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Prof. Dr. Sadık Tural*
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İnsanlar karşısındakine veya orada bulunm ayana
yahut geleceğe bir şey iletm ek istiyorsa, bir ifade tarzı
b e n im se r. İn sa n la rın b e n im se d iğ i ifade ta rz ı, ya
soyutlamaya pek az imkân veren doğrudan ifade veya az
çok soyutlanm ış estetik ifade yollarından biri oluyor.
'D oğrudan ifade, günlük dilden bilim diline uzanan
sözlü veya yazılı yahut özel işareüerle sağlanan bir iletişim
yoludur.
Estetik ifade ise, yüksek duyarlılık sahibi insanların,
duygu ve hayallerini başkalarıyla paylaşma heyecanından
doğan ürünlerdir. Estetik ifade, hoş'u, güzel'i, ulvî olanı,
az çok örtülendirm e; az çok soyutlayarak, seçm e ve
ayıklamalarla yeni bir bütünlük haline getirm e tarzıdır.
E stetik ifade, m alzem esi ve im kânları k elim eler
dünyasıyla sınırlı ise, edebiyat; ses'in tınısı ve ard ard a
gelen etkileyici âhengi ise, müzik; bir yüzey (duvar, tahta,
bez) üzerine yapılmış şekiller ise, resim; üç boyutlu bir
şekillendirme arzusuyla madene, ağaca, taşa biçim verme
ise, heykel-, sü slem e ve bezem eyi de içine alan bir
m ekânlaştırm a ise, m im â rî adını verdiğim iz iletişim
kurm a tarzlarıdır.
R esim , fre sk, (oym a veya k a b a rtm a tü rü n d e n
biçim lenm iş kom pozisyonlar), heykel ve m im a rî gibi
plastik sanatlar, estetik ifade tarzının çeşitli dalları olarak
göze hitabeden sanatlardır. Tarihin ilk devirlerden beri,
hem en her kültürde bulunmakla beraber, az çok farklılık
taşıyan sanat eserleri, temsilî ve tasviri yol ile yüksek bir
iletişim aracı oluyor.
T ü rk le r, a s k e rlik , silah z e n a a tı, çad ır, b e sin
muhafazası, at, keçi, koyun yetiştiriciliği, maden, deri ve
m im arîdeki işlev ve estetik başarılar yanında, bilim ve
siyaset alanında dünya m edeniyetine, birçok olumlu
ö rn e k değ er, k u ru m , şa h siy e t ve kom p o zisy o n lar
kazandırdı. Dünyaya kazandırdığım ız bunlardan ibaret
değil. Hem estetik duyarlılık, hem barınak döşem esi,
hem soğuktan koruyuculuk aracı, hem ailenin, topluluğun
hayata ve tabiata bakışı olma gibi özellikler taşıyan, halı,
kilim, keçe, cecim, pala (s), kiviz, kidiz, sergi, serig, yaygı

adlarıyla karşımıza çıkan yün dokuma dünyası, Türklerin
kültür zenginliğini gösterir.
En eski kaya resim lerinde, balballarda, oradan da,
h alı, k ilim , ce cim , k e ç e sa n a tın ın ö rn e k le rin d e ,
T ü rk lerin yük sek soyutlam a anlayışı yansım aktadır.
Sanat, heyecan verici bir taklit (mimesis) ile anlamlı
bir soyutlam a arasında oluşan yüksek bir haberleşm e
dünyasıdır. Estetik duyarlılık ön plânda olmak şartı ile,
yaratılan objenin estetik ihtiyaçlar dışında hangi işlevi
ta şıd ığ ı d a d ik k a t etm em iz g e re k e n b ir n o k tad ır.
Türkler, süsleme ve bezeme sanatlarının, hem maden
(ev gereçleri, ulaşım araçları, silah ve savunma gereçleri,
takılar, metal paralar), hem ahşap (oyma, kesim, yontma),
hem deri işleme, hem m erm er/g ran it hem kil, toprak ve
kum dan y ararlan arak m im a rî sanatlarının ürünlerini
verdiler. M aden, ahşap, deri, taş, m im ârî ile yüzeylere
şekil yapm a san atları/zen aatları b aşka m illetlerde de
b u lu n u r. B u n lard an farklı o la ra k k o y u n , k eçi, at
beslem ekle tanınm ış bir toplum olan T ürklerin dokum a
sanatlan, T ürkler için, işlevi, estetikle birleştiren özel bir
ürün dünyası oldu.
T ü rk lerin yün ve tiftiği ku llan m ak için sü rü le r
y e t i ş t i r d i k l e r i n i , ip e ğ i r d i k le r in i, d o k u m a y a
dönüştürdüklerini dünyadaki bütün araştırıcılar kabul
ediyor. Et, süt ve yün/tifdk gibi üç ürününden faydalanmada
T ürklerin özel bir kültür zenginliğine sahip olduğunu
öğrenmek mi istiyorsunuz, okuyun Eberhard'ı, Barthold'u,
Haussig'i, Pritsaki, M arquarti, Erdmann'ı ve okuyun Fuat
Köprülü'yü, Zeki Velidi Togan'ı, Bahattin Ogel'i, İbrahim
K afesoğlu'nu, E m el E sin 'i ve M u sta fa K â f a lt'yı...
T ü rk m illetin in , sü sle m e , b e z e m e işlevini de
bünyesinde taşıyan halı, kilim, keçe, cecim, palas sanatlan
koyun ve keçi besiciliğinin bir sonucudur. Önce çadınn,
sonra kerpiç, tuğla ve ahşap evlerin duvarlannı ve tabanını
ısıtma açısından özel bir işleve sahip olması bakımından
halı, kilim, keçe, palas ü rü n leri T ü rk lerin geliştirip,
zenginleştirdiği bir dokum a sanatıdır.
* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
in ş I
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Prof. Sadık Tural*
If one wishes to com m unicate with others or with
someone who is absent or with the future, he adopts a
sty e of expression. An adopted expression style can be
eitt er a direct expression allowing less abstraction or one
of esthetic expression, already more or less abstract.
Direct expression is a means of com m unication that
ıs F rovided orally, or in written form or through symbols,
ranlgjng from daily language to s cie n tific language.
~ A e s th e tic expression, however, is the product born
out of an excitem ent that highly sensitive people feel for
sharing their emotions and dreams with others. Aesthetic
expression is the style unifying the "pleasant", the "beautiful"
and the "holy" through selections either by abstracting or
by covering.
Aesthetic expression is the means of communication
called literature if its materials and opportunities are limited
to the world of words; it is music if it is the sound of voice
and its attractive harmony; it is painting if it is the shape
drawn upon a surface (wall, wood, cloth); it is sculpture
if it gives shape to mineral, wood or stone with a three
dim ensional shaping; and it is architecture if it makes
b u ild in g s in c lu d in g d e c o ra tio n and o rn a m e n t.
The plastic arts such as painting, fresco (compositions
shaped by carving or relief), sculpture and architecture
are visual arts which appear as various form s of aesthetic
expression. Since the early ages of history, works of art
th a t are m ore or less d iffe re n t have been w ays of
communication with representative and descriptive means,
though they occur in alm ost every culture.
Turks have given to world civilization several positive
values, institutions, identities and compositions in science
and politics besides the functions and aesthetic success
in m ilitary, gun-making, tents, food-preserving, animal
breeding (horse, sheep, goat), m ining, leather and
architecture. This is not all what we have given to the
world. The richness of Turkish culture shows itself with
the world of wool weaving ranging from carpets to kilims,
keçes, cecims, palas, kiviz, kidiz, sergis, serigs and yaygis.
I / 1 S7

They are several functions in term s of aesthetic sensitivity,
of ground coverings, of protecting from the cold and of
the fam ily's and public's view point of life and nature.
The sophisticated Turkish understanding of abstraction
is reflected on samples of the oldest rock paintings and
balbals and then of carpets, kilim, cecim and keçe arts.
Art is a high world of communication occurring between
exciting mimes and a m eaningful abstraction. On the
condition that aesthetic sensitivity is on w hat is m ost
im portant, it is necessary to pay attention to what other
function, besides aesthetic needs, the created object
possesses.
Turks have given the p roducts of ornam ent and
e m b ro id e ry a rts , o f m in e ra ls (h o u se h o ld g o o d s ,
transportation vehicles, guns, jewelry, coins), of leather
making, of wood and of architectural arts (through the
use of marble/granite, clay, soil, sand). The art of shaping
on surfaces through mineral, wood, leather, stone and
architecture can be seen in any country. What is different
is the weaving art of the Turkish people (who are famous
for animal breeding) which has become a special world of
p ro d u c ts c o m b in in g fu n c tio n w ith a e s th e tic s .
All researchers in the world agree that the Turks bred
anim als to use w ool and m ohair, spinned w ool and
transform ed them into weavings. If you want to learn that
Turkish people have a special cultural richness in utilizing
these three products, namely meat, milk and wool/mohair,
it suffices to read Eberhard, Barthold, Haussig, Pritsak,
M arquart, along with Fuat Köprülü, Zeki Velid/ Togan,
Bahattin Öge!, Ibrahim Kafesoğlu, Emel Esin and Mustafa
Kafalı.
The Turkish art of weaving carpets, kilims, keçes and
palas is the result of animal breeding, besides their
em broidery function. Carpets, kilims, cecim s and palas,
which were developed and enriched by Turkish People
have another special function heating walls and the ground
of tents, and then adobe, brick and w ooden houses.
®
* President of Atatürk Culture Center.
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G erek Kıpçak (Kazak, Kırgız, Tatar, Uygur), g erek
Oğuz (Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Anadolu
Balkanların bir kısm ı ve Irak-Suriye, Kıbrıs Türkleri)
ikibinbeşyüz yıldır halı, kilim, cecim, keçe sanatlarına ait
örnekler verdiler.
Kalıg> kalı> halı, kilem/kileg>kilim, kidiz/kiriz/kiviz
adı verilen zenaat ile sanatın birleştiği dokuma ürünlerinin
üzerindeki motif, nakış, yanış, şekil, tasvir adı taşıyan
objeler de, bu sanatın Türklere ait olduğunu düşündürüyor.
Bakınız nasıl?
1) Türklerin zaman bilgisi oniki hayvanlı Türk takvimi
idi. H er bir yılı bir hayvan ile belirleyen T ürkler, bu
hayvanların resmini değil, az çok soyut sembollerine ait
şekilleri halı, kilim, keçe üzerine nakşediyorlardı. Oniki
hayvanlı T ürk takvimi için Osman Turan'ın, L. Bazen'in
konuyla d o ğ ru d a n ilgili ese rle ri ile, A.K.M. olarak
yayınladığımız Nev'ruz, Nevruz ve Renkler adlı kitaplara
bakılabilir.
2 ) T ürkler İslâm iyet'ten önce haniflik denilen tek
Tanrılı, fakat kutsal ruhlarla ilişki kurm a aracı sayılan özel
kuşlardan oluşan bir inanç dünyasına sahipti. T ürkler
müslüman olduktan sonra da, kuşlar aracılığıyla uzaktaki
dostlara, sevgiliye, ölülere ve kutsal sayıldığından yardım
beklenenlere duygu ve düşüncelerini iletmeyi sürdürdüler.
İslâmiyet öncesi kutsal ongunlar olan kuşlar, İslâmiyet
sonrasında halk dansları ile halı, kilim, cicim ve keçe
sanatlarının figürleri olarak yaşatıldı. T ürk halk dansları,
tamamiyle bu mukaddes kuşların özelliklerini (havalanma,
uçma, konma, aralanndaki mücadeleler) yansıtır. (Bunun
en güzel örnekleri halaylar, semahlar, hüdayda, zeybek
ve barlardır. Şahsen bu konuda geniş bir araştırma yapmayı
iste d im se ve ritim ler, fig ü rler ile kuşlar; k u şla rla
da o T ü rk topluluğuna ait eski o ngunlar arasındaki
ilişkileri, sohbetlerim izde anlattım sa da, yazamadım.)
Divan-ü Lûgat-it-Türk'ten beri biz ongun olan kuşlar
ile Türk soylu toplulukların mânevi ilişkisini biliyoruz. Bu
k onuda da arayan, dağınık olm akla birlikte zengin
kaynaklar bulabilir.
3 ) Türkler, tam ga/ damga adı verdikleri özel işaretlerle,
a t , keçi, koyun ve sığırların hangi şahsa, hangi aileye,
hangi uruk'a, hangi boy'a, hangi b u d u n /b o d u n 'a ait
olduğunu anlayabiliyorlardı. Kaşgârlı Mahmut, Reşîdüddin
ve İbn-i Fadlan ile el Cahiz'i bu konuda yukanda andığımız
okunması gereken isimlere ilâve edelim.
4 ) O rhun yazısı da alfabesi de denilen, runik yazı iki
bin yıldır kullanılıyor. Bu alfabeyi bilm eden bazı nakış,
motif, desen ve figürleri anlam ak ve anlam landırm ak
müm kün değildir. Harflerin stilizasyonu ile elde edilmiş
Arap ve Çin alfabelerine bağlı hat sanatlanna karşılık,
T ürkler ikibin yıl öncesinden beri kuuandıklan, O rhun
başta olmak üzere yazılı anıtlar bıraktıktan damga nitelikli
alfabelerine, dokuma sanatlannın süs ve bezeği olma işlevi
yüklediler.
5 ) Dünyadaki bütün toplumlarda okur yazarlık basım
teknolojisinin ortaya çıkmasıyla arttı. Özellikle M.S. X.
yüzyıldan önce okur yazarlığın sağladığı doğrudan veya
estf tik ifadenin gerçekleştirilm e örnekleri neler olabilir?
Başka milletler için bir şey söylemek zor; ancak Türklerin,

Dr .

Sadık

Tural

yaşadıklan ve etkilendikleri olaylan, çevrelerindeki veya
özledikleri hoş'a, güzel'e ve ulvî'ye ait etkilerini, az çok
soyutlayarak edebiyat eserleri gibi dokum a ürünlerine
taşıdıklanna inanıyorum.
Bu beş özellikten her birine ait gerekli ve yeterli bilgiyi
elde etmemiş insanlann halinin estetik yönünü de, işlevini
de çözemeyeceklerini düşünüyorum. Taban, duvar, yastık
yüzü, m inder yüzü, kapı veya giriş önü paspası, yahut
ibâdet (seccade, namazlağ, namazlık) için kullanılmasına
göre hem ölçüleri, hem de desenleri değişen dokum a
sanatlannın kullanım işlevlerini bilecek kadar hazırlığı
o lm a y an ların T ü rk h alısıy la ilgili d e ğ e rle n d irm e
yapamayacaklannı sanıyorum.
Bu konuda yapılması gerektiğine inandığım üç şey kaldı:
1. Bekir Deniz'in bu sayıda örneğini verdiği yazıda
olduğu gibi, Anadolu ağızlannda^, halı, kilim, keçe, cicim,
pala (s) sanatlarımızla ilgili kelimelerin sözlüğünü yapmak
üzere, acilen derleme yapılm ası...
2 . Nejat Diyarbekirli Hoca'mn iki defa yapüğı fakat
bildirilerini yayınlamadığı, bizim ilkini yaptığımız bildirilerini
y ay ın lad ığ ım ız ve İk in cisin in 1998 M ayıs ay ın d a
T ürkm enistan'da yapılmasının o rtak kararını aldığımız
milletlerarası toplantıların her yıl bir Türk Cumhuriyeti'nde
yapılması; bu konuda g ere k T ü rkiye'de, g ere k T ürk
Cumhuriyetleri ve topluluklarında gerekse başka ülkelerde
yayınlanmış kitap ve makalelerden oluşan bir 'T ü rk Halı,
Kilim, Keçe Sanatları Bibliyografyası" o lu ştu ru lm ası...
3 . Ü çüncü m ad d e ise, h em bizim d esen , ren k
adlanmızın, farklı dillerde yazılan m etinlerde de Türkçe
olarak kullanılm asında ısrarlı olmak; bu adların motif,
yanış ve nakışların ilm ek türü ve sayısının yöre adıyla
birlikte milletlerarası tescilini yaptırmak; Güzel Sanatlar
Fakültesi ile Eğitim ve Fen - Edebiyat fakültelerinin Grafik,
Süslem e, Resim ve Sanat T arihi bölüm lerinde "Türk
dokum a sanatlan: Halı, Kilim, Keçe" Ana Bilim Dalları
oluşturulm ası...
Yeni D ergim iz
A tatürk Kültür M erkezi olarak E R D EM ve BİLG E
dergilerini çıkanyoruz. Erdem'in 28, ve 29, sayılan, Bilge'nin
11, sayısı matbaada... Bu iki bilimsel ve aranan dergimize
bir üçüncüsünü eklem ek ihtiyacını niye duyduk? Malî
imkânsızlıklara rağmen, bilimsel ve özel baskı gerektiren
A R IŞ 'ı çık arm ay a c ü r'e t edişim izin anlam ı nedir?
tki yıl önce g ereğ in e inanlarla el ele verip "Türk
D ünyasında Halı, Kilim ve Cicim Sanatları" konulu
milletlerarası bir toplantı yapma karan aldık; bunu Mayıs
1996'da Kayseri ve Yahyalı'da gerçekleştirdik. Bildirilerini
de kitap haline dönüştürdük. Gerek Bilgi Şöleni öncesinde,
gerek bildiriler sırasında, gerekse sonrasında bir süreli
yayın ihtiyacı konusunda birçok kimse ısrarlı teklifler ileri
sürdüler. Sanat Tarihi alanındaki A K M .'nin uzmanları
Şebnem Ercebeci, Erol Kalender, Serap Ünal ve Azize
Yasa beni ısrarlanyla karar vermeye zorladılar. Sonunda
T ürk sanatını seven, anlamaya ve sahip çıkmaya çalışan
genç heyecanlara uyup, hem bu sahada akademik faaliyet
g ö ste re n le re , hem de ticaretini yapanlara aşağıdaki
mektubu gönderdim .
arış
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Both Kıpçak (Kazak, Kırgız, Tatar, Uygur) and Oğuz
(Türkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, and som e parts
o f the Anatolian Balkans and Iraq-Syria, Turkish Cyprus)
have given exam ples of carpet, kilim , cecim and keçe
arts fo r 2 5 0 0 years.
That this a rt is of Turkish people can be understood
by the motifs, embroidery, "yanış”, shape and description
on the w eavings com bining a rt with handicraft called
kalig > kalı > halı (carpet), kilem > kileg > kilim and kidiz
> kiriz > kiviz. Look how?
1) Time knowledge of Turkish people was a Turkish
calendar with tw elve anim als. Turks, who determ ined
each year with on animal, em broidered not the picture
of these animals but their abstract symbols the carpets,
kilim s or keçe (For twelve-animal Turkish calendar, see
relevant works by Osman Turan and L.Bazen, and Nevruz
and Nevruz ve Renkler published by the Atatürk Culture
Center).
2) Before Islam, Turkish people used to believe in
haniflik, a single-god belief with special birds, which were
the m eans of com m un ica ting w ith holy sp irits. A fter
accepting Islam, Turks have continued to see the birds
as a way of com m unicating with friends afar, lovers, the
dead and waiting fo r help from the saints. The birds that
used to be holy totem s before Islam have been kept alive
as the figures of folk arts, carpets, kilim s, cecim and
k e ç e . H alay, T u rk is h fo lk d a n c in g , re fle c ts th e
c h a ra cte ristics of these birds very accurately (rising,
flying, landing, struggling with one another). The m ost
outstanding examples of it are semah, hüdayda, zeybek
and bar. Though I, myself, wanted to research this subject
throug hly and I talked about the relationship between
rhythm s, figures, birds and old Turkish totem s, I did not
have the opportunity to present them in written form . We
have known the spiritual relationship betw een totem
birds and Turkish societies since Divan-ü Lugat-lt-Turk.
Anyone who wishes to receive inform ation can find rich
sources.
3 ) Turkish people could easily recognize that, by
using special sym bols called "tam ga/dam ga", to whom
their horses, goats and sheep belonged, to which family,
to which "uruk”, to which tribe and to which "budun/bodun".
Kaşgarlı Mahm ut Reşiduddin, İbn-i Fadlan and el Cahiz
should be added to the a u th o r lis t s ta te d above.
4) "Runik" letters, known as Orhun letters or Orhun
alphabet have been used fo r tw o thousand years, lt is
not possible to understand and give a meaning to some
embroideries, motifs, patterns and figures without knowing
this alphabet. In reply to some calligraphic art of Arabic
and Chinese alphabets obtained through stylization of
the w ords. Turks have given em broidery and ornam ent
functions to the stam p-like alphabets which they have
used fo r tw o thousand years and left w ritten m em orials
like Orhun.
5) For all societies in the world, literacy has increased
since the invention of printing technology. Particularly,
before the Xth century (B.C.), what were the examples
111)91
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for realization of direct or aesthetic expression? lt is hard
to say anything fo r other countries; but I believe that
Turks have carried to the weavings the actual events and
their influences on the "pleasant", the "beautiful" and the
"holy” that they have missed.
I believe that people lacking necessary and sufficient
information an each of these five characteristics will not
be able to understand the aesthetic function of carpets.
I also think that the individuals who have no preparation
as to the functions of weavings (of which sizes and patterns
vary according to the usage ranging from ground covering
to wall-covering, pillows, doormats or praying rugs) cannot
make any evaluation with regard to the Turkish art of
carpeting.
There are three things that I believe should be done:
As in the essay by Bekir Deniz published in this issue,
a dictionary of words as to our arts of carpet, kilim, keçe,
seçim and pala in Turkish dialect should be com piled.
To conduct annual international meetings, each year
in the Turkic Republics, of which two were organized by
Nejat Diyarbekirli but no minutes could be published, one
was organized by us with published minutes and a joint
decision was reached for another to be held in May 1998
in Turkmenistan; to form a "Turkish Arts of Carpet-KilimKeçe B ibliography" com prisin g of books and essays
published in Turkey, in the Turkic Republics and in other
countries...
To insist on using, (also in foreign texts) Turkish words
as to our p a tte rn s and co lo u rs and to have them
internationally registered along with loop styles of motifs
and em broideries and region names; and to establish
Divisions of Turkish A rt of Weaving: Carpet-Kilim-Keçe in
Graphics, Embroidery, Painting and Art History Departments
of Faculties of Fine A rts, E ducation and L e tte rs ...

Our New Magazine
We as the Atatürk Cultural Center, have issued two
periodicals called ERDEM and BİLGE. The 28th and 29th
issues of Erdem and the 10th issue of Bilge are in the
printing office. Why do we need to add a third periodical
to these tw o popular s c ie n tific m agazines? D espite
financial problem s, w hat is the meaning of publishing
ARIŞ, which is a scie ntific m agazine requiring special
printing features?
Two years ago, we, believing in its necessity, made
a decision tow ards the organization of an international
m eeting on "Arts of Carpet-Kilim -Cecim in the Turkish
World". The m eeting was held in Kayseri and Yahyalı in
May 1996, and the minutes were published in book-form.
Several people stated th e ir w ishes to have a regular
periodical both before, during and after the m eeting.
Şebnem Ercebeci, Erol Kalender, Serap Ünal and Azize
Aktaş-Yasa, Atatürk Culture Center specialists, insisted
on my initiative and made a decision. Consequently,
encouraged by these lovers of Turkish art, I forw arded
the follow ing le tte r to the individuals and institutions
conduct academ ic studies and com m ercial activities in
this field:

Sayın .................................................................................
Türk el sanatlan içerisinde önemli bir yere sahip olan
halt, kilim, cicim, zili, sum ak ve kumaş, işleme v.b. gibi
dokumalar ile keçe gibi sergiler, Türk halkının semboller
dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısaca
kültürünü yansıtmaktadır.
Geçmiş ile günüm üz arasındaki bağın kurulmasında
büyüi rol oynayan, yüzyıllardır geçerliliğini sürdüren, Türk
kültürünün geniş yelpazesi içinde yer alan halı sanatımız
değişik kültür ortamlarına girmesine rağmen, toplumumuz
içindeki değişmez yerini tarih boyunca korumuştur. Bu yüzden,
Türk halı sanatı biryandan bilimsel yönüyle ön plana çıkarken,
diğer yandan ülkemizin tanıtımı ve ekonomisindeki yerini
korumaktadır. İktisadî değerinin yanısıra giderek artan bir
ticari potansiyele sahip olması, farklı çevrelerin, Türk halisim
sahiplem ek k o n u su n d a ki isted iğ in i a rtırm a kta d ır.
Aynca son yıllarda Türk halısının siyasî eğilimlerle başka
milletlere mal edilmek istendiği, hattâ bu doğrultuda Avrupa
ve Amerika'da birkaç dilde yayın yapıldığı bilinmektedir. Bu
tür problemlere ek olarak, ortak bir halı terminolojisinin
oluştu ru la m a m a sı, ülkem izdeki halı m erkezlerinin
belirlenmesinin tam am lanam am ış olması, bu konudaki
sözlük ihtiyacının giderilememesi gibi belli başlı bilimsel
eksiklikler dikkati çekmektedir. Bunun yanısıra, ticarî kaygının
ön plâna çıkması ile halılann teknik, renk ve desenlerinde
y ö n belliklerinden uzaklaşılm ası, dolayısıyla giderek
yoğurLışan yozlaşma, farklı kurumlann birbirlerinden habersiz
üLareb hayata geçirdikleri eğitim program ları, Türk
tfalıcılığının içinde bulunduğu çıkmazı ortaya koymaktadır.
Birkaçından söz ettiğimiz bu problemlerin çözümüne
katkıda bulunmak ve halı sanatımıza uluslararası platformda
bilimsel yollardan sahip çıkmak amacıyla, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı, ülkemizde eksikliği hissedilen bir süreli
yayının gerçekleştirilmesi görevini gönüllü olarak üstlenmiştir.
Bu yolda bize inanmanızı, güçlendirmenizi ve desteğinizi
bekliyoruz. Bu konudaki teklifleriniz veyazılannız çıktığımız
yolda güvenle ilerlememizi sağlayacaktır.
Bu vesile ile yazılannızı en geç 30 Ekim tarihine kadar
beklediğimizi hatırlatıyor, çalışmalannızda başanlar diliyor,
saygılar sunuyorum.
Prof.Dr. Sadık TURAL
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Böyle bir teşebbüsün açıklanmaya değer üç yönü kaldı:
Birincisi; dergimizin adı...
"Adlar, kaderlerle birlikte ana rahmine gökten gelir ve
İnerler” diyen Şeyh Sâdi herhalde haklı. Kaderler ve isimler
sadece insanlar için değil, kuru m lar için ve özel bir
kurum laşm a örneği olan yayın araçları için de doğrudur.
Bu a n la y ış la A rış ad ın ı k o y d u k d e rg im iz e .
Arış ne demek? diyeceksiniz. Meraklısı en eski lûgaümız
olan Divan-ü Lûgat-it-Türk'ten halk ağzından Derlem e
Sözlüğü'ne kadar güvenilir kaynaklara müracaat ederse;
Arış kelimesinin karşılığında bulacağı hemen hemen şudur;
Arış, yaygı ve sergi olmak üzere yapılan dokumalarda ıstar,
yahut tezgâh, yahut gerik, yahut gergeç adı verilen özel bir
aletin işlevini yerine getirmek üzere boyuna, uzunlamasına
gerilen iplere verilen addır. Bu gergin ve sağlam ipler
olmasa, düğümü ve deseni oluşturan argaç adı verilen enine
ipler bir işlev yapamazlar. A nş, çadırın direği, binaların
duvarları taşıyan ana sütunları ve evini kuran, ancak renk
ve desenleri çocuklarıyla evine yansıtan ve kendisi unutulan

anneler gibidir. A n ş veya eriş, kurucu, koruyucu, devam
ettirici, şekil verilmesine, desen tutturulmasına imkân yaratıcı
olan, dikine (dikey) gergin ip anlamıyla hiç bir ilgisi
olmamakla beraber, devlet kurucu insanlara benziyor. Bu
kelim eyi yeniden hayatım ıza kazandırm ak bir şu u r
meselesidir. Biz, halımıza da, kilimimize de, dilimize de sahip
çıkm a şu u ru y la yaşayan insanlar olm ak istiyoruz.
A rış, h em ü lk e m iz d e , h e m d e y u r td ış ın d a
beklediğimizden çok ilgi gördü. Hattâ bu ilgiyi, dergi
basılmadan kazandı. İlk sayıyı yazılara kıyamadığımız için
plânladığımızdan daha çok sayfalı olarak basmak zorunda
kaldık. Bundan böyle metinleri beş, slaytları yediden fazla
olan makaleleri ya basamayacağımızı veya yazarından rica
ederek kısaltacağımızı belirtmek istiyorum. Diğer taraftan
her yazarın İngilizce'ye çevrilmek üzere yazılarının bir sayfalık
özetini de yazısına eklemesini bekliyoruz. ARIŞ, makaleler;
gündem ; haberler; söyleşi; koleksiyonlardan; sözlük;
bibliyografya ile bölge haberleri; kitap tanıtımı bölümlerinden
oluşuyor. İçindekiler konusunda yazarlarımızın görüşlerini
istediğimiz gibi, bu bölümlere uygun düşen yazıların] da
bekliyoruz.
Yazarların en yaşlısından en gencine kadar herbirine
şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.
Kervan hareket etmiş, göç yola düzülmüş, hayal gerçeğe
dönüşmüştür. Bu anlamlı gayreti görmezden gelmeye, hele
hele küçültmeye kalkmak, iz'an, insaf, idrak ölçülerine
sığmaz. Bütün mesele Anş'ın öncelikle Türkiye'de, sonra
Türk Dünyasında, sonra da halıcılıkla ilgilenenlere, yabancı
uzmanlara ve tüccarlara ulaşmasını sağlayacak biçimde
dağıtımını yapmaktır.
Danışma kurulu hem ik iki sayının değerlendirilmesi,
hem de alınacak tedbirlerin görüşülmesi niyetiyle toplantı
yapacak; onların yapıcı teklif ve tenkitlerini de alıp milletçe
övünülecek bir başarıya sahip olacağımıza inanıyorum. Bu
konuda şaka ile de olsa -bazan dört atlı, bazan dört cengâver,
bazan da d ö rtlü çete- diyerek takıldığım , dokum a
sanatlarımıza olan ilgilerini aşka dönüştüren Şebnem, Serap,
Azize Hanımlar ile Erol Bey'e heyecanlarımı paylaşma imkânı
v erd ik lerin d en dolayı alen en te ş e k k ü r ediy o ru m .
A R IŞ i kutlayan, şahsımı tebrik edenlere demek isterim
ki, bu dört genç ile bu konuda araştırma yapıp ulaştıklarını
yazmayı, hem ilmî, hem de millî bir görev sayanlardır,
kutlanması gerekenler...
Daha önce demiştim ya, dertlerimizin çözümünün
yanında ve mümkünse önünde olmak idraki, bizi yeterince
bahtiyar edecek bir durumdur.
Aleni teşekkürlerimin muhatabı olan son grup ise benim
ilân ve reklâm isteğimi kırmayan kimselerdir. Ama Mayıs
ve Mayıs Yayıncılık Şirketinin üyeleri Orhan, Zafer, Murat,
Levent Beyler ile Gamze Hanım'ı öncelikle ilk sayı için hem
rek lâm toplam adaki, h em de b ask ı k alitesin d ek i
başarılarından dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum. Yapüğı
işin şuurunda olan, para kazanmayı birinci hedef saymak
yerine, başarının tacının zevkine razı olan bu genç iş adamı
takımımızın, matbaacılık, yayıncılık yapuğım zanneden bir
çok kimseye, örnek olmasını dilerim.
Gönül dilerse, akıl ısrar ederse, maddî çıkar yerine hem
geçmişe, hem gelecek nesillere sorumluluk duygusu insanı
yoğurursa sonuçta, A R IŞ a benzer, ARİŞ gibi çok hoş, çok
güzel kompozisyonlar gerçekleştirilebilir.
A R IŞ artık bizim değil sîzindir, hepimizindir. 4 9
arış
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D e a r.....................................................................................
Such exhibitions as keçe and weavings of carpet, kilim,
cecim, zili, sumak and embroideries having a unique place
in Turkish handicrafts reflect the Turkish world of symbols,
aesthetic sensitivity and Turkish traditions: in short, they
reflect Turkish culture.
Our art o f carpet making, having a g re a t role in the
establishment o f the link between past and present, valid
for centuries and having its place in the wide spectrum of
Turkish culture, has kept its unique status in our society
despite its entrance into different cultural environments:
the Turkish economy and making our country known, along
with its scientific role. Besides its econom ic value, its
continuously increasing commercial potential leads different
groups of people to have the ownership of Turkish carpets.
Furthermore, it has been known that recently, some
other nations have tried to take possession o f Turkish
carpets by political trends and with this objective, even
several publications in several languages have been issued
in Europe and in the US. In addition to these problem s,
there are some deficiencies such as not having a common
carpet terminology and a carpet dictionary, and not knowing
all the carpet-making centers in Turkey. Besides Turkish
carpet-making has been in a cul-de-sac due to the different
institutions, to increasing corruption and to digressing
fro m re g io n a l c h a ra c te ris tic s in technique, c o lo u r
and p a tte rn s b e cau se o f c o m m e rc ia l p re s s u re s .
In o rd e r to contribu te to finding a solution to the
aforem entioned problem s and to display an ownership,
through scientific means, for our a rt o f carpet making at
international platform s, the Atatürk Culture Center has
w illingly undertaken the task o f publishing a re gular
periodical needed in our country.
We ask you to have confidence in us and strengthen
us; we await your support. Your valuable proposals and
writings will help us reach our goal.
Hence, I would like to rem ind you that we await your
articles by 30th
M
S incere^
P ro f Sadık TuraI
President o f AtatBrR Culture Center
There are three aspects remaining, worth mentioning:
The First of them is the name our periodical. Şeyh Sadi
is co rre ct in saying "Names com e from the sky to the
m other's wom b with all destinies". Destinies and names
are not only true and valid for people but also for institutions
and publication tools that are samples of institutionalization.
W ith th is u n d e rs ta n d in g , we nam ed it ARIŞ.
You will ask what ARIŞ means. Devotees will find the
meaning ın reliable dictionaries ranging from the oldest
Divan-ı Lugat-ıt-Türk to the public dialect dictionaries which
will give the follow ing explanations: "name of ropes
lengthwise stretched to function as a special mechanism
called gergeç or gerik or tezgâh (workbench) or istar used
for weavings and coverings." Without those strong stretched
ropes, the other transversal ropes (argaç) constituting the
loop and the pattern cannot function. Arış is the post of
a tent ; it is the main column of a building; and it is the
iz in i
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mother who reflects on her home the colours and patterns
through her children but, as always, forgetting herself.
Arış or eriş resembles the government-making individual
even if this is nothing to do with its meaning as founder,
protector, provider of continuity, assistant of shaping and
designing or lengthwise stretched rope. lt is awareness
that will make this word alive. We want to be an individual
who is aware of the value of our carpets, kilims, and our
language.
Arış has aroused g re a t in te re st, m ore than we
anticipated, both in Turkey and abroad, lt, even, aroused
this interest before being published. We have to publish
the firs t issue with more pages than we planned as we
could not reduce the num ber of articles. For the next
issues, I would like to state that the essays having more
than five texts and seven slides will not be published or
would be deducted upon the author's permission. On the
other hand, we would like you to add a one-page abstract
of your essays, agenda, news, interviews (From Collections],
dictionaries, bibliographies, regional news and books.
Besides authors' com m ents, we welcom e your articles
eligible for those sections.
I would like to express my gratitude to every writer.
The caravan has set out, the m igration has started
and the dream has begun to turn into reality, Disregarding
such an effort, above all humiliating it, cannot be considered
and thought of. The problem is to transm it ARIŞ firs t in
Turkey, then in the Turkish world, to the ones interested
in c a rp e t-m a k in g , fo re ig n e x p e rt and m e rc h a n ts .
The Advisory C om m ittee will organize a m eeting on
the evaluation of the first two issues and on the measures
to be taken. I believe that we will achieve a great success
which will be praised by the nation with the constructive
criticisms of the Committee. I would like to thank Şebnem,
Serap, Azize and Erol who tra n sfo rm their interest in
carpets into a love and whom I som etimes call "the four
riders", "the four warriors", or "the gang of four" for sharing
my excitement.
To those who congratulate me I would like to say that
(he ones you have to congratulate are those four young
people and others who consider researching and writing
as a scientific and national duty.
As I mentioned before, a realization that our problems
are near a solution and if possible ahead of it, is something
that pleases us.
The last group I should like to mention is the individuals
who have never rejected my advertisem ent requests. I,
also, would like to thank Orhan, Zafer, Murat, Levent and
Gamze from Mayıs & Mayıs for their successful work both
on advertising and on the quality of printing. I wish these
young businessmen would set a good example to others
who believe they are publishers with their idealism, preferring
the delight of success to financial gain.
Another pleasant publication similar to ARIŞ can be
realized if the heart wishes, if the mind insists and if
responsibility shapes human beings instead of financial
benefit.
ARIŞ is not ours, it is yours...
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Atatürk Kültür, Dil ve T arih Yüksek K urum u, Atatürk

çerçevesinde bir yazarın "halı, kilim dokumuş ve dokuyan

K ültür M erkezi olarak 27-31 Mayıs 1996 tarihlerinde

imzasız sanatçı Anadolu kadınlarına" şeklinde ithaf ettiği

K ayseri ve Y ahyalı'da düzenlediğim iz "T ürk Soylu

bir kitabındaki bu ibareyi de göz önüne alarak kadınımızın

Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı U luslararası Bilgi

hah dokum asına ve dolayısıyla T ü rk k ü ltü rü n ü n bu

Şöleni"ndeıı sonra, Türk Halı Sanaüna katkıda bulunmak

önemli öğesine hizm et etm esine yönlendirici ve yapıcı

amacıyla Arış adlı bu dergiyi yayınlamayı uygun gördük.

katkılarınızın olduğunu biliyoruz.

Halı ve kilimlerimize gösterdiğiniz ilgiyi yakından takip

Bu konuda özellikle Hakkâri'de başlattığınız proje hakkında

ediyoruz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

bilgi verebilir misiniz?

Işıla y SAYGIN: B ilindiği gibi, halı, kilim , cicim, zili,

Işılay SAYGIN: Hakkâri'de yaşayan 1100 kadına iş imkânı

sum ak gibi dokum alar, Türk halkın ın doğum undan

sağlayan bir projenin sahibiyiz. Aile ve Kadın meselelerinden

ölüm üne kadar hayatının bir parçası olmuştur. Halı,

sorumlu devlet bakanı olarak kadının istihdamına yönelik

ihtiyaç ve süs eşyası olarak kullanılm asının yanında

çalışmalara doğu illerinden başladık. Bu yüzden Hakkâri'yi

ekonomiye katkısı, ülkemizi yabancılara tanıtması, millî

pilot bölge olarak seçtik. Amacımız; Hakkâri'ye yerleşen ve

bütünlüğüm üzü kanıtlam ası yönünden de büyük önem

geçim sıkıntısı çeken ailelere yardım etmekti. Bölgede

taşır. Aile ve Kadın ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

dokumacılığın yaygın olmasından hareketle, dokumacılığın

Kurumu ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu

geliştirilmesinin ve kilim lerin pazarlanm asının bölgeyi

Devlet Bakanı olarak göreve geldiğimiz günden beri, halı

kalkındıracağını düşündük. 400.000 m2 lik alanı içerisine

ve kilim lerim izin yaşatılm ası, ekonom iye ka tkısın ın

alan bir atölyenin çizimlerini kendim yaptım. Daha sonra,

arttırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir dergi

tarafımdan çizilen proje Odalar Birliği Başkanı Sayın Fuat

aracılığıyla halıyla ilgili makaleler ve haberlerle halkımız

Miras'ın duyarlı tavrı ile ikinci bir kat yapılarak 10.000

konuya yönlendirilecek, halılarımızın tanıtımı sağlanacak

m2 genişletildi.

ve böylece yüzyıllardır süregelen bu eşsiz sanatım ız gözler
önüne serilecektir.Bu yüzden böyle bir dergi çıkarılması
hem g erek li hem de k a ç ın ılm a z b ir ih tiya ç idi.

S a d ık TURAL: H akkâri dokum acılığını kalkındırm a
projesinin uygulamaya konması sırasında kimlerle işbirliği
yaptınız?

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun görevi;
Türk kültürünün töre ve geleneklerinin tanıtılm ası için

Işılay SAYGIN: Bu projeyi, Millî Eğitim Bakanlığı (Çıraklık

her türlü hizmeti yerine getirmek olduğuna göre; böyle bir

ve Yaygın E ğ itim G enel M ü d ü rlü ğ ü ) ile T u rizm

derginin yayına başlamasıyla da Türk kültürünün bir

Bakanlığı'm ızın desteklemesi konusunda çalışmalarda

p a rç a sı o la n h a lıla r ım ız a

bulunduk.

v e r d iğ im iz ö n e m in

vurgulanacağını üm it ederim.
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the State Minister
Sadık TURAL - Following the "International Information
Festival on Carpet, Kilim and Cicim Arts of Turkish Nations"
organised by the Atatürk Culture Center of the Atatürk
Supreme Council for Culture, Language and History affiliated
to your Ministry in Kayseri and Yahyalı between May 27-31,
1 9 % , we considered as serviceable to publish a magazine
named ARIŞ to contribute to the art of carpet-making in
Turkey. We are aware of your fam iliarity with and close
attention to carpets and kilims. Would you like to express
your views on this subject?
Işılay SAYGIN - As ive know, weavings such as carpets,
kilims, cicims, zilis and sumaks have become part of Turkish
people's lives from birth to death. Besides their use as
ornaments or daily objects, carpets play an im portant role
in contributing to the economy, prom oting our country
abroad and showing the united nature of our nation. Since
I began working as the State Minister for Family and Women,
at the Atatürk Supreme Council for Culture, Language and
History, and Deed Cadastration General D irectorate, we
have put into action several initiatives towards keeping alive
our carpets and kilims and increasing their com m ercial
value. Through the articles and news to be published in
such a magazine, the public's attention will be drawn on
the issue, our carpets will be known and thus, this unique
a rt w ill be exhibited. So, the publication o f such a
magazine is both a necessity and an unavoidable need.
Since the task o f the Atatürk Supreme Council for Culture,
Language and History is to provide all kinds of services in
order to promote the customs and traditions of Turkish culture,
I hope the importance given to our carpets, a part of Turkish
art, will be emphasised by the publication of this magazine.

i / 1s s i

7

Sadık TURAL - Taking into consideration a book dedicated
"To Those Anatolian Women, the Unsigned Artists, Having
Woven and Still Weaving Carpets and Kilims", published
within the activities of your Ministry, we know about your
activities and services fo r the development of women's
weaving, which is totally justified as this is an im portant
element of Turkish culture.
Could you please inform us on the project initiated in Hakkâri?
Işılay SAYGIN - We have a project which aims to provide
jobs to approximately 1,100 women living in Hakkâri. As
the State Minister responsible for Family and Women issues,
we have commenced our studies on women's employment
in the eastern provinces. Thus, we have selected Hakkâri
as the pilot province. Our objective has been to assist the
families o f a low economic level. As weaving is a common
profession in the region, we thought that the development
o f weaving and m arketing o f kilims would im prove the
econom ical status o f the region. I, myself, drew up the
plans o f a w orkshop including a 4 0 0 ,0 0 0 m 2 area.
Then, the plan expanded by 1 0 ,000 m 2 for addition o f a
second floor thanks to the thoughtfulness of Mr. Fuat Miras,
Chairman o f Chambers Association.
S adık TURAL - With whom did you cooperate in the
im plem entation of this Development of Weaving in the
Hakkâri project?
Işılay SAYGIN - We have requested the support of the
Ministry o f Education (General Directorate of Apprenticeship
and Non-Formal Training) and the M inistry o f Tourism.

Deı let Bakanımız Savın Işılay Saygın ile Halı Üzerine Blr Söyleşi

TB.M .M . Başkanı Sayın M ustafa Kalemli ile görüşerek
her milletvekilinin bu kilimlerden almasının sağlanmasıyla
projenin uygulanmasının teşvik edileceği görüşündeyiz.
S a d ık TURAL: Sayın Bakanım, kadınlarımıza iş imkânı
sağlarken bir yandan da halı ve kilimimize sahip çıkılmasına
destek veriyorsunuz. Bunu hem istihdam alanı, hem üretim
unsuru, hem de halı sanatımızı koruma adma yapıyorsunuz;
doğru mu anlıyoruz?
Işılay SAYGIN: Elbette, kültür, onu yaşatan ve hayatının
bir parçası yapan insanlarla, aydınların ve yöneticilerin el
ele vermesiyle korunur. Türk kültüründe tefrişe ve estetiğe
bağlı ihtiyaçlan karşılayan halı ve kilimlerimizi araştırmak,
ilgililere duyurmak ve maddî yönden desteklemek, benim,
bizim ve hepimizin görevidir.
S adık TURAL: Bu faaliyetlerinizin Atatürk Kültür Merkezi
ile ilgili bölüm ünde em rinizde olacağımızı ifade etm ek
istiyorum. Selçuklular ve Osmanlılar dönem inde dinî ve
so sy al y ap ılara halı, kilim , dü z d o k u m a y ay g ılar
vakfedildiğini, o dönem lere ait vakfiyelerden, şer'iyye
sicillerinden ve tahrir defterlerinden öğreniyoruz. Bu tarihî
eserlerden bir bölümünün -Allah'a şükür ki- satılamadığı
ve d eğ iştirilem ed iğ i için g ü n ü m ü ze ulaşılabildiğini
biliyoruz. Ancak bu eserlerin bir kısmı da ya hırsızlık
yoluyla ya da tarihî değerinin farkına varılamadığından
yenisiyle değiştirilmesi suretiyle yok olmuştur. Bu konuda
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığının
da duyarlılığını artırm ası gerekir diye düşünüyorum. Siz
ne emredersiniz?
Işılay SAYGIN: Tabiî bu konuda çok haklısınız. Yurtiçinde
olduğu gibi yurtdışında da halılanmızı tanıtmak ve korumak
hepimizin görevi olmalıdır. Herkes yurtdışına giderken
beraberinde bir halıyı hediye götürürse halılanm ızı daha
iyi tanıtmış oluruz. Her il, her yöre daha iyiye ulaşmak için
yarış halinde olmalı, kendilerini tanıtmak için ellerinden
geleni yapmalıdırlar.
Kültür tarihimizin ortak ürünleri olan halı ve kilimlerimizi
koruyarak gelecek nesillere aktarm am ız gerekmektedir.
B u n u n için el ele gönül birliğiyle çalışm alı, sesim izi
duyurmalıyız.

T urizm B akanı Sayın B ahattin Yücel ile yaptığım ız
görüşmede H akkârili kadınların dokudukları hah ve
kilimlerin özellikle yurtdışında açılan fuarlarda sergileneceği
ve satışa sunulacağı konusunda çalışmalara ihtiyaç olduğunu
vu rg u la d ık; g erek en i y a p a c a k la rın ı va a d ettiler.
Aynca Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği sonucu
kurslara ka tıla n genç kızla rın sigortalanm ası için
faaliyetlerde bulunduk. Doğu, Güneydoğu Anadolu'dan göç
alan illerde bu tür projeler başlatılmasını ve böylece özellikle
kız çocuklarının eğitimine önem vererek kadınlarım ızın
gelir getirici faaliyetlerde bulunm asını destekleyeceğiz.

S a d ık TURAL: Sayın Bakanım , hem san ata dayalı
mesleğiniz olan mimarlık bilginizi, hem de devletin içinde
bulunduğunuz konum u değerlendirerek millî sanatımız
olarak tanımlayabileceğimiz halılarımıza övgüye değer
katkılarda bulunuyorsunuz. Bu alandaki çalışmalarınızı
ilerideki sayılarımızda yayımlamak en büyük dileğimiz.
T ürk kadınının toplum içinde bir m eslek edinm esi ve
ekonomiye katkısı sağlanırken Türk halıcılığının gelişmesi
ve böylece unutulm adan yaşatılm ası doğrultusundaki
faaliyetlerinizden dolayı, size şükranlarım ı sunuyorum .
Arış adlı Halı, D okum a ve İşlem e Sanatları dergim izi
destekleyeceğinize olan inançla, ben ve arkadaşlarımız
saygılarımızı tekrarlıyoruz.
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An In te rv ie w on C a rp e ts w ith Işılay S ay g ın , th e S ta te M in is te r

In a m eeting with the M inister o f Tourism, Mr. Bahattin
Yücel, we emphasized the need for activities with regard
to the m arketing and exhibition o f carpets and kilim s
woven by women, particularly in the fairs held abroad.
They p ro m is e d to p ro vid e the n e ce ssa ry s upport.
As a result of our collaboration with the Ministry of Education,
we took step s to insure the participation o f women in the
courses. We will support the initiation of such projects in
the provinces inhabited by people from east and south-east
Turkey, which will particularly emphasise the training of
women to provide them with income-generating activities.
To support the project we have the idea of selling a carpet
to each Member of Parliament, and we would like to discuss
this initiative with the Chairman of Turkish Grand National
Assembly, Mr. Mustafa Kalemli.

as to their historical value. I believe that both Foundations
General Directorate and the Department for Religious Affairs
should be m ore sensitive. What are your com m ents?
Işılay SAYGIN - You are absolutely right, lt is your duty to
protect our carpets both at home and abroad. We would
be able to in tro d u c e our a rt m ore e ffe c tiv e ly , if
everyone took a carpet as a present when going abroad.
Each province and each region should com pete with
each other in order to achieve the best and to prom ote
themselves.
We have to pass on to future generations the carpets and
kilims that are common products o f cultural history. We
should work together for this and we have to make our
voice heard.

S a d ık T U R A L - You
support the conservation
of our carpets and kilims
while providing our women
with jo b o p p o rtu nitie s.
You p e r fo r m th o s e
activities for creating an
area of e m ploym ent, as
an element of production
and as protection the art
of ca rpe ting , ls this a
correct interpretation of
your activities?
Işılay SAYGIN - Without
a doubt, culture could be
p ro te c te d by p eo ple ,
intellectuals and managers
who, together make it a
part of their lives and keep
it alive, lt is my, our and
everyone's responsibility
to make research on, to
inform the relevant people about, and to support financially
carpets and kilims meeting all needs as to the aesthetics
and furnishing in Turkish culture.
S adık TURAL -1 would like to say that as fo r the Atatürk
Culture Center we are ready to support your activities. We
know from the historic sources that in Ottoman and Seljukian
tim es, religious and social establishm ent were donated
carpets, kilims, simple weavings. And we also know that
fortunately some of these historic works of art could not
be sold and changed, so we still have them today. However,
some of them have disappeared through theft or replacement
of historical carpets with new ones due to a lack of awareness
ım ;

Sadık TURAL - You provide valuable contributions to carpets
that could be described as our national art, both as an
architect and through your official responsibilities. Our hope
is to publish your relevant studies in our following issues.
I would like to thank you your efforts towards the development
and conservation of the art of carpet-making in Turkey while
providing women with employment opportunities and incomegenerating jobs. Believing in your contribution and support
to ARIŞ, a Carpet, Weaving and Embroidery Arts magazine,
my colleagues and I would like to express our appreciation
once again. « •
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13. - 18. YÜZYIL

m n n sergisi

lamaz" dedikleri 13. - 1 8 . Yüzyıl Türk
Uzmanların "Böyle bir sergi olmadı, bir daha da olamaz
Halıları Sergisi'nin öyküsünü bulacağınız bu yazıda yapılan özverili çalışm alar ve en
ince ayrıntısına kadar düşünülen uygulam alar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Dr. Nazan Ölçer*
İstanbul T ürk ve İslam Eserleri M üzesinde 26 Eylül
1996 tarihinde bir sergi açıldı: “13, yüzyıldan 18, yüzyıla
T ürk Halıları” sergisi. Düşüncesi uzun yıllar, hazırlıkları
ise 11 ay öncesine uzanan sergi için, dünyanın d ö rt bir
köşesinden gelen uzmanlar, “yüzyılın en önemli halı sergisi”
tanımını kullanmakta ve “böyle bir sergi olmadı, bir daha
da olamaz” demektedirler. Serginin bu tanım ve övgüleri
hakedebilmesi ise kuşkusuz, kolay bir araya gelmeyecek,
türlerinin ve dönem lerinin en ünlü halılarının aynı çatı
altında, aynı m ekanda sergilenm esinde, ayrıca Türkiye
Müzeleri depolarından daha önce hiç sergilenmemiş olan
bir dizi halının, onarılmış halde gün ışığına çıkarılmasında
yatmaktadır.
Bu benzersiz kompozisyon, büyük hah koleksiyonlarına
sahip bir dizi müzenin sergiye en önemli eserlerini ödünç
vermesi ile gerçekleşmiştir.
Türkiye koleksiyonları içinde kuşkusuz en önemlisi,
İstanbul T ürk ve Islam Eserleri M üzesi’ndedir. 1911-14
yıllan arasında vakıf camilerinden toplanan, 19201i yıllarda
ise türbelerden gelen halılar ile ortaya çıkan koleksiyon,
daha sonraki yıllarda satın alma ve bağışlarla daha da
zenginleşmiştir. Bugün banndırdığı 1500’ü aşkın halı ile,
sadece T ü rk iy e’nin değil, dünyanın en önem li halı
koleksiyonunu oluşturmaktadır.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi haklan içinde en ünlüleri
m uhakkak “Konya Halılan'dır.
1905 y ılın d a K o n y a A lâ e d d in C a m ii’n d e
bulunmalarından beri tüm dünyanın ilgisini üzerlerinde
toplayan bu halılar, halı literatü rü n ü n baş eserleri
olm uşlardır. Ancak, T ü rk ve İslam E serleri M üzesi
koleksiyonunda sadece 13, yüzyıla tarihlenen bu Selçuklu
haklan değil, onu izleyen yüzyıllann en seçkin örnekleri,
seccade ve saf seccadeler, ilk taban halıları da olanca
zenginliği ve çeşitlilikleri ile yer almışür. T ürk haklarının
yanı sıra, Kafkas ve İran haklan da önemk gruplar oluşturur.
Pek çoğu serili olduklan cami ve türbelerde yıpranmış
ve geçen yüzlerce yılın kullanılmışkğını yansıtan bu haklar.

Müze bünyesinde tesis edilen restorasyon atölyesinde 14
yıldır iğne ile kuyu kazarcasına uzun ve zahm etli bir
bakımdan geçirilmeğe çakşılmaktadır ve yorgun bedenleri
temizlenerek, aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu
üzere, halılann zemin rengine boyanan kumaşlara özenle
dikilerek, daha fazla yıpranmalarının önüne geçilm eğe
çalışılmaktadır. Tüm koleksiyonu kapsaması uzun yıllar
alacak olan bu uğraş sonunda Türkiye’nin bu en önemli
koleksiyonu, gelecek nesillere sâlimen ulaşmış olacaktır.
T ü rk ve İslam E serleri M üzesi'ndeki bu hazine,
serg in in belkem iğini o lu ştu rd u ğ u gibi, bu serginin
yaratılm asında da h are k et noktam ızı teşkil etm iştir.
H ah san atın ın çeşitli ev relerin i, bilinen ve hiç
b ilinm eyen ö rn ek le rin i, y u rt içi ve y u rt dışındaki
“kardeşleri” ile buluşturm ak düşüncesi, uzun yıllardır en
büyük hayalimiz idi. Bir özel kuruluşun, T ekstilbank’ın
10, yılını kutlamak için böyle bir projeye h er türlü maddi
ve manevi desteği sağlamayı kabul etmesi, bu uzun rüyayı
gerçek kıldı.
* İstanbul, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü.

Sergi salonlarından çeşitli görüntüler.
A view from the exhibition.
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Dr. Nazarı Ö lçer4
The 13th-18th century Turkish C arpets exhibition
opened in the Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum
on 26th September, 1996.
The preparations for the exhibition took 11 months
while the idea dates back to years ago. Experts from all
over the world who visited the exhibition define it as "the
m ost im portant carpet exhibition of the century" and say
"such an exhibition has never been shown before and
never will be ın the future". The exhiDition obviously deserves
this definition and these compliments because of the task
of bringing togethe r the m ost fam ous carpets of their
periods under one roof. Moreover, a number of carpets
which had never been exhibited before were brought out
fro m the sto re s of Turkish m useum s and repaired.
This unique collection was realized by borrowing the
m ost original pieces of work from a number of museums
h a v in g th e m o s t e x te n s iv e c a rp e t c o lle c tio n s .
The major collection in Turkey is, without a doubt, that
of the Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum. The
collection, composed of carpets collected from foundation
m osques between the years 1 9 1 1 -1 9 1 4 and carpets
received from tom bs in the 1 9 2 0's, has been enriched
even more in recent years through purchases and donations.
With over 1 5 0 0 carpe ts, this co lle ctio n is the m ost
remarkable carpet collection not only in Turkey, but in the
whole world.
The most famous carpets among those in the Turkish
and Islamic Arts Museum are definitely the "Konya Carpets".
These carpets, which have been attracting the attention
of the whole w orld ever since their discovery in Konya
Alâaddin Mosque in 1905, are masterpieces of the carpet
world.
However, the collection of the Turkish and Islamic Arts
Museum is not composed of only these Seljukian carpets
dating back to the 13th century: the m ost outstanding
samples of the succeeding centuries, prayer rugs and the
earliest ground carpets, also have a significant place in
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Sergi salonlarından çeşitli görüntüler.
A v ie w from th e e x h ib itio n .

the collection w ith their rich variety. Besides Turkish
carpets, Caucasian and Persian carpets also constitute
significant groups.
On m ost of the carpets dam age sustained in the
mosques and tombs, wnere they have been collected from
is noticeable, reflecting the traces of weariness of having
been used for over centuries. The difficult, longlasting and
burdensom e task of repairing the carpets has been
perform ed fo r 14 years in the restoration w orkshop
established within the fram ew ork of the museum. The
damaged carpets are cleaned and stitched carefully with
fabrics of the same colour as their base, to avoid further
wearing out. As a result of this work, which will take many
years to cover the whole collection, the m ost im portant
collection of Turkey will be safely passed on to future
generations.
Besides form ing the backbone of the exhibition, this
treasure at the Turkish and Islamic Arts Museum was our
starting point in planning this exhibition.
The thought of bringing together various stages of the
art of carpeting, its known and unknown samples, with
their "sisters" in Turkey and abroad has been our biggest
* Director of Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum.

S e rg i s a lo n la rın d a n ç e ş itli g ö rü n tü le r .
A v ie w fro m th e e x h ib itio n .

Halı gibi sergilenm esi son derecede zor olan, büyük
alanlar ve satıhlar isteyen objeleri içeren bir sergi, tüm
düzenleyicileri her zaman daha işin başında korkutan bir
olgu olm uştur. Bu serginin planlam a aşam asında bu
nedenle, önceleri halı sayısının düşük tutulması düşüncesi
gündem e geldi. Ancak, T ürk halısının bir anlamda bütün
gelişim çizgisi içindeki öyküsünün anlatılacağı bir sergide
bu sayının yeterli olm ayacağı anlaşılınca, sayı 172’ye
çıkarıldı. Bu tabiî ki, M üze’nin hem en tüm ü st kat
alanlarının ve Divanhane’sinin boşaltılıp, sergiye tahsisi
anlamına gelmekteydi.
Sergiye katılacak halılardan yurt dışı koleksiyonlara
ait olanları seçm ek, hazırlığımızın ilk önemli engelini
aşm ak anlam ına geliyordu. M üzem iz ile uzun yıllar
öncesine dayanan bir dostluk ilişkisi olan Berlin İslam
S an atı M ü z esi, b a ş v u rd u ğ u m u z ilk a d re s oldu.
Berlin İslam Sanatı M üzesi'nin kurucusu ünlü resim
ve sanat uzm anı W ilhelm von Bode ile m odern T ürk
müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey arasında daha
1880’li yıllardaki dostluk ile başlayan ilişkiler, onu izleyen
yıllarda müdürlük yapan Friedrich Sarre ve Ernst Kühnel
zam anında da devam etm iş ve sanat tarihinin önemli
similar! olan bu kişiler, Müzemizin ilk binaları olan Çinili
Köşk ve Süleymaniye Külliyesi’ndeki koleksiyonu çeşitli

yayınlarında tanıtmış idiler. Berlin İslam Sanatı Müzesi’nin
bir diğer Müdürü, ünlü Prof. Dr. Kurt Erdmann ise İstanbul
Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği yıllarında özellikle halı
sanatı konusunda çok önemli araştırm alar yapmış, pek
çoğu onun gibi san at tarih in e d eğ erli h izm etlerd e
bulunacak Prof. Dr. Oktay Aslanapa gibi kişilerle çalışmış,
Prof. Dr. Şerare Yetkin gibi öğrenciler yetiştirmiştir. Prof.
D r. E rd m a n n ’ın "T ürk ve İslam E se rle ri M üzesi
depolarındaki halılar gün ışığına çıkm adan halı tarihi
yazılam az” deyişi pek çok kitabında y er alm aktadır.
M üzemiz bünyesinde 1980’lerin başında faaliyete
geçen Halı Restorasyon Bölümü nün kuruluşu da, bir
anlam da bu uzun yıllara uzanan ilişkinin bir uzantısı
olm uştur. 1972 yılında Berlin İslam Sanatı M üzesi’nin
M üdürü olan Prof. Dr. Klaus Brisch ile dönemin Kültür
M üsteşarı Dr. M ehm et Ö nder tarafından başlatılan bir
işbirliği sonucu, Berlin Müzeleri Tekstil Restoratörü Niîs
R ü ters, M ü zem izd e ç a ğ d a ş re s to ra s y o n ilk e le ri
doğrultusunda çalışacak bir atölye kurm uş; uzm anlar
yetiştirm iş ve bunların bir bölüm ünün de Berlin Müze
atölyelerinde eğitim ve staj görmesini sağlamıştır. Konumuz
olan “13.-18. yüzyıl T ürk Halıları” sergisinde gidecek
h a lıla rın re s to ra s y o n u n u da bu g r u p y ap m ıştır.
Berlin İslam Sanatı Müzesi daha Wilhelm von Bode

С г i Ve 11i Hal ıs ı p a rç as ı ,
Budapeşte El Sanatlan Müzesi,
Env. No: 14.940, 15, yüzyıl.
Piece of Crivelli Carpet, Budapest
H a n d ic r a fts A r ts M u s e u m ,
Inv. No: 14.940, 1 5th century.

