
KIRSEHIR HALILARI (**) 

Bekir DENIZ(*) 

Kirgehir, îç Anadolu Bôlgesi'nde Ankara, Nigde, Nevçehir ve 
Yozgat illeri ile çevriii bir vilayettir. Anadolu-Tûrk Hah Sanati 
Tarihi'nde, ôzellikle seccadeleri ile t an imr( l ) . Hah dokuma gelenegi 
gùnûmûzde de devam etmektedir. 

KIRSEHIR HALILARININ TARIHI GELÎSiMÏ « 

Kir§ehir halilarmm geçmiçi hakkinda bildiklerimiz çok ki-
sithdir. Kaynaklardaki çe§itli biîgilerle, Istanbul Turk ve îslam E-
serleri Mùzesi, îstanbul Vakiflar Hall Galerisi, Konya Mevlâna Mù-
zesi, yabanci ûlkelerdeki çeçitli mùze ve kolleksiyonlardaki Kir§e-
hir hahsi olarak tanitilan ôrneklere dayanarak, bu hahlarm XVII-
XVIII. yy. a kadar uzandigmi(2), XIX,XX. yy.lar boyunca da dokun-
dugunu gôrûyoruz. 

Kirçehir hali larmm XVII-XVIII. yy. ôrnekleri genellikle seccade 
tipindedir. Gôrdes dùgùm teknigiyle, tamamen yùn malzemeyle do-
kunmuçlardir. Renklerinde kirmizi, mavi, kahverengi, sari, yeçil 
ve beyaz tonlar hakimdir. 

Bu yûzyila ait hahlar iki dar bordùr arasmdaki geni§ bir bor-

(*) Yrd. Doç. Dr., Ege Oniversitesi, Edebiyat Fakùltesi, Arkeoloji - Sanat Tarihi 
Bôlumù'nde ôgretim iiyesi. 

(**) Bu yazi, 1982 yih mayis ayi'nda Istanbul'da, Î.O. Edebiyat Fakûltesi'nde dû-
zenlenen, Sanat Tarihi «Seminer Çahgmalan» VIII de «Gûnùmùzde Kir§ehir 
ve Mucur Halilari» ismiyle bildiri olarak sunulmuç, yeniden geniçletilerek 
yayma hazirlanmiçtir. 

(1) Bu konuda bkz. Cevat Hakki Tanm., Kirçehir Tarihi Ûzerinde Araçtirmalar 
I, Kirçehir Vilayet Matbaasi, 1938, s. 233. Kirçehir Vilayetinde Halicihk-Kilim-
cilik Yapagi ve Tiftik-1959 (Tùrkiye Ticaret Odalan Sanayi Odalari ve Tica-
ret Borsalari Birligi Yayini), Ankara, 1959, s. 13-24. O. Aslanapa., Turkische 
Art and Architecture, London, 1971, s. 301. O. Aslanapa-Y. Durul., Selçuklu 
Halilari, îstanbul, 1973, s. 81. 

(2) Bkz. Celâl Hakki Tanm., Ay. Es. Ay. Sa. Kirçehir Vilayetinde Halicilik-KilUn-
cilik, s. 13-24. 

— 25 — 



BEKÎR DENÎZ 

dùrle çevrilidir. Dikdôrtgen çeklindeki hall zemini, yan yana yerlesti-
rilmiç, beyaz renkli, ince, dar §eritlerle kuçatihr. Hali iç zemini mih-
rap ùzerinde ve altmda bulunan dikdôrtgen çerçevelerle iki veya 
ùç bôlùme ayriîir (Res. 1). 

Dar bordùr ùzerinde, çogunlukla, §a§irtmah çiçekler, zikzak 
çekiller, bir ters bir dùz yerleçtirilmis, ùçgenler, gùnùmùzde «gelin 
aglatan» ismiyle bilinen sùslemeler (Res. 1-2) (§ek. 1-2-3-4), genis. 

^sS/ftsi£/~ 
b. deniz - 1983 

Çek. 1— Kirçehir hahsi - «dar kenar» (Çatikkaç) deseni. 

b. deniz - 1983 

Çek. 2— Kirsehir ve Mucur hahsi - «dar kenar» fzikzakh su) 

deseni. 
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U 
n 

b. deniz - 1982 

§ek. 3— Kirçehir hahsi - «dar ve enli kenar» (ùçgen ve 

leblebi) deseni. 

b. deniz - 1982 

§ek. 4— Kirçehir halisi - «dar kenar» (gelin aglatan) deseni. 

bordûr ûzerinde de, «démet çiçek» adiyla taninan bitkisel deesenler 
(Res. 1) (Çek. 5), «arapeli» ismiyle anilan motifler gôrûlûr (Res. 2) 
(§ek. 6). 
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b. deniz - 1983 

Çek. 5— Kirsehir halisi - «enli ve dar kenar» (çiçek ve gelin aglatan) deseni. 
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b. deniz - 1984 

§ek. 6— Kir§ehir halisi - «enli kenar» (arapeli) motifi, XVIII. yy. 

Hah zeminini çeviren dar çeritler ûzerinde sasirtmah çiçekler, 
kùçûk bitkisel desenler yer ahr (Res. 1-2). Mihrap tek veya gift yôn-
lùdùr. Merdiven halinde daralarak yùkselen mihrabm merdiven uclan 
tepe noktasmda birbirini keserek, «elibelinde» motifine benzer bir 
susleme meydana getirir. Mihrabm içerisi çogunlukla bos tutulur veya, 
lâleye benzer, iri yaprakli çiçeklerle bezenir (Res- 1-2) (§ek. 7). 
Mihrap iç yiizùnùn kenar lan çiçeklerle veya çengellerle kusatilir. 
Bazen, mihrap merdivenlerinin içlerinde ve mihrap ûzerinde kùçûk 
ibrik motifleri bulunur. Mihrap ùstû boslugu ise, «sandik» bôlûmùn-
deki gibi, iri yaprakli, kelebege benzeyen motiflerle bezenir ya da 
bos. birakihr (Res. 1-2) (§ek. 8). 
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b. deniz - 1984 

Çek. 7— Kirçehir hahsi - «mihrap ici» (lâle) deseni, XVIII. yy. 
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b. deniz - 1984 

Çek. 8— Kirsehir hahsi - «sandik» (Çiçek) deseni, XVIIL yy. 
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Mihrabin altinda ve ùzerinde, gûnùmùzde «sandik» ismiyle ta-
mnan, dikdôrtgen çerçeveler yer alir. Bu çerçevelerin içerisi bitkisel 
desenlerle veya yatik (S) sekilli ejder figurleriyle bezenir. Bitkisel 
bùslemeli ôrneklerde birkaç çesit gôrùlùr: Birinci tipte, dikdôrtgen 
çerçevenin içerisi iki veya ùç parçay/a bôlûnùr. Her bôlùmûn içeri-
sine bitkisel desenler yerlestirilir. Çogunlukla, orta bôlùmùnde lâle 
cesenleri, iki yandaki bôlùmlerde, gùnùmùzde «kandilli su» adiyla ta-
nman sùslemeler yer alir (Res. 1) (§ek. 9). îkinci tipte, genis yaprakli 
iri çiçeklerle sùslenir. Bu çiçekler mihrap ùstù çiçek desenlerine ben 
zer. Ayrintili bir sekilde incelendiginde kelebek figûrùnù andirir 
(Res. 2) (§ek. 8). 

b. deniz - 1984 

Çak. 9— Kirçehir halisi - «sandik» deseni, XVII. yy. 

Ejder figùrlû ôrneklerde, dikdôrtgen çerçevenin içerisinde yatik 
(3) §ekilli, ùsluplastirilmis bir ejder bulunur. Ejder, orta yerinde 
bir bogum yaparak uzanir. Bogumun içerisinde, «elibelinde» figù-
rùne benzer bir motif gôrùlùr. Bogumun etrafi da çengellerle sùs
lenir (§ek. 10). 
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b. deniz - 1981 

§ek. 10— Kirçehir halisi - «sandik» (ejder figùrû), XVII-XVIII. yy. 

Kirçehir halilarmin XIX. yy. ôrnekleri, kùçùk ayriliklar diçinda, 
teknik ve desen açismdan, XVII-XVIII. yy. halilarma benzer: Bu yùz-
yildaki halilar tamamen yûn malzemeyle, Gôrdes dùgûm teknigiyle 
dokunmuçlardir. Renklerinde kirmizi, mavi, kahverengi, sari, ye§il, 
beyaz ve gri renkler hakimdir. Halmm her 10 x 10 cm. sinde 40x50-55 
dùgûm mevcuttur. ôrnekleri çogunlukla seccade tipindedir. 

Sôzkonusu yillara ait halilann dar kenarlari uzerinde «gelin 
aglatan» ismiyle bilinen sûslemeler, «çiçek» desenleri, zikzak §ekiller 
(§ek. 1-2-3-4), genis, bordûr ûzerinde de, gûnûmùzde «deve tabani» 
adiyla taninan motif 1er (§ek. I l) , gerçek çekline çok benzeyen dort 
tane kelebegin oluçturdugu çiçege benzer sûslemeler (§ek. 12) ve 
XVIII. yy. ômeklerinin «démet çiçek»lerini andiran desenler gôrûlûr 
(Res. 3) (§ek. 5). 
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b. deniz - 1983 

Çek. i l— Kirçehir hahsi - «enli kenar» (deve tabani) deseni, 
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§ek. 12— Kirçehir ve Mucur hahsi - «enli kenar» (çiçek) deseni. 

Mihrabm altmda ve ûzerinde dikdôrtgen çerçeveler yer alir. Bu 
çerçevelerin içerisi kelebege benzeyen çiçek desenleri (Res. 2-3) 
(Sek. 8), demet çiçekler (Res. 3) (Sek. 5), XVII-XVIII. yy. halilarmm 
kenar bordùrùndeki «arapeli» motifi (Res. 2) (Sek. 6), baliga benzer 
sùslemeler, (Res. 7) (Sek. 13) ve ejder figurleriyle doldurulur. Ejder-
ler, XVII-XVIII. yy. ôrneklerindeki gibi, yatik (S) kivrimlidir (Res. 
3) (Sek. 10). 
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b. deniz - 1981 

§ek. 13— Kirçehir hahsi - «sandik ve enli kenar» (balik 

figûriine benzer sûsleme). 

Bu yùzyila ait halilarda maske halinde içlenmis. insan figùrle-
ri, yan yana dizilmis. kandil desenleri ve manzara tasvirleri de gô-
rûlûr. Manzarah ôrneklerde hali zemini ùst ùste yerle§tirilmi§ man
zara tasvirleriyle sûslenir : Çogunlukla, giris. kapisi da belirtilen 
bahçe duvan niteligindeki bir konturla veya kale ile çevrilen manza-
lada çatili evler ve bu evler arasmdaki agaçlar gôrûlùr, Bazen, en 
ùstte bir gémi tasviri içlenir. 

Kirçehir hahlannm bu ôzellikleri, bazi degiçikliklerle XX. yy. 
ortalarma kadar devam eder : 1900-1950 Yillari arasmda dokunan 
Kirçehir hahlannm malzemesi, genellikle yûndûr. Ancak, yaklaçik 
Birinci Dùnya Savaçi yillarindan itibaren pamuk da gôrùlmege ba§-
Iar. Bu yillarda dokunan hahlann renkleri kirmizi, mavi, kahveren-
gi, yeçil, san, turuncu ve beyazdir. Dokumada, gùnùmûzde «gomme 
istar» diye bilinen tezgâhlar ve yatik tezgâhlar kullanilmiçtir. Hali
larda genellikle, 36 x 45 veya 38 x 50 dûgûm mcvcuttur. 

1900-1950 Yillarma ait Kirçehir hahlan genellikle, seccade, sedir 
halisi, oda hahsi ve yastik tipindedir. Hahlann genel §emasi XVII-
XVIII. yy. ôrneklerine benzer: Hali çogunlukla, yan yana ùç bordùrle 
çevrilir. Ortadaki bordûr daha geniçtir. Mihrap tek veya çift yônlù-
dùr. Mihrabm altmda ve ùzerinde dikdôrtgen çerçeveler yer ahr. 
Birkaç konturla çevrilen mihrap merdiven halinde daralarak yùk-
selir Mihrap kollan, tepe noktasmda kesiçerek, elibelinde metifi veya 
hayvan figûrùne benzer bir desen meydana getirir. Mihrabm 
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iç yan yùzleri çiçek desenleriyle sùslenir. Mihrap ùstù boçlugu kùçùk 
çiçeklerle, ibrik motifleriyle, bazen de gùnûmùzde, «kandilli su» adiy-
la tanman geometrik ve bitkisel desenlerin kançimi motiflerle be-
zenir (Res. 4). 

Sôzkonusu halilann dar kenarlan ûzerinde, «gelin aglatan» mo-
tifi, zikzak deseni, yilriiz §ekilli çiçekler ve bir ters bir duz yerleç-
tirilmis. ûçgenler yer ahr (Res. 4) (§ek. 1-2-3-4). Genis. bordùr ûze
rinde, «arapeli» motifi, kelebege benzeyen çiçekler (f?ek. 12) veya, 
démet çiçek desenleri (§ek. 5) en çok gôrûlen sûslemelerdir. 

Bu yillara ait halilarda mihrap içerisi çogunlukla bos, birakilir 
veya, gôbek ile doldurulur (Res. 4). Mihrabm ûzerinde ve altmdaki 
dikdôrtgen çerçevelerin içerisinde ejder figùrû, arapeli motifi ve dé
met çiçekler yer ahr. Sôzkonusu yillara ait halilarda ejderler yine 
sandik içerisinde, yatik (S) kivrimh verilir (§ek. 10). Geç ôrnekler-
de, sandik içerisinde fakat, serbest olarak içlenir; orta yerinde bir 
bogum yapan ejder çift bash ve baçlari açagi dogru sarkmis halde 
tasvir edilmege baçlar (Res. 5) (Sek. 14). Yine, ayni yûzyilda ejder
ler çok kollu ve çok ba§h, korkunç bir yaratik çeklinde gôrûlûr (Res. 
6) (Sek. 15). Aym yillarda ejderler sandigin içerisinden di§ariya ta-
sar, hali zemininde, simetrik i§lenmis. iri, siçman gôvdeli hayvan mo
tifi çekhnde karçimiza çikar (Res. 7) Çek. 16). 

'l r O ù PS'.-- 1 I 
} Il •* I I 

b. deniz - 1981 

Sek. 14— Kirçehii? hahsi - «sandik» (ejder figùrû), XIX. yy. 
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b. deniz - 1983 

Çek. 15— Kirgehir halisi - «sandik» (ejder figùrù), XX. yy. 
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Çek. 16— Kirçehir hahsi - hayvan motifi, XX. yy. 
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Sôzù edilen halilarda kandil motifi, manzara tasvirleri ve yazi da 
gôrùlùr: Kandil, ôzellikle seccadelerde ve sedir halilannda içlenir. 
Sedir halilannda iist iiste dizilen kandillerin ùzerinde ev'e benzeyen 
tasvirler bulunur. Manzarah ôrnekler XIX. yy. hahlarma benzer (Res. 
8-9-10-11). Yazi desenli halilarda da Tiirkiye haritasi ve buna benzer 
konular ele almir (Res. 12). 

Kirçehir'de hah dokuma gelenegi, «gùnûmùz hahlan» ismini ver-
digimiz 1950 yihndan buyana da devam etmektedir. 

GÛNÙMÙZDE KIRSEHÎR HALILARI : 

Yaklaçik 1960 yillanna kadar Kir§ehir'in hemen her kôyùnde 
hah dokundugu bilinmekteysede (3), bu gelenek gùnûmùzde sadece, 
dort kôyùn birle§mesinden meydana gelen Ozbag Koyleri (Erevik, Ki-
zilcakoy, Orciin, Helvacilar) ile Karacaoren, Dolakçi ve Kùmbet Kôy-
lerinde sùrdùrùlmektedir. Diger merkezlerde unutulmus. durumda-
dir (Res. 13). 

Hani madde : 

Kirçehir halilannda, yaklaçik Birinci Dunya Savasi yillanna ka
dar yun malzeme kullanilmis., bu tarihlerden sonra pamuk yaygm-
la§mi§tir; 1960 yillanna kadar pamuk. yalnizca çôzgù ipi olarak de-
gerlendirilmi§, bu yillardan itibaren atki (argaç) ipi yerine kullanil-
maya da ba§lami§tir. Gùnûmùzde ise, çôzgù ve atki ipleri pamuk, dû-
gûm ipleri yùndùr. Tamamen yùnden dokunan hahlar da vardir. 
Genellikle çôzgù ve atki ipi 4 Nm. pamuk ipligidir, 3 veya 5 kat ya-
pihp bùkûlùr. Atki ipleri 2-3 kattir ve bùkùmsùz kullanihr. 

