
lbeyli yöresi, Sivas şehir merkezi ile Şarkışla arasında 
42 köyden meydana gelen otantik bir muhittir. Köy-
lerin tamamında İlbeyli Türkmenleri yaşar. Anadolu 
Türk/Türkmen kültürünü uzun yıllar yaşatmayı ba-
şarmış olan bu yöremiz ne yazık ki teknolojik geliş-

menin oluşturduğu kültür erozyonundan etkilenerek köklü 
kültürünü ağır ağır terk etmektedir.

Bir halk kültürü deryası olan yöre, dokumalarıyla da ön pla-
na çıkmıştır. 1319 (1903) tarihli Sivas Salnamesinde, Rişvan 
kilimleri, Kürt perdelikleri, Muşebekli kilimler, yanında İl-
beyli kilimlerine de geniş yer verilmiştir.

Kökboyanın ustaca hazırlandığı, renklerin büyük bir ahenk-
le bir araya getirildiği ve mahir ellerin zarif nakışlar vurduğu 
yörede dokumacılık kapsamlı bir konudur. Biz bu konuya 2. 

baskısını hazırlamakta olduğumuz Sivas’ta İlbeyli Türkmen-
leri adlı kitabımızın 3. cildinde geniş yer verdik. Bu kısa yazı-
mızda ise yörenin kirkitli dokumaları hakkında özet bilgiler 
vermekle yetineceğiz. 

Konuyu yalın bir şekilde işlemek amacıyla, yöre dokumala-
rını alfabetik sıraya göre tasnif edip açıklamak ve aynı başlık 
altında ilgili fotoğrafları sunmak yolunu seçiyoruz. Yazımız-
da yer alan fotoğraflar özel arşivimizden ve Sivas İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır. Başta Bekir Gü-
zeldağ olmak üzere Müdürlük arşivinde yer alan fotoğrafları 
çeken tüm görevlilere teşekkür ediyoruz. 

Yörede uzun yıllar devam eden derleme çalışmalarımız so-
nucunda tespit edebildiğimiz dokuma ürünleri aşağıda sıra-
lanmıştır. Şimdi onları fotoğraflar eşliğinde ele alalım.

İ
Kadir Pürlü

SİVAS İLBEYLİ YÖRESİ KİRKİTLİ DOKUMALARI

Soğuktan korunmak için, palto gibi giyilen bir çeşit erkek giyeceğidir. İpağaci 
adı verilen kilim dokuma tezgâhlarında gövde ve kolları ayrı ayrı dokunur. 
Dokuma işi bittikten sonra, kollar gövdeye ayrıca dikilir. Gövdenin ön cep-
heye gelen düğme alanları genellikle boydan boya renkli nakışlarla süslenir. 

Maşlağın, Sebet (sepet) Abası ve Çoban Abası olmak üzere iki çeşidi var-
dır. Sepet abası, genellikle ahırda-ağılda çalışırken, bacada kar sıyırırken ve 
tarlada herk ederken giyilir. Çoban abası ise, daha çok çobanlar tarafından 
yağışsız havalarda giyilen bir aba çeşididir. 

ABA (MAŞLAH):



Her tarafı nakışlı bir dokuma türüdür. 
Kilim tekniğiyle dokunur. Eskiden be-
şik örtmekte kullanıldığı için bu adı 
almıştır. Güzel görünümünden dolayı 
evlerin duvarlarına süs olarak da asılır

Çanta, azık ve benzeri yiyecekleri taşımakta kul-
lanılan dokuma ürünüdür. Kilimin bitimine doğ-
ru, eğer dokuma tezgâhında boş yer kalmışsa bu 
alan çanta dokunmak suretiyle değerlendirilir. 
Halı tekniğiyle de dokunur. Nakışlarına göre “ağlı 
çente”, “balıklı çente”; dokuma tekniğine göre ise 
“halı çente”, “kilim çente” ve “oyulgama çente”  
gibi adlar alır. 

