
SİLİFKE (MERSİN)KABASAKALLI KÖYÜ ÇUL DOKUMALARI DESEN 

ÖZELLİKLERİ 

 

                                                                                                              Rukiye GÖK KAPLAN 

 

 

          ÖZET 

        Silifke Kabasakallı Köyünde (mahalle) yapılan araştırmalar neticesinde bu köyde yöresel 

adıyla çul dokumalar olarak anılan zili dokumalar oldukça yaygın dokunmakta olup adeta her 

evin bütün odalarında kullanılmaktadır. 

          Köyde yapılan araştırmalar sırasında köyün ileri gelenlerinden Aliye GÖK (85)  Sayime 

GÖK, Yakup KALE, Eşe KALE Selami KALE, Fatma KALE, Keziban AK, Yadigar AK, 

Sümeyra KOCABIYIK, Ayşe ÇOMAK, Durhasan GÖK, Ali ÇOMAK ile görüşmeler 

yapılmıştır. Köyde bundan 25 yıl önce göçebelikle ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bu 

köylüler zamanla yerleşik hayata tamamen geçmişler ve artık 1989 nüfuslu köyde sadece bir 

aile Selami KALE ve Kardeşi Yakup LALE göçebeliğe ve hayvancılığa devam etmektedir. 

       Köyde yedi farklı isimle anılan çullar isimlerini üzerine dokudukları motifin 

desenlerinden almaktadır. Bunlar; Laleli, Satranç, Kadınbastı vb. Çul dokumalar da zili ve 

cicim dokuma teknikleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Silifke, Cicim, zili, çul dokumalar, kirkitli dokumalar, motif, tezgah, düz 

dokuma yaygıları.  

SİLİFKE (MERSİN) KABASAKALLI VILLAGE NOMAD WEAVINGS 

CHARACTERS 

     At the end of the resarch  made at the village Kabasakallı of Silifke district it was 

discovered  that  the traditional woven mats ‘’zilli’’ are  called as  ‘’chul’’ and are widely  

woved and  kept in all the rooms of all the village houses. 

     Durıng the resarches made at the village some of the aged and experienced people as Aliye 

GÖK (85)  Sayime GÖK, Yakup KALE, Eşe KALE Selami KALE, Fatma KALE, Keziban 

AK, Yadigar AK, Sümeyra KOCABIYIK, AyşeÇOMAK, Durhasan GÖK, Ali ÇOMAK were 

visited.25 years ago these peasants gained theır life by nomadıc and lıvestock and then they 

passed to the settled lıfe step by step. Now at the village with 1989 populatıon only one 

family of Selamı Kale and his brother Yakup Kale stil contınue to nomadic lıfe and lıvestock.  

    At the village the ‘’chulls’’have 7 different names receıved from  different patterns like 

‘’Lalelı’’(tuiıp) ‘’Satranch’’ ( chess),’’Kadınbastı’’etc. ‘’Zili’’ and ‘’Cıcım’’ techniques are 

used At the ‘’chull’’ weaving.    



   1-KABASAKALLI KÖYÜ ÇUL DOKUMALARI 

      Kabasakkallı Köyü İlçenin en eski yerleşim yeri olup 6360 sayılı kanun ile köylerin 

mahalleye dönüşümü ile mahalle olmuştur. Ancak bölge halkı hala köy yaşamını sürdürmekte 

çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadır. Köyde yaklaşık olarak 1989 kişi ve 380 

hane bulunmaktadır. Köy halkı geçiminin çoğunu çilekçilik yaparak sürdürmektedir. Köy ilçe 

merkezine 4,5 Km. olup Silifke Mersin kara yolu üzerindedir.  İlçe Mersin- Antalya ,Konya-

Karaman İllerine müşterek ulaşım noktasında bulunması nedeni ile karayolu ulaşım sorunu 

bulunmaması bölgeyi yolcu ve yük taşımacılığında avantajlı bir konum sağlamış olup ayrıca 

Taşucu limanından yurt dışı ve yurt içi feribot seferleri, yük ve yolcu gemileri bölge 

ekonomisine önemli katkı sağlamıştır1. 