Dùgùm ipleri, genellikle, koyunun sirtmdan alman yùnden elde 
edilir : Yùn once el ile «didilip» içindeki pislikleri temizlenir. «Egirme» 
sirasmda, kola dolayabilmek için , yaklaçik 5 cm. çapmda «tops» ya-
pihr. Buna yôrede «fitil» denir(4). Daha sonra çikrik ile çok az bù-
kùlerek «egrilir». Bu andaki durumuna yôrede, «sùmeç» ya da «su-
mek» adi verilir(5). Sonra ipler «gelep» denilen bûyùk yumaklar 
haline getirilir ve boyahanelere gônderilir veya evlerde boyanir. 

(3) Kir§ehir Vilayetinde Hahcihk-Kilimcilik, s. 15-24. 
(4) Makina halicihginda tanimimiza uyan, yaklaçik 5 cm. çapindaki yunlere 

«tops», aym §ekildeki pamuklara da «fitil» adi verilmektedir. Bu nedenle 
yaziimzda teknik bir terim olan «tops» kelimesi kullaiulïniçtir. 

(5) «Sùme» veya «sumeç» Aksaray yôresi halicihginda «fitil» ya da «some» adiy-
la tanimr. 
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Boyalarin eldesi ve boyama isjemi : 

Kir§ehir halùarinda yaklaçik 1950 yillarma kadar kôk boya kul-
iamlmiçtir. Bu yillardan sonra kôk boya yerini sentetik boyalara 
birakmiçtrr: Sentetik boyalarin Kirçehir'de yaygmlaçmasmdan sonra, 
yaklagik 1960 senelerine kadar yùn ipler yalnizca kôk boya île, çôz-
gùde kullanilan pamuk ipligi ise, genellikle sentetik boya ile boyan-
rm§tir. 

Ya§h hah dokuyucularmm verdikleri bilgilere gore, Kirçehir'de 
1950 senelerinde, kôk boya yôrede yeti§en bitkilerden elde edilmek-
teydi: Kirmizi, sari, ye§il (cevizi renk-zeytuni ye§il), kahverengi (de-
ve tùyù), gri, gùlkurusu (turuncu), bej (kirli beyaz) ve siyah en 
çok tanman renklerdi. Bu renklerin eldesinde kullanilan otlar ilkba-
har mevsiminde toplamr, renklerine gôre aynlan kùplere konur, ùze-
rine su doldurulur ayrica, her rengin içerisine, renklerin kalici ol-
masi için, bir «miktar sutlegen otu» ilave edilir ve ipler kaynatilma-
dan, bir iki sene sûreyle kùplerin içerisinde bekletilirdi. Daha sonra 
ipler kùplerin içerisinden ahnir, yere serilir, suyunu çektikten sonra 
yùksekçe biryere asilarak rùzgâr ve benzeri dogal olaylar karçisinda 
bir iki sene daha tutularak, dokumaya hazir hale getirilirdi. 

Kôk boya ve eldesi : 

Yine, ya§hlarm ve eski hah ipi boyacilannm verdikleri bilgilere 
gore, 1950 senelerinde iplerin boyanmasmda kullanilan bitkiler §un-
lardi ve boyalarin eldesi a§agida anlatildigi çekilde yapilmaktaydi: 
Kirmizi (Sekri renk): Yôrede yeti§en kôk boya (boya pùrù) ve kap-
lumbaga (tosbaga) otu'ndan elde edilir: Bir avuç (koçam) kôk boya 
4-5 litre su içerisinde kaynatilacak çekilde hazirlanan kariçim yarim 
saat sùreyle kaynatihr. Daha sonra kari§imm içerisine ipler konu-
lur ve tekrar l veya 1,5 saat kaynatihr. Kirmizi renge dônù§en ip so-
guk su ile durulanip kurutulur. Eger, kan§im suyu içerisine bir 
çorba kaçigi §ap atihr ve ip tekrar 1 veya 2 saat kaynatihrsa kirmizi 
renk kahverengi (deve tùyù) bir gôrùnùm alir. 

Bu kariçim suyuna, çe§itli renk sentetik boyalar katilarak, iste-
nilen renk tonlari elde edilir. Renkler solmaz ve yipranmaz. 

San : Su kenarlarmda yetiçen «karamik otu» (karamuk), sari sa-
man ve ceviz mantari 'ndan elde edilir: Karamik otu parçalandiktan 
sonra bir çorba kaçigi cap ile birlikte, yaklasik 10 litre suda iki saat 
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kaynatilir. Kari§im suyuna ip atihp yeniden bir saat daha kaynati-
hr. San bir renk ortaya çikar. Kaynama suresi uzatildigmda sari 
renk kanarya sarisma dônù§ùr. Çikartilan ipler kurutulduktan sonra 
soguk su ile durulanip tekrar kurutulur. 

Yeçil : Yesil, zeytuni yesil ve cevizi renk (cevizi ye§il) olmak uzere 
ùç tonda elde edilir. Bu renklerin eldesinde ceviz yapragi (kuru veya 
taze ceviz yapragi) ve «cehri» denilen bitkiden yararlanihr: Bir de-
met ceviz yapragi bir koçam (iki avuç dolusu) cehri cap ile birlikte, 
yakla§ik 10 litre su içerisinde kaynatilir. Kari§im suyuna katilan 
ipler 2-3 saat sùreyle yeniden kaynatilir. Çikartildiktan sonra gôlgede 
kurutulup soguk su ile durulanir ve tekrar kurutulur. Eger renk iyi 
çikmamiçsa, iplerin arasma yeniden ceviz yapraklan konulur ve 
tekrar iki ùç saat kaynatilir. 

Koyu yeçil elde edilmek istenirse, ye§il rengin kariçim suyuna 
(flote) 4-5 gr. sentetik ye§il boya katilir ve bu kariçim içerisindeki 
ipler yarim saat sùreyle yeniden kaynatilir. Soguduktan sonra çi-
kartilan ipler su ile durulanip, gôlgede kurutulur. 

«Zeytuni yeçil» eldesinde ise, «flote» içerisine (yeçil rengin ka-
ri§im suyu) mercimek tanesi bûyùklùgùnde sentetik yeçil boya ka-
tilip 10-15 dakika daha kaynatilir, yeniden durulanip kurutulur. 
Kahverengi : Yôrede, «deve tùyù rengi» adiyla da anilir. Yeçil ceviz 
kabugundan, susuz toprakta yetiçen bag'm ûzûm çekirdeginden (ki-
raç bag'm ùzùm çekirdegi), sogan kabugundan, hayvan pisligi (hay-
van tersi) kùlù'nden ve krrmizi rengin (çekri) kançim suyu içeri
sine §ap ilavesinden sonra 1-2 saat kaynatilmasi sonucu elde edilir. 

Susuz yerde yeti§en bag'm ùzûmù'nden elde edilen 2 kg.lik ùzùm 
çekirdegi içerisine iki avuç (koçam) sogan kabugu ve hayvan gùb-
resi'nden elde edilen 250 gr. kùl suyu, bir tath ka§igi §ap ile birlikte 
15 litre suda 2-3 saat kaynatilir. Kari§im içerisine basilan ip 1 saat 
sùreyle yeniden kaynatilir. Çikartilan ipler durulanip, gôlgede ku
rutulur. 

Gri : Ayçiçegi (çigdem) ve yarpuz otu'ndan elde edilir: Yarpuz iki 
tath kasigi §ap ile birlikte 1-2 saat boyunca, kariçim suyu sari bir 
gôrùnùm almcaya kadar kaynatilir. Kariçim suyu, el'in sicakhga 
dayanabilecegi sogukluga eriçinceye kadar bekletilir. Bu suyun içe
risine bir kahve ka§igi «çiplik» kançtirilir ve ipler kariçim içerisine 
basilir. îp veya yùnler kariçim suyu içerisinde el ile ogu§turulur. Gri 
bir renk elde edilinceye kadar içleme devam edilir. 
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Bej rengi (Kirli beyaz) : Sogan kabugu ve «sergil otu»ndan elde edi
lir: iki demet «sergil otu» bir çorba kaçigi cap ile birlikte 10 litre su 
içerisinde bir saat sùreyle kaynatihr. Kariçim içerisindeki «sergil ot-
lan» seçilerek almir ve geride kalan kariçim suyuna ipler basihp tek-
rar bir veya iki saat sùreyle kaynatihr. 

Turuncu •. «Boya pùrù» diye bilinen kôk boya'dan elde edilir: Yôrede 
kirmizi renge «§ekri» denir. Sekri rengin elde edilmesinden sonra 
tbkz. çekri renk) ortaya çikan «deve tùyù rengi» kari§im suyuna 
1-2 gr. turuncu sentetik boya katilip, ipler kariçim içerisine atihr. Bir 
sure kaynayan yûn, kari§im içerisinde el ile oguçturularak çikarti-
hr. Soguk su ile durulanip kurutulur. 

Siyah : Halk arasmda «gara renk» ismiyle anilir. Ce viz yapragi ve 
ayçiçegi'nden (çigdem) elde edilir. 

Sentetik boya ve eldesi : 

Kirçehir'de sentetik boyalardan, 1950 yillanna kadar, genellik-
le çôzgù ipi olarak kullanilan pamuk ipliginin boyanmasmda fay-
dalanilmi§tir. Bu yillardan sonra halmin her yam sentetik boya ile 
boyanmaya baçlanmiçtir. Çôzgù iplerinin boyanmasmda çogunlukla, 
2 kg. pamuk ipligi, 125-150 gr. tuz ve 20-25 gr. kirmizi renk pamuk 
boyasi ôlçù olarak almir: Hazirlanan malzemeler, su dolu bir kazan 
içerisinde 15-20 dakika kaynatilip, sogumaya birakilir ve gôlgede 
kurutulup, soguk su ile durulanir ve yeniden kurutulurdu. 

Yun iplerin sentetik boyalarla boyanmasi ise, a§agida açiklandi-
gi §ekilde yapilmaktaydi : 

Kirmizi renk (§ekri) : îpler once taze bag yapragi (sergil), elma yap
ragi ve karamik otu'ndan birisiyle sentetik sari boya ile kaynatihr: 
Yôrede, ipm adi geçen bitkilerden herhangi birisiyle kaynatilmasi 
sonucu ortaya çikan kan§im suyuna «gerger» denir. «Gergerleme»de 
daha çok te,ze bag yapragi (sergil) tercih edilir. Bag yapragimn ger-
gerlenmesinde kazan içeiisine 2 kg. yùn ve iki elin kavrayabilecegi 
bùyùklùkte bir demet bag yapragi kat kat konur ve kazan yùnùn ù-
zerini ôrtecek çekilde su ile doldurulur. Bunun da ùzerine 20-25 gr. 
çap ilave edilir. Kari§im 30-45 dakika sùreyle, etrafma sari renkli bir 
kôpùk saçmcaya kadar kaynatihr. Sonra, kançim içerisindeki yùn ve 
bag yapraklan çikartihr, kançim suyu sùzùlùr. Temizlenen suyun 
içerisine 90 gr. i.G. ECHTROT A. V. markah kirmizi renkli sentetik 
yùn boyasi ve leblebi tanesi bùyùklùgùndeki dôvùlerek ezilmis î. G. 
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METHYL VIOLETTE B. EXTRA STUCKE markali mor boya atilir. 
Yun bu kan§imla birlikte yeniden yarim saat kaynatilir. Sogutulan 
kariçim içerisindeki ipler temiz su ile durulanip gôlgede kurutulur. 
ipler kirmizi bir goriinum alir. 

Koyu vi§ne rengi (fesrengi) : Kirmizi rengin eldesi sonucu ortaya 
çikan kirmizi renkli yùn veya ipin içerisine i.G. METHYL VIOLETTE 
B. EXTRA STUCKE markali mor boya atilir ve kariçim bu boya ile 
birlikte, yarim saat fazla sureyle yeniden kaynatilirsa, kariçim koyu 
kirmizi (koyu viçne-fesrengi) renge dônùçùr. 

Pembe renk : Pembe rengin eldesinde ip «gerlenmez». Boyanacak yun 
ipler, 250 gr. yune 10-12 gr. i.C.i. RHODALAMÎNE B.S. marka pembe 
renkli yun boyasi konulacak sekilde ayarlanir. Kariçim içerisine, tatli 
bir pembe renk eldesi için, pembe renkli boyanm 1/4 û kadar, kirmizi 
renkli sentetik boya ve bir tatli ka§igi tuz konulduktan sonra, içerisi 
su dolu bir kazan içerisinde 30 dakika kaynatilir. ipler durulamp 
gôlgede kurutulur. 

Lacivert : Bag yapragi ile «sergilenen» (kaynatilan) ip, yarim kg. yun 
içerisine 2-3 gr. Î.G. NACHTGUM EXTRA O.R. KRÎST markali yeçil 
renk sentetik yun boyasi ve 2-3 gr. i.G. METHYL VIOLETTE B. 
EXTRA STUCKE markali mor renkli sentetik yun boyasi konulacak 
çekilde ayarlanip, kariçim içerisine 1-2 litre sirke kariçtinlarak 30-40 
dakika kaynatilir. Çikartilan yùn veya ipler soguk su ile durulanip, 
gôlgede kurutulur. 

Mavi (açik renk) : Lacivert rengin eldesinde ortaya çikan kari-
§im suyuna konulan ipler yarim saat sûreyle yeniden kaynatilir. ip
ler mavi bir renge bùrunùr. 

San : Yakla§ik 250 gr. agirligmdaki yun içerisine 10-15 gr. i.G. 
METANIL GELB K. 770 marka koyu sari renkli sentetik yiin boyasi 
katilacak çekilde ayarlanir. Kan§im içerisine bir tatli kaçigi dôgù-
lerek ezilmi§ §ap ve bir kahve kaçigi tuz ve ipleri tamamen ôrtecek 
çckilde su ilave edildikten sonra 30 dakika kaynatilir. Bu sure so-
nunda sari bir renk ortaya çikar. 

Ye§il (fistikî yeçil) : Yine, yakla§ik 250 gr. Ilk yùn içerisine 6-7 gr. a-
girligmda koyu s an renkli sentetik yun boyasi içerisine leblebi bu-
yùklùgùnde yeçil sentetik yun boyasi konulacak §ekilde hazirlanarak 
bir kazan içerisine yerleçtirilir. Bu kari§im içerisine, yukaridaki o-
ranlar nisbetinde açik sari renkli sentetik yun boyasi ilave edilir ve 
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karçim erimeye birakilir. Daha sonra boyanacak ipler bu kans> 
mm içerisine atilir ve birlikte 30 dakika kaynatilir. Kaynama sirasm-
da bir tatli kaçigi tuz ilave edilir. Renk yesil bir gôrùnùm kazandi-
gmda indirilip durulanir ve gôlgede kurutulur. 

Siyah renk : ipler once, kirmizi rengin eldesindeki gibi, sutlegen otu 
ile «gerlenir». Bir kg.lik yùn içerisine 45-50 gr. i.G. WQLLTÏEF 
SCWAN marka sentetik yùn boyasi konulacak çekilde hazirlanir. 
Karisim su dolu bir kazan içerise konulup ùzerine 1/2 litre sirke 
ilave edilir ve 30-45 dakika kaynatilir. Yunler sicak sudan almdik-
tan sonra, ip soguk su içerisinde siyah bir gôrùnùm almcaya kadar 
çalkalanir ve gôlgede kurutulur. 

Bugùnkù Kirçehir halilarmda daha çok sentetik boyalar kulla-
nilmaktadir: ipler ya boyahanelerde modern usuUerle boyanmakta 
veya, boyanmis, fabrika ipligi tùketilmektedir. Boyahanelerde boya-
tilan ipler Kirçehir veya Nigde, Bor ve U§ak yôresindeki hah ipi 
ùreten fabrikalardan temin edilmektedir. Bu arada, sôzù edilen yôn-
temlerin diçmda, kôk boya ve sentetik boyayi kan§tirarak iplerini 
evinde boyayan dokuyucular da mevcuttur. 

Bugùnkù Kirçehir hahlarinda kirmizi ve koyu kahverengi renk-
ler hakimdir. Yeçil, mavi, san, yeçil ve mavi karisimi (boz), siyah, be-
yaz ve turuncu yardimci renklerdir. Zemin rengi ise çogunlukla kir-
mizidir. 

Dokumada kullamlan araçlar ve dokuma teknigi : 

Kirçehir yôresinde iplerin «egrilmesinde» ve çift bùkùm yapil-
masmda kirmen, ig ve çiknk'dan yararlanilir. 1950 Yillanna kadar 
ahsap çiknklar kullamlmi§, bu tarihten sonra modern ciknklar yay-
gmlasmistir (Res. 14). 

Yôrede dokuma tezgahma «istar» denir. 1960 Yillanna kadar 
«seyyar tezgah» ile, «gomme istar» ismiyle tanman, bir ucu tavana 
tutturulmu§ ; diger ucu topraga gômùlù sabit tezgâhlar kullanilmiç-
tir. Daha sonra da bugùnkù modern tezgahlar yaygmla§mistir. Bu-
nunla birlikte, halen seyyar tezgâh kullanan aileler de vardir. 

