
YÔRE ÔZELLÏKLERÎYLE 
YOZG AT KiLiMLERI ( * * ) 

BEKÎR DENIZt*) 

Yozgat, iç Anadolu Bôlgesi' nde, Orta Kizilirmak Havzasi ile 
Karadeniz Bôlgesi' nin Çekerek Havzasi' nda, doguda Sivas, kuzeyde 
Tokat ve Çorum, batida Ankara, gùneyde Kirçehir, Nevçehir ve Kay-
seri illeri ile çevrili bir il merkezidir (1). Tarihi ilk çaglara kadar 

(*) - Yrd. Doç. Dr. E.Ù. Edebiyat Faktlltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Boliimu, 
Ôgretim Ùyesi. 

(**) - Bu yazi, 26 Eylûl-1 Ekim 1987 tarihinde Misir'in ba§kenti Kahire'de dû-
zenlenen «VIII. Milletlerarasi Turk Sanati Kongresi»nde bildiri olarak 
sunulmustur. 

Konuya iliskin arastirma 1986 yih agustos ayi'nda Ege Ûniversi-
tesi Rektôrlûgû Aragtirma Projesi Fon Saymanligi'nin maddi katkila-
nyla, Yozgat yôresinde 50'den fazla kôyde yaptigimiz araçtirmalar 
sonunda gerçeklestirilmistir: Arastirmalanm sirasinda yakin ilgi ve 
yardimlanni gôrdùgûm Yozgat valisi sayin Muhittin Keskin, vali yar-
dimcisi Ômer Lutfû Ôzaytaç, Yozgat Milli Egitim Mtidurlugu yetkili-
leri, Çekerek Kaymakamligi, Çekerek ilçe Milli Egitim §ube Mtidûrû 
Mustafa Gezer, Bogazliyan kaymakamligi ve ilçe Milli Egitim Mtidur
lugu, Akdagmadeni Kaymakamligi ve Akdagmadeni Halk Egitim Mer-
kezi mudùrù Faruk Yilmaz, ôgretmen Mustafa Zorbilmez, kaymakam-
hkta gôrevli §iikrù Kôroglu, Yozgat Kôy îsleri Mûdûrlugii'nde gôrevli 
Cemal Mugla ve Murât Alp ile, aragtirmalanmin baundan sonuna ka

dar bize refakat eden, Yozgat yôresi halk kùltûrû konusundaki bilgile-
rini aktaran, Sakarya ilkokul ôgretmeni sayin Yilmaz Gôksoy'a ayrica, 
evlerinde araçtirma yapmama izin veren kôylu vatanda§lara tesekkU-
ru borç bilirim. 

1- Yozgat'in merkez ilçe ile beraber Akdagmadeni, Bogazliyan, Çayiralan, 
Çekerek, Sankaya, Sorgun. Çefaatli, Yerkôy isimli dokuz kazasi ve 35 ka-
saba ile birlikte 630 kôyû vardir. 1980 Yili niifus sayimma gôre 504433 
nùfusa sahiptir. Halkin geçim kaynagi tanm ve hayvanciliga dayanmak-
tadir. 
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uzanan §ehir (2), tarihi eserlerinin yanisira (3) hali, kilim vb. el 
sanati eserleriyle de ùnlùdùr (4). 

2- Tiirklerden evvel «Tavium», Osmanlilar zamaninda «Bozok» ismiyle anilan 

bugûnkù Yozgat'in XVIII. yy. da kuruldugu, asil Yozgat'in gûnûmiizdeki 

Buyuknefes Koyii'nde oldugu kaynaklarda belirtilmektedir. 

Yôrenin tarihi M.Ô. 3000-2000 yi l lannda kadar uzanmaktadir . 1071'den 

sonra da Turk hakimiyetine geçmistir : Anadolu Selçuklulari dôneminde 

Danismendll Beyligi'nin idaresinde bulunan Yozgat I. Kihcarslan 'dan sonra 

Selçuklu hakimiyetine girmi§tir. Timur 'un Anadolu'yu istilasi s irasmda 

Kadi Burhanet t in ' in eline geçtiyse de, Timur 'dan sonra Osmanli toprak lan-

na katilmistir. Yore, XVII. yy. da Celali i syanlanna sahne olmustur. XVIII. 

Yùzyilda Capanogullari 'nm eline geçen Yozgat 1813 yilma kadar bu ayan-

ligm elinde kalmigtir. Bugiinku Yozgat kenti de bu ayanlik t a ra fmdan ku-

rulmugtur. 1927 Yilmda §ehrin «Bozok» olan eski ismi Yozgat gekline donu§-

turûlrmistûr. 

Yozgat adi ve tar ihi hakkmda genis, bilgi için bkz., S. Duygu., Yozgat 

Tarihi ve Çapanogullan, 1st. 1953. Yozgat i l Yilhgi-1973, Ankara, 1973. 

F. Stirner., «Bozok Tarihine Dair Aragtirmalar», Cumhuriyetin 50. Yildonii-

miinii Anma Kitabi, D.T.C.P yaymi, Ankara, 1973, s. 309-381. i.H. Uzunçar-

sili., «Çapanogullan», Belleten, s. XXXIII , Ankara, 1973, s. 215-262. Ô. Mert., 

XVIII ve XIX. Yùzyillarda Çapanogullan, Ankara, 1980. A.Y. Ocak., «Milli 

Mucadelede Çapanogullan isyani», Turk Kultiirii Araçtirmalari, Y 7, 3. 

8,9,10, (Ankara, 1970-73) den ayn basim (H. Acun'dan naklen s. 669). 

M.Onder., §ehirden Rehire, C. II, 1st, 1972, s. 141. H. Acun., «Yozgat ve Yo

resi Turk Devri Yapilan», Vakiflar Dergisi, C. XIII , Ankara 1981, s. 636-637. 

Yurt Ansiklopedisi, C. 10, 1st. 1982-84, s. 7638, 7642-43, 7649-50. 

3- Yozgat'taki Turk devri eserleri için bkz. R. Ank., Bazi Ornekleriyle Ana-

dolu'da Barok Denen Camiler, Basilmamig Doçentlik Tezi, Ankara, 1972. 

R. Ank , Batihlasma Dônemi Tiirk Mimarisi Ôrneklerinden Anadolu'da 

t)ç Ahijap Camii, Ankara, 1973. R. Ank., «Resimli Turk Evlerinden iki Or-

nek», Sanat Diinyamiz, s. 4, 1974, s. 12-18. R. Ank., «Yozgat Çapanoglu 

Camii», Onasya Mecmuasi, s. 7/74, ekim 1971, s. 8-9,22. H. Acun , «Yozgat 

ve Yoresi Turk Devri Yapilan», Vakiflar Dergisi, C. XII, Ankara, 1981, s. 

635-715. 

4- Yozgat yôresi dokumalari hakkmda, 1933 yilmda yaymlanmis. yerel gazete 

yazilan ile, bazi kaynaklardaki kiicuk bilgiler dismda konuyla dogrudan 

ilgili herhangi bir yaym mevcut degildir. Tarafimizdan ilk kez ele a h n a n 

bu konu hakkmda ihsan Olgun., «Yozgat Vilayeti Hakkmda Cografî Tet-

kikler», Yozgat Vilayet Gazetesi, s. 574, 11 Ocak 1933, s. 3'de, «Vilayetin 

ihtihsali ve kendi mamulat i olan Turkmen hali ve kilimleri meghurdur. 

Bu kilimler Bogazhyan ve Akdagmadeni kazalarmda çok miktarda doku-

nur. Bu kilimler ve mahall ine has bir nakis. vurarak dokunmakta maha -
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YOZGAT KiLÎMLERiNÎN TARÎHÏ GELIÇIMI : 

Yozgat Yôresi dokumalari hakkmda bildiklerimiz oldukça kisit-
Iidir.- Alacahôyùk, Aliçar, Kushisar, Kazankaya, Çengeltepe ve Mer-
cimektepe hôyùklerinde yapilan kazilarda M.Ô. 3000-2000 yillarma 
tarihlenen kirmen, agirsak gibi dokuma malzemeleri ortaya çikar-
tilmistir(5). Bunlar, Yozgat Çevresinde tarihin ilk çaglarmdan iti-
baren dokuma yapildigini gôstermesi bakimmdan ônemlidir. 

Tùrklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra, Yozgat Çevresinde 
dokumaciligin yapildigma dair gùnûmùzde bilgi mevcut degildir. 
Ancak. Selçuklular zamanmda, « Aksaray, Kayseri, Konya, Sivas » 

ret gôsteren Akdagmadeni kazasinda ikamet eden Meyhanli a§iretine bagli 

ôz Tiirk soyundan gelen Turkmenlerdir. Bu kilimler piyasada meshur 

olup, mahalli ihtiyaca kâfî geldigi gibi hârice de az miktarda (sati lmak-

ta) ihracat yapilir» demektedir (yayin hakkmda bizi haberdar eden ve 

metni bize yollayan ôgretmen saym Yilmaz Gôksoy'a tesekkûr ederim). 

J. Mellart., «Turksh Kilms», Anatolian Studies, Vol, XIX, London, 1980, 

s. 91-99'da, Anadolu kilim merkezleri hakkinda bilgi verirken, Yozgat 

kilimlerinin Ankara, Kirgehir yôresi ile ayni grupta oldugunu belirtir. 

Yurt Ansiklopedisi, C. X, s. 7691'de «...kilim, hah, bez baslica dokuma 

tiirleridir. Ancak, bunlarda ôzgûn sûslemlerden ya da, dokuma teknikle-

rinden sôz edilemez. Hahlar Kayseri hahlar im, kilimler de §arki§la ki-

limlerini andirir» denilmektedir. Y. Durul., «Orta Anadolu Halk El Sa-

n a t l a n Yansmasi», Tiirkiyemiz, s. 15, §ubat 1975, s. 34'de sadece, «Yoz

gat yôresinde devamh yerlesjne geç olmustur. Yozgat'in kurulus efsanesi 

Turkmen boylarmdan Çapanoglu asiretine baghdir. Turkmen ve Afsar 

boylarmm ya§adigi bu bôlgede kôk boya ile yapilmis kilim, cicim, h a h 

ôrnekleri sergilendi Karamagara bucagi kôylerini dolastim. Hemen her 

evde istar tezgahi ve çit'leri (dokuma tezgahi) çah§ir durumda gôrdùm. 

Poyrazh koyii hah lan , Divanh Topçu kôyù cicim ve zili çamasirhklan 

çok giizeldi» der. 

Anadolu kilim sanat i ile ilgili bugiinkii temel kaynaklarda da Yozgat 

kilimlerinden sôz edilmemektedir_ Bu konudaki temel kaynaklar için 

bkz. Y. Petsopoulos., Les Kilims, Tapis Tissés et Brodés du Moyen-Orient, 
Paris, 1979. B. Acar., Kilim ve Dûz Dokuma Yaygilar, ist_ 1975. B. Acar., 

Kilim, Cicim, Sili, Sumak, Tiirk Diiz Dokuma Yaygilan, 1st. 1982. B. Bal-

pmar-U. Hirsch., Vakiflar Museum Istanbul Flaweaves IFachgevebe, 
Tûrkiye Cumhuriyeti Vakiflar Genel Mûdùrlugu Kilim Mûzesi, Wesel, 

1982. 

5- Bu konuda bkz. R.O. Ank., Alacahôyiik Hafriyati-1935, Ankara, 1937. 

Z.H. Kosay., Alacahôyiik Kazisi, Ankara, 1936, Ankara, 1963, Ankara, 1973. 

T. Ôzgûç., Masat Hôyûk Kazilan ve Çevre Alan Arastirmalan, C I , Ankara, 

1978, C. II, Ankara, 1982. A. Ùnal., «1966-Çengeltepe (Yozgat) Sondaj On 

Raporu», Tiirk Arkeoloji Dergisi, C. XVI/I, 1966, s. 119-142. 
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yôrelerinde dokuma yapildigi kaynaklarda belirtilmektedir(6). Ayni 
donemde, kom§u çehirlerde yapilan dokumaciligm Yozgat'ta bulun-
madigini dù§ùnmek zordur. Ayni gelenek, sôzkonusu §ehirlerde Bey-
likler ve Osmanlilar çagmda da surmû§tùr(7). Bu gelenegin, ayni 
dônemlerde, Yozgat civarmda da devam ettigi dù§ùnûlebilir. 

Kaynaklarm seyahatname ve salnamelere atfen verdikleri bil-
gilerden, XIX. yy. da, Yozgat yôresinde, bir kismi gôçebe ya§ayan 
halkm bùyiik ve kûçûk bas, hay van yeti§tirdikieri, ôzellikle koyun 
ve keçi besledikleri, hah, kilim ve diger dokumalarm çok geli§tigi an-
la§ilmaktadir(8). Bu da dokumaciligm XIX. yy. da sùrdûruldûgùne 
icaret etmektedirO). 

6- O. Aslanapa-Y. Durul., Selçuklu Hahlan , 1st 1973, s. 58. §. Yetkin., Turk 

Hah Sanati , 1st. 1974, s. 16. F. Slimer., «Anadolu'daki Turk Hahcihgma Dâir 

En Eski Tarihi Kayitlar», Tiirk Diinyasi Arastirmalari . S. 32, 1984, s.47-50. 

7- Beylikler devri halilari ile Osmanli dônemi Yozgat yôresi hall merkezleri 

hk. bkz K. Erdmann (Çev. H. Taner) . , Der Turkische Teppich Des 15 

Jahrh imder t s (15 Asir Tiirk Halilari), 1st. 1957. B. Deniz., «Kirsehir Hali

lari», Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, C. I l l , Izmir, 1984, s. 25-81. B Deniz_, 

«Kirgehir Halilari», Bilim Birlik Ba§an, Y. 12, s. 48, 1987, s_ 20-24. 

8- Bkz. P. Sumer., «Bozoklu Oguz Boylarma Dair», A.U.D.T.C.F Dergisi, C X I , 

Ankara, 1953, s. 65-103, F. Siimer., «Bozok Tarihine Dair Arastirmalar», 

s. 309-381. C Orhonlu , Osmanli impara tor lugu 'nda Asiretlerin iskâni, 1st. 

1987, s. 81-87. 

Seyahatname ve salname bilgileri hakkmda Yurt Ansiklopedisi, C.X, 

s. 7704'de ve H. Acun_, Ay. Es. s. 668-669'da genis bir bibliyogralya mev-

cuttur. Adi geçen kaynaklardaki seyahatname ve salnameler için bkz. 

C. Texier., L'Asie Mineur, Paris, 1862, C. Texier., (Çev. Ali Suad) Kùçiik 

Asya, C.II, Matbayi Amire, 1st. 1340, s. 484-487. Bafrah Yanko., Yozgat 

Seyahatnamesi, 1st. 1888. J.M Kmnier_, Voyage Dans L'Asie Mineur, et 

Les Kurdis tan Dans Les Année 1813 et 1814, Paris, 1818. V. Cuinet., La 

Turquie D'Asie, C. I, Paris, 1892. Ankara Vilayet Salnamesï, 1893. Aynca, 

bazi kaynaklarda salname ve seyahatname çevirileri ile bazi kiiçûk bilgiler 

verilmistir. Bkz. Yurt Ansiklopedisi, C.X, s. 7644, 7645, 7650, 7651, 7689. 