   Geçmişte Yörüklük yaparak besledikleri hayvanların etinden, sütünden ve yününden 

geçimlerini sağlayan köylü halkı bundan 20-25 yıl önce tamamen Yörüklüğü bırakarak 

yerleşik hayata tam anlamıyla geçmiştir. Bugün köyde sadece bir aile (Yakup KALE ve 

kardeşe Selami KALE) Yörük yaşamını sürdürmekte ve bu şekilde hayatını idam 

ettirmektedir.  Köyde kışın işin az olduğu dönemlerde evin avlusuna kurulan ıstar tezgâhlar 

ile iki ya da üç kişinin bir araya gelmesi ile dokunan çullar oldukça geniş ve büyük 

ebatlardadır. Hemen hemen bütün odalarda rahatlıkla karşımıza çıkan bu çullar aynı zamanda 

bir ailenin bütün bireylerine de çeyiz olarak mutlaka dokunmaktadır. Çul dokumalar zili ve 

cicim tekniğinde dokunan dokumalardır2. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi fabrikasyon halı 

ve kilimlerin üretiminin çoğalması ve ucuzlaması gibi birçok nedenlerden dolayı bugün çul 

dokuyan ailelerin sayısında da oldukça azalma olmuştur. Köyde çul dokumalar kullanımı ve 

temizliğinin kolay olması nedeni ile değerini korumakta olup bütün odalarda kullanılmaktadır 

özellikle mutfak bölümünde daha çok tercih edilmektedir çünkü çulun zemin renginin siyah 

olması ve kıl iplikten dokunması nedeni ile dökülen sıvı yiyecek ve içeceklerin leke ve iz 

bırakmaması kolay temizlene bilir ve yıkanabilir olması gibi bir çok nedenler çulun daha 

nesilden nesil e aktarılacağının bir göstergesidir.  

   Çullar genellikle 9 ,10 yada 12 çileden dokunmaktadır en büyük çullar 220x320 olup 

ihtiyaca göre çeşitli büyüklüklerde de dokunmaktadır. Çulların çözgü ve atkısı kıldan olup 

deseni oluşturan renkli iplikler yündendir. Çözgü iplikleri kendi besledikleri hayvanların 

kılından eğirmek sureti ile oluşturulmuş olup renkli desen ipliklerinin bir kısmı yine kendi 

besledikleri koyunların yününden yıkanmak, taranmak ve eğrilmek sureti ile elde 

edilmektedir.   İplikler çile haline getirilerek boyacıdan alınan kimyevi boyalar ile kendileri 

büyük bir ustalıkla boyanmaktadır. Ancak yalnız kahverengi renk doğal olarak 

kullanılmaktadır. Çullar geçmişte genellikle evin erkeği tarafından balta, keser, keski bıçak 

gibi aletler kullanılmak sureti ile yapılan ağaçtan ıstar tezgâhlar ile dokunmakta olup bu 

tezgâhlar hala kuşak değiştirerek kullanımını sürdürmektedir. Çullar genellikle üzerine 

işlenen desenler nedeni ile isimlendirilmiştir. Köyde dokuz farklı isimle anılan bu çullara 

kelebekli çul, satrançlı çul, laleli çul, aslanağzı çul, yıldızlı çul, üzümlü çul, kadın bastı çul,  

alaboncuklu çul (küçük kelebekli ) ve armutlu çul denir. 

