edilirler. Devrin iskan politikası gereği bir yere en 
çok 6-8 hane olarak yerleştirilen Dağıstanlı muhacirler, doğal 
olarak oldukça geniş bir Zara yerleşim alanına dağılmış olur-
lar. Zara’daki halı dokuma kültürel değişimi asıl bu tarihlerde 
başlar. 
Zara’da 1880’li yılar sonrasında görülmeye başlanan halılar, 
yan sayfalarda örneklerini sunduğumuz camilerde bulunan ve 
genellikle mihrap tasarımlı seccadeleriyle ünlü dokumalardır. 
1880’li yıllardan sonra ortaya çıkan bu dokumaların Kafkas 
Dağıstan ve Sivas tasarım birlikteliği etkisiyle dokunduğu gö-
rülür. Bu açıdan Zara dokumalarını, iki ana dokuma, tasarım 
grubu içinde değerlendirmek zorunludur. Birinci grup, Sivas 
geleneksel tasarımları etkisindeki Zara halılarıdır. İkinci grupta, 
tamamen Dağıstan dokuma ve tasarım kültürü içindeki Zara 
halıları yer alır. 

Zara halılarında malzeme 19. yüzyıl bü-
tün Sivas çevresi halılarında olduğu gibi 
bu çevrede yaygın Akkaraman, Dağlıç 
koyun ırkları malzemesiyle ayıt edilir. Si-
vas dokumaları bir kalite daha yükselir 
ve Zara’da bu malzeme çok usta ellerde 
çok ince eğirilmesiyle 40x40 kalite ve üs-
tünde; özellikle Dağıstan grubu Zara’larda 
45x45 kalite inceliğe ulaşan çok ince eği-
rilmiş ipin leventlerde, daha sık çözgüye 
aktarıldığı bir ustalıkla çözümlenmiş ha-
lılardır. 
Sivas tasarımlı Zara’larda yaklaşık 40x40, 
Dağıstan tasarımlı Zara’larda yaklaşık 
45x45 kalite/desimetre sıklığıyla Zara ha-
lıları, Anadolu’nun en sık düğümlü halıları 
arasında yer alır. Doğal olarak Zara Halıla-
rını dokuyan geleneksel ustaların bildiği-
miz Türkmen kalıpları dışına çıkarak Da-
ğıstan‘ın ince figürlü motiflerini üretebilir 
düzeye ulaştığı görülür. 
Göçer ve yarı göçer dokuma tekniğinden 
farklı olarak Zara halıları; genellikle 2 ar-
şını geçmeyen gücü ağaçlı köy tezgah-
larında Sivas veya Dağıstan geleneksel 

tasarım alışkanlığıyla dokunan, kısa kenar enleri 130 cm.’yi 
geçmeyen halılardır. Doğal olarak bu ebattaki tezgahların üre-
timi küçük seccade tipi mihraplı veya yol desenli veya yan 
halıları denen kısa kenarlı fakat uzun dokunan halılardır. Sivas, 
Zara çevresinde makat halısı denen bu yan halılar, selamlık ve 
harimlerde sabit sedirlere, makatlara serildikleri için de bütün 
bu çevrede ihtiyaç için üretilirler. 
Çok yaygın dokuma geleneği olmayan Zara Halıları, Sivas 
çevresinde bile çok nadir bulunur bir halı grubudur. Cami-
lerde vakıf teberrukatı olanları dışında dünyada da sadece Sn. 
Selçuk Mergen’de bulunan muhteşem bir Zara koleksiyonu, 
yurtiçi ve yurtdışı müzelerinde eşi olmayan çok az bir Zara 
envanteri ortaya çıkarır.

Zara Halısı, Sivas, İç Anadolu, 19. Yy. dördüncü çeyrek, 
Sivas Müzesi Env. No: 191, Ebat: 109x179 cm. Sivas 
Merkez Abdülvahabı Gazi Camii (FK) 



19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-219. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-2
BERGAMA HAVZASIBERGAMA HAVZASI

Bergama, Yağcıbedir, Yüncü, Kozak, Kazdağı, Yuntdağı Dokumaları Bergama, Yağcıbedir, Yüncü, Kozak, Kazdağı, Yuntdağı Dokumaları 
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Halı, Holben, Ezine, Türkiye, (Bergama, Kazdağı, Batı Anadolu) 19.yy., 154x172 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.24 (Met 
Museum Arşivi) 



19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-219. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-2
BERGAMA HAVZASIBERGAMA HAVZASI

Bergama, Yağcıbedir, Yüncü, Kozak, Kazdağı, Yuntdağı Dokumaları Bergama, Yağcıbedir, Yüncü, Kozak, Kazdağı, Yuntdağı Dokumaları 
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Halı, Bergama, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek , Holbein III grup olarak bilinen tasarım, Bergama klasik madalyonlu halılarını oluşturur (2008’de Sn. Selçuk Mergen Koleksi-
yonunda) (FK) 



“1296-97 yılından itibaren Selçuklu uç beyi Kalem Bey ile 
(Kalemşah) oğlu Karesi Bey; Bizanslılar’ın Erdek, Biga, Edre-
mit, Bergama şehirlerini fethedip Antik çağda Mysia adıyla bi-
linen Balıkesir, Bergama ve Çanakkale topraklarının büyük bir 
kısmına hâkim olurlar. Karesi Bey, Bizanslılar’ın karşı hücum-
larıyla geçirilen birkaç yıldan ve bu arada vuku bulan babası-
nın ölümünden sonra Balıkesir’de, çöküş halindeki Selçuklu 
Devleti’ne karşı bağımsızlığını ilân ederek kendi adını taşıyan 
beyliğini kurar. Kısa sürede Mysia bölgesinin tamamını ele 
geçiren Karesi Bey’in zamanında beyliğin gücü giderek artar... 
Onun 1328’de ölümü  üzerine yerine oğlu Yahşi Bey geçer. O 
yıllarda güneyde Saruhan, doğuda Osmanlı beylikleriyle kom-
şu olan Karesioğulları’nın topraklarını genişletme imkânı daha 
çok Ege adalarında ve karşıdaki Rumeli sahillerindedir. Bu 
sebeple Yahşi Bey idare merkezini 
Bergama’ya taşır, kardeşi veya oğlu 
olduğu sanılan Demirhan Bey’i de 
Balıkesir’in idaresiyle görevlendi-
rir... 
Demirhan Bey, Çanakkale Boğazı 
ve Marmara denizinden gemilerle 
Rumeli’ye asker çıkararak akınlar 
yaparken Bergama’da oturan, “Han 
ve melik” unvanlarını kullanan 
Yahşi Bey de Ege adaları civarında 
faaliyette bulunur... Karesi Beyliği 
1345 yılında Orhan Gazi tarafından 
Osmanlı Beyliği topraklarına katılır 
ve Orhan Bey ele geçirdiği Karesi 
toprak-larını oğlu Süleyman Pa-
şa’ya (Rumeli fâtihi) iktâ eder. Kısa 
süren hâkimiyetine rağmen Karesi 
Beyliği, bulunduğu mevki açısın-
dan hem kara hem de deniz dev-
leti olma özelliğinden dolayı önem 
taşır. Beylik, 40.000 atlı askerden 
oluşan bir kara ordusu ve etkili bir 
donanmaya sahiptir. Karesi Beyli-
ği’nin denizcilikteki ileri seviyesi Osmanlı bahriye teşkilâtı için 
bir kaynak teşkil etmiştir denilebilir... Balıkesir’de bol miktar-
da ipek ve ladin reçinesi üretilmekte ve Avrupa pazarlarına 
gönderilmekteydi... İstanbul kumaşları da çoğunlukla Balıkesir 
ipeğinden dokunuyordu.” (145)
İstanbul Patrikliğinin 1380-1388 tarihleri arasındaki belgesin-
den anlaşıldığı kadarıyla şehir Osmanlılara geçtiğinde Hıristi-
yan halk çok azalrı ve Türkler Bergama’daki Roma kalıntılarının 
üzerine yerleşir.(146) XV. Yüzyıldan sonra savunma sorunla-
rından kurtulan diğer Anadolu şehirleri gibi yeni bir kalkın-
ma dönemine giren Bergama’da Akropol eteklerinde Bakırçay 
ovasına doğru hızlı bir Türkmen yerleşimi başlar. Bu dönemde 
Türkmen halıları önemli bir ihraç dalı olur.(147) Batıda antik 
hipodrom, kuzeyde Bergama çayı kıyısına yapılan Ulu Camii, 
doğuda onunla aynı döneme ait Emir Sultan Camisi ve güney-

de 1439 tarihli Kurşunlu Camii ile tanımlanabilecek bir alana 
yayılan Bergama’nın XIX. Yüzyıl sınırlarının XV. Yüzyıldan iti-
baren belirlendiği anlaşılır. XV ve XVI yüzyıllar boyunca Os-
manlılar tarafından imarına devam edilen şehirde çarşı, med-
rese, cami, hankâh (dergah), han, hamam ve birçok yapı inşa 
edilir. Katip Çelebi, Cihan-nüma’sında Bergama’ya uzunca bir 
yer ayırıp buradan içinde saray olan bir kale, birçok camii ve 
hamam ve çarşıdan sonra su yolları üzerindeki bodrumların 
üzerine kurulan bir mahalle için de: “buranın bir mahallesi 
vardır ki adına ne yerde ne gökte mahallesi denir” der.(148)  
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra bir çok Osmanlı yerle-
şiminde olduğu gibi Bergama’da ayan ailelerce idare edil-
meye başlar. 1737 tarihinde Bergama’da ayan Bacı Mehmet 
Ağa bulunur. 1777 yılında Bergama idaresi Manisa merkezli 

ayan Karaosmanoğullarına bırakılır. 
1853 yılında Tanzimatla beraber 
II. Mahmut’un emriyle Zeamet ve 
tımar, kaldırılıp yeni vergi sistemiy-
le, eyalet, sancak ve kaza taksimi 
yapıldığında 1858 yılında Manisa 
Sancağına bağlı Bergama kazası 
olur. 1875 yılına gelindiğinde ise 
Bergama artık İzmir’in kazasıdır. 
İskoç gezgin Mac Farlane, 1828 yı-
lında İzmir, Bergama ve Manisa’ya 
yaptığı gezi sonunda Bergama’dan 
bahsederken nüfusun 14-15.000 
civarında olduğunu, bunların 3000 
kadarı Rum, 300 kadar, Yahudi ve 
bir o kadarı da Ermeni’den oluş-
tuğunu söyler. Fransız mimar, ar-
keolog ve gezgin Charles Texier 
1833-37 de Anadolu’yu gezer ve 
Bergama’ya da uğrar, akropol için: 
“kalenin tepesini iki katlı çeviren 
bütün duvarlar Bergama kralları-
nın zamanında ve sanatın en güzel 
devrinden kalmadır” der. Ulu Ca-

mii için Bizans tapınağı olup camiye çevrildiğini söyler.(149) 
Frietrich Sarre de, 1915 yılında Bergama’ya uğrayarak, Dr. 
Carl Humann rehberliğinde yaptığı gezisinde buranın güzel 
bir Anadolu şehri olduğundan bahseder. (150) 
Cumhuriyet öncesi devirlerde Bergama’da Türkler, Rumlar, 
Yahudiler ve Ermeniler beraberce yaşamaktadır. Şehrin orta-
sından akan çayın kaleye bakan tarafında Rumlar, çayın sağ 
ve sol kıyısında ise bir şerit halinde Yahudiler ve Ermeniler 
yerleşmiştir. 
1899 yılındaki Salnameye göre: 23590 nüfuslu Bergama’da 
17139 Türk, 3585 Rum, 281 Ermeni 495 Yahudi ve 74 diğer 
azınlığın varlığı tespit edilir.(151) 12 Haziran 1919 da Yunan 
işgaline uğrayan Bergama 14 Eylül 1922’de bu işgalden kur-
tulur. 

Her Evi Kirkit Sesli Batı Anadolu’nun Muhteşem Halı Bölgesi Bergama 

Halı, Bergama, Yağcıbedir Oymağı, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek , Soma 
Bergama da denen Yağcıbedir Oymağınca Yapraklı veya sarı namazlağ de-
nen tasarım, (2008’de Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonunda) (FK) 
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Halı, Bergama, Merkez, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek, Erken dönemlerde Bellini grubu olarak tanımlanan Kabe metaf alanlı klasik Bergama köy halısı tasarımı, (2008’de Sn. 
Selçuk Mergen Koleksiyonunda) (FK) 



1839 Tanzimat’ın ilanından sonra Türkmen göçer oymaklar için 
Karesi Sancağında bağımsız bir muhassıllık devreye sokulur. Bu 
oymaklar da eyalet müşirleri yönetimi altına verilir. 1842’de çözüm 
yolu göçer aşiretlerin yaylak ve kışlak için başka yerlere gitmeye-
rek kaza içinde kalmalarıdır. Bu çalışmaların sonucunda Kozak’ta 
yerleşen köylerin Edremit, Burhaniye, Çanakkale ile bağları kesilir. 
1858-64 yılları arasında Edremit kışlası ile Bergama yaylalarında 
yaşayan aşiretler 40 yerde köy haline getirilerek yerleştirilir.(152) 
Karesi (Balıkesir) Sancağı, Bergama Kazasının en önemli Türkmen 
oymakları, Akçakoyunlu, Burhanlı, Caferli, Çepni, Hardal, Karake-
çili, Kılaz, Kubaş, Söğütlü, Yağcıbedir taifeleridir.(153) Bu oymaklar 
Menemen’den başlayarak Kaz Dağlarına kadar çok geniş bölgede 
Madra, Musluk, Kaz Dağı, At Kayası, Hisar Dagı, Eybek Dağı ya-
maçlarını yurt tutarlar: 
Çepni Oymağı: Pınar Köy, Yalnızev, Narlıca, Sarıdere ve Büyük Oba 
köylerinde, Hardal Oymağı: Hasan Ağa ve Merdivenli Köylerinde, 
Dericili Oymağı: Tekkedere, Ça-
lıbahçe, Bahçedere ve Öküzköy 
Köylerinde, Kağan Oymağı: Ka-
tıralan, Kıryayla, Uzunburun, 
Tilkitepe köylerinde, Çaparlı Oy-
mağı: Örlemiş, Kızıltepe ve Ki-
limalanı Köylerinde, Karakocalı 
Oymağı: Necipler Köyünde, Yağ-
cıbedir Oymağı: Kocaoba, Kıro-
ba, Samanlık, Yenice, Çağlan, 
Çakırlar, Yanıköde köylerinde, 
Kılaz Oymağı: Mezarardı, Kıranlı, 
Çamoba, Durmuşlar Köylerinde, 
Harmanlı Oymağı: Menemen 
ilçesi tarafında, Karakeçili Oy-
mağı: Çaltıkoru Köyünde, Kınık 
Oymağı: Kınık Köyünde, Bayad 
Oymağı Bayad Köyünde, Köşe-
ler Oymağı: Kazdağı Köylerinde, 
Yeğenler Oymağı: Kazdağı Köy-
lerinde, Kulcan Oymağı: Kozak 
çevresi köylerinde, Sozğuş Oy-
mağı: Kozak köylerinde, Karaca Oymağı: Kazdağlarında ve Karkar-
camar Oymağı da yine Kaz Dağlarında yerleşirler. Bunların dışında 
Bergama yöresinde Tahtacı Oymağı, Türkmen Oymağı, Kızılkeçili 
Oymağı, Kaşıkçı Oymağı, İnceoğlan Oymağı, Gaylan, Tolgarlar, 
Kubaş, Başımkızdı, Musaceli, Bozulus gibi Türkmen oymakları da 
tespit edilir.(154) 
14. yüzyıl sonlarında inşa edilen Ulu Camii, Ulu Camii köprüsü, 
Tabaklar Hamamı ve Tabaklar Köprüsü ile bu yüzyıldan itibaren ba-
yındır Türk şehri haline getirilen Bergama’da önemli erken devir 
yerleşik bir Türkmen nüfusun bulunduğu görülür. Yerleşik Türk-
men nüfusuyla; dokumacılık, dericilik ve yağcılığın yapıldığı, bu 
alanlardaki ürünlerini kendi iç pazarları dışında dış pazarlara da 
satan Bergama’da, halıcılığın da bu ihracat içinde önemli bir pa-
yının olduğu Avrupa tablolarında görülen erken Bergama halıla-
rından anlaşılır. Batılı soyluların salonlarını süsleyen ve tablolarda 
yer alan prestij ürünü Türkmen halıları; Anadolu diğer geleneksel 
halı dokuma merkezleriyle beraber, büyük bir olasılıkla Bergama ve 
çevresinde dokunup Avrupa’ya bu erken dönemde giden örnekler-