9- Gunùmùzde, Yozgat çevresinde yaçayan halk, «atalarimn, yakm zaman-

lara kadar yôrede oymaklar halinde goçebe olarak yasadigmi, kisa bir 

sure once yerlesik haya ta geçtiklerini, koyun ve keçi beslediklerini» sôy-

lediklerini ifade etmektedir: Çayiralan, Bogazliyan ve Sarikaya ç ivann-

daki kôylerin bir bôlûmu 1877-78 Osmanh-Rus harbinde (93 Harbi) 

gôçmen olarak geldiklerini sôylemektedirler (Yôreye XIX. yy. sonlan ile 

cumhuriyet yi l lannda ve 1950 senelerinde gôçler oldugu kaynaklarda be-

lirtilmektedir. Bu konuda bkz. Yurt Ansiklopedisi, C.X, s. 7689). Yozgat 

merkeze bagh Cihanpasa ve Obakôy'de yasayanlar sôz konusu savas 

(93 harbi) yi l larmdan once a t a l a n n i n Çukurova Bôlgesi'nden (Cihanpasa 

Kôyû'nden ôgretmen Halit Yavas-35,40 yaçlarmda- ve Yusuf Savas'in 

48 



YÔRESEL ÔZELLÎKLERÎYLE YOZGAT KÏLtMLERt 
(50 ya§inda) 6.8.1986 tarihinde verdikleri sifahi bilgilere gôre), Çekerek 
çevresindeki Demircialan, Yavuhasan, Çùriïkkôy, Yukanoba, Ortaoba, 
ikizce, Çakir Kôyluleri 100 yil kadar once Sîvas yôreslnden geldikle-
rini (Demircialan Kôyû'nden Dursun Dogan'm -30 yasinda-7.8.1986 tari
hinde, Yavuhasan Kôyû'nden Ali Yayla-30 yasinda- ve Veli Kirazkaya'-
nin -35 yasinda- 13.8. 1986 gûnû verdikleri sifahi bilgilere gôre), Sorgun'a 
bagh Gôkinis, ve Çekerek'e bagh Cemaloglu kôyluleri kendilerinin 203 
sene once Sivas, Malatya, Gûrûn çevresinden geldiklerini ve Atmanli 

oymagindan olduklarini (Gôkinis Kôyû'nden Haci Hasan Atmanlioglu'nun 
-60 yasinda- 7.8.1986 tarihinde verdigi sifahi bilgilere gôre), Akdagma-

deni'ne bagh Taspinar, Çevirme, Sekigasi, Sôgûtlû, Olucak, Kartal, Keser 
kôyluleri yine, 200 sene once Sivas, Malatya, Gûrûn çevresinden geldik
lerini ve Meyhanh (Mahyanli) oymagindan olduklarini (Çevirme Kôyû'
nden Haci Aslanfer'in -60 yasinda -13.8.1986 tarihinde sifahen verdigi 
bilgilere gôre), Atmanh ve Meyhanh oymaklarmin Halikanli, Zafranh, 
Goçgilli, Okçuyanli. Malikhanh, Terkanh, Cutki, Badilh §ihbizinh, Maliki 
oymaklanyla aym soydan geldigini ancak, Sihbizinh, Maliki ve Cutki 
oymaklarmin Yozgat simrlannda bulunmadiklarim ifade gtmektedirler (Gôk-
ini§ Kôyû'nden Haci Hasan Atmanlioglu'nun 7.8.1986, Akdagmadeni Çevirme 
Kôyû'nden Haci Aslanfer'in 13.8.1986 tarihinde sifahen verdikleri bilgilere 
gôre). Akdagmadeni Bozhûyûk Kôyluleri «200 yil once Mara§ civann-
dan geldiklerini ve Goçgilli oymagindan olduklarini (ayni kôyden Mehmet 
Altinok'un 12.8.1986 tarihinde- 65 yasinda ilkokul mezunu-verdigi §ifahi 
bilgilere gôre), Bogazhyan-Devecipinar ve Yamaçh kôyluleri Tiirkmen 
olduklarini, 200 yil evvel Denizli-Manisa yôresinden geldiklerini (Deveci-
pinar Kasabasi belediye bagkani Kazim Çahskan -50 ya§inda- ve Ismail 
Dulda'nin -80 yasinda okumasi yazmasi yok- 8.8.1986 tarihinde sifahen 
verdikleri bilgilere gôre), Yerkôy-Gûlabi kôyluleri Mamalu oymaginin 
Giilabi kolundan olduklarini, Yozgat'a R. 1068 de geldiklerini (aym kôy
den Urkuya Gôkdemir'in -66 yasinda okuma yazmasi yok- 9.8.1986 tari
hinde sifahen verdigi bilgilere gôre), Sefaatli-Yassiagil kôyluleri Sivas'in 
Kizilkoca kasabasi'ndan geldiklerini ve Kizilkocaogullari oymagindan ol
duklarini (aym kôyden Halim §ahin'in -65 ya§mda okuma yazmasi yok-
9.8.1986 gûnû §ifahen verdigi bilgilere gôre) atalanndan duyduklanni» 
iddia etmektedirler (Yôrede yasayan Tûrkmenler ve boylar hakkinda ge-
nis bilgi için bkz. F. Sûmer., «Bozok Tarihine Dair Arastirmalar», s. 313-
322. F. Sûmer., Oguzlar, Tûrkmenler, Tarihleri-Boy Te§kilati-Destanlar, 
Ankara, 1980, s. 606. C. Orhonlu., Osmanh Imparatorlugunda Asiretlerin 
tskâni, 1st. 1987, s. 81-87, 143, 147). 

Bugûn Yozgat yôresinde, birbirine çok yakin kôylerde bile bûyûk 
bir gelenek farkhligi vardir: Komsu iki kôyden biri dokuma anlayisin-
dan kiyafetine kadar mûkemmel bir ôrnek sunarken, digerinde hiç do
kuma gôrûlmemektedir. Sôzgelimi, Bogazliyan'a bagh Yamaçh ve Deve-
cipmar kôylerinde her tûr dokuma yapihrken bu gelenek diger kôylerde 
yoktur. Sôzkonusu ilçeye yakin olan Sankaya ilçesine bagh kôylerde do
kuma yok denecek kadar azdir. 
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1986 Yihnda, Yozgat yôresinde yaptigimiz arastirmalar sirasin-
da, bir bôlùmû XVIII—XlX.yy. bûyùk bir kismi da XIX—XXyy. ka-
rakteri taçiyan ôrneklere rastladik : Bu da bize Yozgat çevresinde 
XVIII.yy. dan evvel kilim dokundugunu gôstermesi bakimmdan °-
nemlidir. 

XVIII. Yuzyilda dokundugunu tahmin ettigimiz kilim ve diger 
duz dokuma yaygilar ytin malzemeUdir. Bitkisel ve dogal boyalarla 
renklendirilmi§tir. Kirnuzi, mavi, yeçil, sari ve beyaz renkler hakim-
dir. Halkin gûnùmùzde « culfalik » tabir ettigi tezgâhlarda dokun-
duklan ya§h dokuyucularm ifadelerinden anla§ilmaktadir. Desenleri 
genellikle geometrik karakterlidir. Kenarlari, gûnùmùzde merkeze 
bagh koylerde «givnm», Bogazhyan çevresinde «kenarmin suyu» 
diye anilan, bir ters bir dùz yerle§tirilmi§ ùçgen §ekilli desenlerle, ze-
minleri ise, yine ayni çevrelerde «iskembi (iskemle) pitragi» adi ve-
rilen motif 1er, Sorgun civannda «beldari» denilen elibelinde desen-
Jeriyle sûslûdûr. 

Sôzkonusu yillardan kalan ôrnekler genellikle iki parçalidir 
fiki §akh). içlerinde kilim dokumalarm yanisira, kilim-cicim kan-
§imli (calma) ôrnekler de vardir. 

Gùnùmùze gelebilen XVIII.yy.'a ait kilimler arasmda yer sergisi 
(kilim), namazhk (namazlagi), sofra ôrtùsù, perde, at ôrtùsù olarak 
kullamlan çesitleri (kilim-cicim teknikli) mevcuttur. 

XIXYuzyila ait Yozgat Kilimleri, bir ônceki dônemde oldugu gi-
bi, tamamen yûndùr. Bugùn halkm «culfalik» ismini verdigi pedalli 
tezgâhlarla, ùç ayak ve yari yatik tezgâhlarda dokunduklari mevcut 
tezgâhlarla, yaçli dokuyucularm ifadelerinden anla§ilmaktadir. 
Bitkisel ve dogal boyalarnn kullanildigi renklerinde ôzellikle kirmi-
zi, mavi, ye§il, sari, kahverengi, siyah ve beyaz hakimdir (Res. 1 ). 

Sôzkonusu yillara ait kilimlerde geometrik motifler yaygmdir : 
Kenar sulannda «biçkir (testere), el, dikme, pitrak (diken), ig liki 
(ig sapi), hizar di§i (testere disj), elma, gedirge (ilik), nuska (mus-
ka), kus gôzù» motifleri gôrùlûr. 

Gûnùmùzde, «yelen» veya «givnm» adi verilen (çengel) bir 
suyla çevrilii kilimlerin zemininde, yine yôresel deyimlerle, «path-
can, pitrak, yedi renkli motif, kedi, it kuyrugu, balta agzi, per-
çemli, çengelli, dort direk, kucaklama, gûllù pitrak, dermi (yuvar-
lak), givnm, kafa (gôbek), gazan kulpu (kazan kulpu), gûl, biçkir 
(testere), kirmen, elma, kazayagi ve ku§» isimleriyle anilan motif
ler yer ahr (Res.l). 
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Gùnûmùzde dokunan kilimlere gôre iyi kaliteli bu &rneklei 
kilim veya dùz dokuma yaygi tùrùndedir : Kilimler iki parçalidir 
(iki §akh). içlerinde tek parçah ôrnekler de mevcuttur. 

XIX. Yùzyila tarihledigimiz kilimler arasmda en yaygm tip-
ler «çul ,sergi kilimi (dô§eme kilim), makat (sedir) kilimi, yolluk, 
namazlagi (namazlik kilimi), yastik, heybe (habe) ve çuval (ha-
ral)» dir(10). 

Bugùne gelebilen ôrneklere gôre «çul» daha ônceki dônemler-
de de kuUanilmaktaydi. Siyah keçi kilmdan (tiftik) dokunan bu 
ôrneklerde kil boyanmadan, saf olarak degerlendiriliyordu. Ge 
nellikle bezayagi dokuma veya, kilim tekniginde dokunan bu ôr-
neklerin içlerinde cicim-çul kariçimli dokumalar da vardi. Ancak, 
dokumanm teknigine bakilmaksizm hepsine birden «çul» ismi ve-
rilmekteydi. Bu ôrnekler, gôçebelik doneminde de, gùnùmùzdeki 
gibi, yer sergisi ve yûk ôrtùsù olarak kuUanilmaktaydi. 

Gùnûmùzde, Yozgat çevresinde, ôzellikle merkez kôylerde, 
«dô§eme kilimi, dinni kilim, dermi kilim, evdime kilim (duvar kili
mi) , barmakli (parmalki ) kilim (Akdagmadeni), kafali kilim (Yer-
kôy-§efaatli), bayrakli kilim, seieser kilim (Bogazliyan) » gibi isim 
lerle amlan, desenlerine gôre de «gôbekli kilim (dermi kilim), yesil-
bas namazligi» diye adlandirilan bùyùk boy ôrnekler, ya§lilarm 
ifadesine gôre, 1940-50 yillarma kadar, çeyiz e§yasi olarak dokun-
maktaydi (Res. 2). 

Bugùn Yozgat'ta sedir (divan-makat) ùzerine serilen kilime 
«makat kilimi» denilmektedir: Dokuyucularm sôzlerine gôre, bu ki
limler yakm zamanlara kadar iki adet dokunur vo oda dùzenleme-
sinde, sobanm iki yanina serilirdKRes. 1). Gùnûmùzde ise, iki par-
ça halinde dokunan bu ôrnekler yine divan ùzerine ôrtulmekte, 
parçalardan biri divandan asagi sarkitilmaktadir. 

Yastik, heybe ve çuval gibi gùnlùk kullanma araçlan gùnù-
mûze kadar sùregelmiçtir. 

10- XX. Yùzyilda Yozgat yôresinde cicim, zili (zilani) ve «tûlû» (filikli) doku
malar da yapilmaktaydi. Ancak bu dokumalar yer sergisinden çok perde 
sofra ôrtiisù, at ôrtûsû (çarpi), yùk ôrtiisù, be§ik ôrtûsû ve namazlik 
(namazla) olarak kuUanilmaktaydi. Gùnûmùzde, yukanda adi geçen tek-
nikler halâ kullamlmaktadir. Ancak, tip açismdan, sadece «tutti» (filikli) 
dokuma yapllmaktadir. Digerleri unutulmus durumdadir. 
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XX. Yiizyil Yozgat kilimciligi, turn Anadolu'da oldugu gibi, 
Birinci ve îkinci Dûnya Savaçi'nin hùkûm sùrdùgù yillarda devam 
etmiçtir: Savasrn getirdigi turn olanaksizliklara ragmen halkm 
ùretmek zorunda oldugu dokumacihk gelenekselligini sùrdùrmùç-
tùr. Ôyleki, gûnùmùz Yozgat kilimlerinin desenlerinin pekçogu 
XX. yy. baçlarmda kullanilan motiflerdir(l l) . 

Sôzkonusu dônemde, 1940-50 yillarma kadar, Yozgat'm pekçok 
yôresinde, ônceki yillarda oldugu gibi, dokumada yalnizca yùn, 
tiftik (keçi kih) ve kendir kullanilmi§tir. Adi geçen yillardan iti-
baren pamuk giderek yaygmlasmis, yashlarm ifadelerine gôre ôzel-
likle «seferberlik yilarmdan sonra» (Ikinci Dûnya Sava§i) daha da 
artmiçtir. 

Bu dônemde, halkm «ip» adma verdigi pamuk iplik, yùn gibi 
bùkùlerek elde ediliyor veya pazardan satin alimyordu; 1940 senele-
rinde Yozgat'ta «gelepler» halinde satilan ipin bir gelebi 3-4 kr. dan 
satiliyordu. Yùn ise, herkesin kendi besledigi koyunlardan elde edi-
liyordu: Yilda iki kez «kirkilan» (yûnù kesilen) koyundan ahnan 
yùnler tarak ile taranip, çikrik ve kirman ile iplik haline getiriliyor 
ve aym aletlerle çift bùkûm yapihyordu. Pamuk, ôzellikle atki ipi, 
yùn çôzgû ipi olarak degerlendiriliyordu. Halk arasmda çôzgù ipine 
«îyma», atki ipine de «calma» ismi veriliyordu. 

XX. Yùzyihn birinci yansmda Yozgat kilimlerinde, ya§h doku-
maeilarm «ot boyasi» diye tabir ettigi bitkisel ve dogal boyalar kul-
lanilmaktaydi : Gùnùmùzde bir kismi halâ yapilan bu boyalar için 
gerekli malzeme son baharda (gûzùn) toplanir, kulanilmak ùzere 
hazir haie getirilirdi. Ençok siyah (gara), kahverengi (gabur-grum 
boya), turuncu ve sari renkler hakimdi. 

