EM İRD AĞ (AFYON) YÖ RESİ DÜZ D O KUM A YAYGI
G ELEN EĞ İ VE BİN D ALLI M O TİFLİ K İLİM LER
HARUN ÜRER*

Son yıllarda halı ve düz dokum a yaygılara karşı giderek artan ilgi m addi
kaygıları ön plana çıkarm ış, böylece yeni ve geleneksellikten uzak d oku m a
lar ü retilm eye başlanm ıştır. G elenekselliğe karşı aşırı talep nedeniyle, köylü 
lerin elindeki eski dokum alar, takas usulü ile seyyar satıcılık y apan k işiler ta
rafınd an talan edilm iştir. Bu talandan nasibini alan Em irdağ Bölgesi, yin e de
d okum a geleneğini sürdüren A nad olu 'nu n sayılı m erkezlerind en biridir.
Büyük bir bölüm ü Ege B ölgesinde kalan, A fyon iline bağlı Em irdağ gü 
neyd e Bolvadin, güney doğuda Sultandağı, doğuda Konya, batıda m erkez ve
kuzeyd e E skişehir ile çevrilidir. Engebeli bir çok düzlüklerden m eydana ge
len E m irdağ'ın, denizden yüksekliği ortalam a 950 m etre ile 850 m etre arasın 
da d eğişm ekted ir.1 (Resim 1)
Bölgede, kırsal kesim de yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve h ayv an 
cılığa dayanm aktadır. Y örede birkaç köy dışında y aylacılık geleneği eski ö n e
m ini yitirm iştir. B ugün bir kaç köy dışında terk edilen d oku m acılık geleneği,
son yıllarda tekrar canland ırılm aya çalışılm aktadır.
1996 yılınd a toplam 24 köy ve ilçe m erkezinde, sayın hocam Prof. Dr. B e
kir D en iz ile birlikte yaptığım ız çalışm alar neticesinde, tarafından Em irdağ
Bölgesi Düz D okum a Yaygüarı adlı yüksek lisans tezi hazırlanm ıştır.2 A raştır
m alarım ız sırasınd a çok az sayıda halı örneğine rastlanm ıştır. Bunların da bir
bölü m ü başka m erkezlerde dokunm uştur. Bölged e giderek terked ilen düz
dokum a yaygı geleneğinin rastladığım ız örneklere bak arak geçm işte b ü yü k
bir p otansiyele sahip olduğunu söylem ek m üm kündür. Y örede üretilen düz
doku m a yaygıların bü yü k bir bölüm ü ilikli kilim tekniklidir. C icim (atkı ve
çözgü yüzlü), zili ve su m ak teknikli d okum aların yanı sıra palaz ve tülü (tü y
lü) örneklerine de rastlanm ıştır.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırm a Görevlisi.
1 S. Gönçer, Afyon İli Tnı ilıi, cilt I, İzmir 1971, s.13.
2 Harun Ürer, Emirdağ (Afyon) Yöresi Düz Dokuma Yaygıları, E.Ü. Sosyal Bilimler Ensti
tüsü Türk-lslam Sanatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1997.
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Em irdağ Yöresi Düz D okum a Y aygılarının Tarihî G elişim i:
Em irdağ bölgesi düz dokum a yaygıları A nadolu -T ürk düz dokum a y ay 
gıları içinde önem li bir yere sahiptir. A ncak, bu bölgeye ait düz d okum a y ay 
gılar şim diye kadar kapsam lı bir şekilde ele alınıp yayınlanm am ıştır. El sa 
natları ile ilgili yapılan bazı çalışm alarda Em irdağ bölgesi düz dokum a y ay 
gılarından, doğrudan ve dolaylı bir şekilde bahsed ilm ekted ir.3
Em irdağ bölgesi düz dokum a yaygılarının tarih î gelişim ini öğrenebilm ek
için, öncelikle bölge nüfu sunu n çoğunluğunu m eyd ana getiren T ü rk m en ve
Y örü k aşiretlerinin tarihini incelem ek gerekm ektedir: Em irdağ, bazı araştır
m acılara göre -ki bunu halk da doğrulam aktadır- M uslucalı A şiretin in k u r
duğu bir bölgedir. M uslucalı aşiretinin çıkış noktası M usul'dur. M u su l'd an
başlayarak, göç yolu ile A ntakya, Kadirli, A dana, N iğde (Bor - Ç ukurköy),
Sivrihisar, Em irdağ, Bayat, Dinar, D inar O vası, D alkırı Tü rkm enleri, E vciler
Türkm enleri, Tire, Ö dem iş, B ayınd ır Tahtacı Tü rkm enleri şeklinde yayılm ış
lardır.4 Yaptığım ız araştırm alar sırasında, halkın b ü yü k çoğunluğu b elirtilen
bu göç yolu dışında, atalarının Yozgat bölgesind en geld iklerin d en bah set
m ektedirler. Buna göre bölge dokum aları, nüfusu m eyd ana getiren Y örü k ve
T ü rkm enlerin daha önce yaşadıkları bölgelerd en getirdikleri dokum a g ele
nekleri d oğrultusunda gelişm iştir.
Düz D okum a Yaygılarda M alzem e ve Teknik Ö zellikler:
A nad olu 'd a halı ve düz dokum a yaygıların (kilim , cicim , zili, sum ak)
m alzem esi yündür. A raştırm alarım ız sırasında incelem e fırsatı bu ld u ğ u m u z
eski ve yeni örneklerden bü yü k bir bölü m ü yün m alzem e ile dokunm uştur.