dir. Erken dönem Batı Anadolu Bergama Halıları bölümünde de-
taylandığı gibi; Holbein, Lotto, Bellini, Memling ve daha nice ünlü 
ressam tarafından resmedilen erken dönem Türk halılarıyla ilgili 
olarak bir çok halı araştırmacısı, bu tarz desen yapısındaki halıların 
dokunduğu ve ihraç edildiği merkezin, Bergama ve çevresi oldu-
ğunda hemfikirdir. Ressam tablolarına göre betimlenen halılara ait 
bir çok örneğin önceleri Uşak ve çevresinde dokunduğu zannedilir. 
Ancak, Uşak atölye dokuması ve nakkaş tasarımlı halılar dışında, 
Avrupa’da, geleneksel Bergama tasarımlı halılar ortaya çıktıkça bu 
halıların, Uşak öncesi dönemde Bergama çevresinde dokunduğu 
daha çok netleşir. 
17.yüzyıl başlarından itibaren Devleti Aliye’de üst düzeyde gelişen 
seramik, cam, hat, tezhip, kumaş ve cilt sanatlarındaki nakkaş ta-
sarımlı el sanatları, halıcılık alanında yeni gelişmelerin gündeme 
geldiği önemli bir dönem olur. Saray Ehl-i Hiref’ine bağlı nakkaş-
larla gelişen sanatlar, geleneksel tasarım alışkanlıklarıyla üretimin 
yapıldığı alanları etkisi altına alır ve küçük veya büyük şemse ma-

dalyonlu halı desenleri, bu dö-
nemin adeta marka tasarımı olur. 
Uşak’ın nakkaş tasarımlı atöl-
ye halıları dışında Batı Anadolu 
Bergama çevresi dokumaları 
Büyük madalyonlu halıların ilk 
evresini, sekizgen madalyonlu 
halılardan aşina olduğumuz, halı 
zemininde yer alan üçe bölün-
müş saha içinde ortada büyük 
kare madalyon ile, alt ve üst-
te yer alan daha küçük formlu 
ikişer adet madalyondan olu-
şan geleneksel tasarımlı halılar 
oluşturur. Bergama çevresinin 
en önemli ezoterik tasarım ge-
leneği yüzyıllardır bozulmadan 
böyle tekrar ederek bu tasarım 
da adeta geleneksel Bergama 
markası olur. 
Bergama’lı müzeci Bayatlı, Ber-

gama çevresinde yaptığı önemli araştırmalardan bazılarını halı ve 
kilimler üzerine yoğunlaştırır ve bu alandaki en önemli hizmetini 
Müze Müdürlüğüne kazandırdığı bu çevre dokumaları ile ilgili kıy-
metli koleksiyon ile ölümsüzleştirir: 
“Bergama ve köylerinde XIX. Asır sonlarına kadar tezgahsız bir ev 
yok gibiydi. Hemen her evde pamuk bezi tezgahı veya halı tezgahı 
bulunurdu. Yapağı taranır, eğirilir, halı ve kilim dokunurdu. Pamuk 
evdeki çıkrıklarda mahlıç yapılır, çıkrıkta eğirilir, beyaz veya alaca 
bez dokunurdu.” (155) 
“Tezgahı olmayan köylerde -mesela Çepni Aşireti (Tepeköy)- hay-
vancılıktan elde edilen yün bükülür, boyanır, yumaklanır ve ilçe-
ye (Bergama’ya) “mutaf” olarak adlandırılan dokumacılara yol-
lanır. Mutafın ücreti karşılığı dokuduğu bu yün kilimlere “cacala” 
denir.”(156) Öyle anlaşılır ki, son dönemlere kadar Bergama ve 
çevresi adeta Anadolu’nun dokuma merkezidir. Çünkü neredeyse 
obalarda ve köylerde tezgahsız bir ev yok gibidir... 

Halı, Bergama, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek , Holbein III grup olarak bilinen tasarım, Bergama 
klasik madalyonlu halılarını oluşturur (2008’de Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonunda) (FK) 
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Halı, Kız Bergama (Oba namazlağ), Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



Batı Anadolu Bergama çevresinde dokunmuş olması mümkün 
birçok halı grubu, sonraki yüzyıllarda göçerlerin yerleşme-
siyle birlikte coğrafi sınıflamaya geçerek Yağcıbedir, Kazdağı 
(Çanakkale), Yuntdağı, Yüncü ve Kozak grubu halılar ismiy-
le Bergama çevresindeki büyük anonim tasarım belleğinden 
beslenerek coğrafi yer adı dokumalarına konu olurlar. 19. yy. 

ikinci yarısından itibaren iskanlaşan bölgede oluşan gelenek-
sel dokuma yapısı içinde kimliğini bulan Yağcıbedir, Yüncü, 
Kazdağı (Çanakkale), Yuntdağı, Kozak grubu dokumalar, Ber-
gama çevresi erken dönmelere özgü geleneksel estetik ano-
nim kültür köklerinden beslenen gruplardır:

Devleti Aliye Osmanlı arşivinde “Taife-i Yağcıbedir” olarak 
kayıt altına alınan Yağcıbedir oymağının ismi; Türkiye’de çok 
karıştırılan konuların başında gelir. Osmanlı kelime ve kav-
ram dizini içinde yaycı diye bir kavram olmadığı, anladığımız 
anlamda yayın Osmanlıcada keman, yaycıya da kemankeş 
dendiği gerçeği göz ardı edilince, konuyu günümüzdeki “yay” 
üretimine bağlayıp bu oymağa, 
Osmanlı askerlerinin yay ihtiyacını 
ürettikleri için “Yaycıbedir” dendiği 
anlatılır. (157) 
Yağcıbedir Türkmen oymağı, Kuzey 
Batı Anadolu’da çok geniş bir böl-
gede yaşayan, 186O’lı yıllar sonra-
sında zorunlu olarak konar göçer 
olarak yaşadıkları Balıkesir, Sındır-
gı çevresi, Kazdağları ve Bergama 
çevresine iskan ettirilen, gelenek-
sel dokuma kültürlerini günümüz-
de bile severek yaşatan ve en çok 
tanınan Türkmen oymağıdır: 
“Bergama’nın batısında 1051 ra-
kımlı Geyik dağının eteklerinde 
bulunan Mazılı, İslamlar, Kızılçukur, 
Demirciler, Kıroba, Kocaoba, Yeni-
ce, Samanlık, Çağlan, Çakırlar ve 
Yanigüde (Yağcıbedir) köylerinde 
halı, kilim, heybe, torba, çuval ve 
çul dokunmaktadır. Bu köylerde 
dokunan halıların başlıca üç çe-
şidi vardır: Oba namazla, Karagöz 
namazla, Yapraklı (Sarı) namazla... 
Bunlardan oba namazlasının baş 
tarafına yünden süsleri bulunanı 
gelinler içindir. Her kızın böyle bir 
namazlası bulunur.”(158) 
Balıkesir Sındırgı çevresine yerleşen önemli orandaki Yağcıbe-
dir köylerinde “Sındırgı” halısı adı altında üretilen geleneksel 
bütün tasarımlar Yağcıbedir Türkmen Oymağı geleneksel ha-
lılarından oluşur. Yine Kazdağları çevresindeki Yağcıbedir ha-
lıları ve bir çok Bergama köyünde yerleşik Yağcıbedir halıları 
çok ufak tefek farklılıklarla aynı temel geleneksel renk ve tasa-
rımıyla Yağcıbedir oymak estetiğini geniş bir coğrafyada yaşa-
tan halılardır. Milas halılarında olduğu gibi Yağcıbedir halıları 
da “geleneksel-ticari” halılarımız içinde geleneksel kimlikleri, 
bu ticarileşmeye rağmen daha az dejenere olan ender halı 
ticari üretimlerimizin başında gelir: 

“Yağcıbedir halılarının eskileri ve iyileri zarif ve güzeldir. Yünü 
sıkı ve uzundur. Desimetrekarede 800-1000 düğüm vardır. 
Renk olarak koyu mavi, Fes rengi, güvez ve koyu kırmızı kul-
lanılmıştır. Bu renkleri uzun süre muhafaza ederler. Halı, do-
kunduktan bir müddet sonra kaba havını atar ve kadife gibi 
parlar.”(159) 

Bergama’da “Kız Bergama” veya 
“Oba namazlası” diye tanınan ha-
lılar, bütün Bergama Yagcıbedir 
Türkmen köylerinde halen en yay-
gın şekilde dokunan tasarımlardır. 
Bergama Müzesinde Sn. Bayatlı 
tarafından çevreden toplanan müze 
koleksiyonu ve Sn. Selçuk Mergen 
koleksiyonlarında bulunan Yağ-
cıbedir halıları 32x40 ve 34x46 gibi 
orta ince kaliteleri, tamamen doğal 
boyalı ilmeleri ve hiç eskimeyen 
desenleri ile bu grup halılar için-
de en kıymetli koleksiyon sayılır. 
Bergama çevresi Yağcıbedir köy-
lerinden Yenice, Samanlık, Çağlan, 
Mazılı ve Kocaoba’da, Yağcıbedir 
Türkmenlerine özgü halıcılık 2001 
yılındaki araştırmamızda kısmen 
devam ediyordu. Ancak bütün 
Anadolu’da olduğu gibi bugün halı, 
kilim dokuma kültürü yavaş yavaş 
unutulmaya başlamış durumdadır. 
Yağcıbedir renkleri konusunda; 
“Bugün unutulmak üzere olan bu 
boyalar hakkında yaşlı kadınlardan 
elde edilen bilgiler şöyledir: Meşe 
kabuğu: (Buna telli mazı’da derler) 

Kahverengi ve siyah boyar. Palamut tırnağı: Siyah boyar. Nar 
kabuğu: Kahverengi ve siyah boyar. Ceviz Kabuğu: Kahveren-
gi boyar. Kök boya: Vişne rengi boyar. İlice Çamuru (Hamur 
boya) siyah boyar. Çömlek boya (Çivit): Lacivert boyar. Asma 
yaprağı: sarı boyar. “(160) Mordanlamada ise: “Bu boyaları sa-
bitlemede şap, tuz ve yoğurt suyunda paslandırılmış demirden 
faydalanılır. Sabitleştirmede bir yöntem de boyanmış yünü üç 
gün süreyle gübreli toprak içinde muhafaza etmektir.” (161) 
Ancak bugün mordan ve doğal boyamacılığın hiçbir yöntemi 
bölgede artık kullanılmıyor. Sadece kırmızı boyanırken poşet 
hazır boyaya ilave doğal boyarmadde olarak yeşil taze erik 
atılıyor.

Yağcıbedir Halıları 

Halı, Kız Bergama (Oba namazlağ), Batı Anadolu, 20.yy. ilk çeyrek Sn. 
Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 
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Halı, Yağcıbedir, Bergama veya Sındırgı, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 





Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                               412

Halı, Yüncü, Bergama, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



Bergama çevresi Yagcıbedir dokumalarına has etnografik bir 
gelenek de oba namazla denilen halılarda kilimliklerdeki eği-
rilmemiş yün düğümlerdir. Sn. Bayatlı, bunların gelin çeyizi 
yaygılarda kullanıldığını belirtir. Ancak buna benzer bir başka 
uygulamada, bu yünlerin nazarlık olarak bırakıldığıdır: “Ana-
dolu halılarından Bergama halısını ayıran bir diğer husus ise 
nazarlık işaretleridir. Dokuyucu halısını dokurken ani olarak 
gelen bir ziyaretçinin nazarı değmemesi için yumağından bir 
parça koparır ve halının baştaki kilim kısmının bir tarafına di-
ker. Aynı şekilde ikinci bir ziyaret olursa başka renkte bir yün 
yumağından yine bir parça koparır ve evvelkinin üzerine diker. 
Ve bunu da kafi görmezse bunların her birine birer düğme 
diker. Ege sahillerinden toplanmış küçük deniz hayvanı ka-
buklarının da düğme yerine kullanıldığı olur. Bazı halıların orta 
ve baş tarafında sallanan yünden püsküller de nazarlık olmak 
üzere takılır.”(162)

”Hicri 921-979, miladi 1515-1571 ta-
rihli Balıkesir Şeri mahkeme sicillerine 
göre “Yüncü” aşiretinin, Balıkesir İvrindi 
kazası civarındaki Taşlı, Akgök, Karage-
dik bölgelerine yerleştirildikleri yazılıdır. 
Ancak Balıkesir Savaştepe, Yüncüören 
köyü yörükleri ile yaptığımız görüşmede 
yüncülerin bir zamanlar Bursa yakınla-
rında kışlayıp, yazları da şimdi yerleş-
miş oldukları Yüncüören (Kocaören), 
Dereköy, Dallımandıra, Yaren, Beyköy 
köylerinin bulunduğu yerlerde yaylaya 
çıktıklarını belirtmişlerdir.”(163) 
Yün ipliği imal ederek satma gelenekleri 
dolayısıyla adlarına “Yüncü Türkmenleri” 
denilen oymağın, Yagcıbedir grubundan 
daha erken dönemlerde yerleşik düzene 
geçtikleri anlaşılır. Bu yüzden Bergama 
çevresindeki Yagcıbedir köylerini gezer-
ken, bütün Yağcıbedirliler kendi kim-
liklerini bilirken, Bergama çevresindeki 
Yüncü köy isimlerini bile tespit etmekte zorluk çekilir. (164) 
Kendilerine özgü renk ve desen yapısı ile diğer Türkmen grup-
larından çok farklı halı ve kilim geleneği bulunan Yüncülerin, 
tıpkı grup kimliklerini unuttukları gibi, yakın dönemlerden iti-
baren bu dokuma geleneklerini de unuttukları anlaşılır. Bugün 
artık Türkiye, Avrupa ve Amerika müze veya özel koleksiyonla-
rının en değerli parçaları durumundaki yüncü halı ve kilimleri, 
bu nadirlikleri ile bir kat daha önem kazanmış halılardır. 

