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ÖZET 

Türk el sanatlarının zengin ürün 

yelpazesi içinde yer alan ve yaygın 

kullanım alanı bulan kilim dokumalar; 

insan yaşamında doğumdan ölüme kadar 

geçen fiziksel ve duygusal etkinliklerin 

görsel iletişim aracı konumundadır. Son 

yıllarda gelenekseli modern yorumlama 

tavrı, özellikle moda tasarımı alanı içinden 

giysi parçalarında belirgin derecede 

popüler bir hal almıştır.  

Bu çalışma, gelenekçi tasarımlar 

alanı içinden, anlam yüklü Anadolu kilim 

motiflerinin özgün değerlerini koruyarak 

çağdaş kadın giysilerine yansıtılması 

üzerine bir denemedir. Pek çok kilim motifi 

içinden anlamları ve giysilerle uyumları göz 

önünde bulundurularak; “oynayan kadın”, 

“ejderha”, “koçboynuzu”, “bereket”, “eli 

belinde”, “nazarlık ve muska”, “pıtrak”, 

motifleri seçilmiştir. Belirlenen motiflerle 

birlikte Anadolu yerel dokumalarının 

vazgeçilmez parçalarından heybe olgusu 
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da tasarımlarda vurgulanmıştır. Önemli 

kültürel bir miras olan kilimlerin ve kilim 

motiflerinin yaşatılması, gelecek nesillere 

aktarılması, farklı alanlarda kullanılarak 

yaygınlaştırılması açısından bu çalışma 

oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Giysi, Kilim, 

Motif, Tasarım, Heybe 

ABSTRACT 

The rug weaves which takes part 

inside the rich product range of Turkish 

handicrafts and has the extensive usage 

area are the visual communication tool of 

the physical and emotional activities that 

are lived from birth to death of the human 

life. In recent years , the style of modern 

commenting of traditional become 

remarkably popular especially  about the 

parts of the clothes which are inside the 

fashion designing .  

 This study is a trying about 

reflecting the Anatolian rug patterns 

which are meaningful to the parts of 

modern women clothes by protecting 

their genuine values  from within the area 

of traditionist designs. From within lots of 

rug patterns by ta taking their meanings 

and their harmony with the clothes into 
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consideration ; the patterns of  “playing 

woman”, “dragon”, “cleat”,” 

plentifulness”, “hands on waist”, “amulet 

and charm”, “cocklebur” have been 

chosen. Together with the determined 

patterns, the fact of saddlebag which is 

one of the irreplaceable parts of Anatolian 

local weaves  has also been emphasized in 

designs. This study is pretty important for 

keeping the values of rugs and rug 

patterns alive  that are the important  

cultural heritages and handing  them 

down to  the next generations , extending 

them by using in different  areas.  

Key Words: Garment, rug, figüre, 

designe, carpetbag 

1. GİRİŞ 

Tarih boyunca pek çok kültürün 

beşiği sayılan Anadolu uzun bir süre, 

zengin ve çeşitli özelliklere sahip el 

sanatlarının da merkezi olmuştur. Kilim 

dokumacılığı bu el sanatları içinde en 

yaygın olanlarından biridir (Onuk, 

2003;17). Anadolu’da Türklerden önce de 

kilim dokumalar kullanılmasına rağmen, 

Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte bu 

alanda yepyeni bir sayfa açılmıştır (Ölçer, 

1988;11).  

Türklerin tarihini, kültürel yapısını, 

inançlarını, sevdalarını, düşüncelerini, 

renginden ipliğine, motifinden tekniğine 

kadar yansıtmakta olan kilim dokumalar; 

atkı yüzlü bezayağı dokuma örgüsüne 

sahip ve her motifi ayrı bir atkı ile dokunan 

atkı bezemeli, çift yüzlü, tersi ile yüzü aynı 

görünüme sahip iki iplikli bir dokumadır 

(Soysaldı, 2009;27). Dokumanın 

temelinde, dikey uzayan çözgülerle, yatay 

desen ipliklerinin bir araya gelmesi söz 

konusudur  (Aytaç, 2009;1). İhtiyaçtan 

ortaya çıkan dokuma ürünleri, zamanla 

ihtiyacı karşılamanın ötesine geçerek, 

estetik kaygılar taşımaya başlamış, 

birbirinden ayrılan giyimler ya da 

hayvanlara vurulan damgalar gibi, söz 

konusu boy veya oymağı diğerlerinden 

ayırmaya yarayan bir renk ve motif 

sembolizmi ile yüklü hale gelmiştir (Ölçer, 

1988;11).  