11- Yozgat merkeze bagli Obakôy'den Gûlay Koksal'm (70 ya§mda okuma 
yazmasi yok), 6.8.1986, Yerkôy -Belkavak Kôyii'nden Ay§e Gundûzalp'in 
(70 ya§mda okuma yazmasi yok), 9.8.1986, Akdagmadeni -Akçakisla kôyu-
nden Hasibe Ùnal (50-60 yasmda okuma yazmasi yok) ve Fikriye Bassoy 
(50-60 yasmda okuma yazmasi yok) 10.8.1986, Bogazhyan-yamaçli Kôyii'
nden Havva Meiiç (50-60 yaçmda okuma yazmasi yok) 8.8.1986, Bogaz-
hyan-Devecipinar Kasabasi'ndan Isman (ismihan) Çah§kan (50-60 yasinda 
okuma yazmasi yok) ile Emis §ener, 8.8.1986, Çekerek-Cemaloglu Kôyii'nden 
Elif Gezer (40-50 yasinda okuma yazmasi yok) ve Sati Polat'm (50-60 ya
smda okuma yazmasi yok) 7.8.1986, Akdagmadeni -Dereyurt Kôyii'nden 
Fatma §ahin'in (50-55 yasinda okuma yazmasi yok) 12.8.1986 tarihlerinde 
verdikleri §ifahi bilgilerden ve mevcut ôrneklerden anlasilmaktadir. Ayrica, 
bkz. îhsan Olgun., ay. es. ay. sa. 
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Yukanda adi geçen boyalardan kahverengi «ocak isi, sogan 
kabugu, siyah (gara) ùzûm çekirdeginden(12), sari renk kayisi yap-
ragmdan, kirmizi renk kayisi yapragi, kôk boya ve yôrede yetiçen 
«karamuk otu» ndan yapilmaktaydi(13). Turuncu renk çehirden 
alman turuncu renkli sentetik boya ile §ap (se) kariçimmdan, siyah 
renk ise, «karamuk otu», ceviz yapragi, sogan kabugu ve kôk bo-
ya'dan(14) elde edilmekteydi. 

1940-50 Yillarmda bitkisel ve dogal boyalarm yanisira yôrede 
sentetik boyalar ve boyacilar da yayginlaçmaya ba§lami§tir: Anilan 
yillarda dokuyucular Yozgat'tan aldiklari hazir boyalarla ipliklerini 
kendileri boyuyor veya Yozgat'ta «ipegin ihsan» ismiyle tanman 
bir boyaciya(15) yada, Tokat-Zile ve Sivas-§arki§la civarmdan ge-
len seyyar boyaciiara boyattiriyorlardi (16). 

XX. Yùzyilm ilk yarismda Yozgat ve çevresinde «ùç ayak» 
(tufe, tevni, tavm), «istar» denilen yari yatik tezgâhlar ve «culfa-
lik» ismi verilen ayakli tezgâhlar kullamlmaktaydi: «Ûç ayak» ile 

12- Yerkoy-Belkavak Kôyti'nden Ayse Gùndùzalp'in (70 ya§mda okuma yazmasi 
yok) 9.81986, Akdagmadeni-Akçakisla Kôyti'nden Fikriye Ba§soy (50-60 
yaslarinda okuma yazmasi yok) ile Hasibe Ûnal'in (50-60 yaslarinda oku
ma yazmasi yok) 10.8.1986, Akdagmadeni-Dereyurt Kôyti'nden Fatma 
gahin'in (50-55 yaglarmda okuma yazmasi yok) 12.8.1986, Bogazhyan-
Yamaçli Kôyti'nden Havva Meriç'in (50-60 yaglannda okuma yazmasi 
yok) 8.8.1986 tarihinde verdikleri sifahi bilgilere gôre. 

Yozgat yôresinde yetisen boyayici bitkiler ve boyalarm elde edilis. 
sekilleriyle ilgili olarak elimizde etrafli bir çalisma bulunmaktadir. Ancak, 
yer darligi nedeniyle ara§tirma sonuçlanmizi burada veremiyoruz. Konuyu 
ileride detayli bir yaym haline getirmeyi dtigtinmekteyiz. 

13- «Karamik otu» halk arasmda §eker hastaligi tedavisinde kullamlmaktadir. 
Yerkoy-Belkavak kôyti'nden Ayse Gùndtizalp'in 9.8.1986 tarihli sifahi 

ifadesine gôre. 
14- Yerkoy-Belkavak Kôyti'nden Ay§e Gûndtizalp (70 yaginda okuma yazmasi 

yok) 9.8.1986, Çekerek-Cemaloglu Kôyti'nden Elif Gezer (40-50 yaslarinda 
okuma yazmasi yok) ve Sati Canpolat'in (50-60 yaslarinda okuma yazmasi 
yok) 7.8.1986 tarihinde verdikleri sifahi bilgilere gôre. 

15- Yozgat-Merkeze bagh Oba Kôy'den Gùlay Kôksal'in (70 yasinda okuma 
yazmasi yok) 6.8.1986 tarihinde verdigi sifahi bilgilere gôre. 

16- Çekerek-Cemaloglu Kôyti'nden Elif Gezer ile Sati Canpolat'in 7.8.1986, 
Sivas-§arki§la'ya bagh Yahyali Kôyû'nden Leyla Sonsuz (35 yagmda oku
ma yazmasi yok), Hatun Yerden (50 yasinda okuma yazmasi yok) ve Hatice 
Yerden'in 45 ya§mda okuma yazmasi yok) 12.8.1986 tarihinde verdikleri 
sifahi bilgilere gôre. 
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«dasdar (§al), garçm (çôzgù yûzlù cicim teknikli çama§ir bohçasi), 
cicim», tezgâh ile hall, kilim, heybe, çuval, «çulfalik» tezgâhi ile de 
cicim teknikli yaygilar, perde, yastik ve torba dokunmaktaydi. ipin 
tezgâha yerlestirilmesine «îyma», bittikten sonra tezgàhtan alm-
masma da «kesme» deniyordu(17). 

XX. Yuzyil basiarmda kilimlerin kalitesi halk arasmda, ipin 
«çile» olarak sayisi ve agirhgina gôre ôlçùlmekteydi: Halk arasmda 
ipler iki§er ikiser sayihyor ve her iki ip bir ip olarak kabul ediliyor-
du. Bu hesaba gore 20 çift ipe «bir çile» deniliyordu. Aynca kalite 
çôzgù ipinin agirhgma da bagliydi. Sôzgelimi, Yerkôy civarmda bir 
§ak kilimde (iki parcali kilim) ùç çile çôzgù (eri§i), 3,5 kg. ip (pa-
muk) kullanilmaktaydi(18). 

Sôzkonusu dônemin «nakiç» diye anilan kilim desenleri XIX. 
yy.'m geleneklerini devam ettirmekteydi: Kilimlerin kenar bordùrù, 
«gol, direk, ayak» veya «kenarmm suyu» ismiyle amhyordu. Bu bo-
lùm, halk arasmda «biçkir (testere), el, elma, barmak (parmak), 
dikme (agaç), biçkili yelen (at yeleni), ceviz §aki (ceviz yarimi), 
givnm (çengel)» desenleriyle sùsleniyordu (Res. 2-3) (§ek. 1-2-3-4). 

Aym dôneme ait kilimlerin zemini, bugùn «kenarmm yelesi» 
diye anilan çengel (givnm) veya koç buynuzu (boynuzu) motifle-
riyle sùslû, iç içe b :r bcrdùrle çevriliyordu. Zeminde «top» (gôbek) 
(4-6-8-12-16 gôbekli olabilir ve buna gôre isimler ahr) , gelin, kazan 
kulpu, gafa (kafa), bathean (patlican), gurt (kurt)» desenleri yer 
almaktaydi (Res. 3-4) (§ek. 5-6). 

Gùnùmùze gelebilen ôrneklerine gôre, XX. yy.m ilk yansmda, 
halkm ifadesine gôre, XIX. yy. cla, «bùyùk evler için kullamlan ki
lim çeçitlerinin yamsira duvar kilimi (evdime kilim), seleser ki
lim, bayrakli kilim, yeçilbas, namazhgi, seccade, perde» gibi ôrnek-
ler dokunmaktaydi: Halk arasinda oda duvarlarim sùslemek ama-
ciyla bùyùk boy kilimler dokunmustur. Genellikle gôbekle sùslù 
bu ôrnekler 400X200 cm. ôlçùlerindedir. îçlerinde daha bùyùk bo-
yutlular da meveuttur. Çogunlukla çift parçah olan (iki §ak) bu 
kihmlerde zemin eskenar dôrtgen sekilli gôbeklerle sùslùdùr. En az 
dort, en çok 12-16 gôbek bulunur. Gôbek sayisma gôre isimler ahr-
lar. Aym kilimlerin, yine gôbek sayisma gôre isimlendirilen, namaz-
lik tipinde dokunmu§ çesitleri de meveuttur. Bu ôrnekler de genel
likle 200-225X125 cm. boyutlarmdadir (Res. 4). 

17- Yozgat merkeze bag1: Obakôy'den Giilay Kôksal'm 6.8.1986 tarihinde §i-
fahen verdigi bilgilere gôre. 

18- Yerkôy-Belkavak Kôyù'nden Ay§e Gûndùzalp'in 9.8.1986 tarihinde §ifahen 
verdigi bilgilere gôre. 
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Çek. 1- Yozgat yôresi kilimlerinde «kenar» (dar bordùr) sùslemeleri 
(XVIII-XIX-XX. yy.). 
a) Bûyùknefes kôyù-Gedirgeli kilim «a§§ik» motifi. 
b) Yerkôy-Gùlabi (Sanyaprak) kôyû «gollu namazla», «ge

dirge» (ilik) motifi. 
c) Cihanpa§a Kôyû, koç buynuzlu yastik, «gedirge» (ilik) 

motifi. 
d) Sorgun-Yaycih Kôyû, makat kilimi, «sigir yolu-hizar dis> 

barmak» motifi. 
e) Bûyùknefes Kôyû, «evdime kilim» (duvar kilimi), «sigir 

sidigi-sizgi» motifi. 
f) Bogazhyan-Devecipmar kasabasi, boz kilim, «sigir sidigi-

sizgi» motifi. 
g) Yozgat-Gùllùk Kôyû, «gôbekli kilim», «darak dis>> motifi. 
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§ek. 2. Yozgat yôresi kilimlerinde «kenar» (genis. bordùr) susleme-
leri (XVIII-XIX-XX.yy.). 
a) §efaatli-Yassiagil kôyù, makat kilimi, uzun kenar (bor

dur), «biçkir» motifi. 
b) §arki§la-Fara§deresi kôyù, duvar kilimi, kenar suyu, «el 

yeleni» (merdiven) motifi. 
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§ek. 3- Yozgat Yôresi kilimlerinde kenar suyu (uzun ve dar kenar) 

sùslemelri (XVIII-XIX-XX. yy). 

a) §efaatli-Yassiagil kôyù, makat kilimi, kenar suyu ve ze-
min sùslemesi, «biçkir» motifi 

b) Bogazliyan-Yamaçh kasabasi, yolluk kilimi, kenar suyu 
«el» (el yeleni) motifi. 

c) Sorgun-Yaycih kôyù, makat kiUmi, kenar suyu, «biçkir» 
motifi. 
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§ek. 4- Akdagmadeni (Yozgat)-Çevirme kôyù, namazlik kilimi (na-
mazla), uzun kenar suslemesi, «dikme» (agaç) motifi. 
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§ek. 5- §efaatli-Yassiagil kôyû, makat kilimi, zemin (orta) susleme 

si, XVIII-XIX-XX. yy. 
a) Kirmen (aralarda elma motifi) 
b) biçkir (el) motifi. 
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§ek. 6- Yerkôy-Belkavak kôyù, makat kilimi, uzun kenar sùslemesi, 
«kazan kulpu» motifi, XVIII-XIX. yy. 
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Ôzellikle Bogazliyan çevresinde «seleser kilim» diye tanman 
ôrnekler bùyûklûk ve kûçùklûklerine gôre «seleser» veya «yarmi 
seleser» isimleriyle amlirlar. «Tarn seleserleri» yer sergisi, ya 
rim seleserleri» namazlik olarak kuUanihrlar. Gùnûmùzde çok az 
sayida ôrnegi bulunan bu kilimlerin «tarn seleser» diye tanmanlari 
200X160 cm. «yarim seleserleri» 120X80 cm. ôlçùlerindedir. Diger 
kilimler gibi ilikli kilim tekniginde dokunan bu kilimlerde bazen 
kenar bordùrù bulunmaz ve zemini çogunlukla «kusaklar» halinde 
dizilen, bir ters bir dùz yerlestirilmis «çengel (givrim), bickir, gelin 
eli» motifleriyle bezelidir. 

Bogazliyan çevresinde bayrakh kilim ismiyle anilan ôrnekler 
genellikle 400x150 cm. ôlçùlerindedir. Yan yana birkaç gôbekle 
sùslenen bu kilimlerde, halk arasmda, gôbeklerden her birine «bay-
rak» denmektedir. «Yelen» diye anilan uzun kenar sulari, «biçkir 
(testere)», gôbeklerin ici «benek, bayrakli gùlù, gurt agzi (kurt 
agzi), tokmakh solucan» denilen motiflerle sùslenmektedir. 

Yine ayni yôrede yesilbas namazla diye tanman namazlik kilim-
leri yesil renk zeminli oldugu için bu isimle amlmaktadir: Zemini 
«hekber (mihrap), it izi, goyun (koyun) gôzù, ayna, kuyruklu yil-
diz» desenleriyle sùslù olan bu kilimlerin kenar sulari ise, «igde, 
filcan (fincan)» motifleriyle kusatilmaktadir. Genellikle 140X90 cm. 
ôlçùlerindedir. 

Yozgat yôresinde seccade diye tanman kilimler o dônemlerde 
«besik ôrtûsù» olarak kullanilmaktaydi. Gùnûmùzde artik dokun-
mayan bu ôrnekler «gelinlik çagma gelen genç kizlar tarafindan, 
evlenmeden evvel çeyiz esyasi olarak dokunmaktaydi». Yùn mal-
zemeli bu kilimler istar veya «culfalik» denilen tezgâhlarda imal 
edilmekteydi(19) (Res. 5). 

GÛNÙMÙZ YOZGAT KiLÎMLEM : 

Gûnùmûz Yozgat Kilimleri diye isimlendirdigimiz 1950 yilm-
dan buyana dokunan kilimler bugùn merkeze bagh Divanh, Gùllùk, 
Cihanpasa (Canpasa), Obakôy, Gôkçekisla, Bùyùknefes, Kùçùkne-
fes, Sorgun'a bagh Çigdemli, Yayci, Gôkinis, Tipideresi, Çekerek'e 
bagh Cemaloglu, Memetli, Kurgun, Demircialan, Yukarioba, Orta-
oba, ikizce, Çakir, Çeltek, Sarikôy, Çùrùkkôy, Yavuhasan, Kiyih, 

19- XX. Yûzyilin ilk yansmda, XX. yy. baglarinda gôrùlen cicim, cicim-kilim 
kan§imh ôrneklerin yamsira «maden kilimi» ismiyle anilan cicim dokuma-
lar da yapilmaktaydi. 
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Elmali, Kabali, Kôselik, Yenice, Kocabekir, Bayidigin, Mollaismail-
oglu, Hanôzù, Tipili, Ilbeyli, Bogazliyan'a bagli Yamaçli, Devecipi-
nar, Yerkôy'e bagli Hacmçagi, Belkavak, Gûlabi (Sariyaprak), 
Sefaatli'ye bagli Yassiagû, Akdagmadeni'ne bagh Akçakiçla, Bozhù-
yûk, Veziralan, Fara§deresi, Sitma, Dereyurt, Taspmar, Çevirme ve 
Sekiagaçi Kôyleri'nde dokunmaktadir. Diger merkezlerde bilindigi 
halde dokunmamaktadir. 