“Kozak”; yaklaşık 18 köyden oluşan ve Bergama’nın kuzey do-
ğusundaki fıstık çamı ormanıyla meşhur bölgenin genel bir 
adıdır. Bergama’lılar, yaklaşık 20 km. uzaklıktan başlayarak, 

Kazdağlarına kadar olan bu ormanlık yaylalara “Kozak yaylası” 
derler. Yukarıbey Nahiyesi merkez olmak üzere Karaveliler, Kı-
ranlı, Çamavlu, Güneşli (Tekke), Göbeller, Terzihaliller, Kaplan, 
Hacıhamzalar, Aşağıcuma, Aşağıbey, Hisarköy, Ayvatlar, Yuka-
rıcuma, Demircidere ve Okçular gibi yaklaşık 18 köy Kozak 
Bölgesini oluşturur. 
“Bergama’yı tanıtan, ulaşabildiğimiz bütün yayınlarda, Kozak 
yaylası ve Kozak fıstığı o kadar övgü dolu anlatılır ki, Kozak’a 
doğru giderken, bunların yöre araştırmacılarının doğal duy-
gusal abartılar olacağı düşünülür. Türkiye’nin birçok yerini 
görme şansına sahip olanlar için rahatlıkla söylenebilir ki; 
Bergama’dan Kozak’a 21 kilometre uzaklıktaki yoldan Kozak 
çanağını bütün panoraması ile gören noktaya ulaştı-ğınızda, 
Kozakla ilgili bütün söylenenler az kalır. Siz de, yolda her 500 
metrede bir durun ve bu eşsiz manzarayı düşünce dünyanızın 
belleğine kaydedin: Cennet Dünya’nın, cennet köşelerinden 
biri de muhakkak ki Kozak’tır.” (165)
Yöredeki bütün insanların hayatını değiştiren Kozak Fıstığı zi-
raatı, belki de doğal olarak çok eskiden iyi bir dokuma gele-

neği olan bu çevreyi de kültür değişiminin 
çarkları arasına almış durumdadır. 
Kozakların ormanlık alanda çok yüksek 
ağaçlardan indirilmesi, harmanlarda gü-
neşte kurutulması, açılan kozak içinden 
fıstıklarının çıkartılabilmesi amacıyla dö-
vülmesi, kozak içinden çıkan sert kabuklu 
fıstığın harmanlanması, yıkanması ve te-
mizlenmesinden sonra artık fabrikasyon 
hale gelmiş kırma atölyelerinde kırılarak 
iç fıstığa ulaşılabilmesi aşamalarını yoğun 
bir tempoda yaşam tarzı edinen Kozak 
köylüleri için; el sanatları veya el doku-
ması halı ve kilimler artık iktisadi değerini 
kaybetmiş durumda. 
Bu çevre ile ilgili araştırmalarına sık 
başvurduğumuz Sn. Osman Bayatlı’nın 
1957’de, verdiği bilgilerde, Bergama, Ko-
zak dokumacılık geleneğinin son dönem-
leri detaylı olarak görülür. Özellikle Kozak 
ve çevresi halı ve kilimleriyle ilgili bilgile-

rinden, bu alanın halı ve kilim geleneksel kültürü açısından 
zengin bir dokuma bölgesi olduğu anlaşılır: 
“Bergama’nın kuzeyinde bulunan 500 rakımlı Kozak yaylasının 
18 köyünden, Yukarıbey, Çamavlu, Terzihaliller, Hacıhamzalar, 
Yukarıcuma ve Aşağıcuma köylerinde halı, kilim, heybe, torba 
ile pamuk bezi dokunmaktadır. Eskiden Kozak köylerinin he-
men her evinde tezgah vardı, kızlar küçük yaştan halı ustrası 
(ilme bıçağı) kullanmasını öğrenirlerdi” (166) 
Sn. Bayatlı ve sonrasındaki Müzecilerin gayretleriyle Bergama 
Müzesinde oluşturulmuş kıymetli halı ve kilim koleksiyonu 
içinde bulunan Kozak çevresi geleneksel halı, kilim, heybe ve 
torba dokumaları, bu çevrenin yakın tarihe kadar çok iyi bir 
Bergama ve çevresi “geleneksel köy el halıları” üretim merkezi 
olduğunu gösterir örneklerdir.

Yüncü Halıları

Kozak Halıları

Halı, Kozak, Türkiye, (Bergama, Batı Anadolu) 19.yy., 
162x228 cm. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Env No: 1974.149.36 (Met Museum Arşivi) 
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Halı, Yağcıbedir Seccade, Bergama, Batı Anadolu, 19.yy. ilk çeyrek Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM)            
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Halı, Çanakkale, Türkiye, (Kazdağı, Batı Anadolu) 18-19.yy., 147x192 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, Env No: 1974.149.29 (Met Museum Arşivi) 



Bütün Karesioğulları bölgesi gibi, 1860’lı yıllardan sonra Kaz-
dağları bölgesinde zorunlu olarak iskan ettirilmiş bulunan 
Türkmen gruplarının dokumaları, son yüzyılımızda Ezine, Ay-
valık veya Çanakkale grubu olarak etiketlendirilir. 
Kazdağları geleneksel dokuma halılarında, son dönem doku-
yucularının tanımladığı(!) isimlerle; zeminlerinde arka arkaya 
sıralanmış stilize turna motiflerinden dolayı adına “Turnalı” de-
nilen tasarımlar; zemininde sekizgen büyük iki madalyon içine 
yerleştirilmiş Çarklı elek motifinden dolayı adına “Çarklı elekli” 
denilen tasarımlar, zemininde iki büyük sekizgen madalyon 
içine yerleştirilmiş elek motifli madalyonlar dolayısıyla “Elek-
li” denilen tasarımlar, zemininde ok biçimi uzantıları bulunan 
madalyonlar dolayısıyla “Oklu” denilen tasarımlar, bir madal-
yonun alt ve üst kısmına yerleştirilmiş sarı zeminli üçgen 
alınlık motifleri dolayısıyla adına “Sarıbaş” denilen tasarımlar, 
birbirine bağlı basamaklı kutular formunda düzenlenmiş ma-
dalyonları ile dikkati çeken ve adına “Ba-
ratlı” denilen bütün bu tasarımlar aslında 
yerleşik düzene geçmeden önce bütün 
bir Karesioğulları kışlak ve yaylalarında 
konar göçer durumdaki bazı oymakların 
geleneksel ezoterik tasarımları olup yer-
leşik düzene geçtikleri Kazdağları coğrafi 
alanına göre artık Çanakkale halıları ola-
rak betimlenirler. (167) 
Türkiye ve yurtdışı Müze ve Özel kolek-
siyonların içinde yayınlanmış ve 19. yüz-
yılın ikinci yarısından önceye tarihlen-
dirilmiş olan Batı Anadolu Bergama ve 
çevresi dokumaları, çok zengin tasarımlı 
bir çok halı grubundan oluşmakta olup, 
bu oymaklara ait çok eski geleneksel 
tasarımlar gerek dokuma teknik yapıları 
ile gerek renk düzenleri ile Bergama ve 
çevresi dokumalarının tasarım havuzun-
dan beslenir: 
“Yörede (Bergama Kozak Yaylası köyleri) 
halkın geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve halıcılığa dayanır. 
Adı geçen köylerde yerleşik hayatın yanında göçebelik gele-
neği hala sürmektedir. Bu çevredeki her köyün Kozak ve Kaz-
dağlarında bir yaylası vardır.” (168)

Bugün idari yapılanma içinde bazı köyleri Manisa ve Balıkesir 
sınırlarında kalan, Yuntdağı Türkmen köy yerleşimleri de tıp-
kı Karesioğulları bölgesi geleneksel tasarımları gibi, Osmanlı 
Devleti idari yapılanması içinde yakın zamana kadar Karesi 
sancağı (Balıkesir, Bergama, Kazdağları) yerleşimi olarak gö-
rülüp, bunlara ait geleneksel kültür mirası ve el sanatları da 
Bergama ve çevresi geleneksel kültürü içinde ele alınıp ta-
nımlanır: 

“Osmanlı salnamelerinde (1326) İzmir Sancağına bağlı Ber-
gama Kazasının şu nahiyelerden oluştuğu görülür: 1. Nıfs-ı 
Bergama (Merkez) 2. Ilıca-ı Bergama (Turanlı) 3.Nevahi-i Ber-
gama (Kınık) 4.Kiliseköy (Reşadiye-Zeytindağ) 5. Ayazmend 
(Altınova) 6. Kozak 7. Dikili 8. Çandarlı. Buna göre Bergama, 
bir ucu Madra Dağı, bir ucu Ege Denizi olan geniş bir coğraf-
yayı içine alır.”(169) 
Son dönem kaynaklarında belirlenen bu büyük coğrafi yapı 
içinde de gene son devirler Bergama halılarını ele alan araş-
tırmacılar (O. Bayatlı, N. Özhan, F. Akbil, E. Eriş) bu çevredeki 
dokumaları, sadece Yagcıbedir, Kozak ve Yuntdağı grubu halı-
ları ve kilimleri altında sınıflandırırlar: 
“XIX. Asır sonlarına kadar Bergama ve köylerinde hemen he-
men her evde dokuma tezgahı bulunmakta idi Bugün ise Ber-
gama’nın ancak üç bölgesinin bazı köylerinde dokumacılık kal-
mıştır... Bergama’nın güneyinde 1084 rakımlı yaylada bulunan 

60 kadar köyden bilhassa Seklik, Atçılar, 
Sarıahmetler, Maldan, Süngüllü, Pınar-
köy, Karahüseyinli, İsmailli, Bayramcılar 
ve Yeniceköy’de (Yuntdağı köyleri) halı, 
kilim, heybe ve torba dokunmaktadır... 
Yuntdağı’da dokunan halılar deveboynu, 
yeşilbaş ve düz biçim isimlerini alırlar. 
Renkler koyu kiraz kırmızısı, koyu mavi 
ve natürel devetüyü rengidir.” (170) 
“Bergama’nın güneyindeki 60 kadar yö-
rük köyünden bilhassa Hacıömerli, Sek-
lik, Atçılar, Sarıahmetler, Karahüseyinli, 
İsmailli ve Yeniceköy gibi Yuntdağı köy-
lerinde halı dokumacılığI devam ettiril-
mektedir. “(171) 
“Bugün ise Bergama’nın ancak üç bölge-
sinin bazı köylerinde dokumacılık kalmış-
tır: Kozak, Yunddağ ve Yagcibedir...”(172) 
Erken Bergama ve çevresi halıları bö-
lümünde betimlemeye çalıştığımız gibi, 
gerçekten büyük bir coğrafyaya sahip 

Bergama ve çevresinin, 14. yüzyıldan itibaren mamur bir 
Türkmen şehri haline getirilen “kentli” yapısıyla, etrafındaki 
konar- göçerliğe müsait muhteşem yaylalarıyla, hem yerle-
şik düzendeki Türkmen sosyal gruplarının, hem konar- göçer 
Türkmen sosyal gruplarının hem göçer Türkmen oymakların 
daimi ve hareketli bir iskanına ev sahipliği yapması avantajını 
hep bir arada yaşadığını görürüz. 
Bu açıdan bakıldığında, bu kadar çok zenginlik içindeki halı 
veya dokumacılık geleneğinin bir arada bulunduğu başka 
Anadolu Türkmen geleneksel etnografik yapısına ender rast-
lanabileceği anlaşılır. Yuntdağı Türkmen grubu dokumacılık 
kültürü; işte bu Bergama ve çevresi geleneksel anonim estetik 
zenginliği içinde, ondan hayat bulan bir dokuma kültür havza-
sını bize yansıtır.

Kazdağı (Çanakkale) Halıları 

Yuntdağı Halıları

Halı, Yuntdağı, Bergama, Batı Anadolu, 19. Yy. ilk çeyrek, 
Sivas Müzesi Env. No: 162, Ebat: 65x85 cm. Sivas Mer-
kez Kerimçavuş Camii (FK) 
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19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-319. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-3
ANTALYA KOVANLIK (DÖŞEMEALTI) HALILARIANTALYA KOVANLIK (DÖŞEMEALTI) HALILARI

Halı, Kovanlık, Döşemealtı, Antalya, 19.yy. İkinci yarı, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



19. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-319. YÜZYIL ANADOLU HALILARI-3
ANTALYA KOVANLIK (DÖŞEMEALTI) HALILARIANTALYA KOVANLIK (DÖŞEMEALTI) HALILARI
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Halı, Kovanlık, Seccade, Döşemealtı, Antalya, 19.yy. İkinci yarı, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



Antalya isminin, Bergama Kralı II. Attalos’a dayandığı düşünü-
lür: “Antik çağlarda Attaleai adıyla anılan şehir, Atalia, Adalia, 
Ortaçağ Batı kaynaklarında Satalia, Arap ve Türk kaynaklarında 
ise Antâliyye, Adalya şeklinde geçer... Türklerin Anadolu’ya 
fethi sırasında Süleyman Şah burayı alır ve şehir 1103’e ka-
dar Selçuklular hâkimiyetinde kalır. 1103’te Bizans İmparatoru 
Alexis Komnenos’un kuvvetleri tarafından geri alınıp, Bizans 
ve Türkler arasında birkaç defa el değiştirir... Bu sıralarda şehir 
önemli bir ithalât ve ihracat limanı durumunda olup Avrupa ve 
Mısır ticaret gemilerinin uğrak noktasıdır. Bu sebeple Antal-
ya’da Bizans hâkimiyeti döneminde dahi bir Müslüman tüccar 
kolonisi mevcuttur... I. Gıyâseddin Keyhusrev 1207’de Latin 
idaresinden memnun olmayan Rumlar’ın desteğiyle ikinci 
fethi gerçekleştirir... Mübârizüd-
din Ertokuş’u valilik ve subaşılığa 
getirerek, şehre birer kadı, imam, 
müezzin ve hatip tayin eder; ayrıca 
kalenin surlarını onartır ve bir de 
mescit yaptırır... Antalya’nın fethi, 
buraya yavaş yavaş bir Türk şehri 
hüviyeti kazandırır. Kıbrıslı Latin-
ler’le yapılan ticaret antlaşması bu 
gelişmede önemli rol oynar. Antal-
ya Limanı Selçuklu deniz kuvvetleri 
için önemli bir üs durumuna gelir... 
Kıbrıs kralının desteği ile şehirde-
ki yerli Hıristiyan ahalinin çıkardığı 
isyan sonucu Antalya 1212’de Kıb-
rıslılar’ın eline geçer; fakat 1216’da 
İzzeddin Keykâvus tarafından ye-
niden fethedilerek valiliği tekrar 
Mübârizüddin Ertokuş’a verilir, kale 
onarılır, bir takım iktisadî tedbirler 
alınır, eski rıhtım ve mendirekler 
tamir edilip bir de tersane kurulur, 
böylece şehir Selçukluların Akdeniz 
donanmasının merkezi olup bura-
daki valiler, “Melikü’s-sevâhil, Emîrü’s-sevâhil” (Sahiller Emir-
liği) olarak anılır.” (173)
1250’li yıllar sonrası Moğol İlhanlı akınları ile Selçuklu Devle-
ti’nin iyice zayıflaması üzerine Emir’us Sevahil, Isparta Eğirdir 
merkezli Hamîdoğulları idaresine geçer: “Ebü’l-Fidâ’nın kay-
dettiğine göre, Hamîd Türkmenleri Beyi Feleküddin Dündar 
Bey, gezmek için kale dışına çıkan Antalya hâkiminin esir düş-
mesi üzerine şehri zapt eder. Dündar Bey, Antalya’yı kardeşi 
Yûnus Bey’e verir... Daha sonra Antalya’ya sahip olan Mübâ-
rizüddin Mehmed Bey, Kıbrıslı Latinler’le amansız bir müca-
deleye girişir. Kıbrıs Kralı Pierre, 1361’de şehri ele geçirerek 
Tekeoğulları’nı geriye çekilmeye mecbur eder. Mehmed Bey’in 
Antalya’yı tekrar ele geçirme teşebbüsleri uzun mücadeleler 
sonunda başarıya ulaşır ve 1373’te buraya yeniden hâkim olur. 
Osmanlı kaynaklarında Teke Bey olarak geçen Mübarizuddin 
Mehmed Bey’den sonra bir müddet daha Tekeoğulları hâki-
miyetinde kalan şehir, nihayet Yıldırım Bayezid tarafından zapt 
edilerek muhafızlığı Fîruz Bey’e verilir.”(173) 

