
itibaren KiJi Kalesi ve şehri Silistre bey
lerbeyliğine dahil edildi. Bölge ile yakın 

dan ilgilenen Rusya zaman zaman KiJi'yi 
tehdit altında bulundurdu. Rusya ile ya
pılan savaşlarda bölgedeki diğer iskeleler 
gibi Ki li de askeri nakliyatta kullanıldı. 
1184'te (1770) Tuna'nın sol sahilindeki 
kalelerle birlikte Rusya'nın işgali altına 
girdiyse de Küçük Kaynarca Antiaşması 
ile Osmanlılar'a iade edildi. 1790'da Po
temkin tarafından kuşatıldı ve teslim 
alındı. 1792'deki Yaş Antiaşması ile Os
manlılar'a geri verildi. 1806'da yeniden 
işgale uğradı. 1812 Bükreş Antiaşması ile 
iki devlet arasında Prut nehri sınır kabul 
edildi. Kırım harbi sonunda imzalanan Pa
ris Antiaşması ile ( 18 56) Rusya. Besarab
ya'nın Kili dahil Kahul (Cahul. Kahulu). İs
mail ve Bolgrad kazalarından mürekkep 
kısmını Osmanlı hakimiyeti altında olmak 
şartıyla Bağdan beyliğine terketti. Bu sı
nır düzeltmesiyle Rusya. Edirne Antiaş
ması'yla ( 1829) Tuna ağzında elde ettiği 
bir kısım toprakları iade etmiş oldu. 

1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonun
da imzalanan Berlin Antiaşması ile (ı 3 
Temmuz 1878) Romanya bağımsızlığını 
kazandı. 1856 Paris Antiaşması ile Rus
ya'dan aldığı Besarabya topraklarını tek
rar Rusya'ya verdi. Tuna deltasını teşkil 
eden adalarlaYılan adası . Kilya. Sünne. 
Mahmudiye. İsakça. Tulçı, Maçin, Baba
dağı . Hırsava •. Köstence ve Mecidiye ka
zalarını içine alan Thlçı sancağı Roman
ya'ya ilhak edildi. Fakat 1878'den 1918'e 
kadar bu bölge de bütün Besarabya gibi 
Rus işgali altında kaldı. 1918'de Kili dahil 
Besarabya tekrar Romanya'ya verildi. 
1940 yılına kadar Romanya'nın idaresin
de kalan Besarabya bu tarihte Stalin tara
fından tekrar işgal edildi ve parçalandı. 
Kuzey kısmı ile Kili dahil güney toprakları 
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne 
verildi. Kili. bugün Ukrayna Cumhuriye
ti'nde 25.000 dolayında nüfusa sahip, 

başlıca ekonomik faaliyeti balıkçılığın ve 
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gemi yapımının teşkil ettiği bir liman 
şehridir. Şehrin tarihi kalesi günümüze 
ulaşmamıştır. 
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Yöreye göre çözgü veya arış denilen di
key ve atkı, geçki. argaç. arageçki ya da 
argeç denilen yatay ipleri e dokunan, iki 
tarafı aynı. havsız yaygılara k ilim adı veri
lir. Bazan ipierin dikey veya yatay yoldan 
ilerletilmesiyle yahut birkaç çözgü atiatıl

masıyla motif işlenmiş cicim (cecim) . zili 
(sili). sumak gibi diğer düz dokuma yaygı
lara da kilim denilir. Nitekim Ahmed Ve
fik Paşa kilimi "ince ve tüysüz halı" olarak 
tarif ederken uzun kıllısına zilü denildiği
ni belirtir (Lehçe-i Osman!, II, 1015). Divô.
nü lugati't-Türk gibi eski kaynaklardan 
Türkler'in halı, kilim. keçe benzeri yaygl
lara keviz 1 kiviz 1 kidiz dedikleri öğrenil
mekte (Ciauson, s. 692, 707) ve bu kelime
nin küçük telaffuz farklarıyla Anadolu'
nun bazı yörelerinde bugün de yaşadı
ğı görülmektedir (Derleme Sözlüğü, VIII, 
2951, 3056). Kilim kelimesinin kökeni tar
tışmalıdır. Genelde aslının Farsça olduğu 
ve bu dilden Urduca ileTürkçe'ye, Türk
çe'den de Moğolca, Rusça ve Arapça ile 
Kafkas ve Balkan dillerine geçtiği kabul 
edilmektedir (Doerfer. IV, 4-7, nr. 1718; 
krş . Rasonyi, 1X/1 03 [ 1971 ı. s. 622-623 ). 
Arapça'da kilimkarşılığında daha çok bi
sat, firaş. namt. kisa ve marY gibi keli
meler kullanılır. 