BEŞİK ÖRTÜSÜ: 

ÇANTA (ÇENTE): 

Atın, kafasının yarıdan fazlasını içine gömerek yem 
yediği, kıldan dokunmuş torbadır. Kilim tekniğiyle 
dokunur. Atın burnu torbanın içine sokulur ve tor-
ba, ağız kısmında bulunan ip askılık vasıtasıyla atın 
boynuna asılır.

AT TORBASI: 

Atı soğuktan korumak ve terlediğinde zarar görme-
sini engellemek için sırtına örtülüp karın bölgesinden 
geçen bağlarla özel şekilde tutturulan ve iç kısmına 
genellikle keçe kaplanan dokuma ürünüdür. Kilim ve 
halı teknikleriyle dokunur. 

AT ÇULU-ÇULTAR: İçerisine temiz kaşıkların doldurulduğu bir 
dokuma ürünüdür. Kilim tekniğiyle dokunur. 
Örme askılığı vasıtasıyla mutfaktaki direğe asıl-
dığı gibi doğrudan duvara da çakılabilir. Kaşıklık 
eskiden “evlük” verilen dip mutfakların önemli 
bir süsüydü. 

KAŞIKLIK:



İçerisine sadece bulgur doldurulup muhafaza edilen çuvaldır. 

İçerisine, hububat ürünleri ile un, bulgur gibi yiyecek mad-
delerinin doldurulduğu dokuma ürünüdür. Kilim tekniğiyle 
dokunur. Çuvallar kullanım amaçlarına göre faklı adlar alır-
lar. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Hacim itibariyle en büyük un çuvalıdır. 

70–100 ölçek (teneke) un alabilen büyük çuvaldır. 

Yaklaşık 8–9 ölçek buğday alabilen küçük çuvaldır. 

Bulgur Çuvalı: 

ÇUVAL: 

Depme: 

Haral-Harar: 

Seklem Çuvalı: 

İçerisine sadece un doldurularak muhafaza edilen çuvaldır. 
“Depme” ve “Haral” olmak üzere ikiye ayrılır. Un çuvallarının 
nakışlarına göre, “yılangoğdu”, “koç buynuzu”, “kayma”, “göğlü 
gıvrım”, “andızlı”, “büyük kayma”, “küçük kayma”, “çalma”, “yan-
lama” gibi çeşitleri vardır. 

Un Çuvalı: 



Sergi amacıyla tabana/yere serilen halılardır. 
Daha çok köy odalarında ve camilerde görülürler. 
Ebatları ve motifleri çeşitlidir. 

Sedire serilmek amacıyla dokunan 
halılardır. Bu yüzden enleri dardır. 
Halı yastıklarla uyumlu olmaları için 
daha çok kırmızı zeminli olarak do-
kunurlar. 

Taban-Yer Halısı:

Makat/Sedir Halısı:

“Argaç, arış ve ilme ipliklerinden meydana gelmiş, tüylü (havlı) bir dokuma-
dır.”  İlbeyli yöresinin en iyi halıları, Koyuncu köyü ile Kayadibi bucağı arasın-
da kalan ve yörede “Gölevi” adıyla bilinen mıntıkada dokunurdu. Ne yazık ki 
bu köylerde bile şimdi birkaç tezgâh kalmıştır. Halı dokuma ürünlerine, daha 
çok kullanım amaçlarına göre “yer halısı”, “taban halısı”, “makat halısı”, “duvar 
halısı”, “halı seccade”, “halı yastık”, “halı heybe”, gibi adlar verilmiştir. 

İlbeyli halısı hakkında M. Fahreddin Başel 1935 yılında şu bilgileri vermiştir: 
“Kayadibi nahiyesi köylerinde bu gün halı imalatı devam etmektedir. Vilayet 
halkının köylerde oturanlarının % 90’ı giyeceklerini el tezgâhlarında kadınlar 
tarafından imal edilen yünlü ve pamuklu elbiselerle temin etmektedir.” 