3 Emirdağ yöresi düz dokuma yaygıları ile ilgili çalışmalar için bkz., Ö.Banşta,"Em irdağ ve
Çevresinin Kirkitli Dokumaları", Sanatsal Mozaik, yıl 2, sayı 18, İstanbul - Şubat 1997, s. 22-25,
G. Parlar, "Emirdağ ve Bayat Kilimlerinde Motif, Renk ve Kompozisyon Özellikleri", III. Afyon
karahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkarahisar 22-24
Ekim 1993, s.173-187; A. Topbaş, "Afyonkarahisar Anıtkaya (Eğret) Yöresi Parmaklı Kilimleri",
III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkara
hisar 22-24 Ekim 1993, s.203-217; A.Topbaş, "Afyonkarahisar Doğal Boyacılığım ve Kilim Üreti
mini Geliştirme Projesi ile Bazı Kilim Üreten Beldelerimiz", I. Afyonkarahisar Araştırmaları Sem
pozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkarahisar, 10-11 Mayıs 1990, s.70-73;
N. Yüksel, "Afyonkarahisar Yöresinde Kirman", I. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildi
rileri, Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkarahisar, 10-11 Mayıs 1990, s.74-76; Ö.F.Yaldızkaya,
"Emirdağ Türkmenlerinde Dokumacılık", III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri,
Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkarahisar, 22-24 Ekim 1993, s.188-193; Mahallî El Sanatlarımız,
T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Milli
Gelenek, Görenek ve El Sanatları Serisi: 2, Ankara 1986, s. 13; Y. Durul, Anadolu Kilimlerinden Ör
nekler, Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi: 10, İstanbul 1985. s.25,26,34,37; Neriman Görgünay- Kırzıoğlu, Eşme Kilimleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu A tatürk Kültür
Merkezi Yayını - sayı 78, Ankara 1994, s. 181.
4 Y. Durul, Anadolu Kilimlerinden Örnekler, Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi: 10,
İstanbul 1985, s. 12.
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B u n u n yanı sıra çok az sayıda pam uk, keçi kılı ve deve tüyünd en dokunm uş
örneklere de rastlanm ıştır.
G öçebe ve yarı göçebe toplulukların hayaü nd a önem li bir yere sahip h ay
vancılık, başta kentleşm e ile birlikte göçler ve geçim darlığı gibi çeşitli n ed en 
lerle eski önem ini gün geçtikçe yitirm ektedir. H ayvancılık, köyd e ya da y ay 
lalarda yaşayan insan için hem geçim hem de besin kaynağıdır.
İlkbahar ve sonbah ar aylarında koyun, kuzu ve keçiden k ırklık adı v eri
len âletlerle kesilen yapağı (yün), bol suda (bir çeşm ed e veya akarsuda) to
kaç adı verilen ağaç m alzem elerle köpürünceye kadar yıkanm aktadır. Y ıka
nan yünler g enellikle gölgede kurutulur. K urutm a işlem ind en sonra, birb iri
ne b itişik y apağılar didm e - tiftm e adı verilen işlem le birbirind en ayrılır. Tiftilen yünler yün taraklarınd a tarandıktan sonra kola d olayabilm ek için burm a
(süm e) haline getirilir. B una el ucu da denir. El ucu haline getirilen yünlerd en
eğirm e işlem i ile ip lik yapılır. Yünün ip lik haline getirilm esind e bölged e öreke, çatal örek e, teşi veya tevsi (iğ) ve kirm en kullanılm aktadır.5 D okum anın
çeşidine ve kullanım alanına göre kirm enlerde eğrilen yünler tek veya çift kat
haline getirilir. Buna ip bükm e adı verilm ektedir.
H alı ve düz d okum a yaygılarda kullanılan dik iplere çözgü - eriş, yan ip
lere atkı - argaç ve desen ip ine yüz ipi (süğm elik) adı verilm ektedir. Ç özgü ipi
g enellikle çift katlıdır. H alk arasında bu na bükm e, çift kat ve gıvrat isim leri
verilir. A tkı ipi ve yüz ipi yani desen ipi tek katlıdır.
D oğal bo yacılıkta yün ip ler iki şekilde boyanm aktad ır: Bazı bitkilerin b o 
yar m add eleri yüne doğrudan geçerken, bazıları ise bir ara m addeye ihtiyaç
duym aktadır. Bu ara m ad denin kullanım ına m ord an lam a adı verilir. E m ir
dağ bölgesin d e m ordanlam a işlem ind e kezzap (asit) kullanılm aktadır.
K aynaklara göre A fyon, doğal boya m addesi açısından çok geniş bir p o 
tansiyele sahiptir. Y örede m avi, indigo m addesi ile, kırm ızı ve tonları kök bo
ya ile, sarı ve tonları pin ar ve sığır kuyruğu bitkileri ile, yeşil ve tonları sarıya
boyan m ış yün ü n indigo ile tekrar boyanm asıyla, kahverengi ve tonları pala
m ut takkesi tozu ve ceviz kabuğu ile, siyah ise palam ut ve ceviz ile kahv erengine
boyan m ış yünü n saçıkıbrıs bitkisi ile tekrar boyanm ası sonucu elde edilir.