Osmanlı idaresindeki Teke Sancağı (Antalya), doğuda Alaiye 
Sancağı’na bağlı Manavgat Kazası, batıda Menteşe (Muğ-
la) Sancağı’na bağlı Meğri (Fethiye) Kazası, kuzeyde Hamid 
(Isparta) Sancağı ve Terkemiş (Burdur) Sancağı ile komşu 
önemli bir ticari merkez olur. 
Teke Sancağı adı konusunda kaynaklarda farklı görüşler bu-
lunur. F. Sümer, büyük Dulkadirli Elinin 11. Oymağı olarak 
“Tekelü oymağı” adını kayda geçer. (174) Horasan’dan gelen 
büyük Oğuz Eli ve boylarının göçü önce Halep Amik ovası 
hattında kışlar ve buradan Anadolu’ya yerleşmek üzere konar 
göçer Türkmenlerin büyük göçü başlar. Bir büyük hat Elbistan 
Malatya üzerinden Sivas’a kuzeye taşınırken, diğer büyük hat 
Elbistan Uzunyayla Kayseri üzerinden Ankara ve batıya ulaşır. 

Bir büyük hat, Torosları takip ederek 
İç-il sahillerine gelir. Mut üzerinden 
bir kol Karaman Konya Aksaray gü-
zergahına devam ederken, diğer kol 
sahilden Serik, Antalya’ya uzanır ve 
buradan Isparta Anamas ve Burdur, 
Denizli yaylalarına çıkar. 
Sümer’e göre Teke tahrirlerinde 
çok az Tekelü Türkmenleri dışında, 
Yüreğir, Bayad, Yazır, Karkın, Bayın-
dır ve özellikle İğdir oymağına ait 
yerleşimler daha yaygındır: “Teke 
Sancağında Yazır obası sarı ve kara 
sıfatları ile iki kola ayrılır. Ayrıca Öz-
Kent adlı bir köyde de bu oymağın 
diğer bir kolu yaşar. Bunlardan 
başka, bu bölgede Yazır adlı iki köy 
de bulunur. Bütün bunlar Teke san-
cağında da, Hamid sancağında ol-
duğu gibi, oldukça mühim bir Yazır 
topluluğunun yerleşmiş olduğunu 
gösterir... Yazıcıoğlu Ali, Antalya’nın 
Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
fethini anlatırken “ol memleketin 

sahraları ve bîşeleri İğdir’den yörük evi ile doldu” demektedir 
ki, bu söz müellif zamanında İğdirler’in Teke sancağında kala-
balık bir halde yaşadıklarını gösterir.” (175)
Teke Sancağının “Tekelü” oymağından ziyade Teke Bey’le daha 
sıkı bir irtibatı vardır: “Hamidoğulları’nın Antalya kolunun Emir 
Mübârizü’d-din Mehmet Bey zamanında Teke İli olarak anılma-
ya başlandığı ve Teke Bey olarak da tanınan bu zattan sonra 
Tekeoğulları adını aldığı görüşü vardır... Zincirkıran ve Kacuk 
lakabı ile de tanınan Mübârizü’d-din Mehmed Bey’den, Kıbrıs 
kroniklerinde “Taca, Tacca, İl Tacca, Al Tacca, Taca Emiri, Sig-
nor Della Terra, Turco, İl Turco ve El Turco” şeklinde bahsedil-
mesi ve mücadeleci yapısı böyle bir yoruma zemin hazırlamış 
olsa da Mehmet Bey’e atfedilen bu sıfatın hakim olduğu yöre 
adından kaynaklandığı ve Teke Beyi anlamı taşıdığı da muhte-
meldir. Ayrıca Osmanlı Devleti’ne ait tahrir ve evkaf kayıtlarının 
Mehmet Bey’in Teke Bey olarak anıldığı konusu da şüpheye 
yer bırakmadığı belirtilir.” (176

Teke Sancağı (Antalya) İskan Tarihi

Halı, Kovanlık, Seccade, Döşemealtı, Antalya, 19.yy. İkinci yarı, Sn. Sel-
çuk Mergen Koleksiyonu (SM) 
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Teke Sancağı Bizans döneminden itibaren Anadolu’dan Batı’ya 
açılan önemli bir limandır. Venedikli tüccarlar, Menteşe (Bodrum, 
Balat), Aydınoğulları (İzmir, Kuşadası) Karesioğulları (Bergama, 
Edremit) limanlarında ve İç Anadolu ticaret merkezi Sivas’ta etkin 
oldukları gibi Antalya Teke Sancağında da ticaretlerini rahatlıkla 
yapar konumdalardı. Selçuklu ve sonrasında Osmanlı Sultanları-
nın Anadolu ticaret yollarına verdikleri büyük önemle onlar, hiçbir 
güçlükle karşılaşmadan ticarî faaliyetlerini sürdürdüler:
“Onların ilgisini buraya çeken husus, Mısır ile Antalya arasında-
ki ticarî trafiğin yoğun olması idi. Gerçekten eski çağlardan beri 
Mısır ile olan ticaret çok canlıydı. Mısır’dan baharat, keten, şeker 
gibi maddeler Antalya’ya geliyor, oradan da meşe palamudu, kitre 
zamkı, şap, kereste, zift gibi sanayi malları dışarıya gönderiliyordu. 
Ayrıca Batı ile olan ticaret dolayı-
sıyla Antalya pazarlarında Avrupa 
malı kumaşlar bulunuyordu. Bu 
pazarda özellikle Venedikli, Ce-
nevizli tacirler önde geliyordu. 
Floransalı Bardi ailesi, ticaret 
maksadıyla limana gönderdikleri 
gemileri için %2 gümrük vergisi 
ödüyor çıkışta vergi vermeme im-
tiyazını elde etmiş bulunuyordu. 
Buna karşılık Kıbrıslı tüccarlar, 
hem giriş hem de çıkış için %2, 
simsariye olarak da yine %2 vergi 
ödemekle mükellef idiler... 
Selçuklu ve Tekeoğulları döne-
minde Antalya’nın iktisadî haya-
tında esnaf kuruluşlarının ve ahî-
lerin önemli rolleri olmuştur. İbn 
Battûta buraya geldiğinde kalaba-
lık bir ahî topluluğu ile karşılaşmış 
ve bir ahî zâviyesinde gecelemiş-
ti... Selçuklu dönemi Antalya’sı, 
burayı etraflı şekilde anlatan Arap 
seyyahların ifadesine göre, et-
rafı üç kat surlarla çevrili, bağlık 
bahçelik, mâmur bir şehirdi ve 
ticaret limanı olması sebebiyle 
etnik bakımdan karışık bir nüfusa 
sahipti. Şehirde asıl unsuru meydana getiren Türklerin yanı sıra 
Arap tüccarlar, Rumlar, Yahudiler ve Avrupalı tüccarlar bulunu-
yordu... Dış mahallelerin birinde, muhtemelen şehrin kuzey ke-
siminde yabancı tüccarlar ikamet ediyor ve bunların bulundukları 
mahalleye Minâ deniyordu. Şehrin esas kısmında yani limanın 
güneydoğu, batı ve kuzeydoğusunda Türkler, sur içinde ayrı bir 
mahallede ise Yahudiler bulunuyordu. Güneydoğudaki bölümde 
Rumlar oturuyor, pazar ve çarşılar Türk kesiminde yer alıyordu... 
1455 tarihli Tahrir Defteri’nde sadece Ahî Kızı, Ahî Yûsuf ve Çoban 
Ali mescidleri mahalleleri kaydedilen ve diğer mahallelerine yer 
verilmeyen Antalya’da, bu sıralarda, gelirleri çeşitli vakıflara ait en 
az 100 dükkân bulunuyordu... XVI. yüzyılın ilk yarısında şehirde 
22 müslim, 2 gayri müslim mahalle vardı. Mevcut 22 müslüman 
mahallesinin hemen hepsi de cami, mescid veya imaretin çevre-
sinde teşekkül etmişti... Şehirdeki Hıristiyanların çoğu kalenin ta-

miri ve bakımı hizmetiyle yükümlük karşılığında her çeşit vergiden 
muaf tutulmuşlardı... 
Antalya Limanı Mısır ve Suriye’den gelen ticaret mallarını Bursa’ya 
ileten yolun üzerinde önemli bir merkez olma özelliğini XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar devam ettirdi. İskenderiye ve Trablusşam liman-
larına gelen Hint malları buralardan Antalya’ya yollanıyor, oradan 
Batı Anadolu ve İç Anadolu’yu kat eden iki yolu takip ederek Bur-
sa’ya ulaşıyordu. Aynı şekilde Anadolu malları yine bu yollarla Mı-
sır ve Suriye, hatta Avrupa ülkelerine gönderiliyordu. XV. yüzyılda, 
Antalya mukataalarını gösteren bir deftere göre, Mısır ve Suriye 
limanlarından gelen baharat, şeker ve kumaş boyalarına karşılık 
kereste, demir, zift, Ankara sofları, pamuklu dokuma, ibrişim (ipek 
iplik- ipekle dokunmuş dokuma) gibi Anadolu malları ihraç edi-

liyordu...
1476-1477’de Antalya İskelesi 
gümrük gelirleri Finike İskele-
si’yle birlikte 450.000 akçeye 
ulaşıyor, Müslüman tüccarlar ile 
haraçgüzar tüccarlarından % 4, 
haraçgüzâr olmayan yabancı tüc-
carlardan ise % 5 gümrük resmi 
alınıyordu. Özellikle Bursalı Müs-
lüman tüccarlar bu ticarette önde 
geliyordu. Bu ticaret XVI. yüzyılda 
da sürdü... Ancak önce Mısır’ın, 
ardından da Rodos’un alınması 
sonucunda Mısır ile İstanbul ara-
sındaki doğrudan ticaret yolunun 
devreye girmesi, bu faal ticaret 
yolunun yön değiştirmesine se-
bep oldu... Nitekim 1560-1561 
tarihli Antalya gümrük defterine 
göre Mısır ve Suriye’den ticarî 
mal taşıyan gemiler limana yana-
şarak şeker, baharat ve esir ge-
tiriyorlardı. Ayrıca buradan halı, 
kilim, kuru meyve, deri, kaşık, 
pamuklu dokumalar gibi Anado-
lu malları ihraç ediliyordu.. XIX. 
yüzyıl başlarında 15.000 olarak 
tahmin edilen nüfusu bu yüzyılın 

sonlarına ait tahminlere göre 13.000 ile 25.000 dolayında idi. 
Bu sıralarda deniz nakliyatı ve ticaretinin yapıldığı şehirde başlıca 
faaliyet hububat, çeşitli dokumalar, halı, kilim ve kereste ticareti 
üzerinde idi. Ayrıca Mısır, Suriye sahilleri ile olan ticarî bağ limana 
giren çıkan gemiler vasıtasıyla devam etmekteydi.” (173) 
Antalya’nın erken dönemlerde başlayan Türk kültür ve medeniyet 
hayatına dair ait eserlerinin en bilineni, Teraslı yamaçta inşa edi-
len Yivli Minare Külliyesidir. Sultan Alaeddin Keykubat’ın, babası 
Gıyaseddin Keyhüsrev ve abisi İzzeddin Keykavus’un Antalya’yı 
fetihleri anısına yaptırdığı Yivli Minareli Camii, blok kesme taş 
üzerinde tuğla ile Selçuklu gelenekleriyle inşa edilir. Yivli Minareli 
Camii (Alâeddin Camii) ve Ulu cami yanındaki ikinci yapı, 1373’de 
Emîr Mübârizüddin Mehmed Bey (Teke Bey) tarafından yaptırılan 
camidir. Külliyenin ikinci büyük yapısı Ulucami Medresesi (İmaret 
Medresesi) muhtemelen 13. yy. içerisinde inşa edilir..
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Atabey Armağan Medresesi, Yivli Minare Medresesi’nin karşı-
sında yer alır. Kesme taştan basık kemerli kapısı üzerinde 1239 
yılında Sultan II. Gıyâseddin Keyhusrev zamanında inşa edildiği 
belirtilir. Mevlevîhâne olarak bilinen yapının ise Selçuklular za-
manında diğer yapılarla birlikte inşa edildiği düşünülür. XVI. yüz-
yılda restorasyon gören yapı XVIII. yüzyılda Tekeli Mehmed Paşa 
tarafından mevlevîhâne haline getirilir. Zincirkıran Mehmed Bey 
Türbesi (Teke Bey) mevlevîhânenin hemen doğusunda olup bu 
Selçuklu kümbeti, 1377’de inşa edilir. II. Bayezid’in eşi, Yavuz Sul-
tan Selim ve Şehzade Korkud’un annesi Nigâr Hanım, Şehzade 
Korkud’un yanında Antalya’da 1503 tarihinde vefat edince adıyla 
anılan türbeye defnedilir. Son eser Yivli Minare Hamamı mev-
levîhâne binasının hemen bitişiğinde yer alır. (177) 