Kirsehir ve yôresinde istara dik gerilen iplere «eris» (an§), yan 
atilan iplere de «arageçki» (argaç) ismi verilir. Halilar Turk dùgùm 
teknigi (Gôrdes) ile dokunmaktadir. Dokuma sirasmda, «kirkit, bi-
çak, makas ve tarak»dan yararlamlmaktadir. 
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Kalite : 

Kirçehir halilarmda 1959 senesinde 10 x 10 cm. de 32 x 34 veya, 
32 x 40 dùgùm kuUanildigini, hav yùksekliginin 8-12 mm. arasmda 
degiçtigini kaynaklardan ôgrenmekteyiz (6). Turk Standartlari Ens-
titùsû Raporlanndan da, 1967 yillannda ùç ayri kalitenin uygulan-
digini gôrùyoruz (7): I. Tipte, 10x10 cm. alanda 36x45 dùgùm bu-
lunmaktadir. Hav yùksekligi 5-6 mm. dir. II. Tipte, 40x50 dùgùm mev-
cuttur ve hav yùksekligi 5-6 mm.dir. III. Tipte ise, 30 x 35 dùgùm 
vardir ve hav yùksekligi 5-9 mm.dir. 

1978-1980 Yillannda yaptigimiz araçtirma sonunda, Kirçehir ha
lilarmda 10 x 10 cm. alanda, genellikle, 28 x 28 veya, 28 x 30 dùgûmùn 
yer aldigmi ve hav yùksekliginin 1 cm. oldugunu saptadik. Ancak, 
gûnùmùzde kalite, halk arasmda «çile» sayisiyla belirlenmektedir. 
Çile, istara dik gerilen (çôzgù) 20 çift ipe verilen isimdir (20 x 2 : 40). 
Hahlarm bùyûklùk ve kùçùklùkleri çile sayisma gôre belirlenir. Or-
negin seccade halisi yedi çile ipten (40x7 : 280 çôzgù ipi), sedir ha-
hlari sekiz-dokuz çile ipten dokunur . 
Desen : 

Kirçehir yôresinde hah desenine, «model» denir. Hah desenleri 
ezbere ya da daha once dokunmuç halilara veya, sadece desenleri 
içeren kùçùk «model halilara» bakilarak dokunur. Milimetrik ka-
gitlara (ayna) çizilmiç desenler kullanilmaz. 

Gûnùmùzde, Kirçehir hah desenleri geometrik ve bitkisel karak-
terlidir. Figùr, manzara ve sembolik motifler de gôrùlùr. Halmm 
hangi bôlùmùnde bulunursa bulunsun, desenin etrafi, siyah renkli 
ikinci bir kenar çizgisiyle çevrilir. Buna yôrede «tilif» denir. «Tilifsiz» 
ôrnek çok azdir. Hahmn deseni tanimlanirken «tilifli» ya da «tilifsiz» 
oldugu belirtilir. 

Bir Kirçehir hahsmda, yôresel deyimlerle, diçtan içe dogru, «dar 
kenar-dar su, enli kenar, sandik, kôçe ve gôbek» bôlùmleri yer ahr. 
Dar kenar, «çatikkaç, zikzakh su» ismi verilen bitkisel karakterli, 
yildiz çekilli desenler ve bir ters bir dùz yerleçtirilmiç geometrik mo-
tiflerle sùslenir: Çatikkaç, zikzak çizgiler arasma bir ters bir dùz yer-

(6) I960 Yillanndaki Kirçehir hah kalitesi için bkz. Kirçehir Vilayetinde Ha-
Iicihk-Kilimcilik, s. 17-18. 

(7) Turk Standartlari Enstitusu El Dokusu Turk Hahlari, Ankara, 1967, T.S. 
43, UDK. 645. 12. 
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leçtirilmis, bir çiçek motifinin yinelenmesinden meydana gelir (§ek. 
1), Zikzakli su, yapraga benzer, kivnmli bitkisel bir suslemedir (Res. 
4) (§ek. 2). 

«Enli kenar» çok çeçitli ôrneklerle sùslenmektedir : «Leblebili su, 
bagbasi -Hava baçi-ocak baisi, kûpeli, gelin aglatan, elmali su, Tùrk 
Ocagi, kazan kulpu, deve tabam» en çok kullanilan desenlerdir. 
Bunlardan «leblebili su, kûpeli ve gelin aglatan» desenleri bazen 
dar kenar ûzerinde de gôrûlûrler. 

«Leblebili su» kûçùk daire §ekillidir. Leblebiye benzedigi için 
bu isimle anilmaktadir. Desenin bir yam ba§ka diger yani baska 
renklidir (§ek. 3). 

«Bagbas> deseni halk arasmda, «Hava ba§i ve Ocak ba§i» adla-
nyla da anilir. Dokuyucular, bitkisel karakterli bu desenin, «yôre-
deki bas. baglama (fes baglama) çeklinden geliçtigini sôylemektedir-
ler (§ek. 17). 

b. deniz - 1982 

§ek. 17— Kir§ehir halisi - «enli kenar ve sandik» (bagbaçi-

Hava baçi) deseni. 

«Kûpeli» adi verilen desen, çiçek ve yapraklarm §a§irtmah ola-
rak dizilmesinden meydana gelir. Yôrede, «kûpeli» adiyla tanman 
saksi çiçekleri mevcu+tur. Bu çiçeklere benzetilerek dokunmustur 
(§ek.l8). 
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b. deniz - 1983 

§ek. 18— Kirçehir halisi - «enli kenar» (kupeli) deseni. 

«Gelin aglatan» deseni bitkisel karakterli bir sùslemedir. Çiçek 
desenlerinin surekli yinelenmesinden meydana gelir. Dokuyucular, bu 
desenin «hah dokumasmi bilmeyen bir yeni gelinin çektigi gùçlûk 
kar§ismda kendisini tutamayarak aglamasi ile ortaya çiktigmi» sôy-
lemektedirler (§ek. 4). 
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«Elmah su» geometrik karakterlidir. Dikdôrtgen sekilli susleme 
içerisine yerleçtirilmis. bir çiçek tanesinden meydana gelir (§ek 19). 

ÏI 

f^F? 
« - . . , ' 

ire 

§ek. 19— Kir§ehir hahsi 

b. deniz - 1983 

«enli kenar» Celmali su) deseni. 

«Turk Ocagi» bir ters bir dûz yerleçtirilmis. çiçek ve yapraklar-
dan meydana gelir. Bu desenin, «1940 yiUarinda devrin Turk Ocagi 
isimli dernegi tarafmdan verildigi ve zamanla yaygm hale geldigi» 
yore halkmca ifade edilmektedir (§ek. 20). 

^ 

}̂ L Ê 
b. deniz 

§ek. 20—• Kirsehir halisi - «enli kenar» (Turk Ocagi) deseni. 

1983 

«Kazan kulpu», dikdôrtgen çekilli yûzeylerin içerisine yerleçti-
rilmis. çiçek desenlerinden meydana gelir. Yôrede kullanilan kazan-
larm kulpuna benzetildiginden bu isimle anilmaktadir (§ek. 21). 
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b. deniz - 1982 

§ek. 21— Kirçehir halisi - «enli kenar» (kazan kulpu) deseni. 

«Deve tabani», Kirsehir hal i lannm eski desenlerindend'c. «Deve 
izi»ne benzedigi için bu adla tanmmaktadir. Geometrik ve bitkisel 
desenlerin kansimmdan meydana gelen bir siislemeye sahiptir 
(§ek. 11). 

Enli kenar, yukarida sôzù edilen desenler diçmda, ôzellikle se-
dir halisi ve seccadelerde, çok yaprakli çiçekler, çiçek demetleri 
(§ek. 5) ve ard arda dizilmis. iki yaprakli çiçeklerden olusan desen-
lerle sùslendigi de gôrùlûr (Res. 4-6-10) (§ek. 11). 

Sandik bôlùmù hahnm dar kenarlarmda, hah merkezinin al-
tmda ve ùstùnde dikdôrtgen çerçeveler halindedir. îçerisi ejder fi-
gùrù, yôrede «arapeli» ismiyle tamnan motif ve bahga benzer de-
senlerle suslenir (Res. 5-7-17) (§ek. 13-14-15).. 

Ejder figùrû yôrede basit bir susleme gibi kabul edilir ve doku-
yucular arasmda, «model» adiyla amhr. Gùnùmûz Kir§ehir halila-
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rmda birkaç çe§it ejder figùrû gôrùlùr: Birinci tip ejderler aym san-
dik içerisinde, iki a y n ejder halinde, iki yône dogru uzamrken tas-
vir edilir. Halinm yônùne gôre ba§ açagi sarkarlar. Ejderlerin kuy-
ruklan, iki ejder arasmr'a bir bogum yapar. Bogumun içerisi, Ana-
dolu — Turk Hall Sanati nda «elibelinde» ismiyle anilan, insana ben-
zer motiflerle sùslenir. Bogumun di§ yùzleri çengellerle kuçatùir. Ej
derler genellikle çift buynuzlu veya kulakli içlenir. Dudaklan geri-
ye dogru sarkik çekilde verilir. Çene alti çengel biçiminde kivrilir 
(Res. 5) (§ek. 14). Ayni ejderler bazen çok çematize edilmiç çekilde 
de islenebilir. Baslan verilmeyen sadece boyunlari içlenen ôrnekler 
de vardir. ikinci tip ejderler çok ba§li, çok kollu, çok ayakh ve §i§-
man gôvdelidir (Res. 6) (Çek. 15). Ûçùncù tip ejderler ise, tek bash 
ve sisman gôvdelidir. Dili, yilan dili gibi, disan uzatilmis. halde tas-
vir edilir (Res. 7) (§ek. 16). 

«Arapeli» motifi yôrede «el» adiyla da tanmir. Zikzak sekilli bir 
desenin bir altma bir ùstùne yerle§tirilen §a§irtmah bitkisel desen-
ler veya, sirt sirta vermis, iki ku§u andiran bir sûslemedir. Kirçehir 
halilarmda XVII—XVIII. yy.'dan beri kullamlmaktadir (Res. 2-17). 

Bahga benzeyen, yatik (S) kivnmli sùslemelerin ne oldugu belli 
degildir. Dokuyucular ve halicilar arasmda da belli bir ismi yoktur, 
sadece «model» adiyla tanmmaktadir (Res. 7) (§ek. 13). 

Kirçehir halilarmm kôçeleri çogunlukla, bitkisel sùslemeler, si-
nek figùrû ve sembolik motiflerle doldurulmaktadir: Bitkisel kô§e-
ler bùyûk boy halilarda, minder ve yastiklarda gônilùr. Kôçenin ha
ll gôbegine bakan yùzù girintili çikmtilidir. Bu bôlùmùn içerisi halk 
arasmda, «salkim sôgût» ismiyle bilinen bitkisel desenlerle sùslenir. 
Minder kôçeleri ise, çiçek demetleri veya çiçek taneleri ile bezenir 
(Res. 15). Kôçeleri bos birakilan ôrnekler de vardir (Res. 20). 

Sinek figùrlù kô§eler daha çok seccadelerde kullanilir. Hall kô-
sesinin içerisi halk arasmda, «sinek» diye bilinen beneklerle dol-
durulur. Hahda bu desene gôre isim alir (Res. 5-17) (§ek. 22). 
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b. deniz - 1383 

§ek. 22— Kirçehir halisi - «gôbek» 

(sinekli ko§e) modeli. 

(giillu top) ve «kôçe» 
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Sembolik motifli kôçeler daha çok yastiklarda gôrùlûr. Daha 
ziyade halk arasmda «el», «ayak» ismiyle tanman motif 1er kullam-
hr: «El» motifi yôrede «pence» ve «bayrak» adlanyla da taninir. Yas-
tigin her kôsesine birer tane «el» motifi yerlestirilir. Gôrûnùm ba-
kimmdan insan eline veya, kartal figùrùne benzeyen bu desenin ust 
kismi girintili çikintilidir. içerisi bitkisel sùslemelidir (Res. 19) 
(§ek. 23). 
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b. deniz - 1933 

§ek. 23— Kirçehii" ve Mucur halisi - «kôçe» (el) motifi. 

«Ayak» motifi halk arasmda «kurt» ve «tarak» adlanyla tani
nir. Motif, insan ayagma benzetildiginden, «ayak», toprak içerisin-
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de ya§ayan kurt figùrùne benzetildiginden «kurt», saç taragma ben-
zetildigi için de «tarak» isimleriyle bilinir. Geometrik karakterli bir 
sùslemedir. Girintili çikmtili bir gôrùnùmù vardir (Res. 18). 

Gùnùmùz Kirçehir halilarmm hemen her tùrùnde gobek deseni 
kullamlir. Yôrede, hall gôbegine «top» denir. Top, «mùftû topu» ve 
«gùllù top» adlanyla anilan iki ayn £rnek gôsterir : Mùftû topu 
yanlari basik, iki ucunda daralan bir gôrûnùme sahiptir. Çogu kere, 
gôbegin iki ucu koç ba§i çeklinde kivnm yapar (Res. 20). Gûllù 
top ise, merdiven çeklinde darahp genisleyen bir gcbsk ve gô
begin iki yanmdaki çiçek desenlerinden meydana gdmektedir 
(Res. 6-17) (§ek. 22). Her iki gôbsgin içerisi, halk arasmda < salkim 
sôgùt» adiyla bilinen bitkisel desenlerle sùslenmektedir. Ge;rnetrik 
desenli ôrnekler de mevcuttur (Res. 5-20). 

Kirçehir halilarmin mihrapli ôrneklerinde mihrap tek veya çift 
yônlù verilir. Her iki mihrap tùrûnde de mihrap merdiven halinde 
yùkselir (Res. 4-5). Ôzellikle tek mihraphlarda, merdiven uç'ari be-
lirli bir noktada kesiçerek, «elibelinde» figùrùne benzer bir motif 
meydana getirir. Çogu kere, kesiçen mihrap uçlari çengel halinde 
i§lenir. Çengeller hayvan figùrùne benzer. Mihrabm içerisi bos bi-
rakihr veya doldui'ulur: Tek mihrapli ôrneklerin içerisi genellikîe 
bo§ tutulur. Sadece, mihrabm iç yûzlerinin kenarlan, yan yana di-
zilmi§, uzun saph çiçeklerle bezsnir (Res. 4-7). Çift mihraphlarda 
ise, kandil, gôbek, figùr veya manzara tasvirleriyle sûslenir (Res. 
6-17). Hah tek veya, çift mihrapli da olsa, mihrabm ùzerindc «kan-
dilli su» deseni yer ahr. Bu desen, ôzellikle, 1950 yillarina kadar do-
kunan eski ôrneklerde daha fazla gôrùlùr. Mihrap ùstû bo§lugunu 
firiz halinde kuçatan «kandilli su» deseni geometrik ve bitkï'sel de-
senlerin kansimmdan meydana gelen bir sùslemeye sahiptir 
(Res. 4). 

Kirgehir halilarmda insan ve hayvan figùrleri de gôrùlùr: insan 
figùrû çematize edilerek veya maske halinde ya da «elibelinde» fi
gùrùne benzer çekilde verilir (Res. 7) (§ek. 24). Hayvan figùrleri i-
çinde ejder, aslan, koyun, kedi, ku§, kartal, sinek ve tavuga benzer 
figùrler gôrùlùr. Simetrik yerleçtirilen arslanlar poz veriyormuç 
gibi, kedi yatarken, koyun, ku§, kartal ve tavuk ayakta dururken 
tasvir edilir. Sinek figûrù ise, kûçùk noktalar halinde isîenir (Res. 
5-6-15-16-19) (Sek. 25-26). 
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b. deniz - 1981 

§ek. 24— Kirçehir halisi - «enli kenar» (insan figuru). 
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Çek. 25— Kirçehir halisi - hayvan figûrii. 
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Çek. 26— Kirçehir halisi - hayvan figùrù 
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Manzara, daha çok, sedir ve seccade hal i lannda islenir: Hah 
yûzeyinde, ùst ûste yerleçtiriimis bahçe tasvirlerinde, yan yana di-
zilmis. ùç veya dort agaç ve bunlar arasindaki çatih evler gôrùlùr. 
Manzaralar genellikle, bir bahçe duvan veya kale ile çevrilir (Res. 
8-9-10-11). 

Gûnûmùz Kirsehir hal i lannda yazi desenli ôrnekler de mevcut-
tur: Bu desen eski ôrneklerden esinlenilmiçtir. Bu tùr desenli hah-
larda yazi sûsleyici ve kitabî bir ôzellik taçir. Bazen, halinin yûze
yinde bir Tùrkiye Haritasi, sancak tasviri veya para resmi de gô
rùlùr (Res. 12). 

Çe§it : 

Kirçehir'de 1950 yillanna kadar karyola halisi, sedir halisi, sec
cade, namazlik, minder ve yastik dokunmuçtur. Gùnùmûzde de ayni 
hah cesitleri gorulmekle birlikte, daha çok sedir halisi, seccade ve 
yastik dokunmaktadir. Diger hah çeçitlerine ender olarak rastlanir. 

