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20SARIKAMIġ VE ÇEVRE KÖYLERĠNDE EL DOKUMA KĠLĠM GELENEĞĠ ĠLE 

BERABER ARTIK KULLANILMAYAN SÖZCÜKLER ÜZERĠNE 

 

ArĢ. Gör. Âdem BALKAYA

 

   Özet 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, bu görevini yaparken de aralarında anlaşma 

sağladığı özelde bireyin, genel de toplumun uğraşları sayesinde ölür veya dirilir. Bir diğer 

ifadeyle dil, toplumun uğraşları, duyguları, hareketleri ve ihtiyaçları etrafında şekillenir, çoğalır 

veya azalır. Toplumda gerçekleştirilen her etkinlik beraberinde dile birçok sözcük katar. Ancak 

tam tersi durumda, toplumda yavaş yavaş tükenen bir uğraş da beraberinde dilden birçok sözcük 

götürür. 

Dillik yapılanmanın gerçekleştiği bu süreç elbette ki Kars yöresi için de söz konusudur. 

Süreç içerisinde sosyal yaşamda meydana gelen değişime bağlı olarak Kars ve çevresinde çok 

yaygın bir uğraş olan elde halı veya kilim dokuma geleneği artık canlılığını diğer bölgelerde 

olduğu gibi burada da kaybetmiştir. Bu gelenek sayesinde var olan ve yaşayan birçok sözcük, 

deyim, adet ve türkü de onunla beraber kaybolmuştur.  

Çalışmamızın amacı, artık kullanılmayan bu sözcükleri tespit etmek ve sözlüklerde 

karşılığının olup olmadığını göstererek bu sözcükleri hatırlatmaktır. Bu amaçla Sarıkamış ilçesi 

ve bu ilçeye bağlı İsisu, Karaurgan, Akören, Süngütaşı, Sırataşlar, Yeniköy, Köroğlu ve 

Kurbançayır gibi önceden geleneğin var olduğu ama artık yaşatılmadığı köylerden bu gelenek 

içerisinde kullanılmış sözcükler derlenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Dil, El Dokumacılığı, Kilim, Sözcük 

 

GiriĢ 

Dil insanlığın varlığı ile beraber var olan ve insanı var eden unsurlardan biridir. Kişinin 

günlük yaşamı, kullandığı dil ile normal bir seyir izler. Günlük yaşam onun etrafında oluşur,  

insan onunla iletişim kurar, onunla ihtiyaçlarını giderir. Muharrem Ergin, dili tanımlarken işte bu 

özellikleri ilk sıraya koyar: ve “Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, 

kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, 

temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi seslerden örülmüş içtimai bir 

müessesedir.”
1
 Der. Aksan ise dille ilgili şu noktalara temas eder: “İnsan açısından bakınca, 

insanın dünyadaki yerini ve değerini belirleyen odur. Konuşma yeteneği dolayısıyla dil, insanı 

insan yapan niteliklerin başında gelir. Onun duygularını, düşüncelerini, isteklerini bütün 

incelikleriyle açığa vurmasına, yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlar.”
2
 Aksan‟ın kullandığı 

bu ifadelerin hayatın her alanında geçerli olduğu açıktır. Çünkü dil hayatın kendisidir. 

                                                 
 Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, balkaya81@mynet.com, 05057508171 
1 Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1995,  s.3 
2 Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s.11 
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Dil kültür ile de iç içedir. Çünkü toplum içindeki birey kültürünü dil ile yaşatırken, dil de 

yaşattığı kültür etrafında şekillenir. Bu onun canlı oluşunun da bir başka kanıtıdır. Örneğin 

toplumu bir insan vücudu olarak düşünürsek bu vücudun her yerinde dolaşan kan o 

toplumun/vücudun dilidir. Dışarıdan alınan besinler ise onun gıdasıdır ve başka bir deyişle 

kültürüdür.  Gıdalar vücutta nasıl kan ile dolaşıyorsa kültür parçaları da toplumda dil ile dolaşır. 

Gıdanın iyi veya kötülüğü kanı dolayısıyla vücudu nasıl etkiliyorsa kültür değişimine göre de 

toplum ve onun dili değişir. Mehmet Kaplan‟ın bu konudaki tespitleri şöyledir; “Dil kültürün 

temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramı içerisine 

girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan halk, farkında olmadan 

dil tarlasını eker, biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi, günlük hayata çok yakın 

olmasıdır.”
3
  

Dil bir sistem olduğu için sistemin de alt parçaları, onu oluşturan elemanları olur. Dili 

oluşturan parçalar ise sözcüklerdir ve her sözcük kendi etrafında bir kavram alanı ile vardır. 

