YÜ ZYILLA R BO YUN CA SİLLE'D E H ALICILIK VE
SİLLE H ALILA RIN IN K ARA K TERİSTİK Ö ZELLİK LERİ
H A ŞA N Ö ZÖ N D ER *

G İRİŞ
Sille
"S ille ", K on y a'nın 8 km. kuzey-batısm dadır. D oğusu nd a K onya m erkezi;
batı ve kuzeyind e Kadm han, Ilgın; güneyinde de K ızılören ve H atip bulunur.
K o n y a'y a egem en Takkeli ile K arabuğa D ağları'n ın arasındaki vâdide yeralmıştır. Bu sönm üş yanardağların çevresinde zam anla tepeler m eyd ana
gelm iştir. Bizans, Selçuklu, K aram anoğulları ve O sm anlı d önem lerinde b ir
çok siy asî ve askerî olaylara sahne olan ünlü G evele D ağı ve K alesi de b u ra 
dadır. Sille halılarının, Sille'd e halıcılığı daha rahat bir şekilde tahlil, tetkik
ed ebilm ek ve sonucunun parlaklığını ortaya koyabilm ek için S ille'n in tarih 
çesinden kısaca bah setm ek yerinde olacaktır.
Sille'n in, etim olojik kökeni ve anlam ı konusunda b irçok görüşler öne sü 
rülm ü ştü r.1 Bu n lar arasında, "S ille'n in " öztürkçe bir kelim e olup, "S ielIa "'d a n geld iği görüşü ağırlıklı görülm ektedir. B una göre Tü rkçe " S i", "S u ",
"E lla "n m da, "A lla h " anlam ında olup, "S u tan rısı" anlam ında öztürkçe bir
isim olduğu kabul edilm ektedir.
Sille, iskân yönünde belgelerin aydınlattığı kadarıyla üç ana d önem y aşa
m ıştır:
a) H ıristiyanlıktan önceki dönem : Etiler, Sü m erler zam anı da dahil olm ak
üzere eski b ir T ü rk y erleşim alanıdır.
b) H ıristiyanlık D önem i: Sille, ilk hırıstiyanların önem li bir yerleşim çev
resi olm uştur. K olayca kazılm aya elverişli dağ ve tepeleri, hıristiyanların, ilk
sığm ak ve m abetlerini bu ralarda teşkil etm elerinde tercih sebebi olm uştur.
B un lara ait m ağara, kaya kiliseleri, en eski m anastırlar Sille dolayınd a bu gü n
de m evcuttur.
A ziz P av lo s'u n K onya, Sille'd eki u nutulm az hatıraları, izleri, eserleri b u 
gün de rahatlıkla bilinm ekte ve bulunm aktadır.
* Dr., Emekli öğretim Üyesi.
1
Sille'ye dair her yönüyle geniş bilgi için bkz: Haşan Özönder, Sille (Tarihi-Kültiir Sanat),
Merhaba Basımevi, Konya 1998, (I-XIV+l-387, s.).
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Bu ikinci dönem de, İslâm iy et'le tanışm a im kânını b u lam ad ıkları için O r
tod oks Türkler, Bizanslılar tarafından getirip S ille'y e yerleştirilm işlerdir.
Ç ünkü B alk an lar'd a özel köylere iskân ettirilen bu O rtod okslaşan Türkler, ır
k î d eğerlerind en bazılarını kaybetm ekle beraber bir ölçüde d illerini, bü yü k
ölçüd e de ask erî dehalarını korum asını bilm işlerdir. A skerlik sanatına m ef
tun; silâh kullanm ada m âhir; cesaret, gözü peklik konularında son derece h e
yecanlı ve atılgan; savaşa giderken düğüne gidenlerin sevinci, bu nun özlem i
ni taşıyan özellikleri ile Bizans yöneticilerinin öteden beri dikkat, itina ve gü 
venini celbeden, aslında Uz ve Peçenek kökenli2 bu O rtodoks Türkler, bir v u 
rucu ve iş bitirici güç olarak kullanılagelm işlerdir. K ralın m uhafız alayı ve o r
dunun "k a lp " kuvvetleri bunlardan teşkil ettirilm iştir.
Jeo-p olitik, jeo-stratejik özellikleri sebebiyle K on ya'n ın (Iconium ) hem en
yakınınd aki Sille'ye, İconiu m 'a vaziyet etm esi düşü ncesiyle de y erleştirilir
lerken, bu n lar R um değillerdi ve R um ca bilm iyorlardı da. B alk a n la r'd a ve
A n ad o lu 'd a başlıbaşına b ir sayfa açan O rtodoks T ü rk ler'd en "K a ra m a n lıca "
d iye ad land ırılan bir yazım şekli kalm ıştır. Bu, R um alfabeli am a Tü rkçe a n 
lam lıdır. B ugün bile Sille'd e bu şekilde yazılm ış b irçok çeşm e ve kilise k ita
beleri bulunm aktadır.3
Bu halk, R um cayı çok sonra öğrenm iştir. H içbir zam an da d üzgün R u m 
ca konuşam am am ışlardır.