Ham madde : 

Yôrede dokuma malzemesi yùn ve pamuktur. Ancak, pamuk 
daha azdir. Yùn ailelerin kendi besledigi koyunlardan elde edil-
mektedir. Yûn taragi ile ta ranan yùnler çiknk ve ig ile iplik hali-
ne getirilmektedir. Yine aym aletlerle çift bùkûm yapilmaktadir. 
Çôzgù (eri§-iyma) ve atki (argaç-çalma) ipleri iki katlidir. 

Boyalarin eldesi ve boyama içlemi : 

1950-1960 Yillarmda Yozgat çevresined bitkisel ve dogal boya-
larla sentetik boyalar bir arada kuUanilmaktaydi: Yôrede «paket 
boya» diye anilan sentetik boyalar pazardan almip evlerde boyani-
yor veya Zile (Tokat), §arki§la (Sivas) çevresinden gelen boyacùa-
ra boyattinliyordu. Ornegin, Bogazhyan-Yamaçli Kôyù'ne «Gavur 
AU» ismiyle taninan birisi yilm belirli zamanlarmda gelir, ipleri bo-
yar giderdi (20). Yerkôy ve §efaatli civannda, «Gùz aylarmda kô-
ye muhacirlar (gôçmen) gelir ip boyarlardi» (21). Çekerek yôresin-
de Zile'den (Tokat), Akdagmadeni çevresinde de Sivas'dan gelen 
boyacilar vardi (22). Gùnùmùzde, sadece sentetik boyali ôrnekler'-
in yamsira bitkisel ve dogal boyalarla renkiendirilmiç kilimler de 
mevcuttur. Renklerinde ise, kirmizi(al), bordo (gùvez), turuncu 
(kirmizi), pembe, sari, s iyah(gara), beyaz, ye§il ve mavi tonlar 
hakimdir. 

20- Bogazliyan-Yamaçli Kôyii'nden Havva Meriç'in (50-60 yaçmda okuma yaz-
masi yok), 8.8.1986 tarihinde gifahen verdigi bilgilere gôre. 

21- Yerkôy-Belkavak Kôyû'nden Ay§e Gûndiizalp (70 yaçinda okuma yazmasi 
yok) ve §efaatli-Yassiagil Kôyii'nden Fadime Âksu (77 yaginda okuma yaz
masi yok) ile Selvi Aksu'nun (40 yasinda okuma yazmasi yok) 9.8.1986 
tarihinde verdikleri §ifahi bilgilerine gôre. 

22- Çekerek-Cemaloglu Kôyii'nden Sati Canpolat (50-60 yasinda okuma yaz
masi yok) 7.8.1986 ve Akdagmadeni-Akçakisla Kôyû'nden Hasibe Onal'in 
(50-60 yasinda okuma yazmasi yok) 10.8.1986 tarihlerinde sifahen verdik
leri bilgilere gôre. 
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Yukarida adi geçen dônemde kirmizi renk kôk boya, tur§u su-
yu, kirmizi renkli sentetik boya ve dag erigKyabani erik)nden, 
Turuncu renk çeker ve turuncu renkli sentetik boyadan, pembe 
renk seker ve ayni renkli sentetik boyadan elde edilmektedir. Be-
yaz renk çogu kez saf olarak kullanilmakta veya, «culfan otu» ko-
kuyle yapilmaktadir. Siyah renk kôk boya, gôz ta§i, sogan kabugu, 
ceviz kabugu ve baca isi ile, kahverengi renk me§e kabugu, me§e 
yapragi, me§e kùlù, ocak isi, sogan kabugu, ceviz kabugu ve siyah 
ùzùm çekirdeginden elde edilir(23). 

Gùnùmùzde, ôzellikle Çorum yakmmdaki kôylerle, Yerkôy, 
Sefaatli, Bogazliyan, Çayiralan yôresindeki kôylerde sentetik boya 
kullanilmaktadir. Dokuyucular arasmda, az da olsa, boyanmis, ip 
kuUananlar da mevcuttu : ipler sentetik boya ile renklendirildiginde, 
ayni kap içinde, once açik sonra koyu renkler boyanmaktadir. Son 
yillarda buna dikkat etmeden birkaç rengi biraraya getirerek bo-
yayanlar da bulunmaktadir. 

Dokumada kullanilan araçlar ve dokuma teknigi : 

Gùnùmùzde, Yozgat civannda, halk arasmda, «istar» veya, 
«ip agaci» diye amlan yari yatik ve dik tezgâhlarla, «ùç ayak, tevni, 
tavm» gibi isimlerle amlan tezgâhlar ve «culfalik, i§lik» isimleri 
verilen tezgâhlar kullanilmaktadir: Istar ile kilim, ùç ayak ve cul-
falik ile torba, heybe, namazlik, §ak kilim, maden kilimi, perde, yas-
tik gibi dokumalar yapilmaktadir. 

Bir istar, yôresel deyimlerle, «yan agaci, ait ve ùst mazi, kùcù 
ve darak'dan (varangelen) » meydana gelmektedir. Dokuma sira-
sinda eskiden ah§ap saph olan, gùnùmùzde demirden yapilmi§ 
kirkit'ten yararlanilmaktadir. 

Yôrede ipler tezgàha almmadan evvel yerde hazirlanir. Buna 
halk arasmda «ip çôzme» denir. ipler, karsrlikli çakilan iki kazik 
arasma paralel gerilir. Buradan tezgàha almir. Buna da «çezme, îy-
ma» veya, «istara dù§ùrme» adi verilir. Kilimin, dokunduktan son
ra, tezgàhtan almmasma da «kesmek» ismi verilir. 

23- Bogazliyan-Devecipinar Kasabasi'ndan Ismail Çali§kan (65-70 yaslarmda 
okuma yazmasi yok) ve Emis Çener'ln (40-45 ya§larinda okuma yazmasi 
yok) 8.8.1986, Bogazliyan-Yamaçli Kôyù'nden Havva Meriç'in (50-60 ya§-
lannda okuma yazmasi yok) 8.8.1986, Akdagmadeni-Dereyuit Kôyii'nden 
Fatma Çahin'in (50-55 yaslarmda okuma yazmasi yok) 12.8.1986 tarihinde 
sifahen verdikleri bilgilere gore. 
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Yozgat çevresinde kilimler, geneUikle halk arasinda, «gedirge 
ismiyle anilan ilikli kiltm teknigiyle dokunur. içlerinde, iliklerin 
farkh renkteki iplerle kapatildigi ôrnekler de mevcuttur. Yine halk 
arasinda, bu kilimleri diger dûz dokuma yaygilardan ayirmak için, 
dokunan tùm kilimlere, desen ve boyutlari ne olursa olsun, «gedir-
geli kilim (ilikli kilim)» adi verilmektedir. 

Kalite : 

Yozgat çevresinde kilimin kalitesi, halk arasinda, ôncelikle 
atki ve çôzgù ipinin pamuk veya yùn malzemeli oluçuyla deger-
lendirilir: GeneUikle kilimlerde yùn ipler çôzgù, pamuk ipler atki 
olarak kullanihr. Yùn ipe «eris» (çôzgù), pamuk ipligine de «ip» 
denir. XX. Yùzyil baçlarmdaki gibi bu dônemde de pamuk ip yal-
nizca atki ipi olarak kullanilmaktadir. Her yam pamuk malzemeli 
kilimlere de «ip kilim» adi verilir. 

Halk arasinda kalite birimi çôzgù ipinin sayisi ile, atki ipinin 
agirhgi, yumak sayisi ve ipin agirligma gôre hesaplanir: Çekerek, 
Çefaatli ve Yerkôy civarmda çôzgûler geneUikle «çile», atkilar ipin 
kg. olarak agirhgiyla ôlçùlùr; yôrede ipler ikiçer ikiçer sayihr ve her 
iki ip bir ip kabul edilir. Meselâ, Çekerek çevresinde 30 çift ipe, 
Çefaatli ve Yerkôy'de 20 çift ipe «bir çile» denir. Her kilimin çile 
hesabiyla ôiçùsùnde atkilar da kg. olarak hazirlanir. Kilimlerin bù-
yùklùgù çôzgùnùn çile sayisma ve atkinm agirligma gôre degiçir. 
Sôz gelimi, Yerkôy'de «gedirgeli mihraph kilimde» sekiz çile çôzgù 
4-5 kg. atki, bir sak kilimde alti çile çôzgù 7 kg. atki ipi kullanil
maktadir. 

Yôrede, halk arasinda bir yumak ip 1 kg. agirligmda hazirlanir: 
Bir kilim §aki (parçasi) dort yumaktan oluçur. iki §aki sekiz yu
mak yani 8 kg. dir. Sôzgelimi, Çekerek civarmda §ak kilimden her 
parça ve namazhk kilimleri (namazlagi) dort yumak ççôzgù ile, 1 
kg. atki ipinden meydana geUr. 

Yine, halk arasmda, ipin agirhgi kaliteyi belirten bir unsurdur: 
Ôzellikle Akdagmadeni, Bogazhyan ve Çefaatli civarmda ôzgù ve 
atki ipleri kg. hesabiyla hazirlanir. Kilimlerin bùyùklùk ve kùçùklù-
gù de buna gôre degi§ir. Meselâ, Akdagmadeni çevresinde dôçeme ki
lim 5 kg. eris (çôzgù), 10 kg. yùz ipinden (atki) (Res. 3), Sivas sim-
rmdaki (§arki§laya bagh kôylerde) kôylerde de duvar kilimi (ev-
dime kilim) 2 kg. eri§, 10 kg. yùz ipinden, Yerkôy civarmda «gollu 
namazla» 1 kg. eri§, 1 kg. atki ipinden dokunmaktadir. Yine Yerkôy 
civarinda 4 m. uzunlugundaki bir kilimin her metresine 1 kg. eris 
çôzûlmektedir. 
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Desen : 

Yozgat yôresinde kilim desenine «model» denir. Modeller ezbe-
re veya, daha ônceden dokunmus kilimlere bakilarak dokunur. Bir 
kilimde yôresel deyimlerle, distan içe dogru, «kenar, ayak (alt ve 
iist bordur veya dar yiizler), direk (kenar, zirve, keh, yelen) (yan 
bordùrler) ve orta (iç kisim)» bôlûmleri bulunur. Bunlardan her 
biri ayri desenlerle suslenir. 

Yozgat civarmda kilimlerin en dismdaki ince dar sulara ve de-
senleri birbirinden ayiran konturlara «kenar» denir. Bu bôlùm, 
halk arasmda, «assik, sizgi, gedirge, i l ik(parmak), hizar di§i, darak 
disi (tarak disi), sigir sidigi» isimleriyle anilan motiflerle bezenir.-
Dokuyucular arasmda (Z) sekilli motifler hayvanlarin eklem yerle-
rindeki «assik kemigine» benzetilir. Bu nedenle de bu tûr desenlsre 
«assik» adi verilir. ince, dar geritlere «sizgi», ilik teknikli dar sus-
lemelere «parmak», veya «gedirge» yan yana gelmis kûçûk ùçgen-
lerin olusturdugu suslemelere «hizar disi», bir ters bir dùz yerleçti-
rilmiç ùçgen sekilli motiflere «darak diçi», zikzaklar yaparak iler-
leyen dar sulara «sigir sidigi» adi verilir (§ek. 1-2-3). 

Gùnùmùz Yozgat kilimlerinde dar yuzlerdeki sulara «ayak» adi 
verilir. Bu bôlùm halk arasmda «givnm (çengel), ayak, gelin (eli-
belinde), ayak (biçkir), biçkili yelen, el, merdiven, dikme (agaç), 
elma, yedi çile» isimleriyle anilan motiflerle bezenir: Kilimlerin ayak 
bôlùmù genelikle «givnm« veya, çengel diye anilan motiflerle sus
lenir. Birçok ôrnekte bu motifler elibelinde desenini andirirlar. 
«Ayak, biçkir» veya, «biçkili yelen» ismiyle anilan suslemeler ise 
halk arasmda testere disine benzetilirler ve bu isimlerle tanmirlar. 
Bu motifin testereye bakilarak dokundugu yashlarca ifade edilmek
tedir (Res. 3-4) (§ek. 2-3-4). 

«Merdiven» deseni merdiven basamaklanni andirir. Yine, halk 
arasmda agaca «dikme» adi verilir. Bu desenin de agaçtan esinle-
nerek motif haline getirildigi kabul edilmektedir. Sozkonusu motif 
ayak bôiùmùnde yer alabilecegi gibi, uzun kenar ùzerinde de gô-
rùlùr (Res. 2-4-6) (Sek. 2-3-4). 

Halk arasmda «elibelinde» diye anilan «gelin» veya «elibelinde» 
motifi gayet ùslûplaçtirilarak verilir. «El» motifi ise, dôrt-bes. par-
makh bir el gôrùnûmûnde i§lenir (Res. 1) (§ek. 2-3). 

«Elma motifi» genellikle kilimlerin yan kenar lannda veya ze-
minde kullanihr. Çok parçali ve parçalardan her birinin ayri renkte 
verildigi bu motifin, «guzel kokusundan dolayi desen haline geldi-
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gi» kabul edilmektedir (Res. 6) (§ek. 5-a). «Yedi çile» ise desenin 
zorlugunu anlatan bir motiftir. Çekil bakimmdan «el» ve «dikme» 
motifleriyle benzerlik gôsterir. 

Halk arasmda «kol, dirsek, kenar, zirve, keh, yelen» gibi isim-
lerle anilan uzun kenar yine, halk arasmda, «givrim, dikma (agaç), 
elma, biçkili yelen (at yelesi), biçkir, kiliç, el yeleni (merdiven), 
gelin, kelebek, burbaga (gurba)» denilen motiflerle sûslenir: Uzun 
kenar ùzerindeki çengelli her desene «givrim» denir. Genelde, dar 
bordùr (ayak) ùzerindeki sûslemeleri andiran bu desen elibelinde 
motifiyle sonaerer (Res. 1-2-3) (§ek. 2-3-4-7). 

Dokuyucular arasmda «dikme» diye isimlendirilen «agaç» 
motifi gayet ùslûplaçtinlarak verilir : Çogunlukla desenin etrafi 
«givrim» motiflerle bezenir. Agaç ortada tasfir edilir (Res.4) (§ek. 
4). 