Farklı kullanım amacına göre farklı anlamlar ve özellikler kazanır. “Dil deyince, konuşulan ve 

yazılan bütün sözcük ve cümleleri anlamak lazımdır. Halk günlük hayatında sözcükleri 

menşelerine göre ayırmaz.  Onu ilgilendiren, sözcüklerin manası, işe yaramasıdır. Bir bakkal 

dükkânında on dakika oturup halkı dinleyerek hangi sözcükleri kullandığını tespit edebilirsiniz.”
4
 

 Toplumda var olan bir etkinlik de kendi çevresinde bir dil ağı oluşturur. Geleneğin 

değişmesi, gelişmesi hatta kaybolması bu dil ağını kesinlikle etkiler. Bu çalışmada dikkatler 

sadece bir etkinliğe yoğunlaştırıldı ve elde kilim dokuma geleneğinin kaybolması ile artık günlük 

dilde kullanılmayan sözcükler sınırlı bir bölgede tespit edildi. Tespit edilen bu sözcükler farklı 

sözlüklerde tarandı ve çoğunun sözlüklerde karşılığı gösterildi. Karşılığı olmayan 15 kadar da 

sözcük bulunmuştur. Kimi sözcükler ise sözlüklerde verilen anlamlarından farklı olarak, başka 

bir anlamda kullanılmaktadırlar. Verilen ilk anlam yörede kullanılan, tırnak içerisindekiler ise 

sözlüklerdeki anlamlardır.  Ancak sözcüklerin kökleri ve ekleri üzerinde durulmadı. Bir sözcüğün 

sözlükte sadece var olması bir anlam ifade etmez. Yörede yaşı 35 ve altında olanlar artık bu 

sözcükleri bilmiyorlar. Bilen yaşlılar ise sadece hatırlıyorlar. Bu amaçla Sarıkamış ilçesine bağlı 

farklı köylerden bu işi yapmış kadınlarla görüşüldü. Görüşülen kadınlar genelde altmış ve üzeri 

yaştalar, okuma yazmaları yok. Bunu yanında sözcüklerle beraber kaybolmuş birkaç mani, türkü 

ve adet de tespit edilmiştir. 

 

 Bir Kilimin Kısa Serüveni 

 

  Kilimin dokunacağı iplikler için önce haziran ayında koyunlar kırkılır. Elde edilen yün 

yıkanır ve özelliklerine, renklerine ve kalitelerine göre ayrılır. Yıkanan bu yünler taraktan 

geçirilip taranır. Ardından eğrilip ip haline dönüştürülür. Bu ipler kazanlarda boyalarla 

kaynatılarak renklendirilir ve kurutulur. Daha sonra kelep, yumak şeklinde hazırlanıp dokuma 

işlemi için hazır hale getirilir. 

  

 Kilim tezgâhı hazırlanır. Önce kemkler, daha sonra küci bağlanıp, üzerinde dokuma 

işleminin gerçekleştirildiği ipler tek tek uzatılıp boydan gerilir. Patkı ve kılınç yardımı ile 

gerdirilir ve dokuma işlemi başlar. 

                                                 
3 Kaplan, Mehmet,  Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, İstanbul 2002, s. 139 
4 Kaplan, Mehmet, a.g.e, s.139 
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 Kilim Dokumayla Ġlgili Adetler 

 

 Kilim dokuma geleneği içerisinde yaşatılmış çok sayıda adet vardır. Ancak burada en sık 

bilinen üç adetle yetinmek istiyoruz. 

  

1. Kilim Görmek 

 

 Köyde bir evde kilim dokunuyorsa o eve yemek götürülür. Dokunma işlemini 

gerçekleştiren ev sadece bu işle meşgul olur. Komşular her konuda o eve yardımcı olurlar. 

Sadece yemek değil daha çok çay, şeker, meyve gibi asıl ihtiyaçlardan oluşan bir tepsi veya çanta 

da olabilir. 

 

2. Kirkit Kaldırmak 

 

 Kilim dokunan odaya bir erkek girdiğinde kızlar kirkitlerini havaya kaldırarak gelen 

kişiden bir hediye isterler. Odaya giren kişi bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir 

bahane kabul edilmez. Genelde para vermesi veya meyve alması istenir. 