13. - 18, «üz'tl lürk halıian strgisi

anı

İnsan Figürlü Halı, Stuttgart,
H einrich
K irch h eim
Koleksiyonu, 13.-14. yüzyıl.
C a rp e t w ith H u m a n F ig u re ,
S tu ttg a rt, H e in rich K irc h h e im
C o lle c tio n , 1 3 t h - l4 th c entury.

dream for many years. Every kind of economical and moral
support, provided for this project by Tekstilbank to celebrate
their 10th anniversary, has made this longlasting dream
come true.
An exhibition covering materials very difficult to present,
. requiring a large space, such as carpets, seriously intimidate
organizers from the start. For this reason, the thought of
keeping the carpets to a small number had been considered
during the planning stage of the exhibition. However, when
it becam e evident that a small number would not have
■been sufficient fo r an exhibition aiming, in a sense, to
describe the whole development line of Turkish carpets,
the number was increased to 172. This meant the emptying
out of all the upstairs area plus the Divanhane and reserving
these places for the exhibition.
Our firs t task in preparing fo r the exhibition was
selecting the carpets from the collections abroad. First
we contacted the Berlin Islamic Arts Museum with whom
our museum has had a good relationship for some years.
This good relationship started in the 1880's, between
the founder of the Berlin Islamic Arts Museum, Wilhelm
von Bode, the fam ous expert of painting and arts, and
improved during the following years when Friedrich Sarre
and Ernst Kühnel becom e d ire c to rs of the museum
respectively. These two significant persons in the history
of art introduced the collection in the Çinili Köşk and
Süleymaniye Külliyesi, the first buildings of our museum,
in their various publications. Another director of the Berlin
Islamic Arts Museum, Prof. Dr. Kurt Erdmann did some
remarkable research, especially on the subject of the art
of carpeting during the years he w orked at Istanbul
University as a lecturer. He worked with people such as
Prof. Dr. Oktay Aslanapa and over-saw students such as
Prof. Dr. Şerare Yetkin. Prof. Dr. Erdmann's statement the
history of carpets cannot be w ritten until the carpets in
the stores of the Turkish and Islamic Arts Museum are
brought out into the light of day is a recurrent one in his
books.
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The establishm ent of the Carpet
Restoration section, the activities of
which started within the fram ework of
our Museum in the early 80 s, was,
in a sense, an extension of this long
re la tio n s h ip . As a re s u lt o f the
cooperation started by the director of
the Berlin Islam ic A rts Museum in
1972, Prof. Dr. Klaus Brisch and the Undersecretary of
Culture of the time, Dr. Mehmet Önder, the Berlin museum
Textile Restaurateur, Niîs Rüter, set up a workshop which
operated in accordance with modern restoration principles,
trained experts, and gave these experts training and work
experience in the Berlin M useum 's w o rksho ps. The
restoration of the carpets sent to the "13th-l 8th Century
Turkish Carpet Exhibition" was carried out by this group.
The Berlin Islamic Arts Museum already had a significant
carpet collection back in the tim e of Wilhelm von Bode.
Many pieces from this collection were exhibited in the
famous Islamic Arts Exhibition staged in Munich in 1910.
In spite of the massive loses incurred during the war, this
museum has maintained its position of having the m ost
im portant collection in the history of carpets outside
Turkey, especially since the Union of Germany in 1990.
Turkish carpets from the Berlin Islamic Arts Museum
constituted a very im portant p a rt of our exhibition; the
most well-known being the carpet with the famous dragon
and phoenix (or in other words, the work of art known first
as 'Ming' and then as 'Bode' carpet). This carpet, bought
by Wilhelm von Bode in an antique shop in Rome in 1886,
was the m ost im portant and rarest sample of the early
age carpets with animal m otifs. This was the firs t in our
list of requests from the Berlin Museum. We also added
the other tw o carpets with animal m otifs from the Berlin
collection in our list since it was understood in recent
analyses that these also should be included in the subject
group.
Our lis t c o v e rin g 17 c a rp e ts , all e x h ib ite d as
masterpieces in the museum, included a unique Uşak pure
prayer rug with a red field,-a large Holbein carpet in optimal
condition and dimensions, other samples of Holbein carpets,
the sole Lotto carpet with a striking blue colour, Spanish
carpets which we possess no samples of but yet compose
an extension of early age Islamic art with their Kufi borders,
Memlûk carpets and rare prayer rugs.
The Museum Director Dr. Volkmar Enderlein, a great

Ejderha ve Anka kuşlu hah, Berlin İslam
Sanatı Müzesi, Env. No: 1-4, 15, yüzyıl.
C arpet w ith D ragon and Anka Bird, Berlin
lslamic Arts Museum, Inv. No. 14, 15ttı century.

zam anında önem li bir halı koleksiyonuna sahipti. Bu
koleksiyondan pek çok eser, 1910 tarihinde Münih kentinde
düzenlenen ünlü İslam Sanatı Sergisi nde yer almıştı.
Savaşta uğradığı büyük kayıplara rağm en, bu Müze
özellikle de 1990’daki iki Almanya’nın birleşm esinden
sonra, hah tarihi içindeki Türkiye dışı en önemli yabancı
koleksiyon konum unu korudu.
Berlin İslam Sanatı M üzesinin T ürk halıları içinde
sergimiz için çok önemli parçalar bulunuyordu. Bunlann
içinde ünlü ejder ve anka kuşlu halı (veya önce Ming,
sonra ise Bode halısı adıyla bilinen eser) en tanınmışı idi.
Wilhelm von Bode’nin 1886 yılında Roma’da bir antikacıda
bulup aldığı halı, hayvan motifli erken dönem halılarının
en önem li ve nadir örneğini teşkil ediyordu. Berlin
Müzesi’nden isteklerimizin başmda da bu hab gelmekteydi.
Berlin koleksiyonunun hayvan motifli diğer iki halısının
da, bu g ru b a dahil edilm eleri gerektiği, yapılan son
analizlerle anlaşılm ış olduğundan, bu halılar da istek
listemize katıldı.
Bunlann dışında, kırmızı zeminli ünik Uşak saf seccade,
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bilinen en iyi konum ve ebattaki büyük Holbein halısı,
Holbein halılarının diğer örnekleri, mavi rengin göze
çarptığı yegâne Lotto halısı, bizde hiç örneği bulunmayan
ancak Kûfî bordürleri ile erken dönem İslam sanatının
uzantısı olan İspanyol halıları, M emlûk halıları ve nadir
seccade örnekleri ile devam eden listemiz toplam 17 halıyı
kapsam aktaydı ve tüm ü b irer baş eser olarak müzenin
teşhirinde yer almaktaydı.
Büyük bir halı uzmanı olan Müze Müdürü Dr. Volkmar
Enderlein, im kansız gibi görünen isteklerim izi, bizim
heyecanımıza cevap veren bir içtenlikle karşıladı ve dünya
çapında yankı yapacağına em in olduğu bu eserlerden
(panolardan sökme, gidiş-dönüş, yeniden teşhire asma
işlemleri gözönüne alınırsa) yaklaşık 3 ay boyunca uzak
kalmaya ve katalog çalışmalarımıza katılmaya razı oldu.
ikinci başvuru adresimiz Budapeşte El Sanatlan Müzesi
idi. Bu Müze, yanm olmasına rağmen dünya hab tarihinde
çok özel bir yeri olan Crivelli halısını, erken Holbein,
Memling ve Lotto halı örneklerini, Uşak seccadeleri ve
deTransilvanya (Erdel)’deki kiliselerde bulunmalanndan
ötürü, bu adla anılan Batı Anadolu halılarının en zengin
g rubunu barındırıyordu ve seçim lerimiz, M üzenin bu
tanınmış parçalarına yönelik idi. Özellikle Transilvanya
halılarının, m üzenin küratörü Dr. Ferenc Batari’nin de
uzun yıllardır arzuladığı b ir proje olm ası nedeniyle
B udapeşte halılarının getirilm esi m üm kün olabildi.
Böylelikle, Müzemizdeki 94 halı ve Konya Mevlânâ Müzesi
ile İstanbul Vakıflar Halı M üzesi’nden getirileceğini umut
ettiğimiz erken dönem Türk haklan ile komple bir sunuş
yapılabilecekti.
Bir tek eksiği ile; T ibet budist m anastırlarının “Çin
Devrim Muhafızları” tahribatı sırasında nehre atılan pek
çok halıdan kurtanlanlan olduğu söylenen ve 1990 yılında
N epal'de ortaya çıkıp, Londra sanat piyasasında satışa
sunulan bir dizi hayvan motifli halı, dünya sanat aleminde
büyük olay yaratmış, New York Metropolitan M üzesinin
aldığı bir örneğin karbon tarihlem esinin 12. - 13, yüzyıl
çıkması ve benzer bir halinin lo n d ra National Gallery’de
bulunan bir erk en 15, yüzyıl Siena ekolü tablosunda
görülm esi ile de, tüm d ikkatler bu ilginç buluntuya
yönelmişti. İlginç bir husus şu ki, bu haklardan bir tanesinin
Müzemize de teklif edilmiş olmasıydı.
Daha 1990 yılının sonbahannda Londra’da antika halı
ticareti ile uğraşan bir kişi, müzeye yaptığı başvuruda,
elinde T ib e t’ten gelen bir hah olduğunu, halinin tüm
olmayıp sadece bir bölüm ünün kaldığını, ancak karbon
tarihlem esinin 13, yüzyıl sonu 14, yüzyıl başı bir tarih
verdiğini ve yün analizlerinin de Anadolu kökenli olduğunu
ortaya koyduğunu belirtmekte, Türkiye’nin yurt dışından
eser alıyor olmasının, bu eseri ilk kez Türkiye’ye teklif
etm esine âmil olduğunu yazmaktaydı. Uzun yazışmalar,
fotoğraf ve gerekli tahlil raporlarının gönderilm esinden
sonra, K ültür Bakanlığı’nın bütçesinde yeterli kaynak
olmayışı, bu halinin ülkemize gelmesine imkan vermedi.
Ancak bu halı ve Tibet kökenli, Metropolitan Müzesi'nde
bir benzeri olan hayvanlı halı gene de “13. - 18. T ürk
Hablan” sergisine katılabildi. Ünlü Alman işadamı Heinrich
Kirchheim’ın sahip olduğu olağanüstü zenginlikteki hab
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carpet expert, approached our impossible looking requests
museum.
and excitement, with sincerity and accepted the absence
In the autumn of 1990, someone involved in the antique
of world-wide known w orks of art fo r approxim ately 3
carpet trade in London said in his application to the museum,
months (taking into consideration their removal from the
that he had a carpet from Tibet. Even though it was half a
boards, the return trip and the re-instalment on boards for
carpet, carbon tests dated ıt back from the end of the 13th
the exhibition) and to participate in our catalogue preparation
century to be beginning of the 14th century and the wool
works.
analysis revealed that it was of Anatolian origin. He said
The second place we applied to was the Budapest
that he was proposing this piece first to Turkey because
Handicrafts museum. This museum possessed the Crivelli
Turkey was buying works of art from abroad. Following the
carpet (which has a specific place in world carpet history
exchange of numerous correspondence, photographs, and
even though it is only half a carpet), sam ples of early
the required test reports, this carpet could not be brought
Holbein, Memling and Lotto carpets, Uşak prayer rugs
to Turkey due to lack of funds from the budget of the Ministry
and the m ost prosperous group of W estern Anatolian
of Culture. Nevertheless, this carpet and a similar Tibetcarpets known as Transylvanian carpets because they are
originated one with animal motifs could be included in the
usually found in Transylavanian churches; our requests
"13th - 18th century Turkish Carpets" exhibition. These
were related to these fam ous pieces in the museum, lt
carpets, being a part of the incredibly rich collection of the
was possible to bring the carpets from Budapest, due to
well-known German businessman Heinrich Kirchheim, could
the Transylvanian carpets in particular being a project also
be provided only after long negotiations and exchange of
desired by the curator of the museum Dr. Ferenc Batari,
correspondence with Mr. Kirchheim.
for many years. Thus, together with the 94 carpets present
37 pieces from the extensive collection at the Istanbul
in our museum and the early age Turkish carpets we were
Foundations Carpet Museum have been borrowed from the
above named museum with the permission of the General
hoping to provide from the Konya Mevlâna Museum and
İstanbul Foundations Carpet Museum, we were going to
D irectorate of Foundations. All have been washed and
be able to make a com plete presentation.
repaired and besides, carpets selected from the stores of
With only a single thing missing: a number of carpets
foundations, have been prepared for presentation in place
of those borrowed.
with animal m otifs, said to be the ones saved among the
Together with 8 carpets from the Konya Mevlâna
many thrown into the river during the wrecking of the Tibet
Buddhist monasteries by the "Chinese Revolution Guards",
Museum, the historical parade of the Turkish carpets ın our
exhibition was com pleted.*
and then located in Nepal in 1990 and put on sale in the
Turkish carpets were presented with the total line of
London art market, this had aroused excitement in the art
development, sub-groups and all varieties, for the first time
circles all around the world. A sample of these dating to
in this exhibition.
the 12th - 13th centuries, identified as the result of a
carbon te s t perform ed by the New York M etropolitan
* The only negative reply we received to our requests was
; Museum, and spotting of a similar carpet in an early 15th
from the Stockholm History Museum with a statem ent that
century painting of the Sienna school at the London National
the Marby carpet with Tree of Life was never lent out. We
Gallery, attracted attention to this discovery, lt is of note
believe that this is as unfortunate for the Stockholm History
Museum as it has been fo r our exhibition.
that one of these carpets had also been offered to the

Kırmızı zeminli saf seccade, Berlin İslam Sanatı Müzesi, Env. N o : I. 2 5 / 6 1 , 15, yüzyıl.
Prayer rug with red ground, Berlin lslam ic A rts M useum , Inv. No. I. 2 5 /6 1 , 15th century.

koleksiyonuna dahil olan bu halılar, Bay Kirchheim ile
yapılan uzun görüşm e ve yazışma sonucu getirtilebildi.
İs ta n b u l V akıflar H alı M ü z e s i’n d e k i z e n g in
koleksiyondan 37 parça, Vakıflar Genel M üdürlüğü’nün
izni ile, adı geçen müzeden alındı. Tümü yıkanıp onanldığı
gibi, teşhirden alınan halılann yerinin boş kalmaması için,
Vakıflar deposundan seçilen halılar, Müzemiz elemanları
ta ra fın d a n ç e rç e v e le re g e r ile r e k te ş h ir e asıld ı.
Konya M evlânâ M üzesi'nden gelen 8 adet halı ile
birlikte, Türk halılarının sergimizdeki tarihsel resmi geçidi
tamamlandı.*
Bu sergi ile ilk kez, Türk halılan, bütün gelişim çizgisi,
alt gruplan ve tüm çeşitlilikleri ile sergilenmiş olmaktadır.
Sergi, İbrahim Paşa Sarayı nın mimari yapısı gözönüne
alınarak belli bir gruplamaya gidilerek düzenlendi. Müzenin
uzun, ancak büyük halıları te şh ire uygun olm ayan
k o rid o ru n a ü ç g e n p a n o la r h a z ırla n a ra k s e c c a d e
boyutundaki T ransilvanya halıları, ressam Bellini’nin
tablolannda yer almasından ötürü, bu adı taşıyan “Anahtar
deliği" motifli seccadeler ve Konya halı grubu yerleştirildi.
Koridorun avluya bakan camlan özel pano ve perdeler
ile karartıldı, duvarlanndaki çeşitli tesisat görüntüleri ve
koridora bakan niş vitrinleri tümüyle açık renkte kumaşla
kapatılarak sadece halıların ortaya çıktığı bir görüntü
amaçlandı. Müzenin en büyük sergi salonu olan üç bölümlü
D ivanhane’nin ilk odası, dünyanın dö rt bir köşesinden
toplanan Holbein halılanna, ikinci oda erken dönem hayvan
motifli halılara hasredildi. Özellikle bu ikinci oda, dört bir
duvannı süsleyen ve sanat tarihi kitaplannın tümünde yer
alan ender halılann yanyana bir arada yer almasıyla eşsiz
bir görüntüye büründü ve uzak diyarlardan sergiyi duyup
gelen halı uzmanlarınca bir Kâbe gibi defalarca gezildi.
D ivanhane’nin asıl salonu ise değişik halı gruplarının
bütün nüanslarını sergileyen halılarla tavana k ad ar
bezenmişti. Bu amaçla halılann asılacağı büyük panoları

Anahtar deliği motifli seccade, Türk ve Islam
Eserleri Müzesi, Env. No: 390, 18, yüzyıl.
Prayer rug with key hole m otive, Turkish and
lslamic Arts Museum, Inv. No. 3 9 0 ,18th century.

zahmetsizce çekmek için, tüm çatının çelik konstrüksiyonu
ilavelerle güçlendirildi, haldan taşıyan ve Almanya’da özel
yaptınlmış olan çerçeveler bunlann üzerinde yerini aldı.
Tıpkı diğer bölümler gibi özel karartma perdeleri ile doğru
bir aydınlatma elde edildi. Bilindiği üzere Türk halılannın
14, yüzyıldan itibaren Avrupa sosyal yaşamında oynadığı
büyük rol ile paralel olarak, bu halılar dönem in resim
sanatına da geniş biçimde yansımış ve büyük bir sadakatle
resm e d ilm işle rd ir. Ö zellikle R ö n esan s d ö n em in d e
yoğunlaşan bu ilgi, pek çok soylu kişinin portresinde, dini
ve alegorik tasvirlerde mutlaka bir veya birkaç Anadolu
halısının yer alması sonucunu getirmiştir. O kadar ki halılar
bu re sim le r say esin d e tarih len e b ild ik leri gibi, bu
ressam ların adından yola çıkan bir gruplandırm aya da
kavuşmuşlardır.
Avrupa resim sanatı Anadolu halılanna ilgisini 16, ve
17, yüzyıllarda da sürdürm üştür. Özellikle Flaman ekolü
ressam lan, tıpkı Rönesans çağının Venedik ve Floransa
resim ekolleri gibi, bu çağda T ürk haldan için inanılmaz
bir belge kaynağı oluşturmuşlardır.
Varşova Milli M üzesi’nden gelen iki tablo Johann
Adalbert Angerm ayer’in (1674-1740) “büstlü natürm ort”
ve Hendrik M arteusz Sorgh’un (1610-1670) "Rotterdamlı
katip” po rtresi, sergim izde y er alırken bu resim halı
ilişkisini de küçük bir ölçüde de olsa yansıtmaktadırlar.
Sergideki üçüncü tablo ise, Oryantalist tarzda resmedilmiş
olup, “Halı Taciri” adını taşım aktadır. Müzeciliğimizin
öncüsü Osman Hamdi Bey’in 1888 yılında yapıp, Berlin
İslam Sanat Müzesi kurucusu Wilhelm von Bode’ye hediye
ettiği tablo, Berlin Milli Resim Galerisinden getirtilmiştir
ve sergimize ayn bir anlam katmaktadır.
Sergi nedeniyle tümüyle yenilenen, yeni bir aydınlatma
donanımına kavuşan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde
12 Kasım 1996 tarihine kadar sürecek olan sergi, büyük
bir ilgi ile karşılanm ış, dünyanın pek çok ülkesinden
sadece bu nedenle gelen ziyaretçilerin de aralarında
bulunduğu yoğun kalabalıklarca gezilmiş, yerli ve yabancı
pek çok basın yayın organında övgüyle yer alm ıştır.
Sergiye eşlik eden iki günlük konferans dizisinde, bir
çok tanınmış bilimadamı, konuya çeşitli açılardan yaklaşan
bildiriler vermiştir. Yayınlanan olağanüstü kalitedeki katalog
ise, şüphesiz halı konusunda çalışanlara vazgeçemeyeceği
bir eser hüviyetini daima koruyacaktır.
Sonuç olarak T ürk halıları konusunda yapılmış “en
kapsamlı ve m ükem m el” sergi olduğu iltifatını bizlerden
çoğu kez esirgeyen yabancı uzmanlarca dahi ifade edilen
böyle bir serginin, ülkemizde, Türk müzeci ve uzmanlarca
hazırlanmış ve gerçekleştirilmiş olması bizlere sonsuz bir
k ıv a n ç v e r ir k e n , b u n u n g e ç m iş sa n a tım ız a ve
k ü ltü rü m ü ze öden m esi zorunlu b ir b o rç olduğunu
düşünüyor ve görevi bir nebze olsun yapm ış olmanın
gururunu taşıyoruz.
i -----------------------------------------------------------------------* İsteklerimize sadece Stockholm Tarih Müzesi’nden
olumsuz cevap geldi ve hayat ağaçlı Marby halısının hiçbir
zaman ödünç verilmediği ifade edildi. Bunun, bizim sergimiz
için olduğu kadar Stockholm Tarih Müzesi için de bir
talihsizlik olduğu kanısındayız.
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Uşak Halısı, Türk ve İslam Eserleri
Müzesi, Env. No: 865, 17, yüzyıl.

The arrangement of the location of the items was done,
with a certain grouping, taking into consideration the
architectural structure of the Ibrahim Paşa Palace. Triangular
boards were prepared and Transylvanian carpets of the size
of prayer rugs, prayer rugs with a "Keyhole" m otif and the
cx_> Konya carpet group have been placed in the museum's
c o rrid o rs , which are long yet inapp ro pria te fo r the
presentation of carpets of large size.
An arrangem ent aiming to highlight only the carpets
was achieved by covering the windows of the corridors,
facing the courtyard with special boards and curtains and
by covering details on the walls with light coloured material.
„The first of the three rooms of the largest exhibition hall of
the Museum, Divanhane, was spared for Holbein carpets
collected from all over the world; the second room was for
early age carpets with animal m otifs. This second room
especially possessed a matchless appearance with the rare
carpets m entioned in all books of art history books
ornamenting the four walls, and this room was visited again
and again by carpet experts com ing from a far for this
exhibition. The walls of the main room of the Divanhane
were completely covered with carpets of different carpet
groups, exposing all of their characteristical details. The
steel construction of the whole roof was strengthened in
order to be able to support the big boards w ithout any
problem and the fram es fo r the carpets, produced in
Germany for the purpose, were placed on the boards. As
done in the other sections, a co rre ct illum ination was
obtained by using special curtains. As evident, in parallel
with the big role Turkish carpets played in the social life of
Europe from the 14th century, these carpets have reflected
widely on the art of painting of the time and they have been
illustrated precisely. This interest, which grew even more,
especially during Renaissance period, has shown the
existence of at least one or more Anatolian carpets in
portraits of aristocrats, religious or other illustrations. This
occurred to such an extent that carpets can be dated with
the help of these paintings and they have even possessed
a grouping inspired by the nam es of these a rtists.
The interest of European painting in Anatolian carpets
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Uşak Carpet, Turkish and Islamic Arts
Museum, Inv. No. 8 6 5 , 17th century.

also continued in the 16th and 17th centuries. Particularly
the painters of the Dutch school have illustrated this in their
work and so constitute an important source of information
concerning the Turkish carpets of the time; just like the Venice
and Florence painting schools of the Renaissance period.
The two paintings borrowed from the Warsaw National
Museum and displayed in the Exhibition -"natürmort with
bust" of Johann Adalsert Angermayer (1674-1740) and the
portra it of "clerk from Rotterdam" of Hendrik Marteusz
(1610-1670)- reflect this painting carpet relation, to a certain
extent.
Orientalist style, the third painting of the Exhibition is
called "Carpet Merchant". Being illustrated in this painting
is a work of Osman Hamdi Bey, com pleted in 1888 and
given as a present to the founder of the Berlin Islamic Arts
Museum, Wilhelm von Bode. This piece, having exceptional
significance for our exhibition, was delivered from the Berlin
National Painting Gallery.
The Exhibition will be on until 12 November 1996 at
the Turkish and Islamic Arts Museum, which has been
completely renovated for the occasion. The exhibition, so
far, has been greatly appreciated and visited in large
numbers, there are those who have come from abroad
specifically for this exhibition: and we can add to this the
praise received in the press.
During the two day conferences, many experts have
contributed, approaching the subject from different angles.
The high quality catalogue published will surely become an
invaluable work of reference for specialists in this field.
Consequently, we are extremely proud to see the "most
extensive and perfect" exhibition on Turkish carpets -as
stated by foreign experts- prepared and put on by Turkish
experts. Another factor which adds to our joy and pride is
the feeling of having accomplished, to a certain extent, what
we believe we owe to our art and culture. « »

i
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Erol Kalender*
Sanatın biçimleniş ve ortaya çıkışında sanatçı kadar
hâmi de çok önemli bir yer tutmaktadır. Mevcut yayınların
çoğunda sanat eserleri hâmi başlığı altında incelenmiştir:
Alâeddin Keykubad, Kanunî Sultan Süleyman dönemi sanat
eserleri gibi. Gerçekten günümüze gelebilen birçok eserin
korunm asında hâmiliğin önemi tartışılmaz bir gerçektir.
Zaman ve mekân gibi etkenlere bağlı olarak sanat patronluğu
çoğu kez sanatçıdan üstün değer taşımıştır. Sanatçı-hâmi
ilişkisinin tarihî evrelerini tam olarak bilemiyoruz. Günümüze
gelebilen kitabeli veya kayıtlı eserlerin azlığı bu konuyu tam
olarak aydınlatmamıza imkan vermiyor. Genel tahminimiz
sanatçı ve hâmi arasında uyumlu bir beraberliğin olduğudur.
Kültürler bu uyum çevresinde bir varlık gösterebilmişlerdir.
İbrahim Paşa Sarayı nda 26 Eylül 1996’da açılan 13.-18.
Yüzyıl Türk Halıları Sergisi yine böyle uyumlu bir çalışmanın
ürünüdür. Bu sergide, sanatçının kaygı ve endişelerini
taşıyan Müze Müdürü Nazan Ölçer ile bu önemli serginin
hâmisi Tekstilbank ve onun gönüllü çalışanı Engin Akın’ın
uyumlu çalışmaları sonucunda, uzmanları bile hayrete
düşüren bir çalışma gerçekleşebilmiştir.
Nazan Ölçer, uzun zamandır Türk ve İslam Eserleri
M üze M ü dürlüğü’nü yapıyor. K endisi, T ü rk halı ve
kilimlerine gönül verenlerin başında geliyor. Bu serginin
gerçekleşmesinde kişisel dostluklarının payı büyük. Türk
tekstiline ve kalkınmasına önem veren ve kuruluşunun lü.
yılında böyle bir sergiyi finanse eden Tekstilbank ve bu
bankanın kültürlü ve mütevazi sanatsever hanımı Engin
Akın beklenenden büyük bir başarıya imza attılar. Türk hab
sanatının büyüklüğünü ve ihtişamını gösteren bu sergiyi
düzenleyen h erkesi kutluyoruz. Sergiyi izlem ek için
İstanbul’a geldiğimizde, yabancıların sergi hakkındaki
görüşlerini m erak ettik. Sergiyi yalnızca bizler mi ihtişamlı
buluyorduk? Engin Akınla bir sohbet esnasında, bu sorulan
yineledik ve kendisi b ek len en d en fazla m ütevazilik
göstererek bize tercüman olarak bu soruları konferansa
gelen yabancı bilim adamlarına sordu. O gün bize demeç
veren yerli ve yabancı uzmanların sergi hakkındaki görüşleri
bizleri daha da heyecanlandırdı.

Prof.Dr. Volkmar Enderlein (Berlin İslam Sanatı Müzesi
Müdürü): 'Türk Halıları üzerine gördüğüm büyük bir sergi.
Bu sergiyi Berlin İslam Sanatı M üzesinden 17 halı daha da
zenginleştirmiştir. Sergide, İslam Sanatı nın uzantısı olan
İspanyol Halıları, Memlûk Haitian ve nadir seccade örnekleri
Berlin İslam Sanatı M üzesinden getirtilmiştir. Sergideki,
Memlûk haklan Türk halılanyla karşılaştırdığında ilginç
benzerlikler taşımaktadır. Sergide yer alan İspanyol halısı
da Selçuklu dönemi Konya halılanna çok benzemektedir.
Böyle seçkin, kapsamlı, ilginç ve özellikle 15, yüzyıl haklan
için ünik b ir sergi ile konferansın bir arada olduğu
organizasyon komitesi takdire değer bir çakşma yapmıştır."
Dr. John Mills (Londra National Gallery Danışmanı):
"Uzun zam andır gördüğüm en m ükem m el sergi, hatta
1984’den beri diyebiliriz. Türk halılannı tamamlayan çok
iyi bir sergi. Burada h erkes organizasyonu kutladığını
söylüyor. Ben de katılıyorum."
Dr. Ferenc Batari (Budapeşte El Sanatları Müzesi
Uzmanı): "Benim uzun zamandır düşündüğüm Transilvanya
Haklan sergisi burada gerçekleşti. Turk haklan için kapsamk
bir sergi oldu. Crivelli, Holbein, Lotto, Uşak ve Transilvanya
haklan, Budapeşte El Sanatlan M üzesinden bu sergi için
getirildiler. Sonuçta, 172 parçadan oluşan çok önemli bir
sergi ortaya çıktı."
Prof.Dr. Nejat Diyarbekirli (Muğla Üniversitesi Öğretim
Üyesi): "Bugüne kadar kırk yıllık sanat tarihçisiyim, dünyada
şimdiye kadar gezdiğim gördüğüm en mükemmel sergi.
Böyle bir sergi organize etmekten dolayı Nazan Ölçer'i ve
Tekstilbank’ı hakikaten candan kutlanın. Böyle müstesna
bir sergiyi bugüne kadar bir yerde göremedik. Aynca bu
sergi Türk haklam a karşı politik yaklaşımlara karşı gereken
cevabı vermiş oldu, eleştirileri başından temizledi. Bu sergi
hiç şüphe bırakm adan, T ürk halılarının taşıdığı sanat
değerleri konusunda bizleri aydınlattı. Bu sergi sayesinde
halılann, milletimizin eseri olduğu yakından anlaşılacaktır.
Böyle bir sergi çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Buna
yürekten inanıyorum."
G örüldüğü gibi T ürk halıları konusunda yabancı
uzm anlara da hayrankk duyduğu ve iltifat ettiği bu serginin
bir başlangıç olmasını ve Türk S anatına yeni hâm iler
kazandırmasını temenni ederiz.*" 4 *
u ‘ Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.

** Türkiye’nin ilk tekstilcilerinden biri olan ve Türkiye’de tekstilin
duayeni olarak tanınan Tekstilbank'ın kurucusu Sayın Rüştü
Akııı’ın vefatını son anda üzülerek öğrendik. Geride 2.600
çalışanı ve 175 milyon dolara varan cirosuyla büyük bir holding
bırakan Rüştü Akın, sanat patronluğu yolunda önemli adımlar
başlatmıştı. Buldan'daki küçük bir işletmeden adım adını
zirveye tırmanarak bir tekstil imparatorluğuna ulaşan Sayın
Rüştü Akın tekstil dünyası için büyük bir kayıptır. Tüm hayat
hikayesini en ince aynntılan ile hüzünleri, sevinçleri, özel ve
iş hayatından enstantanelerle akıcı ve samimi anlatımıyla büyük
bir zevkle okuduğumuz kitabında "Ben de Teksülciyim” diyerek
büyük bir mütevazilik örneği sergileyen, bu sanat patronunun
vefatının teksül camiası ve Türk Sanayisi için büyük bir kayıp
olduğu düşüncesindeyiz. Büyük bir sergiye imzasını atan Akın
ailesine ve Tekstilbank'ın tüm elemanlarına baş sağlığı diliyor
ve Rüştü Akın ın yıllar önce Buldan’dan çıkarken eline aldığı
bayrağı kendinden sonraki nesillerinde aynı anlayış ve şuurla
taşımasını temenni ediyoruz. Satırlarımızı Rüştü Akm’ın kendi
ifadeleri ile bitirmek istiyoruz: “Ölümün kural olduğu bir
dünyada yaşıyoruz ve hepimiz takdir edilmiş ömür sürecinde
yaşadıklarımızın ve okuduklarımızın bize kazandırdığı
tecrübelerle güçleniyoruz. Yenilerini yaratıp bu gücümüzü
artırıyoruz, fakat asıl sorumluluğumuz şimdi başlıyor. Bu
birikimleri ve tecrübeleri bizden sonraki kuşaklara aktarmak...”
Rüştü Akm, Ben de Tekstilciyim , İstanbul 1995, s.4.

Erol Kalender*
In purchasing and exhibiting art, not the only artist but
also the owner has importance. Artistic works have been
reviewed under their owners in recent publications, such
as those of Aleddin Keykubad, Süleyman the Magnificient
period. Indeed, owners play a crucial role in protecting the
works that can be bought nowadays. Depending on time
and space, artistic ownership often has were value than
artists. We do not know the relationship between artists
and owners, because there are few recorded works. Our
general assumption is that there has been a consistent
relationship between artists and owners. Thus, cultures
have lived with this consistency.
The 13 th -1 8 th Century Turkish Rugs Exhibition held on
September 16, 1996 at ibrahim Paşa Palace is a result of
consistent cooperation. As a result of the consistent activities
of Nazan Ölçer, Directorate of the museum (who has the artists'
concerns at heart) and the owner Tekstilbank and its volunteer
Engin Akın, this exhibition surprised even the specialists.
Nazan Ölçer has been working as the director of the
Turkish and Islam Arts Museum for a long time. She is one
of the pioneers who devote themselves to Turkish rugs and
kilims. The role of personal contacts plays an im portant
role in the organization of such an exhibition. Tekstilbank
which gives importance to Turkish textiles and its development
is celebrating its 10 th anniversary and Engin Akın, who is
an intelligent but m odest lady was behind the success of
the exhibition which w ent beyond expectatio ns. We
congratulate all the people who organised this exhibition
which showed the magnificence of the Turkish rug sector.
We wondered about the views of foreigners who came to
the exhibition. Were we the only ones who found the
exhibition m agnificent? While talking to Engin Akın we
repeated such questions and she asked them to our foreign
visitors in an unassuming manner. The views of the people,
both fo re ig n and Turkish, m ade us m ore excited.
Prof. Volkmar Enderlein (Director o f Berlin Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz-Museum fur Islamische
Kunst): “lt is the biggest exhibition on Turkish rugs that I
have ever visited. 17 rugs from the Berlin Islam Works
Museum enriched the exhibition. Spanish rugs of Islamic
m
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Carlo Crivelli’nin Londra National Gallery’deki
Müjde adlı eserindeki Türk Halıları (Crivelli,
Milano 1964: I Maestri del Colore, plate XI).
Turkish C a rp e ts in C arlo C rive lli's M üjde (Good
News) exhibited at National Gallery, London (Crivelli,
M ilano 1964: I M a e s tri del C o lo re , p la te XI).
Art, Memlûk rugs and prayer rugs were brought from the
museum. Comparing the Memlûk rugs with the Turkish rugs
brought out interesting similarities. The Spanish rugs are
also very similar to the Konya rugs from the Seljukian period.
The activities of the organization com m ittee should be
appreciated because of such a prominent, comprehensive,
interesting exhibition and conference."
Dr. John Mills (Adviser, London National Gallery): "İt s
the most mesmerising exhibition for a long time, even since
1984. lt is a perfect exhibition complementing Turkish rugs.
Everyone, as well as I, congratulate the organization
committee."
Dr. Ferenc Batarı (Specialist, Budapest Iparmüveszeti
Muzeum): "The Transylvania rugs exhibition that I planned
took place here; it is a comprehensive exhibition for Turkish
rugs. Crivelli rugs, Holbein, Lotto, Uşak and Transylvania
rugs were brought from the Budapest Handicrafts Museum.
As a result, there was an important exhibition which including
172 pieces."
Prof. Nejat Diyarbekirli (Muğla University): "I have been
an art historian for forty years, and it is the best exhibition
that I have ever visited. I would like to thank Nazan Ölçer
and Tekstilbank for the organization of such an exhibition.
We had not seen such a unique exhibition before and it also
answers the political - oriental criticism s towards Turkish
rugs, lt shows us, without a shadow of a doubt, the artistic
value of Turkish rugs, lt will be understood that these rugs
are a product of our nation, lt would provide such gains
too. I honestly believe this."
We hope this exhibition is only a beginning and that
Turkish art would find new owners.
*

* Specialist, Prime Ministry, Atatürk Culture Center.

”13.-18. yüzyıl
Türk halıları sergisi"

çerçevesinde düzenlenen
konferans programı

Dr. Azize Aktaş-Yasa*
istanbul, 26 Eylül -12 Kasım 1996 tarihleri arasında
dünya çapında bir serg iy e sahne oldu. A yrıntılarını
dergimizin diğer sayfalarında bulacağınız T ürk ve İslam
Eserleri M üzesi’nde açılan bu sergi, Müze M üdürü Dr.
N azan Ö lç e r’in d eğ e rli katkılarıyla T e k stilb a n k ’ın
s p o n s o rlu ğ u n d a g e r ç e k le ş tir ild i. T e k s tilb a n k 'ın
kuruluşunun 10, yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen ve görkemli sıfatını fazlasıyla hak eden sergi,
T ü rk ve Islam E se rle ri ve V akıflar M ü z ele rin in
depolarındaki 94 halinin restore edilerek ilk kez teşhire
çıkarılması, aynca söz konusu müzeler ile Mevlânâ, Berlin
Islam Sanatı, Varşova ve Budapeşte El Sanatlan Müzelerinin
koleksiyonlanna ait toplam 172 parça T ürk halısının bir
arada sanatseverlere sunulması, bu arada binlerce yıllık
zengin kültürüm üzün ifadesi olan T ürk Halıcılığı’nm
yeniden gündem e getirilm esi bakım ından g erçek ten
dikkate değer idi.
■ Yerli ve yabancı sanatseverlerin büyük ilgisini çeken
“13.-18. Yüzyıl Türk Haldan Sergisi" bir dizi konferans ile
zenginleştirildi. Swiss Otel'de iki gün boyunca devam eden
bu konferanslarda, uluslararası üne sahip uzmanlar halı
sanatını tarihî, sosyal ve ekonomik boyutlanyla ele aldılar.
27-28 Eylül 1996 tarihlerinde başkanlıklannı Prof. Dr.
Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli, Prof. Dr.
Klaus Brisch ve Prof. Dr. Halil Inalcık'ın yaptığı d ö rt
oturum un ilk konuşm acısı Berlin Islam Sanatı M üzesi
M üdürü Dr. Wolkmar Enderlein idi. Enderlein, Sam m ler
m d Gelehrte: Die Entstehung der Berliner Teppichsammlung
(K oleksiyoncular ve B ilim A d a m la rı: B erlin H alı
Koleksiyonunun Oluşumu) konulu konuşmasında, dünyanın
en önemli halı koleksiyonlarından biri olan ve serüveni
130 yıl önce başlayan Berlin Islam Sanatı Müzesi, Halı
Koleksiyonu’nun oluşum una katkıda bulunan kişilerden
ve koleksiyonu oluşturan parçaların elde edilm esinden
söz etti.
W olkmar Enderlein’ın verdiği bilgiye göre, Wilhelm
von B ode tarafından o lu ştu ru la n ko lek siy o n u n ilk

Hans Memling’in National Gallery’de bulunan Meryem
ve İsa Meleklerle adlı eserindeki Türk Halısı, (Huntington
Cairns and John Walker, Great Paintings from the
National Gallery of Art, Washington 1952, s. 87) (Atatürk
Kültür Merkezi Aydın Sayılı Kütüphanesi Koleksiyonundan)
Turkish rug in the painting of Hans Memling, Eve and Christ
Jesus with Angels at National Gallery of Art. (Huntington
Cairns and John Walker, Great Paintings From The National
Gallery of Art, Washington 1952, p. 87) (From The Collection
o f Aydın S ayılı L ib ra ry , A ta tü rk C u ltu re C e n te r).

parçalarından biri 1867’de Paris’teki sergiden alınmıştı.
1886’da Bode tarafından bir antikacıdan satın alınan Ejder
ve Anka Kuşlu halı ise Anadolu'nun bilinen ilk hayvan
figürlü halısı olması bakımından önemli idi. Bunlara ilaveten
Bode’nin özel koleksiyonuna ait 24 parça halı bizzat kendisi
tarafından müzeye hediye edilmişti. Koleksiyona giren
diğer halılar arasında 1869’da alınmış Memling halısı ile
Kraliçe V ictoria’nın kızının özel koleksiyonuna ait bir
parça, ayrıca P rens Lichtenstein, Kont Wilezek, Baron
T u ch er gibi soyluların koleksiyonlarından bağış olarak
alınan halılar da bulunuyordu.
Müze koleksiyonunu oluştururken tek tipe yönelmeyen
Bode, köy üslûbu haldan da satın almıştı. Bu koleksiyonun
en önem li özelliği ise ağırlığını T ü rk halılarının teşkil
etmesi idi.
F rederich S arre, E rn st K ühnel ve Prof. Dr. K urt
E rd m an n ’ın bu k o nudaki çalışm alarına da değ in en
Enderlein, W ilhelm Von B ode’nin ölüm ünden sonra
koleksiyona yeni halılar alınmasının sürdüğünü ve Bode
ile başlayan geleneğin Sarre ve Erdmann ile devam ettiğini
belirtti.
Varşova Üniversitesi Türkoloji ve Doğu Avrupa-Orta
Asya Ülkeleri Dil ve Sanatlar K ürsüleri Başkanlığının
yanısıra Varşova Millî Müzesi Doğu Sanatları bölüm şefi
®

* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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C onferenc^program organized within the

13th-18th century
Turkish Carnets Exhibition

ı i lie s
Dr. Azize Aktaş-Yasa*
İstanbul hosted a w orld-wide exhibition between
September 26 and November 12, 1996. This exhibition (of
which details are submitted in other pages of our magazine)
was held at the Turkish and Islam Works Museum and took
place with the valuable contribution of Dr. Nazan Ölçer, the
Museum Director, and the financial support of Tekstilbank.
The exhibition, (as one of the activities celebrating the 10th
a nnive rsary of Tekstilbank) dese rving its name as
'magnificent', was very important because of the 94 carpets
from the Turkish and Islam Works and Foundations Museum
that were exhibited after restoration for the first time, which
made a total of 172 Turkish carpets including those from
the Mevlânâ, Berlin Islam Arts, Warsaw and Budapest
H andicrafts Museums in addition to others that were
presented together and it brought to the fore Turkish Carpets
as an expression our of rich culture.
"1 3th-18th Century Turkish C arpet Exhibition", that
attracted the attention of Turkish and foreign art lovers,
w as enriched by a series of conferences. At these
conferences, (which lasted two days at the Swiss H o te l),
distinguished specialists dealt with historical, social
and econom ical aspects of the a rt of carpet-m aking.
The firs t speaker of fo u r sessions held between
Septem ber 27-28, 1 996, and chaired by Prof. Oktay
Aslanapa, Prof. Nejat Diyarbekirli, Prof. Klaus Brisch and
Prof. Halil İnalcık, was Dr. Wolkmar Enderlein, Director of
the Berlin Islam Arts Museum. Enderlein, in his presentation
named Sammler und Gelehrte: Die Entstehung der Berliner
Teppichsammlung (Collectioners and Scientists: Creation
o f Berlin Carpet Collection), talked about the people who
contributed to the creation of the Carpet Collection at the
Berlin Islam Arts Museum that is one of the im portant
collections and which began 130 years ago. He also provided
information on the acquisition of pieces.
Based on the information provided by Wolkmar Enderlein,
one of the first pieces of the collection set up by Wilheim
Van Bode was taken from an exhibition held in Paris in 1867.

am ı ı s;

The carpet with dragon and phoenix ornaments procured
by Bode in 1886 was also important as it showed the first
animal m otives of Anatolia. In addition to these, Bode
donated 24 carpets to the museum from his own private
collection. The other carpets within the collection have
included a Memling carpet procured in 1896, a carpet from
the personal collection of Queen Victoria's daughter, and
other carpets from the collections of Prince Lichtenstein,
Count Wilezek, and Baron Tucher.
Bode also procured carpets with village features as he
did not approach a collection consisting of one type carpets.
The m ost significant feature of this collection is the high
proportion of Turkish Carpets.
Enderlein, while mentioning the w orks of Frederich
Sarre, Ernst Kühnel and Prof. Kurt Erdmann, stated that
new carpets began to be included in the collection and the
■ * S p e c ia lis t, P rim e M in istry , A ta tü rk C u ltu re C enter.

U şa k H alısı, 17, y ü zyıl, T ü r k ve İslam E s e rle ri M ü ze si, Env. N o. 67.
Uşak Carpet, 17th century, Turkish and lslamic Arts Museum, Inv. No. 67.
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Sultan II.Selim 'i avda gösteren bir minyatür.
Şemailnamei Âl-i Osman, 1595-1600 e., T.S.M.
A.3592 (Filiz Çağman-Zeren Tanındı, Topkapı
Palace Museum Islamic Miniature Painting,
İstanbul 1979, figure: 56). (Atatürk Kültür
Me rkezi Aydın Sayılı Kütüphanesi
Koleksiyonundan)
Miniature indicating Sultan ll. Selim at Hunting$етаіІпатеч Ati Osman 1595-1600 (Filiz Çağman
-Zeren Tanındı,Topkapı Palace Museum lslamic
Miniature Painting, istanbul 1979, figure: 56).
(From The Collection of Aydın Sayılı Library,
Atatürk Culture Center).

olan Prof. Dr. Tadeuzs Majda, The Influence o f Turkish
Patterns on Polish Carpets and Textiles (Türk Motiflerinin
Polonya Halı ve Kumaşına Etkisi) konulu konuşmasında
Polonya’da halı ve tekstil doküm anın T ürk motiflerine
uygun bir şekilde geliştiğini, bu etkinin önem li bir
bölüm ünün Osmanlılar ile Polonya arasındaki savaşları
takiben ortaya çıktığını ifade etti.
Türk etkisinin 17, yüzyılda doruğa ulaşüğını ancak 19.
ve 20, yüzyıllarda da görüldüğünü belirten Majda, T ürk
motifli halı kullanımının özellikle soylular ve zenginler
arasında oldukça popüler olduğunu belirtti. M ajda’nm
verdiği bilgiye g ö re, ilk aşam a T ü rk d esen le rin in
imitasyonlan şeklindeydi ve bunları orijinallerinden ayırt
etm ek müm kün değildi. Bu motifler zamanla değişikliğe
uğradı. Söz konusu halıların bir grubunda Batı Avrupa
motifleri merkezde bulunurken, doğu motifleri bordürlerde
kullanıldı. Renk ve desen açısından aynı dönem Uşak
halıları ile büyük benzerlik gösteren bu halılann bir özelliği
de m e rk e zd e k i m adalyonlar içinde soylu ailelerin
armalarının yer almasıydı.
K onuşm asında Polonyalı zanaatkârların doğu süs
aranjmanını değiştirdiklerini, böylece yeni bir konsept
geliştirdiklerini dile getiren Majda, Polonya’da dokunan
halıların tem el özellikleri arasında; geom etrik bir hale
dönüştürülen motiflerin basitleştirilmesi, renklerin canlı
ve tonlanmış olması, tipik kilim motifleri kullanılması, halk

ürünlerinde T ürk ve Polonya motiflerinin bir arada yer
alması gibi hususları saydı.
Tekstil ürünleri, giysiler, minderler, çadırlar ve atların
e ğ e r ö r tü le rin d e d e T ü rk m o tiflerin in e tk is in in
görüldüğünü ifade eden Majda, Polonya'da 2,5 yüzyıl
boyunca çok güçlü olan T ürk motifleri etkisinin yeterince
ara ştırılm a d ığ ın ı sö y le y erek sö zlerin i tam am ladı.
Dünya’nın en önemli koleksiyoncularından biri olan
ünlü Alman işadamı Heinrich E. Kirchheim, Der Werdegang
einer Sam m lungs (B ir Koleksiyonun Oluşumu) konulu
konferansında koleksiyonuna ait parçalan tanıttı ve bunlann
koleksiyona dahil oluş hikâyelerini anlattı.
M evcut p arç ala r iç erisin d e en esk i ö rn e k le rin
m u h te m e le n 12, yüzyıla k a d a r çıktığı K irch h eim
koleksiyonunun en önemli tarafı ise koleksiyonun özünü
Türk halılannın oluşturması idi.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr.
Edhem E ldem ’in, Notice on the Carpet M arket in the
Ottoman Empire at the Beginning of2 0 th Century (20.
Yüzyıl Başında Osmanlı İmparatorluğumda Halı Piyasası)
konulu konferansı Doç. Dr. Tülay Artan tarafından sunuldu.
K onuşm ada yeni dünya düzeni içinde Batı’nın talebi
karşısında ortaya çıkan O sm anlı m erkezleri üzerinde
durularak bu merkezlerin iç ve dış piyasaya hizmetlerinden
söz edildi.
Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Rogers'm
a r ı ş 1119 1 7

Transilvanya Halısı,
i. yüzyıl sonu.
Gördes, Budapest
Iparmüveszeti Museum,
Env. No. 54.377.1.

Transylvania Carpet,
end of 1 7th century,
%

Gördes, Budapest
Iparmüveszeti Museum,
Inv. No. 54.37 7.1.

tradition started by Bode was continued
by Sarre and Erdmenn after Bodes death.
In his p re s e n ta tio n nam ed The
Influence o f Turkish Patterns on Polish
Carpets and Textiles, Prof. Tadeuzs Majda
who is Head of Turkology and Eastern
European -and Central Asian Languages
and Arts Department, of the University
of Warsaw and also Head of the Eastern
Arts Department of the Warsaw National
Museum, stated that carpet-weaving and
textiles in Poland developed in accordance
with Turkish patterns and m ost of this influence appeared
during the wars between the Ottoman Empire and the Polish
nation.
Majda, emphasising that the Turkish influence started
in the 17th century and continued though to the 19th and
20th centuries, also stated that the use of carpets with
Turkish motives was very popular especially among rich
people. According to Majda, the first phase was the imitation
of Turkish patterns which could not be differentiated from
their originals. As time went by, these patterns changed.
In some of those carpets, while Western European patterns
were central, the oriental patterns were used in boarders.
Another characteristic of these carpets, (having many
common features with the Uşak carpets of the same period
in term s of colour and design), was the inclusion of coat
of arm s of noble fam ilies w ithin the central m edals.
Majda, stating that Polish artists changed the oriental
ornamentation arrangements and by doing so created a
new concept, emphasising the characteristics of Polish
carpets to include the simplification of patterns converted
into geometrical ones, vivid colours, the use of typical kilim
motives, and the use of both Turkish and Polish patterns
in public productions.
Majda added that the influence of Turkish motives was
also seen in textile products, clothing, cushions, tents and
saddle covers. He concluded saying that the influence of
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Turkish motives that lasted over two and a half centuries
had not been researched sufficiently.
The German businessman Heinrich E. Kirchheim, one
of the most important Collectioners in the world, presented
the pieces of his own collection and explained how these
pieces were obtained in his speech, Der Werdegang Einer
Sammlungs (Creation o f a Collection).
The presentation of Assistant Prof. Edhem Eldem of
Boğaziçi University under the title Notice on The Carpet
M arket in The Ottoman Empire at the Beginning o f 20th
Century was given by Assoc. Prof. Tülay Artan. The
presentation em phasised the appearance of Ottoman
centres as a response to the Western demands within the
new world order and pointed out the services of these
centres to external and internal markets.
The subject matter of Prof. Michael Rogers was Some
Carpets in the Mediterranean Countries, Documentary Evidence
1450-1550. Rogers, stating that the lack of information
does not mean a lack of production, dealt with the fact that
the carpet workshops established in Europe were for short
periods. Rogers said that especially in the light of research
conducted in particularly of the first decade of 16th century,
the in ve n to rie s of the tra d e sm e n provided som e
information on the work of carpet weavers of the Sultan.
Rogers also talked about the studies conducted to
determine the dimensions of spaces where the carpets

N ü zh etii’l-Ahbâr der Sefer-i Sigetvar,
H.1339, fol. 247b.’de Türk Halısı, (Ed.
M.Rogers, The Topkapı Sarayı Museum
the Albums and Illustrated Manuscripts,
Boston, iliş: 155)
(Atatürk Kültür Merkezi Aydın Sayılı
Kütüphanesi Koleksiyonundan)
Nüzhetü'l Ahbar der Sfer-i Sigetvar, H. 1339,
Turkish Carpet from fol. 247b. (Ed. M. Rogers,
The Topkapı Palace Museum the Albums and
İllustrated M anuscripts, Boston, iliş. 155)
(From The Collection of Aydın Sayılı Library,
Atatürk Culture Center)

konusu ise Some Carpets in the
M e d ite rra n e a n C ountries,
Documentary Evidence 14501 5 5 0 (1 4 5 0 -1 5 5 0 T a rih li
Kaynakların Işığında Akdeniz
Ülkelerinden Bir Grup Halı) idi.
Bu dönem e ait bilgi eksikliği
olduğunu, ancak bunun üretim
yokluğu anlamına gelmediğini
b e lirte n R ogers, A vrupa’da
kurulan halı atölyelerinden de
bahsederek bu atölyelerin kısa
öm ürlü olduklarını kaydetti.
Esnaf defterlerinde özellikle 16,
yüzyılın ilk on yılı için yapılan
araştırm alarda söz konusu defterlerin S ultan’a bağlı
halıcıların çalışmalarına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.
Son z a m a n la rd a y ap ılan a r a ş tır m a la r d a halı
ölçülerinden hareketle bu halıların kullanıldığı mekânların
boyutlarını belirlem e çalışmaları yapıldığını da anlatan
Rogers, Selçuklular dönem inde dokunan büyük halıların
Osmanlılar döneminde yerlerini daha küçük seccadelere
bırakm alarına karşılık, 16, yüzyılda çok büyük boyutlu
Uşak halılarının ortaya çıkmasının kısmen de olsa Rönesans
dönem ine bağlanabileceğini öne sürerek, İstanbul ve
Edirne’deki geniş mekânlı camilerin Rönesans döneminde
olduğu gibi büyük boyutlu halıların dokunm asına yol
açüğım ve siparişlerin saray tarafından verildiğini izah etti.
Yurtiçi ve yurtdışında Osmanlı İm paratorluğu’nun
ek o n o m ik ve to p lu m sa l y ap ısın a ilişk in d e ğ e rli
çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Halil İnalcık, konferans
program ı çerçevesinde Carpets and Related Products in
The Ottoman Economy (Osmanlı Ekonomisinde Halı ve
Benzerleri) konusunu ele aldı. İnalcık, konuşmasında, halı
ticareti ile bu ticaretin iç ve dış pazarlardaki önemini
Osmanlı kadı sicillerindeki kayıtlar (şeriye sicil defterleri),
terekeler (fiyatlanmış eşya listeleri), miras kalan malların
varisler arasında paylaştırılması için hazırlanan tahmini

Tirk Halırılısının İhli^nıı

halı ve benzerlerinin ihracaat ve ithalatını bildiren güm rük
fiyatları gösterir envanter listeleri, ticarî belgeler olarak
defterleri ile narh defterleri gibi arşiv verilerinden hareketle
sundu.
Halil İnalcık, yeni bulunan 1391-95 tarihli 14, yüzyıl
sonlarına ait belgelere dayanılarak Orta Anadolu haklarının
M ısır gibi m erkezlere ihraç edildiğine dair yeni ve çok
enteresan bilgiler tespit edildiğini, 15, yüzyıl sonlarına ait
Kefe defterinin O rta Anadolu’nun halıcılık bakımından
büyük bir ihraç k apasitesine sahip olduğunu ortaya
koyduğunu belirtti. 15, yüzyılda ortaya çıkan önemli bir
diğer merkezin de Gediz Havzası olduğundan söz eden
İnalcık, bu bölgenin dünya halıcılığı içinde m üstesna bir
yer kazanm asında söz konusu bölgeden Batı Avrupa'ya
halı ihracaatındaki kolaylığın m üessir olduğunu anlattı.
Batı A nadolu h alıcılığının g e lişm e sin d e T ü rk m en
birliklerinin büyük rolü olduğunu izah eden İnalcık, Avrupa
devletleri ile yapılan ticari anlaşmalar, Baü’da hab modasının
başlaması ve ihraç kapısı olan ticaret yollan gibi konular
üzerinde de d urdu. 20.yüzyılm hem en başında Batı
A n ad o lu ’da m e y d an a g e le n g e liş m e le re d eğ in en
konuşmacı, Batı Anadolu halıcılığı için çok önemli olan
İstanbul pazarından söz ederek narh defterlerinden bu
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were used, based on the dim ensions of carpets. He
concluded by saying that although the large carpets of the
Seljukian period were replaced by smaller prayer rugs in
the Ottoman period, the occurrence of large-dimension
Uşak carpets in 16th century could be regarded, although
partly, as a result of the Renaissance period; and accordingly
thgbigger mosques in Istanbul and Edirne led to the weaving
ofjjarge carpets for which orders were given by the Ottoman
court.
MProf. Halil İnalcık, known for his valuable work on the
economical and social structure of the Ottoman Empire,
dealt with Carpets and Related Products in the Ottoman
Economy. İnalcık presented the ca rp e t trade and its
importance in both home and outside markets by giving
data as records of kadis, price lists of goods, inventory
lists indicating the estimated costs prepared for the sharing
• - ■ of inherited properties, and the clearance records indicating
c u the export and im port of carpets and related products and
t r * - archives.
İnalcık
also
gT'_
''
”* -1 stated that based on the recently found
docum ents of the 14th century dated 1392-95 some
remarkable information was obtained as to the export of
"“
Central Anatolian carpets to Egypt, and that the Kefe
inventory of the 15th century revealed that Central Anatolia
•------ had had a huge export capacity in term s of carpet-making.
>— İnalcık also added that another important centre of the 15th
century was Gediz, whose exporting facility to Western
; Europe contributed to the world-wide fam e of Central
. = Anatolia. İnalcık, stating the significant role played by the
Turkomans in the development of Western Anatolia s carpet
I
commer ce, em phasised such subjects as com m ercial
treaties with European companies, the start of the carpet
' " 'fa shio n in Europe and trade roads as export gates. He,
mentioned the developments in Western Anatolia at the very
beginning of 20th century, and presented the information
on the Istanbul market that was very important for Western
Anatolian carpet-making which was obtained through the
price inventories.
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İnalcık emphasised the impotence of determining the
influence of high court culture on the art of carpet-making,
stating that weaving shops (nakkaşhane) of the court had
an im portant role in the expansion of Egyptian and Iranian
type of carpets in Istanbul.
Dr. Ferenc Batarı, a famous carpet expert and creator
of the Budapest Handicrafts Museum, presented, a paper
under the title Oriental Carpet Commerce in Hungary. Batari,
stating that information on Turkish-Hungarian commercial
relations was from the 15th and 16th centuries and that
the carpets were among the goods that were exchanged
between Turkish and Hungarian tradesmen, said that based
on the archive documents it become clear that the carpet
trade in Transylvania was in the hands of the Greeks and
the Jews, that the Transylvanian princes and noblemen had
a direct commercial relationship with Turkey and that these
carpets included silk carpets, Persian carpets, large carpets
and camel hair felts.
According to Batari, speaking about the carpet fairs in
Hungary, he stated that account books which provided the
inform ation on a series of carpets procured with the
permission of the city authorities on behalf of the public
living in Hungarian cities under Turkish sovereignty showed
that the influence of Turkish carpets in Hungary began to
decrease after 1704. He also submitted some information
on carpet com m erce based on the accounting records.
Prof. Stephan Yerasimos, Director of the French Anatolian
Research Institute, presented a paper entitled Hypothesis
on The Use of Rugs and Carpets in Ottoman Society. He
claimed that the use of carpets in houses was not common
in Ottoman society, based on the information found in two
legacies of the 18th and 19th centuries and those of Edirne
and Bursa, and he used the information in existing documents
to strengthen his hypothesis.
Yerasimos, emphasising that Turkish carpets which had
been used as mgh-prestige goods since the 15th century
were regarded as interesting and attractive by the western
bourgeoisie, stated that no evidence on the usage of carpets

konuda elde edilen bilgileri aktardı.
İstanbul'da Mısır ve İran stili halıların yayılmasında
saray nakkaşhanesinin önemli bir rolü olduğunu belirten
İnalcık, y ü k sek saray k ü ltü rü n ü n halı san atın d ak i
y a n s ım a sın ı te sp it e tm e k g e re k tiğ in i v u rg u lad ı.
Tanınmış bir hak otoritesi ve Budapeşte El Sanatları
Müzesi küratörü olan Dr. Ferenc Batari, Orientel Carpet
Commerce in H ungary (M acaristan’da Doğu H alıları
Ticareti) konulu bir konferans verdi. Konuşmasında TürkM acar ticari ilişkilerine ait bilgilerin 15.-16. yüzyıllardan
kaldığını belirten Batari, M acaristan’da bulunan T ürk ve
M acar tüccarlarının malları arasında halı gibi ürünlerin
y e r aldığına d e ğ in e re k arşiv b elg elerin in özellikle
Transilvanya’da hak ticaretinin Türk, Rum ve Yahudilerin
elinde olduğunu ortaya koyduğunu, Transilvanya prensleri
ve asilzadelerinin Türkiye ile doğrudan ticaret yaptıklarının
anlaşıldığını, bu haklar arasında ipek haklar, Acem haklan,
büyük haklar ve deve tüyü keçelerin bulunduğunun tespit
edildiğini belirtti.
M acaristan’da kurulan halı fuarlarından söz eden
Batari, Türk hakimiyeti alündaki Macar şehirlerinde kamu
adına, şehir m akam larının izni ile satın alınan bir dizi
haknın tespit edilmesini sağlayan muhasebe defterlerinin,
1704'den sonra Türk halıcıkğının Macaristan’daki etkisini
kaybetm eğe başladığını gösterdiğini belirtti. Batari,
m uhasebe kayıtlarına dayanarak halı ticareti hakkında
bilgiler verdi.
İstanbul Fransız Anadolu A raştırm aları Enstitüsü
M üdürü olan Prof. Dr. Stephan Yerasimos, Hypothesis on
the Use of the Rugs and Carpets in Ottoman Society (Osmanlı
Toplumunda Halı ve Kilim Kullanım ı Konusunda Bazı
Varsayımlar) ism ini taşıyan konferansında 18, ve 19,
yüzyıllardan iki tereke ile Edirne ve Bursa terekelerinden
hareketle, Osmanlı toplum unda hakların konut içinde
kullanımının şüpheli olduğunu öne sürerek bu belgelerdeki
bilgileri varsayım ını kuvvetlendirm ek üzere kullandı.
15,
yüzyıldan beri prestiji yüksek bir eşya olarak
kullanılan Türk haklarının özellikle 16, yüzyıldan itibaren
Baüda buıjuvazinin çok ilgisini çektiğini belirten Yerasimos,
bugün Türkiye'nin başlıca m üzelerinden olan T ü rk ve
İslam Eserleri ve Mevlânâ Müzelerinin halı seksiyonları
koleksiyonlarında yer alan halıların konut içi kullanım
hakkında bir ipucu verm ediğini ileri sürdü. Bunun için
dayandığı kaynak terekelerdi. Araştırmacı binlerce parçakk
bu terekelerde halı, kilim ve seccade bulunmadığını, bazı
terekelerden çıkan seccadelerin ise dokum a olmadığını
ifade etti. Yerasimos'un kullandığı bir diğer delil grubu
da 1600 tarihli narh defteri ile 1640 tarihli esar defteri idi.
Aynca Eyüp M ahkemesinde bulunan ve 1748-49,1751-57
yıllan arasını kapsayan iki kassem defteri de bu amaçla
kullanıldı. D eğerlendirilen bir başka delil öbeği ise,
A nadolu’dan elde edilen te rek elerd i. Y erasim os, bu
terekelere dayanarak, haklann bazen keçelerden de ucuz

olduğunu, bunlann bir yatının metal olarak kullanılmadığını
ancak cami, türbe, zaviye gibi dinî yapılarda bolca yer
aldığını öne sürdü.
Stephan Yerasimos sonuç olarak Halı’nın Osmanlı
toplum unda A vrupa’da olduğu gibi sarayda, zengin
konaklannın iç m ekânlannda kullanılan bir prestij eşyası
olmadığını, Tanzim ata do ğ ru ve sonrasında önem ini
yitirmiş gibi göründüğünü, buna karşılık göçebelerin en
önemli eşyası olduğunu, cami ve zaviyelerde bol miktarda
kullanıldığını iddia etti. Ancak, saray yaşamından kesitler
veren m inyatürlerde hak kullanımının açık bir şekilde
görülmesi, Prof.Dr. Halil İnalcık’ın belirttiği gibi Evliya
Çelebi’nin 1654’lerde İstanbul’da 54 halıcı dükkânının
varlığından söz etm esi, ayrıca iç pazarlarda halı ve
benzerlerinin çok geniş bir kullanım alanına sahip olması,
Yerasimos’un belgelerdeki verileri söz konusu iddiasını
destekleyecek şekilde kullandığını göstermektedir. Kaldı
ki; terekelerin h erk es için yapılmadığından istatistik bir
temeli olmadığı da Prof. İnalcık tarafından belirtilmiştir.
Ü n iv e r s it e le r d e ö ğ r e tim ü y e liğ i ve M ü ze
M üdürlüğünden sonra Sotheby’s firmasının İslâm Sanaü
bölüm ünden em ekli olan P rof Dr. John Carswell, The
Transformation o f a Design - the “Kaba-Carpet” (Bir Desenin

in houses could be obtained from the carpets in the carpet
■ i > section collections of the Turkish and Islam Arts and Mevlâna
Museums in Turkey. What he based his claim on was the
legacies. He indicated that these legacies consisting of
thousands of pieces did not include carpets, kilims or prayer
rugs and some prayer rugs, found were not weavings.
3 - Another piece of evidence that Yerasimos used were the
price list dated 1600 and accounting records dated 1540.
Additionally two 'kassem' books of 1748-49 and 1751-57
- found in Eyüp Law Court served the same aim. Another
evidence evaluated was the legacies acquired from Anatolia.
^
Based on these legacies, Yerasimos stated that the carpets
I = sometimes were less expensive than the felts and that these
were not used for investment, but used in such religious
buildings as mosques and turbes.
He concluded by saying that the carpets in Ottoman
society were not high-prestige goods used in big rich
mansions, and that they seemed to lose their importance
towards and during the reform periods in 1839. Also they
were the most important goods of nomads and were used
mostly in religious institutions such as mosques, turbes,
etc. However, miniatures indicating the life-style in the court
where the use of carpets could be clearly seen, Evliya
iri» I f 1911

H o l b e i n ’in Londra National
Gallery’deki Gli am basciatoru
francesi alla corte Inglese (İngiliz
Sarayında Fransız Büyükelçileri)
adlı tablosunda görülen Türk haklan,
(Holbein, Milano 1964:1 Maestri del
Colore, figure: XI).
(Atatürk Kültür Merkezi Aydın Sayılı
Kütüphanesi Koleksiyonundan)
Turkish carpets seen in the picture of
Holbein in London National Gallery French
A m bassadors in English Palace (Gli
Ambasciatoru Francesi Alta Cote Inglese)
(H olbein, Milan 1 9 6 4 : I M aestri del
Colore, figure XI).
(From The C ollection of Aydın Sayılı
L ib ra ry , A ta tü rk C u ltu re C e n te r).