Halk arasmda, yôrelere gôre dsgi§en ve «biçkih yelen, a t ye
leni, biçkir, kihç» gibi isimlerle anilan sùslemeler, birbirlerine gôre 
bir ters bir dùz yerle§tirilmi§, uzun saph ve çok di§li bir gôrùnùme 
sahiptir. Testereye benzetildigi için bu isimle anildigi dokuyucu-
jarca ifade edilmektedir (Res.2-6) (§ek.2-3-4-5). 

«Biçkih yelen» motifine benzeyen «el yeleni» veya merdiven 
motifi, ellerini havaya açmis bir insanin ellerine benzetilmektedir. 
Ayni desen Akdagmadeni civanndaki kôylerde «ayak» adiyla da 
tanmir (Res.2) (§ek.2-3). 

Ôzehkle Yerkôy ve §efaatli çevresinde baltaya benzeyen sûs-
lemelere «kepelek» (kelebek) adi verilir : Sôzkonusu yorelerde 
kenar suyunda kullanilan bu motif Akdagmadeni' nin §arki§la si-
mrmdaki kôylerinde zemin motifi olarak gôrùlùr (§ek.2-a). 

Bogazlayan yôresinde «ye§ilba§ namazla» (namazlagi) is-
miyle anilan kilimlerin kenar sulannda kullanilan «gurba» (kur-
baga) motifi gerçek bir kurbagayi andirir. Ayni desen Akdagma
deni civarinda zemin sùslemesi olarak verilir(§ek.7). 

Yozgat yôresinde zemin sùslemesi olarak kullanilan «gelin» 
motifi (elibelinde) bazen kenar sularmda da gôrùlùr. Ellerini be-
line dayamis bir insam andiran motif çok yaygmdir (Res. 1-5) 
(§ek.6). 

Yozgat kilimlerinde kenar bordùrler iç zeminden genis. ku§ak-
larla ayrihr. Halk arasmda buna «yelen» denir: Yelen çogu kez 
«givrim» (kivnm) (çengel) halindedir. Yerkôy civarinda da, ayni 
desen, «at yelenine» benzetilir (Res. 1-3-5-6). 
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Yozgat yôresi kilimlerinin zemini «gôl, gafa, (kafa) (Res. 4-6). 
givrim, egri (yilan), yildiz, ayna, filcan (fincan), kirmen, toka-yay-
basi (S sekilli kivrim motifi), kùpe, nuska (muska), teyyare (uçak), 
gùl, çiçek (gùldane), ceviz çaki (yarisi), elma, pence, gurba (kur-
baga), akrep, yamç (yengeç), koç boynuzu, camiz (manda) anli, 
kurt izi, kurt agzi, solcan(solucan), koyun gôzû, it izi (kôpek izi), 
gartal ganadi (kartal kanadi), gaz (kaz) ayagi, deve boynu, gelin, 
parmak, eliûllû (eli gùM) » motifleriyle sûslenir (Res. 4-5) (§ek. 5-a 
7,8,9,10). 

zoy v/\\ 
\ / / A \ \ 

V7 / / \ \ W 
,, \ PC ' I 

i • '• "• .* .• * * 

/ \ \ \J / / \ \ \ / A. A. \ / / 
1 ' - i i 

§ek. 7. Akdagmadeni; Dereyurt kôyù, duvar kilimi (evdime kilim), 
zemin sùslemesi, «kurbaga» motifi, XX. yy. 
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Sek. 8. Bogazliyan-Yamaçli kasabasi, Yesilbaç namazlagi, «Yaniç» 
(yengeç) motifi, motifin ici «kucaklama» desenli XlX-XX.yy. 

Çek. 9- Sorgun, Yaycili kôyù, makat kilimi, zemin sùslemesi, «ca-
miz, (manda) anh» motifi. 
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Çek. 10 - Yozgat-Cihanpasa ve Obakôy yastik kilimi, «koç buynuzu* 
motifi. 
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Kilimler genellikle «gôl, kafa, gôbek» gibi isimlerle anilan, yan-
yana bir veya, birkaç gôbekle sùslenir. Bazen, eçkenar dôrtgen §e-
killi kùçùk gôbekler tûm hali yûzeyini doldurur. Bunlarm ici de 
ayrica farkli motiflerle bezenir. Ençok «givnm (çengel), kùpe, 
çiçek filcan (fincan), koç boynuzu, parmak» desenleri gôrùlùr (Res. 
4-6). 

Kilimin zemininde bulunan çengel çekilli motiflere «givrim.», uç-
lari çengelli geometrik karakterli her desene «egri, yuan egrisi» 
adi verilir. Gôbekler arasmdaki boçluklarda «muska, ayna, fincan, 
kirmen, toka (yaybasi) ve halk arasmda «teyyare» diye anilan uçak 
motifleri bulunurCRes. 4-6). 

Bitkisel desenler «gùl» veya, «gùldane» isimleriyle anilir. Ûslûp-
la§tirùarak verilen bu desenler çogukez çok yaprakli çiçeklerdir. 
Bunun dismda «ceviz §aki (yarimi) ve elma» motifi de yer ahr. 

Yôrede «gurba» diye anilan kurbaga motifi gerçek bir kurba-
gayi andirir. Akrep ve «yaniç» denen yengeç motifleri de gerçekçi 
bir karaktere sahiptir. «Koç buynuzu motifi» elibelinde desenini 
andiracak çekilde islenir. «Camiz anh» diye bilinen sùslemeler bit
kisel ve geometrik desenierin kançimi bir karakter gôsterir(§ek. 
7-8-9). 

Halk arasmda «kurt izi» diye anilan sùslemeler «kôpek izi» mo-
tiflerine benzer. Kurt agzi motifi ise, «egri» motifini andirir. 
Yine halk arasmda «solcan» (solucan) adiyla anilan motif toprak 
içinde ya§ayan kurt motifine benzer. Yôrede toprak içinde ya-; 
§ayan uzun kurt motiflerine solucan denilmektedir. Dokuyucu-
lar arasmda benek §ekilli kùçùk motiflere de «koyun gôzù» adi 
verilmektedir. î 

Yozgat yôresinde kilim ùzerine «kartal, kartal kanadi» gibi hay-
van motifleri de içlenir. Bunun di§mda «kaz ayagi, deve, deve boy-
nu» motifleri de gôrùlùr. Sôzkonusu desenlerden her birisi adi ge-
çen hayvanlara benzer. 

Yôrede insan motifine sik rastlanir: Çogu kez realist bir §ekilde 
i§lenen insan tasvirleri elini beline dayamig, ayakta duran bir in-
sani andirir; «Gelin» adiyla anilan sùslemeler elibelinde motifine 
benzer. «Kucaklama» motifi ise, kucakla§an, hasret gideren iki 
insani sembolize eder. «Eliùllû» (eli gùllù) motifi ise, elinde gùl tu-
tan insani canlandirir (Res. 5-1) (§ek. 8). 
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Çeçit : 

Yozgat yôresinde bugùn desen ve boyutlanna gôre, «Çul, boz 
kilim, gedirgeli kilim, daban (taban) kilimi, duvar kilimi (evdime 
kilimi, toplu kilim, dinni nakiçli kilim), çibikli kilim, §ak kilm, par-
makli kilm, yolluk kilimi, makat kilimi (yan kilim), namazllk kilimi 
(goUu namazla, gafali namaza, toplu namazla.l yeçilbas. namazla), 
yastik, heybe ve çuvl (seklem) tiirleri dokunmaktadir. 

Çul yôrede eskiden beri bilinen bir dokuma çeçididir. Kildan 
dokundugu için «kil çul» adiyla da anilir: Yaçhlarin ifadesine gore, 
yakm zamanlara kadar siyah keçi kihndan dokunan çul, 1950 yil-
larmdan sonra, yôrede keçi beslemek yasak edilince yun ve pamuk-
dan dokunmaya ba§lami§tir. Genellikle yer sergisi, yùk ôrtùsù (per
de) , torba, çuval olarak kullanihr. Kilim teknikli ôrneklerinin yani-
sira kilim-cicim kançimh ôrnekleri de mevcuttur. Çogu kez iki parça 
halinde dokunur. 1950 Yillarma ve daha ôncesine ait olanlan genel
likle 350 x 160 cm. veya 400 x 200 cm. boyutlarmdadir. 1950'den son
ra dokunanlari da 350X240 cm. ya da daha kùçùktùr. Gùnûmùzde, 
«kil çul» dokumalar yerine, «boz kilim» adi verilen, çôzgùsù yûn 
atkisi pamuk malzemeli dokumalar yapilmaktadir. Genellikle «çi-
bik» (yol) desenlerle sûslùdûr. îçlerinde kilim-cicim kançimli or-
nekler mevcuttur. Adi geçen bu ôrnekler de çogunlukla 400x150 cm. 
350 x 160 cm. ôlçùlerindedir. 

Yôrede ilikli kilim teknigine «gedirge», bu teknikli her kilime 
de «gedirgeli kilim» denir. Içlerinde taban kilimi, duvar kilimi ve 
namazllk ôrnekleri vardir. Ôzellikle Yerkôy, §efaatli çevresinde 
mihrabmm bulunup bulunmamasma gôre isimler ahr. Genellikle 
8 çile çôzgû, 4-5 kg. atki ipinden dokunur. Çogunlukla 300X150 cm. 
boyutlarmdadir ve yer sergisi ya da namazhk olarak degerlendiri-
lir. 

Yozgat çevresinde en ve boy bakimmdan bûyùk kilimlere «yer 
kilimi, daban kilimi» veya «kirkit kilimi» gibi isimler verilir. Yoz-
gat'a bagli merkez kôylerdeki gibi, bazen desenlerine gôre, aym 
kilimlere «gôbekli kilim» de denir. Bûyùk odalara serilen bu ôrnek
ler tek ya da çift parçalidir. içlerinde cicim-kilim teknigi kariçimh-
lar da vardir. Genellikle 245X12 cm. 150 X 300 cm. 318 X 125 cm. 
175X355 cm. 400X180 cm. 220x330 cm. 430X165 cm. ôlçùlerindedir. 

Akdagmadeni civannda taban kilimine «dôçeme kilim» adi da 
verilir. Genellikle bir veya iki renkli olan bu kilimlerin zemininde 
clcim (calma) teknigiyle yapilmis, sùslemeler de gôrùlùr. Kenar 
sulan çengel (kivrim) desenleriyle sûslûdùr. Yôrede eskiden beri 
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dokunan bu ôrnekler genellikle yùn malzemeli ve 320X180 cm. bo
yutlarindadir (Res. 3). 

Yozgat çevresinde kilim duvar sùslemesi olarak ta kullanilir. 
Halk arasmda, duvar kilimi adiyla amlan bu ôrnekler, ayrica yô-
relere gôre degisen adlar da aliriar: Akdagmadeni'nde, §arki§la (Si
vas) yakmmdaki kôylerde «ivdime kilim, evdime kilim», Akdagma-
deni'nin Yildizeli (Sivas) sinirmdaki kôyierde, Çekerek ve Sorgun 
civannda «gôbekli kilim, toplu kilim», Yerkôy civarmda ki kôyler
de de «boymul ôrnekli kilim» isimleriyle bilinirler(24). 

Sôzkonusu bu kilimlerin Akdagmadeni ve Çekerek civarmda 
dokunan ve «toplu kilim» diye amlan ôrnekleri tek veya, çift par-
çali ve 370X180 cm, 430X165 cm. veya, 400x180 cm. 600x160 cm. 
boyutlarindadir. ilikli kilim teknigine sahiptirler. Zeminleri altigen 
veya sekizgen çekilli kùçùk gôbeklerle doludur. Bu nedenle, halk 
arasmda, kilimler tamiihrken kaç gôbekli olduklari belirtilir. Uçuk 
yesjl, kirmizi, mavi ve beyaz renklerle karakteristiktirler (Res. 6). 

Yine Akdagmadeni ve Çekerek civarmda «gôbekli kilim» diye 
bilinen duvar kilimleri ince uzun baklava sekilli gôbeklerle sùslù-
diir. Genelikle çift parçali ve 370X220 cm, 170X300 cm, 400X200 cm, 
400X160 cm boyutlarindadir. Gôbek sayisma gôre «4,8,10,12,18 gô
bekli» gibi isimler aliriar. Bùyùkleri her zaman tercih edilir. kùçùk-
ieri namazhk olarak degerlendirilir ve «gôbekli namazhk kilimi» 
adiyla amlirlar. Adigeçen bu ôrnekler de 225 X 120 cm, 225 X135 cm. 
ôlçùlerindedir (Res. 4). 

Yôrede duvar kilimlerinin kilim-cicim karisimh ôrneklerine 
«dinni nakish asma kilimi» veya, «yan kilimi» adi verilir. Genellikle 
460X165 cm. 550x110 cm, ôlçùlerinde veya daha bùyùk boyutludur. 
Çogunlukla tek parçali olan bu ôrneklerin sùslemeleri cicim tekni
gine sahiptir. 

Çibikîi kilim adiyla amlan ôrnekler yollu desenlere sahiptir. 
Halk arasmda yollardan her birine «çibik, tahta» gibi isimler veril-
diginden kilimler de bu isimlerle amlirlar. Çogunlukla kilim, yûk 
perdesi (ôrtù), veya yer sergisi (çul) olarak degerlendirilirler. Ge
nellikle iki parçali dokunan bu kilimler 200X310 cm, 400X140 cm. 
boyutlarindadir. Kenar sulari, «sigir sidigi, hizar di§i» desenleriyle, 
zeminleri, «tahta, çibik, ersin (hamur kesme araci), gurba» motif-
leriyle sùslûdùr. Cicim teknigiyle sùslù ôrneklerde ise, «pitrak, 
ciynak (tirnak), çatalca, delimelek, perçem (zùlûf), balta agzi, 
çengel» gibi motifler yer ahr. 

24- «Boymul» Yozgat merkeze bagli bir kôy adidir. 
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Halk arasmda «§ak kilim» ismiyle bilinen ôrnekler iki parçah, 
ayni desenle sùslù, ancak iki parçasi bir araya getirildiginde desen-
lerin birbirini tamamladigi kilimlerdir. Gùnùmùzde Yozgat'm he-
men her yerinde dokunmaktadir. içlerinde kilim-cicim kansimli 
olanlan mevcuttur. Bu tùr dokunanlarma «perde» adi verilmekte 
ve odanm bir duvarma yada bir kô§esine kayilmis. yatak yorgan 
gibi yùklerin ônùne perde gibi takilmaktadir. Bu nedenle de çogu 
kez tek parçasi kullanilir. §ak kilimlerde diger kilimlerde kullam-
lan her desen gôrùlebilir. Kilim parçalarmdan her biri 70-80X350-
400 cm. uzunlugundadir. iki parça bir araya getirildiginde bùyùk 
bir odayi kaplar. 

Yôrede «barmakli (parmakh) kilim» ismiyle anilan ôrnekler 
dokuyucularm ifadesine gore, «insan parmagi» motifiyle sùslù ol-
duklarmdan bu isimle bilinirler. Gùnùmùzde ôzelikle Akdagmadeni, 
Çekerek civarmda çok yaygm olan bu kilimlerin yôrede XIX. yy. 
dan beri dokundugu bugùne gelebilen ôrneklerden anlaçilmaktadir. 
Yer sergisi ya da namazlik olarak kullanilan bu kilimler genellikle 
gôbeklidir. Parmak motifi gôbek etrafmda veya kenar sularmda 
gôrûlùr. Yer sergisi tipinde olanlan çogunlukla 340 X130 cm., namaz
lik ôrnekleri de 225 x 135 cm. ôlçùlerindedir. Bugùn ôrnekleri dokun-
mamaktadir. 