İlbeyli halı dokuma ürünlerinin en güzel örneklerini taban halılarında, halı 
yastıklarda ve halı seccadelerde görmek mümkündür. Şimdi bunları ayrı ayrı 
ele alalım:

Çeyiz halısı olup, bilinen seccade ölçülerindedir.

İçerisine kahve değirmeni konulan, 
kilim veya halı tekniğiyle dokun-
muş kılıftır. Halı Kap ve Kilim Kap 
olmak üzere ikiye ayrılır. Renkli ip-
lerden örülmüş askılığından duvara 
asılır. 

HALI

Halı Seccade:

DEĞİRMENLİK 
DEĞİRMEN KABI: 
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Halı yastık evlerde, odalarda duvar diplerine yerleştirilip önü-
ne minder konulan ve oturanların rahatça sırtını verip üze-
rine kollarını koyduğu bir yastık türüdür. Bu yastıkların ön 
yüzüne bir kılıf gibi tutturulan halı dokuma ürününe yörede 
“halı yastık” adı verilmiştir. Ebatları sabit olan İlbeyli halı yas-
tıkları motifleri bakımından büyük bir zenginlik arz ederler.

Azık ve yiyecek taşımaya yarayan üç parçalı dokuma ürü-
nüdür. Kilim ve halı teknikleriyle dokunur. Kilim tekniğiyle 
dokunanlara normal olarak “heybe”, halı tekniğiyle doku-
nanlara “halı heybe”, oyulgama tekniğiyle dokunanlara ise 
“oyulgama heybe” adı verilir. Orta kısımdaki açıklıktan baş 
sokulduğunda heybenin bir parçası öne, diğer parçası arkaya 
gelir. Bu şekilde ağırlık omuzlara biner ve içine konan yük ra-
hat taşınır. Heybe yine dengeli bir şekilde at veya eşeğin sırtı-
na konularak yiyecek ve yük taşımada kullanılır.

Karşıdan bakıldığında alt, üst ve yanlarda kalan kısımları-
na “ayak”, nakışlı alanın kenarındaki beyaz kısımlara “astar”, 
heybenin ağzını kapatmaya yarayan kısımdaki deliklere “ilik”, 
iliklerin içinden geçen ve heybeyi kilitlemeye yarayan örül-
müş süslü iplere “kiti” veya “kit” adı verilir.  Heybenin nakışla-
rına göre, “balıklı heybe”, “ağlı heybe”, “dört gıvrım”, “handız-
lı, “tetik heybe”, “böğrekli heybe”, “eli böğrü”, “goç buynuzu”, 
“oyulgama heybe” gibi çeşitleri vardır. Sayılan bu heybe çeşit-
leri arasında en çok tutulanı “balıklı heybe”dir. Ondan sonra 
“ağlı heybe” gelir. Heybeleri şimdi dokuma tekniklerine göre 
ele alalım:  

Halı tekniğiyle dokunmuş heybedir

Halı Yastık: HEYBE (HÂĞBE): 

Halı Heybe: 

Süs olarak duvara asılmak amacıyla dokunan halılardır. Genel-
likle alt kenarları püsküllü olur. 

Duvar Halısı:



Oyulgama tekniğiyle dokunmuş heybedir

Oyulgama Heybe: 

Kilim tekniğiyle dokunmuş heybedir. 

Eşek veya katırın sırtına konularak, içine azık, kap kacak 
gibi birçok değişik yüklerin denk edilip taşındığı iki gözlü 
bir dokuma çeşididir. Kilim tezgâhında dokunur. “Nakış-
lı hurç” ve “düz hurç” olmak üzere ikiye ayrılır. Düz hur-
cun ise, “tahtalı hurç” ve “çıbıhlı” (çubuklu ) hurç” olmak 
üzere iki çeşidi vardır. 

Kilim Heybe: 

HURÇ: 



Tahta ve çubuklardan oluşan na-
kışsız kilimdir. Döşeme amaçlı 
olmayıp, üzerinde buğday yıka-
ma ve üzerine buğday serme gibi 
değişik işlerde kullanılır. 