C r iv e ll i ’nin M e r y e m ’e
Müjde isimli tablosundaki
Türk halısı, (C r iv e lli,
Milano 1964:1 Maestri del
Colore, figure: IX).
(Atatürk Kültür Merkezi
Aydın Sayılı Kütüphanesi
Koleksiyonundan)
Turkish carpets seen in the
Painting of Good News to
Eve of Crivelli (Crivelli, Milan
1964: (Maestri del Colore,
figure IX) (From the Collection
o f Aydın Sayılı L ib ra ry ,
A ta tü rk C ultu re C enter).

D eğişim i - Kâbeli H alı) konulu bir konferans verdi.
H alinin Batı re sm in d e k i rolü ü z e rin e y aptığı
çalışmalarla tanınan Londra National Gallery’den Dr. John
Mills’m konferans konusu From the Court to the Suburb:
The Rug in Western Europe in Paintings o f the 14th-20th
Centuries (Saraydan Varoşlara: 14.-20. Yüzyıl Tabloları
Işığında Halinin Batı Avrupa Serüveni) idi. Şark halılarının
Batı A vrupa’ya gelişinin uzun bir süreçte yavaş yavaş
geliştiğini ve başlangıcının tam olarak saptanamadığını
b e lir te n M ills, k o n u şm a sın d a A v ru p a re s m in d e
görüntülenen halıların daha çok prestij eşyası olarak
kullanıldığını ortaya koydu. Mills’in belirlemelerine göre
Şark halıları A vrupa’ya, Batı ya giden ziyaretçiler ve
tüccarlar tarafından götürüldü. Haçlı seferlerinin de bu
halıların B atıya ulaşm alarında önem li bir payı vardı.
John Mills’in verdiği bilgilere göre resim lerde ilk defa
14, yüzyılın başında karşılaşılan halı kullanımında, halinin
daha çok önemli bir insanın veya bir tahtın önüne serildiği
görülüyor. Kutsal sahnelerin tasvirinde de tipik T ürk
halılarına rastlanıyor. Halıların zeminde kullanılmasının
yanısıra prestiji arttırm ak üzere devlet görevlilerinin
masaları üzerinde yer aldığı, ölmüş bir kişinin yatağında
kullanıldığı örnekler de var. Ayrıca onlara, resim lerde,
çeyiz sandıklarında rastlandığı gibi şenlikler esnasında
balkonlardan veya pencerelerden sarkıtıldıklan da dikkati

Türk Halınınım İhtişamı

çekiyor. Hatta teknelerin ucundan aşağıya sarkan halılarla
da karşılaşılıyor. 16, yüzyıl ortalarından itibaren halılar
yeni bir alanda görülüyor; masa örtüsünün altında. 17,
yüzyılda, ingiliz malikhanelerinde halı kullanımının arttığı
anlaşılıyor. Öyle k i; bu dönem de ayakta portre yaptıran
bütün insanlar halı üzerinde poz veriyor. D aha soğuk
iklimli ülkelerde karşılaşılan bir başka kullanım alanı ise,
yatağın önü. Halı statü simgesi olarak kullanımının yanısıra,
janr sahnelerinde de görülüyor. Oyun oynanan m asalar
ile genelev sahnesinde görülen halılar bu kullanıma örnek
teşkil ediyor.
M ills, A vrupa re sm in d e n ö rn e k le rle su n d u ğ u
konuşm asının sonunda 17, yüzyılda halı kullanımının
epeyce yayıldığını, 19, yüzyıl tablolarının yanısıra, 20, yüzyıl
m odern ressamlarının eserlerinde de halinin yer aldığını
belirtti.
“13.-Î8. Yüzyıl T ürk Halıları Sergisi” ve bu program
çerçevesinde düzenlenen konferanslar, sanatseverler için
hem görsel, hem de bilimsel açıdan gerçek bir ziyafetti.
Zevkle izlediğimiz, büyük bir emeğin ürünü olarak ortaya
çıktığı anlaşılan bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı
olanları, halıcılığımıza gönül verenler adına kutlarken,
T ürk halıcılığının bu sergi ile som utlaşan ihtişam ının
halılarımıza sahip çıkılması yolunda daha yaygın bir bilinç
yaratmasını diliyoruz.

.Hİ'

Çelebi's mentioning the existence of 54 carpet shops in
İstanbul in 1654 (as also stated by Prof. İnalcık) and carpet
and other related materials had a large place in local markets
and shows that Yerasimos uses the data in the documents
to support his claims. Moreover, that the legacies cannot
be used as a statistical base since these were not produced
for all was also stated by Prof. İnalcık.
Prof. John Carswell, retired lecturer of Sotheby's Islam
Arts Department following his career as a museum director
and lecturer in several universities, presented a paper on
The Transform ation o f A Design o f the Kaba-Carpet.
The topic of Dr. John Mills from the London National
Gallery, known fo r his studies on the im pact of rugs on
western paintings, was From the Court to The Suburb: The
Rug in Western Paintings o f the 14th-20th Centuries. Mills
stated that the development of oriental rugs in Western
Europe occurred slowly and its beginning has not been
ascertained. He also added that rugs in western paintings
were used as high-prestige goods. According to Mills,
oriental rugs were brought to Europe by visito rs and
merchants. The Crusades were also to play a significant
role in this fact.
According to the information provided by Mills, rugs
were laid down in front of an important person or a throne
as first seen in the paintings of the beginning of the 14th
century. Also in the descriptions of holy scenes, typical
Turkish rugs can be seen. Besides the use of rugs laid on
the ground, there are several samples showing the rugs
placed on the tables of state officials or used on the beds
of dead people to increase their prestige. Rugs can also
be seen in paintings and trousseaus as well as those hung
over windows or balconies during festivals. There are even

some examples hung over the edges of rowing boats.
Beginning from the mid 16th century, rugs are used in a
brand new way: under table clothes. In the 17th century,
the use of carpets in English mansions increases. At that
time, people who have their portraits painted are standing
on a rug. Another scene that is observed in some countries
having a rather cold climate is the front of beds. The rug
is also seen in genre scenes, as well as its use a status
symbol. The rugs seen on gambling tables and in brothels
are examples of this kind of use.
At the end of his speech presented with European
paintings, Mills stated that in the 17th century the use of
rugs became more widespread, and that rugs have been
used in the modern paintings of the 20th century in addition
to those of the 19th century.
The conferences organised within the 13th-18th Centuries
Turkish Carpets Exhibition were a visual and scientific feast
for art lovers. We congratulate all the people who contributed
to this event that is the product of a great effort and hope
that the magnificence of Turkish carpet-making concretised
in this conference will create a more aware consciousness
on the ownership of Turkish rugs and carpets.

Carpaccio’nun Leggenda di S a n t’Orsala (Aziz Orsala
Efsanesi) isimli tablosunda görülen Türk halıları, (Carpaccio,
Milano 1963: I M aestri del Colore, figure: III).
(Atatürk Kültür Merkezi Aydın Sayılı Kütüphanesi
Koleksiyonundan).
Turkish carpets seen in the painting of Carpaccio named The
Legend o f Saint Orsala (Legganda di Sant 'Orsala) (Carpaccio,
Milan 1963 : I M aestri del Colore, Figure : 111) (From The
C ollection of Aydın Sayılı Library, A tatürk Culture Center).

Şebnem Ercebeci*
Balıkesir- Sındırgı Halıcılar D erneği'nin düzenlediği
halı sergisi 11.11.1996 - 24.11.1996 tarihlerinde Ankara'da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilmiştir.
Hakların sergilenmesinin ve tanıtılmasının yanısıra satışı
da yapılmıştır.
B alıkesir'e bağlı S ındırgı ilçesi; ilin gün ey in d e,
kuzeyden m erk ez D u rsu n b ey ve Bigadiç, doğudan
Kütahya'nın Simav, Manisa'nın Demirci, Gördes, Akhisar,
baüdan Manisa'nın Kırkağaç ve Soma ilçeleriyle sınırlanmış
önemli hak merkezlerinden biridir, ilçe ekonomisi tarım,
hayvancılık ve ormancıkğa dayanmaktadır. Tanm ürünleri
ve canlı hayvan ticareti halkın en önemli geçim kaynaklarını
oluşturmaktadır. Hak, kilim, heybe dokumacılığı özellikle
T ürk Halı Sanatı çerçevesinde özgün bir yere sahip olan
Yağcıbedir halılanyla ünlüdür.
B alıkesir-Sındırgı H alıcılar D ern eğ i 1990 yılında
faaliyete geçmiştir. D ernek Başkanı Ahmet Can ile üyeler
Cemal Kocataş, Niyazi Çavdar ve M ehm et M um cu'dan
oluşan bu derneğin kuruluş amacının; halıdaki desen ve
kalite özelliklerini korum ak, yöre halkını bu konuda
bilinçlendirmek, hak dokuyanlan bir araya getirerek hem
sorunlarına, hem de ticari kaygılarına yardım cı olarak
ö n d erlik etm ek, b öylece T ü rk halıcılığına k atk ıd a
bulunabilm ek olduğu vurgulanm ıştır. Y urtiçinde ve
yurtdışında özellikle yöreye özgü Yağcıbedir haklarının
tanıtılarak, kök boya üretim inin sağlam laştırılm asının
gerekliliğine dikkat çekilmektedir.
Yağcıbedir Halılan, tabiatla içiçe yaşayan Y örükler^
yerleşik hayata geçtikten sonra yarattıklan, doğaya özgü
motifleri içeren, günümüzde de toplumumuzun duygu ve
düşünce zenginliğini, yaşantı biçimlerini gözler önüne
seren örneklerdir. G öçebe yaşarken hergü n bir arada
olduğu unsurları yaratıcılığı ve özlemiyle ilmek ilmek
baüya aktarmışlardır. Lacivert, koyu kırmızı (vişne çürüğü)
ve siyah olmak üzere üç ana renge, sahip olan ve sık
düğüm tekniği, kendine özgü motifleri, koyu renkleri ve
kısa havlan ile kolayca tanınabilen özgün bir halı grubu

Resim/Picture I
Balıkesir-Sındırgı Halıları Sergisi'nden örnek.
S a m p le s fro m th e B a lıke sir-S ın d ırg ı e x h ib itio n .

olarak kabul edilmektedir.
Bu konuda özellikle dernek yetkilileri elden geldiğince
uzmanlardan hak desenleri ve boyama konusunda yardım
alındığından, yöredeki halı eksperlerinin fikir ve görüşlerine
y er v erildiğinden söz etm işlerdir. Antik halı olarak
nitelendirdikleri örnekleri dokurken Kültür Bakanlığı'nın
kataloglarına başvurduklarını belirterek, h er yıl yörede
elde edilen ürünleri pazarlamak ve Sındırgı ilçesinin sesini
duyurabilmek için Ankara, Sakarya, Eskişehir, istanbul
ve İzmir'de sergi açtıklarını söylemişlerdir. Ayrıca halı
ürünlerinin büyük tüccarlara ve halı pazarlarına toptan
ihraç edildiğine de dikkat çekilmiştir.
Yapılan görüşm e sırasında aldığımız bilgilere göre;
®

* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.

Exhibition of

Şebnem Ercebeci*
The carpet exhibition organised by the Balıkesir-Sındırgı
C arpet Producers Association was held at the Union of
Chambers of Commerce of Turkey between November I lth
and November 24th, 1996. Besides the exhibition, carpets
were sold.
Sındırgı is a town of Balıkesir located in the south of
this province, surrounded by Dursunbey and Bigadiç to the
north; Simav of the county of Kütahya, and the towns of
Demirci, Gördes and Akhisar of the county of Manisa to the
east, and the towns of Kırkağaç and Soma of Manisa to
the West. Sındırgı is a significant carpet centre. The economy
of the town is based on agriculture, raising cattle and
forestry. Agricultural products and stock breeding are the
major financial resources of the population, lt is known for
the Yağcıbedir carpet that has a unique place within the
world of Turkish carpets..
The association was established in 1990. The director
of this association, Ahmet Can, and the members Cemal
Kocataş, Niyazi Çavdar and Mehmet Mumcu, stated the
objectives of the foundation as follows: to preserve the
design and quality of the carpets, to make the people of
the region aware of carpet production, to assemble the
carpet producers in order to find solutions to their problems
especially their financial difficulties, and ultimately to contribute
to the com m erce of Turkish carpets. This association is
promoting the Yağcıbedir carpets throughout the country
and abroad, emphasising the necessity to uphold the root
dye production.
The Yağcıbedir carpets have natural motifs created by
nomads living a pastoral life, after having settled down.
Today, the Yağcıbedir carpets reflect the richness of our
society's feelings and emotions as well as its living style.
These carpets have three main colours: dark blue, dark red
and black. Their unique m otifs, their dark colours, their
dense knot structure and their short piles make them an
easily distinguishable carpet of its kind.
The Association m embers stated that experts were

i
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Balıkesir-Sındırgı Halıları Sergisi'nden örnek.
S a m p les fro m the B alıkesir-S ındırgı e x h ib itio n .

■ * S p e c ia lis t, P rim e M in istry , A ta tü rk C u ltu re C enter.

halının ipliğinin eğirilm esinde hâlâ kirm an olayı devam

sistem denemeleriyle üreticiden tüketiciye ulaşan halı ve

ediyor, bunun yanısıra Balıkesir ve Sındırgı'da kurulm uş

kilimlerimiz, kendi sınırlarını aşarak h er yere ulaşıyor ise,

olan iplik fabrikalarından da iplik elde ediliyor. İpliğin elde

sanat ve zanaat bakımından da Türkiye küçülmüştür. Ben

edilmesi, boyanması, yıkanması hepsi kendi imalâtlarıdır.

bunun bahtiyarlığını tadıyorum, paylaşıyorum" diyerek

Her evde bir halı tezgâhı ile karşılaşmak mümkündür. En

böyle bir serginin g erç ek le ştirilm esin d e n duyduğu

fazla, Yağcıbedir, Kars, Şirvan, Antik, Milas, Yörük adı

memnuniyeti ifade etmiştir.

verilen örneklerin dokuması yapılıyor. Derneğe üye olanlar

67 köyüyle beraber 10.000'in üzerinde halı tezgâhına

halılarını dokuyup g etiriyor. D e rn e k , bu halıların

sahip olan Sındırgı ilçesinde halı dokumacılığına önem

pazarlamasında aracı görevi görüyor. Sındırgı'da Cumartesi

verilmesinin ve bir dernek çaüsı altında hizmet edilmesinin,

günleri bir halı pazan kuruluyor.

diğer y ö relere ö rn ek teşkil etm esini üm it ediyoruz.

Dernek yetkililerinden Cemal Kocataş "El Halısı sağhk

Balıkesir-Sındırgı Halıcılar D erneği'ne çalışm alarında

açısından çok önemlidir. Üzerinde yüründüğünde vücuttaki

başarılar diliyor, halinin ticaretini yoğunlaştırmak isterken

elektriği alıyor" derken el dokuması halıların bir başka

özünden ve niteliğinden kayıplar vermeden, yozlaştırmadan

yönüne dikkatimizi çekmektedir.

faaliy etlerd e b u lu n m aları y ö n ü n d e h alk a y ard ım cı

Bu sergiyi; 20.11.1996 tarihinde Devlet Bakanımız
Sayın Işılay Saygın, Balıkesir Milletvekili Sayın Baki Ataç
ve Atatürk Kültür M erkezi Başkanı Sayın Sadık Tural
b asın m e n su p la rıy la b e ra b e r z iy a re t etm işle rd ir.

olmalarını ve dolayısıyla da T ürk halı sanatımıza katkıda
bulunmalarını temenni ediyoruz.
Fotoğraflar: Azize Aktaş-Yasa

Yapılan basın toplantısı sırasında Devlet Bakanı Işılay
Saygın, "Bu gün burada bir dernek çatısı altında toplanmış
olan Sındırgı halılarının sergisinde bulunuyoruz. Bütün
bu örnekler kültür zenginliklerimizin bir göstergesidir.
Balıkesir yörem ize bağlı Sındırgı ilçesi Anadolu T ürk
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halıcılığında hem üretimi, hem de örgütlenmesi bakımından

Devlet Bakanımız Sayın Işılay Saygın,
Sergi'den Kilim satın alırken.

önemli bir m erkezdir. İlmek ilm ek hüznün, sevginin,
ümidin ve hayallerin dile geldiği, kadınlarımızın el emeği,

State M inister Işılay Saygın while buying a kilim.

göz nuru olan halılarımız, kilimlerimiz geçm işim izden
geleceğim ize uzanan bir köprü gibidir. Kök boyalarıyla
bizim n ak ışlarım ızı y aşata n , ipin y ık a n m asın d an ,
eğirilm esine ve dokunm asına kadar millî gelenekleri
koruyan, mührümüzü taşıyan hah ve kilimlerimiz hepimizin
g u ru r kaynağıdır" diyerek Yağcıbedir halılarının bugün
yurtdışında da haklı bir üne sahip olduğunu vurgulamıştır.
Sergiyi gezerken yetkililerden bilgi alan Sayın Saygın; bu
halıların en kısa zam anda kataloglarının yapılmasının,
broşürlerinin bastırılmasının; tanıtılması, yaşatılması ve
gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım
olacağını ve diğer yörelere de ö rnek teşkil edeceğini
belirtmiştir.
Balıkesir Milletvekili Sayın Baki Ataç; konuşmasında
Balıkesir-Sındırgı halılarının Türk halı sanatı içerisinde
önemli bir yere sahip olduğunu vurgularken, Yağcıbedir
halılarının dünya piyasasında 3. sırada yer almasının da
g u ru r ve övünç kaynağım ız olduğunu söylem iştir.
Atatürk Kültür M erkezi Başkanı Sayın Sadık Tural;
sergi hakkındaki görüşlerini 'Türkiye'nin hem büyüdüğünü
hem de küçüldüğünü bu sergi ile daha iyi anladım; bu zıt
gibi görünen gerçekleşm eyle ne kastetdiğimi söylersem
beni kınamayınız: Türkiye gerçekten hem ortak kültürel
paydasını hem de ortak ekonomik paydasını büyütüyor,
Sındırgı'yı Ankara'ya, Sındırgı'yı Balıkesir'in dışındaki her
yere taşıyor; tabii bu olumlu sonuç. Artık Türkiye hem
haberleşm e ağı hem de iletişim ağı bakımından bir ev içi
kadar küçüldü. Güzel olan şu ki; sergilerle, pazarlayıcı

arış

consulted concerning patterns and colouring of the carpets
since the opinion of local carpet experts were taken into
account. They also stated that when weaving antique carpets,
as they call them, the catalogues of the Ministry of Culture
were used. These members stated that several exhibitions
were organised in Ankara, Sakarya, Eskişehir, İstanbul and
izmir each year to commercialise the carpets woven in the
region and to promote Sındırgı. They also highlighted the
fact that these carpets were exported in bulk to major
carpet traders and carpet markets.
The fibres used are still processed in the traditional way
and they are also provided from the fiber factories in Balıkesir
and Sındırgı. Production, painting, and the washing of fibres
are all perform ed by local people. In each house there
seems to be a loom. The most woven types of carpets are
Yağcıbedir, Kars, Şirvan, Antik, Milas, and Yörük. The
members can sell their products through the Association.
Each S aturday a ca rp e t m arke t is held in Sındırgı.
Cemal Kocataş, a member of the Association, makes
an original observation declaring that: "Hand-made carpets
are very important for our health. They take the electricity
from the human body as you walk on it".
The exhioition was visited by the Turkish State Minister
Işılay Saygın, the Balıkesir Member of Parliament Bakı Ataç
and the President of Atatürk Culture Center Sadık Tural
accom panied by the press on November 20th, 1996.
In the press conference, the State Minister Işılay Saygın
stated: “Today, we are visiting the Sındırgı carpet exhibition.
All these samples demonstrate our cultural richness. Sındırgı,
has a major place among carpet producer centres in that
it has been a leader ın the prosperity o f Turkish Anatolian
carpet production and organisational structure that this
craft has achieved. These carpets, show the endeavour of
our women symbolising a bridge between our past and our
future." Being informed by officials during her visit, Işılay
Saygın noted that catalogues should be prepared and
brochures should be printed immediately concerning these
carpets ın order to present, preserve and make them
available to coming generations and remarked that such
- İ^ - a n innovation shall becom e a model fo r other regions
CU
t=ainvolved in the art of carpeting.
•' •
The B alıkesir M em ber of Parliam ent, Baki Ataç
’emphasised the im portant position of Balıkesir - Sındırgı
p-<earpets the art of Turkish carpeting and said that it is a
; ^source of pride that the Yağcıbedir carpets are at the ranked
ü r :third in the world carpet market.
During his visit to the exhibition, Mr Sadık Tural, the President
of the Atatürk Culture Center, announced his opinion on the
« ^s u b je c t and declared his satisfaction about such an exhibition.
■’ ’
In Sındırgı, together with its 67 villages, more than
- : = 10.000 looms exist, and the weaving of carpets is supported
£=«=jthrough the Association. We hope this will constitute a model
-fo>- other regions. We wish the Association success in its
activities which will help people of the region in preserving
«- ^th e culture and quality of the carpets while developing
.'com m ercial opportunities, and hence contributing to the
— art of Turkish c a rp e tin g .*»
ıJ T jP h o to g ra p h s by Azize Aktaş-Yasa

IIİlli

Resim/Picture 4
Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın, Balıkesir Milletvekili
Sayın Baki Ataç ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Sayın Sadık Tural'ın Sergi'yi ziyaretleri.
V isit o f S tate M iniste r Işılay Saygın, Balıkesir D eputy
Baki Ataç and President of Atatürk Culture Center Sadık Tural.
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Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın, Balıkesir Milletvekili
Sayın Baki Ataç ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Sayın Sadık Tural'ın Sergi'yi ziyaretleri.
V isit o f S tate M iniste r Işılay Saygın, B alıkesir D eputy
Baki Ataç and President of Atatürk Culture Center Sadık Tural.

Serap Leloğlu-Ünal*
Gazi Üniversitesi, Meslekî Eğitim Fakültesi Dekanlığı
ile SÜMERHALI A.Ş. bir yıl sürecek bir ortak çalışmaya
imza attılar. Tasarım, desen, işleme ve dokuma konularını
kapsayan bu çalışmanın, başardı bir üniversite-sanayi işbirliği
ürünü olacağı inancındayız.
1996-1997 öğretim yılı içerisinde yürütülecek olan
faaliyetlerin ilk basamağı, 20 Kasım 1996 tarihinde, G.Ü.
M eslekî Eğitim F ak ültesi'nin k onferans salonunda
gerçekleştirildi.
"I. Türk El Halıcılığı Paneli11adı altında gerçekleştirilen
toplantı, Sümerhalı'nın ürünlerinden oluşan halı ve kilim sergisi
ile zenginleştirilmişti. Birbirinden güzel örneklerin yeraldığı
sergi, izleyenlere hem Türk el halısının özelliklerini, hem de
Sümerhalı'nın çalışmalarını göstermesi açısından önemliydi.
Sümerhalı yetkililerinden oluşan 5 panelist, ilgili kamu
kuruluşu yetkilileri ile akadem isyenler ve öğrencilerden
oluşan kalabalık bir katılımcılar grubu tarafından izlendi.
Panel, G. Ü. Meslekî Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Refet Yinanç'ın, halıcılığın çok eski dönem lere dayandığı
ve Türklere ait olduğunu vurguladığı konuşması ile açıldı.
Yrd. Doç. Dr. Gönül Içbilen tarafından yönetilen panelin
ilk konuşmacısı, Sümerhalı AŞ. Ürün Araştırma-Geliştirme
M üdürlüğü Uzmanı olan Fahrettin Kayıpmaz, ''Türk El
Halıcılığının Tarihsel Gelişimi" başlıklı bildirisinde, 4.
yüzyıldan bu yana muhtelif dönemlere ait Türk el halıcılığının
günüm üz Anadolu halıcılık geleneğine kadar geçirdiği
evreleri sundu. Fahrettin Kayıpmaz ve Naciye Kayıpmaz
tarafindan hazırlanan konuşma şu sözlerle bitti: "Astronomik
rakamlarla el değiştiren bu güzel halılar, Anadolumuzdan,
biz sahiplenmediğimiz için götürülmektedir. Camilerimizdeki
vakıf teberrukatı halı ve kilimlerimizin birer kültürel miras
olarak kabul edilip, düzenli tespit, tescil ve envanter
işlem lerini halen yapam ıyor olmamız, konunun hangi
safhasında bulunduğumuzun da önemli bir göstergesidir.
Tarihte bu asil parçaları da dokuyan Anadolu Türkm en
insanıdır; Hereke, Sivas ve İsparta'ları dokuyanlar da Anadolu
Türkm en insanıdır. Bütün bu geleneksel ve endüstrileşmiş
kültür ürünlerini, ikibin yıllık bir birikimle bize ulaştıran

düşünceye saygı g östererek, günüm üzdeki üretim leri
değerlendirmek zorunluluğu Sümerhalı' nın omuzlannda
h iss e ttiğ i en ö nem li so ru m lu lu k la rd a n b irisid ir."
ikinci panelist Sümerhalı AŞ. Genel M üdür Yardımcısı
Nevzat Ganioğlu, "Sümerhalı'mn Tarihsel Gelişimi ve Sektör
İçindeki Konumu" başlıklı konuşmasında, kuruluşun tarihçesi,
yüklendiği sorumluluklan, hedefleri ve günümüz T ürk El
Halıcılığına sahip çıkışı ile sektör içindeki konum undan
sözetti. Kuruluşun katıldığı yurtiçi ve yurtdışı sergiler, beceri
kazandırma kurslan, Bosna'dan göçeden 300 kişiye rehabilite
k ursları, kaliteli halı üreteb ilm ek için açılan k u rslar
G anioğlu'nun konuşm asında yer alan bazı konulardı.
Sümerhalı AŞ. Genel Müdür Danışmanı Adem Kaderli,
"Sümerhalı' nm Geleneksel Türk Halıcılığına Bakışı" ile
"Sümerhalı'nın Ürettiği El Dokusu Halılarda Kullanılan
İplik Özellikleri ve İlme İpliklerini Renklendirme Yöntemleri}'
b a ş lık la rı taşıyan iki bildiri sundu. Birincisinde, Türk El
Halıcılığının tarihî gelişimi içinde otantik yapısının da
k o ru n a ra k g ü n ü m ü ze taşınm ası, g erç ek kalitesinin
korunarak yaşaülması amacıyla ülke genelinde çalışmalara
sü rd ü rü lm e si ve k en d i se k tö rü n d e S ü m erh alı'n ın
öncülüğünden sözetti. İkinci bildirisinde ise, halinin ana
maddesi olan ipliklerin üretimi ve boyanması konulannda
S üm erhalı'nın yaklaşım ı ve uygulam alarına değindi.
Süm erhalı A.Ş. Ü rün A raştırm a-G eliştirm e M üdür
Y ardım cısı Ali Y urdakul, "Süm erhalı'nın El Dokusu
H alılarında K ullanılan Desen-Renk ve Kompozisyon
Özellikleri" başlıklı konuşm asında, halılarda kullanılan
muhtelif motiflerin kültür, coğrafî etken, sanat anlayışı,
gelenek ve tarihî değişimler paralellerindeki gelişimleri ile
re n k ve k o m p o z isy o n y a k la şım la rın d a n sö z e tti.
Son k onuşm acı, S ü m erh alı A.Ş. K alite K ontrol
K o m isyonu B aşk an Y ardım cısı Yalçın D ö rte lle r,
"S ü m e rh a lı'n ın Toplam K a lite Y önetim i" b aşlık lı
konuşmasında kuruluşun kalite konusuna yaklaşım biçimi
ve bu konudaki politikası paralelindeki uygulamalara değindi.
Panel başkanı Yrd. Doç. Dr. Gönül İçbilen'in, engin
dikkatini o rtay a konan bir özetlem e ile yaptığı kısa
konuşmasından sonra Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürü
Esat Sağcan sözü alarak, halıcılık alanında çıraklık eğitiminin
önem ini ve el sanatlarım ızı, geleneklerim izi kısacası
kültürümüzü korumak için bugünün gençlerinin eğitilmesi
gerektiğini vurguladı.
Sümerhalı A Ş.'nin çalışmalarının her aşamasındaki
u y g u la m a la rın in c e le n m e s i ve ilg ili ç e v re le rin
bilgilendirilm esi, G. Ü. M eslekî Eğitim F akültesi ile
Sümerhalı AŞ. değerleri ve uygulamaları arasında gerekli
yaklaşımların kurulması, Türk el halıcılığına ve işletmeciliğine
katkıda bulunulması, T ürk el dokum alarında kullanılan
gelenekli motif, renk, desen ve tekniklerinin günümüzde
de yaşatılması amaçlarının hedeflendiği işbirliği faaliyetlerinin
İkincisi 3 Aralık 1996 tarihinde, II. Türk El Halıcılığı Paneli
ile sürdürüldü. "Türk El Halılarının Desen Özellikleri ve
Desen Üretimi", "Geleneksel El Dokuma Kilimden Ticari
Kilime Geçişteki Yapısal Değişimler", "Ulusal ve Uluslararası
Piyasalarda Türk El Halılarının Payı"gibi konulara değinilen
bu panelin haberi daha sonraki sayılanınızda yer alacakür.
Faydasının büyük olduğuna inandığım bu tü r ortak
çalışm alara gelecekte de devam etmesini diliyorum. «№
®

* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
ariş I f 1 9 S 7

&
(III t}j|j|fj
ІіАІІшШ
Serap Leloğlu-Ünal*
The Vocational Training Faculty of Gazi University and
SÜMERHALI A.Ş. have made an agreement on a one year
joint project We believe that this project including design,
ornamentation, handicraft and textiles, will be a successful
product of university-industry co-operation.
The first of the activities of the 1996-1997 academic
year was performed at the conference hall of the Vocational
Training Faculty of Gazi University on November 20, 1996.
The meeting under the title of “I st Turkish Hand-Made
Carpet Trade" was enriched by an exhibition including the
products of Sümerhalı carpets and kilims. The exhibition
covering beautiful samples was important because it showed
visitors the characteristics of Turkish hand-made rugs and
the work of Sümerhalı.
5 panellists including Sümerhalı staff were listened to
by officials of related public institutions, academics and
students.
The panel was opened by a speech of the Vocational
Training Faculty Dean Prof. Refet Yinanç stressing that the
rug trade goes back to ancient times and belonged to the
Turks.
The panel was chaired by Assis. Prof. Gönül Içbilen. The
first panellist was Fahrettin Kayıpmaz, specialist of Sümerhalı
A.Ş. Product Research. Development Directorate and with
his presentation “The Historical Development o f The Turkish
Hand-Made Carpet'1, he dealt with phases of the Turkish
hand-made carpet from the 4th century to the Anatolian rug
tradition. The presentation prepared by Fahrettin Kayıpmaz
and Naciye Kayıpmaz concluded that "these beautiful carpets,
sold at astronomical prices, are taken away from Anatolia
because we do not protect them. Regular registration of
carpets and kilims found in mosques is not carried out
which shows us what a long way still we have to go in order
to protect our carpets. In the past these noble carpets were
weaved by Turcomen, those weaved at Hereke, Sivas and
Isparta were also Turcomen. One of the m ost im portant
responsibilities fe lt by Sümerhalı is to put to good use

current productions keeping in mind they are the result of
2 0 0 0 years of experience of tra dition and industry.
The second panellist, Nevzat Ganioğlu Deputy Director
of Sümerhalı A Ş -, dealt with the historical background of
the institution, its responsibilities, objectives and its role as
a protector of the Turkish hand-made rug sector and its
position in the sector through his presentation under the
title of "Historical Development and Position in the Sector
of Sümerhalı A.Ş.". In his speech he dealt with exhibitions
held in Turkey and abroad in which Sümerhalı took part. He
also talked of skill acquisition courses, training courses for
300 migrants from Bosnia and courses to produce quality
carpets, which Sümerhalı A.Ş. organised.
Adem Kaderli, Sümerhalı A.Ş .'s General D irector's
Advisor gave tw o presentations, “Sümerhalı's View o f
Traditional Turkish Carpet-Making" and "The Characteristics
o f Fibres Used by Sümerhalı and the Methods used for
colouring loop fibres". He stated the continuous activities
throughout the country on the protection of the authentic
nature of Turkish hand-made rugs during its historical
developm ent and continuing this up to today and the
pioneering status of Sümerhalı in its sector, in his first
speech. In the other presentation, he dealt with the views
of Sümerhalı on the production of fibres that are the main
ele m e n ts o f c a rp e ts , and the p a in tin g o f them .
Ali Yurdakul, Deputy D irector of Product ResearchDevelopment of Sümerhalı, mentioned the development of
various figures used in carpets in parallel to cultural,
geographic, artistic, traditional and historical changes, and
colour and com position approaches, in his presentation.
"Figure-Colour and Composition Approaches Used in HandMade Rugs o f Sümerhalı".
The last panellist, Yalçın Dörteller Deputy Director of
the Quality Control Commission of Sümerhalı A.Ş., in his
presentation under the heading of "Total Quality Management
o f Sümerhalı" dealt with Sümerhalı's approach to quality
and its im p le m e n ta tio n s in parallel to its p o litic s .
After the summary of chairperson Assis. Prof. Gönül
Içbilen showing her dedication to the subject, the General
Director of Apprenticeship-Non Formal Training, Esat Sağcan
stressed the requirement of training young people to protect
our culture, our handicraft, our traditions, and the importance
o f a p p re n tic e s h ip tra in in g in the c a rp e t s e c to r.
Sümerhalı A.Ş. has carried out its activities with the
2nd Turkish Hand-made Rug Panel on December 3, 1996
to inform relevant parties about its activities, to establish
a common approach between Gazi University Vocational
Training Faculty and Sümerhalı A.Ş, to preserve traditional
m otifs, colours, techniques used in Turkish hand-made
rugs, and to improve today's hand-made carpet sector.
The articles about "The Pattern Characteristics o f Turkish
Hand-Made Rugs and creating patterns", “Structural Changes
Transition from Traditional Hand-Made-Made Kilims to
Commercial Kilims", and "The Share of Turkish Hand-made
Rugs in N a tio n a l and In te rn a tio n a l M a rk e ts " w hich
were discussed on this panel, will be published in the next
issue. « »
■ * S p e c ia lis t, Prim e M in istry, A ta tü rk C ulture Center.

Resim/Picture I
Philadelphia Woodmere Sanat Müzesi'nde açılan "Saray İşinden
Ev İşine: Atlantik Koleksiyonlarından Doğu Halıları" Sergisi.

Yrd. Doç. Dr. Nalân Türkmen*

"From Palace W ork to H om e W ork: O riental C arpets fro m the
Atlantic Collection" Exhibition at Philadelphia Woodmere A rt Museum.

Bilindiği gibi bugün halı konusunda dünya çapında
Türkiye'den, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
düzenlenen en büyük organizasyonlara imza atan tek
ö ğ re tim ü y eleri o larak , 1984 ve 1994 y ılların d a
gerçekleştirilen I. ve II. Milletlerarası Türk Hab Kongreleri'ni
kuruluş IC O C tur. T ürk D ünyasının halı sanatına gönül
veren Robert Pinner'ın büyük gayretleri ile yirmi yıl önce
organize eden ve aynı zamanda ICO C un milletlerarası
kurduğu ICOC, 1996 yılında 8. Konferansını, 31 Ekim komitesinin yönetim kurulunda görev alan hocam Prof.
4 Kasım tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin
Nejat Diyarbekirli ve ben katıldım. Diyarbekir^ bildirisinde,
Philadelphia kentinde tertip etmiştir. İlk ICOC Konferansı
Türklerin halıcılığa verdikleri öneme değinerek, Anadolu'nun
1976 yılında Londra'da, ikincisi 1978'de Münih'te, üçüncüsü I çeşitli bölgelerindeki Yörük yaşayışını, meskenlerini (topak
de ı980'de Washington, DC'de yapılmıştır. Daha sonraları I evlerini) ve halılarını, O rta Asya ile bağlantı kurarak,
sırasıyla 1983'de Londra, 1986'da Budapeşte-Viyana, 1990'da
örn ek lerle açıklam ıştır. Ben de bildirim de, Osmanlı
San Francisco, 1993'te de Hamburg-Berlin'de organize
döneminde dokunmuş hayvan figürlü ve geometrik motifli
edilmiştir. Bu konferanslar ve bünyelerinde tertip edilen I halılar ile çeşitli Türkmen boylanna ait dokumalar arasındaki
fu ar ve se rg ile r, y o ğ u n ç a lışm a la rın so n u c u n d a
motif, kompozisyon ve renk benzerliklerini, tarihî perspektif
gerçekleştirilmektedir.
içerisinde sunmaya çalıştım. DOBAG projesinin yürütücüsü
1996 - 8. ICOC Konferansı'nın yapıldığı Philadelphia,
ve M arm ara Üniversitesi doğal boya laboratuarlarının
seçkin halı koleksiyonları ile tanınan zengin halı müzelerinin
kurucusu Dr. Harald Böhmer, aynı Üniversite'de görevli
bulunduğu bir kent olup, uzun zamandan beri Amerika'nın
kimyager Yrd. Doç. Dr. Recep Karadağ ile birlikte, Palmira
önemli bir halı merkezi olarak bilinmektedir. Konferans'a
tekstillerinin boya analizi konusunda ortak bir bildiri
dünyanın dörtbir tarafından uzmanlar, sanat tarihçileri,
sunm uşlardır. M arm ara Ü niversitesi Güzel Sanatlar
etnograflar, koleksiyoncular ve halı ticareti ile uğraşan
Fakültesi'nde ve DOBAG projesinde görev alan Prof. Dr.
tüccarlardan oluşan beşyüze yakın delege iştirak etmiştir.
Nevin Enez, Memluk Haklan ve Osmanlı Saray Halılan'nda
Konferans'ın akademik oturumları, poster sunumları (poster
kullanılan boyalann analizleri üzerine bildiri verirken, yine
presentations) ve fuarı, Wyndham-Franklin Plaza Oteli'nin
aynı Fakülte'de ve projede çalışan Doç. Dr. Şerife Atlıhan'da
Kongre salonlarında yapılmıştır. Türk sanatı konusundaki
bildirisini, Batı Anadolu'daki Yörüklerin dokuduklan çok
başarılı çalışmalarıyla tanınan W alter Denny, 8. ICOC
işlevli kolanlar üzerine sunmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi'nin
Konferansı'nın Akademik Komite Başkanlığı'nı yürütmüştür.
halı ve tekstil bölümü sorumlusu Dr. Hülya Tezcan, Topkapı
Toplam ellisekiz bildirinin sunulduğu Konferans, iki
Sarayı'nın nam lı seccadelerini konu alan bildirisi ile
ayn oturumda gerçekleştirilmiş olup, konularına göre onbir
Konferans'a katılmıştır.
ana bölüm den m eydana gelmiştir: I. Tarihî Halılar, II.
Konferans'ın bünyesinde, ellialtı satış pavyonundan
Türkm en Halıları, III. Koleksiyoncular ve Koleksiyonları,
oluşan bir fuar açılmıştır. Bu fuarda elliye yakın halı
IV. Yörük Halıları ve Kültürü 1-2, V. İran Halıları, VI. Bilimsel
piyasasının tanınmış galerileri ile birlikte, Halı (İngiltere),
Analiz, VII. Halı Desenleri 1-2, VIII. Tekstil, IX. Özel Atölye,
Ghereh (İtalya) gibi milletlerarası hab ve tekstil dergilerinin
X. Halı-Kilim K ültürü, XI. Salting Halıları. A kadem ik
birer temsilcileri ve bazı müzayede kuruluşlan yer almışür.
oturumlardan ayn olarak, bildirilerin afiş şeklinde duvara
Fuarda Anadolu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve O rta
asılarak sunulduğu "Poster Presentation" bölümünde ise
Doğu'nun yanısıra Avrupa, Kuzey Amerika ve eski Kolombiya
Tibet, Anadolu ve çeşitli Türkm en boylanna ait halı, keçe
*Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve
ve küçük dokumaları konu alan oniki bildiri verilmiştir.
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi.

After the

(International Conference
On Oriental Carpets)

Assis. Prof. Nalân Türkm en*
Only the ICOC, as it is widely known, organises the
most important activities concerning carpeting. The ICOC,
founded by Robert Pinner (a person who devoted himself
to Turkish carpeting) twenty years ago, organised its 8th
Conference in Philadelphia, USA in 1996 between October
31th and November 4th. The first ICOC conference was
held in London in 1976, the second in Munich in 1978, the
third in Washington DC in 1980. The other ICOC conferences
were organised as follows: London -1983, Budapest and
Vienna -1986, San Francisco -1993, Hamburg and Berlin
-1993. These conferences, exhibitions and fairs have been
organised as a result of a lot of hard work.
Philadelphia, in which the 1996-8th ICOC Conference
was held, has museums with rich, high quality carpet
collections and has been considered for a long time as a
major carpet centre of the USA. Almost five hundred people,
including specialists, art historians, ethnography specialists,
collectors and merchants dealing with the carpet trade,
a ttende d the m eeting. A cade m ic sessions, p o ste r
presentations, and fairs, were held in the Congress Hall of
W yndham-Franklin Plaza Hotel. The chairm an of the
Conference Committee was Walter Denny who is famous
for his studies on Turkish art.
The conference consisted of two main sessions and a
total of fifty-eight papers were subm itted. Based on the
papers' contents, there were eleven topics: I. Historical
Carpets, ll. Turkoman Carpets, III. C ollectors and their
Collections, IV. Nomads' Carpets and Culture, 1-2, V. Iranian
Carpets, VI. Scientific Analysis, VII. Carpets and Figures 12, VIII. Textile, IX. Private W orkshop, X. Carpets-Kilims
Culture, XI. Salting Carpets. In addition to academic sessions,
during the "poster presentations", twelve papers on the
carpets, keçe and small weavings belonging to Tibet,
Anatolia and various Turkoman trib e s were exposed.
R epresenting Turkey, as academ ics from Muğla
University, I and Prof. Nejat D iyarbekirli attended the
conference. Prof. Diyarbekirli organised the first and second

International Turkish Carpets Conference, in 1984 and 1994
respectively, and is also a member of the steering committee
of the ICOC. In his presentation, Prof. Diyarbekirli explained
the life style of Nomads, their housing and their carpets in
several regions of Anatolia relating these characteristics
with Central Asian culture and emphasising the substantial
im portance that Turkish people give to carpeting. In my
paper, I tried to show the similarity between the carpets
with animal figures and geometric designs belonging to the
Ottoman Empire period, and kilims of several Turkoman
tribes in term s of figures, composition and colour from a
historical perspective. Dr. Harald Böhmer, director of the
DOBAG project and the founder of the Natural Colour
Laboratory of Marmara University, together with Dr. Recep
Karadağ chemist at Marmara University, submitted a paper
on the colour analysis of Palmira textile. Prof. Nevin Enez
from the Fine Arts Faculty of Marmara University and currently
working on the DOBAG project, submitted a paper dealing
with colour analysis of Memlûk carpets and those of Ottoman
palaces. Assist. Prof. Şerife Atlihan, also from Marmara
University, presented a paper concerning the multipurpose
carpets woven by Nomads in Western Anatolia. Dr. Hülya
Tezcan, from the Topkapı Palace Museum, subm itted a
paper on fam ous p ra ye r rugs of Topkapı Palace.
A fair was also organised as a part of the conference,
covering fifty-six sale stands. Nearly fifty famous carpet
galleries, representatives of fam ous carpet and textile
periodicals such as Halı (England), Ghereh (Italia), and some
auction companies participated in the fair. During the fair
samples of textiles from Anatolia, Central Asian Turkish
Republics, Middle East countries, and also samples from
European countries, North American countries, and ancient
Colombia were exhibited. We can say that the products
from Anatolia -Konya (Obruk, Karaman), Kars (Kağızman),
Sivas (Zara), Denizli (Çal), Fethiye (Megri), and Bergamawere the m ost significant ones exhibited at the fair. There
were also samples of Teke, Salur, Yomut, Sarık, Ersarı and
" 'Lecturer, Archeology and Art History Department, Muğla University.

Resim/Picture 2
Aynı sergiden detay.
Details from the same exhibition.

dokumalarının çeşitli örneklerini de görebilmek mümkün
olmuştur. Özellikle bölgesel Anadolu halıları açısından
baktığımızda; Konya (Obruk, Karaman), Kars (Kağızman),
Sivas (Zara), Denizli (Çal), Fethiye (Meğri) ve Bergama
gibi halı sanatımızın önemli merkezlerinde dokunmuş halı
ve kilimler ile Karakeçili gibi Yörüklerin dokudukları
parçaların, fuarın en can alıcı ürünleri olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca Teke, Salur, Yomut, Sarık, Ersan, ve Çavuldur gibi
Türkm en boylarına ait halı ve diğer küçük dokumalar da
o ld u k ç a k alite li ü rü n le rd i. Z arif g ö rü n ü ş le ri ile
koleksiyoncuların adeta gözbebeği olan Ö zbek suzenî
işlemelerinin de her boyutta çeşitli örnekleri mevcuttu.
8. IC O C un, fuardan ayn olarak tertip ettiği bir diğer
etkinlik de; halı, kilim, kum aş ve işlem e sanatlarının
birbirinden değerli örneklerinin teşhir edildiği sergilerdi.
Çeşitli müze, üniversite ve bunlann bünyesindeki sanat
galerilerinde toplam sekiz sergi açılmışür.
Türkm en dokumalan konusunda en m uhteşem sergi
olarak, Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji
Müzesi'nde açılan "Orta Asya Dokuma Sergisi11gösterilebilir.
Elliye yakın parçanın sunulduğu bu sergi, St. Petersburg
Rus Etnografya M üzesi'ndeki koleksiyondan getirilmiş
olup, Amerika'da ilk kez teşhir edilmiştir. Ünlü araştırmacı
A Bogolubov tarafindan XIX. yüzyılda toplanan bu parçalar
Salur, Teke, Yomut, Sank, Arabacı boylam a ait ürünlerdir.
Geleneksel Türkm en yaşamının aynlmaz bir parçası olan
halı, çuval, torba, ensi (çadınn girişine asılarak kapı görevi
gören halı) ve asmalık (düğünde gelini taşıyan devenin, iki
yanından sarkıtılan beş köşeli dokuma) gibi dokumalann
yanısıra, suzenî olarak yapılmış nadide yatak ve sofra
ö r tü le r in i de g ö r e b ilm e im k â n ı b u lu n m u ş tu r.
8. ICOC sergi programı çerçevesinde tertip edilen en
büyük ve kapsamlı sergi, Philadelphia W oodmere Sanat
M üzesi'nde açılan "Saray İşinden E v İşine: A tla n tik
Koleksiyonlarından Doğu Halıları" sergisidir. 130'dan fazla
halı, kilim ve kumaşın teşhir edildiği bu sergi, Philadelphia
Sanat Müzesi'nden, Kuzey Carolina'dan ve halı dünyasının
tanınm ış isim lerinin özel koleksiyonlarındaki önem li
parçalardan meydana getirilmiştir. Aynca Glencairn Müzesi
ve Pennsylvania'dan gelen dokuz eski Kafkas halısı da ilk
kez bu sergiyle birlikte hab camiasına sunulmuştur. Safevî,
Memluk ve Azerbaycan halılarının da teşhir edildiği sergide
en çok beğeniyi, Osmanh kumaşlan ve yine bu döneme Elit
halılar toplamıştır. Bunlardan ayn olarak, bölgesel Anadolu
halıcılığım ızın belli başlı m erk ezlerin d e d o k u n m u ş
karakteristik halı ve kilim ler de serginin diğer eşsiz
örnekleridir (Resim 1-2-3).
Philadelphia Marketplace Tasanm Merkezi'nde açılan
"Antika Boy Halıları ve Kırgız Çığları" Sergisi de, özellikle
O rta Asya T ürkm en dokum alan konusunda görülmeye
değer bir başka sergidir. B urada Salur, Teke, Yomut,
Çavuldur, Sank, Ersan gibi boylara ait hah, çuval, asmahk,
ensi, ayetlik (ölüleri mezara götürürken kuuandıklan hah),
deve dizlik (gelini taşıyan devenin iki dizine takılan süslü,
küçük dokuma) ve okbaş torbalan (çadırın kubbesini
oluşturan büyük çubuk şeklindeki okların konulduğu torba)
gibi dokum a örnekleri beğenilere sunulmuştur. Sergide
İran halılan, Kaşkay, Avşar, Beluç gibi çeşitli boylara ait
dokum alar da teşh ir edilmiştir. Serginin bir bölüm ü,
geleneksel Kırgız çığlanna aynlmıştır. Çığ, yaz aylannda
çadınn kanatlarını (keregelerini) çepeçevre saran, birbirine

renkli yün ipliklerle desen oluşturacak şekilde bağlanan,
kamıştan yapılmış bir nevi paravandır. Uzmanlar tarafindan
çığ konusunda şimdiye kadar açılan en büyük sergi olarak
nitelendirilmektedir. Bu konuda yaptığı araştırm alar ve
yayımlarla tanınan, /COC'un A m erika tem silcisi John
Sommer ve Fred Krieger'in koleksiyonlarından alınan onbeş
çığ örneği sergilenmiştir.
Konferansa ev sahipliği yapan Wyndham-Franklin Plaza
Oteli'nde ise "Anadolu Yastıkları" üzerine bir sergi açılmıştır.
Yirmibeş koleksiyoncudan alınmış, altmış yastık kılıfının
teşhir edildiği bu sergi Doğu, Batı ve O rta Anadolu'nun
ananevi yastık anlayışını motif, renk ve teknik açıdan
m ükem m el bir şekilde izleme ve aralarındaki üslûp
farklılığını rahatlıkla tespit edebilm e fırsatı yaratmıştır.
Anadolu yastık kılıflanndan ayn olarak, günüm üzde
giderek unutulan, çadır kültürünün önemli bir malzemesi
olarak bilinen tuz torbalan ve Kur’a n muhafazalannı içeren
bir sergi de, Philadelphia Racquet Klüp'te açılmıştır. XIX.
yüzyıl sonu ile XX. yüzyılın o rtalam a tarihlendirilen, çeşidi
dokuma tekniklerinde yapılmış yirmi tuz torbası ve kırk
Kur'an muhafazası teşhir edilmiştir.
8. ICOC sergi etkinliklerine katılan hahseverlerin büyük
beğeni ve takdirlerini toplayan sergi ise, hiç kuşkusuz
Philadelphia Sanat M üzesi'ndeki "Klâsik Doğu Halıları
Daimî Koleksiyonu"ndan meydana gelen sergi olmuştur.
Müze, Kafkas, Iran, Hindistan, ispanya ve tabii Osmanlı
Dönemi hahlanndan oluşan geniş bir koleksiyona sahiptir.
Özellikle literatüre "Holbein ve Lotto Halılan" olarak geçen
erken Osmanh halılan ile yıldızlı ve madalyonlu Uşak haldan,
bu ünlü daim i koleksiyonun en çarpıcı örn ek lerin i
oluşturmaktadır. Böylesine görkemli koleksiyona sahip
olan Philadelphia Sanat Müzesi'nde "Şal Deseni Tutkusu:
Hint ve Avrupa Şalları" adı altında, kırkiki parçadan oluşan
bir sergi daha organize edilmiştir.
Bu arada, Avrupa ve Amerika'da çok az tanınan Fas,
Tunus ve Cezayir gibi Mağrip ülkelerinin hah ve kilimlerini,
zengin bir sergi çerçevesinde ilk kez Philadelphia'da görme
imkânı bulunmuştur. Pennsylvania Üniversitesi'nin A rthur
Ross G alerisi'nde açılan sergide; Paris'teki "Afrika ve
Okyanus İlkelerinin Sanatları Müzesi", "Arap Dünyası
Enstitüsü" ve özel koleksiyonlardan alınan kırk dokuma
örneği gösterime sunulmuştur.
Konferans'ın üçüncü ve dördüncü günlerinde, ICOC
teşkilatının yönetim kurulu toplanarak, önümüzdeki yıllarda
gerçekleştirecekleri faaliyetleri saptamışlardır. Konferans'tan
hem en sonra New York ve W ashington, DC'ye turlar
düzenlenerek, bazı halı m erkezleri ve m üzeler ziyaret
edilmiştir. New York'da Brooklyn Müzesi ve Metropolitan
Müzesi'nin Islâm Sanatı bölümlerine aynca Hacı Baba Hah
raübü'nün organize ettiği hah sergisine iştirak edilmiştir.
Washington, DC'de de; Freer Galeri ve A rthur M. Sackler
Galerisi'nin Islâm Sanatı bölümleri, D um barton Oaks
Müzesi'ndeki erken Islâm ve Köpük dokumalarından oluşan
sergi, Washington Tekstil Müzesi'nde ise "Doğu Halılarında
Simetri ve Desen" başlıklı sergi ile "Orta Asya Vahalarından
Suzenî İşlemeleri" sergisi gezilmiştir. Bütün bu sergiler
ziyaretçilerde hayranlık uyandıran önemli etkinlikler olmuştur.
Orijinal bildirilerin sunulduğu akadem ik oturumlan,
dünya çapında tanınm ış galericilerin katıldığı fuarı ve
birbirinden m uhteşem sergileri ile bir ICOC Konferansı
daha böylece geride kaldı.

an» i ı ı ı ;

Çavuldur of high quality carpets and textiles that are products
of several Turkoman tribes. There were also many samples
of Uzbek Süzeni in several sizes.
In addition to the fair, several exhibitions including
valuable examples of carpets, kilims, cloths and embroidery
took place during the 8th ICOC Conference: eight exhibitions
were held in several museums, universities and affiliated
art galleries.
The most mesmerising exhibition on Turkoman textiles
was the "Central Asia Textile Exhibition" at the Archaeology
and Anthropology Museum of Pennsylvania University. The
exhibition contained nearly fifty pieces that came from the
St. Petersburg Russian Ethnography Museum collection and
these pieces were exhibited in the United States for the
firs t tim e. These pieces were collected by the fam ous
researcher, A. Bogolubov, in the 19th Century and were the
products of Salur, Teke, Yomut, Sarık and Arabacı tribes.
Carpets and similar derivative products reflecting the culture
of these tribes in housing and social life were present.
Within the framework of the conference, the largest and
the m ost comprehensive exhibition, "From Palace Work to
House Work: Oriental Carpets from the Atlantic Collection",
was organised at the Philadelphia Woodmere Art Museum.
lt contained more than 130 carpets, kilims and clothing
from fam ous private colle ctions. Additionally, ancient
Caucasus ca rp e ts from the G lencairn Museum and
Pennsylvania were exhibited for the first time. In the exhibition
presenting Safevi, Memlûk and Azerbaijan carpets, the most
interesting pieces were Ottoman clothing and carpets
belonging to the same period. Also the carpets and kilims
produced at certain centres of Anatolia were among the
unique sa m p le s of the e xh ib itio n (P ictu re 1-2-3).
"Antique Tribe Carpets and Kirgizian Çığs" organised at
the Philadelphia Marketplace Design Centre was also worthy
of a visit especially as far as the Central Asian Turkoman
textiles were concerned. This exhibition included carpets,
sacks, ayetlik (rugs used fo r bringing corpses to the
cemetery), knee-guards of camels (small pads put on the
knees of camels during wedding ceremonies) and others
belonging to Salut, Teke, Yomut, Çavuldur, Sarık and Ersari
tribes. Also Iranian rugs, textiles of Kaşkay, Avşar, and Beluç
tribes were exhibited. A section was reserved for Kirgizian
Çığs. Çığs are a kind of screen produced with reeds used
in tents during the summer. Specialists regard this exhibition
on the Kirgizian Çığs as the largest one ever organised.
Fifteen Çığs from the co lle ctio n s of John Som m er,
representative of ICOC in the USA, and Fred Krieger, were
exhibited.
Another exhibition, "Anatolian Pillows", was at the
Wyndham-Franklin Plaza Hotel. Obtained from twenty-five
collectors, sixty pillowcases were exhibited constituting an
opportunity to notice the differences between pillowcases
of Eastern, Western and Central Anatolia in term s of their
s ty le s , fig u re s , c o lo u rs and te c h n ic a l a s p e c ts .
Apart from the Anatolian pillowcases, twenty salt cases,
material of tent culture and forty cases of the Koran were
exhibited at the Philadelphia Racquet Club.
Another appreciated exhibition under the 8th ICOC was
the "Classical Oriental Carpets Collection" at the Philadelphia
Art Museum. This museum possesses a comprehensive
collection including Caucasus, Iranian, Indian, Spanish and
arış h i ü 9 ;

Ottoman carpets. Ottoman carpets mentioned in literature
as “Holbein and Lotto Carpets" and Uşak carpets with stars
and medals were the most mesmerising parts of this famous
collection. Another exhibition organised at the same museum
under the title of "Passion of Shawl Design: Indian and
E u ro p e a n S h a w ls " in c lu d e d fo rty -tw o p ie c e s .
For the first time, carpets and kilims of the Maghreb
countries such as Morocco, Tunisia and Algeria that are not
known in Europe and America were exhibited at the Arthur
Ross Gallery of Pennsylvania University. This exhibition
consisted of fo rty textile samples from Africa and the
Oceania Countries! Art Museum, the Arabic World Institute
and private collections of Paris.
During the third and fourth days of the Conference, the
steering committee of the ICOC met to identify their future
activities. After the conference, several museums in New
York and Washington, DC and some carpet centres were
visited: the Brooklyn Museum, Islamic Art section of the
Metropolitan Museum and the carpet exhibition organised
at the Hacı Baba Carpet Club ın New York; the Islamic Art
section of Freer Gallery and the Arthur M. Sackler Gallery,
the exhibition of early Islamic textiles at the Dumbarton Oaks
Museum, "Symmetry and Figures in Oriental Carpets" and
"Suzani Embroderies from Central Asian Oasis’" exhibitions
at the W ashington Textile Museum in W ashington DC.
The ICOC Conference with academic sessions, fairs
with famous agents and mesmerising exhibitions, have left
us some delightful memories. « »

Resim/Picture 3
Philadelphia W oodm ere Sanat Müzesi-(Sağdan Sola)
ICOC Türkiye temsilcisi Prof. Nejat Diyarbekir^ ICOC II. Başkanı
ve Fas Halı Kongresi Tertip Heyeti Başkanı W. Stanzer, Yrd. Doç.
Dr. Nalân Türkmen, Topkapı Sarayı Müzesi'nin Halı ve Tekstil
Bölümü Sorumlusu Dr. Hülya Tezcan, Mügül Andrews.
P h ila d e lp h ia W o o d m e re A r t M u s e u m (F ro m rig h t to le ft)
Prof. Nejat Diyarbekirli, ICOC Turkey Representative, W. Stanzer ICOC Vice
President, President and Chairman of Morocco Carpet Congress, Organization
Committee, Dr. Nalân Türkmen, Dr. Hülya Tezcan, Director of the Carpet
and Textile Section of the Topkapı Palace Museum, Mügül Andrews.
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Çözümlenmesine
Katkı Yapacak
Bir Derginin Gerekliliği
Prof. Dr. Önder Küçükerman*
Türk halıcılığının tarihin derinliklerinden gelen, bugün
karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte de karşı karşıya
bulunacağı sorunları bulunmaktadır. Bütün bu sorunlara
geniş bir açıdan bakıp tanımlayıp, açıkça görebilmek için
öncelikle bazı değerlendirm elerin yapılm asına g erek
bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki başlıklar altında çok
kalın çizgilerle, şöylece tanımlanabilir.