Kilimler Anadolu’da halk arasında 

sözsüz bir iletişim aracı gibi, bir eşyanın, 

canlı ve cansız varlıkların, soyut 

kavramların ve bunlar hakkındaki düşünce 

ve duyguların sembollerle dile getirilmiş 

halidir. Duygu ve düşüncelerin aktarıldığı 

bir yöntem olan kilim insanla evren 

arasındaki yakınlaşmaya yardımcı olmakta, 
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nasıl ki bir dilin kelime dağarcığı 

sembollerden oluşuyorsa, dokuma 

yaygılarda da anlatılmak istenen 

düşünceler, sembollerle ifade edilmektedir 

(Acar, 1975;6). 

Kilim desen ve motifleri; doğal 

çevre, bitkiler, hayvanlar, eşyalar, gibi 

varlık ve nesnelerin, dokuma tekniklerine 

uygulanmasıyla meydana gelir (Acar, 

1982;25). Kilim dokumalar; herhangi 

bir  taslak, eskiz, çizilmiş bir desen 

olmadan,  anneden kıza nesilden nesile 

aktarılarak bir usta çırak ilişkisi içinde 

öğrenilir. Desen ve renklerin ezbere 

uygulandığı kilimlerde, ustalık seviyesine 

gelindiğinde, zihinde kalan eski kilimin 

kopyası kompozisyonun ana kurgusu 

olarak alınıp üzerine özgün ilaveler 

yerleştirilir ve böylece dokunan her bir 

kilim özgünleşerek bir sanat eserine 

dönüşür (Soysaldı, 2009;50).  

Anadolu kilimlerinde her biri başka 

anlama gelen çok zengin bir motif çeşidi 

vardır.  Bu motiflerden bazıları sırası ile; 

Eli belinde motifi, dişiliği simgeler. 

Motif, sadece analık ve doğurganlığı değil, 

aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, 

mutluluk ve neşeyi de sembolize eder. 

Koçboynuzu motifi, bereket kahramanlık, 

güç ve erkekliğin sembolüdür. Bereket 

motifi, sonsuz mutluluğu, bolluk ve 

bereketi simgeler. İnsan motifi, erkek ve 

kız çocuklarını betimler. Saç bağı motifi, 

evlilik isteği göstergesidir, doğumu ve 

çoğalmayı sembolize eder. Küpe motifi, 

cinselliği sembolize eder. Bukağı motifi, 

ailenin devamını, aşk ve birleşimi 

sembolize eder. Suyolu motifi, yaşamı 

simgeler. Pıtrak motifi, nazardan 

korunmayı sembolize eder. El, parmak, 

tarak motifi, kuvvet, kudret ve hükmetme 

gücünü simgeler. Muska ve nazarlık motifi, 

nazarı uzaklaştırıcı muskayı sembolize 

eder. Göz, görsel algıyı ve entelektüel 

algıyı sembolize eder. Yılan motifi, insanın 

ruhunu, kuvveti, ölümsüzlüğü ve dünyanın 

yaradılışını sembolize eder. Ejder motifi, 

hazinelerin bekçiliğini, hava ve suyun 

hâkimiyetini temsil eder. Akrep motifi, 

şeytanın ruhunu, kötü niyeti ve nedensiz 

kavgayı temsil eder. Kurtağzı, kurt izi, 

canavar ayağı motifi, iyimserliğin ve 

korunmanın simgesidir, ışığı ve güneşi 

sembolize eder. Hayat ağacı motifi, sürekli 

gelişim ve değişim içinde yaşayan evreni 

sembolize eder. Damga im motifi, 

Türklerin varoluşunun simgesidir. Kuş 

motifi, bazen sevgi, sevgili bazen ölen 

kişinin ruhu, kuvvet ve kudreti temsil eder, 
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kutsaldır, özlemdir, haber beklentisidir 

(Erberk,2002). 