 

3. Kılınca Binmek 

 

 Kilim bittiğinde önce akrabalara haber verilir ve toplanılır. Kilim hep birlikte kesilir ve 

indirilir. Kilim kesmeye gelenler kendi evlerinden yemek getirirler ve hep beraber yenir. Bu 

arada ailede veya yakın komşularda hamile bir kadın varsa çocuğunun cinsiyetinin ne olacağını 

anlamak için kesilme anında kilimden boşalan kılınca birisi at şeklinde biner ve dışarı çıkar. İlk 

gördüğü kimse eğer kadınsa çocuk kız, erkekse de erkek olacağına inanılır. 

 

 Kilimle Ġlgili Tespit Edilen  Sözcükler 

 
Basit bir kilim tezgâhı. 
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1. Ana kırmızı: Bir yün türü, kırmızı koyunundan alınmış ve boyanmamış, asıl renkteki yün 

2. Argaç: Dokuma sırasında uzatılmış ipliklerin arasına onları birbirinden ayırmak için 

kullanılan başına da süslü bir püskül geçirilen ip, “Dokuma tezgâhlarında enine atılan 

iplik, atkı.”
5
, “ Dokumacılıkta bezin enine atılan iplik, atkı”

6
, “ arga-, Atkı atmak, 

Dokumalarda çözgü üzerine enliliğine atılan ip”
7
, sözcük Türkçeden Farsçaya geçmiştir

8
, 

“Dokumalarda çözgü üzerine enliliğine atılan ip (Sarıkamış, Hoşhaber”
9
 

3. Badıl: Yünün tarandıktan sonra eğirilmek üzere hazırlanmış yuvarlak şekli, “Tembel”
10

  

4. Boyah/k: Boya
11

, toz şeklinde olur ve kazanda iple beraber kaynatılır. 

5. Boyah kes-: Boyanın kaynatıldığı ipe yapışması 

6. Boz yun: Koyundan alınmış orijinal gri renkteki yün 

7. Boztop: Bir kilim deseni, kilimin tam ortasında büyükçe yuvarlak desen 

 

 

 
 

 

                                                 
5 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=19784 
6 Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983, s. 11 
7 Gülensoy, Tuncer, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s.76 
8 Eren, Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basım Evi, Ankara 1999, s. 16 
9 Derleme Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1993, s.308-309 
10 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=30757 
11 Yeni Tarama Sözlüğü, A.g.e, s. 37 
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8. Cecim: Dokunan en ince kilim, yere serilmeden çok bir şeyleri örtme amaçlı kullanılır, 

duvarlar süslenir, çeyizler sarılır, “Far. İnce dokunmuş nakışlı kilim”
12

, “1. İnce 

Dokunmuş renkli, nakışlı kilim. 2. Yünden dokunmuş nakışlı çul ve çuval. 3. Dokuma 

seccade. 4. Yatak, masa ve tepsi örtüsü, yaygı. 5. İnce halat.”
13

 

9. Çağıldak: Koyun yünlerinin eteklerinde bulunan ve koyun dışkısının yuvarlak şekilde 

yünde kalmış şekli, yıkama esnasında bunlar yünden ayrılır, “koyunların kuyrukları 

altındaki kıllara yapışıp kuruyan pislik”
14

 

10. Çiyrıh: Üzerine ip sarılan çektikçe kendiliğinden dönen, çapraz şekilde birleştirilmiş 

ağaçlardan oluşan alet, “1. Tahtadan yapılan, yünden iplik bükmeye yarayan basit bir 

araç, çıkrık. 2. İğ.”
15

 

11. Çöpür: Yün yıkanırken çıkan pislik,  pis yün “Keçi kılı”
16

, “Yünün kirli ve çöplü 

yerleri”
17

 

12. EriĢ: Kilimin üzerine dokunduğu ve teker teker uzatılarak hazırlanan iplere verilen ad, 

“(dokuma tezgahında) çözgü, =arış „dokumanın tezgaha sarılmış olan ve uzunluğuna 

dikine bulunan telleri‟ (DLT)”
18

, “Dokuma tezgahlarında uzunluğuna atılan ip, arış, boy 

ipliği”
19

 

13. Farığın topi:  Bir kilim deseni, tam ortada kırmızı büyük bir gül vardır, Faruk adlı kişi 

tarafından köye ilk kez getirildiği için bu yeni desene bu ad verilmiş 

14. Fılik: Taraktan geçirilmiş keçi yünü, “Tiftik keçisi, keçi yavrusu, tiftik keçisinin ince, 

uzun yumuşak ve parlak tüyü, tiftik”
20

 Yörede tiftikten farklı olarak tanımlanmaktadır. 