Iconium (Konya), İpek ve Baharat yollarının birleştiği, bu rad an K arad e
n iz 'e A kden iz'e, E ge'y e ve K ostantin iy e'y e (İstanbul) u zanan karayolların ın
dağıldığı nirengi noktasıdır. Aynı zam anda R om a-K u d üs K utsal H ac Yolu 'n u n önem li konaklam a yerlerinden biridir.
c)
İslâm iyet D önem i: D aha önce bazı m üslüm an A rap akınlarına da sah 
ne olm uşsa da İconium (Konya) ve yakın çevresinin M ü slüm an -Tü rklerin
yurdu oluşu Selçuklu lar zam anındadır. K utulm uş oğlu Sü leym an Şah, Iconium (K onya)u fethederken, Sille ve yakınındaki "A n a d o lu 'n u n k ilid i" diye ta
n ım lanan G evele kalesini de ele geçirm iştir. D üzenin sağ lan m asın dan sonra,
o zam anın fetih gelenekleri gereği K onya kentinde bu lu nan Rum lar, kaleden
dışarıya çıkarılm ışlardı. Bunların bü yü k kısm ı ve G ev ele'n in düşm esiyle tes
lim olan Bizans halkı, S ille'd e ikâm et ettirilm işlerdir. Bunlar, 1936 yılında b i
le kendilerinin K onya'd an getirildiklerini söylüyorlardı.4
1706 yılında "b a şk en t" olarak ilân ed ilm esiyle, K onya ve dolayısıyla Sille
ço k bü yü k derecede önem kazanm ıştır.

2 Bkz. O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971; F. Sümer, Oğuzlar (Titrkmenler), İstanbul 1980, 1-61; R Grousset, Bozkır İmparatorluğu, İstanbul, 1980, 18, 82-92, 173-186.
3 Bu kitabelere dair geniş bilgi için bkz. Haşan Özönder, Sille, 106-197, 159-160.
4 Bkz. W. J. Hamilton, Researclıes in Asie Minör, Pontus and Armenia, London 1842,11/209.
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K onya ve Sille R um larının çoğu H açlı Savaşları zam anınd a Bizanslılara
esir düşm ü ş O ğu z Türkleridir. Zorla dinleri d eğiştirilm iş ve başkalarıyla ev 
lenm eye zorlanm ışlardır. B ütün bu asim ilasyonlara rağm en bazı ırk î g ele
nekleriyle ve adlarıyla yaşam aya başlam ışlardır. Ve yine E rm enistan 'a yerleş
tirilen bazı esir Türkler, olanca baskılara rağm en Erm eniceyi öğrenm eye te
nezzül etm eyerek kendi dillerini bü yü k ölçüde korudukları gibi, ad ve g ele
neklerini de sürdürm eyi başarm ışlardır. N itekim , Selçuklu Sultanı I. A laeddin K eykubat, Erm enistan seferinden dönerken, bu zorla H ıristiyanlaştırılm ış am a ad ve geleneklerini korum ayı bilm iş, Erm eni görünüm lü, esasta
T ü rk olan ailelerin b ir çoğunu alıp, beraberind e K on y a'y a getirip yerleştir
m işlerdir.5 "G eb ra n " diye anılm ışlar ve her dönem in yöneticileri tarafından
alâka görm üşlerdir.
Fatih dönem i kayıtlarında bu halk için, "K aram an îy ân -ı ba- Şekl-i E rm e
n i" (Erm eni görünüm lü K aram anlılar) diye bahsedilm ektedir.
Yazılı belgeler "G eb ra n ", yani hıristiyan m ahallelerind e yaşayan bu in
sanlar arasında A rslan, Kaplan, Polat, Yağmur, D urm uş, Küpeli, Yunus, K a
ragöz, Ahi, H üdaverdi, D avut, G ürcü, Döğer, D oğan, Satı, Sarı, Yavaş gibi
T ü rk adıyla anılanlar çoktur. Bunların kabir taşlarından örnekler bu gü nde
m evcuttur. C um hu riyet dönem inde yapılan anlaşm alar gereği yurd u m uzu n
çeşitli yerlerinde bu lu nanlar gibi K onya ve Sille'd eki azınlık da "m û b ad ele "y e tâbi tutulm uşlardır.