En eski yaygılar dokunuşlarındaki ko
laylık ve basitlik sebebiyle kilim türünde 

Konya 
yöresinde 

dokunmuş, 

bere ket. 
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olmalıdır. Günümüze ulaşan kilim tekni
ği ile dokunmuş en eski parça firavunlar 
Mısır'ının XVIII. hanedan dönemine aittir 
ve IV. Tuthmosis'in (m.ö. 1425-1408) me
zarından çıkarılmıştır. Anadolu'da da Gor
dion (Yassıhöyük) kazılarında Frigler'e ait 
(m.ö. 1200-600)yün, keçi kılı, keten gibi 
malzemeden yapılmış sumak, cicim ve 
kilime benzer dokuma parçaları ele geçi
rilmiştir. Güney Sibirya'daki Pazırık'ta 
milattan önce V-IV. yüzyıllara tarihlenen 
ünlü Hun halısıyla birlikte keçe ve düz 
dokuma yaygılar. Kuzey Moğolistan 'da da 
Noin- Ula'da atkı yüzlü dokuma .. atkı atia
malı ve sarmalı cicim, zili ve su mak ör
nekleri bulunmuştur. Aynı şekilde Peru'
da bulunan ve milattan önce VIII-ll. yüz
yıllar arasına tarihlenen parçalar bu tür 
dokumaların her kıtada eskiden beri bi
lindiğini göstermektedir. 

islami döneme ait en eski kilim parça
ları Fustat'ta bulunmuştur ve halen New 
York Metropolitan Museum'da muhafa
za edilmektedir. Desen ve teknik yönle
riyle Anadolu kilimlerine çok benzeyen at-

Giresun Sebinkarahisar'da dokunmuş XVIII. yüzyıla ait kan· 
dil ve çiçek desenli kilim (Ankara Etnografya Müzesi) 
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kı yüzlü bu parçalar VIII ve IX. yüzyıllara 
tarihlenınektedir (Acar, Kilim-Cicim, s. 
14) . Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesin
den sonra Konya, Kayseri, Sivas, Aksaray 
gibi birçok merkez halılarıyla ün kazan
mıştır. Halı sanatını bilen bir milletin kili
mi bilmemesi mümkün değildir. Selçuk
lu kilimierinden günümüze örnek kalma
mış olmakla birlikte dünyanın en eski 
düğümlü Türk halıları sayılan XIII. yüzyıl 
Selçuklu halılarındaki karakteristik geo
metrik motifler. bugün dahi Anadolu '
nun çeşitli yerlerinde dokunan kilimieri 
süslemektedir. Bu da yüzyıllar boyunca 
devam eden bir geleneğe işaret eder. Ni
tekim Mevlana Celaleddin-i Rumi Meş
nevi'de değersizlik örneği olarak sık sık 
"köhne (eski) kilim gibi" benzetmesini 
yapmaktadır (mesela ı ı, bey it ı 58 ı , 28 ı 5). 
Mevcut en eski Türk dokuma yaygıların
dan biri Washington Textile Museum'da
dır. Holbein halı grubu desenindeki kQfi 
bordürlü sumak türü bu yaygı parçası XV 
veya XVI. yüzyıllara tarihlenmektedir. 

XVI-XVIII. yüzyıllara tarihlenen bazı ki
limler üsiQpları bakımından saray kilim
leri adıyla anılır. Halkın dokuduğu ki
limlerde genellikle geometrik stilize mo
tifler yer aldığı halde bunlarda bitki mo
tifleri tercih edilmiştir ve bu sebeple XVI. 
yüzyıl saray halılarına yakınlık gösterirler. 
Desen modeli olmadan dokunmaları im
kansız görülen bu kilimierde atkılara yer 
yer hafif, yer yer güçlü bastırılarak eğri 
hatlar elde edilmiş, bazı yerlerde ise tek 
kenetleme ile fardalar (aş . bk.) kapatıl
mıştır. Zor bir teknik uygulanan bu kilim
Ierin en azından bir kısmının saray atölye
lerinde dakunduğu tahmin edilmektedir. 
Bu türün en eski örneklerinden biri Bey
şehir Eşrefoğlu Camii'nde bulunmuş olup 
Konya Mevlana Müzesi'nde muhafaza 
edilmektedir (Envanter m. 85 7) . XVI. yüz
yıl sonu ile XVII. yüzyıl başlarına tarihle
nen kilim (Yetkin, ITK Belleten, XXXVII 38 
1 I 97 I ı. s. 2 I 8-2 I 9; farklı tarihierne için bk. 
Anato/ian Kilims, I, nr. I) 2,05 x 1,28 m. 
ebadındadır ve bakiava şeması veren 
koyu mavi şeritlerin meydana getirdiği 
ovallerin içine samani beyaz zemin üze
rine açık mavi renkte iri palmet motifle
riyle süslenmiştir. 