A na renklerin ara tonları ise, kullanılan doğal boyan ın m iktarına, yünü n k a

5
İlk örnekleri taş, kil ve kemik malzemelerle yapılan kirmanlar, Emirdağ yöresinde genel
likle ardıç, ceviz, elma, arm ut, ahlat, vişne, kızılcık, karaağaç ve glik dikeni ağaçlarından yapıl
maktadır. Öreke, iğ veya teşi, ve çatal öreke, kirman gibi kullanılan diğer yün büküm aletleridir.
Kirman, ortada mil veya ok, dışta dönelge adı verilen iki parçadan meydana gelir. Kirmanlar ge
nellikle parmak hesabıyla yapılmaktadır. Örneğin; dönelgenin çapı 8, kalınlığı 1 baş parmak, nıil
veya ok deliğinin çapı 1 baş parmak, okun dönelge altındaki uzunluğu 1 kanat (4-5 parmak), dö
nelge üstündeki uzunluğu ise 2 kanat (8-10 parmak), okun toplam uzunluğu da 3 kanat veya 1215 parmaktır. Kirmanlar yün, kıl ve pamuk eğirme kirmanları şeklinde 3 çeşittir (Geniş bilgi için
bkz., N. Yüksel, a.g.m., s.74-76).
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litesine, suyun kaynam a süresine, ateş kuvvetinin azlığı ve çoklu ğu na göre
elde edilir. Ayrıca iki rengin birbiri ile işlem e sokulm ası sonucu da d eğişik
renkler elde edilm ektedir.6
Yaptığım ız araştırm alar sırasında yakın zam anlara kadar tab iî boyacılığın
devam ettiği Em irdağ Bölgesi'nd e, bu gü n halk arasında kök boya şeklinde
bilinen doğal ve bitkisel boyacılık tam am en terk edilm iştir. D ok u m a yapm ış
kişiler yaptığım ız görüşm elerde, kendilerinin kök boya yapm ad ıklarını, bu
işle uğraşan kişilere ip lerini boyattıklarını söylem ektedirler. V erdikleri b ilg i
lere göre; eskiden ipler, köye gelen seyyar boyacılar tarafından b o yan m ak 
tayd ı.7
Em irdağ yöresinde düz dokum a yaygıların kalitesi m alzem enin cinsi ve
m iktarına göre değişm ektedir: D okum alarda genellikle yünü n tercih ed ild i
ği yörede, pam uk m alzem e ile d okunan örnekler azdır. D okum anın k alitesi
ni belirleyen bir diğer u nsur boyadır. K ök boyalı ve yün m alzem eli d oku m a
lar, pam uk m alzem eli ve sentetik boyalı dokum alardan daha m akbuldür. Y ö 
rede kök boya kullanım ı tam am en terk edilm iş, ancak yün eski önem ini m u 
hafaza etm ektedir. Tam am en pam uk m alzem eli dokum alara p ek rastlanm az.
Pam uk genellikle dokum anın çözgülerinde kullanılm akta, atkı ve desen ip
lerinde yün tercih edilm ektedir.
H alk arasında kilim , cicim , zili ve su m ak türü dokum alard a kalite çile ve
ya din sayısı ile hesaplanm aktadır. Yörede bir çift ipe bir din denir. B ir çile
de yöreye göre 20 (20x2=40 tek), 24 (24x2=48 tek), veya 30 (30x2=60 tek) çift
ip bulunur. D okum aların büyüklüğü ve küçüklüğü çile veya din sayısına
göre belirlenm ektedir. Çuval 15 çileden, kilim en az (büyük boyu tlu bir şak
olanlar) 30-35 veya 50 çileden, nam azlağı 15-20 çiled en yapılır. K ilim ve düz
d okum a yaygılar ıstar veya ip ağacı denilen yarı yatık tezgâhlard a d oku n 
m aktadır.
Em irdağ yöresinde çözgü ipleri dokum anın boyu tu na göre yerde h azırla
nır. Bu işlem e halk arasında ip ıym a adı verilm ektedir. Belli m esafelerle yere
çakılan kazıklara paralel bir şekilde gerilerek yerleştirilen ipler kazıkların b a 
şında duran kişiler tarafından kazıklara bir başka ip ile bağlanır. Bu işlem e
dığdığlam a adı verilir. K azıklardan alınan ipler, tezgâh ü zerindeki yuvalara
göre hazırlanm ış çu bu klara geçirilerek tezgâha yerleştirilir. K ü cü ve varan-

6 Geniş bilgi için bkz., A. Topbaş, "Afyonkarahisar Doğal Boyacılığını ve Kilim Üretimini
Geliştirme Projesi ile Bazı Kilim Üreten Beldelerimiz", I. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyu
mu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkarahisar 10-11 Mayıs 1990, s.70-73.
7 Bolvadinli Hıdırm Abdullah, Gırpık Hüseyin, Emirdağ'da Ateşoğlu, Uyarların Halil boya ya
pardı. Bazen de san renk gibi elde edilmesi kolay renkler, bu boyacılardan satın alınarak köylü
ler tarafından boyanırdı (Örenköy'den Ramazan Acef (H .1328 doğumlu, ilkokul mezunu) ve
Mustafa Kaya'nın (1931 doğumlu, ilkokul mezunu) 4.7.1996 tarihinde şifahen verdikleri bilgile
re göre).