Karyola halisi : 

Halk arasmda, «duvar halisi» ve «oda halisi» isimleriyle de ani-
hr. Taban halisi tipindedir. Yere sermek veya duvara asmak için kul-
lamhr. Genellikle 11-12 çile ipten dokunur. Çogunlukla 2 m. 20 x 1 
rn. 40 — 2 m. 25 x 1 m. 50 veya 2 m. 75 x 1 m. 90 boyutlarmdadir 
(Res. 15). 

Karyola halisimn dort .yamna, ortadaki hahyi ku§atacak §ekil-
de, sedir halisi veya seccade halisi serilir. Bu hah lann hepsine «ta
ban halisi» veya «orta halisi» denir. Ev dùzenlemesinde karyola ha
lisi yerine seccade halisi da serilebilir. Her iki halde de, ortadaki 
hahya «orta halisi» veya «meyane», kenardakilere de «kenar halisi» 
ya da «kenare» adi verilir. 

Karyola halilarimn desenleri genellikle gôbeklidir. Geometrik 
desenli ve hayvan figùrlù ôrnekleri de vardir. Bu tùr hah lann genis. 
sulan, çogunlukla, çiçek desenlidir. «Hava baçi», «leblebili su» ad-
lariyla anilan desenler de gôrùlùr. Sandik bôlùmûnde «arapeli» mo-
tifine sik rastlanir. Desen kenarlarmda «tilif» bulunan ôrnekler da
ha çoktur. 

Sedir halisi : 

Sedir hahlari yôrede, «serendaz» ve «ba§ hah» isimleriyle lani-
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nir. Sedir (makat) ùzerine ôrtmek için kullanilir. Sekiz veya dokuz 
çile ipten dokunur. Genellikle 3 m. 50 x 1 m. 00 - 1 m. 20 ô'çùlerinde 
ve uzun havlidir (Res. 8-10). 

Sedir halilannin, eskiden «deve tabani» ismi verilen descnlerle 
sùslendigi» yashlarca ifade edilmektedir. içlerinde geometrik desen-
li, kandil motifli ve manzarah ôrnekler de mevcuttur. Gùnùmûz se
dir hahlari çogunlukla gôbeklidir. Hall ùzerinde, kilimlerdeki gibi, 
yan yana dizilmis ùç veya dort gôbek bulunur. Desen kenar îan ti-
liflidir. Tilifsiz ôrnekleri de vardir. 

Seccade halisi i 

En eski hall tiplerindendir. Ùzerinde namaz kilmak veya duvara 
asmak için kullanilir. Genellikle yedi çile ipten dokunur. Çogunlukla, 
1 m. 75 x 1 m. 10 - 1 m. 70 veya 2 m. 00 x 1 m. 20 boyutlarmdadir. 
Yashlarm ifadesine gôre, «seccade hahlari 1950 yillarmdan beri pe§-
pe§e (birleçik) » dokunmaktadir. îki hali uçuca serildiginde bir se
dir hahsi bûyùklùgùnù verir (Res. 7-17). 

Seccade hahlari genellikle, mihraph ve gôbeklidir. Mihraph ôr
nekler tek veya çift mihraph oluslanyla birbirlerinden aynlirlar: 
Tek mihraphlarda mihrap içerisi çogunlukla, bos. birakihr. Arala-
rinda kandil desenliler de vardir (Res. 4). Çift mihraph hahlar ge
nellikle gôbek deseni ile sùslùdùr. Gôbeklerin kenar îan tiliflidir. Mih
rap kôseleri «sinek» adi verilen motiflerle bezenir. Bu tip seccade-
ler halk arasmda, «sinekli» ismiyle anihr. Kenar bordùrlerinde, 
«zikrakh su, çatikka§, çiçek ve Ladik gùlù» denilen desenlere sik 
rastlanir. Sandik bôlùmûnde de yôrede, «arapeli» motifi adi verilen 
desenler ve ejder figùrleri gôrùlùr (Res. 5-17). 

Namazhk hahsi : 

Yôrede «Namazlagi» adiyla da tanmir. Ùzerinde namaz kilmak 
için, bes-alti çile ipten dokunur. Genellikle 1 m. 40 x 0 m. 80 boyut
larmdadir. Desenleri seccade" ere benzer. Gùnùmûzde, kilim tekni-
ginde dokunmus ôrnekleri daha fazladir. 

Yastik halisi : 

Yastik hahlari 4-4,5 çile ipten dokunur. Genellikle 1 m. 10 x 0 
m. 45 - 1 m. 00 x 0 m 50 - 0 m. 60 boyutlarmdadir. Desenleri çogun
lukla, gôbeklidir. Uzun kenar sularinda, «çatikkas» adi verilen de
senler, dar kenar îan ùzerinde de «ev»e benzeyen sùslemeler sik gô
rùlùr (Res. 18-19). 
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Kirçehir yastik halilari, desen açismdan, dort ayri tip gôsterir: 
Buniar, yôresel deyimlerle, «gùllù yastik, ayakh yastik, kmdama yas-
tjgi ve Mucur yastigi»dir. 

Gullu yastik : 
Yastik ortasi gôbeklidir. Kô§elerde çiçek taneleri veya çiçek de-

metleri bulunur. Bu nedenle de halk arasmda, gùllù yastik adiyla 
tamnir. 

Ayakh yastik : 

Halk arasmda, «hançerli yastik, tarakli yastik» isimleriyle de 
anilir. Yastik ortasmda bir gobek vardir. Yastigm dort kô§esinde 
«ayak» veya «hançer» ismi verilen motifler gôrùlûr (Res. 18). 

Kmdama yastigi : 

Halinin dort kôçesinde ve ortasmda gerçekçi bir çekilde içlen-
mis. çiçek demetleri yer alir. Kôçelerde, bazen, «el» ismiyle tanman 
motifler gôrùlûr. 

Mucur yastigi : 

Mucur'a ôzgù bir yastik çeçididir. Hall ortasmda kùçûk bir go
bek yer alir. Hahnin dort kôçesinde «el» adiyla tanman motifler bu
lunur (Res. 19). 
Minder halisi : 

Minder halilari be§-alti çile ipten dokunur. Genellikle, «otur-
ma» veya, «oda minderi» ve «sandalye minderi» isimleriyle 
anilan iki tipi gôrùlûr. Oturma minderleri 0 m. 70 x 0 
m. 70 - 0 m. 80 x 0 m. 80 ôlçûlerindedir (Res. 20). Sandalye min-
cerleri yeni geli§mektedir. Çogunlukla, 0 m. 40 x 0 m. 40 boyutlarm-
dadir. Her iki minder tipinde de gôbek desenleri yaygmdir. Gôbek 
içerisi bitkisel sùslemelidir. Aralarmda hayvan figùrlù ôrnekler de 
vardir. 

DEGERLENDÏRME : 

Kirçehir hahlarmm XVII-XVIII. yy. ôrnekleri genellikle secca-
de tipindedir. Yan yana ûç bordûrle çevrilen hahlarda ortada bir 
mihrap yer alir. Mihrabm etrafi ince, dar çeritlerle ku§atihr. Mihrap 
tek veya çift yônlùdùr. Mihrabm ùzerinde, bazen de altmda dik-
dôrtgen çerçeveler bulunur. 
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Sôzù edilen yûzyila ait Kirçehir hal i lannm dar bôrdùrù ùze-
rindeki «gelin aglatan» deseni ve genis. bordùr ûzerinde yer alan 
«arapeli» motifi, ayni tarihli Mucur halilarmda da vardir(8). Mih
rabm etrafmi çeviren ince, dar çeritlere eski Gôrdes, Kula ve A va-
nos halilarmda da rastlanir. Ancak, Gôrdes, Kula ve Avanos halila
n n m bu suslemeleri, sayi bakimmdan, Kirçehir halilarmdan daha 
fazladir (Res. 2). Yine, ayni tarihli Kirçehir hal i lannm mihrap ùstù 
boçlugu ve mihrap ùzerindeki dikdôrtgen çerçevede bulunan kelebe-
ge benzer motifler Gôrdes halilarmda da gôrùlùr (§ek. 8). Mihrabm 
altinda ve ûzerinde bulunan dikdôrtgen çerçevelerde yer alan ej-
der figûrlerinin benzerleri, yine ayni tarihli, Gôrdes ve Kula halila
rmda da mevcuttur (§ek. 10-27). 

b. deniz - 1981 

§ek. 27— Gôrdes halisi - «ayetlik» (ejder figùrù), XVII - XVIII - XIX. yy. 

Kir§ehir hal i lannm XIX yy. ôrnekleri XVII—XVIII. yy. halila-
rma benzer: Bu yûzyila ait halilar seccade, sedir hahsi ve oda ha-
lisi tipindedir. Bu halilar, dar kenar lan ùzerindeki «gelin aglatan» 

(8) Mucur hahlarinin XVII.yy.a tarihlenen eski ôrnekleri için bkz. R.G. Hu-

bel., Ullstein Teppichbuch, Berlin, 1977, s. 90-92. 

R. Ettinghausen., Ancien Carpets, Jurselam, 1977, Katalog 8. G. Oney., 

«Architectural Decoration and The Minor Arts», The Art and Architecture 
of Turkey, Freibourg, Switzerland, 1980, s. 170-206, Carpets, 203-204, pi. 135. 

K. Zipper., Turkische Teppiche Ein Brevier, Wùrzburg, 1972, s. 26-27. 
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ve «çiçek» desenleri, genis. kenar ùzerinde de «deve tabani, dort ke-
lebegin oluçturdugu çiçek desenleri ve démet çiçeklerle» karakteris-
tiktir (§ek. 12). Dort tane kelebegin meydana getirdigi çiçek desen-
lerinin benzerlerine ayni tarihli Konya ve Nigde yôresi halilannda, 
gûnùmùz Yahyali ve Nigde çevresi hal i lannda da rastlanir. Ayni 
motif bazen, ùç kelebekten olu§an bir çiçek çeklinde de i§lenir. Dôr-
ciùncù kelebek bu çiçegin sapi ve yapraklan haline getirilir. Bu ôzel-
lik, ayni tarihli Mucur ve Gôrdes hal i lannda da vardir(9). 

XIX. yy. Halilannda mihrabm ùzerinde veya içerisinde ibrik mo
tif leri, mirabin ùzerinde de «kandilli su» deseni yer alir. Bu desen-
lere ayni tarihli Mucur hali lannda da rastlanir (Res. 3). Ayni yùz-
yila ait halilarda, bu desenlerin di§mda, insan figûrû ve manzara da 
gôrùlùr. Mihrap ùzerindeki dikdôrtgen çerçevelerin içerisinde de 
«démet çiçek» desenleri veya ejder figùrleri bulunur. Ejderler, XVII-
XVIII. yy. ôrneklerindeki gibi, yatik (S) §ekillidir (Res. 3). Benzer 
démet çiçekler ve ejder figùrleri ayiii tarihli Sivas hal i lannda da 
mevcuttur (10). 

Kirçehir hahlarmm XIX. yy. baçlanna ait ôrnekleri daha ônceki 
devirlerin ôzelliklerini ta§ir. Bu yùzyilda manzara tasviri yaygmla-
çir. Ôzellikle sedir halilari ùzerinde sik gôrùlùr. Ayni senelerde ya-
zih ve kandilli ôrnekler çogalir. Kandilierin ùzerinde ev resimleri 
takkati çeker (Res. 8-12). Bu ôzellikler «gûnùmùz halilari» adini ver-
digimiz 1950 yillanndan bugùne kadar devamedegelmiçtir. 

Gûnùmùz Kirçehir hahlarmm çôzgù ve atki ipi pamuk, dùgùm 
ipi yùndùr. Bugùn daha çok hazir fabrika ipi tùketilmektedir. Kir-
§ehir hali lannda 1950 yillarma kadar kôk boya kullanilmiç, bu ta-
rihten sonra sentetik boyalar yaygmla§mi§tir. Gùnûmûzde iplerini 
evlerde boyayan dokuyucular da mevcuttur. Fakat bu boyalarm ço-
gunlugunu sentetik boyalar olu§turmaktadir. 

Yôrede dokuma tezgâhma «istar» denir. Dokumada Turk dùgùm 
teknigi (Gôrdes dùgùmù) kullanilmaktadir. Hall kalitesi, halk ara-
smda «istara» gerilen ip sayisma gôre belirlenir. Buna yôrede «çi-
le» denir. Çile sayisi hahlarm bûyùklùk ve kùçùklùgûne gôre degi-
§ir. 

C9) Bkz. J. iten Maritz., Le Tapis Turc, Freibourg, 1976, s. 312. E. Gans-Ruedm., 

Orientteppiche Des 19. Und Fruhen 20 Jahrhunderts, Freibourg, 1975, s. 

58-59. 

(10) Bu konuda bkz. J. Iten Maritz., Ay. Es. s. 312-315. 
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Hah desenleri yôrede yetisen bitkilerden ve sosyal yaçantidan 
esinlenerek geli§tirilmi§tir: Bitkisel ve geometrik sûslemeler çogun-
luktadir. Figùr, manzara ve sembolik motifler de gôrùlùr. Desen-
lerin kenar lan «tilif» denilen kenar çizgileriyle çevrilir. 

Kirsehir halilannm yôre ve iç Anadolu Bôlgesi halilari arasm-
daki yeri : 

Kirçehir halilari ham madde, boya, dokumada kullanilan araç-
lar ve desen açismdan, yôre halilari içinde daha çok Mucur halila-
n n a benzer: Mucur halilarinda da çôzgù ve atki ipi pamuk, dùgûm 
ipi yùndùr. ipler sentetik boyalarla boyanir. Dokuyucular arasmda 
hazir, boyanmis fabrika ipligi tùketenler de vardir. Dokumada Turk 
dùgùmù kullanilir. iplerin egrilmesi ve çift bùkùm yapilmasmda kir-
men, ig ve çiknktan yararlanihr. Dokuma sirasmda kirkit, biçak, 
tarak ve makas kullanilir. Desenler ônceden dokunmus veya ôzel 
hazir lanmis «model» hahlara bakilarak veya, ezbere dokunur. 

Mucur'da hah kalitesi çile sayisiyla belirtilir. Kalite bakimmdan 
Kirsehir halilari Mucur hahlarmdan daha ùstûndùr: Kirsehir hahla-
n n d a 10 x 10 cm. de, genellikle, 28 x 28, 28 x 30 dùgùm vardir ve 
hav yùksekligi 1 cm.'den azdir. Mucur halilarinda ise, 10 x 10 cm. de 
20 x 20 dùgûm bulunur ve hav yùksekligi 1 cm.'den fazladir. 

Mucur ve çevresinde, gûnûmûzde, sadece yastik ve ender ola-
rak sedir hahsi dokunmaktadir. Ayni desenle, alti adet dokunan 
yastik hahlarma yôrede «takim yastik» ismi verilmekte ve takirn 
halinde, «çeyizlik esya» olarak satilmaktadir. Kirsehir'de ise, seccade, 
sedir hahsi ve yastik dokunmaktadir. 

Gùnùmùz Kirsehir halilari iç Anadolu Bôlgesi halilariyla da ben-
zerlikler gôsterir: Kayseri ve Nevsehir yôresi halilarinda da çôzgù 
ve atki ipi, genellikle pamuk, dùgùm ipi yùndùr. Her tarafi yùn-
den dokunan hahlar da vardir. Konya ve Nigde yôresi halilarinda 
ise, halmm her yam yùndùr. Arastirmalarimiz sirasmda pamuk ip-
likle dokunmus ôrneklere rastlamadik. 

îç Anadolu Bôlgesi'ndeki hah merkezlerinde ip rengi, genellikle 
kôk boyadan elde edilmektedir. Kôk boya ve sentetik boya karisimi 
renkler de mevcuttur. Bu yôrede, fabrika ipligi kullanan çok az sa-
yidaki dokuyucu dismda, gùnûmùzde sentetik boyayi saf olarak uy-
gulayan merkez yok denilecek kadar azdir. 

Kirsehir'de hah kalitesi «çile» sayisiyla belirlenir. Ayni 

_ 59 _ 



BEKÎR DENIZ 

yôntem Mucur, Taçpinar, Ansaman, Melendiz (Nigde) ve Ava-
nos halilarmda da kullanilir. Kayseri yôresinde ise, istar ûzerine 
yerleçtirilen çôzgù ipleri sayisma gôre ayarlanir. 

Kirçehir halilari §ekil bakimmdan Sivas, Taçpmar, Avanos, Ça-
mardi, Ansaman ve Yahyali halilarma benzer: Sôzû edilen merkez 
lerin hepsinde de hall iç içe ùç veya dort bordùrle çevrilir. Bunlar-
dan ortadaki bordiir geniç, digerleri dardir. Halinm kisa kenar lan 
ûzerinde birer tane dikdôrtgen çerçeve bulunur. Hahnin ortasmda 
bir gôbek yer alir. Gôbek, iki yônden, merdiven halinde yûkselen 
mihraplarla kuçatihr. Mihrap kôçeleri birer sùsleme alani meydana 
getirir. Bu bôlùmlere, halk arasmda, «kô§e» adi verilir. 