Türk Halılarının,
Tarih İçinde Kültürel Mesaj Taşıma Rolü
T ürk halısı, O rta Asya'dan Anadolu'ya, tarih içinin
derinliklerinden, günümüze kadar çok değerli geleneksel
mesajları taşımış bulunan çok özel bir üründür. Diğer deyişle
Türk haklan bugünkü anlamıyla, bir tür "haberleşme ve
iletişim aracı olarak", önemli roller oynamıştır. Nitekim her
T ürk halısının anlamlı ve renkli motifleri ile iletm ekte
bulunduğu genel ve zengin mesajları vardır. Halıların
düğümleri arasına gizlenmiş olanlara daha aynntılı olarak
bakılırsa, renkli ipliklerle yalın bir biçimde dokunm uş
bulunan bu mesajlann daha da çarpıcı özellikler kazanmış
bulunduğu görülebilir. Hatta ayrıntılara inildikçe, neredeyse
yan yana gelen her üç düğüm bile, Türk halıcılık geleneğinin
derinliklerini iyi tanıyan bir uzmana çok şeyler anlatabilir.
İşte bu nedenle T ürk halısının tarih içinde oynadığı
önemli rollerin başında, bu "kimlik ve mesaj taşıma işlevinin"
geldiğine inanmaktayım.

Halıların, Sanayi Devrimi'nin
İlk Günlerindeki Önemli Değişimleri
Başlangıcından itibaren, önemli bir kimlik ürünü
görevini sürdürm üş bulunan Türk halılan, özellikle 18, ve
19, yüzyıldan bu yana, büyük bir değişim süreci içine
girmiştir. Bu değişimin en önemli yönü, geleneksel ve çok
yönlü bir işlem olan halı dokumacılığının, büyük ölçüde
ticari yönde bir anlam ve değer kazanması olmuştur. Üstelik
daha önceki yüzyıllarda kendi kimliğiyle uluslararası ölçekte
büyük başanlar kazanmaya başlayan T ürk halıcılığı, ilk

önceleri bu gelişimden, ticari yönden çok kazançlı çıkmıştır.
Ancak ne kadar ilginçtir ki, aynı zamanda bir kültür ürünü
olarak büyük bir kimlik kaybına da uğramıştır. Çünkü
Anadolu insanının kendi eski geleneğinden gelen ve kendi
özel halısını dokuma özellikleri, bu kez, ihracatçının istediği
yöndeki ve diğer halı kimliklerinin ürünlerinin dokunmasına
y ö n e lik y alın b ir işç ilik y ö n ü n e d ö n ü ş m ü ş tü r.
Sonuçta ise, son iki yüzyıl içinde, Türk halıcılığında çok
büyük bir üretim kapasitesi ortaya çıkmış, buna karşılık
ürün kimliği yönünden ise büyük bir kayıp yaşanmıştır.
Aslında bakılırsa, aynı gelişim, Doğu'daki diğer halıcılık
geleneklerini de değişik dönemlerde ciddi olarak etkilemiştir.
Ancak, halı üretiminin ve ticaretinin ortaya çıkarabileceği
bu önemli sorunu önceden algılayabilerek, "geleneğin
korunm ası" ile "ticarî üretimi" iki ayrı gerçek olarak
tanımlayabilmiş ülkeler, bu yönden çok ciddi önlemler
alarak kendilerini korum uşlar ve sonuçta büyük bir zarar
görmemişlerdir.
O sm an lı D evleti d ö n em in d e, h a h ü re tim in in
geliştirilmesi için gerçekten olağanüstü büyüklükte gayretler,
girişim ler yapılmış, projeler geliştirilm iş ve destekler
sağlanmışür. Ancak ne yazıktır ki, bütün bunlarla birlikte
halıcılığın ticari bir ürün olması yanında, önemli bir kimlik
ögesi olarak taşıdığı çok yönlü özelliğin y eterin ce
algılanmamış olduğu da anlaşılmaktadır.
Aslında bakılırsa, neredeyse iki yüzyıllık bir geçmişten
birikerek gelen bu sorun, bugün Türk halıcılığının karşısına
daha da büyümüş bir durumda çıkmaktadır.
Çünkü 18, yüzyıla k adar dönem inin kimliğini ve
mesajlarını taşımak amacıyla ve diğer örneklerle her yönden
yanşm a düşüncesi içinde devletin çok büyük destek ve
denetimiyle yaratılmış ve hem böylece önemli müzelerin
koleksiyonunda kendisine yer bulmuş, hem de ekonomik
değer üretmiş bulunan Türk haklan, bu uygulamadan sonra,
artık eski etkin konum unu kolay kolay alamamaktadır.

Halıcılık Geleneğine Sahip Olan Ülkelerin,
Bu Geleneği Çok Yönlü Korumak ve Geliştirmek
İçin Oluşturduğu Özel Sistemlerin Önemi
Türk halı geleneğinin günümüze kadar gelebilmesinin
alünda yatan gerçeklerin arasında belki de en başta geleni,
halinin taşıdığı çok yönlü anlam ve önemdir. Ancak bu da,
bir noktaya kadar etkili ve koruyucu olabilmektedir. Çünkü
diğer taraftan halı üretimi ekonomik bir değer taşımaktadır.
Her ne kadar, halinin öncelikli olan "kimlik değeri", daha
sonraki "ekonomik değeri" yaratan asıl kaynak da olsa, onu
dokuyanı günlük olarak ilgilendiren, ileride bir müzeye
girecek halıyı dokumak değildir. Bir dokuyucuyu öncelikle
ilgilendiren, pratik olarak günlük gelirini kazanacağından
emin olmaktır.
* Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı,
"The International Committee for the Conservation
of industrial H eritage" Türkiye Temsilcisi.
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and the Necessity
of A Periodical to
Help Solve These
Problems
Prof. Önder Küçükerm an*
Turkish carpeting has several problems originating in
the past that are valid today and will be valid in the future.
An initial assessment is necessary to define and see clearly
th<*se t «oblems from a wide perspective. This may be done
through a sim ple outline under the fo llow in g title s .

îl

: ne
of Turkish Carpets
in C arrying C ultural M essages Throughout History
■ Turkish carpets are a unique product carrying valuable
traditional m essages from the depths of history to the
present, from Central Asia to Anatolia. In other words,
Turkish carpets did have a role as a "communication device"
in its modern meaning. Thus, every single Turkish carpet
has its general and rich messages that it carries through
meaningful and colourful patterns. If one looks at the features
hidden among the knots, one can easily see that these
messages woven plainly with colourful fibre have gained
more attractive features. Examined minutely, even three
knots can have great significance to a specialist of the
Turkish carpet tradition.
Thus, I strongly believe that the m ost im portant role
that Turkish carpets have had throughout history is the
"fu nction of a c a rrie r of m essa ge s and id e n tity".
Im portant Changes Concerning Carpets
in the Early Industrial Revolution
Turkish carpets, maintaining their role as an important
identity product from the very beginning, have gone through
great changes, especially since the 18th and 19th centuries.
The m ost remarkable aspect of this change has been the
new commercial meaning and value of the carpet sector.
Furthermore, the Turkish carpeting sector which began to
have great success on an international level with its own
identity has financially benefited from this development.
However, ıt is very interesting to note that it has also
experienced a loss of identity as a cultural product. The
reason for this is that the Anatolian people used to produce
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their own carpets according to their own traditions, but
since then the carpeting sector has been transformed into
a simple product satisfying the demands of exporters.
Consequently, within the last two centuries, the Turkish
carpeting sector has acquired a huge production capacity
but has undergone a significant loss in terms of its product
identity.
In fact, the same evolution did have a serious impact
on other carpeting traditions in Eastern Anatolia in various
periods. However, the countries that could identify this
problem caused by carpet production and trade, and define
the "conservation of the tradition” and the "comm ercial
production" as tw o separate tru th s , have protected
themselves by taking severe measures and hence have not
been greatly affected.
In the Ottoman Empire, extraordinary efforts were put
on the development of the carpeting sector; initiatives were
taken, several projects were initiated and supported.
However, it is regretful that besides its commercial aspect,
the multifaceted aspect of the carpeting sector that it carries
as an identity feature could not be perceived sufficiently.
This problem, which has existed in the Turkish carpeting
sector for two centuries, is today more urgent. The reason
is that Turkish carpets until the 18th century were produced
with Government support and supervision to carry the
identity and messages of its age, and had its place in the
collections of im portant m useum s and also acquired
im portant economic values; however since then, carpet
producers have had difficulty ın keeping the authentic identity
of Turkish carpets.
The Im portance of the Special Systems Developed
by Countries with a C arpeting Tradition to Preserve
and Develop This Tradition
The major reason among the criteria justifying the place
of the Turkish carpet tradition today, is its multidimensional
meaning and im portance. However, since the carpeting
sector has economic significance, this can also be efficient
and protective to some extent. Although the main source
that creates the "economic value" is "the identity value", the
fact that concerns the weaver is not weaving a carpet that
will take its place in a museum in the future; a weaver is
mostly concerned with earning his daily income practically.
This is the reason why, "conservation of the identity",
the most important element of the carpet tradition, can be
realised only when considered as the problem of the special
systems to be established by the government, and not as
the responsibility of producers. This contradictory situation
occurring since the very beginning of carpeting history
c o u ld only be bala n ce d by s tu d y in g s u c c e s s fu l
* Mimar Sinan University, Faculty of Architecture,
Industrial Design Department, Head of Department,
Turkish Representative for the International Committee
fo r the C onservation of Industrial H eritage".

Turk Halıcılığının Tarihleri Gelen Sorunları le Bunların t özümlenmesi!!)' Kalkı layarak Kir Dersinin (.erekliliği
Prof.

O nedenledir ki, hab geleneğinin en önemli ögesi olan
"kimliğin korunm ası", pratik olarak halı dokuyucuların
sorumluluğundan daha çok, devletin bu amaçla kuracağı
özel sistem lerin sorunu olarak gerçekleştirilm ektedir.
Halıcılığın kaynaklarından bu yana her zaman ortaya çıkan
bu çelişkili durum, başanlı uygulamalarda ancak böylece
dengelenebilmiştir. Halılarının ancak "ekonomik değerinin,
kimlik değeri" ile birlikte dengelenmesiyle, gelecek nesillere
d eğ e r taşıyan g elen e k sel bir ü rü n ü n m iras olarak
bırakılabileceğini önceden kavrayabilen ülkelerde, bu gibi
koruyucu ve geliştirici düzenler çok büyük bir işlerlik
kazanmıştır.
Çünkü halıcılık çok uzun bir zaman süreci içinden
bugüne kadar geldiği gibi, gelecekteki kuşaklar için de
yaşatılmak zorundadır.

Halıcılık Geleneğini Korumak ve Geliştirmek İçin
Kurulan Sistem lerin Genel Yapısı ve Özellikleri
T ü rk halıcılığının bugün karşı karşıya bulunduğu
sorunlar da hem en hem en son iki yüzyıldakilerle benzer
görüntüdedir. Geleneksel bir ürün olarak halı üretimi,
Türkiye'de zaten tarihten gelen özel önemi nedeniyle kendi
k e n d isin i y a ş a ta b ile c e k zem ini b u la b ilm e k te d ir.
Bunun yanısıra, birçok kurum , Türk halıcılığının çok
yönlü korunm ası ve geliştirilmesi için kendi ölçeğinde
girişimler sürdürmektedir. Bu amaçla oldukça büyük ölçüde
ekonomik kaynak yaratılmakta ve kullanılmaktadır. Bunun
yanısıra, halı geleneğine sahip olan diğer ülkelerle, özellikle
uluslararası halıcılık ortam ı içinde çok ciddi bir yarış
sürdürülmektedir. Bu yarışta başanlı olabilmek için h er
türlü ticari uygulama ve rekabet kıyasıya yapılmaktadır.
Ö zellikle halı ü retim in d e el em eğinin ucuz olarak
sağlanabildiği ülkelerde, temel amaç sadece daha ucuza
halı üretimine yönelmek zorunda kalmış gibidir. Ticari bir
ilke olarak, h er kime ait olursa olsun "hangi halı kimliğinin
d ah a uyg un m aliy etler içinde u lu slararası p azara
sunulabileceği" noktasına doğru hızla gidilmektedir. Herkes
kendi ölçeğinde kıyasıya bir yanşma içindedir. Çoğu kesim,
sadece kendi ürün ü n ü n ticari başarısını sağlayacak
sistemlerini kurm ak için büyük yatınm lar yapmaktadır.
Aslına bakıhrsa bu yeni bir durum da değildir. Son iki
yüzyıldan beri geleneksel halıcılık hemen hemen kesintisiz
olarak benzer sorunlan zaten yaşamaktadır. Bugün değişen
ise, sadece işin boyutunun ve uluslararası pazarın olağanüstü
büyüklüğüdür.
Hiç kuşkusuz bu büyüklükteki bir sorunun çözümü de
aynı ölçekteki k o ruyucu sistem lerin k u ru lm ası ile
çözümlenebilmektedir.

Türk H a lıcılığın ın K orun m ası, G e liştirilm esi
İçin Bir Süreli Yayın Eksikliğinin Giderilmesinin
Önemi Çok Büyüktür
T ürk halıcılığının geleneksel gücünün korunarak,
uluslararası pazardaki payının arttınlması da hiç kuşkusuz
bir dizi uygulama içinde tam olarak gerçekleştirilmektedir.
Ama belki de bunlar arasındaki en önemli eksiklik, Türk
halıcılığı konusunda ciddi ve sürekli bir yayının eksikliğiydi.
Atatürk Kültür Merkezinin yeni girişiminin bu yöndeki
eksikliğin giderilmesi açısından çok önemli bir mekanizma
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oluşturacağı düşüncesinde ve inancındayım. Çünkü Türk
halısı ile ilgili olan çok değişik kesimlerdeki kişilerin, büyük
bir özenle bir araya getirdiği gerçek bilgi ve deneyleri, geniş
kitlelere ulaştırmaktaki zorluğu ortadadır. Bu girişimleri
daha önce büyük iyi niyetlerle başlatmış bulunanlar da böyle
bir yayım konusunun ekonomik, bilimsel boyutunun ağırlığı
ve sorumluluğu nedeniyle bu girişimleri sürekli durum a
dönüştürememişlerdi.
Türk halıcılığının tarihi derinlikleri içinden adeta iğneyle
kuyu kazar gibi kaynak araştıranlar, bu a ra ş tırm a la rın
sonuçlan™ genellikle kişisel girişimleriyle yayımlamanın
yollannı aramışlardır.
Öte yandan Türkiye'deki halıcılığın, günümüzde de çok
etkin ve önemli bir istihdam alanı olarak etkinliği üzerinde
çok ciddi girişimleri başlatıp gerçekten önemli sonuçlara
ulaştıranlar bile, bu değerli deneylerini, belirli bir disiplin
içinde yayımlanan kaynak bulunmadığı için bir türlü bir
araya getirem em enin sıkıntısı içinde bulunmaktaydılar.
Ü n iv ersitele rd e titizlikle y ü rü tü le n çalışm alar,
araştırmalar, hab sektörünün profesyonellerine yeterince
ulaştmlam amaktaydı.
Hiç kuşkusuz, böyle bir yayın ortam ının eksikliği,
yukanda kalın çizgilerle belirtilen kesimlerin büyük bir
titizlikle ortaya çıkarm ış bulundukları gerçekler, T ürk
halıcılık sek tö rü n ü n g erçek ten gelişm esi için çeşitli
d ü z e n le m e le r iç in d e b u lu n a n k u r u lu ş la r a da
ulaşamamaktaydı.
Kısacası, Türk halıcılığının çok geniş kapsamının her
noktasında, büyük bir titizlikle, ısrarla ve özveriyle yürütülen
çalışm alar h em en h em en h içb ir şek ild e b ir araya
gelememekteydi. Bunun eksikliği birçok alanda görülmüştür.
En üst düzeyde yürütülen çalışmalar için yeterince araştırma,
bilgi kaynağı bulunamamaktadır. Halıcılık konusundaki
yayımların toplu olarak bir arada elde edilebilmesi için belki
de aylarca süren araştırm alara yapılması ve tek tek bütün
yayınların taranm ası gerekm ektedir. Üstelik, bu yolla
araştırmaların tümüne de ulaşılması, hem en hemen hiçbir
zaman mümkün olamamaktadır.
Y ukarıda belirtilen ve çok daha ayrıntılı olarak
açıklanabilecek sorunların tem elinde, T ürk halıcılığı
konusunda güvenli, süreli ve sorumluluk taşıyan bir yayını
ortaya çıkarma düşüncesinin karşılaştığı gerçekten büyük
zorluklan aşmama yatmaktaydı.
Tarihim izde ilk kez, A tatürk K ültür M erk ezin in
yayımlamaya başlayacağı böyle bir derginin, ne kadar önemli
bir görevi üstleneceği gelecekte çok daha iyi anlaşılacaktır.
Bu nedenle, öncelikle böyle bir girişimi b a ş la tıla n ,
T ü rk h alıcılık g e le n e ğ in in g e le c e ğ in in y en id e n
yapılandınlması açısından üstlendikleri görevden ötürü
candan kutlamak isterim.
Daha sonra ise, halıcılık konusundaki birikimlerini bu
yayında bir araya getireceğine inandığım herkesi bu görevin
en iyi biçimde etkinleşmesi için yakından katkıda bulunmaya
çağırmak isterim.
Çünkü sonuçta bütün bu birikim, uluslararası ortamda
ve ölçekte, hem geleneksel kimliği ve sürekliliğini ve hem
de ekonomik değerini yükseltmek zorunda olduğumuz en
değerli ürünüm üz olan T ürk halısının geleceği ile çok
yakından ilgilidir.
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Problems of Turkish Carpeting and the Necessity of A Penooical to Help Solve These Problems
Prof.

im plementations. Such conservation and developmental
systems have gained greater significance in countries that
have previously perceived the fact that carpets can only be
transferred to future generations as a traditional and valuable
product through a balance between "its economic value"
and "its identity value".
Because the art of carpeting, an artistic tradition which
goes back centuries, has to be conserved fo r future
generations.
G e n eral S tru c tu re and Fea tu re s of th e System s
Established fo r the Conservation and D evelopm ent
of the C arpeting Tradition
The problems that Turkish carpeting is experiencing
today are similar to those it has had for the last two centuries.
Carpet production, which is a tradition in Turkey, has the
strength to preserve itself due to its special historical
importance.
Additionally, several organisations have their own initiatives
for the conservation and development of the Turkish carpeting
tradition. Considerable financial resources are used for this
objective. Besides, there is keen com petition with other
countries which have a carpeting tradition in the international
carpeting environment. In order to successfully compete,
all kinds of com m ercial applications and techniques are
being used. Especially in countries where labour ıs not
expensive, the main objective is cheaper carpeting. As a
commercial rule, carpet producing countries ask themselves:
"which carpet identity can be presented to the international
market at the cheapest cost". Everyone, in his own way, is
in a cut-throat competition. Most of carpet producers make
big investments just for the establishment of a system that
will lead to the com m ercial success of their products.
In fact, it is not a novel situation. For the last two
centuries, traditional carpeting has experienced similar
problems alm ost continuously. What is different today is
the immense volume of the trade and the international
market.
The only effective solution to such a big problem is the
establishment of conservation systems on the same scale.
The Im portance of a Periodical for the Conservation
and D evelopm ent of Turkish C arpeting
The conservation of the traditional power of Turkish
carpeting and increasing its margin in the international
market is being realised through a variety of ways. Flowever,
what is still lacking is a serious periodical dealing with the
art of Turkish carpeting.
I think and believe that this new initiative of the Atatürk
Culture Center will constitute a very important mechanism
which will rectify this deficiency. The difficulty of reaching
a wide audience by the Turkish carpet industry in order to
dessim ate inform ation about this sector and its latest
developments, is patent. Those who started these initiatives
could not put them into action due to the considerable
economic and technical implications that such a publication
would entail.
The researchers studying on the subject encountered
serious problem s in finding inform ation about Turkish
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carpeting, and have tried ways of publishing the results
using their own means.
On the other hand, even those individuals who were
responsible for important initiatives concerning the efficiency
of Turkish carpeting as an effective employment field, have
experienced trouble at not being able to publish these
re s u lts due to the lack o f a se rio u s p e rio d ic a l.
Similarly, the research and studies conducted in
universities could not be forwarded to the professionals of
the carpeting sector.
Without a doubt, because of the lack of a publishing
environment, the information found by the mentioned above
could not be transferred to organizations which implement
change for the development of the Turkish carpeting sector.
In brief, the studies which were carried out about every
aspect of Turkish carpeting with self-sacrifice, care and
determination, could not be put together. This deficiency
has been experienced in every field of study. For high level
studies and research, there has been no adequate
documents. In order to obtain publications on carpeting as
a whole, it is necessary to research for months and to scan
all publications one by one. Furthermore, it has never been
possible to access all studies in this way.
With regard to the deficiencies mentioned above it
seems that overcoming the problems in order to publish a
reliable, authoritative periodical regularly will be difficult.
The importance of such a publication to be published
by the Atatürk Culture Center, for the first time in our history,
will be best perceived in the future.
Therefore, I would first like to congratulate the instigators
fo r the re s p o n s ib ility they have undertaken in the
reconstruction of the future of the Turkish carpeting tradition.
Then, I would like to call upon everyone able to share
his/her experience and knowledge related to carpeting in
order to contribute to this initiative for the success of this
periodical.
This accumulation of knowledge is closely related to
the future of our most valuable product: Turkish carpeting,
whose traditional identity, continuity and economic value we
have to promote on an international level.

serüveni
Prof. Dr. Gönül Öney*
A nadolu-T ürk H ah S anatının yüzyıllara uzanan
geçm işi vardır. Sibirya'da Altay dağlarının eteklerinde
Pazırık K urganı buluntusuyla (M.Ö. V-III. yüzyıl) ün
kazanan T ü rk halısı bugünlere birbirinden farklı, çok
çeşitli örneklerle ulaşmıştır.
T ürk insanı için halı, m alzem esi kolay bulunabilen
sıradan bir dokumadır. Çeyizlik için dokunanlar hariç,
kapısı eşiğine veya hayvanının sırtına serdiği halılar onun
için çok önem li değildir, günlük kullanm a eşyasıdır.
E skidiğinde de kolayca yenisi ile değiştirilebilir. Bu
nedenle de, dokuduğu halısını korum ak, saklam ak,
yaşatm ak gibi bir kaygı duymamıştır. Hâlâ, çoğu yörede
bu bilinç hâkimdir.
Batıkların Türk halısına karşı ilgileri ne zaman ortaya
çıkmıştır, kesin bilinmez. Rönesans döneminden itibaren
ressamların tablolarında görülmeye başlayan Türk halıları,
Ebu'l Fida, Marco Polo, İbn-i B atuta gibi seyyahların
ifadeleri, A nadolu'dan ihraç edilen hakların çok daha
önce Avrupa'ya girdiğini gösterm ektedir.
Türk Halı Sanatı Tarihi'nde, Beylikler Dönemi Halıları
diye adlandırdığım ız XIV-XV. yüzyıl halılarını Avrupalı
ressam ların tablolarından yola çıkarak tanıyabildik.
Rönesans ressamlarının tablolarında fon olarak kullanılan
bu halılar, Beylikler dönem i halılarının aydınlanm asına
yol açmıştır.
Beylikler dönemi haklarının T ürk Halı Sanatı tarihi
açısından en önem li yanı, m uhtem elen Batı Anadolu
Bölgesinde dokunm uş olmaları ve desenlerin in O rta
Asya Türk Halı Sanatı ile yakın bir benzerlik göstermesidir.
Pazırık halısında zeminin karelere bölünm esi geleneği,
IX. yüzyılda Sam arra' da bulunan halılarla, büyük bir
b ö lü m ü B üyük S elçuklu ve A nadolu S elçu k lu ları
dönem ine ait olan Fustat (eski Kahire) halılarında da
görülür. Bu özellik Anadolu'da Selçuklulardan itibaren
h e r dönem de karşım ıza çıkar. Özellikle Batı Anadolu
Bölgesi'nde daha fazla yer alır. Aynı kompozisyon bugün
bile B ergam a (İzmir), Çanakkale y öresind e görülen,

halkın çarklı veya etekli halı ve kilim (düz dokuma yaygı)
dediği dokum alarla kullanılm aya devam etm ektedir.
Ayvacık, Ezine (Çanakkale), Dikili ve Bergama (İzmir)
halı ve düz dokuma yaygılarında görülen zeminin karelere
bölünm esi geleneği ХГѴ-ХѴ. yüzyıl halılarından farklı
değildir. Türklerin bölgeye yerleştiği bu yüzyılda Bergama
halıcılığının pek adı geçmez. Ancak XVI. yüzyıldan itibaren
Bergama halıları ünlü bir hale gelir ve adından sıkça
sö z e d ilm e ğ e b a ş la n ır. B u g ü n m e v c u t ö rn e k le re
bakıldığında, XVI. yüzyıl Bergama halısı geleneğinin XIVXV. yüzyıl halılarıyla çok büyük bir benzerlik gösterdiği
görülür. Muhtemelen, bildiğimiz ХГѴ-ХѴ. yüzyıl halılarının
bir bölümü Bergama halısıdır. Başka bir deyişle, Bergama
Halıları ХГѴ-ХѴ. yüzyıldan itibaren başlar. Bugün hâlâ
adını koyam adığım ız Ç anakkale y ö resi halıları da
m u h tem elen o d ö n em lerd e, b en zerliğ in d en dolayı,
Bergama halısı adıyla tanınmıştır.
Pazırık halısında gördüğüm üz hayvan motiflerinin,
yine ХГѴ-ХѴ. yüzyıl Anadolu halılarında işlenmesi T ürk
Halı Sanatı tarihinin gelişimi açısından çok önemli bir
konudur. Pazırık halısının dar ve geniş kenarları üzerinde
tek başına duran veya birbirleriyle mücadele eden hayvan
motiflerinin Büyük Selçuklu halılarında bildiğimiz örneği
yoktur. ХГѴ-ХѴ. yüzyıl Beylikler dönemi halılarında işlenip
d e, S elçu k lu h a lıla rın d a d o k u n m a m as ı m ü m k ü n
görülmemektedir. Sembolize edilerek işlenen bu hayvan
motifleri Türk-İslâm dünyasında, özellikle Büyük Selçuklu
ve Anadolu Selçuklu Sanatında alçı, taş, seram ik ve çini
üzerinde gördüğüm üz karşılıklı, ya da sırt sırta duran
veya birbirleriyle mücadele eden hayvan figürlerine benzer.
Ö rn eğ in , A n adolu'da Kubadabad Sarayı (1236-37)
kazılarında bulunan çinilerde saydığımız türden çok sayıda
örnek vardır. Denizli A k Han 'ın taç kapısının yan silmeleri
üzerinde, tıpkı Pazırık Halısındaki gibi, üst üste dizilen
küçük kareler içine yerleştirilmiş, aslan, grifon gibi hayvan
motifleri yer alır. Aksaray-Konya arasındaki Sultan Ham'nm
(1226-47) kapalı b ölüm ünün taç kapısında, ü st ü ste
yerleştirilmiş benzer hayvan figürleri dikkati çeker. Pazırık
halısında gerçek çi şekliyle verilen hayvan motifleri,
A n a d o lu 'd a İslâm î an lay ışın g e tird iğ i y o ru m d a ,
üslûplaştınlarak ifade edilmiştir.
Sözünü ettiğimiz Pazırık halısı motifleriyle, AnadoluT ürk halılarında g ördüğüm üz hayvan figürleri, T ürk
m ito lo jisiy le d o ğ ru d a n ilgilidir. O rta A sya T ü rk
mitolojisinde siren, sfenks gibi hayvanlar nasıl tılsımlı bir
yaraük olarak görülüyorsa, günümüz Anadolu halılarında
da aynı anlamlan ifade etmektedirler.
Beylikler Dönemi ardından gelişen XV-XVI. yüzyıl
Erken dönem Osmanlı halılarında, özellike Batı Anadolu
Bölgesi'nde, ХГѴ-ХѴ. yüzyıl halı geleneği devam eder. Yine
y ab an cı re ssa m la rın ta b lo la rın d a n tan ıd ığ ım ız ve
günümüzde bile, Eskişehir vb. yörelerde örnekleri bulunan
söz konusu halılar, teknik ve desen bakımından, birkaç
g ruba ayrılarak incelenen bu hakların Uşak ve Bergama
* Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat
Tarihi Anabilim Dab Öğretim Üyesi.
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The art of Anatolian-Turkish carpet-making goes back
several centuries. Turkish carpet making achieved fame
- which has continued up to now - with various examples
of the Pazırık Kurganı at the feet of the Altın Mountains in
Siberia (3th-5th centuries BC).
Pİ carpet, to Turkish People, is an everyday item for
«hiı fı m aterial to make it with is easy to find. With the
exemption of carpets woven as trousseaux, carpets can
.tie 'seen on the back of animals and at the entrance of
Turkish homes; it is not given much im portance as it is
regarded as ju st another piece of household furniture.
When a carpet gets old, it is sim ply replaced by a new
one. Hence, the Turks have never been concerned about
looking after or preserving carpets. In m ost regions of
Turkey today this attitude still persists.
lt is not certain when W esterners began to show
interest in Turkish carpets. What was said by Ebul Fida,
Marco Polo and İbn-i Batuta have shown that the Turkish
carpets which began to appear in the w orks of several
painters from the Renaissance period onwards actually
entered in Europe before this period through exporting
from Anatolia.
In the history of Turkish carpet-making, the Beylikler
Period carpets of the 14th century were identified with
the help of the works of Renaissance European painters
in which they appeared.
The m ost im portant aspect of the Beylikler carpets in
regard to Turkish carpet-making is their weaving in west
Anatolia and their sim ilarity with the patterns of central
Asian-Turkish carpet-making. The tradition of dividing the
ground into squares in Pazırık carpets can also be seen
in the carpets found in the 9th century at Samarra and in
the Fustat (old Cairo) carpets, m ost of which belong to
the Great Seljukian and Anatolian Seljukian period. This
characteristic has been evident in Anatolia in every period
since the Seljukians, and especially in west Anatolia. Even
today the same com position is being used in weavings
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popularly known as 'çarklı1or 'elekli' carpets or kilim-rugs
(flat weaving covering) which are found in Bergama (Izmir)
and Çanakkale. The tradition of dividing the ground into
squares in Ayvacık, Ezine (Çanakkale), Dikili and Bergama
(Izmir) carpets and flat weaving rugs do not differ from
the carpets of the 14th-15th centuries. In this period when
the Turks settled in that region, Bergama carpet-making
was not known. However, from the beginning of the 16th
century Bergama carpets became famous. Today, looking
at the existing exam ples it can be seen that the 16th
century Bergama carpet tradition is sim ilar to the 14th15th century carpets, lt is possible that some of the 14th15th century carpets we know are Bergama carpets. In
other words, Bergama carpets begin from the 14th-15th
centuries. Çanakkale carpets th a t have still not been
identified, possibly from that period, have been called
B e rg a m a c a rp e ts due to th e ir re s e m b la n c e .
Embroidered animal motifs that we have seen in Pazırık
carpets in the 1 4 th -l 5th century Anatolian carpets are
very im portant in term s of the developm ent of Turkish
carpet-m aking. No sam ple can be seen in the Great
Seljukian carpets as to the motifs of animals either standing
alone or struggling with one another at the narrow and
wide sides of Pazırık carpets. However, it seems impossible
that a pattern which was em broidered in the 14th-15th
centuries Beylikler Period was not woven on Seljukian
carpets. These animal figures embroidered by symbolizing
are similar to the figures standing face to face, back to
back or struggling with on another that can be seen on
plasters, rocks, ceramics and tiles of Great and Anatolian
Seljukian art. For example, there are several samples of
these in the tiles found in the Kubadabad Palace (123637) excavations in Anatolia. On the side of Denizli Ak Han's
crown gate, as in the Pazırık carpets, there are animal
m otifs such as lions and griffons placed in small squares
arrayed one on top of another. At the crown gate of the
closed part of Sultan Hanı (1226-47) located between
Aksaray-Konya, similar animal figures arrayed successively
are noticeable. The animal motifs given with their realistic
form on the Pazırık carpets are expressed by stylisation
with the interpretation of Islamic understanding in Anatolia.
The m otifs on the Pazırık carpets mentioned above
and the animal figures seen in Anatolian-Turkish carpets
are closely and directly related to Turkish m ythology.
According to Central Asia Turkish mythology, animals such
as sirens and sphinxes were considered as m agical
creatures. They still have the same meaning in today's
Anatolian carpets.
In the 1 5 th -l6 th centuries early O ttom an carpets
developed following the Beylikler Period, 14th-15th centuries
carpet tradition, especially in west Anatolia. These carpets
that we know from the w orks of foreign painters, and
whose samples are still available in some regions such as
Eskişehir, resemble the Beylikler Period carpets in term s
* Ege University, Faculty of Letters,
A rc h e o lo g y and A rt H is to ry D e p a rtm e n t.

anadolu - Türk Halısının Sermeni
P r o f .

civ arın d a d o k u n d u k la rı san ılm a k tad ır. İçle rin d e,
Transilvanya Bölgesi'nde bulundukları için bu isimle de
tanınan örneklerin benzerleri de vardır.
Belki de önceki yüzyıllara g öre daha çok sayıda
dokunan XV1I-XIX. yüzyıl Batı Anadolu Bölgesi halıları
bol olarak A vrupa'ya da ihraç edilm iştir. Bildiğim iz
kadarıyla O rta ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden toplanan
halılar sad ece B ergam a veya Batı A nadolu'daki bir
m erkezden değil, aynı zam anda D oğu A nadolu'dan,
K aradeniz'in kuzeyinden, m u htem elen kara yoluyla,
A vrupa'ya ihraç edilm iştir. B ugün Konya, K ayseri,
E rzurum , Kars gibi m erkezlerde Bergam a, E rzurum ,
Kars çevresinde Ladik halılarının bulunm ası ve bugün
de dokunm ası bunu gösterm ektedir.
Batı A nadolu Bölgesi, XIV-XV. yüzyıldan itibaren
liman kapısı olduğundan XIX. yüzyıla kad ar halıcılık
açısından önem ini korum uştur. XIX. yüzyılda Osmanlı
D evleti'nin yabancı se rm ay ey e im tiyaz v erm esiy le
Anadolu halıcılığının kaderi değişmiştir. XVII. yüzyıldan
itibaren Batı Anadolu Bölgesi'ne yerleşen, ticaret hayatını
eline geçiren, bölgenin madenlerini işletip, demir yolunu
döşeyen, mülk edinen azınlıklar bir süre sonra halıcılığa
da el atm ışlar, b ugünün ünlü halı m erkezlerin in de
bulunduğu Batı, Orta ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde
halılar dokutturup bunları Avrupa'ya ihraç etm işlerdir.
İzmir Limanından sevk edildiği için, sonradan "Smyrna
H alıları" diye tanınan bu halılar yaklaşık 1934 yılına
kadar dokunm uştur.
Bu halılar, başlangıçta T ü rk halkının g elen ek sel
dokum alarıyken, malzem e, renk, desen değişim i gibi
n edenlerle, b ir sü re sonra bu geleneksellik o rtad an
kalkmış, yerine kimliksiz bir halı grubu ortaya çıkmıştır.
Bu bir bakım a A nadolu-Türk Halıcılığının bozulduğu
dönemin başlangıcı da olmuştur.
Batılı şirketlerin Bah Anadolu'da halı dokutturmaları,
geleneksel T ürk halısının malzeme, renk, desen, kalite
açısından bozulmasına yol açmış, dönemi ve sonrası için
sayılamayacak kadar olum suz etkiler yapmıştır. Ancak,
I. ve II. D ünya Savaşı yıllarında yoksul düşen halkın
önemli gelir kaynağı haline gelerek, adeta dokutturulup,
İzm ir L im am 'na g etirilm e si bunu g ö ste rm e k te d ir.
Bugün Anadolu halılarının dokunduğu m erkezler
Selçuklu, Beylikler ve O sm anlı dönem i halılarının da
dokunduğu yerlerdir. G eleneksel usûllerle halı ve düz
dokuma yaygılarının dokunduğu bu merkezlerin pekçoğu
dünyadaki gelişm elerden habersiz, kendi dokumacılık
dünyası içinde dokum a yapmaya devam etmektedir. Bir
kısm ında ise, adeta azınlıkların XIX. yüzyılda yaptıkları
u sû lle rle , ısm a rla m a h a lıla r d o k u ttu ru lm a k ta d ır.
Arzu edilen, bilimsel usûllerle halı dokutturm aktır.
Bugün Anadolu'nun pekçok yerinde kooperatifler kurup,
bilim sellik adına, gelenek, g ö ren ek , yöre, m alzem e,
kalite, desen, boya özellikleri göz ardı edilerek, h e r tür
dokum ayı yapm ak, yakın geçm işteki gibi, Çanakkale
halısının B e rg a m a 'd a , K ula m otifini Ç a n ak k ale'd e
dokutturmak, mild fare, dalmaçyalı halı desenleri üretmek
bilimsellik değildir.
S on y ılla r d a d a h a ço k p a r a g e tir d iğ i için
sa d ec e h alıcılık ad ın a k o o p e ra tifle r k u ru lu p , hah
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dokutturulm aktadır. Düz dokum a yaygılar da (kilim,
cicim , sili, su m ak ) bizim d o k u m alarım ızd ır. P ara
kazanmak uğruna bunları gözardı etm ek yanlıştır. İkisini
aynı kültürün ürünü olarak görm ek, değ erlen d irm ek
gerekir.
Anadolu-Türk Halıcılığının en önemli sorunlarından
biri de korunmadır. Düz dokuma yaygı ve halı dokumayı
gelenekselleştiren T ürk insanının gelenek, görenek ve
inançları sonucu, geçm işten beri camilerimiz b irer halı
deposu gibidir. Günümüzde, çalınıp çırpılsa bile, her biri
bir müze dolduracak kadar zengin olan cam ilerdeki bu
halıların çok iyi korunm ası gerekir.
Halkın camiye serdiği halı ve kilime sahip çıkması,
bu benim malimdir diye korum ası, hatta iyi bakılmıyor,
tekrar evime götüreceğim dem esi gelenekler açısından
m üm kün değildir. Bir cenaze nam azı ardından, ölen
kişinin hayrına camiye bağışladığı halı veya düz dokuma
yaygı artı o caminin malıdır. Bu bir bakıma, geleneklerin
getirdiği bir vakıftır Halı veya kilim artık caminin vakıf
malıdır. Buna sahip çıkmak, korum ak ve gözetm ek cami
sorum lusunun, cami imamının, oradaki mülki am irin
g ö re v id ir. İm am ı ve m ü lk i am iri g ö re v le n d ire n
Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri
Bakanlığı'nın bu konuya sahip çıkması gereklidir. Halinin
bozulmasında ve korunmasında kendi gelenekleri içinde
yaşayan halkı sorumlu tutm ak doğru değildir. O görevini
y ap m ıştır. D evletin g ö rev le n d ird iğ i, d ev let m alını
korumakla yükümlü cami imamının, mülki amirin bilinçli
olması gerekir. Bu da eğitim le m üm kündür. Bu bilinç
o rtaö ğ retim d e ve g erek tiğ i yerd e y ü k sek ö ğ retim d e
verilm elidir. Bu da ancak Sanat T arihini öğretm ekle
m üm kündür. Kendi sanatını, kendi kültürünü çocuğuna
ö ğ re tm e k iste m e y e n b ir eğ itim z ih n iy e tiy le bu
başarılamaz. Sanat T arihi dersi ortaöğretim de seçmeli
hale getirilirse, m üfredattan kaldırılırsa, övünerek söz
ettiğimiz halı ve düz dokum a yaygılarımızı, dolayısıyla
kültürüm üzü güve de yer, hırsız da çalar.
Bugün A nadolu'da hangi camiye giderseniz gidiniz
eski halı ve düz dokuma yaygıların kaldırılıp, yerine yeşil
veya kırm ızı renkli, fab rik a halılarının d öşendiğini
görürsünüz. Eski halılar ya atılmıştır ya da yeni fabrika
h alıla rın ın altm a serilm iştir. Ç ü n k ü b ö y lesi cam i
görevlisinin daha çok işine gelmektedir. Cami hem güzel
görünecek, hem de süpürm e, tem izlem e gibi işlerden
kurtulacaktır. Kültür mirası halı ve düz dokuma yaygılar
da bir köşede çürüm eye terkedilecektir.
Halı ve düz dokum a yaygıların yapıldığı h e r il ve
ilçede etnografya müzelerinin açılması, yöre halı ve düz
d o k u m a y a y g ıla rın ın s e rg ile n m e s i, m ü m k ü n s e
ö rn ek lerin in saklanıp, g elecek n esillere aktarılm ası
g ere k m ek te d ir. Biz, g e le n e k le r sa y esin d e de olsa,
cam ilerd ek i halıların k o ru n d u ğ u , g ü n ü m ü ze k ad a r
g eleb ild iğ i b ir d ö n em d e yaşad ık . B undan so n rak i
kuşakların bu şansı da yoktur. O zaman tez elden yöresel
m üzeler açılmalıdır görüşündeyiz. Kültür Bakanlığı'nın
ve yerel yönetim lerin çabası ve koordinasyonuyla bu
konudaki imkânsızlıklar aşılabilir.
Bu sorunları, daha fazla zaman geçirm eden, eldeki
son örnekler de kaybolmadan, tez elden çözülmesi, Türk
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of technique and pattern, lt has been assum ed th a t these
c a rp e ts w ere w oven a rou n d U şak and B e rg a m a , as
researched by a rt historians by dividing them into several
g ro u p s. A m o ng th e m , th e re w ere c a rp e ts s im ila r to
sam ples carrying the name of the ir region: Transylvania.
The 1 6 th -l 9th cen turie s w e s t Anatolian c a rp e ts th a t
w ere p o s s ib ly w oven in g re a te r num bers c o m p a re d to
previous cen turie s w ere m o stly e xp o rte d to Europe. As
fa r as is known, the ca rp e ts c o lle cte d fro m ce n tra l and
eastern Anatolia w ere e xp o rte d to Europe n ot only from
Bergam a and o th er cen tres in w estern Anatolia b ut also
fro m e a s te rn A natolia and the n o rth o f the B lack Sea
possibly by overland. Today the existence and weaving of
Bergam a and Ladik ca rp e ts in Konya, Kayseri, Erzurum ,
and Kars bears te stim o n y to this.
B ecause W estern Anatolia has been a h arb o ur gate
since the 14th-15th centuries, it conserved its im portance
in te rm s o f carpe t-m a kin g until the 19th century. In the
19th century, w ith the O ttom an Em pire giving p rivileges
to fo re ig n c a p ita l, the fa te o f A natolian ca rp e t-m a kin g
changed. Beginning from the 18th century, m inorities took
c o n tro l o f c o m m e rc ia l life, ran the m ines o f the region,
installed railways and owned property. They also laid their
hands upon the carpet-m aking and e xp orte d the carpe ts
w oven in w e ste rn , cen tral and e a ste rn A natolia (w here
to d a y 's carp e t-m a kin g ce n tre s are lo ca te d ) to Europe.
These c a rp e ts , nam ed "Sm yrna C arpe ts", due to th e ir
being exported from Izmir harbour, were woven until 1934.
These c a rp e ts w ere, at the b e g inn ing , th e tra d itio n a l
w eavings of Turkish people. However, later on, due to the
changes in m aterials, colours and patterns this traditional
ide n tity w as lo s t and these c a rp e ts lo s t th e ir unity. This
p oint, in a way, w as the b eginning of a p e rio d in w hich
A n a to lia n - T u r k is h c a r p e t- m a k in g
d e t e r io r a t e d .
W estern firm s weaving carpe ts in w est Anatolia led to
a d e te rio ra tio n o f tra d itio n a l Turkish c a rp e ts in te rm s of
material, colour, pattern and quality, which had its negative
e ffe c t also on the future o f the sector. How ever, during
W orld W ar I and ll, ca rp e t-m a kin g cam e to the help o f
Turkish people in poverty and became an im portant incomeg e n e ra tin g sou rce. For exam ple, in a w eek 5 0 cam els
loaded w ith c a rp e ts w ere b ro u g h t to Izm ir h a rb o u r fo r
e xp o rtin g ju st fro m Gördes.
Today's centres of carpet-weaving are the places where
Seljukian, B eylikler and O ttom an c a rp e ts w ere w oven.
M o st o f the se c e n tre s , in w hich c a rp e ts and ru gs are
w oven w ith tra d itio n a l m e th od s, are w oven w ithin th e ir
own w orld unconscious of the developm ents in the outside
w o rld . In som e o f these cen tres, custom -m ade carp e ts
are being w oven w ith the m e th o d s th a t the m in o ritie s
applied in the 1 9th century. W hat is e xp ected is carpetw eaving w ith s c ie n tific m e th o d s, lt is n o t s c ie n tific to
establish co-operatives in Anatolia w here, in the nam e of
s cie n c e , e ve ry kind o f w ea vin g is held re g a rd le s s o f
tra d itio n s, regions, m aterials, quality, pattern and dyeing
features; it is not scientific, as has happened recently, to
have Çanakkale carpets woven follow ing Bergama or Kula
p atterns in Çanakkale or to produce "M ickey mouse" and
"Dalmatians" patterns fo r carpets.
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In re c e n t y e a rs , ca rp e t-m a kin g c o -o p e ra tiv e s have
been established fo r generating m ore income. Flat weaving
textiles (kilim , cicim , zili, sum ak) are also our w eavings.
lt is n ot rig h t to d is re g a rd tho se ju s t fo r earning m ore
m oney, lt is necessary to co n sid e r both o f them as the
p rod u ct of the sam e culture.
One o f the m o s t im p o rta n t p ro b le m s o f A natolianTurkish carpet-m aking is conservation. As the p ro d u ct of
traditions and beliefs of the Turkish people who traditionalise
ca rp e ts and fla t w eavings, our m osques have served as
carpe t reserves fo r centuries, lt is necessary to conserve
tho se c a rp e ts in the m osques o f w hich the c o n te n ts of
each are rich enough to fill a m useum .
lt is not possible, according to tradition, fo r the public
to own, conserve or to reclaim the carpe ts or kilim s that
the y d on a te d to the m o sq ue . F ollow ing a fun e ra l, the
c a rp e t of fla t w eaving tha t the dead left to the m osque is
then the property of this mosque, lt is, in a way, a foundation
com ing from tradition. This carpe t or kilim is the property
o f the m osque foundation. C onservation of this p rop e rty
is the responsibility of the official, imam or civil adm inistrator
o f the m osque. The M in istry o f H om e A ffa irs and the
Religious A ffairs D epartm ent of the Prime M inistry, which
assigns the imam and the civil adm inistrator, should stand
as the p ro te cto r to these p rop e rties, lt is not ju s t to hold
the people living in their own traditions responsible fo r the
d e fe c ts or con serva tio n o f the ca rp e t. The people have
fu lfille d th e ir re s p o n s ib ility . The im a m and th e civil
a d m in istra to r w ho are a ppointed by the G overnm ent as
responsible fo r the conservation of public property should
be aw are o f th e ir re s p o n s ib ilitie s , w hich can only be
provided by training. This aw areness should be provided
at secondary education level, and if necessary, at university
level. This is only p o ssib le by p ro vid in g H isto ry o f A rt
c o u rs e s . This c a n n o t be achieved w ith an edu ca tion al
a ttitu d e unw illing to teach its own a rt and cultu re to its
children. If the H isto ry of A rt cou rses are rem oved from
the curricula or becom e an optional course, our carpets
and fla t w eaving th a t we have proudly talked of, w ill be
lo s t to our culture.
Today, w hichever m osque you visit, you will see tha t
green or red factory carpets have replaced the old carpets
and fla t w eavings. These old c a rp e ts have been e ith er
throw n out or put under these fa c to ry carpets. A m osque
official will prefer this because the m osque will look better
and he will also fre e h im se lf fro m chore o f cleaning the
m o sq ue . H ence, o u r c u ltu ra l in h e rita n ce w ill be lo s t.
lt is necessary to establish ethnography m useum s, to
e xh ib it the re g io n a l c a rp e ts and fla t w e a vin g s and, if
possible, to keep and transfer the pattern sam ples to next
g e n e ra tio n s in every p rovin ce and sub-province w here
c a rp e t and fla t w eavings are p roduced. W ith the help of
o ur tra d itio n s , we have lived in a p erio d in w hich the
carpe ts and fla t w eavings in the m osques are p rote cte d.
The next generations will not have this chance. Therefore,
w e p ro p o s e the e s ta b lis h m e n t o f re g io n a l m u seum s.
Difficulties can be overcom e by the efforts and co-ordination
o f the local a d m in istra tio n s and the M inistry o f C ulture.
lt is necessary to solve these problem s w ithout losing

Sanatı, T ürk kültürü bilincinin yerleştirilm esi gerekir.
Bu da a n c a k e ğ itim le m ü m k ü n d ü r. B unu h a lk a
ulaştırm anın en yaygın yolu da yayındır. Biz de, T ürk
Halı Sanatına duyulan ilgi çok yenidir. D aha otuz yıl
ö n ce sin e k a d a r halı ve düz d o k u m a yay g ılarım ız
üniversitelerimizde bir bilim dalı olarak okutulmuyordu.
Türk halı ve düz dokum a yaygıları hakkında Sümerbank
Mensucat Dergisi gibi, bazı m eslek dergileri dışında
k o n u y la d o ğ ru d a n ilgili, cid d i b ir yayın y o k tu .
Bu k ad a r ünlü bir dokum acılık geleneğ in e sahip
ülkemizde ilk kez Arış Dergisi'nin konuya sahip çıkması,
Türk kültürü adına çok önemlidir. Kültürüne sahip çıkmak
istemeyen, sanat tarihi dersini, sanat tarihi öğretmenliğini
kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı'nın bundan örnek alması
gerekir.
T ürk Halı Sanatının ülkem izdeki sorunları dışında,
yabancı ülkelerde halıcılığımızın tanıtılması da ayrı bir
önem taşım aktadır. B ugün dünya h ah p iy asasın d a
Türkiye'nin önemli bir yeri vardır ama, istenilen seviyede
değildir. İran, Afganistan, Hindistan gibi halıcılığıyla ünlü
ülkeler yanında, Türkiye'nin ticaret hacmi onlardan daha
ileri değildir.
Arış Dergisi, T ürk Halıcılığının dünya piyasasında
tanınm ası, kendine yer bulm ası açısından da faydalar
sağlayacaktır. İnsanlar, dünyanın neresinde olursa olsun,
güven aramakta, bilimsel metodlarla yapılan tanıtımlara
inanm aktadır. T ü rk halı ve düz dokum a yaygılarının
bilimsel yollarla yapılacak tanıtımında, eminiz bu dergiye
çok iş düşecektir.
Sonuç olarak söylemek gerekirse; T ürk Halı Sanatı,
yaşadığı değişik coğrafî o rtam lar ve geçirdiği uzun
serüvene rağmen yaklaşık iki yüzyıldan bu yana kendisini
yeniden kanıtlam a çabasındadır. Özellikle Batılı sanat
tarihçilerinin halıya duydukları sevgi sonucu, bir sanat
olarak görülm üş ve bilim dalı olarak kabul edilmiştir.
Bizde ise kendi dokuduğunun farkında olmayan Anadolu
insanı yaptıklanm ifade edememiş, bilim adamlarımız da
bu güzelliği çok geç farketmişlerdir. Yaşatmak, geliştirmek
bizim elim izdedir. Y eter ki özünü bozm ayalım, T ürk
kültürünün bir parçası olarak koruyalım, o

any m ore tim e and w ith o u t losing e xisting sam ples, and
to make the Turkish people aware o f their a rt and culture,
which is only feasible by training. The m o st feasible w ay
o f raising the level o f aw areness o f the public is through
pub lica tio n s. In Turkey, the in te re st in the a rt o f carpetm a kin g is very re c e n t. Up to la s t th irty yea rs ago, at
university courses on carpe ts and fla t w eavings were not
given. Also there was no serious publication directly related
to Turkish c a rp e ts and fla t w e a vin g s e xc lu d in g som e
v o c a tio n a l m a ga zin es such as S üm erba nk M ensucat.
The prom otion o f the a rt o f carpet-m aking by Arış fo r
the first tim e in a country such as Turkey which has a famous
weaving tradition, has great im portance fo r Turkish culture.
The M inistry of Education, tha t does not wish to look after
its culture and wishes to remove the History o f A rt courses
and its teachers, should learn its lesson from this initiative.
A p a rt fro m the problem s o f the a rt o f carpet-m aking
in o u r c o u n try , the in tro d u c tio n o f o u r ca rp e t-m a kin g
tradition abroad is also of im portance. Turkey, today, has
its place in the w orld 's carpet-m aking m arket, but it is not
the level w hich it deserves. Turkey's tra d e m argin is not
big g er than such countries as Iran, Afghanistan and India.
Arış will provide various o pp ortu nitie s so th a t Turkish
c a rp e t-m a k in g is a c k n o w le d g e d in the w o rld m a rk e t.
P eople, w h e re ve r th e y live, do belie ve in inn o va tion s
brought about by scientific m ethods. This publication will
have its place in the introd uction o f Turkish carpe ts and
fla t w eavings by scientific m ethods.
C onsequently, the a rt o f Turkish c a rpe t-m a kin g has
been stru g g lin g to a ffirm itse lf fo r the last tw o centuries
in spite of the various geographical environm ents and long
adventures it has experienced, lt has been considered a
w o rk o f a rt and a s c ie n tific bran ch as a re s u lt of the
c o m m itm e n t o f w estern histo rian s especially. However,
Anatolian people w ho could n ot realise w hat the y w ere
w eaving have not been able to e xpress th e ir w orks and
o ur s cie n tis ts have b e co m e aware o f th is beauty quite
late. Reviving and d eveloping the a rt o f Turkish carpetm aking is in our hands as w ell as its con serva tio n as a
p a rt o f Turkish culture, ю
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d allarından biri halı dokum acılığıdır. Bilindiği gibi

th a t has old specim ens. As is known, Turkish carp e ts of

Anadolu'daki erken örnekleri 13, yüzyıla indirilen T ürk

which the earliest examples were found in the 13th century

halıları uluslararası bir üne sahiptir. Konya Mevlânâ, Konya

are fa m o u s w orld -w id e. Such m u se um s as the Konya

İslam T ürk Eserleri, İstanbul T ürk ve İslam Eserleri,

Mevlâna, the Konya Islam Turkish Arts, the Istanbul Turkish

İstanbul Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi gibi müzelerimiz

and Islamic Arts, and the Istanbul Foundations C arpet and

bu konuda kronolojik bir sistematikle Selçuklu, Beylik ve

Kilim M useum s help co n serve m any c a rp e ts known or

Osmanlı dönemlerine ait bilinen, bilinmeyen, yayınlanmış,

unknown belonging to the Seljukian and O ttom an periods.

yayınlanmamış pek çok halıyı bünyesinde korumaktadır.

On the other hand, several m useum s in Turkey in addition

Diğer taraftan bu müzeler ve ülkemizdeki pek çok müze

to those m entioned above hold a w ide range o f carpe t

Cum huriyet dönem ine ait çok sayıda etnografik değeri

colle ctio ns having ethnographic value. The sam e can be

b u lu n a n halı k o le k siy o n u n a sa h ip tir. Bu d u ru m

said fo r m useum s abroad. Turkish carp e ts are the m ost

yurtdışmdaki müzeler açısından da aynıdır. Yurtdışındaki

valuable collections of these museum s. In this context, Arış

pek çok m üzenin en d eğ e rli k o le k siy o n la rı T ü rk

is im portant in term s of both explaining unknown aspects,

halılarından oluşmaktadır. Bu bağlamda Arış Dergisi gerek

and the revaluation o f known sam ples, and the com pletion

bilinm eyen örneklerin gün ışığına çıkarılm ası, g erek

of the docum entation of these carpets. Arış, on the other

bilinen örnekler üzerinde yeniden çalışılması ve gerekse

hand, will serve as a platform where professionals of carpet-

halıların doküm antasyon işlem lerinin tam am lanm ası

making and am ateur lovers o f a rt will m eet and exchange

açısından büyük önem taşımaktadır. D iğer taraftan bu

v ie w s . A rış, w h o se m e a n in g is 'w a rp ', b e s id e s the

dergi halı üzerine çalışan profesyoneller ve bu konuya

magnificence of the art of carpet-making, will also deal with

g ö n ü l v e rm iş a m a tö r sa n a ts e v e rle rin b u lu ştu ğ u ,

other types of weaving art such as kilim, cicim , sumak, and

h ab e rleştiğ i bir o rtam sağlam a açısından da önem

zili w hich have developed on the w arp and m ake them

taşım aktadır. Yüzyıllar boyu süregelen halı sanatının

known and exhibite them. Consequently, Arış fills an important

ihtişamının yanısıra adını çözgü karşılığı kullanılan arış

gap in Turkish culture.

sözcüğünden alan bu dergi aynı zam anda kilim, cicim,
sumak, zili, işleme vb. gibi çözgü üzerinde gelişen diğer
san at dallarına da eğ ilerek onların da tanınm asını,
sergilenmesini sağlayacak ve T ürk kültüründe büyük bir
açıklığı dolduracaktır. 0 9
* Gazi Üniversitesi, Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Dekanı.

■-------------------------------------------------------------------------

* Dean of Gazi University, Faculty of İnformal Vocational Education.
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A n ad o lu 'd a d okunan hayvan
figürlü halılardaki m otifler ile
T eke, Salur, E rg a rı, A ra b a c ı
gibi Türkm en dokum alarındaki
kom pozisyonlar arasında büyük
b e n ze rlik le r görülm ektedir. Bir
boy sem bolü, dam gası, sancağı
olabilecek nitelikteki bu motifler,
A n a d o lu 'y a g e le n T ü rk m e n
boylarının dokum a geleneklerini
b e ra b e rin d e g e tirm e le rin d e n
kaynaklanm aktadır.
Yrd. Doç. Dr. Nalân Türkmen*
T ürk halı sanatının Anadolu'daki
başlangıcı olarak kabul edilen Selçuklu
halıları; halı sanatım ızın gelişim inde
teknik, renk, m otif ve kompozisyon
b a k ım ın d a n s a ğ la m b ir te m e l
oluşturmuştur. XIV. yüzyılın başlarında
Selçuklu halılarından sonra ortaya çıkan hayvan figürlü
halılar, T ürk halı sanatının yeni bir safhasını meydana
getirm ektedir. Bu gruba, ilk kez Avrupalı ressam ların
eserlerindeki halı tasvirlerinde rastlanmaktadır. Tablolarda
görülen hayvan figürlü halılar, XIV. yüzyılın başından XV.
yüzyılın sonuna kad ar uzanan 200 yıllık b ir dönem i
kapsam aktadır. Günüm üze gelen örnekler ve Avrupalı
ressam ların tasvirlerinden edinilen izlenimler, hayvan
figürlü ve kompozisyonlu halıların, zengin bir grup teşkil
ettiği yolundadır.
Hayvan figürlü halılarda, zemin genellikle büyük ya
da k ü çü k k a re le re bö lü n m ü ş olup, k are lerin içine
sekizgenler yerleştirilmiştir. Bunların içlerine de stilize
edilm iş hayvan figürleri dolgulanmıştır. Bazen halinin
zemini birbirinden ayrı, bağım sız küçük sekizgenlerle
kaplanm ış olup, içlerinde kuyruklu hayvan figürleri
m evcuttur. B aşka b ir ifadeyle, fig ü rler kim i zam an
geom etrik bölümlerin içlerine yerleştirilirken, kimi zaman
da bu geom etrik bölüm lenm eler ortadan kaldırılarak,
hayvan figürleri yan yana ya da kaydırılm ış ek sen ler
üzerinde sıralanmıştır. Figürlerin yerleştirilişi çok çeşitlilik
arzetmektedir. örneğin bir stilize ağacın iki tarafına yüz
yüze veya sırt sırta yerleştirilmiş hayvan figürleri, heraldik
duruşta tek hayvanlar, tek ve çift başlı kartal tasvirleri,
dört ayaklı hayvanlar, yengeç gibi deniz hayvanlan tasvir
edilmiştir. Hayvan figürleri zaman içinde zenginleşmiş,
kom pozisyonlar hareketlilik kazanm ıştır. G enellikle
birbirine bağlı bir g ru p şeklinde ve m ücadele halinde
tasvir edilen hayvan figürleri, bu dönem in ürünleridir.1
Bu figürlerin özellikle T ü rk sanatı ve kültüründe din,
hukuk ve astroloji açısından birer sem bol olan kartal,

Resim/Picture I
Arabacı aşinalığı, XIX. yüzyıl, St.Petersburg
Etnografya Müzesi (Nejat Diyarbekirli Arşivi).
C oachm an "asm alık". XlXth century, St. P e te rsbu rg
E thnography M useum (Archives of Nejat Diyarbekirli).

şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşlar; Anadolu'da olduğu kadar
O rta Asya'da yaşayan çeşitli T ürk toplulukları arasında
da oldukça sevilmiştir ve halinin yanısıra işleme, taş, ahşap,
maden gibi pekçok küçük el sanatı örneklerinde de görülür.
Bilindiği gibi, T ürkm en boylarının herbirinin yırtıcı
kuştan oluşan bir ongun'u vardır. İnsanları koruyan ruhların
b irer sem bolü olan ongunlar, aynı zam anda, boyun
koruyucu ruhunun da sembolüdür. Reşîded-din'in Cami’ütTevarih ve Ebülgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakime adlı
eserlerinde, Türkm en boylarının bu ongunlan hakkında
o
bilgi verilm ektedir.- En önem li ongun hayvanlarının
başında ise kartal gelmektedir. Anadolu'nun tek ya da çift
başlı heraldik kartal tasvirli halı örneklerine, özellikle
Siena ve Floransa okulunun resimlerinde rastlanmaktadır.