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gelen ağaçları ipler arasına birbirine ters gelecek şekilde b ir alttan bir üsten
geçirilerek yerleştirilir. İpler burgu larla gerilerek d okum a işlem ine g eçilm ek
tedir. D oku m a sırasında, asıl dokum aya geçm eden evvel 10 ile 20 cm . g en iş
liğind e halkın etek dediği bölü m dokunur. D aha sonra asıl d oku m aya g eçi
lir.
D oku m a sırasınd a atkıları sıkıştırm ak için kullanılan aletin dem ird en y a
pılanlarına girgene, ağaçdan yapılanlarına kirkit adı v erilm ektedir G en ellik
le alıç ve gü rgen ağacından yapılan kirkitlerin iki dişlilerine dişgir veya sü
m ü k (dem ir de olabilir), üç ve beş dişlilerine ise k irkit adı verilm ektedir. K i
lim ler g enellikle süm ük ile dokunur.
E m irdağ bölgesin d e düz dokum a yaygılarda görülen desenler genellikle
tabak, örnek, yanış isim leriyle bilinm ektedir. A nad olu 'd a desene, yörelere
göre d eğişm ekle birlikte, yanış, nakış, m odel, örnek, m otif gibi isim ler v eril
m ektedir.
Em irdağ yöresi düz dokum a yaygılarınd a kullanılan desenler genellikle
geom etrik bir şem aya sahiptir. Bunun yanı sıra bitkisel desenler, h ayvan , in 
san ve eşya tasvirleri ile geleneklere bağlı sem boller sıkça işlenm iştir. K ilim
teknikli dokum aların bü yü k bir bölü m ün d e zem ine y erleştirilen tabak, gö
bek, top gibi isim lerle bilinen m otifler tekrarlanarak bü tü n zem ini d old ur
m aktadır. B unlard an her birinin yörelere göre değişen anlam ları vardır.
D ü z doku m a yaygılard a karşılaştığım ız desenlere verilen adlar, gen ellik
le d oku yan kişinin yorum u na bağlıdır. D okuyucu, çevresindeki bitki ve h ay 
vanlardan, araç - gereçlerden, dini inancından, geleneklerind en h atta hikaye
lerden ya da m asallardan etkilenerek zihninde m eydana gelen şekilleri kili
m e aktarm aktadır. O rtaya çıkan desenler çoğu zam an gerçekçi bir ifad e b u l
m akla birlikte, bazen de sem bolik birer anlam taşım aktadır. Ç ünkü, kilim i
d oku yan kişi o an ki ruh halini kilim e yansıtm ış, ortaya çıkan m otiflere ise
çeşitli isim ler verm iştir. B azen de aynı desen, çeşitli bölgelerd e hatta b irb iri
ne çok yakın iki köyde bile farklı iki isim ile bilinm ektedir. Bu da aynı d ese
nin d eğişik kişiler tarafından farklı şekillerde algılandığını ya da yoru m lan 
dığını ve sad ece doku yu cu nun duygu ve düşüncelerini yansıttığını göster
m ektedir.
Yaygı kilim i, yük kilim i, seccade, n am azlağı, heybe, çuval, yastık , sofra
b ezi, çul gibi çeşitli örneklerine rastladığım ız Em irdağ bölgesi düz dokum a
y aygılarının en bü yü k bölü m ünü ilikli k ilim teknikli yaygı k ilim leri, yük
kilim leri, seccade ve n am azlağılar m eydana getirm ektedir. G enellikle iki
şak (parça) halinde dokunan yaygı (döşe) kilim leri, sonradan b irbirine eklen 
m ekte ve b ü yü k boyu tlu kilim ler m eyd ana getirilm ektedir. Aynı tarzda d o
kunan yük kilim leri ise genellikle bir şak halinde dokunm aktadır. O rtalam a
220 (110+110) x 400 cm. boyu tlarınd a dokunan yük ve yaygı kilim leri, kulla
nılan m otiflere göre çeşitli isim lerle anılm aktadır. Seccade ve nam azlağılar
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ise, boyu tları y aklaşık 90x120 cm . ile 120x210 cm . arasında d eğişen düz d o 
kum a yaygılar arasında en çok rastlanan örneklerdir. Ç oğu zam an birbiri y e
rine kullanılsa da, Em irdağ yöresinde nam az k ılm ak am acıyla y apılan y aygı
lara seccade, hem nam az kılm ak hem de zem inde kalan küçük boşlu kları k a
p atm ak ya da d ekoratif b ir am açla duvara asm ak için d okunan yaygılara ise
n am azlağı denir.
Bindallı M otifli K ilim ler
B indallı m otifli kilim ler arasında, yaygı kilim i (Resim :2,3), seccad e (R e
s im ^ ,5) ve nam azlağı (Resim 6) türü dokum alar bulunm aktadır. K ay n aklar
da bindallı, ipek m alzem eli, üzerinde kılabdan ile işlenm iş iri y ap rak ve d al
lar bu lu nan bir tür kum aşa verilen isim dir.8
Em irdağ B ölgesinde bindallı, kilim lerde kullanılan bir m otifin adıdır.
Bindallı m otifinin kullanıldığı d oku m alar halk arasında bindallı kilim , secca
d eler bindallı seccade, nam azlağılar da bindallı nam azlağı şeklind e isim lend irilm ektedir.