Kirçehir halilarmm desenleri yôre hahlanyla çok yakin ben-
zerlikler gôsterir: Kirçehir halilarinm dar kenar lan ùzerindeki «ça-
tikkaç» deseni, çok kùçùk farkliliklarla, Mucur, Sivas, Kayseri, Yah
yali, Nigde, Ansaman, Taçpmar ve Konya çevresi hali merkezlerin-
de de kullanilmaktadir. Sôzkonusu desen Sivas, Kayseri, Yahyali ve 
Konya yôresinde «çiçek», Taçpmar, Ansaman ve Nigde çevresi ha-
li lannda da «çatikkaç» ve «gûlboncuk» isimleriyle tanmir (§ek. 1). 

Kirçehir hahlarmm enli kenar lan ûzerinde gôrùlen, «gelin ag-
latan» deseni Sivas, Mucur ve Nigde yôresinde Bor, Melendiz ve 
Ta§pmar halilarmda da kullanilmaktadir. Kanimizca bu dessn ECZÛ 

edilen yôrelerin ortak bir modelidir (Sek. 28). Yine, genis. kenar 
ùzerindeki «démet çiçek» desenleri Sivas hahlanyla benzerlikler ar-
zetmektedir (§ek. 5). 

b. deniz - 1983 

Çek. 28— Nigde (Melendiz Kôyù) hahsi - «dar ve enli ke

nar», (gelin aglatan ve çiçek) deseni. 
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Gùnûmùz Kirsehir hahlarmda «çiçek» adiyla bilinen sùslemeler 
Taçpmar hahlarmda da kullanilmaktadir: Pespese dizilmis, uzun 
saph, yaprakh ve çiçekli islenen bitkisel desen Taspmar hahlarm
da «Osmanh ayak» veya «Ladik ayak» isimleriyle tanmmaktadir . 
Benzcr susleme XVII—XVIII. yy. Ladik hahlarmda da mevcuttur. 
Bizce bu desen Ladik hah lanna ôzgùdûr. Kirsehir halilari Taspmar 
veya Ladik hahlarmdan etkilenmistir. Belki de, anilan yôrelerde es-
kiden beri kullanilan bir suslemedir (Res. 15). 

»Ladik gùlù» adiyla anilan genis su (enli kenar) deseni hahci-
lar aiasinda Ladik hah lanna ôzgù bir desen olarak bilinir. Aym de
sen Konya ve Aksaray yoresinin eski ve yeni hahlarmda, gùnûmùz 
Kayseri hahlarmda da gôrùlen bir suslemedir. Konya çevresine ôz
gù bir desen izlenimini vermektedir (Res. 5). 

«Deve tabani» ismiyle tanman motif eski Taspmar ve Konya yo-
reci hahlarmda da vardir. Bu mctifin Kirsehir hah lanna cz^ù cldu-
gu sôylenemez. Muhtemelen Kir§ehir, Nigde ve Konya yoresinin 
ortak bir sùslemesidir(ll) (§ek. 11). 

îç Anadolu Bôlgesi hah merkezlerinin hemen hepsinde de gô~ 
bek motifi kullanihr. Ancak, yôreler arasmda desen farki gôrùlùr. 
Kirsehir hahlarmin gôbegi ise ôzgùn bir karaktere sahiptir; yôrede 
sadece Bor ve Mucur hah lannm gôbek deseni ile benzerlikler arze-
der (Res. 5-6-7-17). 

Eski Kir§ehir hahlannda maske halinde insan figùrù kullanildi-
gmi kaynaklardan ôgreniyoruz(12). Gùnùmùzde ise, daha çok ki-
limlerde gôrùlen «elibelinde» motifi yaygmdir: Kirsehir hahlarmda 
kenar suyu olarak kullanilan insan figùrù tek ya da çift bash ve 
uzun boyunlu verilir (Res. 7) (§ek. 24). Benzer figûrlere Taspmar, 
Bor ve Kalecik (Ankara) hahlarmda da rastlanir (§ek. 29). 

(11) Yazimiz, mayis-1982'de -Istanbul'da, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakul-

tesince dûzenlenen, «Sanat Tarihi Seminer Çaliçmalari» VFI de bildiri o-

larak sunulmuçtur. Konuçma bitiminde saym Prof. Dr. §erare Yetkin, «deve 

tabani isimli motifin benzerinin Osmanh Saray Hahlari 'nda da bulundugunu» 

sôylemi§tir. Kiymetli bilglleri için kendilerine teçekkùr ederim. 

(12) Bkz. E. Gans-Ruedin., Le Tapis de L'Amateur, Freibourg, 1975, s. 68. 
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OvO 

b. deniz - 1981 

Çek. 29— Taçpmar hahsi - «ayak» (insan figûrù). 

Kirçehir halilarinda en fazla gôrùlen h ay van figûrleri ejder, as-
ian, kedi, kartal, kus, ve sinek'tir. Ejder figùrù Iç Anadolu Bôlgesi'n 
de, Sivas ve Avanos halilarinda da mevcuttur. Sôzù edilen bu halilar-
da ejderler (S) kivnmlar yaparak uzanir. Ancak, Kirçehir hahlari-
nm ejder figûrleri daha gerçekçidir. Asian ve kedi figûrûne iç Ana
dolu Bôlgesi'nin diger hah merkezlerinde rastlanmaz (Res. 16). 

(13) Bkz. Y. Durui., Nigde Yôriik Kilimleri, Istanbul, 1974, s. 28. 
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Kartal figùrù Kirçehir halilarmda, «pence» (el) ismiyle bilinir. 
Motif ayrmtili bir çekilde incelendiginde, ùsluplaçtinlmis. bir kartal 
figùrùne benzedigi gôrùlùr. Ayni motif Nigde yôresi kilimlerinde de 
kullanilmaktadir(13) (Res. 19) (§ek. 23). 

Sinek figurii Kirçehir hal i lannm ko§elerinde kullanilir. Benzer 
figùr Konya yôresinin eski halilarmda da vardir. Konya yôresi ha
lilarmda bugûn de kullanilan bu figùr Kirçehir halilarindaki kadar 
yaygin degildir. Kirçehir hal i lannm sinek figurii gûnùmùzde Yah-
yah hal i lanm da etkilemi§tir. Kir§ehir ve Konya yôresinde «sinekli 
hah» adiyla tanman bu halilar Yahyah'da «dabazli hah» (insan vii-
cudunda allerji sonunda, beliren kirmizi benek) ismiyle amlmakta-
dir (Res. 17). 

Manzarali Kirçehir halilari yôreye ôzgù bir karakter tasir : Man-
zara tasviri ôzellikle sedir ve seccade halilarmda kullanilir. Benzer 
desen Konya, Yahyali, Nigde, Ta§pmar, Çamardi, Maden halilarm
da da mevcuttur. Yahyali, Taçpmar, Çamardi ve Maden halilarmda 
manzara deseni yeni geli§mektedir. Kirçehir ve Konya yôresi man
zarali hah lan bu merkezlere ôrneklik etmistir (Res. 8-9-10-11). 

«Arapeli» motifi Kirçehir yôresi halilarmda çok gôrùlmekle bir-
likte Sivas ve Aksaray çevresinin eski halilarmda da vardir. Kirçe-
hir'de «pence» adiyla da anilan «el» motifi ise, Kir§ehir yôresi hah-
larma ôzgùdùr. «El» motifinin îç Anadolu Boigesi hah merkezlerin-
de çok farkh çeçitleri mevcuttur. Ornegin Ta§pmar halilarmda ùç 
dilimli, geometrik bir §emaya sahiptir (Res. 17). 

Kir§ehir halilarmda «ayak, tarak, hanger, kurt» gibi isimlerle 
anilan motif Sivas, Konya, Obruk, Konya—Eregli Karacadag yôresi 
ve Aksarây çevresindeki hah merkezlerinde de gôrùlùr. Sôzù edilen 
yôrelerdeki desenler, Kirçehir halilarindaki gibi, kùçùk ôrnekler ha-
lindedir. Konya ve Aksaray yôresi halilarmda ise, bir hah yùzeyini 
tamamen dolduracak bùyùklûkte içlenir. Bazen, kô§eden kôçeye çap-
razlama olarak verilir. Halk arasmda «hançer, kihç» ya da «han-
çerli tin yarma» adlariyla anilir. Bizce bu desen Kirçehir'e ôzgù de
gildir. Konya, Nigde, Aksaray ve Kir§ehir yôresinin ortak bir mo-
delidir (Res. 18). 

Kir§ehir yastik halilarmda, hahnm dar kenarlari ùzerinde, ke-
nar suyu olarak kullanilan «ev»e benzer desenler Aksaray'a bagh 
Taspmar, Ye§ilova (Acem) halilarmda, Konya, Karaman, Karapmar 
halilarmda da vardir. Kammizca bu desen sôzû edilen yôrelerin or-
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tak bir modelidir. Ayni desen, hall tùccarlan arasmda «mezar» adiy-
la bilinirse de bizce, ûsluplastinlmis. cami tasvirinden baska bir sey 
degildir (Res. 18-19). 

Kirsehir'de «ayakli yastik» veya «kmdama yastigi» isimleriyle 
bilinen haliiarin desenleri Aksaray—Yesilova (Acem) halilariyla bii-
yûk bir benzerlik gôsterir: Yesilova hali lannda, Kirsehir «ayakli 
yastik»lanndaki gibi, yastigm ortasmda bir gôbek, yastigm dort kô-
sesinde de «ayak» veya «hançer» motifleri gôrùlùr. Yine, Kirsehir 
«kmdama» yastigma benzer çekilde, halimn dort kôsesinde ve or
tasmda gerçekçi çiçekler bulunur (Res. 18). 

Halilarda yazinin desen olarak kullamlmasi yalnizca Kirsehir'e 
ôzgù degildir. iç Anadolu Bôlgesi'nde Nigde, Taspmar, Nevsehir, 
Kayseri ve Sivas hali lannda da gôrùlùr. Ôzellikle Kayseri ve Sivas 
yôresinde para motifi veya Tùrkiye haritasi desenli hah dokuma ge-
lenegi daha yaygmdir (Res. 12). 

Kirsehir hah çesitleri de yôre ve Iç Anadolu Bôlgesi halilariyla 
benzerlikler gôsterir : Kirsehir'de taban hahsi çok az dokunur. Kar-
yola hah lan taban hahlarmm yerini tutar. Ancak, yôre hah mer-
kezlerinde bu tip hahlar birbirinden farkhdir. Yôre merkezlerinde Kir-
sehir'in karyola hahsi tipindeki ôrnekler «kelle hahsi» adiyla tani-
nir. Sedir hah lan turn çevre illerde dokunur. Ancak, Kirsehir sedir 
hah lan renk, desen ve boylanyla, îç Anadolu Bôlgesi'nde, daha çok 
Mucur ve Bor sedir hahlarma benzer. 

îç Anadolu Bôlgesi hah merkezlerinde seccade ve namazhk ha
hsi birbirinden a y n iki hah tipi olarak dokunur. Bu ôzellik Kirsehir 
hali lannda da vardir: Seccade, somya hahsi ôlçùlerine yakm bùyùk-
lùktedir. Namazhk hah lan daha kùçûktùr ve seccade hahsi gibi, ye-
re serilmez. Sadece namaz kilmak için kullanihr. 

Sandalye minderi isimli hahlar Kirsehir'de yeni ortaya cikmi§tir. 
Gùnùmùzde îç Anadolu Bôlgesi'nin turn hah merkezlerinde dokun-
maktadir. 
Kirsehir hahlannin Anadolu Hah Sanati içindeki yeri : 

Kirsehir hah lan Anadolu — Turk hah Sanati içinde de ônemli 
bir yere sahiptir: Gùnùmùzde Yagcibedir, Kozak, Dôsemealti, Milas 
gibi hah merkezlerinde halmm ham maddesi yùndùr. Sôzkonusu 
merkezlerde ip evlerde, kirmen veya ig ile egrilerek elde edilmektedir 
Bununla birlikte, Kirsehir'de oldugu gibi, pamuk ip kullanan mer-
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kezler de vardir. Ornegin Demirci, Gôrdes, Isparta gibi hall mer-
kezlerinde çôzgù ve atki ipi pamuk, dûgùm ipleri yùndûr. Demirci 
yoresinde çôzgù ve atki ipinde pamuk, dûgùm ipinde sentetik yùn 
(elyaf) kullanan dokuyucular da mevcuttur. 

Yakm zamanlara kadar Anadolu'da turn hali merkezlerinde ip-
lerin rengi, Kirçehir'deki gibi, kôk boyadan elde edilmekteydi. Gù-
nùmùzde, Dogu Anadolu Bôlgesi, îç Anadolu Bôlgesi ve Ege Bôlgesi'n-
deki bazi hali merkezleri bu gelenegi sùrdûrmekteyse de, turn a n a 
dolu'da kôk boya ve sentetik boyayi kançt i rarak uygulama yayg;n 
hale gelmiçtir. Gôrdes, Kula, Demirci, Isparta yoresinde ise, sente
tik boya daha fazla kullanilmaktadir. 

Hali tezgâhi Anadolu'nun her yoresinde, «istar» veya «hana» a-
diyla bilinmektedir. Dokumada, Isparta, Gôrdes ve Kula'nm bazi 
yôrelerinde ve Kayseri flos halilari dismda, turn hali merkezlerinde 
Turk dûgùm teknigi (Gôrdes) kullanilmaktadir. Adi geçen merkez-
lerden Isparta yoresinde hem «hekim dûgùmù» hem de «sine» (Iran) 
dûgûmû, Gôrdes ve Kula çevresinde Turk ve Iran dùgùmû, Kayseri 
flos hah lannda ise yalnizca «sine dùgùmû» uygulanmaktadir. Hali 
dokumada kullanilan aletler de, isim degiçikligi diçmda, bùtùn yô-
relerde birbirine benzemektedir. 

Anadolu'da hah kalitesi yôrelere gôre farkhhk gôsterir ve kalite 
halk arasmda degi§ik isimlerle adlandinhr. Sôzgelimi Isparta ve Ku
la çevresinde kalite «urup» ile tayin edilir. Kula'da ikinci bir kalite 
belirleme çekli «siyirdim»dir- Milâs yoresinde de 10 x 10 cm.'ye yer-
leçtirilen çôzgû ipi sayisiyla ôlçùlùr. 

Kirçehir hali larmm dar kenar lan ûzerinde bulunan «çatikkas» 
ve «zikzakh su» deseni, çok kûçùk farkhliklarla, Dogu Anadolu Bôl-
gesi'nde Kars yôresi hahlannda, Ege Bôlgesi hah lannda ve Isparta 
hahlannda da mevcuttur. Genis bordùr ûzerinde yer alan «deve ta-
bani» deseninin benzerleri ise, Ege Bolgesi'nde Yuntdagi (Berga-
raa) ve Karakeçili (Bahkesir) hah lannda gôrùlùr (§ek. 10-21). Ge-
ni§ kenar ùzerindeki «démet çiçek» desenleri ve «kelebek» figùrleri 
eski ve yeni Sivas hahlannda, dar ve genis. kenar ûzerinde kullani
lan «gelin aglatan» deseninin benzerleri eski Kula ve eski ve yeni 
Sivas hahlannda da vardir. «Kelebek» figùrlerinin benzerlerine yine, 
Ege Bôlgesi hali merkezlerinde sik rastlanir. Halk arasmda bu de-
senler «kozak (palamut), mese veya kestane yapragma» benzetilir 
ve bu isimlerle amlir. 
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Anadolu—Turk hahlarinda insan figùrùne, elibelinde motifi ha-
riç çok az rastlanir. Kula yoresinde, yeni dokunan halilarda, yelek 
(kazak) ûzerine yapilan çocuk figùrlerine benzer insan tasvirlerine 
rastlanirsa da bunlan geleneksel bir motif ya da bir geliçme olarak 

. kabul etmek mûmkùn degildir. 

Ha y van figùrù Anadolu hahlarinda sik gôrùlen bir motiftir(M). 
Kirçehir hahlarinda en fazla karsilaçilan hay van figûrù ejderdir. 
Orta Asya—Turk Sanati'nda, «bereket, bolluk, saghk, sifa» sem-
bolii olan Çin kôkenli bu figûr Selçuklularla birlikte Anadolu'ya gel-
miç, Anadolu—Selçuklu Sanati'nda, yine ayni sembolik anlamlarla 
çini, alçi, taç, maden ûzerine içlenmiçtir. Konya Kôçkû (1219) ve 
Konya Kubadabad Sarayi (1236) çinilerinde ve alçi sùslemelerinde 
bol sayida ôrnekleri mevcuttur(15). 