Motiflerin birleşmesiyle elde edilen 

kilimler çok çeşitli amaçlarla 

kullanılmaktadır. Kilim dokumalar içinde 

heybe halkın en çok kullandığı 

dokumalardandır. Heybe; içerisinde ürün, 

yiyecek vb. herhangi bir materyal taşımak 

için omuza atılarak ya da binek hayvanı 

üzerinde kullanılan iki gözlü torba olarak 

tanımlanmaktadır. Hayvan sırtına atmak 

için orta alanı uzun tutulur. İnsanlar 

tarafından taşındığında boyundan geçirilip, 

gözlerden her biri, ön ve arka tarafa almak 

için orta yeri açık (yarık) bırakılmaktadır 

(Deniz, 2007:1,2; Soysaldı, 2009:192). 

Heybede bulunan iki adet torba birbirine 

dokuma parçası ile bağlanmaktadır ve bu 

torbalara “heybe gözü”, aradaki bağlantı 

kısmına da “heybe ağı” adı verilmektedir 

(Atlıhan, 1999:37). Heybenin arkası düz 

dokuma olup, ön tarafında çeşitli motifler 

bulunacağı gibi her iki tarafı düz dokuma 

olan türlerine de rastlanmaktadır (Eliçin ve 

diğ. 2000: 37 ). Günlük yaşamın bir gereği 

olarak insanlar; giysilerini, erzaklarını, 

dokudukları heybe ve çuvallarda korumaya 

almışlardır. Bugün hala bazı dokumacılık 

merkezlerinde depolama ve taşıma amaçlı 

bu dokumalar üretilmekte ve Türk 

insanının günlük yaşamının içerisinde yer 

almaya devam etmektedir (Ölmez ve 

Etikan, 2014;58). 

Ancak günümüzde; çevresinde 

gördüğü bitkilerden, hayvanlardan, 

eşyalardan veya ninelerinin anlattığı eski 

masallardan esinlenerek oluşturdukları 

sembolik yanışları (motifleri) dokumalara 

aktaran dokuyucular, ne yazık ki artık 

yaşanan değişimlerden dolayı 

geçmişlerinden uzaklaşmaya (Aytaç, 

2009;1), dokumalar ise, bazı bölgeler 

dışında eski özelliklerini yitirmeye 

başlamıştır (Gerçek, 1982). 

Önemli bir kültürel miras olan kilim 

ve heybe dokuma geleneğini devam 

ettirmek ve gelecek nesillere aktarabilmek 

için tasarımcılara da görevler düşmektedir. 

İnsanların moda eğilimleri, modayı 

yakalayabilme ve farklı olma çabaları, 

giyim alanında tasarımın önemini ortaya 

çıkarmaktadır. Esin kaynağı olarak, 

toplumun kültürel özellikleri, sosyal yapısı 

ve tarihî geçmişini yansıtan kilim motifleri 

ve heybeler tasarımcı için zengin bir 

kaynak oluşturmaktadır (Yüceer, 

2014;131).  
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Bu çalışmanın amacı; gelenekçi 

tasarım anlayışı ile anlam yüklü Anadolu 

kilim motiflerini ve heybe dokumalarını, 

özgün değerlerini koruyarak çağdaş kadın 

giysi parçalarına yansıtmaktır.  

Çalışma; Geleneksel Anadolu kilim 

motiflerinden; anlamları ve giysilerle 

uyumu göz önünde bulundurularak; 

oynayan kadın, ejderha, koçboynuzu, 

bereket, eli belinde, muska - nazarlık ve 

pıtrak motifleri ile sınırlandırılmıştır. 