B uraya kadar verdiğim iz özet bilgilerle ifade etm ek isted iğim iz iki ö n em 
li husus bu lu nm aktadır:
a)
O tan tik Sillelilerin T ü rk ve "H a lı"n ın Türk Sanatı olduğu: O rtaya koy
d uğum u z bü tü n bu tarihî gerçeklerden de anlaşıldığı gibi Sille'n in otantik
halkının tam am ına yakını ve çoğunluğu Türklerden m eydana gelm iştir. B u n 
lar zorla B u lgarlaştırılm ış T ü rk boylarındandır.
N erede "h alı, k ilim " varsa orada "T ü rk "; nerede "T ü rk " varsa orada " h a 
lı, k ilim " m u hakkak vardır. B inanaleyh "h alı, k ilim ", özbeöz T ü rk sanatıdır,
T ü rk 'ü n icadıdır. Bund an dolayı S ille'y e halıcılık T ü rkler tarafından getirilip
tanıtılm ış ve Sille halıcılığı da T ü rklerin eliyle ün kazanm ıştır.6
5 Bkz. O. Turan, 1971, 351-359; R. Grousset, 172-186; I. H. Konyalı, Konya Tarihi, 1081.
6 "A nadolu Halıları" arasında "Konya H alılan"nın, "K onya Halıları" arasında "Sille Halı
la rın ın özel ve müstesna bir yeri, önemi ve değeri bulunmaktadır. Son yarım asırda Anadolu
Halılarının üzerine çöken sahipsizlik ve dejenarasyon felaketleri sebebiyle son yıllarda ününün
küllendiğine üzülerek şahit olmakta bulunduğum uz Sille halıları da son yıllarda anılan ciddi
önlemler sayesinde ihmâllerin sillesinden kurtularak yeniden canlanma dönemine girmek üze
redir.
Malzeme, teknik, estetik ve ekonomik açılardan Sille halılarının tarihimizdeki yeri ve ro
lü hakkında geniş bilgi için bkz: H. Özönder, "Korunm ası ve Onarılması Gereken bir Sanat Böl
gemiz Sille/K onya" (Tebliğ), İ.Ü . Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, V. Millî Türko
loji Kongresi, İstanbul (26-30. IX. 1983); H. Özönder "Sille'de Halıcılık ve Türk Halıcılığının Ge
leceğine Dair Düşünceler", (Tebliğ), I. Milletlerarası Türk Halı Kongresi, İstanbul, 7-14, X. 1984; H.
Özönder, Sille, 32, 195—205.
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b)
Yunanistan'd a da H alıcılığın U staları Türklerdir: "H a lı"n ın bir T ü rk
icadı, halıcılığın öz ve öz bir Tü rk sanatı old u ğu nda bü tü n ciddi ilim ad am 
ları m üttefiktirler. P azırık'tan bu yana dünyaya halı ve kilim i tanıtan, ö ğre
tenler Türklerdir. G ittikleri her bölgeye götürm üş ve oralara da tanıtm ış olan
Tü rk ustalarıdır. Binaenaleyh Balkanlarda ve bu arada Yu nanistan'd a da ha
lıcılığın esas ustaları T ü rkler olagelm iştir.
C um hu riyet dönem inde yurdum uzda bulunan azınlıklar L o zan 'd a im za
lanan "M ü b a d e le " anlaşm ası gereğince yurd u m uzd an çıkarılm ışlardır. R um lar Yunanistan'a gönderilm iş ve A tina yakınına yerleştirilm işlerdir.
K endilerine gayet elverişsiz bir arazide yer gösterilen bu g öçm enler uzun
y ıllar sıkıntı içerisinde yaşam ışlardır. R um ca bilm eyen ve R um g eleneklerine
uzak olan bu halkı, oranın insanları uzun yıllar k abullenem em işler ve d iy a
log da kurulam am ıştır. Bu sebeple, A nad olu 'd an gönderilen bu insanlar
uzun yıllar olduğu gibi bu gü n de bü yü k bir Sille özlem i içerisind e y aşam ak 
tadırlar. Yıllarca oradakilerin yerine kızlarını İzm ir'd ek i h em şehrilerine v er
m eyi tercih etm işlerdir.
Yaşam ak zorunda bulund ukları için bü tü n zorluk, im kân sızlık ve en g el
lere göğüs gererek, yer edinen bu m ü badele insanlarının bir süre sonra geçim
yolu olarak uygulam aya koydukları dallardan birisi de A n ad olu 'd an , Sil
lemden getirdikleri "h a lı" sanatı olm uştur. Zaten dünya halı piyasası ve çev
resi de Sille halılarına önem verdiği için Yunanlı y öneticiler bu konuya d ik 
katle eğilm işlerdir. H alıyı hem ekonom ik bir gelir kaynağı, hem de bir kültür
p ropaganda aracı olarak kullanm aya başlam ışlardır. Böylece Y unanistan'd a
T ü rk halkının tem sil ettiği halıcılık, m übadele ile daha da gelişm iştir. Son y ıl
lardaki canlılığının esas sebebi budur.