■-------- -----------------------------------------------* Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
A rkeoloji ve Sanat T arihi Bölümü Ö ğretim Üyesi.
1 Kurt Erdmann, Der Türkische Teppich Des 15. Jahrhunderts
-15. A sır Türk Halısı, (Çev: Haldun Taner), İstanbul 1957, s.
115-116; Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul
1987, s. 37-38; Oktay Aslanapa-Yusuf Durul, Selçuklu Halıları,
İstanbul 1973, s. 59-66; Şerare Yetkin, Türk Halı Sanatı, Ankara
1991, s. 19-20.
2 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) - Tarihleri - Boy TeşkilatıDestanları, İstanbul 1992, s. 170; Bahaeddin Ögel, Türk
Mitolojisi (Kaynaklan ve Açıklamaları ile Destanlar), Ankara
1989, s. 355-368.
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in the Textiles o
There have been observed substantial
similarities between the motifs of animal
carpets woven in Anatolia and the
compositions of Turkoman weavings
such as Teke, Salur, Ersan and Arabacı,
Those motifs that can be considered as
the symbol, hallmark or flag of a clan
have been caused by Turkoman clans
coming to Anatolia along with their
weaving culture

Middle Asia
and
Anatolian
Turkomen

Assis. Prof. Nalân T ü rkm en *
Seljukian carpets recognised as the beginning of the art
of Turkish carpet-making in Anatolia have provided a strong
base in the development of our art of carpet-making in term s
o f tech niq ue , colo ur, p attern and co m p o s itio n . Anim al
patterned carpets that have appeared after Seljukian carpets
in the 14th century have constituted a new phase in the art
of Turkish carpet-m aking. This group was observed in the
paintings of European artists fo r the first tim e. The carpets
with animal m otifs found in the paintings cover a 2 0 0 year
period from the beginning o f the 14th century to the end
of the 15th century. Based on the observations fro m the
samples which still exist today and from the descriptions of
European paintings, it is suggested that carpets with animal
p a tte rn s and c o m p o s itio n s c o n s titu te a ric h g ro u p .
In the animal carpets, the ground is divided by either
big or small squares and within these squares, octagons
are placed. Stylized anim al figu re s are placed in these
octagons. Som etimes small octagons are separately placed
onto the ground with animal figures in them - in other words,
figures are, som etim es, placed in geom etrical p arts or at
other tim es these geometrical parts are removed and figures
are placed side by side or on a slided axis. The placem ent
of the figures differs from one to another. For instance, at
the tw o sides o f a stylized tre e it is possible to observe
face-to-face or back-to-back animal figures, single animals
in heraldic position, single or double-headed eagle figures,
animals with fou r legs or sea animals such as crabs. The
animal figures have enriched over tim e, while at the same
tim e the com positions have becom e more vivid. The usual
examples of this period are animals within a group or animals
fighting each o th er1.

s----------------------------------------------------------------------

* Lecturer, Archeology and Art History Department, Muğla University.
I Erdmann, Kurt. Der Türkische Teppich Des 15. Jahrhunderts 15. Asır Türk Halısı (Translation by Haldun Taner), Istanbul 1957,
pp. 115-I 16; Aslanapa, Oktay. Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Istanbul
1987, pp.37-38; Aslanapa, Oktay and Durul, Yusuf. Selçuklu
Halıları, Istanbul 1973, pp.53-56; Yetkin, Şerare. Türk Halı Sanatı,
Ankara 1991, pp.1920.
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Resim/Picture
Yomut torbası, XIX. yüzyıl (Werner Loges'den)
Y o m u t B ag , XlXth c e n tu ry (fro m W e rn e r L o g e s )

Orta Asya ve \nadolu Türkmen Dokumalarında Görülen Hayvan Figürlü Örnekler

Resim/Picture 3
Buhara bahsi, XIX. yüzyıl, Aşkabat Türkmen
Hah M üzesi (Nalân T ürkm en Arşivi).
Buhara C arpet, XlXth century, A şka ba t Turkom an
C a rp e ts M u se um (A rch ives o f N alân T ü rkm en ).

Bilinen tasvirlerden biri, Giotto okulunun ürünlerinden
olan ve bugün Vatikan K oleksiyonunda saklanan 1320
tarihli Stefaneschi Triptikrmde yer almaktadır. Bir diğer
örnek de Berlin Staatliche M useum 'da 1141 A envanter
numarasıyla kayıtlı 1350 tarihli Madonna'nın tahtta oturan
tasvirinde m evcuttur.'
K artal figürlü tasvirler, günüm üzde bazı bölgesel
halılarda da görülmektedir. Örneğin, kartal figürü, Teke
Türkm enleri'nin yaşadığı Antalya ve çevresinde, yöreye
özgü D öşem ealtı halılarının b ordürlerinde karşım ıza
çıkmaktadır. Bu tür uygulamalar, boy ongunlarının birer
hatırası olarak kabul edilebilir.

Yrd. Doç. Dr. \ А Й \ TÜRKMEN

K artal figürlü O rta Asya T ürkm en dokum alarına
verilebilecek en çarpıcı örnek, hiç şüphesiz, bugün St.
Petersburg Etnografya Müzesi'nde sergilenen A rabacıları
ait bir aşinalıktır (Resim I). H erhangi bir geom etrik
bölünm e olmaksızın, art arda sıralanan stilize çift başlı
kartal figürleri bütün zemini kaplamaktadır. Bundan ayn
olarak verebileceğimiz diğer bir örnek de Yomutlara ait
bir çuvaldır (Resim 2). Kanatları açık tek başlı stilize kartal
fig ü rleri, zem in d e, k ay d ırılm ış e k s e n le r ü ze rin d e
sıralanm ıştır. Ayrıca, B uhara halılarında rastlanan ve
yapraklı göl olarak adlandırılan örnekler de stilize edilmiş
çift başlı kartal figürünü haürlatmaktadır. Dilimli yapraklar,
adeta kanatlarını açmış, ters yöne bakan iki kartal başı ile
n o k ta la n m ış tır (R esim 3). K ay n a ğ ın ı e s k i din
geleneklerinden alan, devlet arm ası ve tılsım, nazarlık,
kuvvet, kudret gibi unsurları sembolize eden kartal figürü4
bir totem olarak halı dokumalarında kendini göstermektedir.
Türkmen dokumalarında, hayvan figürlerinin yer aldığı
örneklerin başında, asmalıklar ve ensiler gelm ektedir.
Türkm enlerde düğün devesinin sağ ve sol tarafına asılan
beş köşeli dokum alara asmalık, çadır girişine dışarıdan
asılarak kapı işlevini ü stlen en h alılara da en si adı
verilmektedir (Resim 4-5). Bu örneklerde, stilize edilmiş
bir ağacın iki yanında, yüz yüze ya da sırt sırta dönm üş
iki başlı, d ö rt ayaklı hayvan figürleri görülmektedir. Bu
figür ve kompozisyonların benzerlerini, erken Osmanlı
dönemi hayvan figürlü halılarında da bulmak mümkündür.
Bunlann örnekleri, Rönesans dönemi ressamlanndan olan
Carlo Crivelli (1435-1495)'nin tablolannda görüldüğü için,
onun adı ile tanınan Crivelli halılannın sekizgen yıldızlannda
mevcuttur. Örneğin, Nejat Diyarbekirli'nin Sivrihisar'da
bulduğu ve XVI. yüzyıla tarihlendirdiği Crivelli halısının
(Resim 6) büyük sekiz uçlu yıldızının aralarını dolduran
diyagonal altıgenlere, "H" biçiminde küçük hayvan figürleri
d o lg u lan m ıştır. B u n lar A rabacı, Yomut, E rsarı ve
Çavuldurlarda görülen tavuk muska göllerinin (Resim 7)
dilimlerindeki figürlere benzemektedir. Diyarbekirli, bu
Crivelli halısının, XVI. yüzyılda dokuma konusunda ileri
bir seviyede bulunan Batı Anadolu'daki Türkmen boylannın
bir ürünü olduğunu, dolayısıyla, O rta Asya T ürkm en
dokum aları ile bu halı arasındaki bağlantıların doğal
karşılanması gerektiğini ifade etmektedir. Gerçekten de
Arap Coğrafyacısı İbn Sa'îd, Kitâbü'l-Cuğrafiyya adlı
eserinde, başta Denizli m erkez olmak üzere bu bölgede
XIII. yüzyıl ortalarında ikiyüzbin (200.000) çadırdan oluşan
T ü rk m en boylarının yaşadığından b ah setm ek ted ir.6
Crivelli halılannın merkezine yerleştirilen ve "Crivelli
Gölü" olarak da bilinen "Crivelli Yıldızı", form açısından
da O rta Asya T ürkm en boylarının dokumalarındaki göl
desenine benzemektedir. Türkm en boy gölleri de, Crivelli
yıldızında olduğu gibi, hiç bir form değişikliği göstermeden
3 Oktay Aslanapa, a.g.e., s. 150, Lev. 25; John Mills, "Early Animal
Carpets in Western Paintings, a Review", Halı, Vol. I, No.3, London
1978, s. 235, Fig. I; Kurt Erdmann, a.g.e., s. 15, abb. 14.
4 Bahaeddin Ögel, "Türklerde Kartal ve Kartal Arması", Türk
Kültürü, sayı 118, Ankara 1972, s. 208-226.
5 Nejat Diyarbekirli, "An Early "Crivelli1Prayer Rug Found in
Sivrihisar", H alı, Vol.6, No.4, London 1984, s.459.
6 Altay Köymen, "Selçuklularve Anadolu'nun Türkleşmesi Meselesi",
Selçuk Dergisi, Konya 1986, s. 30, dipnot 22.
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Resim/Picture 4
Teke asmalık örneği, XIX. yüzyıl,
Özel Koleksiyon (Robert РіппегУап).
"Teke asmalık" Sample, XlXth century,
Private Collection (from Robert Pinner).

The animals used as figures have been birds of prey such
as falcons and eagles which are also used as sym bols in
term s of religion, law and astrology in Turkish art and culture.
These figu re s have been e m braced by various Turkish
societies living in Central Asia as well as in Anatolia and can
also be observe d in o th e r h a n d ic ra ft sam ples such as
em broidery, stone, w ood and minerals.
As is known, each Turcoman tribe has an ongun including
a bird o f prey. These onguns, th a t sym bolize the souls
p rotecting human beings, are also the sym bol of the soul
p ro te ctin g the trib e . Cam i'üt-Teravih o f Reşided-did and
Ş ecere-ı Terakime of Ebülgazi Bahadır Khan provide some
inform ation on the onguns o f the Turcom an trib e s 2. The
eagle is the m o st im p o rta n t m e m be r of the onguns. The
examples of Anatolian carpets with single or double-headed
eagles are seen in the Sienna and Florence school paintings.
A known example is in the Stefaneschi Triptik (1320), (now
in the Vatican Collection) a p rod u ct of the G iotto school.
A nother exam ple can be seen in the d e s c rip tio n o f the
M adonna seated on the throne (1 3 5 0 ) registered to the
Berlin Staatliche Museum with inventory num ber 1141 A 3.
D escriptions with eagle figures are, today, also seen in
some regional carpets. For instance, an eagle figure is seen
in the bordures of the regional Döşemealtı carpets of Antalya
where Teke Turcomen used to live. This kind of application
may be interpreted as a rem em brance of the onguns tribe.
The m ost interesting example of Central Asia Turcoman
weavings with eagle figure is an asmalık of Arabacılar now
e xh ib ite d at the St. P e te rsb u rg E thn og ra ph y M useum
(P ic tu re l). W ithout any g eom etrical division here, stylized
double-headed eagle figures cover the whole ground. Another
example is a sack belonging to the Yomuts (Picture 2). One
headed eagle figures with open wings are placed on a slided
axis upon the ground. Also figures called "lake with leaves”
in Buhara carpets seem to be sim ilar to the double-headed

■--------------------------------------------------------------------2 Sümer, Faruk. O ğuzlar (T ürkm enler)-Tarihleri-B oy TeskilatiDestanlari, Istanbul 1992, p. 120; Ögel, Bahattin. Türk M itolojisi
(Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanları, Ankara 1989, pp.355368.
3 Aslanapa, Oktay. Ibid, p. 150; Mills, John. "Early Animal Carpets
in Western Paintings: A Review", Halı, V o l.I, No.3, London
1978 , p .2 35, F ig .I; Erdmann, Kurt. Ibid, p .15, a b b .14.
4 Ögel, Bahaeddin. "Türklerde Kartal ve Kartal Arması", Türk
Kültürü, No.118, Ankara 1972, pp.208-226.

eagle figures. At the end of the Sliced leaves are tw o eagle
heads looking in opposite directions with the ir wings open
(Picture 3). Eagle figu re s sym bolizing such elem ents as
pow er, m ight, am ulets, g overnm e nt h eraldry and charm
and originating from old religious traditions can be observed
as tote m s in carpet-weavings4.
In the Turcoman weavings, som e exam ples with animal
figures are ens/ and asmalık. Asmalık is a weaving with five
edges put on the left and right sides o f cam els during the
w edding cerem ony and ensi is the c a rp e t hung from the
to p of tents as a door (Pictures 4-5). In these exam ples,

Resim/Picture 5
Teke ensi örneği, XIX. yüzyıl, Özel Koleksiyon
(R obert Pinner-M ichael F ranses'den).
"Teke Ensi" Sample, XlXth century, Private
Collection (from Robert Pinner-Michael Franses).
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Ud. Doç. Dr. NALÂN TÜRKMEN

Resim/Picture 6
Sivrihisar Crivelli hayvan figürlü hah örneği, XVI.
yüzyıl, Eskişehir Müzesi (Nejat Diyarbekirli Arşivi).
S iv rih is a r C riv e lli A n im a l C a rp e t, X V Ith c e n tu ry ,
E s k iş e h ir M u se u m (A rc h iv e s o f N e ja t D iy a rb e k irli).

bir tek rar motifi olarak dokunm uştur. Crivelli yıldızının
dilim lerine dolgulanan k u ş ve hayvan fig ü rleri ile
madalyonun ana hatlarının Türkm en gölleriyle olan yakın
bağlantısı, bazı araştırmacılar! Crivelli madalyonunun eski
b ir T ü rk m e n gö lü o la ra k k u lla n ıld ığ ı g ö rü ş ü n e
yöneltmiştir.
Orta Asya Türkmen ensilerinde, asmalıklarda ve tavuk
m uska gibi, boyun sem bolü olan göllerin d ek i k u ş
motiflerinin biraz daha uzak akrabalarını Konya Mevlâna
Müzesi ve İstanbul Vakıflar Halı M üzesi'nde bulabiliriz
(Resim 8-9).

Resim/Picture 7
Yomut halısından detay,
XIX. yüzyıl, Aşkabat
Türkmen Halı Müzesi,
(Nalan Türkmen Arşivi).
Detail fro m Yom ut Carpet,
X lX th c e n tu ry , A ş k a b a t
Turkoman Carpets Museum,
(Archives of Nalân Türkmen).

Özellikle Vakıflar Hah Müzesi'nde sergilenen hab, hayvan
figürlü halıların dekoratif açıdan çok daha gelişm iş bir
örneğini sunmaktadır. XV. yüzyıl sonuna tarihlenen bu
halinin zemini iki büyük dikdörtgene bölünüp, h er birinin
içine sim etrik olarak, ortada stilize bir ağacın iki yanma,
o
karşılıklı bakışan sorguçlu kuş figürleri yerleştirilmiştir.'
Bu kuş figürleri; uzun gagalı, sorguçlu, kanat ve göğüs
tüyleri çengelli olarak verilmiştir.
Kanatlarının gövdeye bağlandığı kısımlarda, içinde
koç boynuzlu bir baklavanın yer aldığı küçük bir dikdörtgen
mevcuttur. Türkm en halılarında bu motif çok yaygın olup,
koç yıldızı anlamına gelen goçanak adı ile tanınmaktadır.
Kuşların boyun ve gövdesinde, alternatif olarak sıralanmış
kırmızı ve mavi hilâllerle ise bir çok Türkm en boyunun
dokumalarında rastlanmaktadır. Bu hilâller, başta Yomut
olmak üzere Iğdır, Abdal, İmreli ve Karadaşlı boylarında
m ev cu ttu r.9 Ö zellikle Y om utların k e p se gollü halı
örneklerinde ve bohça gibi küçük dokumalarında alternatif
olarak karşılıklı ya da sırt sırta dizilerek yoğun bir şekilde
k u lla n ılm ış tır (R esim 10). A n a d o lu 'd a M u slu ca
7 Robert Pinner, "The Crivelli Rug Medallion and the Türkmen
Connection", Oriental Carpet and Textile Studies, Vol. IV., BerkeleyCalifomia 1993, s. 252; Michael Franses, "The Crivelli Star", Orient
Stars-А Carpet Collection, Stuttgart-London 1993, s. 273.
8 Şerare Yetkin, "Yeni Bulunan Hayvan Figürlü Halıların Türk
Halı Sanatındaki Yeri", Sanat Tarihi Yıllığı, V, istanbul 1973,
s. 292.
9 Hans Sienknecht, "A Turkic Heritage- The Development of
Ornament on Yomut C-gül Carpets", Halı, Issue 47, Vol.lt,
No.5, landon 1989, s. 32.
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Resim/Picture 8
Anadolu hayvan
figürti hah örneği,
XV. yüzyıl, Konya
Mevlâna Müzesi
(Nalân Türkmen
Arşivi).

A n a to lia n A nim al
C a rp e t S a m p le ,
X V th

c e n tu ry ,

K on ya M e vlâ n a
Museum (Archives
of Nalân Türkmen).

Resim/Picture 9
Anadolu hayvan figürlü halı örneği, İstanbul
Vakıflar Hab Müzesi (Nalân Türkmen Arşivi).
Anatolian Animal Carpet Sample, İstanbul Foundations
C a rp e t M u se u m (A rch iv e s o f N alân T ü rk m e n ).

doubled-headed animal figures with four legs standing faceto-face o r back-to-back are placed a t the tw o sides o f a
tree. lt is possible to observe similar figures and compositions
in the early O ttom an c a rp e ts w ith anim al p atte rn s. The
samples of those com positions are seen in octagonal stars
o f the C rivelli ca rp e ts, called a fte r C arlo C rivelli (1 4 3 5 1495), a Renaissance painter. For example, a Crivelli carpet
found in Sivrihisar and dated to the 16th century by Prof.
Nejat Diyarbekirli (Picture 6) holds diagonal hexagons filling
the spaces between big eight-edged stars with little animal
figures with an "H" shape. These are similar to those figures
found in the parts of tavuk m uska lakes of Arabacı, Yomut,
ersarı and Ç avuldurlar (Picture I) . D iyarbekirli has stated
th a t this Crivelli c a rp e t is a p rod u ct of Turcoman trib es in
W estern Anatolia who w ere advanced weavers in the 16th
century, and thus the connection between this carpe t and
those o f Central Asia Turcom an is a natural fa c t5. Indeed,
Arabic geographer Ibn Sa id stated in his Kitabü'l Cuğrafiyya
that, in the mid 13th century, Turcom an trib es w ith m ore
than tw o hundred thousand tents were living in this region
and especially in Denizli6.
The "Crivelli Star", known also as the "Crivelli Lake" and
placed in the centre o f rugs, seem s to be sim ilar to the
lake figures in the weavings o f Central Asia Turcoman tribes
in term s of form . Additionally, the Turcoman tribe lakes have
been w oven as a re p e titio n m o tif as in the C rivelli sta r
w ithout any changes in form . The fa c t that bird and animal
figures appear in parts of the Crivelli star and tha t there is

■---------------------------------------------------------------------

5 Diyarbekirli, Nejat. "An Early 'Crivelli’ Prayer Rug Found in
S ivrih isa r", H alı, V ol.6 , N o .4 , London 1 9 8 4 , p .4 5 9 .
6 Köymen, Altay. "Selçuklular ve Anadolu'nun Türkleşm esi
Meselesi", Selçuk Dergisi, Konya 1986, p.30, Footnote 22.
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Resim/Picture 1O
Yomut bohçası, XIX. yüzyıl başı, Washington
D.C. Tekstil Müzesi (Jön Thompson'dan).
Y om ut B undle, E arly XlXth cen tury, W ashin gto n
D .C . T e xtile M u se u m (fro m Jön T h o m p s o n ).

Resim/Picture 11
Bergama halısı, XVI. yüzyıl, istanbul Türk ve Islam
E serleri M üzesi (Nalân T ürkm en Arşivi).
B erga m a C a rp e t, XVIth cen tury, İsta nb ul Turkish and
Islam W o rk s M u se um (A rch ives o f N alân T ü rkm en ).

T ürkm enleri'nin kurt ağzı olarak adlandırdıkları hilâl
motifi10 sadece Anadolu'da değil, Kafkas halılarında da
sevilerek dokunmuştur.
XVI. yüzyılda T ü rk halılarında kaybolan hayvan
figürleri, yerini, karelere bölünerek içlerine sekizgen ve
baklava gibi geom etrik motiflerin dolgulandığı örneklere
bırakmıştır. XVI. yüzyılın sonundan itibaren, ana motif
olmasa bile bir dolgu motifi olarak T ürk halı sanatında
yeniden ortaya çıkan küçük hayvan figürleri, geleneksel
motiflere bağlılığın en güzel örneğini veren Bergama halı
g ru b u n u n bazı ö rn e k le rin d e de kullanılm ıştır. Bu
uygulam ayı, T ü rk ve İslam E serleri M üzesi'nde 329
envanter num aralı b ir XVI. yüzyıl B ergam a halısında
görüyoruz (Resim 11). Halinin karşılıklı iki dar kenarındaki
d ikdörtgen çerçevelerin içine yerleştirilm iş düğüm lü
küçük sekizgenlerin aralarına, küçük hayvan figürleri
dolgulanmıştır. Bunlar, Salur ensi ve aşinalıklarındaki
ö rn e k le r ile b en zerlik g ö ste rm e k te d ir (Resim 4-5).
Genel olarak Türkm en ensi ve aşinalıklarında görülen
ve bir ağacın üzerine tünemiş kuş ya da ağacın iki yanında
yer alan hayvan figürleri boyun totem ini tem sil etm e
özelliğindedir. A ynca ağaca benzer formlar da, bir çeşit
totem, boyun sembolü ya da ordunun bir sancağı olabilir.
Ö z e llik le M in o u s s in s k M ü z e s i'n d e s e r g ile n e n
Kızılayakların ağaçtan yapılm ış k u ş heykeline, yani
ongununa bakıldığında, bunlann Türkmen aşinalıklarındaki
kuş figürleri ile büyük benzerlik taşıdığı görülm ektedir
(Resim 12). Bazı araştırmacılar, bu motiflerin eski totem
geleneklerinden doğm uş olduğunu, Anadolu'daki T ürk
dokuyuculan tarafından İslâmiyet'in kabul edilmesinden
s o n ra d ah i k u lla n ılm a y a d ev am e d ild iğ in i ifade
etm ektedirler.11 Nitekim tarihte bazı T ürk hanedan ve
boylannın dam galam a bir aile işareti olarak kuuandıklan
bilinmektedir. Örneğin, Salgurluların paralarında Salur
dam gası, Ak-Koyunlu paralarında da Bayındır dam gası
bulunmaktadır. Bu damgalara, paraların yanı sıra resm î
vesikalarda, bayraklarda, silahlarda ve yaptıkları çeşitli
eserlerde de rastlamak mümkündür. Özellikle Anadolu'daki
T ürkm en boyları, damgalarını hayvanlarına vurdukları
gibi, halı ve kilimlerine de motif olarak dokumuşlardır.
Aynca kuuandıklan kap ve kaçağa, giyim eşyasına ve hatta
12
mezar taşına dahi resmetmişlerdir.
Bugünkü T ürkm enistan dışında Kuzey Afganistan,
Kuzeydoğu İran, Özbekistan ve Kazakistan'ın Mangışlak
yöresinde yaşayan Türkm en boylan arasında da, hayvan
figürlü örnekler çok yaygın olarak kullanılmıştır. Bu tip
örnekleri Anadolu'da dokuyanlar, XI. ve XIII. yüzyıllarda
A n ad o lu 'y a d alg ala r h alin d e g elen T ü rk m e n le rin
torunlandır. « *

■--------------------------------------------------------------------10 Yusuf Durul, Türk K ilim Motifleri, Ankara 1987, s. 19.
11 Susan Day, 'Tales of Totems and Tanıghas - The Symbolism
of the Tribal Brand Mark and its Relationship to Carpets",
Oriental Carpet and Textile Studies, Vol.IV, Berkeley-California
1993, s. 262, Fig. 22.
12 Faruk Sümer, a.g.e., s. 166.
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a close connection between the main lines of the medallion
and the Turcom an lakes have led som e re sea rche rs to
consider the Crivelli m edallion as an old Turcom an lake7.
Som e m otives sim ilar to the bird m o tifs in the lakes,
ensi and asmalık of Central Asia Turcoman, sym bolizing the
tribe, can be found in the Konya Mevlâna Museum and the
Istanbul Foundations Carpet Museum (Picture 8-9). Particularly
the c a rp e t exhibited at the Foundations C arpet Museum
provides a developed example of animal figured carpets in
term s o f decoration. This carpet, dated to the end o f the
15th century, is divided into tw o big rectangles each of
which is filled with tw o crested birds placed sym m etrically
around a tree looking at each other8. The birds have been
represented as cre ste d birds w ith long beads and have
hooked wings and breast feathers. There is a small rectangle
in which there is a diam ond-shape with a ram horn on the
p arts where the w ings are connected with the body. This
m o tif is very com m on in the carpe ts of Turcom an trib es
and called goçanak which means ram star. In m ost weavings
of Turcom an trib e s , a lte rn atively orde re d red and blue
crescents are used in the necks and bodies of birds. These
cre sce nts are of Yomut, Iğdır, Abdal, Imreli and Karadaşlı
trib e s 9. These figures have m ostly been used placed faceto-face or, alternatively, back-to-back in carpe ts o r small
weavings like 'bohça' by Yomuts (Picture 10). The crescent
m otif called 'kurtağzı' (mouth of wolf) by Musluca Turcoman10
is seen n ot only in Anatolia but also in Causas carpe ts.
In the 16th century, animal figures in Turkish carpets
began to disappear and were replaced by patterns acquired
by filling geom etrical m otifs such as octagons and diamondshapes. Small animal figures appeared not as main but as i
filling m o tifs since the end o f the 16th century and w ere I
used in som e examples of Bergama carpets, lt can also be
seen in a Bergam a carpe t o f the 16th century registered
at the Turkish and Islamic A rts Museum with the inventory
num ber 3 2 9 (Picture 11). Small animal figures are placed
in the spaces between small octagons in rectangular shapes
at the tw o narrow edges of the carpet. These are sim ilar
to the sam ples in Salur ensi and asm alık (Pictures 4-5).

A ssis. P ro f. N ALÂN TÜRKM EN

In Turcom an ensi and asmalık, the birds perched on a
tre e or animal figu re s on both sides o f a tre e generally
represent the tote m of the tribe. Additionally, som e other
form s sim ilar to a tree may be the sym bol o f a tribe or the
fla g of an arm y. Looking at the w ooden bird statue, or
ongun, of Kizilayak exhibited at the M inoussinsk Museum,
one can see that this is very sim ilar to bird figures in some
Turcom an asm alık (Picture 12). Som e re sea rche rs have
sta ted th a t these m o tifs have ste m m e d fro m old tote m
traditions and used even a fte r the acceptance o f Islam by
the Anatolian w eavers11, lt is also known that som e Turkish
tribes have used their symbols as fam ily signs. For example,
in the coins of Salgur there w ere Salur signs, and in those
of Ak-Koyunlu, Bayındır signs were used. They also printed
their signs on official docum ents, flags, guns and goods
th e y p ro d u ce d. The Turcom an trib e s w ove th e ir signs
especially on carpets and kilim s in Anatolia. They also put
this sign on the g oods they used, clothes and even their
to m b s to n e s 12.
In addition to Turkm enistan, the animal figu re s have
been fre qu en tly used by Turcom an trib e s living in N orth
A fg h a n is ta n , N o rth e a s te rn Iran, U zb e k is ta n and the
M angışlak region o f K azakhistan. The people w ho w o ve
carpets with animal figures in Anatolia were the descendants
o f Turcom an who cam e to A natolia during the 13th and
11th c e n tu r ie s .* »

7 Pinner, Robert. "The Crivelli Rug Medallion and the Turkmen
Connection", Oriental Carpet and Textile Studies, Vol.IV, BerkeleyCalifornia 1993, p.252; Franses, Michael. "The Crivelli Star",
Orient Stars-А Carpet Collection, Stuttgart-London 1993, p.273.
8 Yetkin, Şerare. "Yeni Bulunan Hayvan Figürlü Halıların Türk Halı
Sanatındaki Yeri", Sanat Tarihi Yıllığı, V, istanbul 1973, p.292.
9 Sienknecht, Hans. "A Turkic Heritage-The Developm ent of
Ornament on Yomut G-gül Carpets", Halı, Issue 47, Vol. 11,
No.5, London 1989, p.32.
10 Durul, Yusuf. Türk K ilim M o tifle ri, Ankara 1 9 8 7 , p.19.
11 Day, Susan. "Tales of Totems and Tamghas-The Symbolism of
the Tribal Brand Mark and its Relationship to Carpets", Oriental
C arpet and Textile Studies, Vol.IV, Berkeley-California 1993,
p.262, Fig.22.
12 Sümer, Faruk. Ibid, p.166.

Resim/Pictııre 12
Kızılayaklar'ın ağaçtan yapılmış kuş şeklindeki ongunu, Minoussinsk Müzesi (Susan Day'den).
К i z 11a у a к s ' W o o d e n B ir d - S h a p e d T o t e m , M i n o u s s i n s k M u s e u m

(fro m

S u s a n D a y ).

Bakü kentindeki Halçe Müzesi, Tarih Müzesi ve İnce
Sanat Müzesi'ndeki işlemeler, malzeme, teknik, ve
cins gibi alan term inolojisi sunm akta ve farklı
çevrelerde gelişen Türk işleme sanatı üzerinde
karşılaştırmalar yapmak için imkânlar sağlamaktadır.

Prof. Dr. H. Orcün Barışta*
T ürk soylu halkların işlemeleri arasında gerek estetik
d eğ erleri, g e re k m alzem esi ve g e re k s e tekniği ile
Azerbaycan işlemelerinin ayn bir konumu ve önemi vardır.
Yanlışlıkla İran sanatının ürünü olarak bilinen bu işlemelerin
büyük bir gru b u T ü rk işlem e sanatı tarihindeki bazı
kopuklukları giderecek verileriyle zengin T ürkçe alan
teıynİMolojisiyle ilgi çekmektedir. Burada amacımız 1996
yılında Gazi Üniversitesi ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı Türk
işbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan imkânla
incelem e ve araştırm a yapılan Bakü'deki Azerbaycan
H alçası ve H alk T atbiki S anatının D evlet M üzesi,
A zerbaycan Tarih M üzesi ile Azerbaycan İnce Sanat
Müzesi'nde bulunan 19-20. yüzyıllara ait bir grup işlemeyi
tanıtmak, Türkiye Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir grup
işlemeyi sergilemektir.
Engin bir tarihî geçm işten b eslen erek günüm üze
ulaşan Azerbaycan işlemeciliği ile ilgili bulgular Bronz
çağına kadar inmektedir. Arkeolojik kazılarda ele geçirilen
iğneler, boncuklar ve metal plakalar1 bu konuda tanıklık
etmektedir. Mingeçevir katakomblarında bulunan metal
iplikle işlenmiş parçalar 5-6, yüzyıllardaki' işlemeciliğin
düzeyi açısından bizleri aydınlatmaktadır. 13, yüzyılda
Marco Polo, Şamaki, Barda'nın ipek ürünlerinden övgü
ile söz etm ektedir.' Aynı yüzyılda Nizami ve Molla Panah
Vakıf e s e rle rin d e dival işi (gülyabatın) işlem e lere
değinmektedir.1 İngiliz gezgin Anthony Jenkinson Şirvan
Beylerbeyi Apdullah Han'ın yazlıkta altın iplikle işlenmiş
ipek bir otağda oturduğunu, inci ve değerli taşlarla işlenmiş
bir elbise giydiğini'^ kaydetmiştir. R. Johnson, T. Alrock,
J. Reni, R. Chinney6 vb. gezginler anılarında Azerbaycan
^ san atları konusunda bilgiler aktarm ıştır. 17, yüzyılda
H olştayn elçisi Adam O learius Şam aki de g ö rd ü ğ ü
dokumalardan, örgülerden, ipek ve pamuklu işlemelerden
ve bir eve yaptığı ziyarette gördüğü çok renkli ipek ve
altın re n k li m e ta l ip lik le rle iş le n m iş şa lla rd a n
bahsetmektedir.7 Aynı zamanda Olearius, Şamaki'nin yün
dokuma ve işleme çeşitlemeleriyle tanındığından , Evliya

Resim/Picture I
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanatlan Müzesi'nden
1241 tarihli çini iğnesi ile işlenmiş seccade (Env. No: 2367).
P ra ye r Rug T ile -E m b ro id e re d d a te d 1 2 4 1 . A ze rb a ija n H alça
and A p p lie d A rts M u se um (Inv. N o. 2 3 6 7 ).

* Gazi Üniversitesi, Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Dekanı.
I R A . Azizbeyova , M. I. Atakisheva - M. A. Jebrailova - V. M.
Islamova, Azerbaycan Dikmeleri (Azerbaijan Embroidery),
Moskova 1970, s. 33.
2 Ay. es., s. 33.
3 P. A. Azizbeyova, M. I. Atakisheva - M. A. Jebrailova - V. M.
Islamova, Azerbaycan’ın Milli Kiyimleri (Azerbaijan National
Clothing), Moskova 1972, s. 24.
4 P. A. Azizbeyova, M. I. Atakisheva -M. A. Jebrailova -V. M.
Islamova, Azerbaycan Dikmeleri, s. 34.
5 A y es., s. 33.
6 Ay.es., s. 33.
7 A y es., s. 33.
8 A y es., s. 33.
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Embroideries exhibited at Halça
M useum , H istorical M useum
and M useum of Art in Baku
provide great opportunities for
presenting a field terminology
to include material, technique
and sp e c ie s and for m aking
comparisons on Turkish Art of
E m b r o id e r y d e v e lo p e d at
different locations.

Prof. Н. Örcün B arışta*
Azerbaijan em broidery w orks has, both in te rm s of its
a e sth e tic value and of its tech niq ue and m a te ria ls, an
im portant place and a particular significance in em broidery
fo r the Turkic peoples. The m ajority of these em broideries,
inaccurately known as the product of Iranian art, have drawn
attention due to the ir rich Turkish field term ino log y along
with the data which fill in gaps within the h istory of a rt of
Turkish embroidery. Our aim here, is to introduce a number
of e m broid ery w o rks, n ot re cog nised in the Republic of
Turkey, of the 19th-20th centuries exhibited a t the Baku
Azerbaijan Halça and Public Practical A rts State Museum,
the Azerbaijan History Museum and the Azerbaijan Fine Arts
Museum where research and reviews w ere held in 1 99 6,
an opportunity provided by Gazi University and the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic o f Turkey.
The findings with regard to the Azerbaijan em broidery
go back to the Bronze Age. Our evidence on this issue are
the pins, beads and metal plaquesi found in archaeological
excavations. The m aterials em broidered with m etal yarns
found in Mingecevir catacom bs enlightens us as to the level
of em broidery a rt in the 5th-6th centuries.2 Marco Polo, in
the 13th century, talked with praise about the silk products
o f Samaki, Barda.3 In the sam e century, Nizami and Molla
Panah referred to dival (gold and silver thread em broidery
done over cardboard on rich m aterial known as gulyabatm)
w orks.4 Anthony Jenkinson, an English traveller, mentioned
th a t in sum m er Şirvan G overnor-General, Abdullah Khan,
lived in a silk tent (otağ) decorated with gold thread with his
clothes embroidered with pearls and other valuable minerals.5
S om e o th e r tra v e lle rs such as R. Johnson, T. A lro c k,
* Dean of Gazi University, Faculty of Informal Vocational Education.
1 Azizbeyova, P.A. - Atakisheva, M.I. - Jebrailova, M.A. -Islamova,
V.M. A z e rb a ija n E m b ro id e ry , M o s c o w 1 9 7 0 , p .3 3 .
2 Ibid., p.33.
3 Azizbeyova, P.A. - Atakisheva, M.I. - Jebrailova, M.A. - Islamova,
V.M. A z e rb a ija n N a tio n a l C lothin g, M oscow 1 9 7 2 , p .24.
4 Azizbeyova, P.A.-Atakisheva, M.I.-Jebrailova, M.A.-lslamova,
V.M. A z e rb a ija n E m b ro id e ry , M o scow 1 9 7 0 , p .34 .
5 Ibid., p.33
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Resim/Picture 2
Azerbaycan Bakii'deki ince Sanat
M üzesi'ndeki 1255 (1839 M.)
tarih kitabeli seccadeden detay.
Detail from a praying rug with historical
epitaph dated 1255 (1839 M). Fine
Arts Museum, Baku, Azerbaijan.

M V - XV Yüzyıl Azerbaycan İşlemelerinden Örnekler

Prof, Dr. H. ÖRCIV BARIŞIV

Rt's.irn/Picttı rı ■3-4
Azerbaycan Halkası ve Halk
Tatbiki Sanatlan Müzesi'nden
77x43 cm. boyutlarındaki 2367
envanter numaralı ve 80x45
cm. boyutlarındaki 2368
envanter numaralı parçalar.
W o rk s
H a lç a

fro m

A z e r b a ija n

a n d A p p lie d

A r ts

M u se u m w ith In v e n to ry N o.
2 3 6 7 (7 7 x 4 3 c m .) and w ith
Inventory No. 2 3 6 8 (80x45cm .)

Ç elebi ise G iyandız'ın ipek ve pam uklularının ünlü
olduğundan9 ve Fransız gezgin Chardin ise 17, yüzyılda
A zerbaycan şehirlerinde yüzden fazla tekstil türünün
üretildiğinden bahsetmektedir.111Diğer taraftan O rta Çağ'a
ait pek çok seram ik p arç ası ü ze rin d ek i fig ü rlerin
giysilerinde işlem eler fark edilm ekte ve 18, yüzyıldan
kalan Şeki Sarayı'nın duvar resim lerinde işlemeli eğer
örtüleri11 görülmektedir. Bütün bu tarihî geçmişin izlerini
taşıyan 18-20. yüzyıllara ait seçkin işleme koleksiyonları
A z e r b a y c a n m ü z e le r i n d e s e r g i l e n m e k t e d i r .
B akü'deki A zerbaycan H alçası ve H alk T atbiki
Sanatının Devlet Müzesi, Azerbaycan Tarih Müzesi ile
Azerbaycan İnce Sanat Müzesi'nde bulunan 19-20. yüzyıla
ait işlemeler arasında bir grupta tarih, bir grupta ise sanatçı
ismini de içeren kitabeler bulunmaktadır. Tarih kitabeli
parçalara biri İnce Sanat Müzesi'nde diğeri ise Azerbaycan
Halçası ve Halk Tatbikî Sanatının D evlet M üzesi'nde
bulunan iki seccade örnek verilebilir.
H er ikisi de lâcivert atlas üzerine ipek iplikle, çini
iğnesi ile işlenm iş parçalardan yer yer m etal iplikle de
işlenmiş birincisinde "Allahümme salli âlâ M uhammed'in
ve Ali M uham m ed 1241" (1825M.) yazısı seccadeyi
taçlam aktadır. İkincisinde ise "A llahüm m e salli âlâ
M uhammed'in ve Ali M uhammed 1225" (1839 M.) yazısı
y e r alm ak tad ır. S ü n n île rd e "A llahüm m e salli âlâ
M uham m ed'in ve âlâ Ali M uhammed" şeklinde olan bu
salat duasının iki seccadede farklı yazıldığı, ikinci âlâ
kelimesinin kullanılmadığı fark edilmekte ve bu ifadenin
Şiîlerin Hz. Ali'ye verdikleri önem den kaynaklandığını
düşündürm ektedir.1~
Tarih kitabeli bir başka örnek boncuk işi ile işlenmiş,

Tarih Müzesi'nde bulunan 1977 envanter numaralı parçadır.
Patron taş yüzü (omuzkayışı parçası) olduğu ileri sürülen'',
B akü'de yapılmış bu parçanın üzerinde "Ya Allah Ya
M u h am m ed Ya Ali 1281" (1864 M.) yazısı ren k li
boncuklarla işlenmiştir.
Sanatçı ismi de bulunan kitabeli örneklere gelince,
bunlara Azerbaycan Halçası ve Tatbiki Sanatının Devlet
Müzesi'nden üç parça örnek gösterilebilir. İkisi diznamaz,
birisi namazlık olarak tasarlanm ış bu parçaların ilk ikisi
dua şeritleri yanısıra mimarî tasvirle bezenm iştir. 2367
envanter num aralı birinci örneğin altında "Sene 1331"
(1912 M.) Amele (yapan) Kerbela Bilal Cebbar Alizade";
2368 envanter numaralı ikinci örneğin altında ise "Sene
1331" (1912 M.) "Amele Kerbela Cebbar Nahvi" yazıları
yer alm aktadır. D iğerlerinden büyük olan 89x189 cm.
boyutlarındaki 6815 envanter numaralı namazlıkta ise siyah
baskı ile oturtulm uş "Amele M eşheden Mecid Gülveren
Paşaya sene 1310" (1892 M.) yazısı bulunm aktadır.
A zerbaycan işlem eleri değişik kum aş ve dokum a
çeşitlemeleri üzerine uygulanmıştır. Halkbilim açısından
da zenginlik arzeden banabak, gece gündüz, bir kenarda
dur, ateş aldım, köşe bana dargeliru vb. yöresel isimlerle
■------------------------------------------------------------------------9 Ay. es., s. 33.
10 Rasim Efendiyev, Azerbaycan Halk Sanatı (Folk Art of
Azerbaijan), Bakü 1984, s. 194.
11 Rasim Efendiyev, a.g.e., s. 91, 92, 93.
12 Yazılar Yrd. Doç. Dr. Mehmet tbrahimgil tarafından okunmuş
ve yorum onun tarafından yapılmıştır.
13 Bu konudaki bilgi, Azerbaycan Tarih Müzesi uzmanlarından
alınmıştır.
14 P. A. Azizbeyova, M. I. Atakisheva-M. A. Jebrailova-V. M.
Islamova, A zerbaycan'ın M illi K iyim leri, a.g.e., s. 24.

arış

A z e rb a ija n E m b ro id e ry W o rk S a m p le s fro m th e X lX th - X Xth C e n tu rie s

P ro f. H. ÖRCÜN BARIŞTA

Resim/Picture 5
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanatları
Müzesi'nden 1751 envanter numaralı, kadife
iplik ve metal iplikle işlenmiş gerdek başı.
Bridal c h a m b e r e m b ro id e re d w ith velvet and m etal
threads. Azerbaijan Halça and Applied A rts M useum
(Inv. No. 1 7 5 1 ).

Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanatlan
Müzesi'nden 4138 envanter numaralı peçe (rubent)
Veil (Inv. N o. 4 1 3 8 ) fro m A z e rb a ija n H alça and
A p p lie d A rts M u se um .

J. Remi and R. Chinney6, provided information on Azerbaijan
handicrafts in the ir m em oires. In the 1 7th century, Adam
Olearius, the Holstein ambassador, talked about the weavings,
knittings, silk and cotton embroideries in Samaki and colourful
shawls em broidered with silk and gold threads.7 Moreover,
Olearius speaks of wool weavings and em broidery variations
o f Sam aki8 w hereas Evliya Çelebi o f the fam e of silk and
cotton of Gıyandız9 and Chardin, a French traveller, of the
production of more than a hundred kinds of textile products
in Azerbaijan in the 17th century.10 On the other hand, The
em broid ery on the clothes o f figu re s on various ceram ic
p ie c e s o f the M id dle A ge s can be seen, a lo n g w ith
em broidered saddle covers seen on wall paintings in Seki
Palace o f the 1 8 th c e n tu ry .11 All th e se d is tin g u is h e d
e m broid ery c olle ctio ns of the 18 th-20th cen turie s which
carry tra ce s of the past have been exhibited in Azerbaijan
m useum s.
The findings of the 19th-20th centuries exhibited at the
Baku A zerbaijan Halça and Public P ra ctica l A rts S tate
Museum, the Azerbaijan History Museum and the Azerbaijan
Fine A rts Museum include several epitaphs which possess
a rtist names in one part and dates in the other. Two prayer
rugs in the Fine A rts Museum and in the Baku Azerbaijan
Halça and Public Practical Arts State Museum can be shown
as sam ples of historical epitaphs.
The rug firs t mentioned, em broidered partly with metal
6 Ibid., p.33
7 b id ., p.33

8 Ibid., p.33
9 Ibid., p.33
10 Efendiyev, Rasim. Folk A rt o f Azerbaijan, Baku 1984, p .194.
11 Ibid., pp.91, 92, 93.

ıns i ııı;

\ I \ . - \ \ . Y im ıl Azerbaycan İşlemelerinden Örnekler

bilinen kum aş çeşitlem eleri motifler gibi bazı kum aş
türlerinin de anlam yüklü olduğunu göstermektedir. Düz
zeminli m onokrom (tek renkli) k um aş çeşitlem eleri
arasında kelagayı, ipek dokuma atlas, kanaus, kadife vb.
ipek dokum alar; tirme, mahut, dıra vb. gibi yünlü
dokum alar; muslin mahm er (kadife) vb. pam uklu
d o k u m a la r dik k ati ç e k m e k te d ir. K ullan ılan iplik
çeşitlemeleri arasında ise nazik sap olarak isimlendirilen
ipek iplik, kızıl sap olarak bilinen altın rengi metal iplik ve
ak sap ya Aagümüşü sap olarak isimlendirilen gümüş rengi
metal iplikler fark edilm ektedir. İplikler arasında ipek
kadife ipliğe de rastlanmaktadır. Bu konuda Azerbaycan
Halçası ve Halk Tatbiki Sanatının D evlet M üzesi'nde
sergilenen 1751 envanter numaralı kadife iplik ve metal
ip lik le iş le n m iş g e r d e k b a ş ı g ü z e l b ir ö r n e k
oluşturmaktadır. Süsleyici gereçler arasında ise saçaklar,
zencire adı verilen oya ve tentene çeşitlem eleri gözden
kaçm am aktadır. U ygulanan tekniğe bağlı olarak pul,
boncuk ve m etal plakalar çeşitlem eler arzetm ektedir.
Azerbaycan işlem elerinin uygulandığı türler giyim
k uşam ve ev eşyaları olarak iki ana başlık altında
küm elenm ektedir. Giyimle ilgili örnekler kadın, erkek,
çocuk giysileri ile giyim aksesuarı niteliğinde kuşam ve
hayvan ö rtü le rin d e n oluşm aktadır. Ö zellikle kadın
giyiminde işlem eler ilgi çekmektedir. Azerbaycan Tarih
Müzesi'nde işlemeli bir erkek kaftanı 19, yüzyıla ait güzel
bir ö rnek olarak ayırt edilm ektedir. Kadın giyim inde
arkalık olarak isim lendirilen ön bedeni ilikli ceketler,
cepkenler, tuman olarak isimlendirilen etekler, lebbade
olarak bilinen İfadeler, tuman bağı olarak isimlendirilen
uçkurlar, rubend olarak adlandırılan ve kadınlann başlarına
sardığı genellikle yöresel ipeklerden yapılmış yaşmakların
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Resim/Picture 7
A zerbaycan Halçası ve Halk T atbiki Sanatları
Müzesi'nden 6384 envanter numaralı yelpaze (yelpig).
Fan (Inv. N o. 6 3 8 4 ) fro m A z e rb a ija n H a lç a and A p p lie d
A rts M useum .

Resim/Picture 8-9
Azerbaycan İnce Sanat Müzesi'nden tambur işi (zincir
işi) ile işlenmiş bir eğer örtüsü ve aynı örtüden detay.
S addle c o v e r e m b ro id e re d w ith chain ("tam bur") w o rk and
detail fro m th e sam e p ie ce. A zerbaijan Fine A rts M useum .
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threa ds and p artly w ith silk glazed threa ds on dark blue
satin, has been surrounded with a saying "Allahümme salli
ala M uham m ed'in ve Ali Muham m ed 1241" (1 8 2 5 М.). On
the latte r rug, there is "Allahümme salli ala M uham m ed'in
ve Ali M uham m ed 122 5" (1 8 3 9 М.). lt was noted tha t this
ritu a l p ra y e r, th a t h as b ee n "A lla h ü m m e s a lli ala
M uham m ed'in ve ala Ali M uham m ed" fo r the Sunnis, was
w ritte n d iffe re n tly on both rugs by n ot using the second
"ala" word; and is thought that this expression was because
o f th e im p o rta n c e th a t th e S h iite s g a v e to A li12.
A nother sam ple w ith a h istorical epitaph is the piece,
a t th e H is to ry M u se u m w ith In v e n to ry N o. 1 9 7 7 ,
e m broidered with bead w orks. On th a t piece, claim ed to
be a p a rt of a shoulder s tra p 13 and produced in Baku, the
saying “Ya Allah Ya M uham m ed Ya Ali 1 2 8 1 " (1 8 6 4 M.)
w as ornam ented using beads.
Looking at epitaph sam ples with a rtists ' nam es, there
are three sam ples of them exhibited at the Baku Azerbaijan
H alça and Public P ra ctica l A rts S tate M useum . Two of
these sam ples were designed as “üiznam az", whereas one
of them was as prayer rug. The firs t tw o of these sam ples
w ere ornam ented w ith a rchitectural d e s c rip tio n s as well
as prayer ribbons. A t the b o tto m o f the firs t sam ple (Inv.
N o .2 3 6 7 ), is w ritte n "Year 1 3 3 1 “ (1 9 1 2 M.) "By Kerbela
Bilal C ebbar Alizade"; and a t the b o tto m o f the second
sam ple (ln v.2 36 8 ), is w ritte n "Year 1 3 3 1 " (1 9 1 2 M.) “By
Kerbela C ebbar Nahvi". On the prayer rug (8 9 x 1 8 9 cm .)
w ith inventory n o .6 8 1 5 , which is b ig g e r than the others,
"By M eşheden M ecid Gülveren Paşa - Year 1 3 1 0 (1 8 9 2
M.)" is w ritte n in black.
Azerbaijan embroideries were applied on various clothes
and w eavings. S om e various clo th e s called, by regional
nam es such as banabak, g e ce gündüz, b ir kenarda dur,
ateş aldım, köşe bana d ar g e lir e tc .14 show th a t clothes
are as m eaningful as m o tifs, w hich are also rich in term s
o f folklore. Flat grounded m onochrom e clothes include silk
weavings such as kelagayı, silk woven satin, kanaus, velvet,
w ool w eavings such as tirm e , m ahut, d ire ; and c o tto n
w eavings such as m uslin m a hm e r (velvet). A m o n g st the
threa d varian ts, the re is the silk thread know n as na zik
sap, golden threa d known as kızıl sap, and silver thread
known as ak sap or güm üş sap. A m ongst the thread types
silk velvet thread is also used. In this context, an example
is the nuptial s c a rf (gerdek başı) em broidered with velvet
and m etal threa ds exhibited at the Azerbaijan Halça and
Public Practical A rts State Museum (Inv.No.1751). Fringes
along w ith pinkings and laces known as zen cire (edging
o f silk o r gold lace) are also recognised. A ccording to the
applied technique, spangles, beads or m etal plaques can
be seen.
The types on which Azerbaijan em broideries are applied
are classified under tw o titles: (a) clothes and (b) household
goods. The sam ples as to the dresses include clothes fo r
m en, w om en and children, along w ith c lo th e s used fo r
covering animals. Em broideries are p articularly im portant
fo r w om en's dresses. An em broidered m en's caftan at the
Azerbaijan H istory Museum is a good exam ple of the 19th
century. The richness in w om en's clothes is also observed
on b u tto n e d up ja c k e ts nam ed arkalık, ce p ke n s (s to u t
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Resim/Picture 1O
Azerbaycan Tarih Müzesi'nden bir ayna örtüsü.
A m irro r co v e r fro m A zerbaijan H isto ry M useum .

ja c k e ts with slit sleeves), s kirts nam ed tum an, leb b ad e s
(fe lt c o a ts w orn in rainy w eather), uçku rs nam ed tum an
bağı, veils used fo r c o v e rin g th e fa c e s o f the w om en
nam ed rubend, slippers named basm ak, çakşırs (trousers
secured round the w aist in fo ld s and fans nam ed yelpik.
As to m en's clothes, there are ja c k e t types known as
arkalık, çuka, vezneli çuka; skullcaps known as siyahkülah
and arakçın; and m oustache ties tha t the men tie to their
m oustaches at night. Saddles known as zim puş, which is
the extension o f p eo ple 's love fo r anim als, clo th e s used
fo r upper and low er parts o f the saddle named respectively
yeh er üstü and ye h e r altı, deve bezi (clothes fo r cam els)
and saddle-bags.
As fa r as household g oo ds are concerned, there are
various pieces ranging fro m rectangular pillow coverings
nam ed nalbandız üzü to tenbeki kesesi, üzerlik gabi (kabı),
m ühür gabi, saa t gabi, çubuk, tarak gabi, tapanca gabi,
sürm edan, gazan tutan, perde, p erde başı, circular pillow
cove ring s known as m utakka, pillow cove ring s known as
bağış üzü, niche coverings named dıvar bezayı or zarandez
tahça perdesi, covers named ağzı açık or örtük, ta b le c lo th ^
know n as sofra , b la n ke ts fo r s prea din g on the ground
в -------------------------------------------------------------------------12 Read and interpreted by A sso .P ro f.M ehm et Ibrahim gil.
13 Information received from Azerbaijan History Museum experts.
14 Azizbeyova, P.A. - Atakisheva, M İ - Jebrailova, M.A. - Islamova,
V.M. A ze rb a ija n N a tio n a l C lothing, M oscow 197 2 , p.24.
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Resim/Picture 11
Azerbaycan İnce
Sanat Müzesi'nden
b ir niş ö rtü sü .
A n ic h e c o v e r fro m
A zerbaijan Fine A rts
M u se u m .

önüne yüzü kapam ak için kuuandıklan peçeler, basmak
olarak isimlendirilen terlikler, çakşur olarak isimlendirilen
çakşırlar, yelpik adıyla bilinen y elpazeler zenginlik
arzetmektedir.
Erkek giyiminde arkalıklar, çukalar, vezneli çukalar
olarak bilinen ceket türleri, siyabkülah, arakçın olarak
bilinen takkeler ve özellikle bugbatı olarak isimlendirilen
erkeklerin gece yatarken bıyıklarına bağladıkları bıyık
bağları dikkati çekmektedir. Hayvan sevgisinin uzantısı
olan zimpuş olarak bilinen eğer, yeller üstü, yeher altı olarak
isimlendirilen eğer üstü ve eğer altı örtüleri yanısıra deve
bezi (deve örtüsü) ve heybeler göz kam aştırm aktadır.
Ev eşyalannda gözlenen türler ise tenbeki kesesi, üzerlik

gabi (kabı), mühür gabi, saat gabi, çubuk, tarak gabi,
tapanca gabi, sürmedan, gazan tutan, perde, perde başı,
nalbaldız üzü olarak bilinen dikdörtgen yastık yüzü,
mutakka olarak bilinen top yastık yüzü, bağış üzü olarak
isimlendirilen yastık yüzü, dıvar bezayı, zarandez tahça
perdesi vb. isimlerle bilinen niş örtüsü diğer bir ifadeyle
ağzı açık, örtük olarak isimlendirilen örtü, sofra olarak
isim lendirilen sofra bezi, suzani olarak isim lendirilen
yaygılar, banyo yaygılan13 , sallandız olarak isimlendirilen
ayna örtüleri, gerdek başı olarak isimlendirilen kısa süs
perdeleri (farbalalar), lame kabağı olarak isimlendirilen
raf örtüleri, namazlık olarak isim lendirilen seccadeler
çeşitlemeler sunmaktadır.
İki ya da üç boyutlu ta sarlan m ış işlem eli eşya
çeşitlemelerinin kullanış biçimine göre boyuttan belirlenmiş
işlemelerde boyutlar farklılık göstermektedir. İki boyutlular
ya dikdörtgen dar şeritler ya kare, yuvarlak, dikdörtgen,
üçgen, oval formda örtüler, yaygılar ya da yastık, mühür,
saat vb. eşyanın biçimine göre şekillendirilmiş zarflar-kablar
oluşm aktadır. Bunlardan tekli parçalarda yarı çaplar

O

genellikle 4 cm. ile 100 cm.; ekli parçalarda ise; genişlik 5
cm. ile 150 cm.; uzunluk ise 5 cm. ile 250 cm. arasında
değişm ektedir. Bu durum dokuma kumaşların oldukça
geniş enli olduğuna işaret etmektedir. Bazılan üç boyutlu
tasarlanm ış giyim eşyalarında ölçüler bedenlere göre
farklılıklar gösterm ektedir. Tuman olarak isimlendirilen
eteklerin bellerinin tuman bağı ile bağlanarak büzülerek
fiks edilm esi arkalıkların ön bedenlerinin tutturularak
giyilmesinin yanısıra açık da giyilebilmesi bedenler arasında
bazı geçişlere imkân sağlamaktadır. Benzer durum erkek
şalvarlan ve aıkalan için de söz konusudur. Bu durum çarşı
esnafının 19, yüzyılda yavaş yavaş küçük, orta ve geniş
bedenler (small-medium-large) üzerinde çalışmalar yaptığını
düşündürm ektedir. Nitekim Azerbaycan Tarih Müzesi
depolarında görülen kısa etekli Nahçıvan kadın giysilerinin
sayıca çokluğu 19, yüzyıl sonlannda 20, yüzyıl başlannda
Nahçıvan Çarşısı'nda bir tür konfeksiyon atelyelerinde bu
giysilerin üretilerek işlendiğini akla getirmektedir. Bir grup
tirmeden yapılmış aplike ve zincir işi ile işlenmiş seccade
ve eğ er örtüsünün varlığı da Şeki'de benzer atelyelerin
üretimi konusunda bazı ip uçlan vermektedir. Benzer ya
da yaklaşık boyutlarda oluşturulmuş yastık yüzleri de bu
gruba eklenince renk, motif ve kompozisyonlann yanısıra
dokumalanyla da benzerlikler gözlenen bu parçalar güçlü
bir ekonomik pazann varlığını ortaya koymaktadır. Ölçüler
diğer ifadeyle boyutlar arasındaki paralellikler böyle bir
görüşü güçlendirmektedir.
19-20. yüzyıl işlem elerin d e g özlenen tekniklerin
genellikle sayısız, diğer bir ifadeyle serbest stilde iğnelerden
oluştuğu gözlenmektedir. Azerbaycan için çok tipik bir
15 E A. Azizbeyova, M. I. Atakisheva-M. A. Jebrailova-V. M.
Islamova, A zerbaycan D ikm eleri, a.g.e., s. 35, 38.
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Resim/Picture 12
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki
Sanatları M üzesi'nden 62 envanter
numaralı, 92 x 73 cm. boyutlarında,
tambur işi (zincir işi) aplike yanısıra bazı
serbest stil iğnelerle işlenmiş yastık
yüzünden (bağış üzü) detay.

mm

D e tia l fro m a p illo w c o v e r ("b a ğ ış ü z ü ”)
e m b ro id e re d chain w o rk a p p liq u e and fre e
s ty le (92x73 c m .). A z e rb a ija n H a lç a and
A p p lie d A r t s M u s e u m (In v . N o . 62).