Genel olarak 1 tahta ve 1 nakış sı-
rası takip edilerek dokunan kilim-
dir. Bu tahta ve nakışların da arala-
rına daha enli olan başka bir nakışlı 
bölüm yerleştirilir ki, kilim adını 
bu nakışların sayısına göre alır. Ko-
lanlı kilimlere 5 Nakışlı, 7 Nakışlı 
ve 9 Nakışlı gibi adlar verilmiştir. 

Derede buğday yıkamak için yarar-
lanılan kilimdir. İki adet dokunur. 
Birisi dere yatağına “Sal” olarak se-
rilirken, diğeri de üzerine yıkanmış 
buğday konmak üzere derenin yanı-
na serilir ve üzerine yıkanmış buğ-
day yığılır. 

Üzerine yıkanmış buğday serilip ku-
rutulan kilimdir. 

“Kilim, çözgülerin renkli desen ipliği (çeşit ipi) ile örtüldüğü, tersi ile yüzü bir, düz dokumadır.”  İlbeyli yöresinde bu teknikle dokunmuş 
çok çeşitli dokuma ürünleri mevcut olup yöre bir dönem neredeyse kilimleriyle ön plana çıkmıştır. Gölevi adıyla bilinen mıntıkadaki 
köylerin, özellikle de Menşürlü, Kabasakal ve Savcun’un kilimleri çok tutulur. Yörenin bu zenginliğine dikkat çeken 1319 (1903) tarihli 
Sivas Salnamesinde İlbeyli kilimleriyle ilgili şu bilgiler yer almaktadır:     

“3. İlbeyli Kilimleri: Bunlar da Rişvan kilimleri gibi ufak ölçülerde bazen tek ve çoğunlukla çift olarak dokunur. Sağlamlık bakımından 
bunlar Rişvan’dan geri kalmaz. Fakat onlar kadar güzel ve tanınmış olmadığından fiyatça onlardan düşüktür. Bunlara İlbeyli kilimi 
denilmesi çoğunlukla bu çeşit kilimlerin İlbeyli bucağında dokunmasından ileri gelir. Bununla beraber diğer bazı köy ve kasabalarda 
dahi o gibi kilimler yapılır ve nakışlarına göre Mihraplı, Kolanlı ve Boncuklu gibi adlar verilir ve çeşitlere ayrılır.

4. Muşebekli Kilimler: ... Nakışları arasında süs için bir takım delikler bırakılmıştır ki, bunlara Muşebek denilip adı geçen kilimlerin 
Muşebekli adını almasına sebep olur. Tonus ilçesinden sonra Muşebekli kilimler çoğunlukla İl merkezine bağlı İlbeyli bucağı köyle-
rinden Kabasakal, Söğütçük, Keçili, Koyuncu, Güney, Hanlı, Kayadibi, Çongar vb. birçok İslam köylerinde dokunmaktadır. Merkez 
sancağına bağlı Zara, Kangal ve Yıldızeli gibi diğer ilçelerin kasaba ve köylerinde dahi çokca Muşebekli ve Elbeyli usulü yan kilimleri ve 
âniya denecek ikinci çeşit kilimler çıkar.”  

Salnamede yer alan bilgilerden İlbeyli kilimlerinin büyük bir zenginlik arz ettiği anlaşılmaktadır. Kilimler kullanım amaçlarına göre 
“taban kilimi”, “makat kilimi”, “namazlağa”, “sal kilimi-salgan kilimi”, “sergi kilimi”, “beşik örtüsü”, “tüylüce”, “yük perdesi”, “çul kilim” gibi 
adlar alır.

İlbeyli kilimlerine nakışlarına göre, “düz ”, “mihraplı”, “kolanlı”, “boncuklu”, “masıralı” gibi adlar verilmiştir. Şimdi kısaca bunları da ele 
alalım: 

Düz Kilim: Kolanlı Kilim: Sal Kilimi
Salgan Kilimi: 

Ağ (Ak) Kilim: 

KİLİM: 
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Masura kullanılarak dokunan kilimdir. Bu kilimlere yörede 
“delikli kilim”, “ince kilim” de denilir. 