İşte yarım asırda Y unanistan'da halıcılığın ünü bu gerçeğe dayanır. K ay 
nağını m ü badele neticesiyle Y unanistan'a gelip; önce hor ve h akir görülen
sonra da Yunanlı olarak tanım lanan aslında T ü rk ve Tü rkiye kökenli u stala
ra borçludur. Bütün bu nlara dair sağlıklı ve orjinal belgeler elim izd e bu lu n 
m aktadır.7 Çünkü "n ered e halı, kilim varsa orada Türk, nerede T ü rk varsa
orada halı, kilim m u hakkak vard ır" prensibim iz bizi hiçbir zam an yanıltm a
nı ıştır.
B ütün bu bilgiler Sille'n in bir Türk yurdu, Sille'd eki halı ustalarının da as
len T ü rk olduklarını gösteren tarihî m alum attır. Son iki asırda Yunanistan'd a
halıcılığın diğer Balkan ülkeleri gibi T ü rk ve Tü rkiye kökenli k işiler tarafın 
dan yaygınlaştırıldığını biliyoruz. Ayrıca Sille halılarının şöhretini m eyd ana

7
Bu konuda önemli bir araştırma olarak bkz: Sabri Yetkin, "Sanatsal Üretimin Pazarlama
sında Milliyetçi Tartışmalar (1922-1927) Ege'nin İki Kıyısı Arasında Halı Rekabeti'', Topltımsal
Turilı Dergisi, sayı 62, Şubat 1999, s.11-20.
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getiren co ğ rafî ve tarih î çevre ve im kânlar ile fizikî ve kültürel faktörlerin son
derecede bü yü k önem taşıdığını gösterm ektedir.

SİLLE H A LILA R I V E K A R A K T ER İS T İK Ö Z ELLİK LER İ
Sille, halılarıyla ünlüdür. Silleliler, gerek tarım a fazla yer verm eyen d ağ
lık arazileri ve gerekse so sy o -k ü ltü rel hayatları itibariyle daha çok el san at
larına yönelm işlerdir. Yakın çevresindeki Lâdik, O bruk, K arapınar, Sarayönü, K içim uhsine, U lum uhsine, Beşare, N uzum la, Taşpınar gibi halı, kilim ve
cicim y örelerinin m eyd ana getirdikleri daire içerisind e ve "K o n y a H alıcılığ ı"
grubu nd a m ü stesna bir değere sahiptir.
"T ü rk H alıları" arasında "A n ad o lu H alıları"n ın ; "A n ad o lu H alıları" ara
sınd a "K o n y a H alıları"n ın ; "K o n y a H alıları" arasında ise "S ille H alıları"n ın ,
kendine has özellik ve kıym etinin bulunduğu bilinm ektedir.
"S ille H alıları" halıcılığım ızda başlı başın a bir tarz ve ekol özelliklerine
sahiptir. K end ine has m alzem e, m otif ve desenleri vardır. Tarihte ün yapm ış,
yurtiçi ve yurtd ışınd aki halı pazarlarınd a aranan bir tür olm uştur.
Sille'n in tarihind e halıcılık, el ü stünde tutulan b ir sanat olarak tan ın m ış
tır. Yü zlerce tezgâhın çalıştığı zam anlar olm uştur. Büyük iş yerleri ve geniş
piyasası vardır. H alk için başta gelen bir geçim kaynağı, önem li bir m eşgu li
yet, rehabilitasyon ve prod üktivite vasıtası durum undadır; bol m iktarda d o
kunm u ş ve piyasaya arzedilm iştir.
Sille halıcılığının bu parlak dönem i, son yarım asır içerisind e ortaya çıkan
sosyal ve ekonom ik krizlerden dolayı, yavaş yavaş sönm eye başlam ıştır.
Ö zellikle A m erik a'd a geniş piyasası bulunan "S e li H alı F ab rik ası" gibi bazı
m odern kuru lu şlar da d evam lılık gösterem edikleri için sönm eyi en g elleye
m em işlerdir. B ugün Sille halıcılığı gerek kalite ve gerekse istihsal oranı itib a
riyle vasat bir durum dadır. B ununla beraber, sonuçları ileride görülecek bir
takım iy ileştirm e çabaları başlatılm ıştır.