Ejder figùrù Anadolu'da Gôrdes, Kula ve Milas hahlarinda da 
gôrûlùr.- Eski Gôrdes ve Kula hahlarinda, eski ve geç devir Kirçe-
hir halilanndaki gibi, hahnm kisa kenar lan ûzerinde, dikdôrtgen 
çerçeveler içerisinde yer ah r ve yatay (S) çekilli kivrimlar yaparak 
uzanir (Sek. 27). XIX—XX. yy.'larda Gôrdes ve Kula hahsi ejder 
figûrleri yeni bir tipe bùrùnùr. Gôrdes hahsi ejderleri dikdôrtgen 
çerçeveler içerisinden di§an taçar, hah iç zemininde, mihraba dogru 
(V) çeklinde uzanan, gayet ùsluplaçtinlmiç, çift ba§h iki ejder ha-
linde tasvir edilir. Kula hahsi ejderleri ise, Gôrdes halilanndaki gi
bi, hah zeminine ta§ar, hah gôbeginin dar yùzlerinin iki tarafmda, 
iki yône dogru yay biçiminde uzanmiç, çift ba§h iki ejder halinde 
verilir. Ejderlerin baçlari yilan çeklinde içlenir. Aynca, her yilan ba-

(14) K. Erdmann (Çev. H. Taner). Der Tùrkissche Teppich Des 15. Jahrhunderts 

(15. Asir Turk Halisi), Istanbul, 1957, s. 101'de «hayvan figurlù hah lann ilk 

ôrneklerinin Bâti Anadolu'da» yapildigim, sôyler. Aym konuda §. Yetkin., 

Turk Hah Sanati, Istanbul, 1974, s. 40'da «hayvan figùrlù hali lann Konya ve 

civarinda yani iç Anadolu Bôlgesi'nde ortaya çikmiç olabilecegini» ifade eder. 

O. Aslanapa., «Ein Anatolischer Tierteppich Vom Ende Des 15. Jahrhunderts», 

Beitrage Zur Kunstgeschichte Asians in Memorian Ernst Diez, Istanbul, 1983, 

s. 173-181. 

(15) Ejder figûrûnùn kôkeni, sembolik anlamlan ve yapildigi malzemeler ko-

nusunda geniç bilgi için bkz. G. Ôney., «Anadolu Selçuklu Sanatmda Ej

der Figûrleri», Belleten, C. XXXIII, s. 130, (1969), s. 171-216. G. înal., «Susuz 

Han'daki Ejderli Kabartmamn Asya Kiiltûr Çevresi îçindeki Yeri», Sanat 

Tarihi Yilhgi, s. 4, (1970-71), 1971, s. 153-184. 
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§:nm ùzerinde, ikinci bir bas. gibi gôrûnen, birer lâle motifi bulunur. 
Ayni yùzyillara ait Milas halisi ejderleri gerçek bir yilan figùrùnu 
andirir. Tek bash yilan, hali merkezinde, mihrap yônùne dogru (S) 
§eklinde kivnmlar yaparak ilerler halde resmedilir(l6). 

Asian figùrù, Milas ve Kars çevresinde dokunan hahlarda da 
mevcuttur. Ayni figùr Erzurum, Erzincan yôresinde dokunan kilim-
ler ùzerinde de gôrûlùr. Asian, Anadolu'nun diger yôrelerinde 
oldugu gibi, Kirçehir'de de dini bir atmosfer içinde sunulur. Ayrica, 
kuvvet ve kudret sembolû olarak da bilinir(17). 

Kirçehir hahlarinda 1950 yillarinda yaygm olarak kullamîan ko
yun ve kedi figùrùnùn gùnùmùz Kirsehir hahlarinda ôrnekleri yok-
tur: Ne koyun ne de kedi, Anadolu—Tûrk hahlarinda da yaygm bir 
motif degildir. Ancak, Anadolu—Tûrk Sanati'nda, mezar seklinde, 
çok sayida koyun figùrù ôrnegi mevcuttur. Tùrklerde, Orta Asya— 
Tûrk Sanati 'ndan beri sùregelen bôyle bir gelenegin hali sanatma 
da etki edebilecegi gôzden irak tutulmamahdir(l8) (§ek. 25). 

Kedi figùrùnùn Kirçehir hahlarinda i§lenmesi çok ilginçtir. Han-
gi sembolik anlamda kullanildigi da belli degildir: Eveil bir hayvan 
oldugu için islenildigini dùçûnmek mûmkùnse de, halk arasmcîaki 
bazi inamçlardan kaynaklanabilecegi de akla gelmektedir(l9) 
(Res. 16). 

(16) Yilan figùrlù Milas hahlari hk. bkz. S. Tansug., «Yilanh Halinin Hikayesi», 

Tùrkiyemiz, s. 3, 1971, s. 42-43. 

(17) Bkz. Neriman Gôrgûnay., «Bardiz Kilimleri»., II. Milletlerarasi Turk Folklor 
Kongresi Bildirileri, c. V. (1983), s. 89-101. Asian figùrù ve ifade ettigi an-

lamlar hk. bkz. G. Oney., «Anadolu Selçuklu Mimarisinde Asian Figùrù», 

Anadolu (Anatolia), S. XIII, (1969), s. 61-67. S. Ôgel., «Selçuklu Sanatmda 

Çift Gôvdeli Asian Figùrù», Belleten, C. XXVI, s. 101, (1962), s. 529-534. 

(18) Koyun figùrlù mezar ta§lan hk. bkz. H.Z. Ko§ay., «Dogu Anadolu Mezarlik-

lanndaki Koç ve Koyun Heykelleri», Milletlerarasi Birinci Turk Sanation 
Kongresi 1959, Ankara, 1962, s. 256-257. H.Tanyu., Tùrklerde Tasla îlgili îna-

nislar, Ankara, 1968, s. 95. B. Karamagarah., Ahlat Mezar Taslari, Ankara, 

1972, s. 26-30. R. Efendi., Azerbeycan Dekoratif Tatbiki Sanatlari, Baliu, 1976. 

(19) Halk arasmda, «kedi kôpekten daha nankôr bir hayvan sayilir; kedinin is-

tedigi yerde karnini doyurabilecegi ama, kôpegin aç kalabilecegi» kabul 

edilir. Baçka bir inanca gôre de «.. .peygamberlerden bir tanesi paltosu ile 

otururken bir kedi peygamberin paltosunun kenarma yavrulami§, ayaga 

kalkmak isteyen peygamber, kedinin yavrularmi incitmemek için paltosu-
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Kirçehir hal i lannda kus. figùrleri içinde en çok, «gùvercin ve 
kumru» gôrùlùr. Dokuyucular tarafmdan, «sevilen bir kus cinsi ol-
dugu için» dokundugu sôylenilen bu figùrlerin benzerlerine Nigde 
—Çamardi hali lannda rastlanirsa da, Anadolu'da fazla ôrnegi yok-
tur. Ancak, degisik kus. çeçitleri mevcuttur (Res. 16). 

Kirsehir hali lannda «sinek» adiyla bilinen figùr, Ege Bôlgesi'n-
de Gôrdes ve Kula hal i lannda da gorulur. Hahcilar ve halk arasm-
da, «sinekli Gôrdes» ve «sinekli Kula» isimleriyle anilan bu halilar 
genellikle seccade bùyùklùgùndedir. Sinek figùrleri, Kirsehir hali-
larmdaki gibi, halmin kô§elerinde (bucak) ve gôbek (gôl) çevresin-
de, içerisinde yer alir. Hah zemini açik, figùrler koyu renklidir 
(Res. 17). 

«Arapeli» motifi Milas, Dazkiri (Afyon) ve Kozak (Bergama) 
hali lannda da mevcuttur. Her merkezde de ayri isimlerle anihr. Sôz-
gelimi, Milas yôresinde «eli koynunda» adiyla tanmir. Adi geçen 
merkezlerde daha çok kenar suyu ùzerinde gôrûlen bu motif Kirse-
hir hali lannda kenar suyunda ve sandik bôlûmùnde kullanilmak-
tadir (Res. 17). 

Kirsehir hali lannda «pence» ismiyle anilan «el» motifi gôrûnùm 
bakimmdan kartal figùrùne ve avuç içine benzer. Anadolu halila
n n d a ise, el motifi çok farkh çekillerde tasvir edilir. Ôzellikle Kars 
hali lannda gerçekçi bir gôrùnùme sahiptir. Parmaklan açik bir el 
çeklinde içlenen motif, hahnm dort kô§esine birer tane gelecek §e-
kilde yerleçtirilir. Anadolu halk sanatmda, «Fatma anamizm elini» 
(Pençe-i Ali Aba) simgeleyen veya, bir savunma (nazar), ugur i§a-
reti olarak kabul edilen (20), tarikatlarda da dini inaniçlan belir-
ten bu motif Kir§ehir hal i lannda da ayni anlamlarda kullanilmiç 
olmahdir (Res. 19). 

«Tarak, ayak» gibi isimlerle anilan motiflerin benzerlerine Kah-
ramanmaraç, Sivas, Kula ve Gôrdes yôresi hal i lannda da rastla-
nir. Anilan yore halilannda, Kir§ehir hahlarmdaki gibi, hah ko§e-
lerinde i§lenen benzer desenler daha basit ve farkh gôrunùmlere sa
hiptir. 

Kirçehir hali lannda sandik bôlùmùnùn içerisini sûsleyen «ba-

nun kedi yavrularimn yattigi bôlùmùnù kesmiçtir» bu nedenle de kedi halk 

arasmda sevilir. 

(20) M. Aksel., Anadolu Halk Resimleri, Istanbul, 1960, s. 61. 
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liga benzer» desenlere eski Kula halilarmda da rastlanir. Kula'da, 
gùnûmùzde dokuyucular arasmda, «deve» ismiyle taninan bu motif 
halmm «ayetlik» bôlûmùnde veya kenar suyunda kullamlmaktadir. 
Bu motifin benzerlerine gùnûmùzde Isparta halilarmda da rastlan-
maktadir (Res. 7). 

Anadolu'da manzarali halilar daha çok eski Kula, eski ve gû-
nùmùz Konya yôresi halilarmda, gùnùmùz Kayseri, Nigde, Çamardi, 
Maden, Yahyah ve Taspmar halilarmda gôrùlùr(21) (Res. 8-10). 
Anilan yôre halilarmda Kirçehir manzarali hah lan gibi, genellikle 
bahçeli ev tasvirleri islenir. Ancak, sôzù edilen halilarla Kirçehir 
manzarali hah lan arasmda ùslup açismdan bazi farkhliklar da gô-
rûlûr: Kula hahlarmm XVIII—XIX. yy.'lara tarihlenebilecek man-
zara tasvirli ôrnekleri genellikle seccade tipindedir. Kirsehir hahla
rmm ayni tarihli ve gùnùmùz ôrnekleri ise, sedir hahsi ve seccade 
seklindedir. Kula hali larmm manzara tasvirlerinde yan yana yer-
lestirilmis. çatih evler ve bu evler arasmdaki selvi agaçlari gôrù-
lûr. Bu tasvirler, Kirsehir hahlarmdaki gibi, halmm merkezinde is
lenir. Tasvirlerin etrafi, Kirsehir hahlarma benzer sekilde, bahçe du-
vari niteligindeki bordùrle çevrilmez. Manzara serbest olarak veri-
lir. Bazen manzara tûm hah yùzeyini doldurur. Manzarali Kula ha-
hlarmi Kir§ehir manzarali halilarmdan ayiran diger bir ôzellik Kula 
hahsi tasvirlerinin bazen, mihraptan hah zeminine uzanan çiçek 
demetleriyle veya çiçekli bir sùtunce ile ikiye bôlùnmesi, her bôlù-
mùn içerisine simetrik iki manzara yerleçtirilmesidir. Gùnùmùz 
Kula halilarmda ise manzara tasviri bulunmaz. 

Konya hahlarmm XVIII. yy.'a tarihlenebilecek tasvirli ôrnekleri 
genellikle seccade tipindedir. Tasvirlerde sadece agaç resimleri gô-
rûlùr. Zeminde ve bordùr ûzerinde yer alan agaçlar yan yana dizil-

f21) Manzarali halilar, ôzellikle yabanci kaynaklarda, «mezarlikh hah» ismiyle 

taninir. Bu tasvirlerin «mezarhk» degil, manzara oldugu, «mezarlikh hah» 

teriminin yanhs kullanildigi saym Prof. Dr. Rûçhan Arik tarafmdan belir-

tilmi§tir. Biz de, saym Prof. Dr. Rûçhan Arik'in gôrùslerine katihyoruz. Bu 

konuda ve manzarali halilar hakkmda açiklayici bilgi için bkz. R. Ank-, 

«Turksh Landscape Carpets», Hah (The international Journal of Oriental 

Carpets and Textiles), Vol. I, No: 2, summer 1978, s. 123-127. R. Ank., «Man

zarali Halilar», II. Milletlerarasi Turk Folklor Kcngresi Bildirileri, C. V, 

(1983), s. 23-30. S. Gônenç., «Hahda Resim», Sûmerbank Ayhk Endustri ve 
Kùltur Dergisi, Hah Semineri Ûzel Sayisi, C. V, (1965), s. 49-52, s. 29-30. 
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mis halde islenir- XIX. Yuzyil Konya yôresi tasvirli halilarmda, daha 
çok ev resimleri bulunur. Evler, ayni tarihli Kula hahlarindaki gibi, 
halinin orta yerinden ince bir seritle ikiye ayrilir. Her bôlùmûn içe-
risine ùst ùste simetrik olarak yerlestirilmis evler islenir. 

Gùnùmûz Konya yôresi manzarah hahlari genellikle seccade ti-
pindedir. Manzara tasvirleri, ôzellikle Sille, Kavak ve Cihanbeyli 
çevresinde, halmin genis bordùrû ûzerinde verilir: Hah iç zeminin
de çogunlukla ùsluplastirilmis çifte minareli bir cami ve mihraptan 
camiye dogru sarkan bir kandil tasvir edilir. Bazen, sadece mihrap
tan sarkan bir kandil gôrùlûr. Genis kenar bordùrû ûzerindeki man-
zarada ônù bahçe duvanyla çevrilmis evler, çifte minareli cami re
simleri ve bunlar arasmdaki agaçlar islenir. Manzaralardaki ev ve 
camiler egri bùgrù çatilanyla hayali evleri, bazen de Orta Asya— 
Turk Mimarisi'nin sogan kubbeli yapilanni andirir. Agaçlar Kula 
hahlarindaki gibi, selvi seklinde degil, Konya yoresinde yetisen so-
gut agaçlan gibi yuvarlak gôvdelidir. 

Nigde, Maden, Çamardi, Yahyah ve Taspmar hahlarmm man
zara tasvirli ôrnekleri XIX. yy. sonlarmdan beri gôrùlmektedir. 1950 
yillarindan itibaren de yaygmlasmistir. Sôzù edilen yôrelerdeki hah 
tasvirlerinin sitil ozellikleri Konya çevresi manzarah hahlarmm tas-
virlerine benzer: Nigde, Çamardi ve Maden yôresi manzarah hah-
lannda, ana sema degismemekle birlikte, birkaç çesit manzara gô
rùlûr. Birinci tipte hah yùzeyinde çifte minareli bir cami, kenar bor-
dùrlerinde bahçe ile çevrili evler ve bunlar arasmdaki agaçlar res-
medilir. ikinci tipte hahnm zemininde simetrik islenmis çok kath 
kale tasvirleri bulunur. Ûçûncù tipte ise, yine hah zemininde ùslup
lastirilmis agaçlar ve vazo içerisindeki çiçekler islenir. 

Manzarah Yahyah ve Taspmar halilarmda ise, Konya yôresi 
hahlarindaki gibi, manzara hahnm genis kenar bordùrû ûzerinde 
yer ahr. Bir bahçe duvanyla çevrilen tasvirlerde, duvarm arkasma 
dizilmiç evler ve camiler gôrùlûr. Zeminde ise, çogunlukla, çifte mi
nareli bir cami ve mihraptan camiye sarkan bir kandil motifi isle
nir. Cami ve kandilin etrafi selvi dizileriyle kusatihr. 

Kirsehir hah çesitlerine Anadolu'nun degisik yôrelerinde de rast-
lamak mûmkùndùr. Gùnùmûz Anadolu halilarmda en çok gôrùlen 
tip seccadedir. Bununla birlikte taban hahsi, somya hahsi, sedir ha-
hsi gibi bùyùk boy hah dokuyan Usak, Gôrdes, Dazkiri, Demirci vb. 
merkezler de vardir. 
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KIR§EHÎR'DE HALI KALÎTESiNÎN BOZULMASI VE BOZULMA 

NEDENLERÎ 

Kirsehir'in yakm zamanlara kadar Anadolu'nun ùnlû bir hall 
merkeziyken, gûnùmùzde eski ônemini yitirdigi, ham madde, boya, 
kalite ve desenlerinin bozuldugu, hahcihgm kaybolmaya yùz tuttu-
gu anlasilmaktadir. 

Kirsehir'de hall kalitesinin bozulmasmm basta gelen nedenleri, 
dokuyucunun daha kolay ûretim yapabilmek için eski hah dokuma 
gelenegini bir yana itmesi, ipligini fabrikadan boyanmis halde satin 
aJmasi, dûgùmleri gevsek ve kaba uygulamasi, Kirsehir'e yabanci de-
senler kullanilmasidir. 