Teke Sancağının (Antalya), yüzyıllar boyunca Türkmen halı ve ki-
lim ihracatının da en önemli merkezlerinden biri olduğu liman 
arşiv belgelerinden anlaşılmakla birlikte, 
bu halıların Antalya’da dokunduğuna dair 
bir emare bulunmaz. Arap seyyahların 
Antalya ve Alanya Limanında gördükleri, 
“El Busutul Türkmeniyye” denen doku-
malar, hiç şüphesiz 12. yüzyıldan itibaren 
bütün bir Anadolu Beyliklerinde ve Hamid 
ve Teke sancağı hinterlandında yaşayan 
Türkmenlerin dokuduğu kilimler olmalıdır. 
Bugün yurtdışı koleksiyonlarında yer alan 
halılar arasında Antalya halılarına rast-
lanmasa da, bu bölgeye ait Karakoyunlu, 
Saçıkaralı veya Sarıkeçili kilimlerine sık-
lıkla rastlanır. Önemli bir ticaret merkezi 
olan bu liman, hem Antalya çevresinden 
hem de Anadolu içinden toplanan halı ve 
kilimlerin yurt dışına sevk edildiği yer ko-
numunda sıklıkla anılır. 
19.yy. ortalarından itibaren Osmanlı iskan 
politikasının değişmesi, göçer ve konar 
göçer Türkmen oymakların bulundukları 
kışlak veya yaylaklara yerleştirilme arzusu 
doğrultusunda, Antalya çevresinde ya-
şayan göçer ve konar göçer oymakların 
önemli kısmı, Antalya şehir merkezinin 
30-35 km kuzeyinde, Toroslar eteğinde, “Döşemealtı” denilen böl-
geye yerleştirilmeye başlar. 
Kovanlık çevresi sözlü nakillerine dayanarak, Karaman çevresi 
Karakoyunlu Türkmen oymaklarından önemli bir grup ile Elbis-
tan ve Karapınar’dan çevreye gelen Yeni Osmanlı oymağının Teke 
Sancağına yaptıkları göçle Türkmen yerleşimi zenginleşmeye baş-
lar. 1850’li yıllar sonrası bu oymakların kışla olarak kullandıkları 
Kovanlık, Aşağıoba ve Killik köyleri çevresindeki obalara zorunlu 
yerleşimiyle buradaki ilk yerleşimler kurulur. Kovanlık ve etra-
fındaki köylerde 1800’li yıllardan sonra dokunmaya devam eden 
Türkmen halıları, başlangıçta etnografik ve geleneksel halılardır 
ve sadece kendi gereksinimleri için dokunarak, mübadelenin ge-
çerli olduğu pazarlarda da en önemli takas akçesi sayılırlar. 20. 

yüzyıl başlarından itibaren bu halılar ilgi görüp talep edilmeye 
başlayınca, geleneksel tasarımlı bu halılar, “geleneksel ticari” halı 
kimliği kazanır ve Kovanlık halıları, önce Yeniköy bucağı, 1970’li 
yıllar sonrası Döşemealtı Beldesi, 2008 yılında Döşemealtı İlçesi 
olan merkezde kurulan halı kooperatifi tarafından, geleneksel Ko-
vanlık tasarımları, Döşemealtı halıları ismini vererek, atölyelerde 
üretilip pazarlanmaya başlar ve piyasanın dikkatini çekerler. Sonra 
Sümerbank Sümerhalı bu halıları geleneksel coğrafi işaretlerini 
alarak ticari üretime başlayınca, Döşemealtı halıları ismi, dünya 
halı piyasasında haklı bir ün kazanır. Ancak bu tanıtımlar sonrası, 
Kovanlık köyü ve etrafındaki bu dokumalardan 19. yüzyıla ait eski 
örnekler ise antika piyasasının aranılan halıları olmaya başlar.  
Antalya’nın kültür adamı merhum Musa Seyirci tarafından yapılan 
yayınlar ve Antalya Müzesinde oluşturulan bir koleksiyon ile Sn. 
Selçuk Mergen’in eşsiz güzellikteki koleksiyonunda mevcut olan 
19. Yüzyıl Kovanlık halıları bugün halı araştırmacılığı ve antika pi-
yasasının en gözde Anadolu Türkmen dokumaları arasında yer alır.
Kovanlık Köyü’nün Toros dağları yamacında başlayan, Antik çağ-
larda Pamfilya Bölgesini, Pisidia Bölgesine (Sagalasos) bağlayan, 
döşeme taşlarla yapılan 2-3 metre genişliğindeki antik yolun altın-

da kalan köylere yörede “Döşemealtı köy-
leri” denir. Döşemealtı, 1850’lerde kurulan 
Kovanlık ve çevre köylerinden sonra 20. 
yüzyıl sonrası çok sayıda göçe konu olan 
oldukça kozmopolit bir yerleşimi ifade eder. 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaş sonrası gelen 
göçler, 1924 mübadelesi sonrası göçler ve 
1953 yılı Bulgaristan göçleriyle Döşemealtı 
çevresi oldukça zengin etnik çeşitliliğe ka-
vuşur. 
Kovanlık köyü eski halıları, yaklaşık 2 ar-
şınlık geleneksel, el gücülü konar göçer 
ıstarlarda dokunan küçük ebatlı halılardır. 
Bu yüzden 19. Yüzyıl örnekler el gücüsü 
ve döke atkıyla sırt ve yüz görünümleri 
yeni halılara göre oldukça farklı tuşesi olan 
küçük ebatlı halılardır. Günümüzde ticari 
üretim örneklere kıyasla bu eski örnekler 
bu dokuma tekniği farkıyla muhteşem bir 
albeniye sahiptir. 
Kovanlık halıları, Akkaraman koyun ırkı 
malzemesiyle orta mikron kalınlıklarda, 
kalın büküm ilmeliklerle yaklaşık 26x30, 
28x32 kalitelerde üretilirler. 32-44 mikron 
bu elyaf sürtünme haslığı düşük olduğu 

için kütiküllerini kısa bir kullanım sonrasında atar ve muhteşem 
doğal renklerini çok kısa bir zaman sonra hemen gösterdikleri için 
renk albenisi çok yüksek halılar arasına girerler. 
Bu halıların eski örneklerinin çoğu sonsuzluk raporlu el devirle-
riyle yapılan eşsiz tasarımlara sahiptir. Bazı Kovanlık halıları, nadir 
bulunur tasarımlarıyla camiler için seccade olarak üretilen halı-
lardır. 
Yörede yaygın olarak bulunan al kökü ile ağırlıklı olarak kırmızı 
zeminler yanı sıra, yine yörede küp boyama denilen teknikte sarı 
ilmeliklerin indigoyla buluşturulması sonrası elde edilen bin bir 
çeşit koyu yeşil zeminler veya sadece beyaz çilelere uygulanan 
koyu indigo zeminler Kovanlık Döşemealtı halılarını bu dönem 
Anadolu’sunda geleneksel halılar arasında eşsiz kılan renklerdir.

Antalya Döşemealtı Bölgesi 
Ve Kovanlık Halıları 

Halı, Kovanlık, Döşemealtı, Antalya, 19.yy. İkinci yarı, Sn. Sel-
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Osmanlı Anadolusu’nda “Türkmen Eli”, genellikle, Türkmen oy-
maklarının; cemaatler, taifeler ve boy adı verilen teşekküllerinden 
meydana gelir. Boy veya taifeler, kendilerine bağlı oymaklardan, 
oymaklar ise alt cemaatlerden, “tir”lerden kümelenir. Böylece, en 
alt grup yapılanmada, oymak cemaatlerinin başında “Kethüda”, bir 
çok cemaatten oluşan Oymak taifelerinin başında “Bey”, birçok 
taifeden ve Beylerden oluşan büyük elin, boyun başında da “Boy 
beyi” bulunur.
Reyhanlı Kilimleri bölümünde ayrıntılı vurgulandığı gibi, Türkmen 
oymakları ve hiyerarşik yapısıyla ilgili detay bir gözlemi, Lewis 
Burckhardt’ın anılarında görürüz. Gezgin Burckhardt; 1809’da 
Londra Afrika Cemiyeti tarafından, kuzey yolunu takip ederek 
Fizan üzerinden Sahra’nın güney bölgesine ulaşacak şekilde bir 
keşif gezisine görevlendirilir. Önce kendine gerekli Müslüman bir 
kimlik için Malta üzerinden Şam’a gider. Burada Maltalı tüccar kılı-
ğında, Şeyh İbrahim bin Abdullah Şâmî’den Kur’an ve fıkıh dersle-
ri alıp Halep’e geçer. Halep’te, kendini şifalı bitki arayan hekim ola-
rak tanıtıp, Türkmen ev sahibim dediği Reyhanlı Türkmen Oymak 
Beyi Muhammed Ali Bey’le yakınlaşır. 1810 yılı Mart ayında Rey-
hanlı Türkmenlerinin yaşadığı yere gelir ve Muhammed Ali Bey’in 
obasında mayıs ayı sonuna kadar misafir olur. Ev sahibi Türkmen 
Oymak Beyi ile birlikte 13 Reyhanlı Türkmen Oymağının yaşadığı 
bütün bir yöreyi rahatlıkla gezerek ayrıntılı notlar alır. Gezginin 
Reyhanlı Türkmenlerine ait gözlemleri, ölümünden sonra, “Suri-
ye’de ve Kutsal Topraklarda Seyahat” adlı kitabında yayınlanır. (41)
Gezginin bulunduğu dönemde Reyhanlı Boyunun Boy Beyi veya 
Beyler Beyi, Sarıcalar Oymağı’ndan Mursaloğlu Haydar Beydir ve 
Değirmenkaşı’nda bulunan çok büyükçe bir konakta oturur. Mur-
saloğlu Haydar Bey idaresindeki Reyhanlı Türkmenleri, Türkmen 
örf ve adeti içinde yaşayan; Avşar, Bahadırlı, Delikanlı, Coşlu, 
Halallı, Karaahmetli, Karasüleymanlı, Karkın, Kodallı, Löklü, Okçu, 
Sarıcalar ve Torun adlarıyla bilinen on üç oymaktan meydana gel-
mektedir. 
Reyhanlı Türkmenlerini oluşturan bu 13 oymağın bir araya geldi-
ği, oymak beyleri ve tecrübeli ihtiyarlardan oluşan bir meclisleri 
vardır. Oymak beyleri, oymak işlerini bağımsız olarak yürütürler 
ancak bütün boyu ilgilendiren meseleleri boy meclisine getirir-
ler. Haydar Bey, boy meclisinde bir araya gelmeleri gerektiğinde 
bunlara boy beyi sıfatı ile başkanlık eder. O, Reyhanlı Türkmenleri 
üzerindeki otoritesini, bu divanda yürütür. Boy beyi olarak, oymak 
beyleri arasında meydana gelen ve çoğu zaman birbirlerinin sü-
rülerine ve otlaklarına saldırı ile devam eden anlaşmazlıkları çözer 
bir konumdadır... 
Bu bölümde sunduğumuz eşsiz kilim dokuma kaftan, Güney Ana-
dolu’da yukarı Hatay’dan başlayarak Gaziantep, Osmaniye, Kahra-
manmaraş üçgeni içinde yaşayan konar göçer bir Türkmen oyma-
ğında, o çevrenin Büyük Türkmen Boy Beyine veya Beyler Beyine 
yapılmış özel bir kilim dokuma giysi olabilir. 
Belki birkaç kuşak Boy Beyi tarafından uzun süre kullanımdan 
ötürü bir hayli yıpranmış ve bu nedenle düz bezayağı dokuma ile 
yamanmış kilim dokuma giysi, tamamen konar göçer ıstarlarında 
dokunmuş eğri atkı sıkıştırmalı kilim dokumadır.

Çok Özel Bir Kilim Dokuma Kaftan

Kilim Kaftandan detay, ön sol alt kısım, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 
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Ön sağ cepheden sırta, oradan ön sol cepheye kadar yekpare 
dokunmuş kilim dokumaya, iki parça dokuma ile yen, kol di-
kilmiş olup toplamda üç parçada tasarım, olağanüstü bir gü-
zellikte yekpare olarak düşünülüp tamamlanmıştır. Bu dokuma 
tekniği bile başlı başına bir maharettir.
Milimetrik kılavuz desenin olmadığı bir dönemde yapılan ve 
çok ustalık isteyen dokumada, çok ince bükülmüş Güney Ana-
dolu Akkaraman koyun ırkı yapağısı, çoğu yerde düz bezayağı 
yol desenli tasarımlanmış, bu yol desenleri içinde küçük imler 
desen olarak özellikle kurgulanmış, ön sağ ve sol cephe ile 
sırt çok özel bir tasarımla eğri atkı sıkıştırmalı kilim tekniğiyle 
az renk kullanılarak, resmi bir hüviyeti tanımlayacak biçimde, 
eşsiz bir geleneksel tasarımla tamamlanmıştır.
Beyaz zemin ağırlıklı olmak üzere, bezayağı yol renkleri yine 
resmi bir hüviyeti yansıtır etki ile giysi sağında, siyah ve siya-
ha yakın kahverengi doğal boya ile devam ederek sol yanda al 
kökü kırmızı bantlarla devam ettirilmiş ve siyaha yakın kahve-
rengi ile tamamlanmıştır. Bu çizgiler, eteklerde ve çizgi içlerin-
de yer alan küçük imler, sol ve sağ yanda yer alan muhteşem 
motif sarmalı ile sırtta yer alan çapraz eşsiz motif sarmalı, belki 
de Boy Beyine ait nitelikleri yansıtır bir resmi hüviyetle dokun-
muştur. Motiflerin dilinin geçerli olduğu obalarda bu dizilimin 
etkisi eşsizdir ve tartışılmazdır...
Al kökü Kırmızısı, ikinci ve üçüncü suları ile devetüyü ve beyaz 
doğal yapağı ile yine resmi bir planda iç içe sarmalanmış ve 
ortaya eşsiz bir eğri atkılı ve kimi yerde çok küçük küçük ilikli 
bir dokuma ile göz alıcı bir resmi kıyafet çıkmıştır. 
1660-80’li yıllar sonrasında Hatay Amik Ovasından başlayan 
son uzun yayla göçü Sivas Sancağı Yeni İlde sonlandığında 
daha kısa mesafeli kışla yerleşimleriyle Türkmen Oymakları 
konar göçerliği de farklı alanlarda yerleşime konu olur. Bu 
anlamda yukarı Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş 
çevresi ise Osmanlı Eski ilini oluşturur ve buradaki kışlalar 
Nurdağı yaylaklarını mesken edinir. Aynı yapılanma Üsküdar 
Türkmeni olarak vergilendirilen Yeni il için Şarkışla çevresinde 
devam eder. Bütün bu bölgelerde çok farklı oymaklardan ve 
boylardan Türkmen grupları konar göçer yerleşimlerle Os-
manlı yeni iskan ve vergi sistemine yeniden entegre edilirler.
Sanıyoruz bu yeni kısa mesafeli kışla yerleşimleri düzenine 
geçen konar göçer Türkmen oymakların bu ilk düzeninin ku-
rulduğu 1700’ler ilk çeyreğinde dokunmuş bu kaftan kilim; bu 
çevredeki Boylar Beyinin günlük kullanımında giyilen resmi 
bir kaftandır. 
Bir çok kez ve bir devamlılık içinde Boy Beylerince kullanılma-
sından ötürü eskidiği ve düz bezayağı dokuma ile de yaman-
dığı görülür. Yenisini yapma kabiliyeti bulunmasına rağmen 
yenisi dokunmadığı ve yamanarak giyinilmesine özenle de-
vam edildiği görülen kaftanın, özellikle kutsaliyet verilerek gi-
yinilmeye devam etmesi bu kaftanın çok özel olduğunu anlatır. 
Bu kıymeti koleksiyon, Sn. Dr. Adnan Gülsoy’lar sayesinde gü-
nümüze taşındığı için bu kültür adına asıl onlara müteşekkiriz.
(Kaftan ölçüleri: İki kol dahil üst uzunluk: 1.64 cm. yükseklik: 
120 cm. ön yaka genişliği 44’er cm. arka genişlik: 110 cm. Kol 
genişlikler 28.cm. Kol uzunlukları 27.cm.)