Bindallı kilim lerde bord ürlerle çerçevelenm iş, halkın göbek şeklinde
isim lend ird iği bölü m e yerleştirilen bindallı m otifi, g eom etrik b ir görünüm e
sahiptir: İki yanda birer köşelerind en biribirine birleşen altıgenler, alt ve ü s
te aynı şekilde yerleştirilm iş eşkenar dörtgenlerle (baklava dilim leri) haçvari
bir şem a m eyd ana getirm ekted ir (Çizim 1). A ltıgen ve dörtgen lerin açıkta k a
lan kenarlarına saçak görünüm ü veren çom ça m otifleri y erleştirilm iştir (Ç i
zim 1, R esim 2). H alk arasında bu d üzenlem e, d allı-saçak lı bir görünüm e sa
hip olduğu için bindallı şeklinde isim lendirilm ekte, doku m alara da bindallı
kilim ler adı verilm ektedir.
Em irdağ bölgesinde düz d okum a yaygıların kısa kenarına ayak, uzun ke
narına da yelen adı verilm ektedir. Bordürün dış ve iç kenarlarına su adı v e
rilen ince şeritler yerleştilm ektedir. Bu ince şeritler halk arasında parm ak (Ç i
zim 2, R esim 5), çm tık (çentik) (Çizim 3, R esim 2,6) ve dikm eli (Ç izim 4, R e
sim 6) adı verilen desenlerden m eydana gelm ektedir. Parm ak, çın tık (çentik)
ve dikm e desenlerinin yan yana getirilm esi ile m eydana gelen ince şeritlere
parm aklı su, çm tık lı su ve dikm eli su adı verilm ektedir. Bindallı m otifli ki
lim lerin bord ürlerind e ise ard arda sıralanan ve halk arasında testere / bıçk ır9 (Çizim 5, R esim 2), yelen (Çizim 6, R esim 2), teyyare (Ç izim 7, R esim 5)
ve saçbağı (Çizim 8, R esim 6) adı verilen desenler yer alm aktadır.

8
Geniş bilgi için bkz., R. E. Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Sümerbank Kül
tür Yayınları, Ankara 1967, s.39.
c) Emirdağ bölgesinde bütün dokumalarda testere/bıçkır adı ile bilinen motifler Yozgat
bölgesinde de aynı adla anılmaktadır Bkz., B.Deniz, "Yöre Özellikleriyle Yozgat Kilimleri", Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, sayı 5, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1990, s.56-57.
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Bindallı kilim lerin zem inine, dokum anın boyu tu na göre b ir veya bir kaç
sıra h alind e ve belirli d üzend e bind allı m otifleri yerleştirilm ektedir. Bind allı
m otifinde altıgen ve d örtgenlerin içi, yörede teyyare, p ıtırak -b ıtırak (Çizim
9, R esim 7,5), top (Ç izim 10, R esim 6), saçbağı ve dikm e adı verilen desen 
lerle doldurulm aktadır.
Bindallı deseni asıl adını altıgen ve baklava d ilim lerinin açıkta kalan ke
narlarına yerleştirilen ve saçak görünüm ü veren çom ça (Ç izim rl, R esim :2)
m otifind en alm aktadır. A n ad olu 'nu n çeşitli d okum a m erkezlerind e gıv n m
adı verilen çom ça deseni, yörede yem ek işlerinde kullanılan çorba kepçesine
verilen addır.
Z em inde bind allı desenin dışındaki bölü m ler genellikle b oş bırakılm ak ta
dır. Bazı örneklerd e bu boşlu klara küçük boyutlu ibrik, k artal (Resim 7, Ç i
zim 11), ve el d esenleri yerleştirilm ektedir.
Bindallı kilim lerde zem in rengi genellikle yeşil ve kırm ızının tonlarıdır.
Zem ine yerleştirilen bind allı m otifinde ve kenar b örd ürlerind e genellikle sa
rı, kırm ızı, turuncu, yeşil, lacivert, kahverengi siyah ve beyaz renkler ku llan ılm ak 
tadır.
Yaygı kilim i seccade ve nam azlağı türü d okum alarda örneklerine rastla
d ığım ız bind allı kilim lerde yaygı kilim i am acıyla dokunan örnekler tek p ar
ça (yekpare) halinde dokunm aktadır. Yaklaşık 200x300 cm . ebatlarınd a d oku 
nan bind allı yaygı kilim leri m alzem e, desen ve kalite açısından b ölgen in di
ğer dokum aları ile ben zer özelliklere sahipitr.
B ind allı seccad eler ise ortalam a 120x200 cm . boyu tların d a d oku n m akta
dır. 100x175 cm. ölçülerind e d okunan nam azlağı örnekleri ve seccad eler m al
zem e, desen ve kalite açısından bindallı yaygı kilim leri ve Em irdağ b ö lg esin 
de d oku nan d iğer doku m alarla aynı özelliklere sahiptir.
Bindallı kilim , seccâde ve nam azlağılar bölgen in diğer kilim teknikli d o
kum alarına göre sade bir kom p ozisyona sahiptir. B ind allı m otifi, d oku m anın
türüne ve boyu tlarına göre zem ine yerleştirlm ektedir. B ord ürlerin çerçevele
d iği göbek, doku yu cu nun arzu suna göre şekillenm ektedir.