Resim/Picture 13
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanatlan
Müzesi'nden 642 envanter numaralı, 118 x
84 cm. boyutlarında, iki renk tirmeden
yapılmış sofradan detay.
D etail fro m a ta b le c lo th m a de o f tw o c o lo u r
tirm e 1(1 1 8 x 8 4 cm .). A ze rb a ija n H alça and
A p p lie d A rts M u s e u m (In v. N o . 6 4 2 ) .

called süzeni, coverings fo r b athroom s15, m irror coverings
called sallandı, short curtains fo r decoration named gerdek
başı or farbala (furbelow), covers used in cupboards known
a s la m e k a b a ğ ı and p ra y e r ru g s c a lle d n a m a zlık .
The d im e n sio n and size o f the e m b ro id e rie s vary
a cco rdin g to the usage typ e s o f the em broid ered g oo ds
designed in tw o or three dim ensions. Envelopes or covers
are d esign ed a cc o rd in g to tw o -d im en sion s o r squares,
circula r, tria n g u la r o r oval co ve rin g s, p illow s, c lo c k s or
seals. The radius of the one-piece em broideries are 4cm .1 00 cm .; the width of the pieces is 5 cm .-15 0 cm . and the
length is 5 cm .-2 5 0 c m . This show s th a t the w eavings are
q uite w ide . For som e th re e -d im e n s io n e d c lo th e s , the
m e asurem en t varies a cc o rd in g to the size of the body.
That the s k irts calle d tum an can be used by fixin g the
w aist using a belt named tuman bağı allows two alternatives

im
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in te rm s of size o f the body as you can use the s k irt by
fixing or using it open. A similar situation applies to shalwars
(baggy trousers) or çukas (loose clothes) o f m en's clothes.
These issues lead us to think th a t the tra de sm en sta rte d
to m ake som e studies on d iffe re n t sizes (sm all-m edium large) fro m the beginning of the 19th century. Thus, the
large a m ou nt o f N ahcivan w o m e n 's d re sse s w ith s h o rt
skirts at the d ep ot of the Azerbaijan H istory Museum leads
us to believe that in garm ent-m aking w orkshops of Nahcivan
Bazaar these kind o f cloth es have been p rod u ce d since
the beginning of the 20th century. The existence of saddle
c o v e rin g s and p ra y e r ru gs o rn a m e n te d w ith chain-like
d esigns and applique m ade o f a g roup of tirm e gives us
an ind ication o f the p ro d u ctio n o f sim ila r w o rks h o p s in
" i 5 Azizbeyova, P.A.-Atakisheva, M.I.-Jebrailova, M.A.-lslamova,
V.M. A z e rb a ija n E m b ro id e ry , M oscow 1 9 7 0 , p .3 5 ,3 8 .
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Resim/Picture 14
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanatları
Müzesi'nden 8012 envanter numaralı, çakma plek
tekniği ile bezenmiş, 64 x 34 cm. boyutlarında, lame
k ab ağ ı o lara k isim le n d irile n ra f ö rtü s ü .
S h e lf c o v e r n a m e d 'la m e k a b a ğ ı1 ( 6 4 x 3 4 c m .)
em broidered with em bossed plaque technique. Azerbaijan
H a lç a and A p p lie d A rts M u s e u m (Inv. N o. 8 0 1 2 ) .

iğne 19, yüzyılda zincir işi-tambur işi- iğnesidir. Yanlışlıkla

süzeni olarak adlandırılmış ve yanlışlıkla iran'dan geldiği
düşünülen tekeldüz olarak Azerbaycan'da isimlendirilen
iğnedir. Şaknak diğer bir ifadeyle kasnağa gerilen ve üzeri
ustalarca desenlenen, sonra içi işlenerek doldurulan bu
iğnenin dondurma olarak bilinen bir çeşitlem esi vardır.
Bir grup örnekte konarma, gondarma olarak isimlendirilen
aplike tekniğinin bazen ayna tabanlı burm a çeşitlemesiyle
bazen cülme adı verilen türüyle pekçok örneği yapılmıştır.
Şamaki, N ahçıvan vb. m erkezlerde de uygulanan bu
iğnenin gü n ü m ü zd e Ş eki'de başarılı uygulam alarla
süreg eld iğ i gözlenm ektedir. Ö zellikle Ş eki'de evde
dokunmuş kırmızı, lâcivert ve siyah (irme üzerine yapılmış
parçalar ilgi çekmektedir.
B u n lar a ra sın d a e ğ e r ö rtü le ri ve so fra la r göz
kamaştırmaktadır. Azerbaycan Halçası ve Tatbiki Sanatının
Devlet M üzesi'nde iki renkli kumaşla oluşturulm uş çok
güzel sofra örnekleri sergilenmektedir. Aynca depolarda
pek çok ö rnek muhafaza edilmektedir.
Azerbaycan işlemeleri arasında çakma plek (pilak) adı
verilen metal plaka aplikenin de ayn bir yeri vardır. 16-17,
yüzyıllarda Osmanlı hanedanina ait taht örtüleri ve silah
muhafazalarında 19, yüzyıl saka kıyafetlerinde gözlenen
bu tekniğin 19-20. yüzyıllara ait ilginç bir uzantısına Bakü'de
rastlanmaktadır. Bakü'de bulunan müzelerdeki lame kabağı

olarak isimlendirilen raf örtülerine yapılmış süslem eler
bu konuda güzel örnekler oluşturmaktadır. Zirendaz olarak
da bilinen bu teknikte kalıpkarlık üsûlu ile gümüş plakalar
hazırlanm aktı bazen farklı madenle de hazırlanan plakalar
kızıl (altm) suyuna salma yoluyla altın suyuyla kaplanmakta
ve bu plakalar kum aşa dekoratif bir yaklaşımla m onte
edilmektedir.
Konarma, gondarma olarak isimlendirilen aplikenin
g e n e llik le b a ş k a iğ n e le rle b ir a ra d a k u llan ıld ığ ı
görülm ektedir. Bu arada yama işi yapılmış parçalar da
farkedilmektedir.
Ö rnekler arasında örtme olarak isimlendirilen sarm a
iğnesinin butov doldurma (iki yüzlü sarma) ve uz doldurma
(yüz doldurma-yüzeysel sarma) olmak üzere iki çeşiüemesi
bulunmaktadır, ilkemizde Çin iğnesi (uzun ve kısa kollu
sarm a) ve anavata (yüzeysel sa rm a ) iğ n e lerin in
Azerbaycan'da Çin iğnesi ve anavata olarak bilinmeyişi ve
Türkçe isimlendirilişi, teknik terminoloji açısından önem
taşımakta ve iğnenin kökeni konusunda diğer bir ifadeyle
teknik okullarımızda Çin'den geldiği düşünülerek yabancı
nakışlara verilmiş halk arasında iğne boyası, çini iğnesi16
olarak isimlendirildiği ifade edilen bu iğnenin üzerinde
yeni çalışmalar gerektiğini ortaya koymaktadır. Benzer
16 Bu bilgi nakış öğretmeni ve Kız Teknik Öğretmen Okulu,
Nakış Bölüm Başkanı Ganime Yaşamdan alınmıştır.

Resim/Picture 15
A zerb ay can T a rih M ü z e si'n d e n aplike
çeşitlemeleriyle bezenmiş başka bir raf örtüsü.
Another shelf cove r em broidered w ith various applique
te c h n iq u e fr o m A z e r b a ija n H is to r y M u s e u m .
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Resim/Picture 16
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki Sanatları
Müzesi'nden yama işi ile yapılmış bir bohçadan detay.
D etail fro m a bundle m ade by p a tch w o rk fro m Azerbaijan
H alça and A p p lie d A rts M useum .

Seki. These p ro d u c ts w ith s im ila r c o lo u rs , m o tifs and
com positions, along with the pillow coverings in the same
or sim ilar size, reveal a strong, w ide eco no m ic m a rke t in
th a t s e c to r. The s im ila ritie s b etw e en th e d im e n sio n s
strengthens this claim .
lt has been observed th a t the techniques determ ined
in e m broid eries o f the 1 9th-20 th cen turie s are generally
uncountable, in other w ords free style pin w orks. A com m on
pin fo r Azerbaijan is chain w o rk /ta m b o u r w ork pin o f the
19th century. The one that has m istakenly been considered
Iranian and named as süzeni is a pin named in Azerbaijan
as teke ldü z. lt has also a v a ria tio n calle d şakn ak and
dandurm a, w hich is tam boured, ornam ented and filled by
e m b ro id e ry by c ra fts m e n . In o th e r sam ples, the re are
several variations ornam ented with either d ilm e o r m irrorbased spiral typ e applique te ch n iq u e s nam ed kon arm a
and gondarm a. This pin, applied in Nahcivan and Samaki,
has also been used in Seki su ccessfu lly. P a rticu la rly in
Seki, th e re are bea utiful hand-m ade sam p les o f tho se
applied on red, dark blue and black tirm e.
A m o ng st these, saddle cove ring s and tab leclo th s are
extrem ely attractive. Besides the ones kept in depots, the
Azerbaijan Halça and Public P ractical A rts State Museum
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exhibits several gorgeous tablecloth sam ples m ade of twocoloured w eavings.
Metal plaque appliques called çakma plek have a unique
place in A zerbaijan e m broid eries. This tech niq ue is also
seen in crown coverings and gun holsters in the 1 6 th -l 7th
centuries, and in saka's (corporal o f Janissaries) dressings.
An interesting extension o f this technique is seen in Baku.
In the museums of Baku, the ornaments applied on cupboard
c o v e rs called lam e kab ağ ı are g o o d e xa m p le s o f th is
technique. In this technique, called zirendaz, silver plates
are prepared by using the m ethod of kahpkarhk; som etim es
the plaques prepared in d iffe re n t m a te ria ls are covered
with red liquid gold and m ounted on the cloth decoratively.
The applique called konarm a or gondarm a is generally
used with the other pin types. Additionally, there are some
o th e r s a m p le s on w h ic h p a tc h w o r k is a p p lie d .
The Sarm a (raised satin stitch) pin has tw o variations,
nam ely b utov filling (tw o-sided) and uz filling (side fillingsurface). That the names used in Turkey for those techniques
(Chinese pin and anavata) are n ot used in A zerbaijan and
nam ed in T u rkish is im p o rta n t in te rm s o f te c h n ic a l
te rm in o lo g y and has to lead us to research the origin of
the pin. Sim ilarly, research should be carrie d o u t on this

M V - XV M izjıl Azerbaycan İşlemelerinden Örnekler

Prof. Dr. II. ÖRСİl Л BAKIŞTA

durum ülkem izde teknik okullarda Blonye iğnesi olarak
isimlendirilen kordon tutturm a iğnesi ile Maraş işi olarak
isimlendirilen dival işi ve Antep işi olarak isimlendirilen
delik işi için söz konusudur. A zerbaycan'da koşa buta
olarak bilinen kordon tutturm a iğnesi; gülebatın olarak
isim lendirilen dival işi ve tor dikme olarak adlandırılan
delik işinin kökeni ve gelişim çizgisi üzerinde de ciddi
araştırm alar yapm ak gerekm ektedir.
Diğer taraftan Batılı kaynaklardan alınan fisto dikişi,
rişliyö, kolber vb. terim ler yerine düz ilgeç, ipli ilgeç; pul,
payet dikişi yerine plek, hırdı plek-, boncuk işi yerine kırdı

minel, toz miner, inci işi yerine mirvari kelim eleri bu

Resim/Picture 17

alanda zengin b ir term inolojiye işa re t etm ek ted ir.
Özellikle 19, yüzyıl sonu ve 20, yüzyıl başı pul işi ve
özellikle N ahçıvan b aşta olm ak ü ze re inci işi ilgi

Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki
S anatları M ü zesi'n d en çeşitli
ü slû p larla y an sıtılm ış hayvan
figürleriyle bezenmiş bir asmalık.

çekm ektedir. Bu arada sırıma, su dikişi (sap işi), iğne

An a sm a lık e m b ro id e re d w ith a nim a l

bazı bölgelerinde paralellikler gözden kaçmamaktadır.

figures in different styles fro m Azerbaijan
H a lç a a n d A p p lie d A r t M u s e u m .

dalı (iğne ardı), çapına dikiş (verev iğne), büzme dikişi,
haçvari (Hristo tegeli) vb. iğneler adlarıyla Türkiye'nin
İşlem elerde seçilen konular gül, lale, nergis, karanfil,
zanbak, süsen, nar çiçeği, ayva gülü, süm bül ve çeşitli
yaprak türleri, selvi, palm iye vb. bitkisel bezem eler;
üçgen, kare, dikdörtgen, çokgen, zigzag vb. geom etrik
bezemeler; Arap harfleri ile verilmiş kelime ve cümleler,
rakkam lar vb. yazılı bezem eler; vazo, ibrik, gülaptan
mimarî tasvirleri vb. nesneli bezemeler; insan, kuş, aslan,
geyik, yılan, kaplum bağa vb. figürlü bezem eler olarak
sıralanabilir. Genellikle karışık bir bileşim le sunulm uş
konular arasında kuşların anlam yüklü olduğu ve karşılıklı
iki kuşun duruş biçimine göre "sevgili yar" ve "yaryardan
küstü" anlamıyla işlendiği ileri sürülmektedir. 1 Genellikle
stilize edilerek yum uşak bir üslûpla yansıtılmış hayvan
figürleri arasında g erg in bir üslûpla verilm iş hayvan
mücadeleleri de gözlenmektedir. Bu konuda Azerbaycan
Halçası ve Halk Tatbikî Sanatlan Müzesi'ndeki iki asmalık
güzel ö rn ek ler oluşturm aktadır. Bunların birincisinde
karşılıklı yerleştirilm iş kuş türleri yum uşak üslûbuyla
İkincisinde ise üstte tavuskuşları yum uşak üslûbuyla
aşağıda ise geyik aslan mücadelesi gergin Avrasya hayvan
stilinin izlerini taşıyan üslûbuyla ayırt edilm ektedir.
Azerbaycan Tarih Müzesi'nde bulunan üzerinde bir erkek
ve kadın figürü yer alan boncuk işi ile işlenmiş bir kese
ise in sa n fig ü rlü b ez em ey e çok g ü zel b ir ö rn e k
oluşturmaktadır. Oldukça realist bir yaklaşımla yansıtılmış
insan figürleri, işlem elerde çeşitli üslûplar olduğunu
göstermektedir. Bu durum çeşitli çiçeklerle oluşturulmuş
b itk isel b ez em ele r için d e söz k o n u su d u r. B itkisel
b ezem elerde de antinaturalist üslûp ağırlıklı olm akla
b irlik te n a tu ra list yaklaşım lı b içim len d irm elere de
rastlanılmaktadır.
Nesnelerin yansıülmasında ise soyutlamalarla yapılmış
biçim ler dikkati çekm ektedir. Pek çok örnekte karışık
bir üslûpla yapılmış biçim lendirm eler gözlenm ektedir.
17P. A. Azizbeyova, M. I. Atakisheva-M. A. Jebrailova-V. M.
Islamova, Azerbaycan Dikmeleri, a.g.e., s. 34.
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Resim/Picture 18
Azerbaycan Halçası ve Halk Tatbiki
S anatları M ü z esi'n d e n çeşitli
ü slû p larla y an sıtılm ış hayvan
figürleriyle bezenmiş bir asmalık.
An a sm a lık e m b ro id e re d w ith anim a l
figures in different styles fro m Azerbaijan
H a lç a a n d A p p lie d A r t M u s e u m .

pin w ork as in Turkish vocational sch o ols this technique
is supposed to com e fro m China and the Turkish public
also call it pin p ain t or tile p in .16 The sam e thin g is also
valid in tech nical schools fo r the ribbon fixin g pin called
Blonye pin, dival pin (gold and silver thread e m b ro id e ry
over cardboard) called Maraş work, and delik w ork known
as Antep work. Serious studies have to be conducted fo r
those techniques, called in Azerbaijan, koşa buta, gülebatın
and to r dikm e, respectively.
On the o th er hand, the rich term ino log y in this area is
illustrated by the w ords ilgeç, ipli ilg e ç ; plek or hırdı plek
used fo r spangle w ork; hırdı m ın a or to z m ın a used fo r
bead w ork; and mirvar'! used fo r pearl w ork. Spangle w ork
(late 19th century and early 2 0 th century) and pearl w ork
are particularly noteworthy. There are also som e similarities
between Turkish w ords and o ther Azerbaijan w ords such
as sırtm a, su dikişi, iğne dalı, çapma dikiş, büzm e dikişi,
haçvari (Christ-like), etc.
The subjects o f the em broideries are flow ers such as
roses, tulips, narcissus, carnations, lilies, iris, bright scarlet
and hyacinth; such plant ornam ents as cypress and palmtrees; geom etrical ornam ents such as triangles, squares,
rectangles and polygons; w ords, sentences and num bers
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w ritten in Arabic script; vases, ewers and other architectural
em broideries; and other figures including men, birds, lions,
d eers, snakes and tu rtle s , lt is claim ed th a t am ong the
com bined figures, birds are the m o st meaningful; and two
birds standing face-to-face has the m eaning o f "the m o st
beloved" and "the lovers m u tu ally o ffe n d e d ".17 A m o ng st
the anim al figu re s re fle cte d in a ra th e r s o ft w ay through
stylisation, there are solicitous animal fighting scenes. The
Azerbaijan Halça and Public P ractical A rts State Museum
e xh ib its tw o a sm a lik s on th is sce n e. The firs t sam ple
includes an e m b ro id e ry, a pplied in a s o ft m anner, with
v ariou s b irds p la ced fa c in g each other. In the second
sam ple, there are p ea co cks at the to p e m broidered in a
sm oo th w ay and there is deer-lion stru g g le revealing the
so licito u s Eurasia anim al style. In te rm s o f em broid eries
w ith hum an fig u re s , th e re is a sm all bag, called kese,
ornam ented with bead w ork showing a man and a woman,
which is exhibited at the Azerbaijan H istory Museum. Those

16 Information taken from Ms. Ganime Yaşar, Embroidery Teacher
and Em broidery Departm ent Director, W omen's Technical
Higher Education Institute.
17 Azizbeyova, P.A.-Atakisheva, M.I.-Jebrailova, M.A.-lslamova, V.M.
Azerbaijan Embroidery, Moscow 1970, p.34.
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Azerbaycan Tarih Müzesi'nden mutakka yastıklarla
bezenmiş bir köşe.
A c o rn e r e m b ro id e re d w ith 'm u ta k k a ' p illo w s fro m
A zerbaijan H isto ry M useum .

Renklendirme sisteminde biçimlendirmeye yardımcı
bir yol izlenmiştir. Ya tek renkli ya da birden fazla renkli
zemin, ya tek renkle ya da çok renkle renklendirilmiştir.
Çoğunlukla tek renkli zemin üzerine, tek renkle işlenen
dival işi örnekleri dışında, genellikle zemin birden fazla
renklidir. Çoğunlukla bordür biçiminde geçirilmiş ikinci
renk, kırm ızıya karşı lacivert ya da laciverde karşılık
kırmızıdır. Bu arada bir g ru p ta yeşilin de kullanıldığı
gözden kaçm am aktadır, ince Sanat M üzesi'nde yeşil
b o rd ü rlü birkaç asm alık bu konuda güzel ö rn ek le r
oluşturmaktadır. Dival işi örneklerde bile zaman zaman
desenli kumaşlı zeminler seçildiği fark edilmektedir. Bu
konuda güzel bir örnek Azerbaycan Halçası ve Tatbiki
Sanatlar M üzesi'nde bulunan 103 envanter num aralı
bohçadır. Bir başka örnekse aynı M üzenin deposunda
bulunan yakın zaman diliminde Şeki'de işlenmiş bir kadın
çantasıdır. Ön yüzü dala konm uş kuş figürü ile bezenmiş
bu çantanın arka yüzü ebru tarzında boyanmış keçedendir.
19-20. yüzyıl işlemelerinde ana renk ya kırmızı ya laciverttir.

S ert kontrastlar, canlı renklerle, mavi, sarı, pem be,
yeşil, kahverengi, beyaz gibi renklerle işlenmiş örneklerde
19-20. yüzyılın beğenisi yansıülmıştır.
işlemelerin türlerine göre tasarlanan kompozisyonlarda
ya bir motif ya da birden fazla motiften kompozisyonlar
oluşturulm uştur. Ya b o rd ü r ya da kapalı kompozisyon
olarak düzenlenen birden fazla motiften oluşturulm uş
kom pozisyonlarda bazen yatay, bazen dikey eksende,
bazen de b ir m erk ez çe v resin d e g elişen m otiflerle
süslem eler yapılmıştır. Genellikle ya renk, ya biçimle
oynanarak tekrardan kaçınılmış, böylece yüzeyde bir
h areket sağlanmıştır. Diznamaz ve aşinalıkların yanısıra
namazlıklarda resim sanatına yaklaşım gösterilerek ilginç
kompozisyonlar oluşturulmuştur.
Kısaca b ir m akale çerçevesinde tanıtılm aya çaba
harcanan 19-20. yüzyıl Azerbaycan işlemeleri nitelik ve
nicelik açısından büyük bir zenginlik arzetmektedir. Daha
kapsam lı araştırılm alı, incelenm eli ve dünya sanatına
kazandırılmalıdır.
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human figu re s, re fle cte d with a re alistic approach, show
the variou s sty le s o f e m b ro id e ry. This is the sam e fo r
flo w e r and plant fig u re s w hich have fo c u se d on an antin aturalistic m anner, but also including som e n aturalistic
d escriptions.
In the reflection of images, there are descriptions applied
through abstraction. In several samples, there descriptions
a p p lie d th ro u g h a c o m b in e d s ty le can be s e e n .
A m ethod is used fo r the colouring system which helps
shaping. Single-coloured or m ulti-coloured su rfa ces have
been coloured either with a single colour or m ore than one
single colour. Excluding dival w orks generally applied on
a single-coloured surface using only one colour, the surface
is usually m u lti-co lo u re d . The seco nd c o lo u r is m o stly
applied as bord e r is dark blue to red or red to dark blue.
How ever, it should be noted th a t there is a nother group
o f w orks where green is used. A num ber of asm aliks with
green borders exhibited at the Fine A rts Museum are good
exam ples o f th a t group. Even in dival w orks, fa b ric s with
p a tte rn are used. A g o o d exa m ple o f th is is a bundle
exhibited at the Azerbaijan Halça and Public Practical A rts
State Museum with Inventory No. 10 3. Another exam ple is
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a w om an's purse em broidered recently in Seki, which has
been kept in the d ep ot of the M useum . The fro n t face of
this purse has been e m broid ered w ith a bird figu re on a
branch; and the back is of m arbled kelt. The main colours
in the 19 th-20th cen tury e m b ro id e rie s are red and dark
blue. The taste of those centuries are reflected on samples
e m broid ered w ith sharp c o n tra s ts and lively c o lo u rs as
blue, yellow, pink, green, brown and white.
A c c o rd in g to the typ e s o f e m b ro id e rie s , th e re are
c o m p o s itio n s c o n s is tin g o f one o r m ore m o tifs . In the
com positions consisting o f more than one m o tif organised
as either border or closed com position, there ornam ents
w ith m o tifs are d eveloped on a h orizo nta l, v e rtic a l and
cen tral axis. D uplication is avoided through playing with
co lo u rs or fo rm s , w hich g ives vigour. B esides asm aliks
and diznam az, the p raye r rugs also include in te re stin g
c o m p o s itio n s re s e m b lin g
th e a r t o f p a in tin g .
A lthough we have introd uce d A zerbaijan e m broid ery
w orks of the 19th-20th centuries in this s h o rt essay, they
possess a g re a t richness. More com prehensive research
and studies should be conducted in order to m ake this art
known to the public.

Resim/Picture 20-21
Azerbaycan H alçası ve T atbiki Sanatlar
Müzesi'nden Şeki'de işlenmiş dala konmuş kuş
motifi ile bezenmiş bir çantanın ön ve ebrulî
keçeden yapılmış arka yüzü.
Front and m arbled felt-m ade back face o f a w om a n's
bag em broidered in Seki w ith a bird figure settled on
a bough from Azerbaijan Halça and Applied Arts Museum.

M ih rap ları küçük boyutlu ve dar olan
b u tü r n a d ir h a lıla r a b ir ö rn e k o la n ,
Balıkesir'de bulunan seccade dînî anlamlı
bir dokuma olarak incelenebilm ektedir.

Şefik Fenmen**
B alıkesir'de bulunan ve oradan İstanbul
Kapalıçarşı'ya getirilen bu küçük seccade halen
Şefik Fenm en Koleksiyonu'ndadır (Resim I).

Ebadı: 95 cm x 62 cm dir.

Renkleri: Koyu kırmızı, koyu mavi, açık mavi,
koyu yeşil, sarı, kayısı rengi ve beyazdır.

Bu halinin ilginç tasarım ının kesin tisiz
görülebilm esi için bazı ufak restorasyon lar
yaptırılmıştır.

Türk halı literatürüne, en erken tarihli Türk
seccadeleri olarak giren ve günüm üze ulaşan,
Sivrihisar'dan gelen, 15, yüzyıla tarihlenen iki saf
seccade ile Konya II. Kılıçarslan Kümbeti'nden
gelen üçüncü tek seccadenin (Bunlar halen istanbul
T ü rk ve Islam

E s e rle ri M ü z e s i'n d e d ir)

mihraplarının küçük boyutlu ve dar olmalarına
dayanarak bu halıların yalnızca namaz için değil,
dinî anlamlı sem bolik bir dokum a olarak da
ta sa rla n d ığ ın ı sö y ley eb iliriz (Resim 2-3).
■--------------------------------------;-----------------------------------

Resim/Picture I

*Bu makale Ekim 1994'de İstanbul'da düzenlenen
Milletlerarası II. Türk Halı Kongresi'nin "Türk Halısının
Gelişmesi" bölümünde bildiri olarak İngilizce sunulmuş
ancak yayınlanmamıştır.
**Emekli Büyükelçi.
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The praying rug found in
B a lık esir, that can be
exam ined in theological
context, is a good sample
of those exceptional carpets
w ith sm a ll-siz e altars.

Şefik Fenmen**
This title prayer rug found in Balıkesir and brought to

j

Kapalıçarşı in Istanbul is curre ntly in the Şefik Fenm en's
collection (Picture I).

Dimension: 95 cm x 62 cm
Colours: Dark red, dark blue, light blue, dark green,
yellow, aprico t and white.
To show its interesting design com pletely, som e m inor
re storations w ere made. The e arliest Turkish prayer rugs
m entioned in Turkish rug literature are tw o pure rugs from
S iv rih isa r d a te d to the 1 5 th c e n tu ry and a ru g fro m
II.Kılıçarslan Dome (currently these are at the Istanbul Turk
Islam P roducts Museum ). As the y are narrow and the ir
m ihrabs are small, we can claim tha t they are not only fo r
p ra y er b ut a lso are w eaved as re lig io u s ly s y m b o lic
(Picture 2-3).

Resim/Picture 2

•This article was presented in English at the "Development
of Turkish Carpets" section of the 2nd International Turkish
Carpets Congress in October 1994 in Istanbul but was not
published.
“ Retired Ambassador.

Erken Dönem Tasarımlı Bir Batı Vnadolu Seccadesi Üzerine Düşünceler

ŞEFİK FEN\1E\
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Resim/Picture 4
Resim/Picture 5

Konumuzu oluşturan seccadenin de 95 x 62 cm lik
küçük ebadı böyle bir düşünce ile tasarlanm ış ve bir
te k k ey e verilm iş olabileceğini akla g e tirm e k te d ir.
T.İ.E.M .'deki bu erken dönem seccadelerde geniş
ölçüde Selçuklu sanat geleneklerinden esinlenildiği ve

Resim/Picture 6

özellikle kûfî yazıya dayanan geom etrik köşeli motiflerin,
kandillerin ve sekiz köşeli yıldızların önem le yer aldığı
görülmektedir.
Bu seccadelerin m ihrap tasarım larında 13, yüzyıl
S elçuklu dö n em i K onya H alıları’nın

kûfî d esen li

bordürleri ile büyük benzerlikler görülmektedir. (Resim
4,5,6,7,8).
A yrıca İsveçli S anat T arihçisi Cari Jo h an Lamm
tarafından M ısır'da Fustat'da bulunan ve 13, yüzyıl sonu
-14, yüzyıl başına tarihlenen halen Stockholm National
M useum 'da 43 / 1936 envanter num arası ile sergilenen
T ürk halı geleneğine bağlı bir parçanın kûfî bordürünün
çizim i de kon u m u z açısından ilg in çtir (Resim 9).

arış

V ie w s on a W e s te rn A n a to lia n P ra y e r R ug w ith E a rly P e rio d D e s ig n

Ş EFİK FE N M EN

The sub ject o f o ur a rticle is also
small with dim ensions o f 9 5 cm x 62
cm since it m ig h t have been w eaved
fo r a sim ilar reason and could be put

Resim/Picture 9

in a dervish lodge.

On the prayer rugs at the T.I.E.M.,
there were geom etrical edged motives,
oil lam ps and e ig h t edged sta rs th a t
implies that these were weaved based
on the e arly p erio d o f Seljukian a rt
tradition.

In the design of their mihrabs there
are s im ila ritie s w ith Konya rugs kufi
figu re s bordures o f the 13th century
Seljukian p erio d (P icture 4-5-6-7-8).

Furtherm ore, we w ere interested
in the kufi bordure draw ing of a rug of
Turkish carpe t tra dition exhibited with
the number 4 3 /1 9 3 6 at the Stockholm
National Museum, dated as the end of
the 13th century and the beginning of
the 14th century and found by Swedish
A rt H is to ria n C ari Johan Lam m in
Fustat, E gypt (Picture 9).

Resim/Picture 7

Resim/Picture 8

Erken Dönem Tasarımlı Bir Batı Anadolu Seccadesi İzerine Düşünceler

ŞEFİK FEMMEK

B u ra d a k o n u m u z olan se c c a d e T ü rk h alı ve
seccadelerinde görülen üslûp bütünlüğüne bir ö rn ek
teşkil etm ektedir (Resim 10-15).
(Resim 10-15)’de m ihrabın çizim i, m ih rab ın alt
o rtasın d a sem bolik b ir giriş açıklığı bulunm ası, üç
lambanın yerleştiriliş biçimi ve bunlann ortasına bir yıldız
konm ası ve lambaların içindeki çizimde II. Kılıçarslan
K üm beti’nden gelen seccadenin koyu mavi ren k tek i
heg z ag o n ları içindeki çizim e b e n z e rlik , m ih rab ın
ortasındaki geom etrik madalyonun köşe dolguları (biri

Resim /Pidure 13

mavi - diğeri yeşil) ve hayvan başı olarak adlandırılan
uzun saplı kancalarla desteklenmesi dikkati çekmektedir.
Bu seccadenin tasanmında, motiflerin yerleştirilişinde,
oranlarında ve renklerde inançlı bir güven ve adeta bir
m ezartaşı sükûneti sezilmektedir.
Tasanmın hiçbir tarafında sıkışıklık, sonradan ekleme
KAYNAKÇA:

veya tereddüt görülmüyor.
Seccadenin küçük ebadı gözönünde tutularak, iki

Oktay ASLANAPA, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987.

ayrı renkteki ve koyu mavi iç bordür üzerindeki beyaz
ro ze tler tasarım a belirginlik katm akla b e ra b e r tüm
b o rd ü rler asgaride (minimalde) bırakılarak m ihrabın

I Yaptığımız görüşmeler sonucunda; Türk Halı Sanatına
emeği geçmiş iki önemli araştırmacıdan Prof. Dr. O.

k a z a n d ırılm ış tır.

Aslanapa halı ile ilgili değerlendirmeleri isabetli bulduğunu
belirterek "XV. Yüzyıl Anadolu seccadelerinin bir grubu

D aha geç O sm anlı dönem i se c c a d e le rin e g ö re

16. Yüzyıl sonrasına kadar hiç ara verm eden oldukça
zengin varyasyonlar göstermiştir. Kitapta ifade edilen bu
görüş sizin keşfinizle şimdi diğer bir grup için de geçerli
olmaktadır. Bu seccade ise, Batı Anadolu'ya özellikle
Bergama'ya maledilebilir" demiştir.
Ş erare Yetkin ise, halıdaki çarpıcı b en zerlik leri
vurgulayarak, Türk Halı ve seccadelerinde görülen üslûp
bütünlüğüne çok açık bir örnek olduğunu belirtmiştir.

şâhâne

te p e s in d e

kuvvet

n atü ra list çiçek, y aprak ve ibrik gibi m otiflere y er
verilm eyen b.u halinin üslûbu ve tasarım ı açısından
Selçuklu sanatına ve Konya'ya yakın olan Bergam a'ya
maledilebileceği düşünülm ektedir.
T a r ih le n d ir ilm e s i ise s a n a t ta r ih ç ile r im iz e
bırakılm ıştır.1

Il - I

V ie w s on a W e s te rn A n a to lia n P ra y e r R ug w ith E a rly P e rio d D e s ig n

Ş EFİK FE N M EN

Our subject is an example of style com pleteness shown in Turkish carpets
and rugs (Picture 10-15).
The follow ing points are significant; the draw ing o f the m ihrab in pictures
10-15, the entrance sym bolically in the low-middle of the m ihrab, the placem ent
of three lam bs and the placing a s ta r in the m iddle o f them and the sim ilarity
between the draw ings in the lam bs, and draw ings in the dark blue helicoid of
rugs fro m II.Kılıçarslan Dome, the edges of geo m etrica l m edals in the m iddle
of the m ihrab (one blue-one green) and the s u p p o rt o f it by a long handled
hook named animal head.
In the design of this rug and in the

Resim/Picture 14

a rra ng em en t of th e ir m o tifs, in the ir
proportions, and colours, a faithful trust
and a silence are felt.
No addition or hesitation can be
see n in any p a rt o f th e d e s ig n .
Given the sm all dim ension of the
prayer rug, the w hite ro settes on the
dark blue inside brodour add specificity
to d esign and as all b ro d o u rs are
m inim ized, it gives a strong e ffe ct on
top of the mihrab.
This ru g m ay be a p ro d u c t o f
Bergama art which is similar to Seljukian
and Konya a rt as there are no flower,
leaf and p itc h e r m o tive s on it. This
absence o f m otives is c h a ra cte ristic
o f Bergam a art.
The task of giving a date to this
rug is left to art historians.1

I

Aslanapa, who is very well known with
his contributions to Turkish Carpet
Art, regards the relevant evaluations
to be appropriate, and concludes that
"The view expressed in the book now
becomes valid for another group by
your discovery. However this rug could
be regarded as of Western Anatolia,
particularly of Bergama."
Yetkin em phasized the interesting
similarities of the rug and stated it as
an example of style com pleteness
shown in Turkish rugs and carpets.

Resim/Picture 15

Bazı Türk halılarının batılı ressamların adıyla anılması, Türk
halılarının başka kültürlere mâledilmesi sonucuna yol açmaktadır.

Suzan Bayraktaroğlu*
G ünüm üzde bilinen en eski örnekleri O rta Asya'da
Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan düğümlü halı,
Türklerin bulup geliştirdiği ve tüm dünyaya armağan ettiği
bir sanat dalıdır.
Türkler, O rta Asya'da yaşadıkları bozkırın soğuğuna
karşı korunmak için, ellerinde bol miktarda bulunan koyun
yünlerini kullanarak aşama aşama halıyı icat etmişlerdir.
O rta Asya'daki buluntular bunu kanıtlamaktadır. Türkler
her gittikleri yere bu sanat dalını götürerek yayılmasını
sağlam ışlardır. Bu bakım dan halı sanatının gelişim i
tamam en Türklere bağlı olmuştur.
T ürklerin ananevi sanatı olarak, halı dokumacılığı,
milattan önceki yüzyıllardan başlayarak, günümüzde dahi
Anadolu'nun her karışında zengin desen çeşitleriyle devam
etmektedir.
O rta Asya'dan Avrupa'ya kadar Türk halılarının etki
alanı çok geniş olmuştur. 15, yüzyılın ortalarından itibaren
Anadolu'dan ihraç edilen T ürk halıları özellikle Avrupa'da
büyük beğeni kazanmış ve Avrupalı ressam lar tarafından
gerçeğe çok yakın bir şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu
ressamların eserleri, Türk halılarının tarihlendirilmesinde
kesin dayanak olarak kabul edilmişlerdir. Özellikle 15,
yüzyılın o rtaların d an itibaren A vrupalı ressam ların
tablolarında görülm eye başlanan bazı halı grupları bu
ressamların adlarıyla anılır olmuştur.
14
-15, yüzyıllarda hayvan figürlü hakların yanısıra,
grup halı daha görülm ektedir. Bu halılarda zemin kare
veya d ik d ö rtg en lere bölünm üş, bunların içlerine de
geometrik motifler ve kuvvetle geometrikleştirilmiş bitkisel
motifler yerleştirilmiştir. İlk Osmanlı halıları veya erken
devir Osmanh haklan olan ve dört tip içerisinde incelenen
bu halılar, 15, yüzyılın ortalarından itibaren İtalyan ve
Alman ressamların tablolarında görülürler. Bu grup haklar
literatüre Holbein haklan olarak geçmiştir. Sebebi de bu
g ru p halılardan bazılarını Alman ressam genç H ans
H o lb e in 'in ta b lo la r ın d a r e s m e tm iş o lm a s ıd ır.
D ört tip içerisinde gelişm esini sü rdüren bu erken

devir Osmank haklan Holbein I.tip Holbein Il.tip, Holbein
III.tip ve H olbein IV.tip diye lite ra tü re g eçm iştir.
Diğer taraftan Holbein Il.tip olarak adlandınlan haklar
ise İtalyan ressam Venedikli Lorenzo Lotto tarafından
resmedildiği için, Lotto haklan diye tanınmaya ve anılmaya
başlamıştır.
K e n a rla rı d ü ğ ü m lü s e k iz g e n le r ile ru m î ve
palmetlerden meydana gelen baklavalann verev eksenler
üzerinde alternatif sıralanmasından oluşan bir iç dolguya
sahip olan I.tip halılar ile, k o n u tla rın kaybolduğu ve
bitkisel motiflerin ağırhk kazandığı Il.tip haklann Uşak ve
çevresinde dokunduğu, Uşak haklan ile olan teknik ve
motif benzeriiğinden anlaşılmaktadır. III. ve IV. tipte olan
büyük geometrik bölümlü haklar, Bergama ve çevresinde
dokunmuştur. Örgülü kûfî yazıdan gelişen bordürleri ile
Selçuklu geleneğini sürdüren bu haklann özellikle III. ve
ГѴ. tipte olanlan, geom etrik bölümleri ile hayvan figürlü
h alıların devam ı olup. B e rg a m a h a lıla rın a g eçişi
oluşturm aktadırlar. B ergam a'da bu özellikteki halılar
günüm üze kadar devam etm ektedir. H atta 18, yüzyılda
hayvan figürlü hak geleneğine uyularak dolgu motifi olarak
k ü ç ü k h a y v a n fig ü rle r i te k r a r k u lla n ılm ış tır .1
Aynca Selçuklu geleneğini sürdüren örgülü kûfî yazı
b o rd ü rü n ü n y an ısıra, u çları k o çb o y n u zu şek lin d e
düğümlenen küçük kartuşlardan oluşan diğer bordürler,
erken devir Osmank haklan ile 19, yüzyıla kadar dokunan
bazı Anadolu halılannda da görülür.
Uşak ve Bergama çevresinde dokunan bu erken devir
O sm anlı halıları, lite ra tü rd e H olbein h alıları diye
tanınmaktadır.
iç dolguda, bir küçük sekiz kollu yıldız, bunun dışında
daha büyük bir sekiz kollu yıldız ve h er bir kolun arasının
yine yıldız görünüm ü verecek şekilde dolgulanmasından
oluşan iri bir yıldız madalyon, 15-18, yüzyıllarda Anadolu'da
bir grup halıda dokunmuştur. En dıştaki kolların içinde
stilize hayvan m otifleri y er alm aktadır. Bu iri yıldız
bir şeklindeki madalyon m otifinden oluşan halı, İtalyan
rönesans ressam ı Carlo Crivelli tarafından tablolarında
resmedilmiştir. Bu yüzden bu yıldız motifine Crivelk yıldızı,
bu desendeki halılara da Crivelli halısı denilmektedir.
Sivrihisar Ulu Cam ii'nden, Vakıflar Genel M üdürlüğü
koleksiyonuna dahil edilen bir halı 16, yüzyıl sonuna
tarihlenmektedir." Kenar bordüründeki desenlere bakarak
bu h alin in O rta A n ad o lu 'd a d o k u n m u ş old u ğ u n u
söyleyebiliriz (Resim I).

■-----------------------------------------------------------

* Sanat Tarihçisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Uzmanı.
1 Şerare Yetkin, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1974, s. 134-135.
2 Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987, s. 59.

Suzan Bayraktaroğlu*
The knotted rug, (the earlie st sam ples of which have
been found in Central Asian regions where Turks used to
live) is an a rt form discovered, developed and presented
to the w orld by the Turks.
In o rd e r to p ro te c t them selves fro m the cold o f the
steppes of Central Asia where they used to live, the Turks
have, step by step, invented the carpet, using lam b wool,
which w as plentiful. Remains from Central Asia prove this.
Turks have taken this a rt fo rm w ith them and spread it
w herever they travelled. In this respect, the developm ent
of the a rt of carpeting has been com pletely dependent on
the Turks.
Carpet weaving, as the traditional art of the Turks, dates
back to centuries before Christ and is still being perform ed,
even today, in every corner of Anatolia with its rich variety
of patterns.
Turkish carpets have a vast influence on an extensive
zone ranging from Central Asia to Europe. From the middle
o f the 15th century, ca rp e ts e xp orte d fro m Turkey were
highly appreciated especially in Europe and w ere painted,
very similarly to their originals, by European painters. These
paintings have been used as a reliable source in dating
Turkish carpets. As of the middle of the 15th century, some
carpe t groups seen in the paintings w ere named after the
artists.
In the 14th and 15th centuries, a c a rp e t group, other
than those with animal m otifs, em erged. In carpets of this
group, the field is divided into squares or rectangles, and
g e o m e tric m o tifs and floral m o tifs in strong geo m etrica l
fo rm s are placed inside these divisions. These carpets,
which are the first or early age Ottoman carpets, and which
are divided in fou r types are encountered in the paintings
of Italian and Germ an a rtists as of the m iddle of the 15th
century. This c a rp e t g rou p is called Holbein in c a rp e t
literature because some of them were painted by the young
German a rtist Hans Holbein.
These early age Ottoman carpets which have developed

arış ı i n :

Resim/Picture I
Crivelli halısı denilen Orta Anadolu Halısı. 16,
yüzyıl sonu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden.
C entral Asian C a rp e t called C rivelli c a rp e t. End o f
th e 1 6 th c e n tu ry . F rom th e G e n era l D ire c to ra te
o f F o u n d a tio n s (V a k ıfla r G e n e l M ü d ü rlü ğ ü ).

in four types are named Holbein I st type, Holbein 2nd type,
Holbein 3rd type and Holbein 4th type, in carpe t literature.
On the other hand, the carpets named Holbein 2nd type
have later been known as and called Lotto carpets because
the y w ere painted by the Italian a rtis t Lorenzo L o tto of
Venice.
The sim ilarities in technique and m otifs o f the İ s t type
carpets (with an inner filling consisting of the sequence of
octagons and diamonds of Rumi's and Palm efs on diagonal
axes, and 2nd type carpe ts, in w hich outlines cease and
flo ra l m o tifs are m ore em phasised) w ith Uşak carp e ts,
reveal th a t these carpets have been woven in and around
Uşak. 3rd and 4th type carpets with large geom etric divisions
have been woven in and around Bergam a. Especially 3rd
and 4th type carpets, carrying on the Seljuk tradition with
their borders derived from braided Kûfi calligraphy, are the
continuation o f ca rp e ts bearing animal m otifs, by m eans
o f th e ir g e o m e tric a l division s, and the y c o n s titu te the
tra n s itio n into B erga m a c a rp e ts . C a rp e ts w ith the se
'A rt Historian,Carpet Expert in General Directorate of Foundations
(Vakıflar Genel Müdürlüğü).
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Resim/Picture 2
Çanakkale yöresine ait sekizgenler
iç e r is in d e k a n ç a lı b a sa m a k lı
madalyonlu halı. 18, yüzyıl. Vakıflar
Genel Müdürlüğü'nden.
C arpe t, w ith hoo ke d g ra d e d m e da llion s
inside octagons m otif, o f Çanakkale region.
18th century. From the General D irectorate
o f Foundations (Vakıflar Genel Müdürlüğü).

Diğer bir grup Anadolu halısı Flaman ressam Hans
M em ling'in (1465-1494) eserlerin d e görüld ü ğ ü için,
Memling halısı olarak adlandırılmaktadır. Bu halılarda
halinin zem ini k arelere bölünm üş, karelerin içlerine
sekizgenler, bunların içlerine de kenarları kancalı ve
basam aklı se k izg e n m ad aly o n lar y erle ştirilm iştir.
Sekizgenlerin birleştiği köşelerde ise baklava şeklinde
boşluklar kalm ış, bunlar çeşitli g eom etrik motiflerle
doldurulmuştur. Kenarları kancalı (çengelli) bu madalyona
literatürde M emling Gülü, halılara da M em ling halısı
denilmektedir. Halbuki bu motif bir Kafkas motifi olup,'
Doğu Anadolu halılarında sık olarak görülm ektedir ve
"Türkm en Aynası" olarak isim lendirilm ektedir.4 Hatta
Doğu Anadolu'da bazı bölgelerde "Koç Boynuzlu Göl" adı
verilmektedir. 5 Kazak halılarında kullanılan bu motifin
D oğu A n a d o lu 'd a ço k m ik ta rd a d o k u n d u ğ u ve
Anadolu'daki iskân hareketleri dolayısıyla kuzey-batı
Anadolu bölgesinde kadar yayıldığını söyleyebiliriz.
N itekim Ç anakkale y ö resine ait bir halıda bu motifi
görmekteyiz (Resim 2).
26 Eylül 1996'da istanbul T ürk ve Islam E serleri
Müzesi'nde açılan "13.-18. yüzyıl Türk Halıları Sergisi"nde

serg ilen m ek te olan istan b u l Vakıflar Halı
M üzesi'nden b ir Doğu A nadolu halısı da
"M em ling Halısı" adıyla serg ilen m ek ted ir
(R esim 3). E lazığ H a rp u t S are H atu n
Canıii'nden alınarak İstanbul Vakıflar Halı
Müzesi'ne dahil edilen halının, altıgen içerisinde
kancalı-basamaklı motifli (Türkm en aynası)
bir halı olduğu ve Doğu Anadolu yöresinde
dokunduğu, tarafımdan 9. Uluslararası Türk
S a n a tla rı K o n g re s i'n d e a n la tılm ış tır .6
Yine bir g ru p halı, T ran silv an y a'd ak i
kiliselerde çok sayıda bulunduğu için, Transilvanya halıları
diye anılan, Uşak'ta dokunm uş halılardır.
Yukarıda söz edilen sergide, özellikle bu sergi için
Almanya'dan (Staatliche Museen zu Berlin A1420) getirilen
O sm an H amdi Bey'in "Hah Taciri" adlı tablosu yer
almaktadır.
Bu tablonun siyah-beyaz bir fotoğrafı Mustafa Cezar'ın,
'Sanatta Batı'ya Açılış" ve "Osman Hamdi" adlı kitabının
144. sayfasında bulunm aktadır. "İranlı Halıcı" adıyla
yayınlanan bu fotoğrafın altında H am di Bey'in bu
tablosunun resminin, Osmanh Ressamlar Cemiyeti Gazetesi
ve L 'A rt O ttom an'da y ay ın lan d ığ ı y a z m a k ta d ır.'
Osman Hamdi Bey, (30 Aralık 1842 İstanbul - 24 Şubat
1910 İstanbul) büyük figürlü kompozisyonlarıyla batılı
anlayışta resmin Türkiye'deki ilk temsilcisi sayılan ressam,
müzeci ve arkeologdur.

■--------------------------------------------------------

3 Şerare Yetkin, a.g.e., s. 74.
4 Neriman Görgünay, Doğu Yöresi Halıları, T. İş Bankası Kültür
Yayınlan Sanat Dizisi, sayı 23, s. 57.
5 Neriman Görgünay, a.g.e., s. 57.
6 Suzan Bayraktaroğlu, "Harput Sare Hatun Camii Halıları",
9. Milletlerarası Türk Sanatlan Kongresi, I.cilt, Ankara 1995,
s. 325-335.
7 MusallaO sr, Sanatta BatıdaAçılış ve (Jsman Haindi, istanbul 1971,s. 144.
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chara cte ristics are still woven in Bergama,
today. Moreover, small animal figures have
been reused as fill m o tifs, in com pliance
w ith the tra d itio n o f c a rp e ts w ith anim al
m o tifs .1
Besides, tog eth er with the braided Kûfi
callig ra ph y b ord e r carrying on the Seljuk
tradition, other borders consisting of small
cartuches, the end o f which are knotted in
a ram horn shape, can also be seen in the
e a rly age O tto m a n c a rp e ts and som e
Anatolian c a rp e ts w oven up to the 19th
century.
These early age Ottoman carpets, woven
around Uşak and Bergama, are considered
as H olbein c a rp e ts in c a rp e t lite ra tu re .
A large star m edallion con sisting o f a
sm all sta r with e ig h t arm s, a b ig g e r sta r
w ith eight arm s around it, filled to give a
look of a star between two arms in the inner
fill, w as w oven in a num ber o f ca rp e ts in
A natolia in the 1 5th and 1 6th cen turie s.
Styled animal m otifs are found within every
outer arm. This carpet consisting of a large,
star-shaped m edallion has been illustrated
by the Italian Renaissance artist Carlo Crivelli
in his paintings. For this reason, this star
m otif is called Crivelli star and carpets with
Doğu Anadolu Halısı. Altıgen içerisinde kançalı basam aklı
madalyonlu halı. 18, yüzyıl, istanbul Vakıflar Halı Müzesi'nden.
such a design are called C rivelli carpe ts.
A c a rp e t w hich has been added to the
Eastern Anatolian C arpet with hooked graded m edallions inside hexagons motif.
c o lle c tio n o f the G eneral D ire c to ra te o f
18th century. From İstanbul Foundations C arpets Museum (Vakıflar Halı Müzesi).
Foundations (Vakıflar Genel Müdürlüğü) from
S ivrihisar Ulu M osque dates back to the
16th century.2 By looking at the patterns in the side borders,
in Eastern Anatolia, and has spread way up to north-w est
we can say th a t this carpe t was woven in Central Anatolia
Anatolia due to population shifts. Thus, we encounter this
(Fig. I).
m o tif in a c a rp e t o f the re gio n o f Ç anakkale (Fig. 2).
Another group of Anatolian carpets are known as Memling
Similarly, an Eastern Anatolian carpet from the Istanbul
c arpe ts because they are seen in the w orks o f the Dutch
Foundations C arpet Museum (Vakıflar Halı Müzesi) is being
a rtis t Hans M em ling (1 4 6 5 -1 4 9 4 ). In these ca rp e ts, the
exhibited as a “ Memling C arpet” in the "1 3th-18th Century
field is divided into squares, with octagons inside the squares,
Turkish C arpets Exhibition” opened in the Istanbul Turkish
and hooked sided graded octagon m edallions are placed
and Islamic A rts Museum on Septem ber 26, 1 99 6 (Fig. 3).
inside the squares. The em pty spaces where the octagons
I m yself, explained during the 9th International Turkish A rt
m e et are filled w ith various g e o m e tric figures. In carpe t
C ongress, th a t this c a rp e t w hich has been added to the
literature, this hooked sided m edallion is called M em ling
w orks of a rt o f the Istanbul Foundations C arpet Museum
Rose and these ca rp e ts are called M em ling ca rp e ts. In
(Vakıflar Halı Müzesi) from Elazığ Harput Sare Hatun Mosque
truth, this m o tif is a Caucasus m o tif,3 seen frequently on
и I Şerare Yetkin, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1974, pp. 134-135.
the carpets of Eastern Anatolia, and it is called "Turkoman
2 Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987, p. 59.
3 Şerare Yetkin, op.çit., p. 74.
M irro r” .4 Furtherm ore, it is called "Ram Horned Lake” in
4 Neriman Görgünay, Doğu Yöresi Halıları, Tls Bankası Kültür Yayınlan
som e regions o f Eastern A natolia.5 We can say tha t this
Sanat Dizisi, issue 23, p.57.
m o tif used in Kazak carpets was woven in g rea t num bers
5 Ibid, p. 57.
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Resim/Picture 4
Osman Hamdi Bey'in Halı Taciri adlı tablosu.
S ta a tlisc h e M u seen zu B erlin A 1420.
O sm an Hamdi B e y s painting nam ed Halı Taciri (C arpet
M e c h a n t). S ta a tlic h e M u se e n zu B e rlin A 1 4 2 0 .

T ürk resm ine figürü getirm esi nedeniyle yenilikçi
olm akla b irlik te, k o n u la rın d a g elen e k çi o lm u ştu r.
R esim lerinde genellikle O sm anlı m im arlığını ve bu
mimarlığa ilişkin bezemeleri iç ve dış mekanlarda büyük
o
bir titizlikle verm iştir.' Mimari bezemelerin yanısıra cami
ve türbelerin içerisinde bulunan rahleleri, şamdanları,
mumlan, kandilleri ve halıları detaylı bir şekilde işlemiştir.9
Halıların üzerindeki desenleri ve renkleri gerçeğe uygun
bir şekilde tasvir etmiştir.
Halı Taciri adlı tabloda (Resim 4) asılı olarak duran
halı, bir Anadolu halısıdır. Buna çok benzeyen örnekler
Vakıflar Genel M üdürlüğü'nde bulunmaktadır. 19, yüzyıla
tarihlenen bu halılarda (Resim 5) kırmızı zemin üzerinde
çift m ihrap nişi içerisinde iri kanatlı böceğe benzeyen
hayvan motifleri yeralmaktadır. Bu hayvan motifine yengeç
de denilmektedir. Kanatların ucunda stilize sümbül çiçekleri
bir dal üzerinde yer almaktadır. Boşluklar yıldız ve rozet
motifleri ile doldurulm uştur. Bordürii san zeminli olup,
üzerinde dikdörtgen formlar içerisinde geometrik motifler
işlidir. Bunlar bir eksen üzerinde iki yana doğru uzanan
kanca ve kuş kafasına benzer motiflerdir. İç dolgudaki bu
stilize hayvan motifi bazı Doğu Anadolu (Resim 6), Milas,
Gördes halılarının bordürlerinde ve Transilvanya haklan
d iy e ta n ın a n A n ad o lu h a lıla rın d a d a g ö rü lü r.
O sm an Hamdi Bey'in "Türbe Ziyaretinde İki Genç
Kız" adlı diğer tablosunda da10 iki halı tasviri yer almaktadır
(Resim 7). Sağda, kızlann üzerinde durduklan halı, Halı
Taciri tablosunda gördüğüm üz iri kanatlı hayvan motifli
halinin tam am en benzeri bir halıdır. Solda ise bir Milas
halısı yer almaktadır.
O sm an H am di Bey'in "R essam Ç alışırken" adlı
ta b lo su n d a ,11 re ssa m ın ü ze rin d e d u rd u ğ u halinin

b o rd ü rü n d e de bu stilize iri kanatlı hayvan motifini
görmekteyiz.
Bu tip halılara da Osman Hamdi Bey Halıları demek,
baştan b eri anlatılan m antığa g ö re uygun olacaktır.
Sonuç olarak Avrupalı ressamlar Türk halılanna karşı
büyük hayranlık duym uşlar ve bunlara eserlerinde yer
vermişlerdir. Böylece belirli tipteki haklan kesin tarihleme
imkanı doğm uştur. Bu bakım dan bu ressam lara saygı
duyanz.
F ak at T ü rk halılarının, A nadolu'da kesin olarak
dokundukları yöreler bilinirken, b en zer örneklerinin
Anadolu'da çok sayıda var olduğu ve bu yörelerde hâlâ
geleneklere bağlı olarak dokunduğu gerçeği ortadayken;
bu ressam lann adı ile tanınması, önümüzdeki yıllarda bu
halılann kaynağının Anadolu olduğunu unutturacaktır ve
bir çok yanlış yorum lara neden olacaktır.
Yukanda bölüm bölüm anlatılan halı gruplan için bir
"Batı literatürü" oluşturulm uştur ve bu literatür halı ile
ilgili yayınlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buna
bağlı olarak T ürk araştırm acı ve yazarlar tarafından da
kullanılm aktadır. Çünkü yararlandığım ız kaynaklar bu
literatüre g öre yazılmıştır. Bu durum da yapılacak şey,
g e rç e ğ e uygun o larak o rtak b ir halı term inolojisi
o lu ştu rm a k tır. H alıları isim le n d irm ek için halinin
dokunduğu yerin adı, dönemi veya deseni kullanılabilir.
T ü rk Halı Sanatı için, T ürk kültürü için bunu en kısa
■
;------------------------------------------------

8 A na Britannica, cilt 24, s. 305.
9 Mustafa Cezar, a.g.e., s. 309.
10 Mustafa Cezar, a.g.e., s. 219-220.
Bu fotoğrafın arkasında şu bilgiler yer almaktadır: Türbe
Ziyaretinde İki Genç Kız, Boyut 76 x 111, İstanbul Beyoğlu'nda
bir sanatçının koleksiyonunda.
11 Mustafa Cezar, a.g.e., s. 21.
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was a carpet with a hooked-graded m otif inside an octagon
pattern (Turkoman M irror) and w as woven in the Eastern
Anatolian region.6
Again, another group o f carpets is called Transylvania
carpets, because they are very frequently used in churches
in Transylvania, even tho ug h th e y are w oven in Uşak.
Osman Hamdi Bey’s painting named "Halı Taciri” (Carpet
M erchant) w hich w as b rou g ht fro m Germ any (Staatliche
Museen zu Berlin A 1 42 0) particularly fo r this purpose, is
p re s e n te d in th e a b o v e m e n tio n e d e x h ib itio n .
A black and w hite photograph o f this painting can be
seen in M ustafa C ezar's book Sanatta B atı’ya Açılış ve
O sm an H am di (A ccess to Europe w ith A rt and Osman
Hamdi), page 144. Below this photograph, which is published
under the name "İranlı Halıcı'' (Persian C arpet Dealer), it is
stated that the photograph of this painting of Osman Hamdi
had been published in Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi
(Ottoman Painters Association Newspaper) and L'Art Ottoman
(Ottoman A rt).7
Osm an H am di Bey (D e ce m be r 3 0 , 1 8 4 2 İstanbul February 2 4 , 1 9 1 0 İstanbul) w as a painter, a m useum
cu ra to r and an a rcheologist who is recognized as the first
re p re s e n ta tiv e in T u rk e y o f p a in tin g w ith w e s te rn
u nderstanding by m eans of his c o m p o sitio n s w ith large
figures.
In spite o f his innovative approach in introducing the
aspect of figure in Turkish painting, he has been conservative
in choosing his them es. In his paintings, he has generally
illustrated fra gm e nts o f O ttom an architecture and interior
and exterior ornamentation of this architecture with accuracy.8
Besides the architectural ornamentation, he has also painted
the rahle’s (short reading desks), candle holders, candles,
oil lam ps and carpe ts, found in m osques and turbehs, in
full detail.9 He has pictured the patterns and the colours of
th e c a r p e ts , re m a in in g tr u e to th e o r ig in a ls .
The carpe t shown hanging in the painting “ Halı Taciri”
(Fig. 4) is an Anatolian carpet. There are very similar samples
in the General D irectorate of Foundations (Vakıflar Genel
Müdürlüğü). In these ca rp e ts (Fig. 5) which date back to
the 19th century, the base is red and on the base, there
are animal m o tifs which resem ble insects with big w ings
inside a double m ihrab niche.
This animal m o tif is called crab, also. On the edge of
the wings, there are styled hyacinths lined up on branches.
The em pty spaces are filled with sta r m otifs. The base of
the border, where there are rectangular form s with geometric
figures inside, is yellow. These are m otifs which recall hooks
o r bird necks, reaching to tw o sides fro m an axis. This
styled animal m otif in the inner fill can also be noted in the
borders of som e eastern Anatolian (Fig. 6), Milas, Göreme,
G ördes ca rp e ts and in the Anatolian c a rp e ts known as
Transylvania carpets.
In a nother of Osman Hamdi Bey's paintings, "Türbe
Ziyaretinde İki Genç Kız” 10 (Two Young Girls Visiting a Turbeh),
there are tw o carpet illustrations (Fig. 7). The carpet on the
right, which the girls are standing on, is totally identical to
the carpe t with big winged animal m otifs, which we see in
the Carpet M erchant painting. On the left is a Milas carpet.
We observe this styled big winged animal m o tif also in the
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Resim/Picture 5
İri kanatlı hayvan motifli Anadolu halısı. 19, yüzyıl.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden.
A natolian c a rp e t w ith b ig w in g e d anim al m o tif. 1 9 th
century. From the G eneral D ire c to ra te o f Foundations
(V akıflar G enel M ü d ü rlü ğ ü M üzesi).

6 Suzan Bayraktaroglu, “Harput Sare Hatun Camii Halıları",
9th International Turkish Arts Congress, volume I, Ankara 1995,
pp. 325-335.
7 Mustafa Cezar, Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, Istanbul
1971, p. 144.
8 Ana Britannica, volume 24, p. 305.
9 Mustafa Cezar, op. çit., p. 309.
1 0 Mustafa Cezar, op .çit., pp. 219-220. Following this photograph,
there is the following information: "Two Young Girls in a Turbeh
Visit" (Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız), Dimensions : 76 x 111, in
the collection of an artist in Beyoğlu, Istanbul.
11 Mustafa Cezar, op.çit., p. 21.
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Resim/Picture 6
Doğu Anadolu halısı. Bordürlerde
iri kanatlı hayvan motifi yer alır.
19, y ü z y ıl.

V a k ıfla r G e n e l

M ü d ü rlü ğ ü 'n d e n ç a lın m ıştır.
E a ste rn A n a to lia n c a rp e t. B ig w in g e d
animal m o tif is observed in the borders.
1 9 th c e n tu ry , lt has been s to le n fro m
the General D ire cto ra te o f Foundations
(V akıflar Genel M ü dü rlü ğü ).

b ir akış yeğleniyor" d en ilm ek ted ir. S erginin, Batı
zamanda yapmalıyız. Aksi takdirde zaman içinde bu halılar
literatürüne göre düzenlenmesi, halılann batı literatüründe
başka kültürlere mal edilecek ve T ürk halıları olduğu
geçen isimleriyle tanıtılması; üzerinde önemle durulması
unutulacaktır. Türk haklarının, sadece resimlerinde tasvir
gereken bir konudur. Belirli gruplara ait olan halılann, bir
edildikleri için veya Türkiye dışında bir yerde bulunduklan
arada sergilenm esi normaldir, fakat Batı literatüründe
için, bu ressamların veya bulunduğu yerin adıyla anılması,
geçen isimleriyle, yani ressamlann adıyla tanıtılması, Türk
bir yanlışlıktır. Bir kültürün hiçe sayılması demektir. Bu
halılarına karşı haksızlık ve saygısızlık olmaktadır. Serginin
yanlışlığı b ir an evvel d ü z e ltm e k tüm T ü rk h ah
adı, 13.-18. yüzyıl T ürk Haldan Sergisi, sergilenen halılar
araştırm acılarına ve T ü rk kültürü araştırm acıların a
Türk Haklan, serginin yapıldığı yer Türkiye fakat isimleri...
düşmektedir.
Halbuki, o haklan dokuyan Ayşeler, Fatmalar, Güllüler
15
Eylül 1996 tarihli, Milliyet Sanat Dergisi'nin 392.
bilselerdi bir gün kendi dokudukları halılarının adının
sayısının, 38, ve 39, sayfalarında, İstanbul'da 26 Eylül 1996
Holbein, Lotto, Crivelli, Memling olacağını, belki bir köşesine
tarihinde T ürk ve Islam Eserleri M üzesi'nde açılan "13.yazıverirlerdi isimlerini...
18. Yüzyıl Türk Halıları Sergisi" için bir yazı yer almaktadır.
Biz halıyı yere de sereriz, sedir ve masaya da örteriz,
Burada "Bu sergi düzeninin akışı içinde, Türk sanat severler
duvara da asarız. Biz haknın üzerinde namaz kılarız. T ürk
ilk kez halılan batı literatüründe geçen isimleriyle topluca
kültüründe çocuk beşiği halı ve kilimlerden yapılır, kişi
görebilecekler.","... bu ressam adlanndan ilham alınarak,
son yolculuğuna halıya sanlarak çıkankr.
özgün bir literatür oluşmuştur. Sergi düzenlemesinde bu
Günümüzde Anadolu'dan halılar yurtdışına kaçınla kaçınla
unsurun öne çıkanlmasına da özen gösterilerek, halılann
zaten bitiriüyor, bıraksınlar isimleri kalsın. «№
dönem ve desenlerini belirleyici literatürün vurgulandığı
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painting called “Ressam Çalışırken’’ 11 (Painter at Work) of
Osman Hamdi Bey, in the borders of the carpe t on which
the painter is standing.
lt w ould be very appropriate and totally in com pliance
with accepted norm s to name this type of carpet as Osman
Hamdi Bey's C arpets.
Eventually, the European painters truly admired Turkish
carpets and illustrated them in their w orks. This has made
it possible to date precisely the carpe ts of certain types.
In this sense, we respect these artists.
However, the recognition o f Turkish carp e ts with the
names of these artists (despite the fa ct tha t the regions in
Anatolia where they are woven are precisely known, with
plenty of sim ilar sam ples existing and still being woven by
traditional m ethods in these regions) will cause the truth
tha t the origin of these carpets is Anatolian to be forgotten
and will result in many m isinterpretations.
A “w estern lite ra tu re ” has d eveloped fo r the above
described carpet groups and it is widely used in publications
concerning carpets. Consequently, it is being used also by
Turkish researchers and writers, because the sources which
we refer to are prepared in com pliance with this literature.
W hat m u st be done in this case is to develop a m utual
carpet term inology, matching realities. The region o f origin,
the period or the pattern can be used to name the carpet.
We m ust do this fo r the sake of the A rt of Turkish Carpeting
and Turkish culture as soon as possible. Otherwise, in time,
these c a rp e ts will be re cog nized as p ro d u cts o f o th er
cultures, and the fa c t tha t they are actually Turkish carpets
will be disregarded, lt is a mistake to name Turkish carpets
by the name of an a rtist merely because they are illustrated
in his w orks; or by the name o f a place ju s t because it is
the place outside o f Turkey where they are at the m om ent.
lt is taking culture fo r granted, lt is up to all Turkish carpet
researchers and Turkish culture researchers to co rre ct this

Resim/Picture 7
Osman Hamdi Bey.
Türbe Ziyaretinde iki Genç Kız,
Mustafa Cezar'dan.
O sm an H am di B ey's Türbe Ziyaretinde
İki G e n ç Kız (T w o Y ou n g G irls in a
T u rb e h V is it), fro m M u s ta fa C ezar.
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m istake imm ediately.
There is an article about the "1 3th-18th century Turkish
C arpets Exhibition” opened at the Turkish and Islamic Arts
Museum in Istanbul on Septem ber 2 6 , 1996 in Milliyet Sanat
D ergisi (Milliyet A rts Magazine) issue 392 dated Septem ber
15, 1 99 6, pages 3 8 and 39. In this article it is said “In this
exhibition, the Turkish people will have a chance to see, for
the firs t tim e, the carpe ts with the ir names fro m w estern
literature..., an original literature has developed, inspired
by the names o f these a rtis ts ” . In the exhibition, besides
e m ph asizing th is a sp ect, the lite ra tu re o f p e rio d s and
patterns of the carp e ts is also pointed out. The fa c t tha t
the exhibition is program m ed in accordance with w estern
literature and th a t the c a rp e ts are introduced w ith the ir
nam es fro m w estern literature, are points th a t m u st be
considered thoroughly, lt is norm al to present tog eth er the
carpets of a certain group; however, introducing them with
the ir names from w estern literature -or in other w ords, by
the names of the artists- is unfair and disrespectful to Turkish
carpets. The name of the exhibition is the "13 th -l6 th Century
Turkish Carpets Exhibition” ; the material exhibited is Turkish
carp e ts; the co u n try w here the exhibition takes place is
Turkey; but the nam es o f the carpets...
Whereas had the Ayşe’s, Fatma's, Giillii’s who had woven
these carpets, known that their own carpets would one day
be called Holbein, L o tto , C rivelli, M em ling, m aybe they
w o u ld have w ritte n th e ir n a m e s in th e c o rn e r...
We like carpets on the floor, we spread them on couches
and tables, we hang them on the wall. We pray on carpets.
In Turkish culture the babies' cradles are m ade of carpets
and kilim s; and one is w rapped up in a c a rp e t on burial.
These days c a rp e ts are already b ecom ing e xtin ct in
Anatolia because they are continuously being stolen and
shipped abroad; they should at lea st keep th e ir Turkish
names. 4 »

Türk ve Kuzey Amerika Kızılderili
kabilelerinden Navahoların nalı
ve kilimlerinde ortak motifler
vardır. Ancak bu m otiflerin
sembolik anlamlarının iki kültüre
göre farklılık göstermesi ilginçtir.