Kilim Kaftandan detay, ön sol ve yen kısmı, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 
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 Halı, kilim, deri Heybe, Sivas, 19.yy. son çeyrek. FK Koleksiyonu. (FK)



DOKUMA KÜLTÜRÜMÜZDEDOKUMA KÜLTÜRÜMÜZDE
ÇOK AMAÇLILIKÇOK AMAÇLILIK

Kolan dokuma esnası, yerde Sarıkeçili Oymağı, eğerkeşlı namazlağ, 19.yy. son çeyrek, (MG) 
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Sumak hurç, beşik olarak da kullanılır, Karakeçili Türkmenleri, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Salih Şimşek Koleksiyonu (MG) 



Türkmen etnografyası doğal ortamında, 11. yüzyıl-
dan itibaren kademeli olarak Anadolu’da yerleşmeye 
başlayan, farklı Türkmen oymağı yerleşik, göçer veya 
konar-göçer aileler, obalarındaki yaşamın bütün ihti-
yaçlarını da kendileri bir şekilde üretmeye çalışırlar. 
Anadolu Türkmen toplumu Sosyal antropolojik gözle-
min özeti; bütün bu Anadolu Türkmen oymaklarının, 
bu toprakları yurt edinirken, kendi özlerini, Türkmen 
ruhunu da burada mayaladığıdır. 
Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi, Türkmen oy-
makları, gerek yerleşik, gerek konar göçer ve gerekse 
göçer kültürde, perdesinden önlüğüne, ehramından 
gömleğine, halı ve kiliminden yük ve erzak torbasına, 
çul, çuval heybeden kıl çadır örtüsüne, kap kacakla-
rından at nalına, eyerine, kısaca bez dokumadan halı 
ve kilime, ahşaptan, demire, bakıra ve taşa bütün el 
zanaatlarında çok usta bir kabiliyetle, doğal etnograf-
yasına ait günlük yaşamın bütün ihtiyaçlarını, kendi 
imkanlarıyla, kendileri karşılar; kalan ihtiyaçlarını da 
kışla veya kaza merkezilerinde kurulan çarşı ve pazar-
larda, ürettiklerini takas vererek karşılamaya çalışırlar. 
Bu nedenle, Türkmen etnografyasında, kendi iç dina-
mikleriyle devam eden ve kendi kendine yeten, “kana-
atkar” bir iktisadi yaşam kurgusu, adet ve geleneklerle 
her obada benzer niteliklerde belirlenmiştir. 
Devleti Aliye’nin 1660’lı yıllar sonrasında Türkmen 
oymaklarını önce “kışla”lara yerleştirip, çok yakınla-
rında yaylak adresi verme planlaması, onların göçer 
ve konar-göçer yaşamına devam etmelerini istemesi 
ve hatta teşvik etmesi bu anlamda çok önemli ticari 
stratejidir. 
Bu stratejide, Anadolu Osmanlı şehirlerinin ve pazar-
larının, Türkmen yaylalarından ve kışlaklardan bekle-
dikleri başlıca ürün; kasaplık et ve süt ihtiyacı ile bun-
lardan elde edilen türev bütün hayvansal ürünlerdir. 
Bunlar dışındaki büyük beklenti ise halı ve kilim do-
kumalardır. Çünkü bu takaslardaki en kıymetli parçalar 
muhteşem albenili Türkmen halı ve kilimleridir. En iyi 
fiyata bütün pazarlarda daima alıcı bulan halı ve kilim-
ler, Anadolu Türkmenlerinin zirveye taşınan büyük bir 
ticari başarısıdır. 
Bu kitapta defalarca bahsedildiği şekilde koyun kırkımı 
yapağılar obalarda yıkanıp yün olur, Anadolu coğraf-
yasının bitkileriyle boyanarak, 2000 yıllık bir estetik 
gelenek zinciri bozulmadan ıstarlarda ilme ilme doku-
nur ve il veya ilçe pazarlarına gelirler. 
Yaklaşık sekiz yüz yıldır tamamı o obadaki malzeme-
ler, sihirli Türkmen elinde bir ezoterik öyküyü yüklenip 
tüketiciyle buluşurlar. İşte bu gerekçeler Türkmen oba-
larının en yakından bildiği temel iktisadi gerçek olup, 
daha dokumanın planlama aşamasında çok amaçlılıkla 
işe başlanır.

Dokuma Kültürümüzde Çok Amaçlılık 

Sumak çuvalllar, 19.yy. son çeyrek, Sarıkeçili Yörük Göçü, çadır içi, (MG) 

Kolan örgüler, 19.yy. son çeyrek, Sarıkeçili Yörük Göçü, çadır içi, (MG) 

Sık cicim sofra örtüsü, Sarıkeçili Oymağı, Burdur Yaylaları, 20.yy. ilk çeyrek gelin 
çeyizi, (MG) 

Kolan örgüler, 19.yy. son çeyrek, Sarıkeçili Yörük Göçü, çadır içi, (MG) 
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Zili ve cicim Kadın Önlüğü, Silfke, Mut çevresi, İçel, 20.yy. ikinci çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 



Bir dokuma üretimine başlarken, çok amaçlı olarak bu 
geleneksel ihtiyaca göre en işlevsel dokumalar yapıl-
mak zorundadır: Torba, çul, çuvallar; bütün yaygılar, 
perdeler, örtüler; çadır bezleri, kolanlar ve çarpanalar; 
heybeler ve hurçlar tek bir ihtiyaç için asla planlan-
mazlar. Her bir ürün bir çok amaç için kullanılabilecek 
modülerlikte tasarımlanıp ölçümlenirler. 
Tuz torbası denilen torbalar, sadece hayvan yemle-
mede değil, bu obalardaki daha bir çok eylemi yapa-
bilmeli, bir çok işte rahatlıkla kullanılabilecek fonksi-
yonellikte olmalıdır. Hararlar, çullar ve çuvallar hem 
hububatı taşıyabilmeli, hem diğer bütün eşyaları ge-
rektiğinde saklayabilmeli, gerektiğinde yüklenip taşı-
yabilecek formatta biçimlendirilmelidir. Sumak hurçlar 
kıymetli eşyaları taşırken aynı zamanda çocuk beşiği 
olarak kullanılabilmelidir. 
Heybeler sadece eşek sırtında değil, deve, at veya in-
san sırtında, en verimli yük taşınabilecek pozisyonda 
üretilir. Cicim dokuma yaygılar gerektiğinde kurulan 
sofraların ve ziyafetlerin altlığı olur, sofra örtüsü olarak 
kullanılır, gerektiğinde obada saklanıp gizlenecek yük-
lüklerin örtüsü yapılır. 
Önlükler ise geleneksel giysi tasarımının zirvesidir. 
Bekarı, nişanlısı, evlisi, çocuklusu, kayınvalidesi ve 
anası türlü türlü hiyerarşik betimlemeleriyle obaların 
sözsüz hikayelerini yansıtır. 
Yaygılar küçüklü büyüklü bütün bir obanın göçer, ko-
nar göçer veya yerleşik yaşamdaki en temel dinamiği-
dir. Her yerde rahatlıkla kullanılır. Örtü olur, yere serilir, 
eşya sarılır, yükler denklenir, Kullanıldığında sadece 
bir amaca değil bir çok amaca hizmet edecek formda 
biçimlendirilir. 
Kolanlar ve çarpanalar ise bu kültürün, dokuma dışın-
daki temel, en çok ihtiyaç duyulan örgü dokumasıdır. 
Her yük ancak onunla bağlanır ve taşınır. Hararlar, hu-
bubat çuvalları yanlarına dikilen kolan ve çarpanalar-
la ancak taşınabilir. Gerektiğinde çantalara, torbalara 
eklenir. 
Kıl çadır bezleri gerektiğinde yük sarılan taşıyıcı ekip 
man, gerektiğinde yayladaki çadırın en temel yaygı-
sıdır. Yaz ve kışta, soğukta ve sıcakta; yağmurda ve 
rüzgarda kıl malzeme, konar göçer yaşamın en temel 
koruyucusudur. 
Her bir dokumanın bu obalarda ve yaylalarda çok te-
mel birçok kullanım alanı mutlaka vardır. Buna göre ve 
bütün bu etnografik ve geleneksel ihtiyaçlara, amaçla-
ra hizmet için üretilir. 
Son aşamada bütün bu ürünlerin tümü, ticari olma-
sı ve hemen satılarak takasta kullanılabilmesiyle çok 
değerli bir akçedir. Para gibi kullanılır. Pazarlara git-
tiğinde takas verilir ve başka başka sayısız ihtiyaçları 
alır. Ve çok amaçlılık bu obalarda, yaylalarda böylece 
tamamlanmış olur.

Halı Heybe, Sivas, Merkez, 19.yy. ilk çeyrek, FK koleksiyonu, (FK) 

Sumak Heybe, Şahseven, Sivas Kangal, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu 
(FK) 

Halı Heybe, Sivas Merkez, 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 

Kolan ve çarpana dikili torba, Kolan ve çarpanalar 19.yy. ilk çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy 
Koleksiyonu (FK) 

Bezayağı dokuma yüklük örtüsü, 20.yy. ilk çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK)
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Göynük, Bolu, 18-19 yy. Osmanlı yaşayan kent dokusu, 2017, (FK)           



ANADOLU TÜRK ŞEHRİ ANADOLU TÜRK ŞEHRİ 
VE MEKANLA İLİŞKİLİ DOKUMALARVE MEKANLA İLİŞKİLİ DOKUMALAR
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Mudurnu, Bolu, 18-19.yy. Ahşap hatıl, moloz taş ve kerpiç duvar üzeri bağdadi sıvalı yerleşik Türkmen geleneksel mimarisi, 2018 (FK) 



“On birinci yüzyıldan sonra, bu bin yıllık şehirler ülkesi, çok 
kuvvetli göçebe eğilimleri olan bir toplumun eline geçip, Türk-
ler, Anadolu’nun çehresine kendi damgalarını vurunca, eski şe-
hirlerin strüktürel gelişmesine hakim olmuş eğilimler ortadan 
silinmiş oldu... Anadolu şehrinin Türkleşmesinin üç cephesi 
vardır: Eski şehirlerin gelişmesi ve yeni bir şehir fizyonomi-
sinin doğuşu; yeni şehirlerin kurulması veya meydana gelişi; 
göçebelerin şehirli oluşu... Yeni fethedilmiş bir şehre bir emir 
veya komutan, vali atanıyordu. Sultan oraya hemen bir kaç idare 
adamı yolluyordu... Yeni Türk şehrinin ilk sakinleri askerler ara-
sındaki ‘ikta’ sahipleriydi. Fethin sağlamlaştırılmasından sonra, 
orduyla beraber dolaşan dervişler, bir kısım halk, tüccarlar, baş-
ka bölgelerden özel olarak getirilenler, yeni şehirlere yerleşiyor-
lardı. Bilindiği gibi, Hıristiyan halk dinlerinde serbest bırakılmış-
tı... Bazı bölgelerde Hıristiyanların yüksek idarî mevkilere çıktığı 
bile görülmektedir... Gelen Türkler, şehrin terkedilmiş mahalle-
lerine ve herhalde merkezdeki en önemli bölümlere yerleşmiş 
olmalıdır. İç kalede ise, yeni Türk 
valisi, eski Hıristiyan valinin yerini 
alıyordu. Zapt edilen şehirlerde, 
eski tesislerin kısmen yaşamaları 
da normaldi. Bir Bizans şehri ya-
kınında bir Türk şehrinin meyda-
na gelmesi yavaş yavaş, harpsiz 
dönüşümün ilgi çeken bir örne-
ğidir... 
Anadolu-Türk şehirlerinin ku-
ruluş ve gelişmesinde, halkın 
dinî inançlarının temsilcisi olan 
dervişlerin, gelişme mekaniği ile 
yakın ilgisi olmuştur. Wittek, Köp-
rülü ve başkaları, Anadolu fethin-
de Gazilerin, Abdalların, bir baş-
ka deyimle Horasan Erenlerinin 
önemli bir rolü olduğunu göstermişlerdir. Osmanlıların erken 
devirlerinde, derviş zaviyelerinin bir çok köyün çekirdeğini teş-
kil ettiğini ve bu dervişlerin kolonizatör olarak önemini, Barkan 
zengin belgelerle belirtmiştir. Şehirlerde bir şeyhin zaviyesi et-
rafında meydana gelen mahallelerin çokluğu, zaviye adıyla anı-
lan sayısız mahalleden anlaşılmaktadır... 
Bilinmeyen ve dost olmayan bir ülke, göçebe Türklere açılmıştı. 
Harpçi dervişler ve onları takip edenler Batıya akının öncülerini 
teşkil ediyordu. Zaviyeler, başlangıçta Ribatların (sınır karako-
lu) ödevini görmüştür. İleriye akının basamakları oldukları gibi, 
yolcular için yatacak ve yiyecek temin ediyorlardı. Bunları bizzat 
dervişler, ya da, bazı özel imtiyazlarla, sultan ve emirler tesis 
ediyorlardı... Selçuk sultanlarından bu yana, zaviyelerin yolların 
hassas noktalarında, dağ geçitlerinde tesis edildiğini gösteren 
belgelere de sahibiz. Batuta seyahatnamesinde, şehirlerde Ahi-
lerin de ayni amaca hizmet eden misafirhaneleri olduğu anla-
şılıyor. 
Zaviyelerin Babaları ve onların müritleri, çevrelerini ekiyor, zi-
raatla meşgul oluyor, evler, ahırlar, mescitler inşa ediyorlardı. 
Sonra da onların etrafında halk da yerleşmeğe başlıyordu. Ahi 
zaviyelerinin yerlerini alan sonraki zaviyeler ve sultanların tesis 
ettikleri yeni zaviyeler, şehirlerin büyümesini yüzyıllar boyunca 

etkilemiş olmalıdır... Göçebelikten yerleşmeğe geçişte ilk durak 
şehirden çok köy olmuştur. Anadolu’nun köylü çehresini za-
manımıza kadar koruması bir tesadüf, hatta sadece ekonomik 
zorunlulukların bir ifadesi olmayabilir. Göçebe boyları, yerleş-
tikleri zaman sadece kırsal yerleşmeler meydana getirmemiş ve 
şehirlere de yerleşmişlerdi. Fakat Türklerin ilk defa, insan eliyle 
yapılandan çok, doğal bir çevreyi tercih etmiş olmaları muhte-
meldir... Uzun zaman, yerleşmiş Türk’ün hayatında göçebe ge-
leneklerinin etkisi devam etmiştir, örneğin Ana-dolu’da yaylaya 
çıkmak, sadece hayvanı olan köylülerin yaptıkları bir iş değildir. 
Göçebeler veya köylüler şehirlere yerleştikleri zaman, şehrin 
ortasında değil, fakat çevresinde, şehir duvarlarının dışında, 
arabaları, hayvanlarıyla beraber yerleşiyorlardı. Hiç şüphesiz, 
yoğun bir şehir içi atmosferinde yaşayamazlardı. Yeni yerleşen-
ler, şehir çevresinde yarı göçebe bir düzende ağaçlar, meyve 
bahçeleri, ağıl ve ahırlar arasında doğaya daha yakın bir çevre 
yarattılar. Zamanla fiziki çevreleri daha fazla şehir karakterine 