B ugün S ille'd e hem en her evde bir, hatta birkaç el tezgâhı faaliyet h alin 
dedir. A m a gerek serm aye azlığı ve gerekse birtakım piyasa rekabetleri, ge
nel olarak halıcılığım ızd a görülen sıkıntılar, Sille halılarının da istenilen can 
lılığa kavuşm asına istenilen ve beklenilen im kân ve fırsatı verm em ektedir.
İşyerlerini K on y a'y a taşıyan ve faaliyetlerine bu rad a devam etm ekte olan
bazı bü yü k yatırım cıların son yıllarda başlattıkları birtakım ciddi projeler,
geleceğe um utla bakılm asını sağlam aktadır.
Sille halıcılığının canlandırılm ası hususunda devam eden çalışm aların
başında, kaliteli m alzem e, kök ve toprak boyu tem in ve kullanım ı, cehriliklerin ihyâsı, özellikle son yarım asırda dejenere olan otantik m otif ve d esen le
rin orijinalitesine kavuşturulm ası gibi İlm î faaliyetler gelm ektedir.
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İngiliz Edvin Vital, Sızm a ve L âd ik 'te 1901 yılında bulduğu "c iv a " m ad e
nini, 1914'e k adar işlem iştir. Burada bu lu nan civa m adeni, "K ib rit-i zib a k = zen cefre=cin ab re" halinde idi. Bu zencefreden gayet güzel kırm ızı boya
elde etm eyi ve im âlâtta kullanm ayı yöre halkı ilk çağlardan beri b ilm iş ve ge
rek pişm iş topraklarda ve gerekse dokum acılıkta bol m iktarda ku llan m ışlar
dır.
Sille halılarında, Sızm a'd ak i civa m aden ocaklarında çıkarılan zencefre,
b ilh assa "V erm illon " denilen koyu kırm ızı boyanın hakim renk oluşunu, y ö 
re dokum acılığındaki bu antik dönem lerin etkinliği olarak kabul edebiliriz.
"Sille h alıları", Lâdik, O bruk, Karapınar, Sarayönü, K içim uhsine, U lum uhsine, Beşare, N uzum la, Taşpınar halıları ile çok kıym etli b ir dizi m ey 
dana getirir ve A nadolu T ü rk H alıları arasında seçkin b ir yere oturur.
Silleli, halısının m alzem esini kendisi hazırlar. B abadan oğula intikal eden
b ir m eslek sırrı d urum undaki hazırlam a yol ve tekniğiyle sağlanan m alze
m elerle d okunan halılarda İslâm öncesi ve sonrası fikir ve kültür etkinlikleri
göze çarpar.
K aliteyi tem in eden toprak ve kök (bitki) boya ise, Sille d olaylarınd a onbin yıldan beri bilinen ünlü toprak boya ocaklarından ve gayet zengin flora
örtüsünd en elde edilir. Ü nlü Sızm a, Lâdik, Karahüyük, Ç atalhü yü k gibi Frik
dönem i tabiî boya kaynakları, Sille'n in yakın çevresindedir. S ille'n in üst tara
fında, Bilecik, Kestel, Sızm a dolaylarındaki dağ ve tepelerde b u lu nan m ağa
ralarda, uzm anlarca Frik dönem ine tarihlenen b irço k boya havuzları ortaya
çıkarılm ıştır.
Silleli halıcılar bu tabiî potansiyeli en iyi şekilde d eğerlend irip, halıya,
seccâd eye kullanm ışlardı. Sille'd e hem ekim , hem de kullanım alanları seb e
biyle "c e h rî" çok bü yü k önem i ve değeri haizdi.
C ehri (Rham m us Tinctoria): Yüz türü bu lu nan bir fam ilyaya dahil b itk i
dir. Bizde boya işlerinde kullanılm ıştır. Son yarı yıla gelinceye kadar d o ku 
m a boyacılığım ızın esasını teşkil eden bitkilerin arasında "C e h ri"n in özel bir
yeri vardır.
D aha çok, volkanik arazide yetiştirilir. D okum a m alzem esine güzel b ir sa
rı renk, aynı zam and a parlaklık verm eye yarar.
C ehri, yurdum uzun birçok yerinde görülen R ham m us tin ctoria'n m m eyvasıdır. D ikm e veya aşılam a yollarıyla yetiştirilen, ağacının boyu 2 m etreyi
b u lan bu step bitkisi, tabiatta yabanî olarak bulunm uş, sonra bakım su retiy
le ço ğaltıralarak kullanılm ıştır.
Fidanı, üçüncü yıl ü rün verm eye başlar. Ü çüncü yıl aşısı tazelenm ezse
ürününü keser.
C ehrinin toplanm ası önem lidir. Boya m addesi olan kısım erken teşekkül
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eder. Toplanm ası gecikirse m eyve kararır ve sulanır. K aliteli olanı yeşil renk
te ve iridir.