1T.C.Mersin Valiliği MERSİN 2005 

2 Bekir DENİZ  Türk Dünyasında Halı Ve Düz Dokuma Yaygıları İzmir Şubat 2000 



 

2-ÇUL DOKUMALARDA KULLANILAN ISTAR TEZGÂH VE PARÇALARI 

     Çul dokumada kullanılan ıstar tezgâhlar; Sarma tezgâhların bir benzeri olup, sarma 

tezgahların yaptıkları bütün işi rahatlıkla yapa bilmektedir. Sarma tezgâh: çözgü ve dokunan 

halı üst ve alt leventlere sarıldığından bu adı almış olup sarma tezgâhların ilk haline ise ıstar 

adıyla anılan tezgâhlar oluşturur 3. Istar tezgâhlar evin erkekleri tarafından ilkel şartlarda 

tamamen elde keser, keski,  bıçkı vb. aletlerin kullanılması ile yapılan tezgâhlardır. Şuan 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve atölyelerin çoğalması ile bu tezgâhları yapan kişi de 

kalmamıştır. Yapanlar ise çok yaşlı olduklarından dolayı yapamaz hale gelmişlerdir.  

Istar Tezgâhın parçaları ve görevleri: 

   2.1. Yan Ağaçlar: Taşıyıcı ağaçlar olarak görev yapan bu parçalar yere sabitlenmiş 

konumdadır. Diğer parçaları bir arada tutmayı sağlar ve parçaların işlevselliğini oluşturur. 

  2.2.  Alt Üst Ağaçlar : Yan ağaçlara alt ve üsten kenetlenmiş olan bu parçalar bir araya 

geldiklerinde dikdörtgen bir şekil oluştururlar. Üst Ağaç’a çözgü iplikleri sarılır. Alt ağaç’a 

ise dokuma ilerledikçe dokuma mesafesinin yükselmesi nedeni ile dokunan çullar sarılır. Bu 

işlem dokuma ilerledikçe tekrarlanır. 

   2.3. Kücü Direği  : Çözgüde arka telleri, ön tellerden ayırmak için arka tellerin bağlandığı 

parçadır. Bu parça yan ağaçlardaki alt yuvadan alınarak üst yuvalara takıldığında arka teller 

ön tellerin önüne geçer ve böylece arada oluşan ağızlıktan atkı ipliklerinin geçirilmesin de 

dokumaya kolaylık sağlar.   

  2.4.  Gelen Varan : Arka ve ön çözgülerin arasında olan aşağı ve yukarı hareket 

ettirildiğinde gelen varan yukarıda iken ön çözgüler önde arka çözgülerin arkada kalmasını, 

aşağı indirildiğinde ise arka tellerin öne geçmesini sağlayarak arada oluşan ağızlıktan atkının 

geçirilmesine kolaylık sağlayan bir parçadır. 

   2.5. Tek Yatan :Çözgülerin tezgaha takılmasından sonra üst ağaca bağlanan ve tellerin 

gevşekliğinin sıklığının ayarlanmasını sağlayan bir parçadır. Çözgü bu parça ile askıya alınır. 

   2.6. Cim Bar : Dokunan çulun tezgah üzerinde ilerledikçe kenarlarının gergin durmasını ve 

dokumanın kenarlarının aynı eşitlikte olmasını sağlayan demirden bir alettir.(demirciye özel 

olarak yaptırılır.) 

   2.7.   Tin Çıbığı : Kücü direğinin  üzerinde yer alan çözgülerin bağlandığı parça. 

   2.8. Azat Çıbığı : İnce kargıdan bir parça olup çözgü tellerinin 3-1 , 3-1 ayrılmasını 

sağlayan bir parçadır. 

 

 

3Ahmet AYTAÇ Geleneksel Türk El Dokumacılığı Sanatı 3.baskı. 



  2.9.  Eğri ve Düz Çivi : Tezgaha sarılan çözgü ve dokumanın sabitlenmesini sağlayarak 

dokumanın gerginliğini oluşturur. 