Yrd. D o ç . Dr. M eld an T anrısal*
Tarihçe
Yüzyıllardır dokumacılık, dünyanın farklı yörelerinde
değişik kültürlerden gelen insanlar için bir geçim kaynağı
ve sanat olmuştur. Birbirlerinden çok uzak olmalarına
ra ğ m e n , K ızıld erili k a b ile le r in d e n N a v a h o la rın
dokumacılığı ve Türk dokumacılığı arasında kullandıkları
m otifler ve d e se n le r açısından b en z erlik ler vardır.
N avaho'lu dokum acılar Doğu kültüründen (Şark'tan)
esinlendikleri için desenleri T ürk desenlerine benzer.
Ancak, ilginç olan, bu motiflerin sembolik anlamlarının
Navaholular için farklı olmasıdır.
Navaho efsanesine göre Örümcek Kadın, kabilesinin
üyelerine dokumacılığı güneş ışınlarından ve şim şekten
yapılmış bir dokuma tezgahında öğretm iş. Kızılderililer,
bu tanrısal insanın Arizona'daki Canyon de Chelly'de
kutsal bir inde halen yaşadığına ve dokumacıların ellerini
yönlendirdiğine inanırlar. Bir kız çocuk doğduğu zaman,
büyükleri halı dokurken parm akları hiç yorulm asın ve
Ö rüm cek Kadının yeteneği ona da geçsin diye çocuğun
kollarını ve ellerini örümcek ağı ile ovarlar.
Son üç yüz yıldır dokum acılıkla uğraşan Navaho
kadınları, bu konudaki ü stü n lü k leri ile ünlüdürler.
D okum acılık N avaho kadınları için b ir san at haline
gelm iştir, oysa hem kadınların, hem de erk ek lerin
dokum acılıkla uğraştıkları Zuni Kabile'sinin dışındaki
P ueblo K ab ilele rin d e bu sa d ec e b ir e rk e k işidir.
Yarı göçebe, sık sık komşularına baskınlar yapan ve
ticaretle uğraşan Navaholar ne Pueblo komşularıyla, ne
de yöredeki Ispanyollarla geçinebiliyorlardı. 1600'lü yıllarda
Pueblo Kızılderilileri'nin köylerine ve İspanyollara baskınlar
düzenleyen Navaholar, hem Pueblolan hem de İspanyolları
köle olarak kullanmak için kaçırıyorlardı. İspanyollar onlan
bastıramadıkları gibi, Navaholara Hristiyanlığı öğretm e
çabaları da tamam iyle başarısızlıkla sonuçlandı. Oysa
tarımla uğraşan Pueblo köyleri birer ikişer ispanyollara
teslim oluyordu, ispanyollar Pueblolan sömürdükleri için,
bu insanlar köylerini terk edip İspanyollara idaresinden

Resim /Picture I
Bu Navaho halısı ismini New Mexico'daTwo
Grey Hills adlı köyden almıştır (Lamb 1 992:13).
Motiflerin yerleştirilmesi, kenar çerçevenin
kullanımı ve motifler açısından Türk halılarına
benzerliği dikkat çekicidir (bkz., Resim 2 ).
This Navaho C arpet takes its nam e fro m the village
Two Grey Hills in N ew M exico (Lam b 1 9 9 2 :1 3 ) The
sim ilarity with Turkish C arpets in te rm s o f placem ent
o f m o tiv e s , u sin g th e fra m e s and m o tiv e s (see
_________
P icture 2).
uzak yaşayan Navaholara katılmak zorunda kalıyorlardı.
Pueblolarla ispanyollar arasındaki sürtüşm eler 1680 yılına
dek sü rm ü ştü r. 1680 yılında, P u eb lo lar b irle şe re k
Ispanyollan güneye sürmeyi başardılar. Ancak İspanyollar,
on iki yıl sonra, 1692'de tekrar New Mexico'ya döndüler.
Navaholann dokumacılığı Pueblo kölelerinden veya
m ü ltec ile rin d e n ö ğ ren d ik leri san ılm ak tad ır. D iğ er
™ * Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Dili ve Edebiyatı
Öğretim Üyesi.
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Resim/Picture 2

There are several common motifs on
Turkish and Navahos, a North America
Indian tribe. However, it is interesting
that the symbolic meanings of those
motifs differ depending on two cultures.

Bir Kayseri halısı olan bu halı,
hayat ağacı, ejderha, koçboynuzu,
parmak ve tarak motifleriyle ruhun
devamlılığını ve ölümsüzlüğünü
anlatmaktadır (Erbek 1990:55).
T h is K a y s e ri c a rp e t d e s c rib e s th e
c o n t in u ity o f th e s o u l a n d its
im m o r t a lit y w ith th e life tr e e ,
dragon, ram horns, fing ers and com b
m o tiv e s (E rbe k 1 9 9 0 :5 5 ).

Assis. Prof. Meldan Tanrısal*
History
W eaving has been an incom e generating field and an
a rt fo r peo ple fro m d iffe re n t re gio ns o f the w orld with
different cultures fo r centuries. Although each lives in distant
places, the w eaving o f the Navahos, an Indian trib e, and
Turkish weaving, have sim ilarities in term s of their m otives
and figures. As Navaho w eavers are inspired by Oriental
culture, their figures are sim ilar to those of Turkish people.
However, it is interesting that sym bolic meanings of these
m otives are not different fo r the Navahos.
A cco rd ing to the Navaho legend, the Spider wom an
tau gh t her tribe weaving using a loom m ade by sun lights
and lightning. Indians believe th a t this divine w om an still
lives in a holy cave in Canyon de Chelly, Arizona and that
she directs the hands of weavers. When a girl is born, they
massage her arm s and hands with cobweb to make her as
skillful as the S pider W oman and n ot to be tire d while
weaving.
The Navaho w om en involved in w eaving fo r the last
three centuries are fam ous fo r their superiority in this field.
Weaving fo r the Navaho wom en has becam e an art, on the
o ther hand it is only m en's w ork fo r Pueblo trib es except
fo r the Zuni tribe in which both women and men with weave.
The Navahos who were semi-migrant did not have good
relations with their Pueblo neighbors and with the Spanish
people living in the region. The Navahos, in the 1 6 0 0 s ,
a ttacked both the villages o f the Pueblo Indians and the
Spaniards, and they kidnapped them to use as slaves. The
Spaniards could not subdue them and the ir a tte m p ts to
m ake them C hristian were not successful either. On the
o ther hand, the Pueblo villagers w ere conquered by the
Spaniards. As the Spaniards exploited them , they needed
to join the Navahos who were living away from the Spaniards,
The conflict between the Pueblos and the Spaniards lasted
until 1 6 8 0 . In 1 6 8 0 the Pueblos united and pushed the
Spaniards to the south. However, tw elve years later the
"
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Resim/Picture 3
Desenleri Türk halı motiflerini çağrıştırmakta olan
bu Navaho halısı ise Klagetoh türündendir ve ismini
"Saklı Pınarlar" (Hidden Springs) anlamına gelen
küçük bir yerleşim bölgesinden alır (Lamb 1992:11).
T h is N avaho c a rp e t is a ty p e o f th e K la g e to h and its
nam e com e s fro m a settling place nam ed hidden springs
(Lam b 1992:11)

kabilelerde kadınların dokumacılıkla uğraşm am aları ve
N avaholar arasında dokum acılığın bir P ueblo kadın
tarafından öğretildiği inancının yaygın olması nedeniyle
dokumacılığı Zuni Kızılderilileri'nden öğrenm iş olmaları
olasıdır. N avaho ve Zuni d o k u m aların d ak i te k n ik
benzerlikler de bu varsayımı güçlendirm ektedir (Kent
1985:8).
Yine de Navaho dokumacılığının başlangıcı Canyon
de Chelly'de bir m ağarada yapılan katliam ortaya çıkana
dek öğrenilem em işti. 1804 yılında bir g ru p Navaho,
İspanyol askerlerinden gizlenm ek için b ir m ağaraya
saklanm ışlardı. K ızılderililerden biri, ask erler geçip
gitmekten sevinç çığlıkları atınca, İspanyol askerleri ateş
a ç m ış la r ve m a ğ a ra d a sa k la n a n b ü tü n y e rlile ri
öldürm üşlerdi. N avahoların ölüm korkusu nedeniyle
katliam ın yapıldığı m ağ ara ancak bir yüzyıl so n ra
k e şfe d ilm işti. O y ö re d e tic a re t yap an Sam Day,
Kızılderililerin sığındığı bu mağaraya girince öldürülen
Navahoların üzerindeki dokunm uş giysileri bulm uş ve
müzelere satmışü. Dokuma parçalan arasında basit çizgileri
olan ve daha karışık baklava şekilli desenlerden oluşan
kumaş parçacıkları vardı (Rodee 1981:2). Katliamın yapıldığı
m ağarada bulunan bu kum aş parçacıkları Navahoların
belgelenm iş ilk dokum a örneklerini oluşturm aktadır.

1822 yılında Santa Fe yolunun açılması ile güneybatı
ve doğu arasındaki ticaret bağlan güçlenm iş ve gözler
Navaho dokumacılığına çevrilmişti. 1880 öncesi "Klasik"
dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde semerleri örten
veya kadınların giysi olarak kullandıkları, erk e k ve
kadınlann örtündükleri battaniyeler yapılmaktaydı, özellikle
de 1850 ve 1880 yıllan arasında battaniyeler revaçtaydı.
H atta, "1850 yılında bir N avaho battaniyesi o k ad ar
değerliydi ki, o zaman için yüklü bir m iktar olan altın
olarak elli altın dolarlık d eğer biçilm ekteydi" (Rodee
1981:2).
1848 yılında Meksika, güneybatıyı Birleşik Devletlere
bırakınca Navaholarla olan sürtüşm eler arttı. Navaholar,
İspanyol, P ueblo ve beyaz A m erikalıların y erleşim
bölgelerine saldırm aya başladılar. Bu arada beyazlar
Navaho topraklarını istilâ etm ekle m eşguldüler. D aha
sonra Birleşik D evletler orduları Navaho topraklarına
baskınlar düzenlemeğe başladılar ve çeşitli yerlerde askeri
k a ra rg â h la r k u rd u la r. N ih ay et, fed e ra l h ü k ü m e t,
N avahoları, N ew M ex ico 'n u n d o ğ u su n d a B o sq u e
R odendo'da "rezervasyon" adı verilen K ızılderililere
aynlmış bölgeye yerleştirmeyi kararlaştırdı. 1863 yılında
Albay Kit Carson yönetim inde bir grup asker Navaho
topraklanna girerek çiftliklerini ve sürülerini yok etm iş
ve 800 Navaholuyu da Bosque Rodendo'ya sürm üştür.
Tarihte bu, "Uzun Yürüyüş" olarak bilinir.
Bunu izleyen beş yıllık esaret döneminde Navaholann
hayatlarında ve kültürlerinde önemli değişiklikler olmuştur.
Navaholar, geleneksel yaşantı biçimlerini değiştirm eye
ve tanm yapmaya zorlanmışlardır. Tutsak kaldıklan sürede
d iğ e r k ü ltü rle rle ta n ışm a ları so n u c u n d a , N avaho
dokumalanndaki klasik desenlerin karmaşıklığı artmıştır.
Bu dönem de Navaho kadınlan Amerikan giyim tarzını
benim seyerek battaniyelerini özel günlerde kullanmaya
başlamışlardır.
Nihayet, 1868'de Navahoların Bosque Rodendo'dan
aynlm alarına ve kuzeydoğu Arizona ile kuzeybatı New
Mexico'da kendi to p ra k la rın bir bölümünü içeren, onlar
için aynlmış bölgeye dönmelerine izin verilmiştir. Hükümet,
onları çiftçi yapmayı başaram adıysa da, bu yan göçebe
in sa n la rı y e rle şik b ir h ay a t s ü rm e y e zo rlam ıştır.
1870'lerde dokum a d esenlerinde de değişiklikler
olmuştur. Yatay çizgilerin yerini dikey çizgiler almış ve
k üçük zigzaglar yerine büyük m otifler kullanılm aya
başlanmıştır. Bu arada, bu bölgeye de ulaşan demiryolu
say esin d e N avaholar, yeni boyaları ve yünleri elde
edebiliyorlardı. Bu sayede "göz kamaştıran" diye adlandırılan
dokuma türünü gerçekleşürdiler. Bu aşağılayıcı ismi, eski
tüccarlar, çok renkli, aşın derecede süslü ve zevksiz olan,
ancak o dönem i yansıtan battaniyeleri tanımlamak için
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Resim/Picture 4
Bu Konya halısı da ruhun devam lılığını ve
ölümsüzlüğünü göstermektedir. Kuşlar hayat ve
ruhu simgeler, ejderha ise hayat ağacını korur.
This Konya c a rp e t in d ic a te s th e c o n tin u ity o f th e soul
and its im m o rtality. Birds sym bolize the life and the soul,
d ra g o n p ro te c ts th e life tre e.

S p a n ia rd s c a m e b a c k to N e w M e x ic o in 1 6 9 2 .
lt is thought that the Navahos learned weaving from the
Pueblo slaves o r fro m refugees. As o th er trib e s did not
weave and the belief that a Pueblo wom an taught weaving
to the Navahos is very comm on, they m ost probably learned
it from the Zuni Indians. The similarity between the Navahos'
and the Zunis' weaving techniques lends credence to this
assum ption (Kunt 1 985,8).
The beginning of the Navahos' weaving w as not known
since the Massacre in Canyon de Chelly. In 1 80 4, a group
of The Navaho Indians hid in a cave to p ro te ct them selves
from the Spanish soldiers. While the soldiers were passing
the cave, an Indian cried with pleasure; then the soldiers
killed them in the cave. The cave was discovered a century
later. Sam Day, who w as a craftsm an in the region, found
the clothes o f the Navahos and sold them to m useum s.
Am ong the weaved pieces there were textiles with simple
hires and with more complex square figures (Rodee 1 9 8 1 :2).
In 1 8 2 2 the S anta Fe ro ad w as ope ne d and the
com m ercia l links betw een the southw est and e ast w ere
strengthened and thus the Navaho w eaving becam e the
focus o f interest. The period before 1 8 8 0 is known as the
“C lassical" perio d. In this perio d, the b lankets used as
w om en's clothes or covering the saddle bags were weaved,
particularly betw een 1 8 5 0 and 1 8 8 0 , the blankets w ere
very popular. "In 1 85 0 a The Navaho blanket was so valuable
th a t it was sold fo r fifty golden dollars" (Rodee 1 9 8 1 :2 ).
In 1 84 8 Mexico left the southw est to the United States,
then the con flict with the Navahos w orsened. They began
to a tta ck the regions of the Spanish, Pueblos and white
A m ericans. A t the sam e tim e w hites w ere invading the
Navahos' region. Then the United States Arm y began to
invade the N avahos' region and to establish its m ilitary
headquarters. Finally, the federal g overnm ent decided to
send the Navahos to a region called "reservation" in Bosque
Rodendo. In 1 8 6 3 a group of soldiers ordered by Colonel
Kit C arson invaded th e ir fa rm s and 8 0 0 N avahos w ere
marched to Bosque Rodendo. lt is known as "Long Walking".
G reat changes w ere observe d in the life styles and
cultures of the Navahos during the five years following this.
The Navahos were urged to change their traditional life style
and to take up a g ric u ltu re . D uring th e ir c a p tivity , the
com plexity of classical figures in their weavings increased
as a result o f o th er cultu res. In this period the Navaho
women began to use their blankets on special days accepting
Am erican clothing style.
In 1 86 8 they w ere allowed to leave Bosque Rodendo
and to return to the region reserved fo r them in north east
Arizona and northwest New Mexico. Although the government
could not make them farm ers, they w ere forced to have a

settled life-style.
In the 1 8 7 0 s th e ir w eaving p atte rn s also changed.
Vertical lines began to be used instead of horizontal lines
and big m otives instead of sm all ones.
The Navahos could have new paints and w ools through
the railw ays reaching the region. Thus they produced a
weaving style called "fascinating". This name was used by
old craftsmen to describe the blankets which were excessively
co lo u re d , o rna m e nted and dull but re fle c tin g a certa in
period. Weavers used red, green, purple, yellow and orange
to g e th e r and expressing their im agination.
Railway tra nspo rta tio n caused the change in weaving
styles as well as supplying ready m ade textiles. However
its results was a failure, because at the end of the nineteenth
century, the Navahos weaving was in danger of disappearing.
The craftsm en in the region w ho knew the im portance of
weaving im m ediately understood the significance o f it fo r
the Navaho econom y and fo r themselves. Thus they worked
with the Navahos to increase the quality of the weavings
and they directed them to employ new patterns. The feature
of the new style called "Framed Style" w as tha t the main
pattern was fram ed, lt caused a change in carpet designs.
Charles Am sden states his views as:
"As all pictures w ere fram ed and carpe ts had edges,
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Resim/Picture 5-6
Kum resmi uzun saatler süren bir çabadan sonra
g erçekleştirilir. H erhangi bir m odel yoktur,
herşey Şaman'ın belleğindedir (Van Camp 1992:30),
(Gattuso 1993:235).
Sand picture is developed as a result o f long-hour a tte m pts.
T here is no m odel, eve rythin g is in the S am an 's M ind (Van
C am p 1 9 9 2 : 3 0 ) (G attuso 1 9 9 3 : 2 3 5 ).

kullanmışlardı. Dokumacılar, kırmızı, yeşil, mor, san ve
portakal renklerini biraraya g etirerek hayal güçlerini
ortaya koyuyorlardı.
Dokuma stillerinde değişikliğe neden olan demiryolu
ulaşımı ayrıca hazır kum aşların da gelm esini sağladı.
Ancak, bunun sonucu olumsuz oldu. Çünkü ondokuzuncu
yüzyılın sonlarında Navaho dokumacılığı yok olma tehlikesi
yaşadı. D okum acılığın önem ini bilen re z erv asy o n
bölgelerindeki tüccarlar, bunun Navaho ekonom isi ve
kendileri için ne denli önemli olduğunu çabuk kavradılar.
Bu yüzden tüccarlar dokum acılarla b erab er çalışarak
dokum aların kalitesini arttırarak, onları yeni desenler
kullanmağa yönelttiler. "Çerçeveli stil" olarak bilinen bu
yeni stilin özelliği, ortasındaki ana desenin kenarının
çevrilmiş olmasıydı. O rtadaki desenin bir çerçeve içine
alındığı bu stil, geleneksel Navaho hab desenlerinin büyük
ölçüde değişmesine neden oldu. Bu konudaki değişim ile
ilgili olarak Charles Amsden fikirlerini şöyle dile getirir:
"Bütün resimlerimiz çerçeveli ve halılarımızın etrafının
kenarlı olması, yeni doğmakta olan halı işinin de şüphesiz
b ir ş e k ild e b e y a z a d a m ın e tk is iy le o ld u ğ u n u
gösterm ektedir. Bu, bizde bir hastalıktır. Çizilmiş olan
herşeyin bir üstü, bir altı, iki kenan olmalıdır. Kenarlann
anlamı sanatsal sorunun değişen kavramlannda yatar. Bu
doldurulması gereken bir boşluk yaratır ve böylelikle ayn
ayn geom etrik figürlerin kullanımını gerektirir. Tabii ki
bu bir yeniliktir (Kent 1985:112)".
1880'lerde C.N.Cotton, Lorenze H ubbell ve John
B.M oore gibi önemli tüccarlar Navaho dokumacılığını
geliştirm işler ve kam uoyunun d ik k atlerin i ü zerin e
çekmişlerdir. Cotton hazırladığı katalogda açıklamalar yapar
"Navaholann ve de tüccarlann kazanç sağlamalan için
tek yol onların ticari battaniye dokum alarına ön ayak
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olmaktı. Ben de öyle yaptım, zor ve tutarlı çabalarımın
sonucunda elde edebildiklerimin tümünü satmayı başardım
(Rodee 1981:20)". 1880-1900 yıllarını izleyen yıllarda
N avahoların hayat biçim lerinde büyük değişiklikler
olm uştur. Bağımsız ve kendi kendilerine yeterli hale
gelmekle kalmayıp, beyazlarla ve onlann pazar ekonomileri
ile o la n iliş k ile r in i a r tt ır m ış la r d ı r . B a tta n iy e
dokum acılığından, halı dokumacılığına geçtikleri için,
Charles Amsden bu yıllan "Geçiş" dönemi olarak adlandırır.
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Şark haldan
A merika'da revaçta olmaya başladı. Doğudan, özellikle
Türkiye'den, Kafkasya ve İran'dan gelen halılar Navaho
dokuma motiflerine örnek olmuşlardır. İlginç olan, Türk
halılarını dokuyanlann da Türkiye'nin doğusunda yaşayan,
benzer tezgâhlar ve dokum a tekniklerini kullanan yarı
göçebe insanlar olmasıydı. Böylece, Şark halılarından
esinlenilerek dokunan halılarda göz kamaştıran halılardan
uzaklaşılarak desenli ve daha az renkli halıların dokunması
başlandı. T ü cc arla rın Ş ark h alıların a özgü ö geleri
dokum acılara tanıtm aları olumlu değişikliklere neden
olmuştur. Kızılderili dokumacılar bu ögeleri kullanarak
ve kendilerine uyarlayarak, kendi geleneksel desenlerine
uyan yeni bir anlayış getirdiler. John B.Moore'un "Kristal
Stili", Navaho'lu dokumacılara kendisinin tanıttığı Şark
halı desenlerinin bir sonucuydu. Haç, baklava, dikdörtgen
gibi geleneksel Navaho desenleri çengel, tarak ve nakış
gibi yeni öğelerle birleştirilmişti. Navaholu dokumacılar,
bazı D oğu m otiflerini kabul etm ek le b erab er, Şark
halılarının tıpatıp benzerlerini üretm ediler, b irtakım
ayrıntıları yok ed e rek ve bazı d esen ögelerini yeni
biçimlerde yerleştirerek desenleri daha yalın hale getirdiler.

Desen ÖzeUikleri ve Motiflerin Anlamı
Geom etrik ve çizgisel özellikler Şark halılarında ve
Navaho halılannda rastlanan ortak ögeleri oluşturmaktadır
(Resim I). Şark halılarının başlıca özelliği, göbek diye
tanım lanan büyük bir o rta deseni ve onu çevreleyen
k e n a rla rd ır (R esim 2). A slın d a N avaho d o k u m a
geleneğinde olmayan bu özellik, ortadaki deseni çevreleyen
k enarlı N avaho yer halılarında etkisini g ö ste rm iştir
(Resim 3). Poligon, altıgen ve baklava gibi geom etrik
şekiller Şark halılannm da ana desenini oluşturmaktadır.
Motifler, ortadaki büyük baklava deseni veya madalya,
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it indicates the influence of white men on the carpets, lt is
an illness of ours. All draw ings m ust have a top , a bottom
and two edges. The meaning of the edges is in the changing
concepts of the artistic problem, lt causes a gap to be filled
and requires the use o f sep arate g e o m e tric a l fig u re s.
C e r ta in ly it is an in n o v a tio n (K e n t 1 9 8 5 :1 1 ) "
In the 1 88 0s som e craftsm en like C.N.Cutton, Lorenzo
Hubbell and John. B. Moore im proved the Navaho weaving
and th e y m ade it a fo c u s o f in te re s t. C o tto n m ade
explanations in his catalogue:
"The only way to benefit the Navahos and also craftsmen
was to support their producing com m ercial blankets. I did
so and I m anaged to sell all tha t I gained at the end of my
d iffic u lt and c o n s is te n t a tte m p ts ." (Rodee 1 9 8 1 : 2 0)
During the years following 1 8 8 9 to 1 90 0, the life-style
of the Navahos changed
s ig n ific a n t ly . T h e y
increased their relations
with w hite people and
their m a rket econom y
in a d d itio n to b ein g
independent. As the y
c h a n g e d to c a r p e t
w eaving fro m blanket
w eaving this period is
c a lle d b y C h a rle s
A m sden as the "Tran
sition period".
O rie n ta l c a r p e ts
began to be the focus
of interest in Am erica at the end of the nineteenth century.
The oriental carpets particularly from Turkey, Caucasus and
Iran becam e exam ples to the N avahos1weaving m otives.
lt is interesting th a t those w eaving Turkish carp e ts were
sem i-m igran t peo ple using s im ila r loo m s and w eaving
techniques. Thus leaving fascinating carpets, carpets with
p atterns and less colours began to be weaved, lt resulted
in a p o s itiv e cha n g e . Indian w e a ve rs b ro u g h t a new
u n d ersta nd ing to th e ir tra d itio n a l fig u re s a do p tin g and
em plo yin g these figu re s. The "C rystal style" o f John B.
Moore was a result of oriental carpe t figures introduced to
him by Navaho weavers. Traditional designs such as cross,
diamond shapes and squares were com bined with the new
design elem ents such as hooks, rakes, and em broidery.
Although Navaho weavers accepted som e Oriental motives
they did not produce the same ones, they eliminated some
details and placed som e design elem ents in the new styles
thus they m ade the designs simpler.

Features of Designs and M eanings of Motives
Geometrical and line features are the com m on elements
fo u n d in th e o rie n ta l c a rp e ts and N avaho c a rp e ts
(P icturel). The main feature of Oriental carpets is a central
d e s ig n d e s c rib e d as g ö b e k (m id d le ) and the e dg es
surrounding the göbek (Picture 2). Indeed the feature that
w as found in the Navahos' traditional w eaving influenced
the N avaho flo o r c a rp e ts w ith e d g e d m id d le d esign
(P icture 3). The g e o m e tric a l fig u re s such as p olygo n,
hexagon and square o r medal design in the central part,
usually include other geom etrical features. (Picture 4). Stars,

A ssis. Prof. MELDAN TANRISAL

Resim/Picture 7-8
Dinî tören Şaman aracılığı ile gerçekleştirilir ve hasta
kum resminin ortasında yerini alır. Tören sırasında
Şaman ilâhiler söyler. Yabancıların tören sırasında
fotoğraf çekmesine nadiren izin verilir (Van Camp
1992:31).
R eligious ce re m o n y is p e rfo rm e d thro u g h a S am an and
the ill is in the m id dle a t the sand p ictu re . S am an prays
the religious son gs during the cerem ony. Foreigners are
rarely perm itted to take p hotographs during the cerem ony
(Van C am p 1 9 9 2 : 32).
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izim 2 : T ürk halılarında hayat ağacı motifleri (Erbek 1990:XXVI).
Fig. 2: Life trees m otives used in Turkish carpets (Erbek 1990: XXVI).
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izim I : T ürk halılarında kullanılan kuş motifleri (Erbek 1990:XXX)j
Fig. I : Bird m o tive s used ın TurKisn c a rp e ts (Erbek 1 9 9 0 : XXX).
genellikle d iğ e r g eo m etrik özellikleri de içine alır
(Resim 4). Şark halılarında sık sık kullanılan yıldızlara,
haçlara ve gam alı haça N avaho halılarında ve kum
resimlerinde de rastlanır (Resim 5-8).1 Şark halılarının başka
bir belirgin özelliği de ortadaki baklava deseninden çıkan
çengellerdir (Resim 9).
Şark halılarında kullanılan desen veya motifler belirli
bir anlam taşırlar. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi,
bu m otifler N avaho halılarında kullanıldığında aynı
sembolik anlamlan taşımazlar. T ürk halılarında görülen
kuş motifinin çeşitli anlamlan vardır (Çizim I). Selçuklu
ve O sm anlı bayraklarında sık rastlanan kartal, şahin,
atmaca gibi yırtıcı kuşlar gücü simgeler. Kuş motifi Navaho
hayat ağacında da g ö rü lm ek ted ir (Resim 10). D aha
karm aşık olan Türk hayat ağacında rastlanan kuş motifi
iyi şans, mutluluk, sevinç ve sevgi, ölülerin ruhu, kadınlar,
özlem, haber beklentisi, güç ve kuvvet gibi pek çok değişik
anlam taşır (Resim 11). Unutulmamalıdır ki; kuşlar tannsal
haberciyi ve uzun ömürü de simgeler. Ejderha ile savaşan
Anka kuşu ise baharın habercisidir. H ayat ağacı ise
ölüm süzlük arayışı ve ölüm den sonra hayat um udunu
simgeler (Çizim 2). Çizim 3'de görülen "Canavar Ayaklan"
ise ejderhayı sembolize eder ve amacı kurtlan uzak tutmak,
onlardan korunm aktır. ınsanlar çağlardan beri tehlikeli
bir hayvanı taklit ederek veya benzerini yaratarak onu
kontrol edebileceklerine ve ondan korunabileceklerine
inanırlar. Yırtıcı hayvan şekillerinin halılarda yer almasının
amacı da budur. Çengel (Çizim 4) ve değişik haç şekilleri
(Çizim 5) kem gözlerden korunm ak için T ürk halılannda
sık sık kullanılır, insan gözünün, kötü bir bakışın zararlarına
karşı en iyi koruyucu olduğu düşünüldüğü için stilize

■-------------------------------------------------------------I Kum resimleri Navaho İlâhilerinin resim yoluyla ifade edilmesidir,
llâhileştirilen dualar, mitler, efsaneler ve şiirler tedavi amacıyla
kullanılır. Navaholann ölüm korkusu nedeniyle kum resimleri
ile yapılan dinî törenlerin önemi büyüktür. Şaman hastayı tedavi
eder ve hastanın dünya ile bozulan uyumunu sağlamaya çalışır.
Beşyüzden fazla kum resmi ve ellisekiz farklı dinî tören vardır.
Her hastalık için ayn bir ilâhi söylenir ve ayn bir kum resmi
yapıbr. Bu tören genellikle hoganda (üzeri kubbeli, yuvarlak ya
da altıgen Navaho evi) veya açık havada gerçekleştirilir. Resmin
fonunu kum oluşturur ve boya ile fırça yerine, toz halindeki
mineraller, bitkiler, odun kömürü, mısırunu ve polen serpiştirilerek
meydana getirilir. Çoğu kum resminin boyudan yaklaşık 70 cm.'i
bulur. İç metreyi aşanlann yapımında bir yardımcı gereklidir.
Törenin sonunda, gün ağarmadan önce kutsal figürler yok edilir.
Resmin üzerine yapıldığı kum toplanarak hogan'ın kuzeyinde
bir yere gömülür ve bir kısmı hastaya verilebilir. Eğer bir dinî
tören birkaç gece sürecekse tedavinin her aşaması için farklı bir
kum resm i m eydana g e tirilir (G attusa 1993:235).

izim 3 : Türk halılarındaki canavar ayakları (Erbek 1990:XII).
Fig. 3: Dragon tee t m otives used ın ! u r K i s n carpets (Erbek 1 990: X I'
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.’izim 4 : T ürk halılarındaki çengel motifleri (Erbek 1990:XXII).
F i b . 4 . E " " ’-'-’ ьп c a rp e ts (Erbek 1 9 9 0 : XXII).
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izim 5: T ürk halılanndaki haç motifleri (Erbek 1990:XXI).
Fig.
Cross m otives used ın Turkish carpets (Erbek 1990: XXI).
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crosses, etc. em ployed frequently in the oriental carpets
are seen in The N avaho c a rp e ts (Picture 5-7). A nother
rem arkable characteristic of Oriental C arpets is the hooks
th a t seem to com e from the square design of the central
p art (Picture 8).
Patterns or motives used in Oriental carpets have certain
m eanings. However, as m entioned before, these m otives
do n o t have the sam e m eanings th e y have in N avaho
carpets. The bird m otives seen in the Turkish carpets have
various meanings (figure I). Birds of prey such as falcons,
and eagles found frequently in Seljuk and O ttom an flags
refer to power. The bird m otive is also seen in the Navaho
life tree. (Picture 9). The sam e m otive found in the m ore
com plex Turkish life tree refers to many diverse meanings
as good fortu n e, happiness, jo y and love, souls o f dead
people, w om en, m issing, pow er (Picture 10), lt should not
be forgo tte n tha t the birds also refer to divine m essenger
and long life. The Anka bird fighting with the dragon refers
to Spring. The Life Tree represents looking fo r im m ortality
and the hope o f life a fte r death (figure 2). The "Feet of
dragon" seen in figure 3 sym bolizes the dragon and its aim
is to be p ro te cte d fro m them . Since ancient tim es men
have believed th a t they could co n tro l them and p ro te ct
them selves from them by im itating a dangerous animal or
by creating its sim ilar form . The purpose o f using them in
the ca rp e ts is also the sam e. In Turkish c a rp e ts hooks
(fig ure I ) and variou s cro ss typ e s (fig ure 5) are used

■------------------------------------------------------

I The sand pictures are the expression of Navaho Holy People in
terms of paintings. Prays, myths, legends, poems are used for
treatment. Saman treats the ill and tries to provide his cohesion
with the earth. There are more than five hundred sand picture and
fifty eight different religious ceremony. There is a different religious
song for each illness and a different sand picture is made. This
ceremony is performed either in hogon or in open air places. The
background of the picture is sand and instead of paints and
brushes minerals, plants are used. Dimensions of many picture
is about 70 cm. Holy figures are disappeared before the
beginning of the day after the ceremony. (Gattusa 1993: 235).

izini 8: Türk halılarındaki ibrik motifleri (Erbek 1990 : ?).
F ig . 8 : t v e r m o tiv e s u se d ın T u m s h c a r p e ts (L rp e k 1 9 9 0 : ?).
izim 6: Türk halılarındaki göz motifleri (Erbek 1990:XX).
Fig. 6: Eve m otives used ın Turkish carnets (Frhek I QQO- x xı

izim 7: Türk halılarındaki el. Darmak ve tarak motifleri (Erbek 1990:XVIII)
Fig- 7: Hanri tmppr япп nail motives used ın Turkish carpets (Erbek 1990: XVIII)
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[Çizim 9 : T ürk halılanndaki yıldız motifleri (Erbek 1990:XXIV).
Fig. 9: S tar m otives usea ın Turkish ca rp e ts (Em ek 1 9 9 0 : XXIV).
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Çizim 1O:'lurk lmlılanııdaki şevin, Uzak Doğu'dan Y m g Y a n ^ n o ti^ ^ rije ^ ^ ^ X IlS
F ig . 1O:

Love ın Turkish carp e t, Yıng Yarıg гt ют/е fror 11 the Kar East (Erbek 1990:XIII).

Resim/Pictııre 9

Bu Türk halısında da benzer
motifler kullanılmıştır. Yıldız
mo t i f i h a y a t a ğ a c ı n ı n
sonsuzluğunu gösterir. Göz ve
tarak gibi diğer m otifler ise
korunma amacını taşımaktadır
(Erbek 1990:81).
In th is T u rk is h c a rp e t th e s im ila r
m o tiv e s are a ls o u se d . The s ta r
m o tive re p re s e n t the e n d le ssn e ss
o f th e life tre e . S uch m o tiv e s as
eye and c o m b c a rry the p ro te ctio n
p u rp o s e

arış i z i n i

(E rb e k

1990: 81).
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'tam 11: Türk halılarındaki koç boynum motifi (Erbek 1990:V)
F ig . 1 1 : R am s h o rn s ın T u rk is h C a rp e ts (E rb e k 1 9 9 0 : V).
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12: T ürk halılarından çeşitli insan figürleri (Erbek 1990:VIII).
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fre qu en tly to p ro te c t them selves fro m danger. The eye
m otives produced because of the belief that the human eye
is the b e st p ro te c to r aga inst evil looks, have the same
fun ctio ns. A tria ng le is the sim ple st exam ple o f the eye
m otives. Hand, finger, com b m otives including five points
and five lines (figure 7} represent the belief tha t fingers are
protected from evil eyes. Hand motives combining productivity
and good fortune also is a holy motive., because it symbolizes
the hand of the prophet M oham m ed's sister.
The hand m otive is also used fo r p ro te ctio n against
m agic; the purpose of nail m otives is to p ro te ct birth and
the m a rria g e . C om b m o tive s re p re se n t happiness and
marriage in Anatolia. Water emphasizes importance in (figure
8). The other motives are different expressions of the topic.
The star m otive found in The Navaho carpets representing
the fo u r direction s expresses the p rod u ctivity in Turkish
C arpets (figure 9). The m otive make up of the com bination

arış i ıı n ı

of black and white, Ying Yang (Figure 10), com es from the
Far East and indicates th a t the w eaver is m a rrie d. This
m otive often seen in the Navaho weaving represents the
love and the cohesion between men and women. The points
with opposite colours are used to proof the fact that nothing
in nature is com pletely pure. The m otive called ram loins
represents the productivity, heroism, pow er and m asculinity
in Turkish carpets (figure 11). M oreover it shows tha t the
weaver is happy and it is the expression of him. The human
motives employed the Turkish carpets are used to remember
a human, to the hope of having a child or to inform people
th a t a new child will be born (figure 12) (Erberk 1 9 9 0 : IXXX).
The m eanings of the colo urs and m otives in Turkish
carp e ts are diffe ren t depending on the region. However,
generally the m otives sym bolize religious beliefs, pow er
and the other them es described above briefly. The language
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Resim/Picture 10
Çeşitli kuş motifleri ile süslenmiş
Navaho Hayat Ağacı (Lamb 1992: 37).
N a v a h o L ife T re e o rn a m e n te d w ith
se v e ra l b ird m o tiv e s (L am b 1 9 9 2 : 3 7 ).

edilmiş göz motifinin benzer bir işlevi vardır (Çizim 6).
Nazara karşı en iyi koruyucu stilize göz motifidir. Çünkü
insan gözünün böyle bir koruyucu özelliği olduğuna
inanılmaktadır. Göz motifinin en basit hali bir üçgendir.
Beş nokta ve beş çizgiden oluşan el, parm ak ve tarak
motifleri (Çizim 7) ise Anadolu'da beş sayısının, bir başka
deyişle eldeki parmakların kemgözden korunduğu inancına
dayanır. Verimlilik ve iyi şans kavramlarını da birleştiren
el motifi, aynı zam anda kutsal b ir m otiftir. Ç ünkü
Peygamberin kızkardeşinin elini simgeler. Bazen üzerinde
görülen göz sim gesi elin kötülüklerden koruyuculuk
işlevinin kanıtıdır. El motifi büyüden korunm ak için de
kullanılır, tırnağın amacı ise doğum ve evliliği korum ak
içindir. T arak motifi de Anadolu'da evlilik ve mutluluğu
sim geler. Su yolu ise suyun insan hayatındaki yerini,
önemini vurgular (Çizim 8). Bulut, ibrik gibi motifler ise
aynı tem anın değişik biçim lerde ifadesidir. Navaho
halılarında dört yönü simgeleyen, sık rastlanan yıldız motifi
ise T ürk halılarında verimliliği ifade eder (Çizim 9). Siyah
ve beyazın birleşm esinden oluşan motif, Ying Yang
(Çizim 10), Uzak Doğu'dan gelmedir ve dokumacının evli

olduğunu gösterir. Navaho dokumacılığında da sık
görülen bu motif, sevgiyi ve birleşmeyi, kadın erkek
arasındaki uyum u sim geler. M otifteki zıt renkli
noktalar ise doğada hiçbir şeyin tam am iyle saf
olmadığını kanıtlamak içindir. Koçboynuzu olarak
adlandırılan m otif T ü rk halılarında verimliliği,
kahramanlığı, gücü ve erkekliği temsil eder (Çizim
11). Ayrıca dokumacının mutlu olduğunu gösterir
ve m u tlu lu ğ u n d an dolayı T an rı'y a şükranının
ifadesidir. T ürk halılarında insan figürünün stilize
edilmiş motifleri de bir insanı anmak, çocuk sahibi
olm a um udunu dile g etirm ek veya bir bebeğin
dünyaya geleceğini duyurm ak içindir (Çizim 12)
(Erbek 1990:I-XXX).
T ü rk halılarında görülen ren k ve motiflerin
anlamı dokunduğu yöreye göre değişkenlik gösterir.
Ancak genelde motifler dinî inançları, asaleti, gücü
ve yukanda kısaca değinilen kavramları simgelerler.
H alıların gizem li dili dokum acının b ecerisin i
g ö ste rm e k le kalm ayıp, iste r anlaşılsın, iste r
anlaşılm asın, dünyaya verdiği m esajı iletirler.
Navaho halılarında görülen bu motifler Şark
halılarındaki zengin anlamlı motiflerin sadece birer kopyası
mıdır? Aynı anlamları mı taşırlar? Yoksa h erhangi bir
anlam taşımazlar mı? Bu sorular Navaho ve Şark dokuma
sem bollerinin sırlarını araştırırken sorulm ası gerek en
hassas sorulardır.
Navaho dokumacılığı üzerine pek çok kitap yazılmış
olmasına rağmen, Navaho halılarında kullanılan motiflerin
sembolik anlamlarını etraflıca inceleyen kitap bulmak zordur.
Glayds A Reichard'ın Weaving A Navaho Blanket (Navaho
Battaniyesi Dokumak) adını taşıyan kitabı ona dokumayı
öğreten bir Navaho ailesinin yanında geçirdiği dört yazdan
sonra oluşmuştur. Fakat onun, motiflerin anlamı sorulduğunda
verdiği yanıt gayet basit, "hiç birşey"dir (1974:178).
Reichard, sembolü tanımlarken şöyle der; "Bir grup
insan tarafından hem en ve kendiliğinden tanınan, belli bir
duygusal içeriği veya anlamı olan desen birimi veya bütün
bir kompozisyon". Ve devam eder; "Navaho kadınlarının
kendi desenlerine anlam yüklemeleri mümkündür, hatta
öyle olması beklenebilir. Benim ilgilendiğim, g ru b u n
gösterdiği daha genel tepkidir" (1974:178). Böylece Reichard,
genel ve özel sem boller arasında ayırım yapmaktadır.
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Resim/Picture 11
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Aydın yöresinden karmaşık bir
Hayat Ağacı (Erbek 1 990: 1 5 ).
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of carpets not only indicates the skill of the weaver but also
(whether they are understood or not) transmits the messages.
Are the motives seen in the Navaho carpets only the copies
of the m otives with rich meanings in the Oriental carpets?
Do they have the same meaning? Or do not they have any
meaning? These questions should be asked while investigating
the meanings of symbols of the Navaho and Oriental weaving.
Although many books are written on the Navaho weaving,
it is extrem ely d ifficult to be certain of the m eaning o f the
sym bols found in Navaho carpets.
Glayds A. Reichardis book 'Weaving A Navaho Blanket'
was w ritte n as a result o f her experience w ith a Navaho
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fam ily. Her reply to the question "what is the m eaning of
th e m o tiv e s ? ” is v e ry s im p le "N o th in g " (1 9 7 4 :1 7 8 ).
Reichard defines a symbol as "a com position or a design
unit that has a certain em otional content or meaning, known
by a group of people imm ediately". And he continues as "it
is possible tha t the Navaho wom en could assign meanings
to their figures; even it could be expected. My main point
is the general reaction o f the group" (1 9 7 4 ; 178). Thus
Reichard the general and particular sym bols differentiates.
C harles A m sden in his b oo k 'The Navaho W eaving'
s ta te d the u n certa in nature o f sym bo ls in the Navaho
c a rp e ts . He says "Much o f Indian a rt is influenced by
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Resim/Picture 12
Kum resmi halısı. Asıl kum resminin yapıldığı dinî
törenin amacına uygun olarak bu olağandışı halılar
doğaüstü varlıklar, dünya ve gökyüzüne ait ruhlar,
güçlü yaratıklar ve bitki desenlerinden oluşur.
Tüylere, yılanlara ve kertenkelelere kum resmi
halılarında sık rastlanır. Kum resmi halıları kare
biçiminde dokunur. Her bir rengin anlamı vardır.
Bazı renkler dört ana yönü simgeler. Kırmızı, beyaz
ve mavi gökkuşağının renkleridir. Genellikle fon
kum rengindedir (Lamb 1992: 31).
Sand p ic tu re c a rp e t. S nakes, lizards are o fte n used in
th e s e c a rp e ts . These are w eaved in the fo rm o f square.
Each c o lo u r has a m e a n in g . S o m e re fe r to fo u r m ain
d ire c tio n s . Red, w h ite and blue are th e c o lo u rs o f the
ra in b o w . G e n era lly th e b a c k g ro u n d is in th e c o lo u r o f
th e sand (L am b 1992: 31).

Navaho Weaving (Navaho Dokumacılığı) adlı kitabında
C harles A m sden, N avaho halılarındaki sem bollerin
belirsizliğine değinir. "Pek çok Kızılderili kabilesinin sanat
eserlerinde sembolizm etkisini bu denli gösterirken, neden
Navaho dokumacılığı bundan yoksun olsun?" der ve açıklar;
"Sanırım bunun yanıtı, Navaho dokumacılığının aslında
kabileye ait b ir sa n at olm ayışında yatar. E sasın d a
ispanyolların bir yeniliği olan dokumacılığın, tamamiyle
P ueblo K ızıld erilileri'n d en alındığını g ö rm ü ştü k "
(1972:220).
Sembolizm ile ilgili sorulara Navaholu dokumacıların
da yanıtları farklıdır. O nlar da bazı m otiflerin, Şark
halılarında görülen motiflerin sadece kopyaları olduğu
konusunda hemfıkidirler. G örüştüğüm ünlü Navaholu
dokum acı Pearl Sunrise, T ü rk halılarındaki motifleri
inceledikten sonra Navaho motiflerinin, basit bir motifin
varyasyonları olduğunu belirtmiştir. Ancak bu motiflerin
anlamına gelince, kesin sembolik adam larının olmadığını
söylemiştir. Sunrise, herbirinin hayatla ve günlük şeylerle
bütünleşmiş olduğunu, yalnız varoluş hikayeleri ile bağlanü
k u ru ld u ğ u n d a se m b o lik an lam ların ın ço k zen g in
olabileceğini belirtmiş ve herbirinin Navaholu dokumacılar
için çok kutsal ve m ahrem olmaları nedeniyle kendilerine
saklam ayı yeğlediklerini eklem eyi ihm al etm em iştir.
Bu, ondokuzuncu yüzyılda kum resm i desenlerinin
dokunm uş şekli olan Yei halılarını akla getirm ektedir
(Resim 12). Bu halılar, kum resimlerindeki Kutsal Navaho
insanlarını, Yeileri tasvir eder (Resim 13). Kum resm i,
Navaho dinî törenlerinin önemli bir bölümünü meydana
getirir ve karışık desenleri ezbere bilen Şamanlar tarafından
gerçekleştirilir. T örenin yararlı olması için desenlerin
k u su rsu z olm ası g e re k ir. A ncak in sa n o ğ lu kalıcı
k u su rsu zlu ğ u yaratm az. Ç ünkü o sa d ec e tan rılara
mahsustur. Bu yüzden kum resimleri yaratıldıktan sonra
yok edilmelidir.
Nitekim kutsal motiflerin tekstilde kalıcılığı konusunda
Navaholar arasında anlaşmazlıklar çıkmıştır. Bazılarına
göre benzeri desenleri kullanan dokumacılar bu şekilde
kutsal ruhlara hakaret ettikleri için günaha girmektedirler.

Dindar Navaholar, kum resimlerinden halı dokuyucularının
sonunun hastalık, hatta ölüm bile olabileceğine inanırlar
(Kaufman 1985:78).
Farklı türlerde Navaho halıları incelendiğinde Şark
halıları ile aralarındaki benzerlikler hem en farkedilir.
Bununla beraber, motifler arasında hiç anlam benzerliği
yoktur. Türk haklarında motifler nadiren kutsal bir anlam
taşırlar. Oysa Navaho dokum a geleneğinde bunun tam
aksidir. Yalnız Navaholar motiflerin anlamlarını saklamaya
özen gösterirler. Bu da anlayışla karşılanmalıdır. Çünkü
birtakım inançları sorgulamadan onlara saygı gösterm ek
gerekir.
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The Languages of Turkish and Navaho Carpets

Assis. Prof. MELDAN TANRISAL

symbolism why does the Navaho weaving use that?" and
he continues "I think the answer is that because their
weaving is not one that belongs to the tribe. The weaving
was an innovation of the Spaniards and it was taken from
the Pueblo Indians." (1972:220).
The answers of The Navaho weavers to the questions
on symbolism are different. They agree on the fact that
some motives are just the copies of the motives seen in
the Oriental carpets. Pearl Sunrise, a Navaho weaver
whom I interviewed, after reviewing the Turkish carpet
motives, stated that the Navaho motives were just simple
variations of the Turkish m otives. He stated that the
meanings of these motives did not have definite meanings.
This is similar to the Yei carpets that are the weaved
examples of sand picture designs of the nineteenth century

R esim /Picture 1 3
Yei halıları Navaho'lann tanrılarıyla iletişimini sağlayan
doğaüstü "Yei", Kutsal Kişileri tasvir ederler. Dinî
törenler yapılarak ulaşılan Kutsal Kişilerin hastalan
iyileştirme gücü olduğuna inanılır (Lamb 1992: 33).
Yei carpets describe the Holy People "Yei" who provides
com m u nication of N avahos with th eir G ro d s. T h e y
believe that Holy People have the ability to recover the
ill people (Lamb 1992: 33).

ап> 1 1 9 9 7

(Picture 11). These represent holy Navaho people, Yeis
(Picture 12). Sand pictures make up a significant part of
the Navaho's religious ceremonies.
When analyzing both types of carpets many similarities
are found. However, there is no correspondence between
the meanings of the motives. In Turkish carpets motives
rarely have holy meanings. But it is the opposite in the
Navaho weaving. Navahos hide the meanings, lt should
be respected. * *

A c a b a

І Г 'ІШ

'Sî

T lS'" (’SU I

Kelimeleri Arasında bir İlişki Var mıdır?

Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel*
Bilindiği üzere, k ültürün, ona pek çok açılardan

bir "reconstruction" (yeniden yapılanma) şem asına göre

yaklaşılmış olmakla, türlü türlü, yüzlerce tarifi yapılmıştır.

dizilirler. Bu dizilişte, ilkel ve geri denen toplum lar en

Bunlar arasında, "Kültür, insanın, kalıtımla getirm eyip

alta, ileri denenler, en üste konur. Morfolojik modele ise,

doğaya yapmış olduğu bütün katkılarıdır" tarifi, hiç gizli,

böyle bir "reconstruction" şem asının, çöm lekçi çarkı,

ö rtü lü b ir "teori" ihtiva etm iy o r g ö rü n ü m ü n d ed ir.

bakır üretimi, alaşım tekniği, altın para tedâvülü, theoria

"UNESCO", kültürü, "Bir insan grubunun kendi tarihi

d ü ş ü n c e s i g ib i b ir ta k ım k ü ltü r " in k ılâ b " la rın ı

hakkındaki bilinci" olarak tarif etmektedir. Halı kültürü

açıklayamadığı kanısından yola çıkılır. Bu modele göre,

de bu tarifler içerisinden algılanabilir.

h er bir kültürü doğup, gelişip, ölen bir bağım sız canlı

Yine bilinm ektedir ki, "kültür"ün manâsını anlamak

yapı gibi alıp, onun m orfolojisini, yani, dış şeklini

üzere, bir takım kültür teorileri geliştirilmiş, kültüre dair

incelemelidir. Landsberger'in "rûhî antropoloji" dediği

v a rsa y ım la r yapılm ış, ça lışm a h ip o te z le ri o rta y a

s tr ü k tü r a lis t m o d e lle , k ü ltü r le rin bu tü r d ışta n

konmuştur; kültürü açıklama modelleri oluşturulmuştur:

incelenm esine karşı çıkılır. Bu m odele göre, kültürlerin

"Irkçı model", "evrimci model", "morfolojik model", "rûhî

b ü n y eleri, iç yapıları, strü k tü rle ri, yüzey d en değil,

antropolojik model", "Panbabilonist model", "fizyolojik

diyalektik bir tartışm a ile, derinden giderek ortaya konur.

model" gibi. Bunlara ek olarak "diffüzyonist model",

Çünkü, dış yapıyı iç yapı düzenler. Kültürdeki düşünce

"paralelci model", "dairesel model", "spiral model" gibi.

ile kültürdeki dış yapı bu suretle birbirlerinden ayrılır.

Bu m o d e lle ri, bize, L a n d s b e r g e r g ö s te r m iş tir .1

İncelenen h e r bir k ü ltü r parçası, bütü n e varm ak için

"Irkçı model"e göre, şöyle bir bedende şöyle bir ruh

kullanılır. Öyle ki, kültürler, birbirlerine benzerler. İnsan,

bulunur; o ruh, şunları şunları yapar. "Evrimci m o d e lin

kendi k ü ltü rü n ü in c e le rk e n , öaj& asînın k ü ltü rü n ü

iki türü bulunm aktadır; birisi Hegel'e, ötekisi D arw in'e

inceliyorm uş d uygusunu taşırsa, k ü ltü rler arasında,

dayanır. H egel'e dayalı "evrimci m o d e le göre, insanın

belgelendirilmemiş olan bir takım akrabalıklar kurmaktan

tarihi, ya "Geist"ın -ki, biz, ona, tm veya tin diyoruz ve

vazgeçerek, ancak, dünya kültürüne ulaşabilir. Bu ulaşımı

onunla da akıllı ve canlı bir ilkeyi anlıyoruz-, ya da

g erçek leştirm ek için, pek çok belge incelem ek, alanı,

" M a d d e n in , "diyalektik terakkî (progres) yasası"na

işin uzm anlarına bırakm ak gerekir. Araştırıcıyı iç yapıya

uygun biçimde, tez-antitez-sentez'den ibaret üçlü adımlar

götüren olay, dilidir. Yani, bir kültürün iç yapısını anlamak

atm asıyla oluşur. Veya, toplum , A uguste C om pte'un
geliştirmiş olduğu modele göre, "teolojik-metafizik-pozitif1

Ш * Felsefe Tarihçisi,
B a ş b a k a n lık A ta tü rk K ü ltü r M e rk e z i A slî Ü yesi.

zihniyetlerden geçer. D arw in'e dayanarak geliştirilen
evrim ci m odele g ö re, insanın tarihi, organik dünya
tarihinin bir uzantısıdır. D aha doğrusu, onun evriminin
yüksek bir derecesidir. Bu modele göre, insan tarihinin
Ikültür olayları, bilim ve tekniği ölçek olarak kullanarak,

i Landsberger, "Ön Asya Kadîm Tarihinin Esas Meseleleri",
II. T T Kongresi Zabıtları, 1937. Bu aynı m etin ikinci kez
yayınlanmıştır. Bkz., Kemal Balkan, "Eski Önasyada Kut (veya
Gut) Halkının Dili ile Eski T ürkçe Arasındaki Benzerlik",
Erdem, 6,17 Mayıs 1990,1992, s.362.
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ls There Any Relationship Between the Words

Prof. Mübahat Türker-Küyel*
As is known, culture has been defined in numerous

assumption, cultural events of man's history are ranked

way£ as it has been approached different angels. Among

based on a reconstruction scheme using science and

therti, there is the definition of culture as "culture is the

technology as a scale. In this order, the societies called

contribution of human beings to the nature not brought

primitive are placed at the bottom, others called developed

by tı s inheritance" seems not to include an explicit "theory".

at the top. The morphological model begins with the fact

U N dSCO described culture as "the consciousness of a

that a reconstruction schema can not explain such cultural

group of people of its own history". Carpet culture also

revolutions as potter's wheels, production of coppers,

falls under these definitions.

alloy techniques, gold money and the idea of theoria.

Again it is well-known that to comprehend the meaning

According to this model, each culture should be regarded

of "culture", a number of cultural theories have been

as an independent living body and its m orphology or

developed and some assumptions on culture and research

outside scope should be studied. The Structuralist model

hypotheses have been developed, models such as the

called by Landsberger a psycho-anthropological model

"racist model", "evolutionary model", "morphological model",

rejects such external analysis of cultures. According to

"psychological antrophological model", "panbabilonist

this model, internal structures of cultures are analysed

model" and "physiological model" have been developed to

profoundly with dialectical discussions rather than surface

define what culture is. In addition to them, other models

analyses, because it is the internal structure that organises

are "diffusionist model", "parallel model", "circular model",

the outside structure. Thus, views and external structures

and "spiral model". These models have been shown by

in culture are separated. Each cultural part analysed is

Landsberger1.

used to achieve the whole. Cultures are similar to one

According to the "racist model", such a soul exists in

another. If one, while analysing his own culture, feels that

such a body; this soul does this and that. The "Evolutionary

he is analysing another culture he may reach a world

model" has two types: one based on Hegel, the other on

culture and renouncing the establishment of some non

Darwin. The evolutionary model based on Hegel suggests

documented relationship between cultures. In order to

that the history of man includes Geist or Material, their

achieve this, it is n ecessa ry to review hundreds of

dialectical progress, and ultimately three steps, thesis-

■--------------------------------------------------------

antithesis-synthesis, in accordance with the "dialectic

* Philosophy Historian,

progress law". Or, according to the model developed by

Member of Atatürk Culture Center of the Prime Ministry.

Auguste Com te, society passes through theological,

I Landsberger, "Ön Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri", ll.

metaphysical and positive phases. According to the other

T T Proceedings. 1937. The text is published for the second

evolutionary model based on Darwin, the history of man

time. See, Kemal Balkan, "Eski Ön Asya'da Kut (veya Gut)

is an extension of the history of the organic world. In other

Halkının Dili ile Eski Türkçe Arasındaki Benzerlik", Erdem, 6,

w ords, it is a high level of its evolution. Due to this

17 May 1990, 1992, p. 362.
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Acaba "ISTAR", ISPAR <ISB\R) ve STROMATEİS" ('STROM ATEŞ') Kelimeleri Arasında bir İlişki лаг mıdır?
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için, yol, o kültürde kullanılan dili anlam a yoludur. Bu

m eselâ, naggar, nacar gibi kelim eler, birçok yabancı

incelem eyi g erç ek leştirm ek için, o dilin o k ü ltü r ile

dillere geçmiştir. Sumerliler, bu m eslek kadrosuna daha

zam andaş olması da şa rt değildir. İç yapı, bazen, yazı

bir çok m eslekleri eklem işlerdir.5 Bu m eslek adlarının

gibi manevî bir etm enle değişebilir; bazen de din gibi

bazıları, bugün hâlâ T ü rk çed e yaşam aktadır (altın ve

manevî bir etmenle değişmeyebilir. Panbabilonist denen

g ü m ü ş işley ic isi= k u -d im " k u y u m c u g ib i). Veya

modele göre ise, ele alınan kültür, ilkin ana öğelerine

Mısırlılarınkine benzer durum dadır [mesahacı=se-gid,

aynlır; sonra, her bir öğe, Babil kültürüne indirgenir. Bu

ip çe k en . T ıpkı "h arp ed o n ap t"

(ip g erici) g ib i].6

sırada, belge zincirleri oluşturulurken, "interpolation",

E lim izde, b u g ü n , b ir de N iğde-B or y ö re sin d e

"restitution", "reconsruction" gibi, doldurm a, onarm a

kullanılmakta olan halıcılıkla ilgili terimler bulunmaktadır.

ve tekrar yapılanma gibi işlemlere baş vurulur. Hrozny,

"Istar dokumak-halı dokumak", "ıstar ağacı=halı tezgâhı",

bu m odel yoluyla, G irit ile P re v ed ik k ü ltü rü n d e
okunm am ış yazıları okuyabilm iştir; ama, o, açıklam a

"ıstar tarağı=tarak", "ıstar bıçağı", "ıstar ipi", "direzi",
n
(yatay iplik), "geçgi" gibi.’

m odelini veya varsayım ları, hem ence, gerçek yerine

Bunlar içerisindeki "ıstar" yukarıda geçen, Proto-

almamaya da dikkat etmiştir. "Dairesel (cycloıde)" model,

Fıratça, "dokumacı=ıspar" veya "ısbar" ile ilgili olabilir

e v re n d e , g ök cisim lerin in , "d e v re "lerin e dayanır.

mi?