Ürün, silkelenerek veya toplanarak derlenir. Rüzgârlı ve gölgelik yerlerde
on beş gün k adar kurutulur. Taze iken yeşil renkte olan ürün, kuru yu nca si
yaha yakın bir renk alır. Bölge farklılıkları gözönünde bu lu nd u rarak g en el
likle bir ağaçtan 5 kg. kadar ü rün elde edilebilir.
C ehri fidanları, yurdum uzun neojen özellikli topraklarıyla kaplı Konya,
K ayseri arasındaki geniş alanlarda yetiştirilm iştir. Boyabat, K ahram anm araş,
G aziantep, A fyon, U şak, Elazığ çerçevesiyle belirlenen bu geniş alanda ceh 
ri, halka bol kazanç sağlayan A n ad olu 'nu n en eski bitkilerindendir.
H alı Ö zellikleri: Sille halılarında görülen bazı özellikler hakkında şu b il
giyi verebiliriz:
Sille halıları, m otif, desen ve d okum a özellikleriyle kendine has bir y ap ı
ya sahiptir. Şöyle ki, genellikle yün m alzem eli ve tab iî boyalardır. Taban (tef
riş) halısı türündedirler. D aha çok çift olarak d oku nur ve serilirler. Bunların
yam sıra yekpâre salon tipleri de m evcuttur. Sed irlik ve seccâde türleri varsa
da azdır.
Ç eşitli eb'ad ları bu lu nm akla beraber, (380x170), (420x170) ölçüsünde
olanları yaygındır. Ö nceleri "1 2 b atm an " tarzında d okunurken son yıllarda,
40-50 ile d oku nanlar da görülm ektedir. Bu da 10 cm .'d e yaklaşık 120 d üğüm
etm ektedir. G enellikle 3 veya 5 göbeklidirler.
Sille halılarınd a direz (çizgi) genellikle pam uktandır. D iğer yöre halıların 
da bu nu n daha çok yünd en olduğunu biliyoruz. D okum ada bir süre, m anchester ipi kullanılm ıştır. Bu m alzem eyi bir dönem Kayseri halılarınd a da g ör
m ekteyiz. Bu ip, daha çok azınlığın elinde bu lu nan ith alat yollarıyla tem in
ediliyordu.
Frikya sanat ve kültürünün izlerini de taşıyan Sille halılarında hâkim olan
renge gelince; Sille'd e "L â d ik çiv iti" kullanılm am ıştır. B unu n y erine kırm ızı,
açık sarı, açık yeşil, siyah, pem be, gök ve krem renkler hakim dir.
Sille halılarının renk karekteristiği, hem en yakınındaki tarih î prehistorik
dönem lere dayanan ünlü Sızm a'd a bulunan bilhassa zencefredir. Sağlam kır
m ızı renk verdiği için tarihin çok eski devirlerinden biri ip ve dokum a b o y a
cılığında bol m iktarda kullanılm ıştır.
B ütün bu üstün kaliteler, Sille halılarına haklı bir kıym et ve şöhret sağ la
mıştır. Bu sebeple, Sille'd e halıcılık gayet yaygın bir potansiyele sahip olm u ş
tur. O kadar ki, diğer halı bölgelerind e m eselâ Saray ön ü 'n d e 20-25, Sızm a'd a
18-20, Z ıv arık'd a 15-18 tane tezgâhın bulunduğu dönem lerde S ille'd e 350400 adet tezgâh faaliyette bulunuyordu.
Tarihî Sille halılarında "T abiî B o y a" dediğim iz kök ve toprak boya, ana
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m alzem e ve özellik idi deyince burada şunu belirtelim ki, anilinli boya k u l
lanım ına en son razı olan bölge Konya, bu suniliğe en son boyu n eğen yöre
ise Sille olm uştur.
K ony a'd a bu alanda, bir sosyo-kültürel özellik dikkatim izi çekm ekted ir:
N uzum la, O bruk ile Sille boyacıları, birbirleriyle irsen akraba idiler. K ök ve
toprak boya h azırlan m and aki ailevî sırları başkalarınd an saklad ıkları an la
şılm aktadır. Bu sır, diğer aile ve sülaleler arasında b ir yarışm a ve rekabet ko
nusu durum una da getirilm iştir. Ç ünkü, ustaların ölüm ü ve anilinli b o y ala
rın hakim iyeti ile eski önem ve üstünlüğünü yitiren tab iî boya yapım ı ve ter
kibine dair bilgiler zam anla unutulm uş ve sır, sahipleriyle birlikte toprağa
göm ülm üştür.