Belirlenen motiflerle birlikte Anadolu yerel 

dokumalarının vazgeçilmez ürünlerinden 

heybeler de biçimleri itibari ile giysi 

tasarımlarında vurgulanmaya çalışılmıştır. 

2. TASARIMLARDA KULLANILAN 

MOTİFLER VE YÜKLENEN ANLAMLARI 

Araştırma kapsamında tasarlanan 

giysilerde kullanılan kilim motifleri (Çizim 

1); 

 

 Çizim 1 

 Sırası ile; oynayan kadın motifi (a)-

neşeyi, eğlenceyi ve hareketi simgeler, 

Ejderha (b)- hazinelerin ve hayat ağacı gibi 

sırlı nesnelerin koruyuculuğunu sembolize 

eder, koç boynuzu motifi (c)- bereket, 

kahramanlık, güç ve erkekliği simgeler, 

bereket motifi (d)- evrenin yapısını, 

hareketini, yaşam ve ölüm döngüsünü, 

bereketi, bolluğu ve sonsuz mutluluğu 

simgeler, eli belinde motifi (e)- dişiliği, 

analığı, doğurganlığı, uğur, bereket, 

kısmet, mutluluk ve neşeyi simgeler, 

muska ve nazarlık motifi (f)- nazarı 

uzaklaştırıcı muskayı sembolize eder pıtrak 

motifi (g)- kötü gözden korunmayı 

simgeler(Erberk,2002). 
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3. TASARIMLAR 

Çalışmada; kilim motiflerinin ve 

heybe formunun vurgulandığı 7 adet giysi 

tasarlanmıştır (Çizim 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 2  
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Çizim 3’de oynayan kadın 

motifinden esinlenilerek elde edilen bir 

elbise tasarımı görülmektedir. Üst 

bedende motifin kullanıldığı elbisenin alt 

bedenine mini bir etek, üzerine de ayrı bir 

parça olarak, önde ve arkada heybe gözü 

formunda büyük cepler çizilmiştir.  

Kilimlerde bulunan renkler ve esin 

kaynakları göz önünde bulundurularak 

tasarlanan giyside, kırmızı, yeşil ve mavi 

renkler kullanılmış, etek uçları ise 

püsküllerle hareketlendirilmiştir. Kumaş 

olarak Türkmen bezi kullanılması ve üst 

bedene nakış yapılması planlanmıştır. 

 

Çizim 3 

Çizim 4’te ejderha motifinden 

esinlenilmiş, etek ve bluz olarak tasarlanan 

bir giysi kullanılmıştır. Şal formunda 

düşünülen bluzu, altındaki büstiyer 

tamamlamaktadır. Etek; altta mini, üstte 

üçgen heybe formunda ayrı bir cep 

kullanılarak iki parça halinde 

tasarlanmıştır. Bluzun önünde ve 

arkasında bulunan motif, etekte stilize 

edilerek kullanılmıştır.  Etek uçları 

püsküllerle hareketlendirilen giysi, kilim 

motifi kullanılarak yapılan bir kemerle 

bütünlük kazanmıştır.  Pembe ve sarı 

renklerin kullanıldığı giysinin dikiminde ise; 

keten kumaş kullanılması ve motiflerin 

nakış tekniğiyle işlenmesi planlanmıştır.  

 

Çizim 4 

Çizim 5’te bulunan elbise tasarımı 

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan 

koçboynuzu motifinden esinlenilerek 

yapılmıştır. Simetrik ve kapüşonlu olan 

elbisenin cepleri üçgen bir heybe 

formundadır ve koçboynuzu motifi bu 

ceplerin üzerinde, bordür olarak 
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kullanılmıştır. Giysi kolları truvakar olup, 

kol uçlarında üçgen bir parça kullanılmış ve 

bu parçaya bordür şeklinde koçboynuzu 

motifi çizilmiştir. Gri ve pembe tonlarının 

kullanıldığı elbisede krep kumaş 

kullanılması ve koçboynuzu motifinin nakış 

tekniği ile işlenmesi planlanmıştır. 