Gùnûmûz Kirçehir hal i lannda kalitenin bozulmasinin en ônem-
li nedenlerinden biri de, hah tùccarlarmm yôrede degisik desenli 
hah dokutturmalarmdan kaynaklanmaktadir.- Yôrede bu tùr uygu-
lama daha Birinci Dùnya Savasi yillarmda baslamistir. Anilan yil-
larda, ôzellikle Kayseri'den gelen hah tùccarlan Kirsehir'de «Man-
cester» tipi hah dokutmuslar, bir sûre sonra da vazgeçmislerdir(22). 
Bu da Kirsehir hah desenlerinin içine yeni desenlerin girmesini ko-
laylastirmistir. 

Kirsehir'de hah kalitesinin bozulmasi hùkûmetlerin uyguladigi 
yanhs hahcihk programlarindan da kaynaklanmaktadir: Yaslilann 
verdigi ve kaynaklarm da dogruladigi bilgilere gôre, «1930 ve 1956 
yillarmda, devrin Ticaret Bakanhgi'nca Kirsehir'de hahcilik kurs-
lari dùzenlenmis, sentetik boya yapimi ve uygulamasi gôsterilmiç, 
degisik yôrelere ait, ôzellikle Isparta hahsi desenleri dokutturulmu§-
tur». Bôylece, bir yandan halkm atasmdan ôgrendigi geieneksel kôk 
boya bilgisi unutturulmuç, onun yerine daha kolay ûretilen, ama o 
nisbette degersiz, sentetik boyalarm yapimi ôgretilmiçtir. Diger ta-
raftan, Klasik Kir§ehir hahsi desenlerinin içerisine yabanci hah de
senlerinin girmesi saglanmiçtir. Bu da geieneksel hah modellerinin 
unutulup, yeni ama, yabanci desenlerin ortaya çikmasini kolayla§-
tirmi§tir (23). 

(22) Kirçehir Vilayetinde Hahcihk-Kilimcillk, s. 18 
(23) Temmuz 1979 senesinde, Kirçehir yôresinde yapti^imiz ai-a§tirma sirasmda, 

konustugumuz ya§hlar çifahi bilgilerinde, «hûkùmetin 1960 yillanndan hali-
cihk kurslari açtigim, Ticaret Bakanligi'nca dùzenlenen bu kurslarda sente-
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Hali kalitesinin bozulmasmm bir ba§ka nedeni, Kirçehirli hah 
dokuyucusu kôylùlerin hali dokumayi bir «kôylû is>, bir «zul» (ezi-
yet) kabul etmesi, sehirli gibi yaçamak istemesinden kaynaklanmak-
tadir. Diger taraftan, eski hali dokuyucularmdan bùyùk bir bôlùmû 
Almanya ve diger Avrupa ulkelerine isçi olarak gittiginden kaliteli 
hah dokuyucusu azalmi§tir. Bu da hali uretiminin azalmasmi ve ka-
litesiz dokumalarm ortaya çikmasmi saglami§tir. 

KIRÇEHÏR HALILARINDA KALÏTEYÏ GELÎÇTÎRME ÇABALAR1 : 

XX. Yuzyil ba§larmda Anadolu'da pamuk ipligin yayginlasmasi 
ve sentetik boyaiann çogalmasi sonucu Kir§ehir'de de halk, daha 
ucuz oldugu için halida pamuk iplik, kolay yapildigi için de sentetik 
boya kullanmayi ah§kanhk haline getirmi§tir. Bunun sonucu hali 
kalitesinin bozulmasi ve hahlarm eski ônemini yitirmesi uzerine, 
devrin yôneticileri ônlemler almak zorunlulugunu hissetmiçlerdir. 
Bôylece, kaliteyi dûzeltme gayretleri Kirçehir'de ilk kez bu yillarda 
ba§lami§tir. 

Kaynaklarm verdikleri bilgilere gore (24), «1908 yilmda Kirse-
hir'de Mutasamfhk yapan Hasan Hulûsi Kirçehir'de dokunan ha
hlarm bir heyet tarafmdan kontrol edilmesini, iyi kaliteli halilarm 
damgalandiktan sonra piyasaya sûrùlmesini» sart kosmu§tur. Yine, 
«1925—27 senelerinde Kirçehir valiligi yapan Hazim Bey bozulan 
Kirsehir halicihgmi dùzeltmek için çaba harcami§, devrin Turk O-
cagi Dernegi'nde kurslar açtirmis, dokuyucu halki egitmistir». Gu-
nûmùzde «Turk ccagi» ismiyle bilinen susleme bu kurs sirasmda og-
retilen desenlerdendir. îsmini de bu dernekten almi§tir. 

Kirçehir'de, hahcihgi geli§tirmek ve te§vik etmek amaciyla 1940 
—41 ve 1950 yillarmda iki kez kooperatif kurulmustur. Bunlardan 

tik boya ile ip boyama çeklinin ôgretildigini ve Isparta tipi halilar doku-

tuldugunu» soylemi§lerdir. Kirsehir Vilayetinde Hahcihk-Kilimcilik, s. 

15'de, «1930'da Isparta'dan boya ve motif ustasi getirilmi§ ve bàzi faydalar 

saglanmiçtir», Ay. Es. s. 20'de «1956 da Ticaret Vekaleti bir kadin hah 

ustasi nezaretinde hahcihk kursu açtirmiç, ôgrencilerin ustaya yakm bilgi 

ve maharete sahip olmalan sebebiyle kurs bir ayda muaffakiyetle ikmal 

edilmiçtir» denilmektedir. Bu da dokuyuculann §ifahen verdikleri bilgileri 

dogrulamakta ve Kirsehir'de iki kez duzenlenen hah kursu sonunda halkin 

eski halicihk bilgilerinin unutturuldugu gorulmektedir. 

(24) Kirçehir Vilayetinde Hahcihk-Kilimcilik, s. 14-15. 
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birincisi ancak dort yil faaliyet gôsterebilmiç, ikincisi daha kisa 
bir sùrede dagûmiçtir. Gùnùmùzde ise, bôyle bir kurulus. mevcut de-
gildir. 

KIR§EHIR HALILARININ EKONOMIYE KATKISI : 

îstatistiklere gôre, Kirçehir ve çevresinde 1958 yillarmda yakla-
§ik 3544 hah tezgâhimn bulundugu ve toplam 6727 ki§inin hali do-
kudugu bilinmektedir. Sadece Kir§ehir merkez kazada 10.000 kadi-
mn hah dokumasini bildigi, ancak bunlardan 2578 ki§inin fiilen hah 
dokudugu ve 1393 hah tezgâhmin bulundugu da kaynaklarda belir-
tilmektedir. 

Yine, istatistiklere gôre Kir§ehir'de bir çift seccade hahsi 45, se-
dir hahsi 35 gunde dokunmaktadir. Kirçehir hahlarinda kullamlan 
malzeme ve hah fiatlarmm yillara gôre dagihmi su çekildedir: 1955 
yillarmda bir halmm, iççilik hariç, maliyeti 38-39 TL., 1956 yihnda 
43-44 TL., 1957 senesinde 54-55 TL., 1958 de 58-59 TL.dir. 1955 sene-
sinde toplam 23550 m2, 1956 da 25.500 m2 1957 de 30090 m2 1958 
de de 36.200 m2 hali dokunmus, ve Kir§ehir hah pazarmda satilmiç-
tir(25). 

Kir§ehir'de 1958 senesinde 9350 m2 t u tannda 5.000 adet seccade 
dokunmuçtur. 1958 Yih fiyatlanna gôre bir seccade, i§çilik hariç, 220 
TL. sma mal olmu§, m2 si 140 TL.dan, 525 TL. sma satilmi§tir. Bir sec-
cadeden 305 TL. kâr saglanmiçtir. Buna gôre de bir kiçinin gûnlùk 
iççilik ùcreti 110 kuruça gelmektedir. 

1955-1958 Yillarmda hah ham maddesi fiatlan, dokunan hahlar 
ve hahlarm satiç fiati §u çekildeydi (26) : 

Ham madde Hali 
Kg. fiatlan 

Sun'î ve 

M2 fiatlan 

Kirli Pamuk Sun'î ve Maliyet 
Yapagi îpHgi uzvî boya (iççilik hariç) Satis. 

Seneler T.L. T.L. T.L. T.L. 

1955 7,50 5 — 20,— 38.89 73.52 
1956 8 — 7,— 30,— 43.99 86.89 
1957 9.50 9 — 50,— 54.32 120.32 
1958 10,— 11 — 50,— 58.57 140.— 

(25) Kir§ehir Vilayetinde Halicihk-Kilimcilik, s. 19. 
(26) Ay. Es. s. 19. 
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1970-1980 yillarmda ise, «Kir§ehir ve yôresinde 3000 hall tezgâ-
hinm buiundugu yilda yaklaçik 3000 m2 hali ve kilim dokundugu 
ancak, hah dokuyucularmm Avrupa'ya i§Çi olarak gitmesi gibi ne-
denlerle bu sayinin gùnden gùne azaldigi» sôylenmektedir (27). 

Kirçehir'de dokunan hahlarm, «1960 yillarmda Kayseri, Ankara, 
Konya ve Aksaray'h tuccarlara satildigi» kaynaklarda belirtilmekte-
dir(28). Gerçekten, Orta Anadolu ve Kuzeydogu Anadolu Bôlgesi'n-
deki camiler araçtirildiginda, Ankara, Nigde, Konya, Kayseri, Tokat, 
Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankin smirlari içerisinde Kir-
§ehir hahlari bol olarak gôrùlmektedir. Bu da Kirçehir hahlarmin, 
1970 yillarma kadar, Kirçehirli ve diger tùccarlar tarafmdan bu yô-
relere satildigmi, hah ve kilimin az dokundugu Çankin, Ankara, 
Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat'ta Kirçehir hahsi tù-
ketildigini gôstermektedir. Gùnùmùzde ise, Kir§ehir'de dokunan hah-
lar Kir§ehir merkezinde, çevre kôylerde, Mucur, Bor, Ortakôy ve Kon
ya yôresinde pazarlanmaktadir. Ôzellikle Konya yôresinde, Konya ha-
hlarindan daha ucuz ve Konya yôresi kôy evlerinin sergisine elve-
ri§liligi nedeniyle, «çeyizlik e§ya» olarak tuketilmektedir. 1980 Yilla
rmda Konya hah pazarmda iki Kirgehir sedir hahsi ve alti adet Mu
cur yastigi (takim yastik) 30.000-40.000 TL. arasmda satilmaktaydi. 

KIRSEHIR HALILARININ BUGÙNKÙ DURUMU : 

Anadolu — Turk Hah Sanati Tarihinde, ôzellikle seccadeleri ile 
tanman Kir§ehir hahlari gùnùmùzde bu ônemini yitirmiç, Anadolu 
—Turk hahlari arasmda siradan bir dokuma merkezi haline gel-
miçtir. 

Kirçehir'de, yakla§ik 1960 yillarma kadar §ehir merkezinde ve 
120'den fazla kôyde, hemen her evde hah veya kilim tezgâhi buiun
dugu kaynaklarda belirtilmektedir. Ancak, bugùn hahcihk sadece, 
yôrede «Ôzbag kôyleri» adiyla anilan Erevik, Helvacilar, Ôrcûn ve 
Kizilcakôy ile, Karacaoren, Dolakçi ve Kùmbet gibi birkaç kôyde 
sùrdùrùlmektedir. 

Hahlarda çôzgù ve atki ipi pamuk, dùgùm ipi yùndùr. Sentetik 
boyalar kullamlmaktadir. Hazir, boyanmi§ fabrika ipligi tùketen 

(27) Kir§ehir Sanayî ve Ticaret Odasi, Kirçehir Esnaf ve Sanatkarlar Dernegi yet-

kililerinin agustos -1979'da çifahen verdikleri bilgilere gôre. 

(28) Kirçehir Vilayetinde Halicihk-Kilimcilik, s. 18. 
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dokuyucular da mevcuttur. Desenlerin bùyùk bir kismi geleneksel-
ligini yitirmi§tir; dokuyucu eskiye bagh kalmadan bildigi, gôrdùgù 
degiçik yôrelere ait her deseni kullanmaktadir. 

SONUÇ: 

Kirçehir halilarmin gùnùmûzde bilinen eski ôrnekleri XVII— 
XVIII. yy. a kadar uzamr. Bu dôneme ait haliîar geneliikle seccade 
tipindedir. Yûn malzemeyle, Gôrdes dùgùm teknigiyle dokunmu§, 
kôk boya ile boyanmislardir. Renklerinde kirmizi, mavi, kahveren-
gi, san, yeçil ve beyaz hakimdir. Halinm kenar lan ikisi dar biri 
genis. ûç bordùrle kusatihr. Dar bordùr ùzerinde gùnùmûzde, «ge-
lin aglatan» ismiyle bilinen bitkisel desenler (§ek. 5), §asirtmali çi-
çekler, zikzak çekiller, bir ters bir dùz yerle§tirilmi§ ûçgenler (§ek. 
1-2-3-4), genis. bordùr ùzerinde de «démet çiçek» ismiyle anilan sûs-
lemeler (Res. 1) (Çek. 5), «arapeli» adiyla tanman motifler yer ahr 
(Res. 2) (§ek. 6). 

XVII—XVIII. Yùzyil Kirsehir hah lan çogunlukla mihraphdir. 
îki veya daha fazla ince, dar çeritle çevrilen mihrap merdiven sek-
linde yùkselir. Mihrabm içe bakan yùzleri çiçeklerle sùslenir. Bazen, 
ibrik motifleri yer alabilir. Mihrabm altmda ve ùzerinde dikdôrtgen 
çerçeveler bulunur. Çerçevelerin içerisi ejder figùrù, bahga benzer 
sùsleme, arapeli motifi ve çiçek desenleriyle doldurulur (Res. 1-2) 
(§ek. 8-9-10). 

XIX. Yùzyil Kirsehir hah lan XVII—XVIII. yy. ôrneklerine ben
zer.- Hahlarm malzemesi tamamen yùndùr. Gôrdes dùgùm tekni
giyle dokunmusiardir. Hah genelinde kirmizi, mavi, kahverengi, sa
ri, yesil, beyaz ve gri renkler hakimdir. Hahlar çogunlukla seccade 
çeklindedir. Sedir ve oda hahsi tipleri de gôrùlùr. 

XIX. Yùzyila ait hahlarm dar kenar lan ùzerinde çaçirtmah çi-
çekler, zikzak §ekiller, ûçgenler (§ek. 1-2-3) ve «gelin aglatan» de
seni (Çek. 4), genis kenar ùzerinde de, «deve tabam», dort kelebe-
gin oluçturdugu çiçege benzer sùslemeler, démet çiçekler sik gôrù
lùr (§ek. 5-11-12). Mihrabm altmda ve ùzerinde dikdôrtgen çerçe
veler yer ahr. Bu bôlûmlerin içerisi kelebege benzer desenler (Çek. 8), 
arapeli motifi, bahga benzer sùslemeler ve ejder figùrleriyle beze-
nir (Res. 7) (§ek. 10-13). 

Kirçehir hah lannm 1900 yillanna ait ôrnekleri geneliikle secca
de, sedir hahsi, oda hahsi Ve yastik hahsi tipindedir. Yûn malzemey
le ve Gôrdes dùgùm teknigiyle dokunmuçlardir. Yaklaçik 1914 yil-
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larindan itibaren pamuk gôrùlmege ba§lar. Hahnin genel semasm-
da, ônceki yùzyillara oranla, bùyùk bir degisme meydana gelmez: 
Ôrnekler yan yana ùç bordùrle kusatilir. Ortadaki bordùr genis, di-
gerleri dardir. Hall merkezinde bir mihrap bulunur. Mihrap iki veya 
daha fazla sayidaki ince, dar çeritlerle çevrilir. Mihrap içerisi bos 
birakilir veya, gôbek ile sùslenir. Mihrabin altmda ve ûzerinde dik-
dôrtgen çerçeveler bulunur (Res. 4-5-6). 

1900 senelerinde dokunan Kirsehir hali larmm dar kenarlari ûze
rinde, «gelin aglatan» ismiyle bilinen suslemeler, sasirtmah çiçek 
desenleri, zikzak çekiller ve bir ters bir dûz yerlestirilmis. ùçgenler 
(§ek. 1-2-3), genis kenar ûzerinde de gùnùmûzde, «deve tabani» is
miyle anilan motifler (§ek. 11), dort kelebegin meydana getirdigi 
çiçek desenleri ve démet çiçekler yer alir (§ek. 5). Halinin dar ke
narlari ùzerindeki dikdôrtgen çerçevelerin içerisi «arapeli motifi» 
baliga benzer suslemeler (Res. 7) (Çek. 13) ve ejder figûrleriyle be-
zenir (Res. 5-6-7). Bazen, hall zemini ûst ùste yerlestirilmis. kandil 
motifi ve manzara tasvirleriyle doldurulur. Bu tasvirlerde yan yana 
islenmis agaçlar ve evler resmedilir (Res. 8-10). 