K ü çü k b oyu tlu örneklerde bind allı m otifleri genellikle arka arkaya sırala
n arak zem in doldurulm aktadır. B ü yü k boyu tlu örneklerde d üzenlem e biraz
d aha farklıdır. Elim izdeki örneklerden birin d e farklı, ilginç b ir zem in d ü zen 
lem esi görülür. (Resim 2)

D eğerlendirm e ve Sonuç
E m irdağ yöresinde yaygı kilim i am acıyla kullanılan Bind allı m otifli ki
limler, g enellikle tek parça (şak) halinde d oku nm aktad ır (Resim :2). İki parça
h alinde dokunan kilim lerde m otifler sim etrik b ir şekilde y erleştirilm ekte ve
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bu m otifler, ayrı ayrı d okunan parçaların birbirlerine bitiştirilm esi ile bir b ü 
tün m eyd ana getirm ektedirler. Tek parça halinde d okunan b ind allı m otifli k i
lim lerde, çapraz ve kaydırm alı yerleştilen bindallı deseni ortad an ikiye b ö 
lü ndüğünd e, doku yu cu nun her parçayı ayrı ayrı h esap layarak dokum ası g e
rekm ektedir. Bu nedenle parçaların birleştirilm esi esnasında deseni çak ıştır
m ak çok zordur. O ysa şaklı dokum alarda her iki parça da ben zer şem ada ve
aynı desenlere sahiptir. Tek parça halinde dokunan ensiz (nam azlağı, secca
de gibi) örneklerde ise bindallı m otiflerinin tek sıra halinde y erleştirild iği gö
rülm ektedir. Bu d üzenlem e dokum anın boyutu ile ilgidir.
D okum a ile ilgili yayınlanm ış kaynaklarda bind allı m otifli kilim lere rastlayam adık. A ncak, M anisa M üzesi'nde, İstanbul T ü rk ve İslam E serleri M üzesi'n d en geldiğini öğrendiğim iz ben zer bir kilim bulunm aktadır.
Bindallı kilim lerin bordürlerine ve bindallı m otifinin içine yerleştirilen
küçük boyutlu desenlere, A nadolu'nun çeşitli bölgelerin d e üretilen kilim tek 
nikli dokum alard a rastlam ak m üm kündür. G enellikle farklı isim lerle bilinen
bu desenler; dokuyucu tarafından çevresindeki eşyalardan, b itkilerd en, y aşa
dığı topluluğun gelenek ve göreneklerinden veya halk arasında anlatılan h i
kayelerden esinlenerek şekillendirilm iştir. D esenlere verilen isim ler gerçekte
örn ek alınarak m eydana getirildiği eşyanın veya b itkinin bazen d e bir olayın
adıdır.
Kilim i dokuyan kişi çoğu zam an kilim e işlediği m otifin adını ve anlam ını
bilm ez. A talarından öğrendiği m otifleri gelenek halinde kilim e işlem ektedir.
D eğişik isim lere sahip desenler aslında küçük farklılıklar dışında aynı şem a
ya sahiptir. Farklı coğrafi bölgelerd e geleneklerin de etkisiyle günlü k h ayat
ta kulalanılan aletler, eşyalar hatta bitkiler ayrı isim lerle bilinm ektedir. Aynı
m otifin çeşitli yörelerde farklı isim lerle bilinm esin in sebebi de budur.
Em irdağ yöresinde kilim teknikli d okum alarda ve bind allı m otifli k ilim 
lerinin bordürlerind e kullanılan ve testere / b ıçk ır adı verilen m otif, ağaç
kesm ekte kulalnılan aletin adıdır. Yine bordürde kullanılan yelen m otifi, at
ların "yele"sinden, teyyare m otifi uçaktan, saçbağı m otifi saç tokasınd an
esinlerek doku yu cu nun zihninde şekillenm iş ve kilim lere işlenm iştir. B in d al
lı m otifinin içine yerleştirilen pıtırak deseni adını A n ad olu 'n u n bir çok b ö l
gesind e yetişen aynı isim li bitkid en alm aktadır. D eğişik yörelerle ilgili y ayın 
lanm ış kaynaklarda görülen pıtırak m otifi, E m irdağ B ölgesindeki p ıtırak
m otifi ile ben zer özelliklere sahiptir.
Bindallı kilim lerin, bindallı m otiflerinin altıgen bölü m lerin d e görülen top
m otifi, yörede tabak adıyla da bilinm ekted ir (Ç izim :10). D ikm e, A n ad o 
lu 'n u n bir çok b ölgesinde küçük ağaç, fidan analm m da kullanılm aktadır. Ay
nı isim le bilin en ve üst üste yerleştirilm iş üçgenlerden m eydana gelen dikm e
m otifi, bind allı kilim lerde ve A nad olunun çeşitli m erkezlerind e dokunan ki
lim lerde ben zer bir görünüm e sahiptir. D ikm e m otifi Eşm e, Sivas, Yozgat,
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K onya, Rskişehir, N iğde ve A ksaray çevresinde yaygın bir şekild e ku llan ıl
m akladır. Bunun yanı sıra A nadolu düz dokum a yaygılarınd a sıkça karşılaş
tı ğım ız p arm ak , saçbağı, yelen , çom ça, gibi bazı m otifler, u ygulam alarınd a
küçük farklılıklar dışında genellikle aynı şem aya bağlı k alınarak d o ku n m u ş
tur. E m irdağ yöresi kilim teknikli dokum aların kenar b ord ürlerind e görülen
p arm ak m otifleri, A fyon Bölgesinde çok sevilm ektedir. E ğret (A fyon) yöre
sind e bü yü k bir b ölü m ü parm ak desenlerind en m eyd ana gelen p arm ak lı k i
lim ler d oku nm aktad ır.10
E m irdağ yöresi kilim teknikli dokum aların ve bind allı m otifli kilim lerin
desen aralarına ve zem inde kalan boşlu klara ibrik, kartal ve el desenleri yerleştirlm ektedir. A bd est alm ayı sim geleyen ibrik m otifi, seccade ve nam azla
ğı türü d oku m alard a çok kullanılan bir motiftir. K artal, kuvveti ve kudreti
tem sil etm ekted ir.11 El genellikle nazara ve büyüye karşı kullanılm aktadır.