 2.10. Tarak : Tahtadan elde yapılmış bir alet olup dokunan atkıların sıkıştırılmasını sağlar.   

 3- KABASAKKALLI KÖYÜ ÇUL DOKUMALARINDA KULLANILAN DOKUMA 

TEKNİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 Dokuma, çözgü(arış) ve atkı (argaç) olmak üzere iki veya daha çok iplik 

kullanılmasıyla, iplik gruplarının birbirlerini çeşitli şekillerde dik açıyla keserek 

oluşturdukları yüzeylerdir4. 1072/1073 yılında biten Kaşgarlı Mahmut’un ‘’Divan-ü Lügat-it 

Türk’’ünde ‘’Arış-Eriş, Arkag- Argaç’’sözcükleri geçer çözgü ve atkı anlamındadır5.Bu tür 

dokumalar kirkitli dokumalar alarak isimlendirilir. Köyde dokunmakta olan ve çul dokumalar 

olarak isimlendirilen zili dokumalar, genellikle çulların kenar sularında cicim dokuma 

teknikleri kullanılmaktadır. 

 3.1.Zili(Sili) 

 Dokumayı oluşturan renkli desen ipliği kendi desen alanında, çözgüleri boylu boyunca 

üç üsten bir alttan atlayarak geçmekte ve desen ipliğinden sonra iki sıra atkı atılarak 

sıkıştırmak sureti ile dokuma yapılmaktadır6. 

 3.2.Cicim (Cecim) 

 Atkı ve çözgü ipliklerinden başka renkli desen ipliklerinin kullanıldığı bir dokuma 

türü olp bir sıra desen, iki sıra atkı ipliği atılıp sıkıştırılarak dokunmaktadır7. Desen zemine 

sonradan işlenmiş hissi vermektedir. Deseni meydana getiren iplikler çözgü ve atkı ipliklerine 

oranla daha kalındır. 

 3.3.Kilim  

 Çözgü ipliklerinin atkılar tarafından tamamen örtüldüğü ve çözgü ipliklerinin 

arasındaki ağızlıktan bezayağı şeklinde geçen atkı ipliklerinin oluşturduğu dokumaya denir8. 

  4- KABASAKKALLI KÖYÜ ÇULLARI DESEN ÖZELLİKLERİ 

 Çulun yüzey bölümüne bakıldığında en uçta ve sonda çulun karası denilen siyah 

renkte bezayagı tekniği ile dokunan kısmı vardır. Bunu küçük bir kenar suyu ve bordür takip 

eder bu kısım 2,1-2,1 cicim tekniğinde yada motife göre 3,1-3,1 zili tekniğinde dokunur. Bu 

bölgede genellikle yaryare küstü , pıtrak , danagözü, alagurt, çapraz, , akarsu, suyolu, armut, 

lale, gelincik  vb. motifler kullanılır. Çulun orta zemininde sarıçatma motifi yada alaboncuk 

motifi kullanılmıştır bu motif yüzeyi simetrik olarak paftalara ayırmıştır. Bazen de zemine 

yerleşen bazı motifler aynı görevi üstlenmiştir.   

4.Ahmet AYTAÇ Geleneksel Türk El Dokumacılığı Sanatı 3.baskı. 

5 Prof.Dr. Neriman GÖRGÜNAY KIRZIOĞLU Anadolu Dokumaları ve Giysileri ANKARA 1994 

6.Prof.Dr.Taciser ONUK,Yrd.Doç.Dr.H.Feriha AKPINARLI, Yrd.Doç.Dr.H.Serpil ORTAÇ Yrd.Doç.Dr.K.Özlem ALP Silifke Folkloru İşlemecilik,Dokumacılık,Örücülük, Halk Oyunları 

ve Giysileri ANKARA 2004 (Türk Tarih Kurumu Basım Evi) 

7.Prof.Dr.Taciser ONUK,Yrd.Doç.Dr.H.Feriha AKPINARLI, Yrd.Doç.Dr.H.Serpil ORTAÇ Yrd.Doç.Dr.K.Özlem İçel El Sanatları  ANKARA 1998-1999 

8.Ahmet AYTAÇ Geleneksel Türk El Dokumacılığı Sanatı 3.baskı. 



 

Motiflerin iç kısımlarında, filcan, satranç, tabaka, yıldız, kelebek, armut, lale, dana gözü gibi 

motifler yer alır. Bu kısım da 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniği kullanılır. Çok nadir olarak 

bazı çullardaki motiflerde cicim tekniği kullanılmıştır. Çulun bitiminde kenarsuyu bordür ve 

çulun karası tekrar yer alır ancak sağ ve sol kenarlarında sadece ince şerit bordürler zili 

tekniğinde dokunur. 