Genel olarak geometrik stilize motifle
ri n uygulandığı Anadolu kilimlerinin mü
zelerde bulunan en eski örnekleri XVIII. 
yüzyıla aittir. Anadolu kilimieri Türkmen. 
Yörük, Kürt kilimi gibi genel; Eşme (Ma
nisa). Kayabaşı (Silifke), Emirdağ , Dazkırı 

(Afyon). Pınarbaşı, Bünyan, Avşar (Kayse-

Mersin civarında dokunmuş cicim seccade 
(özel koleksiyon) 

ri). Şarkışla (Sivas) kilimi gibi dokunduk
ları yerlere ve Dirişan (Malatya). Kirkitli 
(Gaziantep). Şavak(Çemi şkezek), Beritan 
(Van) kilimi gibi dokuyan aşiretlere göre 
değişik adlar alırlar; ayrıca sandıklı, kuş
lu, börekli gibi adını motiflerinden alan
lar da vardır. Dokunuş tarzındaki bazı 
farklılıklara göre kilimierin çeşitli tipleri 
bulunmaktadır. Bunlardan önlü arkalı çift 
sıra dikey çözgü ipliklerinin bir ön, bir ar
kadan geçen atkı ipleriyle örüldüğü kilim
ler en yaygın olanlardır." Fardalı kilim" 
denilenlerin desen bulunan yerlerinde 
renkli bir atkı çözgülerin bir altından, bir 
üstünden geçerek bir başka renkteki de
senin sınırına kadar gider ve buradan 
geri döner. Böylece ayrı renklerdeki atkı
lar. çözgüler arasında kendi desen alan
Iarında gidip gelerek birer motif meyda
na getirir. Desenler dokuyucunun arzusu
na göre bölüm bölüm dokunabilir. Belirli 
desen alanlarında gidip gelen atkılar, di
ğer desenin sınırında kendi bölgelerindeki 
en son çift çözgü grubuna dolanarak geri 
döndüklerinden iki ayrı renkteki atkının 
karşılaştığı dikey çizgilerde birer farda 
(ilik, yarık) meydana gelir. Bu iliklerin açık 
bırakılması veya çeşitli yollarla kapatıl
ması ile farklı kilim türleri ortaya çıkar. 



Açık iliklerin uzunluğu 1 santimetreyi 
geçmez; çünkü daha uzun ilikler hem do
kumayı dayanıksız hale getirir hem de ki
lime yırtık görüntüsü verir. Desenler bu 
teknik şartlara uydurulduğundan çoğun
lukla geometrik ve daha çok enine, çap
raz ve kesik çizgilerden meydana gelmek
te, dikey çizgiler ise basarnaklara bölün
mektedir. Bu tür kilimiere hemen hemen 
her bölgede rastlanır. Anadolu'nun bir
çok yöresinde "çıbık" (çubuk) denilen ince 
dar şeritlerin süslediği. aynı adla anılan 
kilimler dokunur. Bazı yörelerde siyah ve 
bordo zeminli bu kilimler çadır gibi ka
natlar halinde dokunup birbirine eklenir; 
eklenen parçalarda çubukların uyumu 
önemlidir. Bunlar daha çok battaniye, ya
tak örtüsü vb. olarak kullanılır. Aynı tarz
da küçük ebatta tek kişilik seecadeler 
de yapılmaktadır. Yakın zamanlara kadar 
her genç kızın çeyizinde bunlardan mut
laka birkaç tane bulunduğu, ayrıca bun
ların düğün davetlerinde kıymetli bir da
vetiye kabul edildiği bilinmektedir. 