«Makat kilimi, yan kilimi, yedi renkli kilim» gibi isimlerle anilan 
kilimler, yôrede genellikle sedir-divan ùzerine ôrtmek ya da, yùk 
ônùne (yatak-yorgan) asmak veya yùkù kapatmak için kullanilan 
ôrneklerdir. Eskiden beri dokundugu XIX-XX. yy. ôrneklerinden an-
laçilan bu kilimler genelikle iki parçahdir. içlerinde kilim-cicim 
teknikli olanlan mevcuttur. Kilim teknikliler Bogazliyan, Yerkôy, 
§efaatli ve Yozgat'a bagli merkez kôylerde, cicim-kilim kansimlilar 
da Akdagmadeni ve Çekerek yôresinde yaygmdir. Kilim teknikli or-
neklerin kenar sularmda «kelebek, parmak, biçkir, yilan egrisi» gibi 
desenler, zemininde de «gui, biçkir, kaz ayagi, kirmen, ku§» motif-
leri yaygmdir. Cicim-kilim kan§imlilarm kenar sularmda «dort 
ayakh, çibik, kiliç» motifleri, zeminlerinde ise, «çatalayak, yedirenk, 
perçem, boncuk, gôz boncugu, balta agzi, keser» motifleri mevcuttur 
(Res. 1). 

Halk arasmda, ùzerinde namaz kilmak ùzere dokunmu§ kilim-
lere namazligi denir. Yozgat yôresinde, dokuma merkezlerine gore 
degi§en namazlik tùrleri vardir: §efaatli, Yerkôy, civarmda «gafali 
(kafah)» ve «gollu (kollu)» namazligi, Yozgat'a bagli merkez kôy-
lerle Sorgun çevresinde «gelinli namazlagi» (elibelinde motifli), Çe
kerek ve Akdagmadeni çevresinde «gôbekli-toplu namazlagi», Bo-
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gazhyan civarinda da «yeçilbas. namazlagi» tipleri yaygmdir(Res. 
4-5). 

Yaklaçik 40-50 yil ôncesine kadar «gelinlik çagma gelen kizlarm 
kaynana ve kaynatasmin ùzerinde namaz kilmasi için, genç kizh-
gi sirasmda çeyiz eçyasi olarak dokudugu» ancak, gùnûmùzde ge-
lenekliligini yitiren, sadece ihtiyaç için dokunan, kafali namazhk-
larda zemin bùyùk bir gôbek veya, yan yana iki yada ùç gôbekle 
sùslùdùr. Halk arasmda gôbeklere «kafa» ya da «ortanm kafasi» 
denmekte, kilimler de «kafah namazla» adiyla anilmaktadir. Kenar 
sulari çogunlukla «a§§ik, çengel, biçkir, yelen» motifleriyle, zemin-
leri «kafa, pence, gelin, elma» desenleriyle karakteristiktir. Genel-
likle 130X240 cm., 90X100 cm. boyutlarmdadir. Yakla§ik 1 kg. eris. 
(çôzgû), 1 kg. atki ipinden dokunmaktadir. Gùnûmùzde çok az 
sayida ôrnegi vardir. 

«Kafali namazhgi» gibi, dôneminde çeyiz e§yasi olarak doku
nan «kollu namazlagi» (namazhk) da zemin insan motifleriyle sùs-
lùdùr. Bu nedenle de «kollu namazlagi» denilmektedir. Yakla§ik 
140x110 cm. ôlçùlerindeki bu kilimlerin kenar sulari «biçkir ve 
yelen» (at yeleni), zeminleri insan ve «pençe» motifleriyle sùslù
dùr. Gùnûmùzde yeni ôrnekleri dokunmamaktadir. 

Ôzellikle Yozgat merkez ile Yerkôy ve Sorgun civarmdaki kôy-
lerde dokunan «gelinli» motifli (elibelindeî namazhklar ellerini 
beline dayamiç, ûslûpla§tirilmi§ insan motiflerinin simetrik yerle§-
tirildigi motiflerle sùslùdùr. Halk arasmda «toplu namazla» diye 
de tanman bu namazhklar genellikle 130x80 cm. veya 150x90 cm. 
boyutlarmdadir. Kenar sulari «parmak» desenli, «top» diçmda ka-
lan bôlùmleri de «kucaklama ve elma» motifleriyle sùslùdùr. 

Akdagmadeni ve Çekerek civarinda halkm, «gôbekli namazla» 
veya, «toplu namazla» dedigi namazhk kilimleri yan yana islenmis. 
ince, uzun baklava §ekilli gôbeklerle sùslùdùr. Yaklaçik dort, alti 
veya sekiz gôbeklidir. Boylan 220x135 cm. civarmdadir. Daha bù
yùk boylulari duvar kilimi olarak kullamlir (Res. 4). 

«Ye?ilba§ namazla» ismiyle t anman namazhk kilimleri Bogazh-
yan çevresinde yaygmdir. Yeçil renk çok kullamldigi için halk ara
smda bu isimle bilinir. Yaklasik 140X90 cm, 100X160 cm, 250 X 170cm 
ôlçùlerindeki bu kilimlerin kùçùkleri namazhk, bùyùkleri duvar 
kilimi olarak kullamlir. ilikli tekniki bu kilimlerin kenar sulari 
«igde, fincan, it izi (kôpek izi) » desenleriyle, zeminleri «ekber (mih-
rap), kartal kanadi, yengeç (yangiç), gùl, kuyruklu yihdiz, ayna, 
koyun gôzù» motifleriyle sùslùdùr. 
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Yastik kilimleri yôrede eskiden beri dokunmaktadir; En yaygin 
ôrnekleri ilikli kilim tekniklidir. Yaklaçik 100x60 cm. veya, 90 x 
40 cm. boylarmdadir. Kenar sulari çogunlukla, «elma» motifleriyle 
sùslùdûr. Zemin iise, «patlican, koç buynuzu, kurt (gurt) ve dikme 
(agaç) motifleriyle karakteristiktir. Sôzkonusu desenlerin etrafi ise, 
çengel motifleriyle bezelidirCÇek. 10). 

Heybe yôrede eskiden beri dokunan bir kilim tùrùdùr. iki gôzlù 
bu ôrneklerde gôzlerden herbiri yaklasik 40X50-60 cm. ôlçùlerin-
dedir. Desenleri diger kilim tùrlerine benzer. Içlerinde kilim-cicim 
karisimh motiflerle sùslù olanlar da vardir. Halk arasmda «calma 
habe» adiyla tamnan bu tùr ôrneklerde motifler daha zengindir. 
En çok «kaz ayagi, gari bossadan, deli melek, kùpe, boncuk, kus. gôzû, 
pitrak, tilki kuyrugu, belibah (beli bagh), gôz, cirnak (tirnak-pençe) » 
gibi desenler yer alir. 

Yôrede çuval, seklem, haral, beldarî gibi isimlerle amlan, isim-
leri gôrdûkleri gôrevlere gôre degiçen, içine, bugday, vb. e§yalarm 
konuldugu çuval dokumalar eskiden beri dokunmaktadir: ici dol-
duruldugunda bir insanm beline kadar yùkselen çuvallara «beldarî», 
daha bùyùklerine de haral denilmektedir. Adi geçen bu iki tipin 
daha kùçûgûne de «çuval» ismi verilmektedir. Eskiden yùn, keçi 
kill veya, kendir ile dokunan bu ôrnekler gûnùmûzde kendir ve 
yùnden dokunmaktadir. içlerinde kilim, kilim-cicim veya kilim-
sumak kari§imli tekniklerle dokunanlan vardir. Kilim teknikli 
ôrnekler bezayagi dokumaya sahiptir. Sûslù ôrnekler genellikle 
«pitrak, elibelinde, tirnak, çifte tirnak, kepenek (çoban kepenegi), 
perçem, çatal, ayak, zincir ve balta» desenleriyle bezelidir. 

DEGERLENDÎRME : 

Yozgat kilimlerinin ne zamandan beri dokundugunu kesin 
bilmiyoruz. Ancak, tùm Anadolu'da oldugu gibi, Tûrklerin Yoz
gat yôresine geldikleri andan itibaren kilim dokuduklari dùsùnù-
lebilir : Anadolu'da, gùnûmùzdeki arastirma sonuçlarma gôre, 
Selçuklu devrine tarihlenebilen kilim ôrnegi yoktur. Nitekim, ta-
rihi bilinen Anadolu-Tùrk kilimlerinin en eskileri XVI—XVII.yy.dan 
ôteye gitmemektedir(25). Kaynaklarda, var oldugu dù§ùnùlen 
Selçuklu kilimlerinin de, desen açismdan, Osmanli motiflerini an-
dirdigi kabul edilmektedir(26). 

25- Y. Petsopoulos., a.g.e.s. 53. 
26- Y. Petsopoulos., a.g.e.s. 55. 
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Yozgat yôresi kilimlerinin, araçtirmalanmiza g°re, gùnùmù-
ze gelebilen ôrneklerinin en erken tarihlileri XVIII-XIX. yy. dan 
kalmadir : Gùnûmuzde, halk arasinda, «bayrakli kilim, kafali ki-
lim » gibi isimlerle anilan bu kilimler ayni çaglardaki Konya, Nig-
de, Kayseri yôresinin «gôbekli kilim» lerine benzer. Yan yana iki, 
ùç veya dort gôbekle sùslù bu ôrnekler, anilan yôrelerde bugùn 
de halâ dokunmaktadir. 

Yozgat civarmda, kilim. diçindaki dûz dokuma yaygilar, ôzel-
likle cicim tekniklidir : îçlerinde kilim-cicim kariçimli veya, gù
nûmuzde «çul» diye anilan, çul-cicim kançimi teknikle dokunan-
lar da vardir. Yôrede eskiden beri yatak, yorgan ôrtùsù (yùk per-
desi) olarak kullanilan bu ôrnekler gûnùmûzde de dokunmaya 
devam etmektedir. 

Kaynaklarda XVIlI.yy.'a tarihlenen Anadolu kiUmleri genel-
likle bitkisel yada geometrik karakterli desenlerle bezelidir(27). 
Yozgat çevresinde gerçegine çok benzeyen çiçeklerle sùslû ôrnek
ler yoktur. Geometrik karakterliler daha yaygindir. 

Anadolu kilimlerinin en iyi tahlil edilebildigi dônem XVIII— 
XIX.yy.dir : Yozgat çevresinde XIX.yy.da dokunan «çul, sergi ki-
limi (dôçeme kilim), sedir (makat) kilimi, namazlik kilimi, yastik, 
heybe ve çuval gibi dokumalardir(Res.l). 

Yôrede «çul» ismiyle anilan dokumalar, ayni çaglarda tùm 
Anadolu'da kil (keçi yùnù) yada, yùn malzemeyle dokunmaktaydi. 
Ayni gelenek, bugùn de halâ Anadolu' nun pekçok yerinde devam 
etmektedir. 

Yozgat yôresinde «dô§eme kilim» ismiyle bilinen yer sergisi 
kilimleri tip bakimmdan yoresel bir ôzellik gôstermesine ragmen, 
desenleri îç Anadolu Bôlgesi'nde, ôzelUkle Kayseri ve Sivas hah ve 
kilimlerinde sik rastlanan motifleri andirir (Res.3). Gùnûmuzde 
«sedir kilimi» ismiyle tanman iki parçali, uzun kilimler de, îç Ana
dolu Bôlgesinde, Konya, Nigde çevresinde, Yozgat'taki gibi yùk 
perdesi olarak kuUanilmakta ya da odalara serilmekteydi. Oda 
dùzenlemesinde yine, Yozgat'taki gibi, odanm ortasmdaki sobanm 
iki yanma serilmekteydi (Res.l). 

XIX. Yùzyilda Yozgat çevresinde kullanilan namazlik kilim
leri tek mihraph ya da, mihrapsizdir : Tek mihraphlari gùnû
muzde «ye§ilba§ namazla» adiyla tanman ôrneklerin mihrapsiz-
lar da «gafali namazla» ismiyle bilinen kilimlerin tipindeydi. An-
cak, her iki tipin de, bugùn ôrnekleri yok denecek kadar azdir. 

27- Y. Petsopoulos., a.g.e.e. 55-68. 
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XIX. Yùzyila ait kilimlerin sùslemelerinde gôrùlen «pitrak, 
balta agzi, perçem, çengel, gafa (kafa), elma » motiflerinin çekil 
açismdan benzerleri yine ayni dônemin Kayseri ve Kirsehir kilim
lerinde de vardir. « Gazan gulpu » (kazan kulpu) ismiyle anilan 
sùsleme Anadolu'da yaygm olan « elibelinde » motifiyle benzerlik-
ler taçimaktadir (§ek.6). Yine, «biçkir» ismiyle bilinen desenin Ka-
rapmar, «elma ve gelin» (kazan kulpu) desenlerinin de Nigde, Ak-
saray ve Konya yôresi kilimlerinde benzer ôrnekleri mevcuttur 
(§ek. 3-a, 5-b, 6). 

Yozgat çevresinde, «gui, gûllù pitrak» isimleriyle bilinen sùsleme-
lere Izmir, Manisa ve Afyon çevresi kôylerinde çul ve kilimler ù-
zerinde de rastlamak mùmkùndùr. «Kedi, it kuyrugu, balta agzi, 
dort direk, kirmen» motifleri ise, Yozgat yoresine ôzgù bir karak-
ter tasirlar (Çek. 5-a). 

XX. Yùzyil baçlarmda Yozgat'ta, Birinci Dùnya Sava§inm hù-
kùm sûrdùgû yillarda, tùm Anadolu'da oldugu gibi, yùn malzeme-
nin yamsira pamukda ortaya çikmi§tir: Aslmda Yozgat yôresin-
de pamuk yetismez. Fakat, Çorum, Alaca gibi yakm çevrede pa-
muk, bugûn oldugu gibi, eskiden de yetistirilmekteydi. 

Yine, aym yùzyilda, tùm Anadolu'da oldugu gibi, bitkisel ve 
dogal boyalarm yamsira sentetik boyalar da ortaya çikmistir: Yoz
gat çar§ismda sentetik boya satildigi gibi, boyahaneler de kurul-
muçtur (28). Ama, yine de hulk pazardan a'digi boyalan saf ola-
i"ak kullanmamis, sentetik boyalarla bitkisel boyalan birbirine_ 
kariçtnarak ya da, boyattigi sentetik renkli iplerle kendisinin bit
kisel ve dogal boyalarla renklendirdigi ipleri yan yana uygulami§-
tir. 

Dokuyuculann ifadesinden XX. yy. baçlarmda kullanildigi an-
laçilan boyayici bitkiler tùm Anadolu'da bilinen bitkilerdir. Diger 
yandan, «karamik otu, yabani erik» gibi maddeler ise, iç Anadolu'da 
dokuma merkezlerinde taninan bitkilerdir. Ancak, baca isi (kurum) 
yôresel bir boyama maddesidir. Aslmda, Anadolu'da boyama sira-
sinda kùl kullanma her yerde gôrùlen bir ôzelliktir. Fakat, kùl me-
se agacmm yakilmasiyla ortaya çikan ya da, bazi bitkilerin kôkle-
rinin (ketren dikeni gibi) yakilmasiyla elde edilen kûller kulla-
nilir. 