Fılik, taranmış yünün, tiftik ise keçinin kendisidir. 

15. Gara yun: Kara koyundan alınmış siyah yün 

16. Gelin kilimi: Yakında düğünü olacak olan kıza çeyiz olarak dokunan kilime verilen ad 

17. Ger:  Yünü eğirmeğe yarayan teşi denen başlıklı sopanın ucunda bulunan çengel şeklinde 

demir, “Çengelli iğlerin ucundaki tel çengel: İğin geri eğrildi.”
21

 

18. Gerli kilim:  Bir kilim deseni, üzerinde meyve resimleri olan ve genelde asılı şekilde 

işlenmiş kilim 

19. Gevik yun: Duman veya füme renkteki koyunun yünü, gevik “Hayvanlarda koyu kırmızı 

ile siyah karışığı renk: Gevik keçi.”
22

 

20. Gır: Sıkı, çok sıkı, ipler bükülürken bu ifade kullanılır. Ayrıca argo şekilde “Gır mi geldi” 

ifadesi vardır. Yani yapamadın, korktun, senin işin değil gibi anlamlarda kullanıldığı da 

vardır. “Zor”
23

 

21. Göllü kilim: Baklava dilimine benzeyen veya onun gibi birbiri ardına sıralı gül 

desenlerinden örülü kilimlere verilen ad 

 

 

                                                 
12Yeni Tarama Sözlüğü, A.g.e,, s. 45 
13 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=61176 
14 Gülensoy, Tuncer, A.g.e., s. 212, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=67692, Derleme Sözlüğü, s.1036 
15 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=77647, Derleme Sözlüğü, s.1251 
16 Yeni Tarama Sözlüğü, A.g.e, s. 59 
17 Derleme Sözlüğü, s.1291 
18 Eren, Hasan, A.g.e., s. 338 
19 Derleme Sözlüğü, s.1771 
20 Derleme Sözlüğü, s. 1865 
21 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=131805, Derleme Sözlüğü, s.1994 
22 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=133032 
23 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=134229 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=67692
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=77647
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=131805
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22. Gumrik: Taranmış ve yuvarlanmış yünün eğirilmeden önce kola sarılmış şekli 

23. Has kilim: Çeyiz için dokunmuş, itinalı, ince kilim  

24. Hav: 1. Geniş, sıkı olmayan Dokumada veya yünü eğirmede gevşek tutmak, araları bol 

koymak  2. Bir yüzeyden bir şeyin sıyrılması Örneğin yılanın derisinin değişmesi olayı 

yörede “hav atmak” deyimi ile karşılanır, “Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince 

tüy”
24

, “DLT: kaw kuw „Dikişin büzülmesi, çekilmesi‟”
25

 

25. Hav egir-: Fazla sıkıştırmadan bol şekilde eğirmek 

26. Hav kilim: Desenlerinin arası açık olan sıkıştırılmamış kilim 

27. Ġmlek: İlmek, dokumada atılan her bir düğüm, kilimin bitiminde iplerin başına atılan 

düğüm 

28. Kelep: İpin bağdaş kurularak iki diz arasında çapraz şekilde sarıldığı büyük ip kümesi, 

“[gelep, keleb]: İp çilesi. (İnhisar -Bilecik; Dereyalak, İnönü -Eskişehir; Ebilhindi -

Erzurum; *Bor -Niğde; Karacaviran *Seydişehir -Konya) [gelep] : (Çaltı *Gelendost, 

Gönen -Isparta; Yenikent *Aksaray -Niğde) [keleb] : (Gölbaşı *Çankaya -Ankara)”
26

, 

“Bükülmüş iplik kangalı, çile”
27

 

29. Kemk: Kilim tezgahını ayakta tutan başlardaki kalın direklere verilen ad, “Dokuma 

aygıtı”
28

 

                                                 
24 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=150496 
25 Gülensoy, Tuncer, A.g.e., s.406 
26 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=189834 
27 Yeni Tarama Sözlüğü,   A.g.e, s. 132 
28 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&sözcüksec=190539 
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30. Kılıca bin-: Kilim bitirilip tezgahtan indirilme anında kılıç denen ağaç ayak arasına at 

şeklinde alınır ve dışarı çıkılır. Ancak çıkılmadan önce hamile bir bayan seçilir ve 

niyetlenir. Çocuğunun cinsiyetinin ne olacağını anlamak için yapılır. Kılıca binip dışarı 

çıkan kişinin ilk gördüğü kimse kadınsa çocuk kız, erkekse çocuk erkek olacaktır. 