4.1.Kelebekli Çul: 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniğinde dokunur. Kelebek motifli 

olması nedeni ile kelebekli çul diye isimlendirilir. Motif yanlara doğru 3 tel kaydırmak 

suretiyle oluşturulur desenin tam ortasında ‘’tabaka’’ denilen dikdörtgen şeklinde motif yer 

alır. Kelebek motifinin içinde yer alan tabakanın tam ortasında bulunan armut motifi alt ve üst 

kenarında da bulunmaktadır. Kelebek motifinin etrafı ise fincan ya da ala boncuk motifleri ile 

çevrelenmiştir Çulun kenar kısımlarında bulunan motifler ve kenar suyu 2,1-2,1 atlamalarla 

cicim tekniğinde dokunur. 

 

 

 

 

                      Kelebek motifi 

               Fotoğraf1-Kelebekli Çul (Kabasakallı Köyü Aliye GÖK’ün evi) 

 

4.2.Küçük Kelebekli Çul: Tıpkı kelebekli çula benzer ve onun gibi dokunur. Tek fark 

Kelebek motifinin ortasında bulunan tabaka motifi yoktur bu nedenle kelebek motifi daha 

küçük olur ve  ‘’küçük kelebekli çul’’ diye isimlendirilir. Çulun kenar kısımlarında bulunan 

motifler ve kenar suyu 2,1-2,1 atlamalarla cicim tekniğinde dokunur.  



               Küçük kelebek motifi 

                Fotoğraf 2-Küçük Kelebekli Çul (Kabasakallı Köyü Aliye GÖK’ün evi) 

 

 4.3.Yıldızlı Çul: 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniğinde dokunur ve motif yanlara doğru 

3 tel kaydırmak suretiyle oluşturulur. Yıldızlı çul desen ve teknik bakımından tıpkı kelebekli 

çul’a benzer tek fark ortada bulunan tabaka motifi ve uçlarda yer alan armut motifleri yoktur 

bu tip çullar yıldızlı çul olarak isimlendirilir. Çulun kenar kısımlarında bulunan motifler ve 

kenar suyu 2,1-2,1 atlamalarla cicim tekniğinde, bordür genellikle 3,1-3,1 zili tekniğinde 

dokunur. 

         Yıldız motifi 

Fotoğraf 3-Yıldızlı Çul (Kabasakallı Köyü Aliye GÖK’ün evi) 

 4.4.Satrançlı Çul: 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniğinde dokunur.  Çulun bütün yüzeyi 

alaboncuk adı verilen motif ile paftalara ayrılmıştır. Ortasında ise dört yapraklı penç motifini 

andıran geometrik tarzda bir motif yer alır bu çiçek motifi alaboncukların zeminde oluşturmuş 

olduğu baklava deseninin tam ortasında yer alır ve her sıra paralel yönde farklı renkler 

kullanılarak dokunur. Çul’a genel olarak bakıldığında tıpkı bir satranç tahtasını andıran bir 

görüntü oluşturur ki bu sebepten dolayı satrançlı çul olarak isimlendirilir. Çulun kenar 

kısımlarında bulunan motifler ve kenar suyu 2,1-2,1 atlamalarla cicim tekniğinde dokunur. 



 

  

  

 

 

 

 

             Satranç motifi 

 

 

 

 Fotoğraf 4-Satrançlı Çul (Kabasakallı Köyü Kemal GÖK’ün evi) 

 4.5.Laleli Çul: 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniğinde dokunur.  Çulun bütün yüzeyi lale 

motifleri ile paftalara ayrılmıştır.  Lale motifleri aynı hizada yedi ya da dokuz adet 

yerleştirilerek dokunur. İkinci sırada her iki lalenin tam orta hizasına yerleştirilen lale 

motifleri birbirlerine dallar ve yapraklar ile bağlanmıştır.  Tüm yüzeyde laleler simetrik olarak 

devam eder bu nedenle laleli çul olarak isimlendirilir. Çulun kenar kısımlarında bulunan 

motifler ve kenar suyu 2,1-2,1 atlamalarla cicim tekniğinde dokunur. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Lale motifi 