bürününce, kırsal yerleşmenin 
özellikleri kısmen, ortadan kalktı. 
Bahçeler küçüldü. Bununla bera-
ber, Anadolu evi bahçe ve yeşili 
asla bırakmamış, tam “urbain” bir 
çehreye kavuşmamıştır. 
Göçebelerin böyle bir gelişmeyi 
zorunlu kıldığı kabul edilebilir. 
Yerleşmenin niteliği Anadolu 
evinin şekillenmesini de etkile-
miştir. Şehir karakterinin mey-
dana gelişinde, göçebe gele-
neklerinin rolü üzerinde önemle 
durmak gerekir. Yerleşen fertler 
değil, fakat aşiret ve oymaklardı. 
Nitekim yeni şehirlerin kurulu-
şunda, gelenlerin oymak oymak 

yerleştiğini gösteren belgeler vardır. Aşiretin müşterek bir dini 
inancı, şeyhi ve dini lideri vardı. Şeyhin bir zaviyesi ve yanında 
mescidi oluyordu. Böyle bir gelişme tablosu, İslâm dünyasının 
başka taraflarında olduğu gibi, Türkiye’de de, kendi başına bir 
bütün olan mahallenin karakteri hakkında aydınlatıcıdır. Aşirete 
ve boya dayandığı, yâni etnik, ayni zamanda dini bir kaideye 
oturduğu için, mahalle kolaylıkla bir bütün teşkil edebiliyordu...
Şeklen şehir idaresinin bütün esasları ‘ihtisap’ kavramı içinde 
ele alınmıştı. Beledî ve kazaî sorumluluk kadıya aitti. Onu, halkın 
temsilcisi olmayan bir belediye reisi, hatta biraz da fazla, bir 
idare adamı olarak görebiliriz... ‘İhtisap ağası’ (Türkmen Ağa-
sı) gerçi bütün şehirde olup bitenlerle ilgileniyorsa da, aslın-
da ticareti kontrol etmekteydi. Subaşı inzibatı temin ediyor, bir 
nevi polis müdürü görevi görüyordu. Bu küçük idarî çekirdeğin 
dışında, merkezi idarenin, şehir hayatına fazla bir katkısı olma-
mıştır. Devletin şehirlere özel ve devamlı bir malî yardımı, halkın 
da kendi şehrinin işlerinin yürütülmesi için özel bir yardımı yok 
denecek kadar azdır. Belediye hizmetleri için vergi alınmıyor-
du... Binlerce insanın, bu basit idari örgütleşme içinde kendi 
devirleri için uygar bir hayatı nasıl sürdürdükleri, çok eskiden 
beri gelişmiş bir belediye kavramına sahip Batılılar, hatta bugün 
bizim için bile, anlaşılması zor bir fenomendir... 

Anadolu Türk Şehri ve Türk Evi

Göynük, Bolu, 18-19 yy. Osmanlı yaşayan kent dokusu, 2017, (FK) 



Burada Müslüman ve özellikle Türk toplumunda, baş-
ka ülkelerdekine nazaran çok daha fazla gelişmiş olan 
“Vakıf müessesesi, sorunun düğümünü çözmektedir. 
Genel olarak, şehrin bütününü ilgilendiren her türlü 
hizmet, cami, okul, kitaplık, hastane, han, çeşmeler, 
sebiller, imaretler, su getirme, bu tesislerin bakımı, 
hatta bazen mezarlıklar, vakıf kanalıyla yapılmışlardır. 
Batı dünyasında kilisenin Belediyenin ya da Hükümetin 
yaptığı işleri, bizde, geniş ölçüde fertlerin kurdukları 
vakıflar yapmıştır... 
Anadolu’da gelişen Türk şehri, Hellenistik şehrin, 
bir Priene veya Bergama’nın karşı kutbundadır. Türk 
devrinde bütün olarak şehir planlaması fikri mevcut 
olmamıştır. Ferdî ‘performance’ Türk toplumunun, bu 
alanda, ana görünüşüdür. Şehir gelişmesinin erken 
devrinde Ulucami, benzer bir ödev görmüş olabilir... 
Orta boyda bir camiyle beraber, mektep, medrese, tür-
be, imaret gibi yapıları buluyoruz. Yukarıda da belirtti-
ğim gibi, cami zaten yeni kurulacak bir şehir veya imar 
ve iskân arzu edilen şehrin yeni bir semtinin çekirde-
ğini teşkil ediyordu. Bunun etrafına diğer fonksiyonlar 
yerleşiyordu... 
Şehir bölgesel bir hinterlandın merkezi olarak, iki tip 
ticarî eylem merkezine sahip olmuştur: Sabit mamul 
eşya çarşısı; pazar yeri. Genel olarak birinciler zanaat 
ürünlerinin alışverişinin yapıldığı ve depolama yapı-
lan, hanlar, kapalı, açık çarşılardır. Diğeri ise yiyecek 
maddelerinin satıldığı pazar yerleridir. Bazı hallerde bu 
ikisi üst üste gelebilir... Çarşının yeri, şehrin tarihî ge-
lişmesi sonucunda tespit edilmiştir. Yiyecek pazarları, 
özellikle küçük şehirlerde camiler çevresinde kurulur... 
Anadolu’nun küçük büyük bir çok şehrinde çarşıların 
oldukça düzenli bir organizasyona sahip olması, esnaf 
loncalarının kökü çok eskiye giden örgütleşmesinin bir 
ifadesidir. 
Çok eski bir yerleşme geleneğine sahip bir ülkede, se-
kiz yüz yıllık Müslüman tarihi olan Anadolu Türk şeh-
ri, doğal çevre ile insan yapısı arasında kurulabilecek 
ahenk için güzel bir örnektir. Çeşidi coğrafî ve tarihî, 
bölgesel koşullara çeşitli mimarî ‘vision’lar tekabül etse 
de, her seferinde, şehir ayni fonksiyonel elemanları 
ayni strüktür “bchavior’unu gösterir. Bu şehirlerde bul-
duğumuz biçim fonksiyon ilişkisi modern şehircilerin 
bugünün şehrinde bulamadıkları bir mükemmelliğe 
erişmişti. Bölgesel koşulların sınırları içinde, hepsi, 
sokaklarının yapısı, organik bir örtü gibi arazi üzerinde 
yatay yayılmaları, konutla yeşilin karışması ve camile-
rin hakim olduğu siluetleriyle, ayni yerleşme esprisinin 
ifadesidir. Bu bilinçsiz, doğal oluşumun sonucu olarak, 
insanla fizikî çevre arasında, bugün için de arzulana-
cak bir ilişki yaratılmıştır... Şehirlerde konut bölümleri 
ticaret bölümlerinden genellikle tamamen ayrıdır. Bir 
bakıma şehrin erkek hayatından ayrıdırlar, ve özellikle 
iş saatlerinde ayrı bir kadın dünyası teşkil ederler.
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Yan Halısı (Makat halısı), Kırşehir, 19.yy. Son çeyrek, Sn. Selçuk Mergen Koleksiyonu (SM) 



Günün sonunda, evine dönen erkek için, bahçesi, çiçeği, su sesi ile özel bir dünya 
vardır. Erkek bu dünyada hükmeden olduğu kadar da, misafir olmuştur. Bir bakıma 
‘Harem’ bu içe dönük mikrokozmos’un adı idi. Oturma bölgelerinde ünitenin mahalle 
olduğunu belirtmiştim. Selçuk devrinde mahallenin nitelikleri hakkında fazla bir şey 
söylemek zordur. Fakat Osmanlı şehrinin mahallesi yakın zamanlara kadar yaşamıştır. 
Ve, ayni olmasa bile, daha eski devirler için aydınlatıcıdır. Mahalle, şehrin sadece fizikî 
olarak tanımlanabilecek bir ünitesi olmaktan fazla bir şeydi. Şehirde sosyal dayanışma, 
ancak mahalle sınırları içinde, ferde intikal eden bir nitelik taşıyordu. Hatta son zaman-
larda, mahalle sakinleri arasında, malî yardımlaşma bile örgütlenmiştir. 19. yüzyılın 
ikinci yansına gelene kadar ‘imam’ mahallenin hem dini hem ‘seküler’ başı olmuştur. 
Mahalleli onun, belli fiziki sınırlar içinde cemaati İdi. Mahallenin merkezi veya hiç ol-
mazsa toplanma yeri, yakınında imamın evi bulunan, mescit oluyordu. Bir çok hallerde, 
mescidi yaptıran, hem ona, hem de mahalleye adını vermiştir. Mektep caminin yanında 
veya içindeydi...
Genel olarak Türk şehrinin isimsiz kahramanı evdir. Bu, çoğu kez gösterişsiz, mütevazi 
evlerin biçimi, doğal bir yapı eyleminin sonucunda ortaya çıkmıştır. Türk evi için, son 
devrin Batılı etkileri altında kalmadığı zaman, asimetrik bir plân olağandır. Bu evin 
etrafında geliştiği eleman bir iç avlu veya bahçedir. Avlulu ev Yakındoğu ve Akdeniz 
bölgesinin en eski geleneklerinin devamı olduğu kadar, genel bir şema olarak İran ve 
Orta Asya dünyasına da uzanan bir konut tipidir. Bu bakımdan, bu evi sadece Türk 
hayatının ifadesi olarak görmek doğru olmayabilir. Bununla beraber, Anadolu’nun her 
köşesinde avlu veya bahçe ile bağlanmış ev plânının çeşitli varyasyonlarını bulmak, 
Anadolu insanının yaşantısı ile bu yapı biçimi arasında doğal bir ilişki kurulduğunu 
gösterir. Ev plânlarında hayatların, eyvanların, balkon ve sundurmaların iç avluya ya 
da bahçeye dönük düzenlenmeleri, evin günlük eylemlerinin fonksiyonel verilerine 
tamamen cevap veren spontane bir planlamaya tekabül eder... 
Konutun Türkiye’de, sahibinin zenginliğini, ya da asaletini ifade için bir vasıta olarak 
kullanılması nadirdir. Planların spontane oluşumu, ayni karakterdeki evlerin dizileri, 
dar, düzgün olmayan ve çok pittoresk yol strüktürleri meydana getirir. Şüphesiz düzgün 
bir strüktüre sahip olmamanın sebepleri içinde, arsa mülkiyetinin başlangıcına uzanan 
faktörler vardır... Bütün bu sokaklara, alt katların avluyu, bahçeyi, (kileri, ambarı, ahırı 
saklayan sağır duvarlarıyla, onların üstünde, arsanın eğri-büğrülüğünü düzeltmek için 
her yönde, gayet serbest ileri taşan çıkmaların plastiği özel bir karakter kazandırır... 
Aile şehir dokusunun hücresi ve her şeyi olarak, şehrin sosyal ve fizikî çehresinin 
asıl yaratıcısı olmuştur. Bu çok kuvvetli aile hayatının ve zayıf örgütlenmiş şehirliliğin 
sonucu, konut bölgelerinin, hatta bütün şehrin biyolojik karakterini yaratmıştır.”(178)
Kent mimarlık tarihinin duayeni Sn. Kuban, bu tahlili ile olgun bir ustalığa imza atar. Bu 
mekanları “spontane” biçimde ve “ferdi çözümlemelerle” bitirerek ölümsüz Türk şehir-
lerine imza atan Anadolu Türk insanı, bu mekanlara özgü dokumalar da yaparak estetik 
kültürünü tamamlar ve olgun ve muhteşem bir estetik medeniyete adını kazmış olur. 
İstisnasız bir şekilde kent dokusu içindeki bütün Türkmen evlerinde, mobilya yerine 
genellikle pencere önlerine veya bütün odaları “u” düzeninde çevreleyecek biçimde 
yapılan, içi erzakla doldurulabilen, sabit ahşap sedirler bulunur. İç Anadolu’da makat 
denilen bu oturma düzeneği, yapıldıktan sonra, ahşap üzerine konulan keçeler üzerine 
yan halılar veya kilimler serilerek ve duvara gelecek şekilde de yastık halılar veya ki-
limler konularak estetik zenginliğini tamamlar. 
Bütün bir Anadolu’da batıdaki taşınabilir koltuk, kanepe ve sandalye mobilya elemanları 
yerine geliştirilen bu makatlar, Türk evinin vazgeçilmez iç mimari çözümlemesidir. Köy-
de veya kentte, her odada bulunan “yüklüğe” konan çok miktarda yatak ve yorgan uyku 
vaktinde yüklükten indirilir, bu makatlara serilir ve makatlar üstündeki yan halılarıyla 
gece yatak, ve gündüz de oturma eylemini çözümleyen ana alanlar olurlar. Türkmen 
evlerinde odalarda yüklük yanında yer alan bir kapı da “çağlık”tır. Duş alınabilecek 
formda yapılan “çağ” (ebeveyn, çocuklar veya misafir için duş alma dolabı) Anadolu 
mahremiyetinin her evde ve her odada ayrı ayrı biçimlendirilen estetik zirvesidir.  

Makatlar için Yastık halılar, İç Anadolu, 19.yy. son çeyrek, Sn. Salih 
Şimşek Koleksiyonu (MG) 
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Gürün Şalları doku detayı, Gürün, Sivas,19.yy. son çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK)
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Gürün Şalı Detay, Atkı ve çözgüler Ankara tiftik keçisi tiftiği, 19.yy. son çeyrek, Sivas, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 