XX. yy. ba§lannda, ayni yùzyilm ortalarmda oldugu gibi, 
«culfahk, ùç ayak ve istar» isimli tezgâhlarm kullanildigi mevcut 
ôrneklerden ve yash dokuyuculann ifadelerinden aniaçilmaktadir: 

28- Obakôy'den Gûlay KôksaFm (70 yaginda okuma yazmasi yok), 6.8.1986 
tarihinde §ifahen verdigi bilgilere gôre. 
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«Culfalik» ismiyle bilinen ve ayak yardimi ilie hareket ettirilen çift 
pedalli tezgâhlar yôrede eskiden Kirçehir ve Sivas çevresinde yay-
gindi. Ayni bôlgede bulunmasma ragmen Konya, Nigde, Kayseri 
civarmda yoktur. Gùnùmùzde Yozgat civarmda çok az sayida ôr-
negi bulunan sôzkonusu tezgâhlar bugûn Bâti Anadolu Bôlgesi'nde 
Izmir, Denizli, Aydm çevresinde halâ kullanilmaktadir. 

Bilindigi kadarryla XX. yy. ba§lannda, Yozgat yôresinde, ki-
limlerin kalitesi, bugùnkùne benzer §ekilde, çôzgù ipinin sayisi 
(çile) ve çôzgùnûn agirhgma gôre ôlçûlmekteydi. Ayni gelenek, 
anilan yillarda Nigde, Kir§ehir, Nevçehir, Konya, Kayseri yôresinde 
de vardi. Yozgat çevresinde 20 çift ipe, anilan merkezlerdeki gibi, 
«bir çile» denilmekteydi. îpin agirhgi ile kalite belirleme ise, Konya, 
Kayseri, Sivas yôresinde ve gûnùmûz Bâti Anadolu Bôlgesi dokuma 
merkezlerinde de yaygmdir. 

Yozgat çevresinde XX. yy. da kilimlerin dar kenar suyuna, gû-
nùmùzdeki gibi, «ayak» denilmekteydi. Bugûn Konya, Nigde, Bor, 
Aksaray çevresinde de hahnm ve kilimin dar ve uzun kenarlarma 
«ayak» denilmektedir. Ôzellikle Karapmar, Karaman, Eregli çevre
sinde kilimlerin «ayak» bôlùmû, Yozgat'taki gibi, halk arasmda 
«biçkir» (testere), «elma» ve «parmak» desenleriyle sùsienmektey-
di. Benzer gelenek bugùn Aksaray yôresinde de yaygmdir (Çek. 2-
a, 5-b). 

Yozgat kilimlerinin aym yûzyildaki «biçkih yelen» veya «at ye-
leni» ismiyle anilan uzun kenar sùslemeleri, kûçùk farklihklarla 
Aksaray, Kayseri, Gaziantep, hahlarmda da mevcuttur (§ek. 2-a). 

Anadolu'da kilimin zemini genellikle bir bordùrle kuçatihr. Fa-
kat, Yozgat yôresinde «yelen» diye adlandinlan yôreye ôzgù bir 
desen bulunur (Res. 3-5-6). 

Yozgat yôresi kilimlerinin «gôbek, top» gibi isimlerle anilan, 
yan yana dizilmi§, uzun e§kenar dôrtgen §ekilli gôbekleri yôreye 
ôzgû bir karakter taçimakla beraber, sôzkonusu desen aym çag-
lardaki Sivas, Tokat ve Aksaray yôresi kilimlerinin gôbek çekille-
rine benzer. Gùnùmùzde Aksaray yôresinde bu tùr kilimlere «far-
dali kilim» denilmektedir (Res.4). Yine, Yozgat yôresinin ôzellikle 
duvar kilimilerinde (evdme kilim) gôrûlen kûçùk sekizgenlerden 
oluçan gôbekleri de daha çok Tokat, Sivas, Nigde, Kayseri çevre
sinde kullanilmaktadir. Bu desenin ôzelHkle §arki§la (Sivas) çev
resinde gùnùmùzde çok yaygm oldugu gôzlenmektedir (Res. 6). 
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Yine aym yùzyildaki Yozgat kilimlerinin «patlican» ve «kurt» 
motifleri yôreye ôzgù bir karakter tasirken, «gelin, kazan kulpu, 
kafa» motifleri îç Anadolu Bôlgesi'nin diger kilim dokuma mer-
kezlerinin desenleriyle buyuk bir benzerlik gosterirCRes. 5) (§ek. 6). 

Yozgat yôresinin XX. yy. baslannda yaygm olan duvar kilimi 
ôrnekleri, desenleri dismda, aym caglardaki turn Anadolu kilimleri 
için geleneksel bir nitelik ta§ir: Anadolu'nun hemen her yerinde 
kilim aym zamanda bir duvar sùsùdùr. Bugùn bile pekçok kôyde 
aym gelenek devam etmektedir (Res. 6). 

XX. Yuzyil baslannda yozgat yôresinde «seleser kilim» adiyla 
dokunan ôrnekler yôresel bir ôzellik taçirlar: Konya, Nigde, Kinjehir 
gibi dokuma merkezlerinde gôrùlmeyen bu ôrnekler Yozgat civa-
n n d a da daha çok Bogazhyan çevresinde gôrùlmektedir. Ancak, 
«kafali kilim, bayrakh kilim, yeçilbas namazla» gibi isimlerle tam-
nan kilimlerin ise, Konya, Kirçehir, Aksaray yôresinde benzer ôr
nekleri bugùn bile halâ dokunmaktadir. 

Gùnùmùz kilimleri diye adlandirdigimiz 1950 yihndan buyana 
dokunan Yozgat kilimleri, yashlarm ifadesine gore, eskiden hemen 
her evde dokunurken, gùnûmùzde 630 kôyden, yaklasik 50 tanesin-
de sùrdùrûlmektedir. Digerlerinde unutulmus durumdadir: Bugùn 
Yozgat çevresinde kilimin malzemesi yûndùr. Ancak, pamuk, hat tâ 
orlon ipi kullanan dokuyucular da vardir. Yôrede kendir çok yeti§-
mesine ragmen yalmzca çuval (haral) dokumalarada kullamlmak-
tadir. 

Dokuyucularm ifadesine gôre, yôrede 1960 yillarma kadar ip-
ler «evlerde eski usullerle», çarsidan alman boyalarla renklendiril-
mekte ya da, çevreden gelen gezginci boyacilara boyattinlmaktaydi. 
Ôzellikle §arkisla, Zile(Tokat) çivanndan gelen boyacilar bu yùkù 
karsilamaktaydi. Gùnûmùzde dokuma yapilmadigi için boyalar ve 
boyayici bitkiler unutulmuç durumdadir. Mevcut çok az sayidaki 
dokumalar için de «çar§idan» alman hazir boyalar veya hazir bo-
yanmis ipler tùketilmektedir. 

Yozgat'ta yaklaçik 1960 yillarma kadar «ùç ayak (tavm-tevni) 
culfahk ve yari yatik tezgàhlar» kullamlmistir. Gùnûmùzde «ùç 
ayak» sadece Çekerek civarmda mevcuttur. «Culfahk» merkeze 
bagh birkaç kôyde vardir. Yan yatik tezgâhlarm sayisi da oldukça 
azdir. 

Yôrede bezayagi dokuma teknigi ile, «gedirge» adi verilen ilikli 
kilim teknigi yaygmdir: Ara§tirmalarimiz sirasmda diger kilim 
tekniklerine rastlamadik. Bugùn Yozgat'a komsu Sivas, Kirçehir, 
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Nigde, Kayseri, Konya gibi dokuma merkezlerinde de genelde adi 
geçen kilim teknigi hâkimdir. 

Yozgat civarmda kilimin kalitesi, ônceki yùzyillarda oldugu 
gibi, daha çok çôzgù ipinin sayisiyla ôlçûlmektedir: Halk arasmda, 
«20 çift ipe bir çile» denilmekte, kilimlerin bùyùklûk ve kùçùklùgù 
de çile sayisma gôre degisjnektedir. Bugùn Yozgat çevresindeki 
Kayseri, Konya, Kirçehir, Nigde, Aksaray yôresinde de hali ve kilim
lerin kalitesi çile sayisiyla ôlçûlmektedir. Anilan yôrelerde de 20 
çift ipe bir «çile» denilmektedir. Aslmda, bugùn Anadolu'nun pek-
çok yerinde kalite çôzgù ipi sayisma gôre belirtilmektedir. Sôzgeli-
mi, Bati Anadolu Bôlgesi'nde Izmir, Manisa ve Aydm çevresinde 
kalite çôzgù ipinin sayisi veya agirligi ile açiklamr. Yozgat civa
rmda bir baçka kalite belirleme yolu olan yumak sayisma gôre 
kalitenin ôlçùlmesi ise, yerel bir ôzellik gôsterir. 

Gùnùmùzde Yozgat yôresi kilim desenleri XIX ve XX. yy. m ilk 
yarismda gôrùlen desenlerin devamcisidir: Sôzkonusu dônemler-
den farkli olanlari kenar suyundaki «aççik, sigir sidigi» gibi, motif -
lerdir. Bunlardan «a§§ik» deseni îç Anadolu'daki dokuma merkez
lerinde «boncuk», Bati Anadolu'da Izmir, Manisa yôresinde «direk, 
çatal direk, sigir sidigi» isimleriyle bilinir (§ek. 1). 

Gûnùmùz Yozgat kilimlerinin «ayak» bôlùmùnù sùsleyen 
«çengel» deseni bugùn Anadolu'da çok kullanilan bir motiftir: Gù
nùmùzde Anadolu'nun hemen her yerinde «gelin, elibelinde, aman-
kiz» gibi isimlerle anilir (29) (Res. 3). 

Ayni dônem kilimlerinin ayak bôlùmûnde kullanilan «biçkir» 
veya, «biçkili yelen» motifi gùnùmùzde Konya, Karaman, Karapi-
nar, Eregli, Nigde, Bor çevresinde çok kullanilan bir sùslemedir: 
Halk arasinda «merdiven, biçkili yelen» ismiyle de anilan bu sùsle-
meler Yozgat'ta «merdiven» ismiyle bilinirse de, aym sùsleme Kir-
§ehir, Kayseri, Aksaray yôresinde «el* diye anilir. Sôzkonusu motif 
Dogu Anadolu'da Kars ve Erzurum, Gùneydogu Anadolu'da Gazi-
antep, Bati Anadolu'da Izmir, Manisa yôresi hali ve kilimlerinde çok 
yaygmdirOO). Ancak, adi geçen desen anilan yôreler arasinda Er-

29- Bu konuda bkz. Y. Durai., «Hall ve Kilimlerde Kiz Motifleri», Tiirk Etnog-
rafya Dergisi, S. I, 1956, s. 91. Y. Durul., «Anadolu Kilim Dokumalannda 

Amankiz veya Elibelinde Kiz Motifleri». I. Ulusal El Sanatlari Sempozyumu 
Bildirlleri, 18-21 kasim 1981, Izmir 1984, s. 128-135. , 

30- Bagka ôrnekleri için bkz. Y. Petsopoulos., a.g.e.s, 149-151. 167. B. Deniz., 

«Kir§ehir Halilari», Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, s. 50. A. Aldogan., 

«Dogu Yôresi Kilimleri», Sanat Dùnyamiz, Y. 12, s. 35, 1986, s. 29-35. 
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zurum, Kars, Manisa ve Selendi yôresinde daha gerçekçi bir §ekilde 
içlenir. Turn Anadolu'da, halk kùltûrûnde «nazar, ugur» içareti ola-
rak bilinen bu motif (31) Yozgat'ta da aym anlamda kullanilmis. ol-
malidir(Res. 2-6) (§ek. 1-2--3). 

Yozgat yôresinde agaca «dikme» denir. Kilimlerin dar ve uzun 
kenarlarinda kullamlan «dikme» motifi Konya, Nigde, Aksaray yôre-
sinin de sevilen bir desenidir. Anilan yorelerde de, Yozgat'ta oldugu 
gibi, agaca benzetilen bu sùsleme çekil bakimmdan, kenarlari çengel-
li geometrik bir deseni andirir: Ortaasya-Turk §amanizm inancmda 
kutsal sayilan agaç Anadolu-Tùrk sanatina «hayat agaci» çeklinde 
yansimiçtir. Burada ise, aym anlamda, ancak usluplastinlarak su-
nulmu§tur(32) (Res. 4) (§ek. 4). 

Anadolu halk inancmda «misk-i amber» gibi koktugu için kut
sal kabul edilen, hah ve kiiim gibi dokumalara i§lenen «elma mo
tifi» Yozgat yôresinde de ayni anlamda kullamlmiçtir. Benzer mo
tifi, kilimler uzerinde, Anadolu'nun hemen her yerinde bulmak 
mûmkûndùr(33) (Res. 6) (§ek. 5-a). 

Yozgat çevresinde, halk arasmda, «yelen» diye anilan, uzun 
kenar ve zemini susleyen kelebek motifi Konya, Nigde çevresinde 
de gôrûlùr : Anilan yorelerde balta §eklinde i§lenen bu desen 
Yozgat'ta dort kollu bir gôrûnùme sahiptir (§ek. 2-a). 

Yozgat kilimlerinde, kôyler arasmda, farkli çekillerde içlenen 
kurbaga motifi îç Anadolu Bôlgesi kilimlerinde ender rastlanan 
bir motitfir. Yozgat'ta çok gerçekçi bri biçimde i§lenen bu motifin 
benzerlerine Manisa-Selendi yôresi kilimerinde de rastlanir (§ek.7). 

Gùnùmûz Yozgat kilimlerinin zeminini sùsleyen gôbek (kafa) 
deseni (Res. 2) daha çok Kir§ehir, Nigde ve Aksaray yôresi kilimie-
rine benzer. Ancak, anilan yorelerde Kir§ehir di§mda, zeminde tek 
gôbek bulunmaz. Genelikle, yan yana ûç veya dort gôbek yer ahr. 
Sôzkonusu bu ôrnekler anilan merkezlerde «§ak kilim» diye bilinir. 
Daha bùyùk olanlarma da «torun kilimi» adi verilir. 

31- M. Aksel., Anadolu Halk Resimleri, 1st. 1960, s. 61. 
32- Tùrklerde agaç kûltùrû ve haya t agaci hak. bkz., B. Acar., Diiz Dokuma 

Yaygilar, s. 10-12. G. Ôney., «Anadolu Selçuklulannda Hayat Agaci Motifi». 

Belleten, XXXII, s. 125, 1968, s. 25-36 (Aim. 37-50). G. Ôney., «Artuklu 

Devrinden Bir Hayat Agaci Kabar tmasi Hakkmda», Vakiflar Dergisi, s. VII, 
1968, s. 117-120 (Aim. 121-125). G. Erbek., «Hayat Agaci Motifi», Antika. 
s. 15, 1986, s. 26-35 (ing. 36-40). 

33- B. Deniz., «Kirsehir Halilan», Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, s. 46. 