H albuki daha önceleri K onya'd aki halıcılık yörelerind e ve özellikle Silli'd e kök boya istihsali için geniş çapta bitki ekim alanları ve im âlâth ân eler
m evcuttu. Bu ekim alanlarının arasında ''C ehri (Rham m us p etiolaris)" tarla
ları da geniş yer tutardı. Karapınar, N uzum la, O bruk, K içim uhsine, U lum uhsine, Lâdik, Ereğli (K aracadağ)'d aki cehrîlikler gibi Sille çevresi de, yetiştir
diği cehrilerle bütün yurt ve hattâ bir ölçüde dünya çapında üne sahip ol
m uştur.
B uralardan elde edilen bitkiler ve cehriler, yörenin ihtiyacını karşıladığı
gibi, başka yerlerin de taleplerine cevap verecek bollukta idi. Bu açıdan da
cehri işi, Sillelilere önem li bir gelir kaynağı olm uştur. "C e h rî", Sille'n in m a'm ur ve m üreffeh olduğu devirlerde, buğday başta olm ak üzere d iğer tarım
ürünlerinden çok daha değerli tutulm uştur. Tarla sahip lerine çok bol gelirler
sağlanm ıştır.
B öylesine önem li ve kıym etli bir ürün olan "C e h ri" için Sille'd e daha çok
G evele ve D am lakaya m evkilerind e geniş alanlar tahsis edilm iş idi. Buralar,
co ğ rafî ve jeolojik özellikleriyle cehri için en m üsait im kânlara sahiptir.
Yukarıda tem as ettiğim iz gibi, halı piyasalarındaki kayıplar üzerine, tar
laların çoğu bozulm uş, cehriler sökülerek yakılm ış ve yerine b aşka tarım
ürünleri ekilip, dikilm iştir. G ünüm üz Sille'sinde cehriler, bazı köşe ve b u ca k 
larda görülm ekteyse de, bunların hem en hepsi vahşi ağaç halini alm ışlardır.
Bundan elli yıl öncesinde, Sille'd e geniş ölçüde iş yapan, gerek S ille'n in ve
gerekse harici esnafların taleplerini karşılayan altı tane boyahane m evcuttu.
B unların en bü yü klerinden ikisi Ç evrik ile, çarşı fırınının bu lu nd u ğu yerde
idi. H er ikisi de, diğerleri gibi m aalesef yok olm uşlardır.
Sentetik boyanın kolay, ucuz ve bol m iktarda elde edilişi, piyasad a güçlü
bir h akim iyet tem in etm esini kolaylaştırm ıştır. Bu durum karşısında tab iî b o 
yalara ve cehriye rağbet giderek azalm ıştır. Sonunda, hem en herkes kök b o 
ya ekim alanlarını, toprak boya yerlerini bozarak d ağıtm ak zorund a kaldığı
için halı, seccâd e ve kilim lerim iz süratle bir şekilde k ıym et kaybetm iştir.

YÜZYILLAR BOYUNCA SİLLE'DE HALICILIK

543

Sille halılarındaki m otif ve desen özelliklerine gelince; H alılara hakim
olan desen ve m otif, badem , göbek ve m adalyondur. K ü çü k ebadta olan lar
da ve seccâdelerde ise, karşılıklı sütunlar yeralm ıştır. Seccâdelerin hem en
hepsinin m ihrabınd a avize şeklinde kandil bulunm aktadır. Bunlard a gayr-i
İslâm î kültür etkinliklerinin izleri görülür.
O sm anlı kâğıt paraları m odelinde dokunan örnekler de bulunm aktadır.
Seccâdelerd e bol m iktarda görülen m odel, cam i ve türbe resim leridir. B ir
m ü m eyyiz v asıf halindeki bu resimler, K onya Sultan Selim C am ii ile M evlâna T ü rbe ve K ü lliyesi'ni tasvir etm ektedir. Bunlara kısaca: "S e lim iy eli", "T ü rb eli", "M ev lâ n a lı" tabir edilm ektedir. K onya'd aki İnce M inareli M edrese
"D a rü "l-H a d is" gibi farklı kom pozisyona sahip olanlar da vardır.
Ne var ki, gerek "S e lim iy eli" ve gerekse "M ev lâ n a lı" şekiller, gerçek ölçü
ve görünüm leriyle değil de, bir takım farklılık ve ilâvelerle kom poze ed ilm iş
tir.
Bu halı ve seccâdelerden başka Sille'n in tarihî at eğer örtüleri de ünlüdür.
H alıdan yapılan bu örtüler Tü rk A tçılık Tarihi için son derece önem taşım ak
tadır. Son yıllarda kaybolm aya yüz tutm uştur. H alı at eğeri örtüsü sadece Sil
le'y e m uhsustur. Sille'd e dokunurdu ve ancak "O sm an lı E ğ eri"n d e ku llan ı
lırdı. "O sm an lı E ğ eri"n in ise, sadece K onya ve yakın çevresine özgü b ir eğer
türü olduğunu biliyoruz.