Şal kültürünün daha çok, Eski Keşmir’den önce Hindistan şehirlerine, 
sonra Pakistan Lahor’a, sonra İran, Kirman, Kaşan ve Horasan’a, sonra 
da Anadolu’ya geçen bir dokuma olduğu düşünülür. Farsçada, Keşmir 
Tibet tiftik keçisi, tiftik elyafından dokunan örtülere: “Şal- Şalat” adı ve-
rildiği için yaygın olarak bu adla bilinir. Hindistan Keşmir ve Pakistan 
Lahuri Şalları, atkı ve çözgüsü Tibet keçi tiftiği olan ve genellikle yol yol 
küçük desenli geleneksel kumaş dokumalardır. Sonraları İran’da, zaman 
zaman ebrişim denen ipek ipliklerle dokunmuş örnekleriyle, Anadolu, 
Gürün’de Ankara tiftik keçisi ipleriyle dokunmuş örnekleri ve 20.yy. son-
rasında Hindistan, Pakistan, İran ve Türkiye’de pamuk ipliklerle dokun-
muş örnekleri de yaygındır. Hindistan Keşmir şalı, Pakistan Lahuri Şalı, 
Kâşanî (Keşan) Şalı, Horasan Şalı, Acem (Kirman) Şalı ve Gürün Şalı 
denen bütün geleneksel şal dokumalar yaklaşık aynı geleneksel ahşap 
bez dokuma kültürünün benzer tasarımlı ürünleridir. 
Sivas güneyinde, merkeze 137 km. uzaklıkta, Malatya Kayseri ana ar-
teri üzerinde, eski Osmanlı ticaret yolu kavşağında bulunan Gürün; 19. 
Yy.’da burada dokunan “Gürün Şalları” ile adından sıklıkla söz edilen bir 
dokuma merkezidir. Jakarlı ahşap el tezgâhlarında dokunan Gürün Şal-
ları, atkı ve çözgüsü Tibet Tiftiği elyafına benzer şekilde, s değeri uzun, 
mikron değeri çok ince, parlak ve yumuşak Ankara tiftik keçisi tiftiği ip-
lerinin kök boyalarla yapılan yol desenli geleneksel tekstil dokuma olup, 
kadın ve erkek bel önlüğü veya kuşağı, perdelik ve döşemelik olarak 
çok yaygın bir tanınma ile 19.yy. başlarında diğer Anadolu şehirlerinden 
büyük talep görmüş, 19.yy. ortalarından itibaren Osmanlı geleneksel 
dokumaları içinde en çok ihracatı yapılan dokuma kültürü olarak bir 
dünya markası haline gelmiştir. 
Koyun yününden kaba bir dokuma çeşidi olan, “aba ve şayak” düz be-
zayağı dokumalardan çok farklı olarak Gürün Şalları daha kıymetli An-
kara tiftik keçisi elyafından yapılan, kök boyalı, desenli veya düz, “dimi” 
tekniği dokumalardır. (Dimi; (Fr: Armure sergé, İng: Twill weave, Alm: 
Köperbindung) atkı ve çözgü ipliklerinin her birinin diğer yöndeki iki 
ya da daha çok iplik üzerinden geçerek kesişmesi, bu ipliklerin kumaş 
yüzeyinde sağdan sola veya soldan sağa çapraz şekilde yan yana di-
zilmesiyle oluşan yol yol tasarımlı, temel dokuma örgü olup bez ayağı 
örgüde bağlantı noktaları dört köşe üzerinden temas ederken dimide 
sadece iki noktadan temas vardır ve bu da örgüye çapraz sonsuz tasa-
rım esnekliği verir.)
Tehcir sonrasında, tamamının yakıldığı düşünüldüğü için bugün elde 
mevcut bir Gürün ahşap dokuma tezgahı olmaması bu dokumaların 
nasıl bir tezgahta yapıldığı konusunda şimdilik bir fikir vermese de, 
Gürün’de 19. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşık 500 dokuma tezgâhı 
olduğu rivayet edilir. Ancak 1895 tahrirlerinde mevcut Gürün nüfusu: 
Müslüman Erkek: 6.274 müslüman kadın: 5.907 Toplam 12.181. Er-
meni (Gregoryen) Erkek: 3.285 kadın: 3.187 toplam 6.472. Protestan 
erkek 265 kadın 265 toplam 530 Katolik erkek 169 kadın 176 toplam 
345 Rum ise sadece 3 kişidir. (BOA, Y.PRK. UM 38/92-2: 1313). Bunlar 
içinde Hallaç (pamuk atıcı) 12 kişi, 100 Ort Yıl/kuruş, Bezzaz (manifa-
turacı) 4 kişi 1.500 Ort Yıl/kuruş, Çulha (dokumacı) 3 kişi 216,6 Ort 
kazanç Yıl/kuruş, Dikici 8 kişiden 225 Ort kazanç Yıl/kuruş vergi alındığı 
görülür.(179) Bu, bu oranda tezgahın olmadığını, Gürün Şalının daha 
az sayıda kıymetli dokuma yapılıp, bütün Avrupa’ya ihraç edilen yüksek 
bir marka değeri olduğunu gösterir.

İthal Bir Dokuma Kültürü: Gürün Şalları

Gürün Şalı Detay, Atkı ve çözgüler Ankara tiftik keçisi tiftiği, 19.yy. son çeyrek, 
Sivas, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 



19. YY. OSMANLI19. YY. OSMANLI
ÖRGÜ KÜLTÜRÜ YÜN ÇORAPLARÖRGÜ KÜLTÜRÜ YÜN ÇORAPLAR

Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü / Süleyman Demirel Üniversitesi                                                                                452

Yün örgü, üst kısmı Kaytag dokuma çorap, İç Anadolu, Sivas, Dağıstan Köyleri, 19.yy. üçüncü çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 
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Yün örgü dokuma çorap, İç Anadolu, Sivas, Merkez, 19.yy. birinci çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 



Örme dokumalar adı altında değerlendirilen 
yün ve tiftik çorap örgüler, adet ve anane-
lerle devralınan, bilgi ve beceriyle çok deği-
şik tasarımları hemen yapılabilen, obadaki 
ham madde koyun yünü veya tiftiğin uygun 
iplikler haline getirilerek kök boyamasının 
yapıldığı ve elde, genellikle beş küçük şişle 
kesintisiz tasarımlanan, öncelikle etnografik 
bir ihtiyaç, sonra geleneksel bir zanaattır. 
Çorap örme zanaatı, geleneksel halı ve ki-
lim için gerekli olan yün ipliklerde olduğu 
gibi, bükümlü koyun yünü veya keçi tiftiği 
elyafının önce mevcut oba koşullarında kir-
manla iplik haline getirilmesi, sonra o çev-
re doğal boyarmaddeleriyle boyanmasıyla 
yapılabilen kolay bir  dokumadır. Sonraki 
aşamada genellikle beş şiş yardımıyla silin-
dirik dokuma eylemi prensibiyle örülür. Ve 
adetlerle biçimlenen çok sayıda tasarımlar-
la, sosyal statüleri içinde saklayan sembo-
lizmle harman olan bir zenginliğe kavuşur. 
Bütün bir Anadolu’da yüzyılların derinliği 
içinde, hemen bütün Türkmen oymakları 
obalarında etnografik olarak günlük ve tö-
rensel hayatta giyim ihtiyacı ile soğuktan 
korumak amaçlı dokunan yün çoraplar, 
Türkmen adetleri ve geleneksel estetik 
içinde yaygın ve tasarım çeşitliliğine sahip 
zenginlik içerir. Kadın, erkek, bekar, nişanlı, 
evli, çocuklu bir ölçüde sosyal statüyü de 
estetik sembolizm kalıpları içinde saklayan 
bütün geleneksel giysilerde olduğu gibi ço-
raplar bu geleneksel sembolizmden besle-
nirler. Son devir yakıştırma isimleri ise, bu 
derinliği asla ifade etmeyen yemek lstesi 
gibidir.
Genellikle beş şiş ile örülen hemen her 
çorap örgüde çok sayıda renkli ip kullanıla-
bilir. Örülmeye “Burun” kısmından başlanır 
ve “taban ve saya” kısmıyla devam eder. 
“Topuk” için boşluk bırakılıp “boğaz” örülür. 
Sonra bırakılan taban boşluğuna dönülerek 
“Topuk” örülüp tamamlanır. Tasarımda en 
önemli alan son boğazdır. Burada dokuyu-
cu hünerini özgür ve geleneksel olgunluk 
seviyesine göre tamamlar. Bütün bir Ana-
dolu çok zengin bir çorap koleksiyonuna 
sahiptir.

Geleneksel Estetiğin 

Gözdesi

Yün Çoraplar

Yün örgü dokuma çorap, İç Anadolu, Sivas, Merkez, 20.yy. ikinci çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 
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Sümerhalı üretimi 60x60 kalite Hereke ticari halı, İranlı Osmanlı Ehli Hiref nakkaşı Tahirzade’ye ait Yedi Dağın Çiçeği tasarımı, 20.yy. son çeyrek, (FK) 



20. YY. ANADOLU ENDÜSTRİYEL TİCARİ HALICILIK DÖNEMİ
Sümerhalı üretimi 60x60 kalite Hereke ticari halı, Tahirzade’ye ait Tebriz deseni, 20.yy. son çeyrek, (FK) 
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Sümerhalı üretimi 60x60 kalite Hereke Atatürk Portresi tasarımlı halı, 2004, (FK) 



Sanayi Devriminin Devleti Aliye’deki yansımaları “Fabrika-i Hü-
mayunlar”ın kurulmasıyla başlar denilebilir. Ve Yeniçeri Ocağı 
imalathaneleri için kullanılan “Kârhane”ler bu değişime adapte 
edilir. Sanayi devrimi etkisiyle endüstriyel ürün kapsamında dev-
let eliyle kurulan saraya bağlı eski “Kârharıe-i Amire” ler Fab-
rikayı Hümayun kapsamında Avrupa’dan ithal edilen makine ve 
teçhizatla yenilenmeye başlar. Dönemde kurulan 12 adet Fabri-
ka-i Hümayun, “Hazine-i Hassa”ya bağlı olarak imtiyazlı ayrıcalık 
kazanır ve konumuz olan bu fabrikalar içindeki “Hereke Fabrikayı 
Hümayunu” tekstil alanındaki sanayi devrimi yeniliklerinin başlıca 
merkezi olur. 
İstanbul Saraylarının ihtiyaç duyduğu yüksek kalitede ipekli ku-
maş ile döşemelik ve perdelik dokumaların ithalatında sıkıntı-
lar yaşanmaya başlayınca, çağın gereklerine uygun teknikle bu 
ihtiyaçların Saraya yakın bir merkezde karşılanması gündeme 
gelir. İzmit Çuha Fabrikası yüklenicisi 
Boğos ve Ohannes Dadyan kardeşler, 
Saraydan aldıkları gizli ve özel imtiyaz-
la 1843 yılında Hereke kıyısında ipekli 
kumaş üretimi yapmak üzere bir fabri-
ka kurmaya başlarlar. Ancak yeni fab-
rikanın bütün masrafları Serasker Rıza 
Paşa’nın örtülü onayıyla İzmit Fabrikası 
bütçesinden karşılanır. Durum Sultan 
Abdülmecid Han’a (1823-1861) sızdırı-
lınca, Sultanın 25 Haziran 1844 yılında 
Adalar, İzmit, Mudanya, Bursa, Gelibo-
lu, Çanakkale’ye yaptığı gezi sırasında 
fabrika kıyısındaki baskınıyla bu Fabrika 
gündeme gelir. 
Serasker Rıza Paşa, Sultana sürpriz 
yapmak istediğini arz etse de durum an-
laşılır ve 1845’de Hereke Fabrikası, Sul-
tanı Hassa adına ferağ edilerek “Hereke 
Fabrikayı Hümayunu” olur. Rıza Paşa 
görevden alınır, İstanbul’dan  uzaklaştı-
rılarak Hudâvendigâr’a (Bursa) vali ya-
pılır. Hereke Fabrikayı Hümayun binası 
1878 yılındaki büyük yangın sonrasında 
tamamen yanar ve birkaç kez onarım 
görerek yeniden yapılır. 
Hereke Fabrikayı Hümayunu öncelikli olarak saraya ait kıymetli 
ipekli kumaşların üretilmesi için 1845’de faaliyete başlar. Yaklaşık 
50 tezgâhta pamuklu, 25 tezgâhta ipekli kumaş üretilir. Bu de-
neme üretimleri gereken kaliteyi bulunca 1850 yılında pamuklu 
tezgâhlar Zeytinburnu Fabrikasına nakledilerek, Fabrikayı Hüma-
yun’a getirilen 100 jakarlı ahşap el tezgâhı ile saray için ipekli 
döşemelik kumaş üretimine geçer. 
Ayrıca, 1891 yılında İran, ve Sivas’tan getirilen halı nakkaş ve 
usta öğreticileri ile yaklaşık 100 halı tezgahı kurulur ve Ehli Hi-
ref’e alınan İranlı nakkaşların Osmanlı-İran üslubunda harmanla-
dıkları yeni tasarımlar, pamuk çözgülü 60x60 kalite/dm. “Hereke 
Halıları” adıyla üretime başlar. 1902 yılında Fabrikaya çuha, şayak 
dokuma tezgahları ve iplik çekme üniteleri alınarak Fabrika döne-

minin en büyük halı ve ipekli, yünlü kumaş imalat merkezi olur. 
Hereke Fabrikayı Hümayunu üretimleri, Saraydan iltifat görür ve 
bütün çalışanlar maaş ve fazla mesailerinden temettü vergisi kal-
dırılarak ödüllendirilir. Fabrikayı Hümayunu tarafından üretilen 
ipekli ve yünlü dokumalar ve Hereke Halıları uluslararası sergi-
lerde çok sayıda ödül kazanarak dünyada bilinen Hereke markası 
haline gelir.
Bu Fabrika Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sonrasında İktisa-
di Devlet Teşekkülü olan Sümerbank ve Sümerhalı bünyesinde 
uzun yıllar ipekli ve yünlü saraylık kumaşlar ile Hereke Halısı-
nı üretmeye devam eder. 20. Yüzyılda, Türkiye’de pazarlanan ve 
yurtdışına ihraç edilen, tamamen fabrikada çekilmiş pamuk ve 
yün iplerle ve “ticari” hedefle, evlerde kurulan sarma tezgahlarda 
üretilen Hereke Halılarının önemli bir üssü artık Hereke olur. Bu-
gün de kısıtlanmış bir üretimle Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar 

Dairesi kapsamı alanında halen faaliye-
tine devam eder.
Sultan II. Abdülhamid Han döneminde 
(1876-1909) sanayi ve ticaret mektep-
lerinin bütün bir yurt sathında yayılması 
gündeme gelir. İstanbul’dan batıda Tu-
na’ya, doğuda Beyrut’’a, Konya, Sivas ve 
Kayseri dahil bir çok vilayette mesleki 
eğitim veren okullar inşa edilerek faali-
yete geçirilir. 
Hereke ticari halılarının gerek yurtiçinde 
ve gerekse yurtdışında gördüğü büyük 
ilgi üzerine Sivas Valisi Memduh Paşa, 
1896’lı yıllarda Sivas’ta, Sanayi Mektebi 
bünyesinde İran’dan getirilen nakkaşlar 
ve halı usta öğreticileri nezaretinde yatılı 
okulda halıcılık faaliyetine başlar. Pamuk 
çözgülü, sine düğümlü İranlı nakkaşla-
rın tasarımları, bu okulda 50x50 kalite/
dm. üretilmeye başlar. Ve endüstriyel 
ipliklerle ticari halıcılık üretimi kervanı-
na Sivas Halıları da dahil olur. Türk gele-
neksel kültürü dışındaki bu ticari halılar 
da 20.yy. başlarında fuarlarda büyük ilgi 
görerek ticari üretime zenginlik katar.
20.yy. ilk çeyreğinde, Konya, Kayseri 

Bünyan, Isparta ve daha bir çok dokuma merkezimizde, moda 
ticari akımlarla ve Şark Halı kumpanyasının Londra ofisinde 
hazırlanan desenlerin etkileriyle, bütün bir Anadolu; 2000 yılda 
oluşturduğu bütün geleneksel estetik anonim halı kültürel bi-
rikimini adeta çöpe atar. Anadolu; maalesef Sanayi devriminin 
amacı: ucuz ticari halıların Avrupalı orta sınıfa pazarlanması için 
üretim yapan bir merkeze dönüşür...
Büyük Önder Atatürk’ün çok uzakları öngören vizyonu ile bütün 
bu derme çatma Anadolu dokuma merkezleri halı üretimleri, 
1930’lu yıllarda Sümerbank çatısı altında profesyonel kadrolara 
teslim edilir. Sümerbank ve Sümerhalı, 2000 yıllık bu birikimi 
araştırarak dejenere etmeden ve ticari şekilde yaşatmak üzere bu 
görevini yıllarca ve gururla yerine getirmeye çalışır...

20. yy. Ticari Halıcılık Dönemi

Sümerhalı üretimi 60x60 kalite Sivas Sanayi Mektebi Tasarımı, ticari 
halı, Buruciye deseni, 20.yy. son çeyrek, (FK) 
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Yapağı Tarağı, 18.yy. Son çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) Çile Yapma Çıkrığı, 18.yy. Son çeyrek, Sn. Adnan Gülsoy Koleksiyonu (FK) 
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