Cicim denilen kilim benzeri dokumalar
da çözgü ve atkı iplerinden başka renkli 
desen iplikleri bulunur. Dokuma yapılır
ken atkı atıldıktan sonra desenin duru
muna göre birkaç çözgü diğerlerinden 
ayrılarak arka yüzden getirilen renkli ip
lik bu çözgü grubunun üzerinden atiatı
lıp tekrar arkaya geçirilir ve araya bir sıra 
atkı atılmasından sonra aynı işlem tekrar
lanarak motifler oluşturulur. Cicimde de
seni teşkil eden ve çözgüleri adeta saran 
renkli ipierin uçları sık sık kesilip serbest 
bırakıldığı için arkadan sarkar; bu bakım
dan dokumanın iki yüzü aynı görüntüde 
değildir. Cicimler desenlerinin uygulanışı 
bakımından bez ayağı. sarma motifli ve 
çözgü yüzlü denilen üç ayrı teknikte do
kunur. Bir türkilim kabul edilen zililer gö
rünüş olarak cicime benzer; ancak dokun
malarında farklı bir teknik uygulanır. At
kı dışındaki renkli motif ipleri çözgülerin 
arasından yatay yönde ilerletilerek çözgü 
iplerinin belli sayıda tutulup belli sayıda 
bırakılmasıyla dokunur. Mesela desene 
göre çözgü ipleri üç tutulup üç bırakılır 
veya üç tutulup bir bırakılabilir. Zilinin 
teknik açıdan düz, çapraz. seyrek. dama
lı, konturlu gibi türleri vardır. Yine kilim 
grubundan sayılan sumak da çözgü iple
ri üzerine renkli des.en iplerinin çeşitli şe
killerde sarılmasıyla elde edilen bir yaygı 
çeşididir. Desenler sarılarak yapıldığı ve 
aynı desen üzerinden tekrar ikinci bir 
renkli ip geçirildiği için kat kat işlenmiş 
gibi bir görünüm verir. Sumağın atkılı 
düz. atkısız düz, atkılı balıksırtı, atkısız 

balıksırtı ve ters dokuma türleri bulun
maktadır. 

Anadolu kilimlerinde hayat ağacı. bö
rek. çam. hamaylı, kuş. canavar izi, kurt 
ağzı. çengel. parmak. koç boynuzu. yıldız. 
sandık. muska. bukağı. nazarlık, haç. 
Türkmen gülü. göz. eli belinde. pıtrak, 
çarkıfelek, ejderha, tarak. saç bağı, küpe, 
ibrik, yaprak, çiçek, kandil, el, sinek. ya
ba, pençe. üzüm salkımı, başak, su yolu 
gibi adlarla tanınan çok zengin bir motif 
çeşidi vardır. Bazan daha zengin bir gö
rüntü elde etmek için kuşaklar halinde 
veya dokuma aralarında kilim. cicim ve 
zili desen tekniklerinin birlikte uygulan
dığı görülür; bazan da aynı amaçla arala
ra bo n cuk, saç teli , renkli ip veya yü n par
çaları yerleştirilir. 
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Türkiye- Suriye sınırına çok yakın bir 
noktada, şehirle aynı adı taşıyan bir ova
nın kuzeybatı köşesinde Kefiz dağı ete
ğinde, deniz seviyesinden 650 m. yüksek
likte yer alır. Şehrin çevresinde çok sayıda 
höyüğün bulunması yörenin çok eski bir 
yerleşim alanı olduğunu gösterir. İlkçağ ' 
larda Hitit hakimiyeti altında bulunuyor
du. Asur Kralı I. Tiglat -pileser zamanında 
milatta n önce 1100 yılındaAsur Krallığı'
nın hakimiyetine girdi. Bu kral dönemine 
ait As ur çiviyazısıyla yazılmış bir belgede 
geçen Ki-li-zi adlı yerleşmenin günümüz
deki Kilis olabileceği belirtilirse de bura
nın, kuruluşundan günümüze kadar aynı 
mevkide varlığını sürdürmüş olabileceği
ne ihtimal verilmemekte, Kilis'in yer de
ğiştirmiş bir şehir olması daha akla yakın 
görünmektedir. Martin Hartman, eski 
Kilis'in bugünkü Kilis'in yerinde değil bu
nun güneybatısında yer alan Tarzimehan 
mevkiinde bulunabileceğini öne sürer (İA, 
Vl, 806). Buna karşılık Richard Kiepert ha
ritasının Halep paftasında Kilis'in 3 km. 
kadar güneydoğusunda "İlizi bahçesi" (il

lizi Baghtshesi) adlı mevki eski şehrin yeri 
olarak işaretlenmiştir. Şehrin 5 km. ka
dar güneydoğusunda Oy! um köyündeki 
Oylumhöyük'te yapılan kazılar. burada 
milattan önce lll. binyıldan başlayıp İs
lam dönemini de içine alacak şekilde sü
.rekli bir yerleşmenin varlığını ortaya ko
yarakAsur şehri Kilizi'nin yeri konusunda 
üçüncü bir alternatifi gündeme getirmiş
tir (Özgen, s. 4). 

Kilis ve_ çevresi As ur döneminden sonra 
Persler'in, ardından Büyük İskender'in 
mirasçıları olan Selefkiler'in hakimiyetin-
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