 

Çizim 5 

Çizim 6’da Anadolu’da oldukça 

yaygın olarak kullanılan bereket 

motifinden esinlenilerek elde edilen bir 

elbise tasarımı yer almaktadır. Elbisenin 

üzerine, önde heybe gözü formu verilen 

büyük cepler çizilmiş ve ceplerin üzerine 

bereket motifleri, simetrik olarak 

yerleştirilmiştir.  Üstte bulunan eteğin 

uçları püsküllerle hareketlendirilmiştir. 

Mavi ve kırmızı renklerle tasarlanan 

kıyafetin, dikiminde şile bezi ve keten 

kumaşlar kullanılarak, üzerine nakış 

işlenmesi planlanmıştır. 

 

Çizim 6 

Çizim 7’de bulunan tasarım eli 

belinde motifinden esinlenilerek elde 

edilmiştir. Giysi simetrik bluz ve şalvardan 

oluşmaktadır. Heybe formunda önde ve 

arkada birer cebi bulunan bluzun üzerine 

büyük bir tane eli belinde motifi çizilmiş, 

etek uçları püsküllerle 

hareketlendirilmiştir. Bluzun, atına çizilen 

şalvarın iç bacak kısmı serbest bırakılmış 

ve bileklerde daralarak toplanmıştır. 

Giyside mavi ve kırmızı renklerde üstte 

keten kumaş, altta şifon kullanılması ve 

motifin giysi üzerine nakış tekniği ile 

işlenmesi planlanmıştır. 
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Çizim 7 

Çizim 8’de Anadolu’da yaygın 

olarak kullanılan nazarlık ve muska 

motifinden esinlenilerek tasarlanmış bir 

elbise yer almaktadır. Asimetrik olarak 

çizilen elbisenin sağ tarafında heybe 

formunda üzerinde büyük bir cep olan ve 

uçları püsküllerle hareketlendirilen üçgen 

bir parça, eteğin sağ kısmında bulunan ve 

omuzlardan gelen asimetrik başka bir 

parçayla ön ortada ve arka ortada 

birleşmektedir.  Altta da ayrı bir etek 

bulunmaktadır.  Elbisenin sol omzuna 

zincirlerle bedene tutturulan nazarlık ve 

muska motifi yerleştirilmiştir. Dikimde 

mavi ve kahverengi tonlarında şile bezi ve 

keten kumaş kullanılması, motifin ise; ayrı 

olarak şile bezinden hazırlanması ve 

zincirlerle bedene tutturulması 

planlanmıştır. 

 

Çizim 8 

Çizim 9’da yer alan tasarımda, 

pıtrak motifinden esinlenilmiş bir bluz yer 

almaktadır. Asimetrik bir bluz olarak 

düşünülen tasarımın altına dar bir 

pantolon çizilmiştir. Bluzun solunda üçgen 

heybe formunda büyük bir cep ve bu cebin 

kenarında bordür şeklinde pıtrak motifleri 

çizilmiştir. Dikimde kumaş olarak krep 

kullanılması ve pıtrak motiflerinin nakış 

tekniğiyle işlenmesi planlanmıştır.  

 

Çizim 9 



2016, Yıl 1, Sayı 1  Kilim Motiflerinin ve Heybe Dokumaların Modern Giysilere Yansımaları  Derya ÇELİK 

 

37 
 

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

               Her biri ayrı bir değer taşıyan 

maddi kültür varlıklarının yaşatılması ve 

gelecek nesillere aktarılması oldukça 

önemlidir. Bu değerler içinde; başta el 

sanatları olmak üzere geleneksel giysiler 

vd., teknolojik gelişmeler gibi nedenlerle, 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

El sanatları içinde Anadolu 

kültürünün en önemli kültürel 

değerlerinden biri olan kilim dokumacılığı 

ve kilim motifleri, anadan kıza nesilden 

nesile aktarılarak bugünlere gelmiştir. 

Ancak artık günümüzde yerini kullanımı ve 

elde etmesi daha kolay olan halıya 

bırakmaktadır. Pek çok amaca hizmet 

eden kilimlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında moda tasarımcılarına da 

önemli görevler düşmektedir.  