Seccadelerde sıkça karşılaşılan beş çizgiden m eydana gelen el halk arasında
"Fatm a ananın eli" şeklinde de isim lendirilm ekted ir.12
Em irdağ bölgesi bind allı kilim leri yöre dokum aları içinde ayrı b ir yere ve
önem e sahiptir. G eçm işte daha çok dokunduğunu öğrendiğim iz b ind allı m o
tifli kilim lerin ne yazık ki bu gü ne az sayıda örneği ulaşabilm iştir. İlikli kilim
tekniği ile dokunm uş bind allı m otifli yaygı kilim leri, seccâdeler ve n am az
lağı örnekleri dokum a tekniği, m alzem e, desen ve kalite açısından bölgenin
d iğer ilikli kilim teknikli dokum aları ile aynı özelliklere sahiptir.
B ü y ü k boyu tlard a ve tek parça halinde d okunm uş b ir b ind allı k ilim ö rn e
ğinde gördü ğü m ü z (Resim 2) desen, ve zem in düzenlem esi, bize XV-XVI. yy.
Erken D önem O sm anlı H alılarının (H olbein H alıların ın )13 birinci grubunu
hatırlatm aktadır.
T ü rk H alı San atı'n d a 14. y y /a kadar indirilebilen, 15. ve 16. yy.da A n ad o 
lu 'd a dokunm uş halılar, Erken D önem O sm anlı H alıları şeklinde isim len d i
rilm ektedir. B u d önem halıları, zem in düzenlem esi ve desen ö zelliklerin e gö
re kendi içind e 4 gruba ayrılm aktadır. A n ad o lu 'd a d okunan ve 15. yy.'ın ikin 
ci yarısından itibaren A lm an ressam H ans H olbein 'in tablolarınd a g örülm e

10 A Topbaş, "Afyonkarahisar Amtkaya (Eğret) Yöresi Parmaklı Kilimleri", III. Afyonkarahiscır Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları 6, Afyonkarahisar 22-24
Ekim 1993, s. 203-217.
11 Geniş bilgi için bkz., M adde Gönül, "Eski Türk Halılarında Motif Çeşitleri ve Özellikle
ri", Siimerbank Halı Semineri Özel Sayısı, cilt 5, sayı 49-52, İstanbul 1965, s.20,21; Gönül Öney,
"Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal", Malazgirt Armağanı, Türk
Tarih Kurumu Yayınlarından XIX, Seri- 4, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972, s.157-158.
12 Geniş bilgi için bkz., Macide Gönül, a.g.m., s.27; A. Aldoğan, "Anadolu KültüründeSanatlarında Sembolik El Motifi, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt 1, sayı 2, Nisan 1988, s.8390.
13 Geniş bilgi için bkz., Şerare Yetkin, Türk Halı Sanatı, 2. Baskı, Ankara 1991, s.35.
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ye başlayan Erken D önem O sm anlı H alıları, halı sanatında kısaca H olb ein
H alıları ism iyle bilinm ektedir.
Erken D önem O sm anlı H alılarının I, II, III ve IV. grubu na ait örneklerd e
halının uzun ve kısa kenarlarına farklı genişliklerde bord ürlerin yerleştirild i
ği görülm ektedir. D ış bord ürler genellikle k u fî yazıyı andıran b ir şerit görü 
nüm ündedir. İç bord ürler stilize edilm iş bitkisel desenlerden m eyd ana g el
m ektedir. I. gruba ait halılarda zem in küçük karelere bölünm üştür. K arelerin
içine etrafı düğüm lü şeritlerle konturlanm ış sekizgen ler yerleştirilm iştir. K ö 
şelerde kalan d örtgen (baklava dilim i) şekilli boşlu klar ise yine bitkisel d e
senlerle doldurulm uştur.
II. grup örneklerde zem in düzenlem esi I. grup ile aynıdır. A n cak sekizgen
bölü m lerd eki desenler geom etrik tarzdan tam am en u zaklaşm ış ve bitkisel
desenler yoğun luk kazanm ıştır. Bu nedenle özellikle II. gruba ait örneklerde
sekizgen bölü m lerin kenarlarında bir çözülm e m eyd ana gelm iştir. Bu çö zü l
m e ned eniyle II. grup örneklerin zem inindeki taksim at I. gruptaki kadar açık
b ir şekilde hissedilm em ektedir.
III. gruba ait örneklerde zem inin birbirind en bağım sız karelere ayrıldığı
görülm ektedir. Ard arda sıralanan karelerin içlerine yine kenar hatları b elir
gin sekizgenler yerleştirilm iştir. Sekizgenlerin içi ve köşelerde kalan üçgen
bölüm ler, geom etrik tarzda bitkisel desenlerle doldurulm uştur.