Masıralı Kilim: 
Tahta, çıbık (çubuk) ve boncuk adı verilen bölümlerden 
oluşan nakışsız kilimdir. 

Ana motifi “mihrap” olan kilimlerdir. Zeminindeki hâkim 
olan renklere göre kilimlere yörede “sarı kilim”, “ağ (ak-
beyaz) kilim” ve “göğ (gök-mavi) kilim”  gibi isimler verilmiş-
tir. Yine, yörede kilim tekniğiyle bazı giyecekler de dokunur. 
“aba-maşlah” ve “şal” bunun en güzel bir örnekleridir. 

Kilim veya halı tekniğiyle dokunmuş seccadedir. 

İçerisine oklava konulan, kilim veya halı tekniğiyle dokunmuş 
kılıftır. Kilim ve halı teknikleriyle dokunur. Dokunma şekline 
göre “halı oklavalık” veya “kilim oklavalık” adlarını alır. 

Boncuklu Kilim: 

Mihraplı Kilim: 

NAMAZLIK (NAMAZLAĞA)

OKLAVALIK: 



Kilim tekniğiyle üretilen tamamı nakışlı dokuma ürünüdür. 
Aşiret hayatının yaşandığı dönemlerde develerin üstündeki 
yükleri, özellikle de yatakları örtmeye yaradığından “yük per-
desi”, “yük örtüsü” adını almıştır. Evlerde “yüklük” adı verilen 
yatakların bulunduğu bölüme örtüldüğü gibi süs olarak du-
varlara da çakılır. 

Perde, zemin renkleri farklı olan iki veya üç ayrı kanat halinde 
dokunur. Renk ve motif yönünden çok zengin olan perdeler 
büyük bir emeğin mahsulü olup adeta Anadolu dokumacılı-
ğının şaheserleridirler. Üretimi tamamen sona ermiş olan bu 
dokuma ürününün en güzel örneklerini bugün İlbeyli köyle-
rinde görmek mümkündür. 

Gülü Pürlü Kaya tarafından 1963 yılında dokunan yük per-
desinde yöresel adıyla şu motifler yer almaktadır: Tek kıvrım, 
tavuk kursağı, tek kayma, çift kayma, küt kayma, kurt izi, içli 
tetik, göz, götçe, eli böğründe, tetik, kıvrım, çift kıvrım, su 
çekme, bıçak burnu, göğlü kıvrım, bıtırak, tırtıl sırtı.

Bele sarılan ve beli oldukça pek (sağlam) tutan bir giyecek-
tir. Eskiden, kadınlar ve erkekler tarafından giyilirdi. Şim-
di tamamen ortadan kalkmış olan şal, “İpağaci”de (kilim 
tezgâhında) dokunur ve erişi (çözgüsü) rengârenk iplerden 
ıyılırdı. Bu erişlerin üzerine de yine değişik renkli iplerden 
çeşitli nakışlar vurulurdu. Şal, halen İlbeyli yöresinde yaşlı 
kadınlar tarafından giyilmektedir.

Kilim tekniğiyle dokunmuş yastık yüzüdür. Yörede “oyulga-
ma” tekniği adı verilen yolla dokunmuş olanlarına “oyulgama 
yastık” adı verilmiştir. 

Koyunlara verilmek üzere içinde tuz taşınan ve genellikle 
çobanlar tarafından kullanılan, halı tekniğiyle dokunmuş 
küçük çantadır. 

Odalarda sırtı yaslanmaya yarayan yastıkların yüzüne kapla-
nan dokuma ürünlerine genel olarak “yastık” adı verilmiştir. 
Bu yastıklar dokuma tekniklerine göre, halı yastığı, şal yastık, 
oyulgama yastık, gibi adlar alır. Bakınız: Halı Yastık

Keçi tiftiğinden özel şekilde dokunan bir dokuma ürünüdür. 
Süs olarak duvara çakılır veya battaniye gibi yatakların üze-
rine örtülür
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