Sille H alıcılığı'n da son yarım asırda görülen bir takım farklılaşm aların
arasında, yabancı yöre halılarına özenti de dikkati çekm ektedir. Silleli h alıcı
lardan bazıları görülen revaç üzerine Sille'de, başka yörelerin m odellerini
taklit ve tatbik etm eye başlam ışlardır. Bu, o yöre tüccarlarının ağır basan ta
leplerinin bir sonucudur. E konom ik sebebe dayamr.
A m a bu noktada dikkatim izi çeken enteresan b ir durum , Sille halı m od e
linin de, başka yöre halıcıları tarafından taklit ve tatbik edilm esidir. N itekim ,
Bilecik ve U şak yörelerinde Sille m odeli halı ve seccâd eler dokunm aktadır.
Sille taklidi U şak halılarında çift düğüm m evcuttur.
Bu karm aşanın bizce sebebi, piyasa dengesizliği, ekonom ik bask ılar ve
halıcının tam ah duygusudur. Y üzyıllar boyu nca sanat ve sanat dallarım ıza
yön, şah siyet ve kalite kazandırıp, kontrol görevini de d eruhte eden bir za
m anların A hîlik ve Lonca teşkilâtları gibi denetici kurum ların bu lu nm ayışı
da bu dejenerasyonu n ortaya çıkm asında en bü yü k âm il olm uştur. San at ve
san atkârlar sahip siz kalm ıştır. Bu da çeşitli bozulm alara seb ebiyet verm iştir.
B ir tür "y ab an cılaşm a" olarak nitelendirebild iğim iz bu durum un daha
fazla sü rm em esini gönü ld en arzu ederken, bu yolda gerekli ted birlerin alın 
m asında geç kalınm asının da yakın gelecekte daha b ü yü k kayıplara yol
açacağını da ifade etm ek isteriz. Bu konuda en bü yü k görev Sillelilere ve halı
san ayicilerine düşm ektedir. O tantik kalite, özellik, m otif, desen ve tekniğe
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sad ık kalm m alıdır. Taklitten vazgeçilm elidir. M ad d î sıkıntıd an dolayı y ab an 
cılaşm alara sapm a zorunda kalan dokuyuculara m ad d î d estek sağlan arak
öze sahip çıkm aları tem in edilm elidir.
Bu öze d önüşte devletin, ekonom ik, kültürel d estek ve im kân larla
doku yu cu ların yanında vakit geçirm eden yer alm ası da şarttır.
G ünüm üzd e halıcılığı devam ettirm ekte olan tezgâhların, Sille'd eki sayısı
150, K onya'd aki sayısı ile bine yakındır.
Bu günkü Sille halılarında onaltı renk kullanılm aktadır. B u n lar arasında
ana renk (zem inde) kankırm ızısı, lacivert, bej (deve tüyü), siyah, kurşunî,
pem be, gök ve yeşil (dört ayrı tonda), Sem aniye (sam ansarısı) ve tirşe yeşili
de m eşhurdur.
D iğer halı yörelerind e de taklit edilen Sille halılarının bugünkü en güçlü
pazarları, Kulu ve C ihanbeyli'dir. K ırm ızı renginden dolayı bu çevrede çok
tutulm aktadır. Yılda yaklaşık olarak 15000 halı elde edilm ektedir. Bu da y ak 
laşık 180.000 m 2 halı eder. Sille döşem e halıları bu günkü rayice göre İsparta
halıları ile aynı fiyata satılm aktadır.
Sille'd e halı ve seccâdeden başka "M a şla k " da dokunur. Evin ihtiyacına
cevap verdiği gibi arm ağan olarak da değerlendirilen bu m aşlaklar uzun
öm ürlü oldukları için m akbûl ve m uteber tutulurdu.

Sonuç
Eti ve Siim erler eskiden beri Türk Yurdu olm anın izlerini taşıyan Sille, bu
tarih î kişiliğinin devam lılığını, özbeöz bir Türk Sanatı olan "H a lı" ile de sü r
dürm üştür. Selçuklu lar eliyle edeb-m üebbed T ü rk yurt köşesi m azhariyetine
erişen Sille, P azırık'd an bu yana Türk halıcılığının ünlü tezgâhlarınd an biri
olm uştur.
Sille halıları tefriş ve seccâde tiplerinin yanısıra, at eğer örtüsü şekliyle de
ayrı bir üne sahiptir.
Son yıllardaki iyileştirm e ve öze dönüş çabaları gayet olum lu sonuçlar
v erm eye başlam ıştır.