Tasarım, her boyutuyla günümüzün 

ve geleceğin temel rekabet faktörlerinden 

biri haline gelmiştir. Kültürel etkileşim, 

sosyal paylaşım, estetik ve sanatsal bakış 

açısı eğitimle birleşerek geleneksel sanat 

beğenisine dayalı yeni ürünler yaratmada 

temel oluşturmaktadır. Küresel ticaretin 

gelişimiyle, tasarım projelerinin çoğu artık 

kültür çeşitliliğine dayanmak zorundadır. 

Kültürlerin ürettiği yerel ürün kimlikleri ve 

ürün dilleri dünya pazarında çeşitlilik 

içinde yer alacaktır. (Bayrakçı, 1998). 

Tasarıma verilen önemin artması; 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 

geleneksel el sanatlarına daha çok sahip 

çıkılmasına katkı sağlayacaktır, ancak 

burada dikkat edilmesi gereken, 

geleneksele çağdaş yorumlar katarken 

özgün değerlerini korumaktır.   

 

KAYNAKÇA 

Acar Balpınar, B. (1975). Kilim ve 

Düz Dokuma Yaygıları,  Apa Ofset 

Yayınları, İstanbul. 

Acar, Balpınar, B. (1982). Kilim, 

Cicim, Zili, Sumak; Türk Düz Dokuma 

Yaygıları. Eren Yayınları. İstanbul.  

Aytaç, A. (2009). Yukarıçiğil 

Kilimleri. Yukarıçiğil Belediyesi Kültür 

Yayınları, Konya. 

Arslan, Yüceer, H. (2014). “Kolon 

Dokumaların Giysi Tasarımında 

Kullanılması”, Motif Akademi Halkbilimi 

Dergisi. Sayı. 1. 

Atlıhan, Ş. (1999). “Batı Anadolu’da 

Yaşayan Yörüklerde Heybe ve Torba 



2016, Yıl 1, Sayı 1  Kilim Motiflerinin ve Heybe Dokumaların Modern Giysilere Yansımaları  Derya ÇELİK 

 

38 
 

Dokumalar” Erdem-Halı Özel Sayısı I, 

cilt:10.  

Bayrakçı, O. (1998). Pazarlarda 

Küreselleşme, Gümrük Birliği ve Türk 

Tasarım Eğitimi. İTÜ Endüstriyel Tasarım 

Toplantıları I, İstanbul. 

Deniz, B. (2007). “Tekstil Ürünlerini 

Saklamada Kullanılan Halı ve Düz 

Dokumalar”, Atatürk Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi. Sayı. 12.  

Eliçin, A., vd., (2000). Kıl 

Keçilerinden Elde Edilen Üst-Alt Kılların 

Bazı Fiziksel Özellikleri ile Kullanım 

Şekilleri, Ankara:58. 

Erberk, M. (2002). Çatalhöyük’ten 

günümüze Anadolu Motifleri. Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara. 

Gerçek, G. (1982). “Eskişehir ve 

Civarı Cicim ve Sili Dokumacılığı”, Türk 

Etnoğrafya Dergisi, sayı.17. 

Görgünay Kırzıoğlu, N. (1994). 

Eşme Kilimleri. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 

Yayını, Ankara. 

Onuk, T. (2003). Şanlı Urfa 

Karakeçeli Kilimleri, Atatürk Kültür 

Merkezi Yayını, Bilimsel Araştırma Dizisi:1, 

Ankara. 

Ölçer, N. (1988). Türk ve İslam 

Eserleri Müzesi: Kilimler, Eren Yayıncılık ve 

Kitapçılık, İstanbul. 

Ölmez, F.N. & Etikan, S. (2014). 

“Muğla Yöresi Heybe, Torba ve Çuval 

Dokumaları”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Hakemli Dergisi. ART-E Teke Yöresi 

Kültürel Değerleri Özel sayısı. 

Soysaldı, A. (2009). Düz Dokuma 

Teknikleri ve Teknik Desen Çizimleri. 

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara. 