80 



YÔRESEL ÔZELLJKLERiYLE YOZGAT KÎLÎMLERi 

Yozgat civarmda en çok tanman bitkisel desenler «gui, gûlda-
ne» veya «çiçek» isimleriyle aniian ôrneklerdir. Bazen, elma, ceviz 
§aki (yarimi) gibi meyveler de gôrûlùr. 

Yozgat kilimlerinin zeminini sûsleyen «akrep» motifi iç ve Bâti 
Anadolu Bôlgeleri'nde de yaygmdir. Nigde, Konya çevresinde «guy-
rôlù» (kuyrugu ôlù) ismiyle anilan motif Manisa yôresinde «akrep» 
diye tanmir. Yine, aym merkezde, sôzkonusu motifle sùslù kilim-
lere de «akrepli kilim» adi verilir (Çek. 8). 

Yozgat yôresi kilimlerinin gôbek ici sùslemelerinde kullanilan 
«camiz anh» (manda anh) (§ek. 9), «kurt izi ve it izi» desenleri ma-
halli bir ôzellik ta§ir. Diger dokuma merkezlerinde «it izi» motifi 
gôrûlùr fakat, kurt izi motifi bulunmaz. Diger yandan, turn Ana
dolu'da çok yaygm olan «kurt agzi motifi Yozgat'ta da sevilen bir 
sûslemedir. 

Yozgat'ta, ôzellikle Bogazliyan çevresinde «solcan» diye anilan 
motif gôrûnùm açismdan çengel desenine benzer. Yozgat merke-
ze bagli kôylerde ise, ayni desen yastiklar ùzeiïnde, tùm yastigi 
dolduracak §ekilde, ejderi andiran dik bir (S) halinde verilir. 
Bogazliyan kilimlerinde gôrùlen «solcan» motifinin benzerleri 
Konya, Nigde yôresi kilimlerinde de mevcuttur ve ayni isimlerle 
bilinir. 

Yozgat civarmda «kartal, kartal kanadi» gibi isimlerle anilan 
sûslemeler, Nigde yôresi hall ve kilimlerinde de vardir. Belkide çev-
redeki tarihi eserlerde bulunan kartal motiflerinden esinlenerek 
alman bu sûslemeler, tùm Anadolu'da oldugu gibi, Yozgat çevre
sinde de kuvvet ve kudret sembolû anlammda kullanûmis. olmali-
dir (34). 

Deve motifi Anadolu hall ve kilimlerinde çok kullanilan bir 
sùsleme motifidir. Ozellikle Bâti Anadolu'da Gôrdes ve Kula civa
rmda, hali ùstùnde, deve katerini (sùru) canlandiran motifler çok 
yaygmdir. Kir§ehir ve Aksaray çevresi hal i lannda da «deve tabani» 
ismiyle anilan sûslemeler Yozgat motiflerine benzer. Diger yan 
dan, ôzellikle Akdagmadeni civarmda, deve motifi yatik (S) biçi-
minde i§lenir. Benzer sûslemeler Tokat ve Sivas'm Yozgat'a kom§u 
kôylerinde de gôrûlùr. 

34- Y. Durul., Yôruk Kilimleri, Nigde Yôresi, 1st. 1977, s. 28. Kartal motifi ve 
sembolik anlamlan konusunda bkz. G. Oney., «Anadolu'da Selçuklu Gele-
neginde Kuslu, Çift Basil Kartalli, §ahinli ve Aslanli Mezar Ta§lan», Vakif-
lar Dergisi, s. VIII, 1969, s. 283-291 (ing. 292-301). G. Ôney., «Anadolu 
Selçuklu Mimarisinde Avci Kuglar, Tek ve Çift Bash Kartal», Malazgirt 
Armagani, Ankara, 1972, s. 139-172. 
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Turn Anadolu'da hah ve kilimlerde çok yaygm olan ve «elibelin
de» motifi halinde verilen insan motifi Yozgat çevresinde gerçek 
bir insan gôrûnùmùnde içlenir. Kayseri yôresinin kilimlerinde de 
gôriilen benzer motif belliki yôrede çok yaygmdir. Elibelinde motifi 
gôrùnùmûnde içlenen ôrnekler ise, yine çok yaygm olmakla bera-
ber insana degil, kazan kulpuna benzetilir ve bu isimle bilinir. in
san motifi Anadolu'nun diger merkezlerindeki gibi, «bolluk ve be-
reket» sembolù olarak bilinir (35) (Res. 5-1) (§ek. 6). 

Yozgat kilimlerinde serpme desen olarak i§lenen «kucaklama» 
motifi hasret gideren ki insarim kucaklaçmalarmi, «eligûllû» moti
fi ise, elinde gùl tutan bir insani sembolize eder. Yôresel bir ôzellik 
gôsteren bu motiflerin, bazi farkhhklarla, çok az benzeyen ôrnek-
lerini §arki§la ve Yildizeli kilimlerinde de bulmak mûmkùndùr. 
(Res. 4-5) (§ek. 8). 

Gûnùmùzde Yozgat civarmda dokunan kilim çegitlerinden çul, 
boz kilim, çibikli kilim gibi ôrnekler, Anadolu'nun hemen her ye-
rinde dokunan kilim tùrleridir: Bugùn Yozgat civarmda keçi besle-
mek yasak edildigi için çu1 dokunmamaktadir. Ama, Anadolu'nun 
diger merkezlerinde dokunmaya devam etmektedir. 

Halk arasmda, beyaz renginden dolayi, «boz kilim» ismiyle 
amlan kilimlerle, «çibikh kilim» adiyla bilinen ôrnekler oldukça yay
gmdir: Anadolu'da, tek renk dûz s/eritlere, halk arasmda, «çibik» 
veya «tahta» denir. Bu tûr kilimlere de desenlerinden dolayi «çibik 
kilim» veya, «tahta kilim» ismi verilir. Benzer desenler gûnùmùz
de Yozgat'ta oldugu kadar Gaziantep çevresinde de yaygmdir. 

Yozgat yôresinde, «daban kilimi, dô§eme kilim, kirkit kilimi» 
gibi isimlerle bilinen ôrnekler Konya, Nigde ve Kayseri civarmda 
«§ak kilim» veya «torun kilimi» adiyla anihr. Devrinde bùyùk oda-
lar için dokunan bu ôrnekler gûnùmùzde, Yozgat civarindaki gi
bi, tûm Anadolu'da unutulmus. durumdadir. 

Yozgat civarmda «evdime kilim, dinini nakiçh kilim» isimleriyle 
taninan kilimler, tûm Anadolu'da duvar kilimi olarak dokunan ki
limlerle, fonksiyon açismdan benzerlik gôsterirler. Bu tùr ôrnek-
leri gûnùmùzde bile Anadolu'nun her yerinde bulmak mûmkùndùr. 
Ancak, son yillarda, Yozgat civarmda oldugu gibi, yavas. yavas, unu-
tûlmaktadir. 

35- Y. Durul., «Anadolu Kilim Dokumalannda Amankiz veya Elibelinde Kiz 
Motifleri», s. 128-135. 
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Yozgat yôresinde, halk arasmda, «makat kilimi, yan kilimi, yûk 
perdesi, yedi renkli kilim» gibi isimlerle anilan iki parçali, uzun ki-
limler Sivas, Kayseri, Maras, Tokat, Amasya civannda çok yaygmdir. 
Orta Anadolu Bôlgesi'nde de yakin zamanlara kadar «yùk kilimi» 
adiyla dokunan bu ôrnekler gùnûmûzde unutulmuç durumdadir. 
Bati Anadolu Bôlgesi'nde ise bu tûr ôrnekler fazla yaygin degildir 
(Res. 1). 

Namazlik, yastik, heybe gibi dokumalar eskiden beri Anadolu'-
nun her yerinde dokunan bir tùrdùr. Gùnûmûzde Yozgat civannda 
hâlâ dokunan bu ôrneklerin son yillarda orlon ipiyle dokunmus. ôr-
neklerine de rastlanmaktadir (Res. 5). 

SONUÇ 

îç Anadolu Bôlgesi'nin Yukan Kizihrmak Havzasi'nda yer a-
lan Yozgat, eski çaglardan beri ônemli bir yerlesim merkezidir. 
XVIII. Yùzyilda kurulan bugùnkù Yozgat'ta halkm eskiden gôçebe 
olarak yasadigi koyun ve keçi besledigi bilinmektedir. 

Yozgat yôresinde kilim dokuma sanatinm ne zaman basiadigi 
kesin bilinmemekle beraber, Tùrklerin Anadoluya gelis. yillann-
dan itibaren dokuma yaptiklari, bu ah§kanhklarmi gûnûmùze ka
dar getirdiklerini sanmaktayiz : Arastirmalarimiz sirasmda bula-
bildigimiz en eski ôrnekler XVIII-XIX.yy. ôzelliklerini tasimakta-
dir. Halkm ifadesine gôre, «1950 yilmdan once, her evde bir tezgâh 
vardi ve bolgede ya§ayanlar giyinme ve ev sergisi ihtiyaçlanni 
kendileri dokumaktaydilar». 

XIX-XX. Yùzyilda Yozgat yôresinde dokuma malzemesi yùn-
dù. « Culfalik, ùç ayak ve istar ismiyle anilan tezgâhlar kullanil-
makta ve ipler bitkisel ve dogal boyalarla renklendirilmekteydi. 
Sùslemelerde daha çok geometrik desenler hakimdi. «Çul, makat 
kilimi, namazlik, duvar kilimi, sergi kilimi, yastik, heybe», gibi ôr
nekler dokunmaktaydi. 

XX.Yûzyil ba§lannda XIX.yy. gelenekleri devam etmiç, yùn 
malzeme le bitkisel ve dogal boyalar kuilanilmistir. Ayni yùzyilm 
ilk çeyreginden sonra pamuk ve sentetik boyalar yayginlasmaya 
baslami§tir. Ancak, halkm bùyùk çogunlugunun eski geleneklere 
bagh kaidigi bugùnkù ôrneklerden anlasilmaktadir. 

XX.Yùzyil baçlarma ait kilimlerin kenar sularmda «biçkir 
(testere), biçkih yelen (at yeleni), el, elma, parmak (barmak), 
dikme (agaç), ceviz saki (yarimi) », zemininde « çengel (givnm), 
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koç buynuzu, gôbek (top), gelin, kazan kulpu, patlican, kurt» mo-
tifleri yer almaktaydi. 

Ayru yùzyila ait kilim çeçitleri arasmda, «duvar kilimi, seleser 
kilim, bayrakli kilim, namazlagi ve seccade (perde)» tipleri yay-
gindi, 

Gùnùmùz Yozgat kilimlerinde malzeme yùndùr. Çok az olarak 
pamuk, birkaç merkezde de orlon ipi gôrùlmektedir. iplerin renk-
lendirilmesinde bitkisel, dogal ve sentetik boyalar bir arada de-
gerlendirilmektedir. 

Gùnùmùz Yozgat kilimleri, halk arasmda, «istar» veya, «ip a-
gaci» ismiyle anilan yari yatik ve dik tezgâhlarla, «culfahk» adi ve-
rilen pedalli tezgâhlar ve « ùç ayak » diye bilinen (tavni) tezgâh-
larda dokunmaktadir. Dokuma sirasmda demir sapli kirkit'ten 
yararlanilmaktadir. Kilimlerde bezayagi dokuma ve ilikli kilim 
teknigi hakimdir. Içlerinde, iliklerin renkli ayri bir iplikle yok edil-
digi ôrnekler de mevcuttur (36). 

Kilimlerin kalitesi, halk arasmda, malzemenin cinsi, çôzgù ipi
nin sayisi ile, atki ipinin agirligi, yumak sayisi ve ipin kg. olarak 
agn"ligma gôre belirlenir : Çôzgù ipleri ikiçer iki§er sayilir. Her iki 
ipe bir ip denir. 20 Çift ipe de «bir çile» adi verilir. Kilimlerin bù-
yùklùk ve kùçùklùgù çile sayisina gôre degi§ir. 

Gùnùmùz Yozgat kilimleri «kenar, ayak, dirsek ve orta (iç)» 
bôlùmlerinden meydana gelir. Kenar bôlùmù, «a§§ik, sizgi, gedirge 
(ilik), hizar di§i, tarak di§i, sigir sidigi» motifleriyle sùslenir. 

Ayak bôlùmùnde, kivrim ( çengel ), biçkili yelen, merdiven, 
elibôrùnde (eli belinde), el, elma, yedi çile» motifleri, dirsek'te ise 
(uzun kenar) , «givrim, dikme, elma, biçkili yelen, biçkir (kiliç), el, 
kelebek, kurbaga, gelin» motifleri yer alir. 

Ayni dôneme ait kilimlerin zemininde ise, «gôl, kafa (gôbek), 
egri, yildiz, ayna, fnican, kirmen, toka, gùl, çiçek ceviz §aki (yari-
mi), kurbaga, akrep, yengeç, koç buynuzu, camuz (manda) anh, 
kurt izi, kurt agzi, solucan, koyun gôzù, it izi, kartal, kartal kanadi, 
kaz ayagi, deve boynu, gelin, parmak, eli gùllù (eliûllû)» motifleri 
bulunur. 

Gùnùmùz Yozgat kilim çe§itleri arasmda, XIX-XX. yy. daki ôr-
neklerin yanisira, «çul, boz kilim, gedirgeli kilim, taban kilimi, du
var kilimi, çubkli kilim, §ak kiUm, parmakh kilim, yolluk kilimi, 

36- Kilim teknikleri için bkz. B. Acar., Diiz Dokuma Yaygilar, s. 22-25. B. Acar., 
Kilim, Cicim, S ill, Sumak, s. 43-75. 
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makat kilimi, seleser kilim, bayrakli kilim, namazhk kilimi, yastik 
ve çuval» tipleri dokunmaktadir. 

Yozgat yôresinde yakm zamanlara kadar her ailenin yaptigi 
dokuma gûnûmùzde sayilan her gun biraz daha azalan 50 kadar 
kôyde sûrdûrulmektedir. Dokuyucularm ifadesine gôre, 1970 yihn-
dan sonra, «çul, çuval, heybe» gibi basit dokumalar disinda artik 
kilim veya hah dokunmaz haie gelmiçtir. 

Sonuç olarak, gùnùmùz yozgat kilimleri XVIII-XIX ve XX. yy. 
in ilk yarisma ait olari kilimlerin gelenegini sùrdùrmektedir: Bugû-
ne gelebilen tûm kilimlerin desenleri anilan yùzyillardan kalma ôr-
neklerdir. Bu kilimlerde daha çok Sivas, Kayseri, Nevsehir, Kirçehir, 
Nigde, Aksaray, Konya gibi yakm yôre kilimlerinin etkisi hâkimdir. 
Bugùn, Yozgat'ta çok az sayidaki merkezde dokunmaya devam eden 
kilimlerde, yakm çevredeki Kayseri, Nevsehir hah ve kihmlerindeki 
gibi, Anadolu'nun degisik yôrelerine ôzgû desenleri uygulama egilimi 
yoktur. Dokumalar tamamen eski geleneklere bagh olarak sûrdù-
rùlmektedir. Dilegimiz, bugûne kadar gelenekselligini bozmadan 
dokuna gelen kilimlerin bundan sonra da devam etmesidir. 
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