31. Kılınç:  İpler arasında ayırma işlemi için kullanılan yassı kılıca benzer ağaç 

32. Kilim gör-: Bir evde kilim dokunuyorsa oraya yemek götürülür, ev sahibi ve kilim 

dokuyan kızlarla beraber yenir. Kızlara harçlık verilir. Tüm bu ritüelin adına kilim 

görmek denir. 

33. Kilim kes-: Kilimi bitirip tezgahtan kaldırmak 

34. Kilim uzat-: Dokumak için tezgah hazırlamak ve ipleri germek 

35. Kirkit: Dokuma esnasında ipleri ve dokunan yeri düzeltmek için kullanılan sapı ve dişleri 

olan ağır, demir alet
29

 

36. Kirkit kaldır-: Kilim dokunan odaya birisi girdiğinde kilimi dokuyanlar ellerindeki kirkit 

dene aleti havaya kaldırarak gelen kişiden yenecek, içecek bir şeyler veya harçlık isterler, 

bu eylem için kullanılır 

37. Küci: İki direk arasına yatay şekilde bağlanan hem direkleri tutan hem de iplerin üzerine 

sıralandığı yuvarlak ağaç, “küçü, küzi, dokumacılıkta arış ipliklerini aralayan iplik 

tarak”
30

 

38. Maya kazanı: İçinde ipliklerin boyandığı büyük kazan, aynı zamanda bu kazan peynir 

yapmada da kullanıldığından bu ad verilmiştir ve hala daha kullanımdadır. 

39. Mencik: Verep de denen ve boyanmış iplerin üzerine sarıldığı kalem şeklinde küçük ağaç  

40. Ohlavi: Kılıca verilen diğer bir ad, ancak bu sadece Şenkaya ilçesinin Bardız nahiyesi ve 

civarında kullanılır. 

41. Oli: Mancınık düzeneği, bir kalın ağaçla tezgâh alttan kaldırılır ve kilim aşağı yukarı 

hareket ettirilir. İşte destek alınan bu ağaç parçasına “oli”, yapılan işleme de “oli vermek”  

denir. 

42. Patkı: Tezgâhta küci denen ortadaki yatay ağacın her iki başında bulunan ve onu gergin 

tutan başlıklara verilen ad 

43. PeĢgek: Hediye, “ Bir kimseye emeğinin karşılığından çok verilen para”
31

 

44. Pilte: Bkz ,badıl, “Eğirilmek için ele alınacak biçimde taranıp yumak yapılan yün”
32

 

45. Saçah: Saçak, Kilim her iki başında asılı bulunan iplere verilen ad 

46. Sallama kazanı: Orta boy kazan 

47. Sitil: En küçük kazan, kova yerine de kullanılır 

48. Suli yelen: İçerisinde güller olan kilim sütunu 

49. Sulu köĢe: Bir tür desen, özellikle kilimin köşelerine konan güller için kullanılır 

50. Süzme yun:  Kuzu yünü, en yumuşak ve en kaliteli yün 

51. ġeb:  Kaya tuzuna benzer küçük parçalardan oluşan kimyasal, boya içerisine limon ve 

tuzla beraber atılır ki sudaki boya ipe yapışsın 

52. Tahtalı: Alt alta paralel şekilde örülmüş basit bir desen, hav örgü 

 

                                                 
29 Derleme Sözlüğü, s. 2879 
30 Yeni Tarama Sözlüğü, A.g.e,s. 150 
31 Derleme Sözlüğü, s. 3435 
32 Derleme Sözlüğü, s. 3453 
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53. Tapıl: İkinci kalite yün, yünün sert ve çöpürlü olanı, keçeleşmiş yün, “Taraktan geçen 

yünün arta kalan çöplü bölümü”
33

 