Gùnûmùz Kirçehir halilarmda çôzgù ve atki ipi pamuk, dùgùm 
ipi yùndùr. Renkler 1950 yillarma kadar kôk boyadan elde edilmis-
tir. Gùnùmûzde kôk boya ve sentetik boya kariçtinlarak kullanil-
maktadir. Ancak, daha çok boyanmis fabrika ipligi tûketilmektedir. 
Renklerinde kirmizi, mavi, kahverengi, yesil—mavi kansimi (boz) 
ve turuncu hakimdir. Yôrede dokuma tezgâhma istar denir. Doku-
ma sirasinda kirkit, makas, biçak ve tarak 'dan yararlanilir. Doku-
mada Tùrk dùgùm teknigi kullamhr. 

Kirsehir halilarmda 10 x 10 cm.de 28 x 28 veya 28 x 30 dùgùm yer 
alir. Hav yùksekligi genellikle 1 cm.dir. Ancak, kalite halk arasmda 
istara gerilen ip (ans) sayisma gôre belirlenir. Buna yôrede «çile» 
denir. Çile sayisi hahlarin bùyùklùk ve kùçùklùgùne gôre degisir. 

Gùnûmùz Kirsehir hahlari sekil bakimmdan, yakm çevredeki Mu-
cur, Aksaray, Avanos, Kayseri, Konya, Nigde ve Sivas yôresi hali-
larina benzer. Bir Kirsehir hahsmda, di§tan içe dogru, «dar kenar, 
enli kenar, kôse ve gôbek» bôlùmleri yer alir. Dar kenar, «zikzakli 
su, çatikkas» ve bir ters bir dûz yerlestirilmis ùçgenlerle, enli kenar 
«leblebili su, bagbasi—Hava basi, kûpeli, gelin aglatan, elmali su, 
Tùrk ocagi, kazan kulpu ve deve tabani» isimli desenlerle sùslenir 
(Res. 4-5-7-17-18) (§ek. 1-2-3). 
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Sandik, hahnin dar kenar lan ùzerinde, mihrabm altmda ve ûze-
rinde yer alir. Dikdôrtgen çerçeve halindeki bu bôlùmùn içerisi ej-
der figûrù, arapeli motifi ve baliga benzer desenlerle dcldurulur. 

Kôçe kisimlari halilarm tipine gôre degisir: Seccade hahlarmm 
kôçeleri sinek motifleriyle, sedir halisi, oda halisi ve minder hahla-
ri «salkim sôgùt» desenleriyle, yastik hahlari ise, «pence, el, ayak» 
gibi isimlerle anilan sembolik motiflerle sùslenir. 

Kirçehir hahlarmm gôbegi yôreye ôzgû bir karakter ta§ir : Gô-
bek halk arasmda «top» adiyla anihr. Hahlarda iki tùr top gôrûlùr. 
Bunlara «gûllû top» ve «mùftù topu» denir. Bunlarm diçmda yastik ve 
minder gôbegi de ayri bir grup meydana getirirler. 

Kir§ehir hahlarmda, yukarida sôzû edilen desenlerin diçmda 
kandil motif leri, yazi, manzara tasvirleri, insan ve hay van figùrleri 
de gôrûlùr (Res. 10-12-15-16). 

Gùnûmûz Kir§ehir hahlarmda seccade, sedir hahsi, yastik ve 
minder hahsi çe§itieri dokunmaktadir. Diger hah tiplerine ender 
rastlamr. 

Gùnûmûz Kirçehir hahlari, yakin yôre hahlari içinde, en çok 
Mucur hahlarma benzer: Mucur hahlarmda da çôzgù ve atki ipi pa-
muk, dùgûm ipi yùndùr. Gôrdes dùgûm teknigiyle dokunur. 1950 
Yillarma kadar kôk boya kullanilmis, daha sonra sentetik boyalar 
yaygmla§mi§tir. Gùnùmûzde daha çok boyanmis. fabrika ipligi tù-
ketilmektedir. Kirmizi, mavi, kahverengi, mavi-yeçil kariçmu (boz), 
sari ve turuncu renklerle karakteristiktir. Dokumada ig, kirmen, 
çikrik, istar, ve kirkit 'ten yararlanihr. Mucur hahlari Kirçehir hah
lari kadar kaliteli degildir. Her 10 x 10 cm.'de 20 x 20 dùgûm yer ahr. 
Bununla birlikte kalite halk arasmda, «çile» sayisiyla ôlçùlûr. De-
senleri Kir§ehir hahsi desenlerine benzer. Çe§it bakmundan Kir§e-
hir hahlarmdan ayrihr. Kirçehir'de her tûr hah dokunmasma kar-
§ihk Mucur'da sadece yastik ve sedir hahsi dokunur. Yastiklarm 
alti tanesi bir anda, aym desenle dokunur- Yôrede bu yastiklara 
takim yastik» ismi verilir. Diger hah çeçitleri gôrùlmez. 

Gùnûmûz Kir§ehir hahlarmm desenleri Anadolu hahlari içeri 
sinde ônemli bir yere sahiptir.- Kirçehir hahlarmm dar kenar suyu 
ùzerinde yer alan «zikzakh su, çatikkas. ve ûçgen desenleri» ve ge-
nis kenar suyu ùzerindeki «deve tabani» motifi Konya, Nigde ve 
Aksaray yôresinin eski hahlarmda gôrûlùr. Bunlardan «deve taba-
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ni» motifi XVI. yy. Osmanh Saray Hahlan 'na kadar uzanan bir geç-
mi§e sahiptir (Sek. 11). «Gelin aglatan» ismiyle bilinen susleme Nig-
de ve Sivas yôresi ile Kula çevresinin eski halilarmda da mevcuttur 
(Res. 7) (§ek. 28). Démet çiçek desenleri ise, Sivas hahlannin çiçek 
desenleriyle bùyûk bir benzerlik ta§ir (§ek 5). 

Kirçehir halilarmda «Ladik gùlù» adiyla anilan lâle desenleri 
Ladik hahlarmdan etkilenmedir. Gùnùmûzde, Kayseri yôresi hali
larmda da çok sevilen bu desenin Konya yôresindeki diger hah mer-
kezlerinde kullanildigi da anlaçilmaktadir (Res. 5). Ladik hahlarmdan 
etkilenen diger bir desen «çiçek» ismiyle anilan sùslemedir. Taçpinar 
halilarmda «Ladik ayak» ismiyle anilan bu desen Kir§ehir'de biraz 
daha degi§tirilerek kullanilmaktadir (Res. 15). 

Kirçehir yastik hahlannin dar kenar lan ùzerindeki ev'e ben-
zer desenlerle, ko§elerde yer alan «ayak» ve «hanger» adiyla anilan 
sembclik motifler Konya, Aksaray, Nigde ve Sivas yôresi halilarmda 
da gôrùlùr. Bizce bu motifler yôrenin ortak modelleridir (Res. 18-19). 

Kirçehir hahlannin «sandik» bôlùmùnde yer alan ejder figùrû Orta 
A sya-Tùrk Sanati 'nm sevilen bir motifidir. Kir§ehir halilarmda da kul-
lamlmasi, Orta Asya-Tùrk sanati geleneginin Anadolu'da, gùnùmûzde 
bile, hah uzerinde devam ettigini gôstermesi bakimmdan ônemlidir : 
Kirçehir halilarmda, XVII-XVIII.yy. da gôrùlen ejder figûrù yatay 
yerle§tirilmis. (S) çekilli kivnmlar yapar halde tasvir edilir. Bu gele-
nek XX.yy. a kadar surer (§ek. 10). XX. Yùzyilda ùç ayri ejder tipi 
ortaya çikar. Birinci tip ejderler ortasmda bogum yapan, baçlan açagi 
dogru sarkmi§ iki ayri ejder halinde verilir (Res. 5) (§ek. 14). ikinci 
ejder tùrù çiçman gôvdeli, çok ba§h veya, çok kolludur. Bir ejder 
tiim sandik içerisini doldurur (Res. 6) (§ek. 15). Ûçùncû tip ejderler 
ise, sandik bôlùmùnden di§ari taçip, hah merkezinde, çogu kez mih-
rabm ait tarafmda, simetrik yerle§tirilmiç iki figûr halinde i§lenir. 
Bu ejderler de, ikinci tip ejderler gibi, §i§man gôvdeli ve çok ayak-
hdir. Ancak, tek ba§h oluçu ve dilini yilan gibi diçari dogru uzati§iy-
la digerinden ayrihr (Res. 7) (§ek. 16). 

Kir§ehir hahlarmdaki ejder figùrlerinin benzerlerine eski Gôr-
des, Kula ve Milas, eski ve gùnùmûz Sivas ve Avanos hahlaraida da 
rastlanir: Gôrdes ve Kula hahlannin ejder figûrleri, Kirçehir 
hahlarmdaki gibi, hah dar kenarlanndaki, halk arasmda «ayetlik» 
diye bilinen dikdôrtgen çerçevêler içerisinde yer ahr. Yatik (S) §ekilli 
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kivrimlar yaparak uzanan ejderlerin bu tipi, yaklasik XVIII. yùzyil 
sonlanna kadar devam eder (§ek. 27). Ayni ejderler XIX. yy. ôrnekle-
rinde sematize bir gôrûnùm kazanir. XX. yy. baçlarmda ise, (S) 
çekilli ejder figurleri kaybolur ve figiir ayetlikten disari tasar. Gôrdes 
ve Kula halilarma ôzgù, yilan figûrùne benzeyen yeni ejder tipleri 
ortaya çikar: XX.yy. baslarma ait Gôrdes hal i lannm ejder figurleri 
hah iç zemininde yer ahr. Gayet uslupla§tinlarak sunulan ejderler 
mihrap yônûne dogru (V) seklinde uzamrken tasvir edilir. Kula hali-
larmm ejderleri, hah gôbeginin dar yùzlerinin iki tarafmda, yay 
§eklinde islenir. Ejderler çift baçhdir ve baslardan birisi çiçek dige-
ri yilan ba§i seklinde verilir. Milas hal i lannm ejderleri, çift ba§h kor-
kunç bir ejder tipinden çok, gerçek bir yilani andinr(29). Sivas ve 
Avanos hal i lannm ejderleri ise, (S) sekilli gôrùnûmûnù gùnûmùzde 
de sûrdùrmektedir. 

Arapeli motifinin iç sûslemesi XVII-XVIII. yy. Kirsehir hahlarmda 
«elibelinde» motifine benzer (§ek. 6). 1900 Yillarma ait ôrneklerde 
ve gùnùmùz hahlarmda ise, sirt sirta vermis iki hayvan figùrùnû an-
dirir (Res. 17). Gùnûmùzde bu motifin benzerlerine iç Anadolu Bôl-
gesi'nde Sivas ve Aksaray yôresi hahlarmda, Bâti Anadolu Bôlge-
si'nde Kozak (Bergama), Karakeçili (Bahkesir), Milas ve Dazkiri 
(Afyon) hahlarmda da rastlanir. Kirsehir, Sivas ve Aksaray yôresi 
hahlarmda «sandik» sûslemesi, sôzû edilen diger yôrelerde ise, daha 
çok kenar suyunda kullanihr. 

Kirsehir hal i lannm «sandik» bôlùmùndeki bahga benzer sùsle-
meler XVII-XVIII.yy. Gôrdes ve Kula hahlarmm karakteristik bir 
motifidir. Gùnûmùzde, Kula'da halk arasmda, «deve» ismiyle anilan 
bu motifin benzerlerine Isparta hah lannda da rastlanmaktadir (Res. 
7) (§ek. 13). 

Kirsehir hahlarmm kôçeleri bitkisel desenler, sinek figûrù ve 
sembolik motiflerle doldurulur: Yôrede «nebati» ismi verilen bitki
sel ôrnekler, yine halk arasmda, «salkim sôgùt» adi verilen bitkisel 
desenlerle sùslenir (Res. 15). 

Sinek figùrù kùçûk benekler halindedir. Eski Konya hahlarmda 
da gôrûlen bu motif, gùnùmùz Yahyah hahlarmi da etkilemistir. Bâti 
Anadolu Bôlgesi'nde Gôrdes ve Kula hahlarmda da benzer figùrler 
mevcuttur (Res. 5-17) (Çek. 22). 

(29) S. Tansug , Ay. Es. Ay. Sa. 

— 79 — 



BEKÎR DENÎZ 

Sembolik motifli hah kôçeleri daha çok yastiklarda gôrùlûr. Halk 
arasmda, «el» ve «ayak» isrriiyle anilan bu motif 1er insanm el ve aya-
gma benzedigi gibi, kartal figùrû ve toprak içerisinde ya§ayan kurt 
figùrlerini de andirir (Res. 18-19) (§ek. 23). Anadolu'da Sivas, Kah-
ramanmaras , Kayseri, Konya, Nigde yôresi hahlarmda kullamlmak-
tadir. 

Kirsehir hahlari figûr yônùnden oldukça zengindir: insan figù
rû XlX.yy. ôrneklerinde maske halinde, daha geç ôrneklerde ise, §e-
matize edilmis, tek veya gift bash insan figùrleri seklinde içlenir (§ek. 
24). Kirsehir hal i lannm tek ve gift bach insan figurlerinin benzerle-
rine Nigde, Bor, Taspmar ve Kalecik (Ankara) hahlarmda da rastla-
nir. Kirsehir hal i lannm bu figùrûnù sôzù geçen yôre hahlarmdan 
ayiran en belirgin ôzellik, Kirsehir hahsi figurlerinin boyunlarmm 
uzun verilmesi, bazen de baslarmm çiçek çeklinde sona ermesidir 
(§ek. 29). 

Kirsehir hahlarmda hayvan figûrlerinden en çok ejder ve sinek 
yaygmdir. Bunlarm yanisira aslan, koyun, kedi, kus, kartal ve tavuga 
benzer figùrler de gôrùlûr (Res. 3-4-5-6-15-16-17) (§ek. 25-26). 

Manzara tasvirli Kirsehir hal i lannm erken tarihli ôrnekleri 
XVIII—• XlX.yy. a kadar uzanir. Bu dôneme ait ôrnekler genellikle 
sedir ve seccade hahsi tipindedir. Hah yùzeyine ùst ùste yerleçtirilen 
tasvirlerde, yan yana dizilmis çatih evler ve bu evler arasmdaki a-
gaçlar gôrùlûr. Hah zeminini tamamen dolduran bu tasvirler genel
likle bahçe duvan veya kale gôrùnùmùndeki bir bordùrle çevril-
mektedir. XX. Yùzyil Kirçehir manzara tasvirli hah lan da XVIII-XIX. 
yy. ôrneklerine benzer. Aralarmda bùyùk ayrihklar yoktur. Bu ge-
lenek gùnûmùz hahlarmda da sûrdùrùlmektedir. 

Kirçehir'de 1950 yillarma kadar seccade, sedir hahsi, oda hahsi, 
yastik hahsi ve heybe dokundugu gùnûmùze kadar gelebilen ôrnek-
lerden anla§ilmaktadir. Gûnùmûzde ise, daha çok seccade, sedir ha-
lisi, yastik ve minder hahsi dokunmaktadir. Diger hah tiplerine ender 
olarak rastlanir. 

Bùtùn bunlardan Kirsehir'in XVIII.yy.dan 1960 yillarma kadar 
Anadolu'nun hah merkezi iken, 1970 senelerinden sonra bu ônemini 
yitirdigi anlasilmaktadir: Devrinde Orta ve Kuzeydogu Ana-
dolu Bôlgesi'nin hah merkezi durumunda bulundugu, dokunan hah-
larm ôzellikle hah dokumacihgm az yapildigi Ankara, Çankiri, 
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Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya illerinde tuketildigi, 
gùnùmûze kadar gelebilen bu yôrelerdeki camilerde bulunan hah-
lardan anla§ilmaktadir. Bugùn de Anadolu'nun belli bach hah mer-
kezlerinden birisidir; Kirçehir ve yôresinin hah ihtiyacim karsila-
maktadir ve Turk ekonomisine katkisi bùyùktùr-

Anadolu hahlari içinde ônemli bir yeri olan Kirçehir halicihgi 
gùnùmûzde birkaç kôyde dokunmaya devam etmekteyse de yeterli 
dûzeyde degildir. Kirçehir hahcihgini kurtarmak ve yeniden eski 
degerini kazandirmak için vakit geçirmeden eski Kïrçehir hahlannm 
boya ve desen araçtirmalan yapilmali, yôredeki turn dokuyuculara 
dagitilmahdir. Dokuyucular için gerekli malzemeler, en ucuz §ek-
liyle ve uzun sûre vadeyle, bu ici yùklenecek devlet kurumlan ara-
cihgiyla halka verilmeli, veya kredi temin edilmelidir. En azmdan 
orman kôylerini kalkmdirmak için harcanan çabalara benzer (Or-
Kôy) bir gayret gôsterilmeli, geçimini hahcihkla temin eden Kir§e-
hirlilere yardim edilmelidir. Dokunan hahlarm kalitesini kontrol et-
mek için de gôrevi yùklenecek kurum yetkili kihnmahdir. Ancak, 
kurumlarm gôrevlendirecegi kiçiler de hah ve hahcihktan anlayan 
kadrolardan kurulmahdir. îçte o zaman kaybolma durumundaki Kir-
§ehir hahcihgi yeniden eski degerine kavuçacaktir. 
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