Erken D önem O sm anlı H alılarının IV. grubunda, III. grubun d ü zen lem e
sine yakın bir kom p ozisyon görülm ektedir. O rtad a bü yü k ve iki yanınd a iki
küçük kareden m eydana gelen bu düzenlem ede, karelerin içlerin e ben zer b ir
şekild e sekizgenlerin yerleştirildiği görülm ektedir. Bu d üzenlem e üçüncü
grubda görülen şem anın bir adım ileriye götürülm üş şeklidir. IV. grupta gö
rülen bu düzenlem e halen B ergam a ve A yvacık (Ç anakkale) y öresind e d o ku 
nan halılarınd a u ygulanm aktadır.14 Bu sebeple, Erken D ön em O sm anlı H alı
larının III. ve IV. grubunun Bergam a bölgesinde, I. ve II. grubu nun ise U şak
bölgesind e ortaya çıktığı kabul edilm ektedir.15
Resim 2 'd e görülen Bindallı K ilim in bord ür ve zem in d üzenlem esi bize
ilk b akışta Erken D önem O sm anlı H alılarının I. grubunda (H olbein H alıları)
görülen zem in düzenlem esini hatırlatm aktadır. Ç eşitli m ü zelerind e b en zer
örnekleri bu lu nan İstanbul T ü rk İslam Eserleri M üzesi'n d eki, U şak b ö lg esin 
de doku nm uş 16. yy.'a ait H olbein halısında (Resim 8), zem in in in sekizgen

14 Benzer örneklere Ayvacık (Çanakkale) yöresinde de rastlanmıştır. Bergam a Halılarının
ise nerede dokunduğu kesin bir şekilde belli değildir. Bu nedenle İzmir, Manisa ve Çanakkalenin
bir bölümünü içine alan geniş bir bölgede dokunan halıların genel olarak Bergama Halısı şek
linde isimlendirilmiş olma ihtimali yüksektir (Geniş bilgi için bkz., B. Deniz, Batı Anadolu Böl
gesi Halıları, Profesörlük Tezi (Baskıda), İzmir 1996, s.23., B. Deniz, "Yöre Özellikleriyle Yunddağ Halıları", 9. Milletlerarast Türk Sanatları Kongresi, cilt 2, Ankara-1995, s.36).
15 Geniş bilgi için bkz., Şerare Yetkin, a.g.e., s.35-61.
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ve eşkenar dörtgenlerden m eydana gelen desen gruplarıyla doldurulduğu
görülm ektedir. Sekizgen desenlerin aralarına y erleştirilm iş eşkenar d örtgen 
ler, haçvari şekilde yerleştirilm iş dört palm et ve bu palm et grubunu çer
çeveleyen rûm îlerden m eydana gelm ektedir. Bind allı K ilim de ise zem in al
tıgen ve eşkenar dörtgelerden m eydana gelen bind allı d esenleri ile d old urul
m u ştu r (Resim 2). Bind allı K ilim de ana m otifin içi ilikli kilim tekniği ku llan ıl
dığı için daha geom etrik desenlerle doldurulm uştur.
H olbein H alılarında stilize bitkisel desenlerden m eydana gelen sekizgen
ve d örtgenler d oku m anın zem inine çapraz, kaydırm alı bir şekilde yerleştiril
m iştir. Aynı u ygulam ayı Bindallı K ilim de de görm ek m ü m kü nd ür (Resim :2).
A n cak bind allı kilim örneğim izde m otifler H olbein H alısına göre daha
aralıklı yerleştirilm iştir. Bu düzenlem e dokum a tekniği ile ilgilidir. H alı ö r
n eklerinde düğüm lü d okum anın sağladığı kolaylık ned eniyle geom etrik
d esenlerin yanı sıra sıkışık ve y uvarlak hatlı desenler de kullan ılabilm ek 
tedir. İlikli kilim teknikli d okum alarda ise daha ço k geom etrik d esenler ter
cih edilm ektedir.
D esen ve zem in düzenlem esindeki benzerliklerin yanı sıra Bindallı K ilim 
lerin d okunduğu Em irdağ bölgesi ve Erken O sm anlı D önem i I. G rup H o l
bein H alılarının dokunduğu U şak Bölgesi aynı çoğrafya içind e yer alm ak
tadır. Bindallı K ilim lere ait elim izdeki en eski tarihli örnek 150-200 yıllıktır.
A ncak bu daha önce Bindallı M otifli K ilim lerin dokunm adığı anlam ına gel
m ez. I. grup H olbein H alıları 15 ve 16 yy.'a tarihlenm ektedir. Ö rn ek al
d ığım ız ve İstanbul T ü rk ve İslâm Eserleri M ü zesi'n d e bu lu nan halı ise 16.
yy.'a tarihlenm ektedir.
Aynı co ğ rafî bölge içinde yer alan U şak ve Em irdağ bölgelerin in halı ve
kilim doku m alarınd aki bu benzerliklere dayanarak I. grup H olbein H alıları
ile Bind allı K ilim lerin boyut, desen ve kom pozisyon açısınd an m evcu t b en 
zerlikleri dikkate alınd ığınd a iki dokum a türünün birbirin d en etkilen d ik
lerini söylem ek m üm kündür. A ncak I. grup H olbein H alılarının b ind allı
kilim lere mi, ya da B in dallı K ilim lerin I. grup H olbein halılarına m ı kayn ak 
lık ettiğini söylem ek zordur.