54. Tarak: Yıkanan yünü  

55. TeĢi: Yünü eğirmeğe yarayan, dizden hızla itilerek çevrilen ve bu çevrilmeyle yünü ip 

haline dönüştüren, başlıklı alet, “Ağaçtan yapılmış, iğ ve ucunda ağırşağı bulunan yün 

eğirme aygıtı”
34

 

56. Tilif: Daha çok halıda atılan her bir ilmek, kilimde ise saçaklara atılır. 

57. Tokaç/Tohaç: Yün yıkanırken dövmeye yarayan, bağlamaya benzer tutulan sap kısmı 

dar, vurulan kısmı geniş ağaç 

58. Varan gelen: Dokumada kullanılan bir yöntem, aralarına boyalı ipi geçirmek için 

uzatılmış iplerin aralarını açma da kullanılan yassı tahta 

59. Verep: Üzerine boyanmış iplerin sarıldığı kalem şeklinde küçük ağaç parçası, bir yön, 

“vereplenmek, Aykırı bir yana yönelmek”
35

 

 

                                                 
33 Derleme Sözlüğü, s. 3825 
34 Gülensoy, Tuncer, A.g.e., s. 886 
35 Yeni Tarama Sözlüğü, A.g.e,s. 228 



9 

 

 
 

60. Yelen: Kilim dokumada dikine kullanılan her bir sütunun adı, “Kilim, halı kıyısındaki 

süs”
36

 

61. Zeng et-: Üçgen veya Z şeklinde motiflerin köşelerini yapma işi, “Kilimde motif 

aralıkları”
37

 

62. Zil gara: Çok çok siyah manasında kullanılır. Başka durumlar içinde geçerlidir, 

normalden daha fazla anlamı verir. Gölge anlamına gelen Zıll
38

 sözcüğü ile bir ilgi 

kurulabilir. 

 

 Kilim Dokuma Ġle Ġlgili Tespit Edilen Mani ve Türküler 

 

1. Maniler 

 

Kirkidin keçeleri 

Yar kaldır peçeleri 

O güzellik sendeyken 

Yakarsın neçeleri 

 

Kirkide henek mi olur 

Al geyen melek mi olur 

Kız ağzan dilen gurban 

Her yerde henek mi olur 

                                                 
36 Derleme Sözlüğü, s.4233 
37 Derleme Sözlüğü, s. 4360 
38 Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara 1999, s. 1185 
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2. Türkü 

 

Çiyrıh benim tel benim 

Kahyam mıdır el benim 

 

Çiyrığın urganiyam 

Yar üstün yorganiyam 

 

Çiyrıh ince tel ince 

N‟olur bize gelince 

 

Eski Bir Günlük ve Ġçerisinde Kilimle Ġlgili Notlar 

 

Günlük tutmak, Anadolu‟da yaşı 55 ve üzerinde olanlar için vazgeçilmez bir gelenektir. 

Özellikle erkekler küçük bir not defteri veya yeni adı ile bir ajandayı ceketlerinin cebinde 

bulundururlar ve günlük olarak ne yaptıklarını, özellikle de maddi harcama veya gelirlerini kayıt 

altına alırlar. Daha önceden Sarıkamış‟ın İsisu Köyü‟nde 1957 yılından beri her yıl için bir 

ajandayı günlük olarak tutmuş Münip Kaya isimli bir çiftçinin bu değerli malzemelerini görme 

imkânımız olmuştu. Günlükleri karıştırırken 10.4.1981 tarihli notlarda kilimle ilgili bazı ifadeleri 

tespit ettik. 
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 Sonuç olarak bu çalışma birkaç köyle sınırlı tutulmasına rağmen sadece kilim dokumayla 

ilgili 60 kadar sözcük, birçok mani ve türkü ortaya çıktı. Halı ile ilgili olanlar ayıklandı. Bir 

etkinlik bu kadar sözcüğü de beraberinde götürüyorsa ortadan kalkan diğer etkinlikler de 

düşünüldüğünde Türk dili denen mucizenin ne kadar zengin olduğu anlaşılacaktır. Köylerde 

dolaşırken artık hemen hemen hiçbir yerde kullanılmayan öküz ve öküz arabası ile de bir iki 

derleme yapıldı. Kısa bir çalışmada 100‟e yakın artık kullanılmayan sözcük tespit edildi. Buna 

türkü ve manileri veya adetleri de katacak olursak bu sayı daha da artacaktır.  
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