 

 Fotoğraf 5-Laleli Çul (Kabasakallı Köyü Kemal GÖK’ün evi) 

 4.6.Kadınbastı Çul: 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniğinde ve 2,1-2,1 atlamalarla cicim 

tekniğinde dokunur. Çulun tüm yüzeyinde sarıçatma adı verilen motifler altıgen şekilde 

paftalar oluşturur. Bu kısım zili tekniği ile dokunur. Bu paftaların iç kısımlarında tabaka 



motifleri yer alır. Tabaka motiflerin yapımında 2,1-2,1 atlamalar kullanılarak motifler cicim 

tekniğinde renklendirilir. Tabaka motifi bir dikdörtgen biçiminde olup adeta tütün tabakasını 

andırır. Tabaka motifinin her iki kısa kenarlarında armut motifleri yer alır. Bazı çullarda bu 

armutlar konulmamış olup tamamen zili tekniğinde dokunan türleri de vardır. Çulun kenar 

kısımlarında bulunan motifler ve kenar suyu 2,1-2,1 atlamalarla cicim tekniğinde dokunur. 

                   Kadınbastı motifi 

 Fotoğraf 6-Kadınbastı Çul (Kabasakallı Köyü Rahil GÖK’ün evi) 

 4.7.Aslanağzı Çul: 3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniğinde dokunur ve motifler 3,1 

kaydırmak sureti ile oluşturulur.  Bu çullarda zemin alaboncuk denilen motifler ile baklava 

desenini andıran paftalara ayrılır. Alaboncuk motifinden oluşan baklava motiflerinin sağ ve 

sol iç kısımlarında aslanağzı motifleri yer alır.  Alt ve üst kısımlarında ise armut motifleri yer 

alır ve desen simetrik olarak devam eder. Çulun kenar kısımlarında bulunan motifler ve kenar 

suyu 2,1-2,1 atlamalarla cicim tekniğinde dokunur. 

            Aslanağzı motifi 

 Fotoğraf 7-Aslanağzı Çul (Kabasakallı Köyü Kemal GÖK’ün evi) 

 

 



SONUÇ 

 Araştırma yapılan yerde çul dokumalar incelendiğinde bu bölgede genellikle yaryare 

küstü , pıtrak , danagözü, alagurt, çapraz, , akarsu, suyolu, armut, lale, gelincik  vb. motifler 

kullanılır. Çulun orta zemininde sarıçatma motifi yada alaboncuk motifi kullanılmıştır bu 

motif yüzeyi simetrik olarak paftalara ayırmıştır. Bazen de zemine yerleşen bazı motifler aynı 

görevi üstlenmiştir.  Motiflerin iç kısımlarında , filcan, satranç, tabaka, yıldız, kelebek, armut, 

lale, dana gözü gibi motifler yer alır. Bu kısım da  3,1 -3,1 atlamalar ile zili tekniği kullanılır. 

Çok nadir olarak bazı çullardaki motiflerde cicim tekniği kullanılmıştır. Motifler ve desenler 

gelenekselliğini korumakta olup nesilden nesil’e azalarak aktarılacağı görülmektedir. Çulların 

çözgü ve atkısı kıldan olup deseni oluşturan renkli iplikler yündendir. Çözgü iplikleri kendi 

besledikleri hayvanların kılından eğirmek sureti ile oluşturulmuş olup renkli desen ipliklerinin 

bir kısmı yine kendi besledikleri koyunların yününden yıkanmak, taranmak ve eğrilmek sureti 

ile elde edilmektedir. Desen ve motif bakımından ilçe geneli benzerlikler görülmektedir.  Bu 

da Yörük yaşamının etkisi ve etkileşimlerden kaynaklanmaktadır.  
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