"Devre"ler, sonsuz olarak tekerrür edeceği için, kültürler
O
de, tarih de, tekerrü rd en ibarettir."

(M.S.II.yy.) Halılar-Stromate.k veya Stromates adını vermiş

Yine, P atristik D evir filozoflarından C lem ens'in

Halı kültürü hakkında, bu m odellerden hangisi bir

olduğu felsefî eserinin " bu başlığında geçen isim ile, acaba,

çalışm a hip o tezi o la ra k k u llan ılm ış o lu rsa o lsun,

"ıspar" veya "ıstar" kelimesi arasında filolojik bir ilişki var

k ü ltü rle rin k arşılaşm ış, etk ile şm iş ve b irb irlerin in

mıdır? Eğer, varsa, dil, kültürü taşıyan en önemli vasıta

içerisine artıklar (survivance) bırakmış oldukları vakıası,

olduğu için, acaba yeni bir kültür karşılaşm ası misâli

esas olarak, gözlerden uzak tutulmamalıdır. Halı kültürü

önünde mi bulunmaktayız?

için de durum aynı olsa gerektir. Bunu bize, asıl, sanat
ta r ih ç ile r i s o m u t ö r n e k le r iy le g ö s te r e b ile c e k
d u ru m d ad ırla r. E ğer, belli ve çok spesifik açılara
yerleşm eksizin ve k ü ltürü m edeniyetten ayırm adan
b ak a ca k o lu rsa k , ö n ü m ü z e, h e m e n , k ü ltü rü n ve
medeniyetin, ilkin, nerede ortaya çıkmış olduğu sorusu
d ik ilir. L a n d s b e r g e r bu k o n u y u da işle m iştir. '

2 M übahat Türker-Küyel, "Edebiyatım ızda Sum erli Kültür
İzleri Var mıdır?", Erdem, 6, 17 M ayıs 1990,1992, s. 362.

L andsberger, bu incelem esinde4, "Proto-Fırat" adını
verm iş olduğu, M ezopotamya'da Sum erlilerden önceki

3 Landsberger, "Mezopotamya'da Medeniyetin Doğuşu", Dil

kültürde, bir meslekî sınıflaşma vâkıası olduğunu ortaya

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı 3,1944, Mart-

koym uştur: "...meslek isimlerinin daha Proto-Fıratlılar

Nisan, 419-429. Almancası: "Die A nfangef der Zivilisation

zamanından kalma olduğunu isbat edebiliriz. Öyle ki en
eski vesikalar ortaya çıktığı zaman, bu mesleklere tekabül
eden yazı işaretlerini okuyabiliyoruz. M ısır ile burada

in M ezopotamian (Zuzam m eniassung)" , aynı yer, s.431437.
4 A .g.e., s. 426. Almancası, s.436.

bir m ukayese yapm adan şunu söyleyebiliriz ki, yüksek
teşkilâtlı şehir de, bu sahada m eslekî sınıflaşmanın bir

5 A .g.e., s. 426.

şâhididir. İkinci kültür devrinin sonundan itibaren, belki
de d ah a eski zam anlara irca edilen "çiftçi=engar",
"bahçıvan=nukarib", (muhtelif nevi) çoban=sipad, kabar,

6 A .g . e., v e , B k z ., A y d ın S a y ılı, M ıs ır lıla r d a

ve

Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Ankara
1966, TTK, s. 63 ve arkada resim levha:VII.

nagad, udul", "balıkçı=suhadak" ve bunlardan başka,
"aşçı=nuhadim", "demirci=simug", "marangoz=nangar",

7 Bu terimler, Tıp Tarihçisi, Dekan (Çukurova Üniversitesi),

"çilingir=tibira", "berber=kinda", "çam aşırcı=aslak",

Sayın Profesör Dr. liter ö zel tarafından m erhum annesi,

" d o k u m a c ı = ıs p a r"

h a h dokuyabilen, A yşe Uzel (1921-1991) 'den n aklen

(A lm a n c a m e tin d e , s .4 3 6 ,

ısbar=W eber), "saraç ve kunduracı= askap", "kam ış
örücü=addup", "çanak çömlekçi=pahar", "duvarcı=sidim"
gibi m eslek erbabı da görülür. Sayılan bütün bu meslek

derlenm iştir. K endisine burada teşekkürlerim i sunarım .
8 F.U eberw eg, Grundriss der Geschichte der Philosophie,
H rsg.von B ernhard Geyer, Benno Shwabe Verlag, Bâsel,

isim leri "Proto-Fıratçadır". Bütün bu kelim eler, Babil

1951 (1927), s.62-66; E tienne Gilson, La Philosophie A u

kültürünün sonuna kadar yaşamıştır. Hattâ, bunlardan,

Meyen Age, Payot, Paris 1944.
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ls There Any Relationship Between the Words "ISTAR", 1SPAR" (ISBAR) ve "STROMATEIS" ("STROMATES") ?
Prof.

M Ü В A H AT

TÜRKER-KUYEL

documents and to leave the field to experts. What leads

occupational titles5. Some of these job titles are still used

the researcher to the internal structure is the language of

in Turkish (kudim=kuyumcu= jeweller) or in a situation

its culture. Thus to comprehend the internal structure of

similar to those of Egyptians (mesahaci (land surveyor)=se-

a culture, the understanding of its culture must be used.

gid, ip çeken; as in 'harpedonapt')6.

lt is not necessary for the language to be within the same

We have some other terms on carpet-weaving used in

period with the culture. Sometimes internal structure can

the Niğde-Bor region such as "ıstar dokumak=hali dokumak"

change with a moral factor as writing or sometimes it is

(weaving carpet), "ıstar ağacı=halı tezgahı” (loom), "ıstar

not changed with a moral factor as religion. According to

tarağı=tarak" (hackle), "ıstar bıçağı" (knife), "ıstar ipi" (carpet

the panbabilonist model, culture focused is firstly divided

fib re ),

into main elements; then each element is reduced into
Babil culture. While establishing document chains, such

"d ire z i (h o riz o n ta l fib re ),

and

" g e ç g i" 7.

Can the word 'ıstar' be related with 'weaver=ispar' or
with 'isbar' in Proto-Euphrates?

methods as interpolation, restitution and reconstruction

Again can the words of the title of a philosophical

are em ployed. Hrozny, via this model, could read the

book8 by Clemens (A.D ll c.c), a Patristic Age philosopher,

unread writings of Girit and Prevedik cultures but he paid

'Carpets=Stromateis' or 'Stromates' be related with 'ispar'

attention not to conside r the explanation m odel or

or 'ıstar'? If related, as language is the m ost important

hypothesis as reality. The circular (cycloid) model is based

means of expressing culture, are we face to face with a

on the circles of sky objects in the universe. As circles

new cultural connection? « »

will be repeated endlessly, accordingly cultures and history
will also occur endlessly2.
Regardless of which model described above is used
as a research hypothesis on carpet culture, the fact that
cultures met, influenced one another and left traces of
these influences must be taken into consideration. The
same thing also applies to art culture. In fact, art historians
could show this with concrete examples. If we deal with
culture w ithout se pa ra tin g civilisation and w ith out
considering specific aspects, the question "where did
culture and civilisation occur for the first time?" appears.
La n sb e rge r also dealt with this q u e stio n 3. In his
investigation4, Landsberger reveals that there is an

2 Türker-Küyel, Mübahat. "Edebiyatımızda Sümerli Kültür İzleri
Var M ıdır?”, Erdem , 6, 17 M ay 1990, 1992, p.362.

occupational classification in the Mesopotamian culture
3 Lansberger. "M ezopotamya’da Medeniyetin Doğuşu", Dil ve

before Sumers, what he calls 'Proto-Eupharets': " ... we
could prove that job titles come from Proto-Euphrates.
Looking at the oldest docum ents of that time, we can

Tarih-Coğrafya Faculty Journal, vol.2, no.3, 1944, MarchApril, pp. 419429. In German, "Die Anfangef der Zivilisation
in M e zo p o to m ia n (Z u za m m e n ia ssu n g ), p p .4 3 1 -4 3 7 .

easily read the signs corresponding to these jobs. Without
comparing with Egypt we could state that the cities with

4 /bid., p. 426 German p. 436.

a high level of organisation are also w itn esses of
occupational classification. Since after the second cultural

5 Ibid., p. 426.

revolution, the following job titles, perform ed since the
a n cien t tim e s, have been seen: 'fa rm e r= e n g a r‘,

6 Ibid., Also see Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda

'gardener=nukarib', 'shepherd=sipad, kabar, nagad, udul',

Matematik, Astronom i ve Tıp, Ankara 1966, TTK, p.63 and

'fisherman=suhadak', 'cook=nuhadim', blacksmith=smig',

the picture VII.

'carpenter=nangar', 'locksm ith=tibira', 'barber=kinda',
'laundryman=aslak', 'weaver=ispar' (in German text, p.

7 These terms were directly gathered by Dean Prof. liter Uzel's
mother, Ayşe Uzel (1921-1991) who could weave carpets.

436, lsbar=Weber), 'saddler or shoemaker=askap', reed

I am very grateful fo r this contribution.

weaver=addup', 'potter=pahar', 'bricklayer= sidim '. All
these occupational titles are in Proto-Euphrates". All these

8 F.Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie,

words existed until the end of Babil culture. Even some

Hrsg. Von Bernhard Geyer, Benno Shwabe Vertag, Basel,

words such as naggar and nacar were borrowed by other

1951 (1927), pp. 62-66, Etienne Gilson, La Philosophie Au

languages. Sum erians added som e others to these

Moyen Age, Payot, Paris, 1944.
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Hakkında
Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı*
Halı ve kilimler başlangıcından itibaren insanların
yalnız fizikî ihtiyacını karşılam ak için yapılmamış, ruhî
isteklerine de cevap vermiştir. Dinî inançlar ve ritüel hayat
insanın ru h u n u , felsefî düşüncesini zenginleştirir ve
geliştirir. Bu zenginleşen ve gelişen olgu, sanatkârı da
sanat eserini de çeşitli şekillerde etkiler. El sanatlan içinde
yer alan halı ve kilimlerdeki motif ve kompozisyonlara
bakm ak bu durum a ışık tutmaya yeterlidir.
Kültürün derinliklerinden kaynaklanan motifler zaman
içinde değişerek, toplumdaki aynı duygu ve düşüncelere
sahip olan sanatkârın rep e rtu a rın ın bitip tü k en m ez
kaynağını oluşturur. Türklerin İslâm'dan önceki inanç ve
âdetleri, İslâm'ı kabullerinden sonra da yaşamakta devam
etmiş; hatta onlardan bazıları günümüze kadar gelmiştir.1
İslâm'ın soyut olan "Allah" kavramı hiçbir şekille-tasvirle
ifade edilemez. Bu durum M üslüman T ürk sanatkârını
zaman zaman kendi kültüründen gelen ikonografik şekil
ve motiflere başvurmaya sevketmiştir. Bu, sanatın bütün
dallarında olduğu gibi, halı ve kilim desenlerinde, motif
ve kompozisyonlarında dikkat çeken bir özelliktir. Halı ve
kilimlerde birtakım desenlerin yanısıra stilize hayvan ve
bitki motifleri ile soyut geometrik şekiller de kullanılmıştır.
İstanbul T ü rk ve İslâm E serleri M üzesi'nde 283
envanter numaralı 84 x 118 cm. ölçüsündeki bir XVIII,
yüzyıl halısı Konya'da dokunm uş olmalıdır.- Halinin dış
kenarındaki ince bordürde, bir karenin kenarlarından dışa
doğru dikdörtgen çıkıntılar yapan şekiller sırası yer alır.
Ejder olarak nitelendirebileceğimiz, baş aşağı ve baş yukan
sarmal bir bitki dalı ile birlikte görülen enli bordür, halıyı
çevrelemektedir. Halının ana motifini ve kompozisyonunu

Resim /Picture I
* Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji - Sanat
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi.
1 A. İnan, "İslâm Türklerde Şamanizm Kalıntıları", Makaleler
ve İncelemeler I, Ankara 1987, s. 454-455; "Müslüman
Türklerde Şamanizm Kalıntıları", a.g.e., s. 462-479.
2 Turkish Handwoven Carpets, THC PATTERN CODE 0092,
T.C. K ültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.

Konya, 18, yüzyıl, İstanbul Türk ve
İslam Eserleri Müzesi, Env.No: 283.
Konya, 18th century, İstanbul Turkish
and lslamic Arts Museum, Inv. No. 283
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Prof. Beyhan Karamağaralı*
Carpets and kilims since their origin, were not created
just for meeting man's physical needs but also for their
psychological wishes. Religious beliefs and ritual life enrich
and develop philosophical thoughts and the soul of man.
This influences both the artist and his work in various ways.
Just by looking at the motifs and compositions in the carpets

R esim /Picture 2

and kilims makes this evident.
The motifs stemmed from the depths of culture change
over time and provide an endless source for the artist's
repertoire reflecting the feelings and views of society. The

Yıldız-haç kompozisyonu.
Star-C ross co m p ositio n.

beliefs and traditions of Turkish people before Islam continued
after the conversion to Islam and some have even persisted
to modern tim es1. The artificial 'Allah' concept in Islam
cannot be expressed in any motifs or patterns. This belief

Another similar example is a Kars carpet. In this Kars carpet,
the star com position is huge and only half of the

has made Turkish artists, (at least some), use iconographical
figures and motifs coming from their own culture. This is

cro ss shapes filling the spaces can be o b se rve d 3.
The star motifs of the carpet at the Turkish and Islamic

a recognized feature in the motifs, figures and compositions
in carpets and kilims as well as in all branches of art. In

Arts Museum are very similar to that of Uyghur's Chotcho
fre s c o e s dated to the 9th and 10th c e n tu rie s 4.

addition to some patterns, stylized animal and plant motifs
and arbitrary geometrical shapes have also been used in
carpets and kilims.
The carpet dated to the 18th century (84x118 cm.),
exhibited at the Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum
with inventory number 283, must have been woven in

This star-cross creation is also seen in brick compositions
on the Tomb of Aişe Bibi (11th century) near Djambul Station
of the Turkistan-Siberia railway and in crown gate of the
Tomb of Nasr b. Ali (1012-13) in Uzghent5 which was also
brick-constructed. This figure can also be found on the door
of Ribat-i Melik of the Great Seljukians and clarifies the origin
of this composition6.

Konya2. In the thin bordures at the outer edge of the carpet,

■------------------------------------------------------------

rectangular shapes beginning from the edge of a square
to the outside are positioned. The carpet is surrounded by
a large bordure seen with a spiral bough that is an upside
down cycle which can also be described as a ..ragon. On
the part of the main motif and composition, there is a
combination of stars created by an arrangement of octagons
filled with flower-bough. The spaces between the octagons
are filled with cross-like shapes stemming from a single
point, crossing each other and having sharp arrow-like
edges; and thus, all the main composition is completely

* Hacettepe University, Faculty of Letters,
Archeology and Art History Department.
1 İnan, A. islam Türklerde Şamanizm Kalınblan (Makaleler ve İncelemeler
I , pp.454-455), Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıplar/ (Makaleler
ve İncelemeler, pp.462479, TTK, Ankara 1987.
2 Turkish Handwoven Carpets, THO PATTERN CODE 0092, Ministry
of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, Ankara 1987.
3 Kişioğlu, N. Türk Dünyasında Ortak Motifler, Ankara 1995, Picture
145.
4 Gabain, A.v. Daş Leben im Uigurischen Königreich Von Qoco (8501250), Textband, Wiesbaden 1973, pp.101-105.
5 Cohn-Wiener, E. Turan, Berlin 1930, Picture XI; Yaralov, Y. Ш Х ІІ
Yüzyılarda Orta Asya'da Mimari Abideİer", Milletlerarası Türk Sanatları
Kongresi, Tebliğler, pp.401407, Picture 20.
6 Cezar, M. Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, p.190.

filled without leaving any space. The main colours used in
the carpet are naphtha green, yellow and orange-like red.
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teşkil eden kısım da ise, içinde çiçekli bir dal bulunan
sekizgenlerin ardarda sıralanmasından doğan bir yıldızlar
kom pozisyonu bulunur. S ek izgenler arasın d a kalan
boşluklara bir noktadan çıkan ve birbirini kesen, uçları
sivri ok şeklinde nihayetlenen haçvari şekiller yerleştirilmiş
ve bütün ana kom pozisyon hiç boşluk bırakılm adan
doldurulm uştur. Halıda belli başlı olarak neftî, sarı ve
turu n cu m su kırm ızı renkler kullanılm ıştır. Bu halıya
benzeyen diğer bir örnek bir Kars halısıdır. Halıda yıldız
kompozisyonu çok iri olup, aralardaki boşlukları dolduran
sivri uçlu haçvari motiflerin ancak yanlan belli olmaktadır.'
T ürk ve Islâm Eserleri M üzesi'ndeki halıda bulunan
yıldız motifleri, Uygurlara ait IX.-X. yüzyıllardan kalma
Hoco (Chotcho) fresklerindeki halılarda sıralanan yıldız
kom pozisyonu ile büy ü k benzerlik a rz etm e k te d ir.4
Bu yıldız-haç terkibi Türkistan-Sibirya demiryolunun
Djambul Istasyonu'nun yakınındaki Aişe Bibi Türbesi'nin
(XI. yüzyıl) tuğla örgülü kompozisyonlarında ve Uzgent'teki
yine tuğladan inşa edilmiş olan Nasr bin Ali'nin Türbesi'nin
(1012-13) taç k apısında da g ö rü lm e k ted ir.5 B üyük
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S elçuklulara ait Ribat-ı M elik'in intaç kapısında da
bulunması6 bu kompozisyonun menşeine ışık tutmaktadır.
Taş üzerine aynı terkibin işlendiği diğer bir örnek XII.
yüzyıla ait Anadolu'daki Kars-Ani Sarayı'dır. Bu eserde taç
kapının alınlığını yıldız-haç motifleri kaplar. Konya Alâeddin
n
Camii'nin taçkapı kem er tablasında görülen motifler de'
yine taş üzerindeki örneklerdir.
Söz konusu kompozisyon sadece taş üzerinde değil,
çini duvar kaplamalan halinde de kullanılmıştır. Konya Kılıç
3 N. K işioğlu, Türk Dünyasında Ortak Motifler, Ankara 1995,
Resim 145.
4 Av. Gabain, Daş Leben im uigurischen Königreich Von Qoco,
(8 5 0 -1 2 5 0 ), T e x tb an d , W ie sb a d e n 1973, s. 101-105.
5 E. Cohn-W iener, T uran, Berlin 1930, Resim XI; Y.Yaralov,
"VIII.-XII. yüzyıllarda O rta A sya'da M im arı A bideler",
Milletlerarası Türk Sanatlan Kongresi, Tebliğler, Ankara 1962,
s. 401407, Resim 20.
6 M.Cezar, Türklerde Şehir ve M imarlık, İstanbul 1977, s. 190.
7 M .Ö nder, M evlânâ Şehri Konya, A nkara 1971, s. 103; H.
Karam ağaralı, "Konya Ulu Camii", Rölöve ve Restorasyon
Dergisi, ГѴ, 1982, Resim 3.
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Another example on which the same composition was
used is Kars-Ani Palace in Anatolia (12th century). In this

stemming from the yellow point at the center and determine
the four directions. A.Stein has found a latch sign in Tun-

work of art, the forehead of the crown door is ornamented

huang belonging to the 9th-10th centuries. This motif
symbolizing the divine power also expresses holy aspects19.
The four directions have been considered holy in China
since the Chao period (1600 BC). These direction signs

with star-cross motifs. The motifs seen on the arch-table
of the crown door of Konya Alâaddin Mosque are the samples
on stone7.
The said composition has not only been used on stone,
but as tile wall coverings also. Tile wall coverings of Konya
Kılıç Arslan Kiosk show star-cross compositions performed
in minai1technique8. The same composition was also applied
to Beyşehir Kubadabad Palace (1230)9. On the facade of
the Tomb of Cemal Ali Dede (mid 13th century) in MeramKonya and in the entrance of Şekerfuruş Mesjid (1220), the
same composition can be seen.
This composition has been used as a popular figure
both in Iran and in Anatolia during the period of llhans. lt
has also been used in the Tomb of Veramin (Kaşan) Imamzade
Yahyad 262) and the Tomb of Pir-i Bekran in Isfehan (12991312)10. That the stars of these compositions are sometimes
surrounded by verses of the Koran reveals the metaphysical
meaning of these motifs. In the tile compositions of the wall
coverings of Taht-i Suleiman where İlhanlı Palace is, the

can be seen on a carpet found in the Fifth Pazırık Kurganı.
We can see the direction signs called 'bulung' in Orkun
steles as a specific schema in wall pictures. This composition
having a flower in the center is evidence of the holy nature
of the directions. As stated previously, this flower is the
symbol of Buddha. The holiness of the four directions is
also seen in Ahd-i Atik. For the Jews, the earth and people
are spread to four holy directions. The four main directions
are also holy in Christianity20. In Islam, the directions are
made holy by saying "Know that He is the God of the east,
the west and the others between them" in the 28th verse
of Şuara verse of the Koran.
Star-four directions composition is a figure used by the
Turks before Islam for holy purposes, accepted by the

of a sphere as geometrical knitted octagon stars forming

people and even applied on frescoes. After the conversion
to Islam, it was used in every area being accepted by the
people due to the relevant ve rse s of the Koran.
lt has been thought that this composition was created
for use in mosques or other religious institutions to strengthen

a wheel-of-fortune motif and two large bordures formed by

the people's spirituality since its feature is to explain meta

cross shapes between the stars. This work of art must
have been produced in Syria in the mid 14th century12.
Dragons surrounding the 18th century Konya carpet at

physics.

octagon stars are filled with dragons11.
A bronze hand-cooling cannon is placed on both sides

the Turkish and Islamic Arts Museum might have been, at
the beginning, a product of Taoist philosophy. The symbol
explaining excellence in Taoism is the dragon, lt is the initial
reason and creator of all. lt is the energy, it is the mind. lt
is the symbol of the universe and infinity13. The dragon in
Chinese art has been important since 1600 BC and has
taken its respectful place in houses, religious buildings and
on flags. With the dragons on the large bordures surrounding
this carpet, the dragon as a creator is em phasized.
Octagon stars in the main composition of the carpet
refer to the universe in Hinduism and Buddhism. Geometrical
shapes are "the symbol of God" in Buddhism14. This shape
is created by overlapping two squares diagonally. Star
motifs, along with other symbols of the universe, are placed
on the footprint of God Vishnu in Hinduism. In Islam,
geometrical shapes symbolize oneness'15. That the stars
in the sky remind me of their creator and that in the Koran
there are many verses referring to the stars and sky show
that this motif has an important place in Islamic a rt16.
Plant motifs in the main composition of the carpet refer
to the universe in Taoism. Additionally, every single plant
and flower in nature is a sign of Buddha17. Also in the Koran,
plants and the holiness of the plants are mentioned18.
The cross motifs placed between star motifs are signs

Jfl' I I 9 Si

7 Önder, M. M e vla m Şehri Konya, Ankara 1971, p .103;
Karamağaralı, H. “Konya Ulu Cami", Rölöve ve Restorasyon
Dergisi, IV, 1982, Picture 3.
8 Sarre, F. Konya Köşkü, (Translated by Ş.Uzluk), Ankara 1967.
9 Karamağaralı, H. "Kayseri'deki Hunad Camii'nin Restitiisyonu
ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar!,
İlahiyat Fakültesi D e rg isi, XXI, 1976, p .215, note 33.
10 Wilber, D.N. The Architecture of lslamic Iron, The ll-Khanid
Period, Princeton 1956, pp. 121-124; Öney, G. Islam Mimarisinde
Çini, Ada Yayınları 1987, Picture 20; Jakobsen, K. Islamische
Keramik, Museum tür Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburg
1959, Picture 22.
11 Naumann, R&E. Taht-ı Suleiman, München 1976, Pictures

10- 11 .

12 Atıl, E-Chase, W.T.-Jett, P. lslamic Metalwork in the Freer Gallery
of Art, Washington 1985, p. 171.

13 Sickman, L-Soper, A. The Art and Architecture of China, Penguin
Books Ltd.
1 4 R a w so n , P. The A rt o f Tantra, London 1982, p. 128.
15 El-Said, Issam-Parman, Ayşe. Geometric Concepts in lslamic
Art, London 1976.
16 Koran verses related to the sky: Hâce 18, Araf 54, Enam 97,
Saffat 6, Tur 49, Necm I , Mürselat 8, Tekvir 2, Infitar 2.
17 Coomaraswamy, Amanda K. Sanatın Tabiatındaki Başkalaşım
(translated by M.Özdem iroğlu) İstanbul 1995, p .109-110.
18 Koran verses related to the plants: Araf 107, 108, 117;
Rahman 6; Yasin 80, 30; Nahl 11.
19 Esin, E. "Muyanlık Uygun Muyan Yapısından (Vihara) Hakanlı
Myuanlığına (Ribat) ve Selçuklu Han ve Medreselerine Gelişme",
Malazgirt Armağanı, TTK, Ankara 172.
20 Eliade, M. Kutsal ve Dindışı (translated by M.AIİ Kılıcbay), Ankara
1991, p.25, p.42.
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A rslan K ö şk ü 'n ü n ( XII. yüzyıl o rta sı) çini d u v ar
kap lam aları, m inai te k n iğ in d e yap ılm ış yıldız-haç
kompozisyonunu gösterir.8 Beyşehir Kubadabad Sarayı
(1230)9 çini duvar kaplamalarında aynı kompozisyon yer
alır. Konya'da M eram 'daki Cemel Ali D ede Türbesi'nin
(XIII. yüzyılın ikinci yarısı) cep h esin d e, Ş ek erfu ru ş
M escidi'nin (1220) girişinde bu tarz kom pozisyonlar
dikkat çeker.
Bu kom pozisyonun İlhanlılar d önem in d e g ere k
İran'da, g e re k se A nadolu'da sevilen bir m otif olduğu
g ö rü lm e k ted ir. V eram in (Kaşan) İm am zade Yahya
T ürbesi'nde (1262), İsfehan'da Pir-i Bekran T ürbesi'nde
(1299-1312) de sözü edilen kom pozisyon vardır.111 Bu
kompozisyonun yıldızlarının etrafında bazen K ur’â n 'd a
âyetlerin bulunm ası, bu m otiflerin belli bir fızikötesi
anlam yüklendiklerini ortaya koyar. İlhanlı Sarayı'nın yer
aldığı Taht ı Süleyman'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan
duvar kaplam asındaki çini kom pozisyonlarında ise,
sekizgen yıldızların içlerinde ejderler yer alm aktadır.11
M adenî eserlerden bir bronz el-ısıtma topu, ortada
çarkıfelek motifi oluşturan geom etrik örgülü sekizgen
yıldızlarla, yıldız aralarında haçvari şekillerden meydana
gelen enli iki b ordür halinde kürenin iki yarısında yer
alır. Bu parça XIV. yüzyılın ortalarında, Suriye'de yapılmış
olmalıdır.1"
T ürk ve İslâm E serleri M üzesi'ndeki XVIII, yüzyıl
K onya halısının enli b o rd ü rü n d e bulu n an ve halıyı
çepeçevre kuşatan ejderler, başlangıçta Taoist felsefesinin
ürünü olm alıdırlar. T aoizm 'de m ükem m eli açıklayan
sembol ejderdir. O ilk sebeptir, h er şeyin yaratıcısıdır. O
bir enerji, bir akıldır. O, sonsuzun, evrenin sim gesidir.13
Çin sanatında ejder M.Ö.1600'lerden beri önem taşır ve
evlerde, m abetlerde, bayraklarda saygıyla y er alır. Bu
halıdaki enli bordürde bulunan ejderler halinin etrafını
çevrelerken, ejderin her şeyi sardığı, her şeyin yaratıcısı
olduğu vurgulanır.
Halinin ana kompozisyonundaki sekizgen yıldızlar,
H induizm ve B u d izm 'd e ev re n i ifade etm ek ted ir.
Budizm'de geom etrik şekiller "Tann"nın sem bolüdür.14
Bu şekil iki karenin çapraz olarak birbiri üzerine binmesi
ile o lu şm ak tad ır. Yıldız m otifi H in d u izm 'd e T an rı
V işnu'nun ayak izi üzerinde, diğer kâinat sem bolleri ile
birlikte bulunmaktadır. Islâm sanatında geometrik şekiller
" v a h d e t"i s e m b o lle ş tir m e k te d ir.^ G ö k y ü z ü n d e k i
yıldızların, onları yaratanı h atırlatm ası ve K ur'ân'da
yıldızlarla ve gökyüzü ile ilgili pek çok âyetin bulunm ası1(1
bu motifin İslâm sanatında da önem li bir y ere sahip
bulunduğunu gösterir.
Bu halinin ana kom pozisyonunda y e r alan bitki
motifleri Taoizm'de kâinatı insanlara hatırlatın Buna ilâve
olarak tabiattaki h er bitki ve çiçek Buda'nın işaretidir.17
Kur'ân'da bitkilerden de bahsedilerek onların kutsallığı
anlatılır.18
Yıldız motiflerinin aralarında yer alan haç motifleri,
m erkezdeki sarı noktadan çıkan ve dört yönü belirleyen
işaretlerdir. A.Stein, T un-huang'da IX.-X. yüzyıllara ait
bir mandala şekli bulmuştur. Tanrısal gücü sembolleştiren
bu motif kutsal olan yönleri de ifade etm ektedir.19 D ört
yön, Çin'de Chao (M.Ö .1600) devrinden itibaren kutsal
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sayılmaktadır. Beşinci Pazınk kurganında bulunan halinin
üzerinde bu yön işaretleri dikkati çeker. Orkun stellerinde
"bulung" olarak anılan yön işaretlerin i U ygur duvar
re s im le rin d e b elli b ir şem a o la ra k b u lm ak tay ız.
O rtalarında bir çiçek yer alan bu kompozisyon, yönlerin
kutsallığına bir delildir. Evvelce belirttiğimiz gibi, buradaki
çiçek B uda'nın sem bolüdür. D ört yön kutsallığı Ahd-i
Atik'te de vardır. M usevîlere göre yeryüzü ve insanlar
m e rk ezd en d ö rt k u tsal yöne d o ğ ru yayılm ışlardır.
Hristiyanlıkta da dört ana yön kutsaldır.-' Müslümanlıkta
ise K u r ’an'ın Ş uara S û resi 28, ây etinde "Bilinki O,
doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir"
d e n ilm e k te y an i y ö n le r k u ts a lla ş tır ılm a k ta d ır .
K o n u m u z olan y ıld ız-d ö rt yön k o m p o zisy o n u
Türklerin İslâmiyeti kabulünden evvel T ürkler arasında
kutsal amaçla kullanılan, halkın beğenisini kazanm ış ve
fresklere kadar girm iş bir şekildir. Türklerin İslâmiyete
girm esinden sonra da, K ur an'daki konu ile ilgili âyetler
dolayısıyla da toplum tarafından b en im sen erek , h e r
alanda, kullanılmıştır.
Bu halıdaki kompozisyonun, fizik ötesini anlatması
açısından, cami veya kutsal amaçlı yerlerde, mâneviyatın
pekişmesine yardımcı olması maksadıyla yapılmış olduğu
düşünülm ektedir.
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Ab out a Konya C a rp e t

BEYHAN K ARAM AG ARALI

R esim /Picture 4
Konya Şekerfuruş Mescidi (1220 М.).
Konya Ş e k e r fu r u ş M e s jid (1 2 2 0 ).
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koleksiyonlardan

Naci Bakırcı*
Büyük T ürk Islam m ütefekkiri ve mutasavvıfı Hz.
Mevlânâ'nın 1273 yılında ölümünden sonra, 1274 yılında
Selçuklu Emiri Süleyman Pervane'nin eşi Gürcü Hatun,

R esim /Picture I

E m ir A lâm eddin K ayser ve M evlânâ'nın oğlu Sultan
Veled'in katkıları ile yaptırılan türbe Mevlânâ Külliyesi'nin

Mevlânâ M üzesi'nden genel görünüm.

çekirdek yapısıdır.

General appearance from Mevlânâ Museum.

Karam anoğulları dönem inde 1396 yılında türbenin
üzerindeki dilimli külah ile mezarların üzerlerini örten
kubbeler yapılmıştır. Osmanlılar zamanında ilâve edilen

1954 yılında ise Sayın Dr. M ehm et Ö nder'in müze

sem ahane, mescid, derviş odaları ve matbahla Mevlânâ

müdürlüğü zamanında teşhir ve tanzimi yeniden yapılarak

D ergâhı genişletilmiştir.

"Mevlânâ Müzesi" adını almıştır.

Mevlevîliğin merkezi olarak 700 yıl kadar hizmet veren

Mevlânâ Müzesi'nin, tilavet odası, semahane, mescid,

Mevlânâ Dergâhı, 1926 yılında Bakanlar Kurulu karan ile

d erviş odaları ile m atbah kısm ında eserlerin teşhiri

müze haline getirilm iştir (Resim I). Konya Âsâr-ı Atika

yapılmıştır. Bu eserlerin arasında Mevlânâ'nın Mesnevî'si,

M üzesi adı ile ziyarete açılan m üzede M evlânâ ve

Divan-ı Kebir'i ile kıymetli yazma kitaplarla birlikte, levhalar,

Mevlevîlikle ilgili eserlerin yanında Türk sanat eserleri de

cam eserler, puşideler, kumaş ve halılardan oluşan zengin

sergilenmiştir.

bir koleksiyon sergilenmektedir.

Müzenin Halı Kumaş Seksiyonu
Mevlânâ Müzesi'nde, Mevlevî Dergâhı'ndan nakil edilen
halıların yanısıra bağış ve satınalm a yoluyla m üzeye
kazandırılan 400 kadar hab bulunmaktadır. Bu halıların bir
kısmı Mevlânâ Müzesi'nin, tilavet odası, mescid ve semahane
bölüm lerinde, bir kısmı da halı kum aş seksiyonunda
sergilenmektedir. Kalan diğer halılar ise, Selçuklu halıları
başta olmak üzere Konya Türk İslam Eserleri Müzesinde
teşhir edilmektedir.
M evlânâ M üzesi'nin halı kum aş seksiyonu olarak
düzenlenen derviş odaları, müzenin baüsında yer almaktadır.
Derviş odaları. Osmanlı Padişahı III.Murad tarafindan 1584

R esim /Picture 2
Mevlânâ Müzesi Halı Kumaş Seksiyonu'nun dıştan görünümü.

yılında yaptırılmıştır. 1929 yılında yapılan tamiratta hücrelerin
ara duvarları kaldırılarak üç salon haline getirilen bölümde,
önceleri arkeolojik e serler sergilenm iştir (Resim 2).

Outside appearance of the Section of Rugs and Clothes in Mevlânâ Museum.
*

* Araştırmacı, Mevlâna Müzesi.
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araş E l i i
Carpet Fate Sectio С
R esim /Picture 3
M evlânâ M üzesi Halı Kumaş
Seksiyonu'nun içten görünümü.
İnside appearance of the Section of
Rugs and Clothes in Mevlânâ Museum.

Naci Bakırcı*
The tomb constructed after the
death of Hz. Mevlâna, a great Turkish
lslam ic thinker, in 1273 (with the
contributions of the Seljuk emir's wife,
Gürcü Khatun, the Emir Alameddin
Kayser and his son Sultan Veled) is the
core structure of the Mevlâna building
complex.
During the Karamanoğulları period
in 1396, sliced conics on tombs and
c o n ic s c o v e r in g to m b s w e re
constructed. The prayer room and the
masjid, and the rooms for dervishes constructed during
the Ottoman period enhanced the tomb.
The tomb served as the centre of the Mevlevis for 700
years and was converted into a museum in 1926 by the
council of ministeries (Picture I). The museum, with the
name of Âsâr-ı Atika Museum, was opened and exhibited
works related to the Mevlâna and Mevlevis and also Turkish
art works.
In 1954 the director of the museum, Dr. Mehmet Önder,
reorganized the arrangement of the exhibitions and its name
was changed into 'The Mevlâna Museum”.
In the museum, the chanting room, the prayer room,
the masjid and the room s fo r dervishes are used for
exhibitions. Some works exhibited in the museum are the
Mevlana’s Mesnevi, the Divan-ı Kebir and valuable hand
written books, panels, glass works, fabrics and carpets.

Carpet Fabric Section Of The Museum

Mevlânâ Müzesi Halı

Kumaş Seksiyonu'nun

içten görünümü.

Inside appearance of the

In the Mevlâna Museum, there are nearly 400 carpets,
some of which come from Mevlâna Dergâh (convent) and
the others were acquired through purchasing and donations.
Some of these carpets are exhibited in the chanting room,
the masjid and the prayer room and some in the carpet
fabric section of the museum. Others, especially the Seljuk
*

R esim /Picture 4

* Researcher, Mevlânâ Museum.
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Section of Rugs and Clothes

in Mevlânâ

Museum.

M ftlânâ Müzesi Halı Mimas Seksiyonunda Sergilenen Türk Halıları

Naci

1954 yılında yapılan teşhir ve tanzim çalışmasında,
müzede bulunan halı ve kumaşlarla birlikte, Konya Dellal
Pazan'ndan satın alınan halılar bir araya getirilerek ilk kez
halı ve kum aş seksiyonu adı altında bir bölüm açılmıştır.
1984 yılında ise, bu bölüm ün teşhir ve tanzimi yeniden

Bakırcı

R e s in ı/P k 'tu r e 5

Kancalı halı, Beyşehir Eşrefoglu Camii'nden,
15.y ü zy ıl, Env. No: 859, 100 x 134 cm
Kancalı rug, from Beyşehir Eşrefoglu Mosque, 15th
century, Inv. No. 859, 100 x 134 cm

düzenlenmiştir.
Halı kum aş seksiyonunda 40 adet halı, halı parçalan,
halı seccade ile 7 adet Türk kumaşı sergilenmektedir. Halı
seksiyonunda, Selçuklu ve Beylikler dönemi halılarının
yanısıra önemli bir hah merkezi olan Konya ve çevresinin;
Ladik, Kiçi M uhsine, Sille, O bruk, tnlice'ye ait halılarla
Anadolu'nun diğer halı m erkezlerinden Uşak, G ördes,
Kula, B ergam a, K ırşehir gibi yörelere ait olan halılar
sergilenmektedir.

arış

Turkish Carpets Exhibited ın Carpet Fabric Section ot Mevlâna Museum
Naci

Bakırcı

R esim /Picture 6
Baklava Şemail Halı,
Beyşehir Eşrefoglu Camii'nden,
16.yüzyıl,
Env. No: 858,136 x 90 cm.
Rug
from
16th
In v .

R esim /Picture 7
Baklava Şemail Hah,
Konya Mevlevi Dergâhı'ndan,
16.yüzyıl,
Env. No: 844,100 x 55 cm.
Rug with Diamond Schema,
from Mevlevî Dergahı,
lö th century,
Inv. No. 844, 100 X 55 cm.

carpets, are being exhibited in the Konya Turk Islam Works
Museum.
The rooms for dervishes which serve as the carpet
fabric section are in the west part of the museum. These
rooms were constructed by Murat III in 1584. In 1929 the
walls were knocked down and the section was made up of
three halis. Earlier archeological works were exhibited in
these halis.(Picture 2)
In 1954, during the exhibition and arrangement efforts,
together with the rugs and clothes in the museum, the rugs
bought from Konya Dellal Market were exhibited in the rugs
and clothes section for the first time. In 1984 this section
was reorganised again.
In the rugs and clothes section, 40 rugs, pieces of
rugs, prayer rugs and 7 Turkish clothes are being exhibited.

arış i ı ı и i

w ith D ia m o n d S c h e m a ,
B eyşehir E şrefoglu M osque,
century,
N o. 8 5 8 , 1 3 6 x9 0 cm .

Mevlâna Müzesi Halı kumaş Seksiyonunda Sergilenen Türk Halıları

Naci

Bakırcı

R e s im /P ic tu r e 9

K âbe T asvirli İpek Halı
S eccad e, Konya M evlevi
D ergâh ın d an , 16.yüzyıl,
Env. No: 766, 111 x 75 cm.
Silk P ra ye r Rug with Kabe
design, From Konya M evlevî
D ergâhı, 16th cen tu ry, Inv.
N o . 7 6 6 , 111 X 75 cm .

Halı seksiyonundan başka müzenin tilavet odasında

ile m ü z e y e k a z a n d ır ıla n

h a lıla r la k o le k s iy o n

iki, semahanede on, mescitte altı adet halı ile bir adet kilim

zenginleştirilmiştir. Koleksiyondaki halıların en eskisi 13.

sergilenm ektedir. Bu halılar arasında Kuşlu halı, Kâbe

en yenisi ise, 20, yüzyıla tarihlenmektedir.

tasvirli ipek halı seccade ile insan tasvirli halı seccade

400 kadar halı, halı parçası ve halı seccadeyi bünyesinde

seksiyonun en önemli haklarındandır.
Mevlâna Müzesi, halı seksiyonundaki halıların büyük

bulunduran Mevlânâ Müzesi, Halı seksiyonu T ürk halı

bir bölümü, Mevlânâ Dergâhı'ndan müzeye nakil edilen

halıların h e r birisi, halı ve tekstil sanatım ız açısından

tarihî T ü rk halılarıdır. Bir kısım halılar ise, B eyşehir
F.şrefoğlu Camii'nden getirilmiştir. Dergâh müze olarak

incelenm esi gereken kıymetli örneklerdir. Bu halıların

düzenlen d ik ten so n ra da, satın alm a ve bağış yolu

bölümleri aydınlığa kavuşacaktır. O

sanatının en seçkin örneklerini barındırm aktadır. Bu

tamamı incelendiğinde halı sanatımızın karanlıkta kalan

arış İ ' m i t

Turkish Carpets Exhibited in Carpet Fabric Section of Mevlânâ Museum
Naci

Bakırcı

R esim /Picture 8
Dragonlu Konya Halısı, Konya
Mevlevi Dergâhı'ndan, 17.yüzyıl,
Env. No: 852, 1OO x 55 cm .
Konya rug with Dragon, from Mevlevî
D erga hı, 17th century,
Inv. N o . 8 5 2 , 100 x 55 cm .

R esim /Picture 1O
insan Siliietli Halı Seccade,
Konya Mevlevî Dergâhı'ndan,
16.yüzyıl,
Env. N o : 767, 116 x 180 cm.
Prayer Rug with Human Suliet,
From Konya M evlevî D ergâhı,
16th century,
Inv. No. 767, 116 X 180 cm .
In the rug section, the rugs from Konya, Ladik, Keçi Muhsine,
Sille, Obruk, Inlice and those from the Seljuk period and
from other places such as Uşak, Gördes, Kula, Bergama,

Eşrefoğlu Mosque. After the tomb was converted into a
museum, the rug collection was enriched through the

Kırşehir are being exhibited.
Apart from the rug section, two rugs in the chanting
room, ten in the prayer room, six rugs and one kilim in the
masjid room are also being exhibited. These include a Kuşlu
rug, a silk prayer rug with a Kaaba design, and a prayer
rug with human motives.
The majority of the rugs in the Mevlâna Museum are

purchasing of rugs and donations. The oldest of the rugs
is from the 13th century and the m ost recent from the
20th century.
The Mevlâna Museum has approxim ately 400 rugs
and pieces of rugs, and prayer rugs; these are the most
distinguished examples of Turkish rugs. Each of them is
an exam ple of our carpet and textile art and ought
to be stu died. Once th ese have been th o ro u g h ly

old Turkish rugs transferred from The Mevlâna Dergahı.
Some of the remaining rugs were brought from Beyşehir

researched, the dark side of the our rug trade will be
dispelled.

arış I M 997
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Para Halı, Konya, 19.yüzyıl,

W W W * *

Env. No: 4632, 105 x 170 cm.
Para Rug, Konya, 19 th century,
Inv. No. 4632, 105 x 170 cm .
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Turkish Carpets Exhibited in Carpet Fabric Section of Mevlâna Museum
Naci

Bakırcı

R esim /Picture 1 4
Halı Seccade, Ladik, Konya Mevlevî Dergâhı'ndan,
17.yüzyıl, Env. No: 820,114 x 159 cm.
P ra y e r R u g, La d ik , K onya M evlevî D e rg â h ı,
17th c e n tu ry , Inv. N o . 8 2 0 , 1 1 4 x1 5 9 cm .

Resim /Pieture 1 3
Halı Seccade, Sivas, 18.yüzyıl,
Env. No: 1328, 128 x 184 cm.
Prayer Rug, Sivas, 18 th century,
Inv. N o. 1328, 1 2 8 x1 8 4 cm .

Mevlâna Müzesi Halı kumaş Seksiyonunda Sergilenen Türk Halıları

Naci

Bakırct

Resim /Picture 1 5
Halı Seccade,
Ladik, Konya M evlevî Dergâhı'ndan,
17.yüzyıl, Env. No: 821, 105 x 167 cm.
Prayer Rug, Ladik, Konya Mevlevî Dergâhı,
17th century, Inv. No. 821, 105x167 cm.

R esim /Piclure 1 6
Halı S eccade Parçası, Ladik
(Üzerinde 1321 H. tarihi yazık),
Env. No: 822, 115 x 119 cm.
P ie c e o f P r a y e r R u g , L a d ik ,
(w r itte n

on

it

1321

H .),

In v. N o . 8 2 2 , 1 1 5 x 1 19 c m .

arış 1 1 9 8 7

Turkish Carpets ExhiDited ın Carpet Fabric Section of Mevlâna Museum
Naci

Bakırcı

R esim /Picture 1 8
Halı Seccade,
Konya, Konya Mevlevî
Dergâhı'ndan, 19.yüzyıl,
Env. No: 2 6 4 5 ,113 x 170 cm.
Prayer Rug,
Konya, Konya Mevlevî
Dergâhı, 19th century,
Inv. No. 2645, 113x170 cm.

R esim /Picture 1 7
Hab Parçası,
Karaman, Konya Mevlevî Dergâhı'ndan,
19.yüzyıl, Env. No: 837, 52 x 134 cm.
Piece of Rug,
K a ra m a n , K o n ya M e v le v î D e rg â h ı,
19th century, Inv. No. 837, 52x134 cm.

R esim /Picture 1 9
Halı Seccade,
Keçimuhsine, Konya,
20.yüzyıl, Env. No:
3730, 108 X 160 cm.
Prayer Rug,
Keçimuhsine, Konya,
20th century, Inv. No.
3 7 3 0 ,108x160 cm.

arış i / 1 s s i

Mevlâna Müzesi Halı kumaş Seksi)onunda Sergilenen lü rk Halıları

Naci

Bakırcı

R esim /Picture 2 0
Hah Seccade, Kırşehir,
Konya
Mevlevî
Dergâhı'ndan,
18.y ü zy ıl, Env. No:
828, 112 X 160 cm .
P r a y e r R u g , K ırş e h ir,
Konya Mevlevî D ergâhı,
18th c e n tu ry, Inv. N o.
8 2 8 , 112 X 160 cm .

R esim /Picture 2 2
M adalyon lu U şak Halı P arçası,
K on ya M e v le v î D e r g â h ı'n d a n ,
16.yüzyıl, Env. No: 782,140 x 195 cm.
Rug Piece of Uşak (with medal), Konya
M e v le v î D e r g â h ı, 1 8 th c e n t u r y ,
In v. N o . 7 8 2 , 1 4 0 x 195 c m .

R esim /Picture 2 1
Halı Seccade, Mucur, Konya Mevlevî Dergâhı'ndan,
18.yüzyıl, Env. No: 834,130 x 157 cm.
P r a y e r R u g, M u cu r, K o n ya M e vle vî D e rg â h ı,
18th c e n tu ry , Inv. N o . 8 3 4 , 130 x 157 c m .
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R esim /Picture 2 3

R esim /Picture 2 4

Madalyoncu Uşak Halı Parçası, Beyşehir Eşrefoğlu
Camii'nden, lö.yüzyıl, Env. No: 1032,132 x 192 cm.

Halı S e c c a d e , G ö r d es, K onya
M evlevî Dergâhı'ndan, 17.yüzyıl,
Env. No: 8 02, 125 x 203 cm .

Rug Piece of Uşak (with m edal), B e yşe h ir E şrefoğlu
M osque, 16th cen tury, Inv. No. 1032, 132x192 cm .

arış i i n i

Prayer Rug, G ördes, Konya M evlevî
Dergâhı, 17th century, Inv. No. 802,
125 X 203 cm.

M n Ik d t o r s i lldlı kimüs Seksi*onıınıld v r t iln ın ı I nıl lldlıları
Naci

Bakırcı

R esim /Picture 2 5
Hab Seccade, Gördes,
Konya
Mevl evî
Dergâhı'ndan,
18.yüzyıl, Env. No:
801, 118 X 164 cm.
P ra ye r R ug, G ö rd e s,
Konya Mevlevî Dergâhı,
17th century, Inv. No.
8 0 1 , 1 1 8 x1 6 4 c m .

R esim /Picture 2 6
Halı Seccade,
Gördes, Konya Mevlevî
Dergâhı'ndan, lB.yüzyıl,
Env. N o*10,130xl98 cm.
Prayer Rug,
G ö rd e s , K onya M e vle vî
Dergâhı, 18th century, Inv.
No. 8 1 0 , 1 3 0 x1 9 8 cm .
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Halı Seccade,
Gördes, Konya Mevlevî
Dergâhı'ndan, 18.yüzyıl,
Env. No: 818,102 x 165 cm.
Prayer Rug,
G ö rd e s , K o n ya M e v le v î
D e rg â h ı, 18 th c e n tu ry ,
Inv. No. 812, 102x165 cm.

R esim /Picture 2 9
Kilim Parçası, Konya, Beyşehir Eşrefoglu
Cam ii'nden, 16.yüzyıl, Env. No: 857,
115 X 180 cm .
Piece of Kilim, B eyşehir Eşrefoglu Mosque,
16th century, Inv. No. 857, 115x180 cm.

Resim /Picture 2 8
Halı Seccade,
Kula, Konya M evlevî
Dergâhı'ndan, 16.yüzyıl,
Env. No: 857,115x180 cm
Prayer Rug,
K u la , K o n y a M e v le v î
D e rg â h ı, 18th c e n tu ry,
Inv. No. 818, 115x180 cm.

arış І/ІЭ97 ■ K a

Özel Koleksiyonlardan köşemizin
ilk konuğu Sayın Kerim Sefer. Çok küçük
yaşlarından itibaren yün ipliklere, kök
boyalara ve dokuma tezgâhlarına aşina
olması, renk renk, desen desen halı ve
kilim lerin içinde büyüm esi, Kerim
Sefer'in baba m esleği olan halıcılığı
seçm esinde önemli bir rol oynamış.
Kendisi için bir tutku haline gelen halı
ve kilim sanatı aynı zamanda 1.000 ailenin
ek m ek kapısı olm uş. Bu ailelerin
ü rettik leri halılar on yıldır K ültür
B a k an lığ ı D ösim M a ğ a z a la rın d a
pazarlanıyor.
Halı ve kilim sevgisini yalnız üretimle
sınırlandırm ayan Kerim Sefer, onbeş
yıldır büyük bir özveri ile geçm iş
d ö nem lere ait parçaları toplam aya
başlam ış. Öyle ki; İç, Batı ve Doğu
Anadolu yöresine ait T ürk halılarından
oluşan yaklaşık yüz parçalık koleksiyonu,
yerli ve yabancı araştırmacılar için, Türk
halıcılığı ve kilimciliği konusunda kaynak
oluşturuyor. Bu koleksiyondaki 20 halı
ve 40 kilim, Kültür Bakanlığı tarafından
çık arılan k a ta lo g la rd a y e r alıyor.
Ş im d i s iz le r e sö z ü e d ile n
koleksiyondan Niğde, Sivas, Nevşehir,
Kayseri yörelerine ait 18, vc 19, yüzyıllara
tarihlenen birbirinden değerli 6 halıyı
sunuyoruz.

R e s im /P ic tu r e I

Komerhisar-Niğde, 19, yüzyıl,
21 X 2 8 /d m , 1.18 x 3.04 m.
Kemerhisar-Niğde, 19th century,
21 X 28/dm , 1.18 x 3 .04 m

The first guest of our 'Private
Collections Section' of our magazine
is Kerim Sefer. His being familiar with
wool fibres, rootdyes and weaving
loom s since his childhood and his
growing up surrounded by carpets and
kilims in various forms and colours have
played a significant role in his choosing
the profession of carpet-selling like his
father. Carpet and kilim art has been
his passion and also it has provided
jobs to 1,000 families. The carpets
weaved by these families have been
marketed in the Dösim shops of the
M inistry of Culture for ten ye a rs.
Kerim Sefer, who did not limit his
love o f c a rp e t and kilim to its
production, collected the pieces of
past periods with great selflessness
fo r fifteen ye a rs . His co lle ctio n ,
including nearly 100 pieces of Turkish
carpets from Central Anatolia, Western
Anatolia and Eastern Anatolia, serves
as a re so u rce fo r national and
international researchers on Turkish
carpets and kilims. Of these collected
pieces, 20 carpets and 40 kilims are
included in the catalogu es of the
Ministry of Culture.
Of these, six valuable carpets
dated to 18th and 19th centuries that
b elon g to N iğd e , S ivas, K ayseri
regions, are presented. *►

Resim /Picture 2
Sivas, 18, yüzyıl, 45 x 60/dm , 1.18 x 1.73
Sivas, 18th century, 45 x 60/dm, 1.18 x 1.73 rn.
arış i n 1 9 ;

Kerim

Se fe r K o le k siy o n u

m w t.
R e s im / lV tu r e 3

\

M aden-Niğde, 19, yüzyıl J
2 8 X 32/dm , 1.21 x 2 .2 0 m i
Maden-Niğde, 19th century, I
28 X 32/dm, 1.21 x 2.20 m !
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Kerim S efe r C o lle ctio n

R esim , P ictu r
'^ v a n o s-N e v şe h ir, 19, yüzyıl,
26 X 4 2 /d m , 1.33 x 2.00 m .
^Avanos-Nevşehir, 19th century,
26 X 42/dm , 1.33 x 2.00 m.

arış m ss i

Kerim S efer C o lle ctio n

R csim /P ictu re tt
Ü ra-Sivas, 18, yüzyıl, 45 x 4 5/d m , 1.23 x 1.88 m.
Zara-Sivas, 18th century, 45 x 45/dm, 1.23 x 1.88 m.
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ANTIQUE
ORİENTAL
CARPETS

il l i n T itan bir kitap’

FRO M AUSTRIAN COLLECTIONS

R esim /Picture I
Kitabın dış kapağı (Şömiz).
C o v e r of the b o o k (Ş ö m iz).

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu**
A lm anca ve in g iliz c e o la ra k h a z ırla n m ış ve
A v usturya'da m uhafaza edilen, kıym etli eski "Doğu
H alları"nı konu edinen bu kitap (Resim I), Viyana'daki
"T ek stil S a n a tı A r a ş tır m a D erneği" ta ra fın d a n
yayınlanmıştır.
E serde m evcut bölüm ler ve yazarları şu şekilde yer
alm; ktadır:
-'W. Stanzer, Die Gesellschaft zur F örderung der TextilKunst-ForschungTKF und die 5. Internationale Konferenz
des Onentteppichs 5. ICO С 1986, W ien/Budapest, s. 6-8.
________ , T he Society for Textile A rt Research TKF and
the 5th International Conference for Oriental Carpets 5
th ICOC 1986, V ienna/Budapest, s. 9-11.
-Hans Wilfling, Die kleinteiligen Holbein-Teppiche und
ibre Verwandten, s. 12-21.
________ , T he 'Small-Pattern' Holbein Carpets and their
Relatives, s. 22-27.
-E. Engel, Ein turkm enischer Salor - Ensi nacherlebt, s.
28-30.
________ , Reconstructing a Salor Turkoman Ensi, s. 30-32.
-Wilfried Stanzer, Ö sterreich in der Teppichgeschicthte,
s.33-38.
________Austrian Carpet History, s. 39-49.
-O rientteppich-K arte-O riental C arpet M ap, s. 50-51.
-K lassisch e T eppiche-C lassical C a rp e ts, No: 1-20.
-Anatolische Teppiche- A natolien C arpets, No: 21-40.
-Kaukasische Teppiche-Caucasian Carpets, No: 41-67.
-P e rsisc h e T ep p ich e-P ersia n C a rp e ts, No: 68-100.
-Zentralasiatische Teppiche - Central Asian Carpets, No:
101-131.
-Ammerkungen-N otes.
-References.
-Inhaltsverzeichnis-Contents.

Görüldüğü gibi, "TKF, Tekstil Sanatı Araştırma Derneği"
başkanı Wilfried Stanzer'in "Viyana ve Budapeşte'de Yapıları
5 inci Doğu Halıları Milletlerarası Konferansı ve Tekstil
Sanatı A raştırm a Derneği" konulu giriş teşkil eden
satırlarından sonra, Hans Wilfling'in "Küçük Motifli Holbein
Halıları ve Onlann Akrabaları" yazısı, E.Engel'in "Bir Salor
Türkmen Ensi'sinin Rekonstrüksiyon«'' başlıklı makalesi ve
yine Wilfried Stanzer'in "Avusturya Halı Tarihini inceleyen
çalışması, eserin incelemelere aynlmış bölümünü oluşturur.
Kitabın ana metnini meydana getiren bu kısmından ve
bir haritadan sonra ele alınmış katalogdaki halılar, levha
numaralarıyla verilmiş, sayfa numarası kullanılmamıştır.
Sayfa 50-51'deki haritada Anadolu, Suriye, Irak, Kafkasya,
Azerbaycan, Iran, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan,
Pakistan ve Doğu Türkistan gibi önemli hab merkezlerine
işaret edilmiş, Türkiye'nin "Doğu Anadolu Bölgesi" nin bir
bölümü hatalı olarak "Kürt halı mıntıkası" diye gösterilmiştir.
Çünkü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dokunan halılar geçmişte
o lduğu gibi b u g ü n de tam am en T ü rk (Türkm en)
k arak terin d ed ir ve O rta Asya T ürk Halı geleneğinin
devamcısı niteliğindedir.
Birinci ham ur kağıda basılmış metin kısmının aksine
kuşe kağıdın kullanıldığı "Katalog" , "Klasik Halılar",
"Anadolu Hahlan", "Kafkas Hahlan", "İran Hablan", "Orta
Asya Hablan", şeklinde ve coğrafi alanlar göz önüne alınarak
düzenlenmiştir."NotlarJl ve "Referanslar" (Kaynaklar) dan
sonra kitap "İçindekiler" sayfasıyla tamamlanmaktadır.
Kitabın sözünü ettiğimiz giriş kısmında W.Stanzer, konu
başbğında belirtilen Halı Kongrestnâekı çalışmalardan ve
sergiden söz ettikten sonra, 600 kadar halıdan çeşitli
örneklerin seçilerek bu kitabın m eydana getirildiğini
belirterek: katalog yazarlarından Dr. Georg Butterweck,
* Georg Butterweck ve diğerleri, Antike Orient Teppiche-Aus
Osterreschhuschem Beitz-Antique Oriental Carpets-From
Austrian Collections, Vienna 1986.
** Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü, T ürk ve İslam Sanatlan Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi.
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Assis. Prof. Yaşar Çoruhlu* *
This book (Fig. I) , prepared in German and English
about old and valuable carpets in Austria, "Oriental Carpets''
nas been published b y "The Society for Textile Art Research"
n Viepna,
The chapters of the book and their authors are as follows:

I
W. Stanzer, Die Gesellscharft zur Forderung der TextilKunst-Forschung TKF und die 5. Internationale Konferenz
des Orientteppichs 5. ICOC 1986 Wien/Budapest, p.6-8.
— , The Society for Textile Art Research TKF and the 5th
International Conference on Oriental Carpets 5th ICOC 1986
Vienna/Budapest, pp. 9-11.
- Hans Wilfling, Die kleinteilligen Holbein - Teppiche und thre
Verwandten, pp. 12-21.
— , The "Small-Pattern Holbein Carpets and their Relatives",
pp. 22-27.
- E. Engel, Ein Turkm enischer Salor-Ensi nacherlebt,
pp. 28-30.
— , Reconstructing a S a b r Turkoman Ensi, pp. 30-32.
- Wilfried Stanzer, Osterreich in der Teppichgeschichte,
pp. 33-38.
—

, Austrian Carpet History, pp. 39-49.

- Orientteppich-Karte - Oriental Carpet Map, pp. 50-52.
- Klassische Teppiche - Classical Carpets, No. 1-20.
- Anatolische Teppiche - Anatolian Carpets, No. 21-40.
- Kaukasische Teppiche - Caucasian Carpets, No. 41-67.
- Persische Teppiche - Persion Carpets, No. 68-100.
- Zentralasiatische Teppiche - Central Asian Carpets,
No. 101-131.
- Ammerkungen - Notes.
- References.
- Inhaltsverseichnis - Contents.
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As can be seen, the introduction of the President of
"TKF, The Society for Textile Art Research'' Wilfried Stanzer
on "The 5th International Conference in Vienna and Budapest
for Oriental Carpets and The Society for Textile Art Research"
followed by the article of Hans Wilfling on "The Small-Pattern
Holbein Carpets and their Relatives", E. Engel's article
entitled "Reconstructing a Salor Turkoman Ensi" and that
of Wilfried Stanzer about "Austrian Carpet History' constitute
the part of the book devoted to research.
After this part which is the main text of the book and
a subsequent map, the carpets in this catalogue are published
with their plate numbers (page numbers are not used).
On the map on p. 51-52, major regions where carpeting
is perform ed, such as Anatolia, Syria, Iraq, Caucasus,
Azerbaijan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan,
Pakistan and Eastern Türkistan have been pointed out. A
part of "The Eastern Anatolian Region" of Turkey has been
given as "Kurdish Carpet Area", by mistake; the carpets
woven in the Eastern Anatolian Region bear entirely the
Turkish (Turkoman) characters today as they had in the
past, and they are the extension of the Central Asian Turkish
Carpet tradition.
The "Catalogue" part of the book, for which heavily
glazed paper is used, has been classified as "Classical
Carpets", "Anatolian Carpets", "Caucasian Carpets", "Persian
C arpets" and "Central Anatolian Carpets", taking into
consideration the geographical regions. Following the "Notes"
and "References" parts, the book ends with the "Contents"
page.
In the above mentioned introduction of the book, W.
Stanzer first explains the activities carried out during the
Carpet Conference stated in the title, and the exhibition;
*

* Georg Butterweck and others, Antike Orient Teppiche-Aus
Osterreschhuschem Bes it i -Antique Oriental Carpets- From
Austrian Collections, Vienna 1986.
** Lecturer, Mimar Sinan University, Faculty of Literature and
S cie n ce , A rc h e o lo g y and A rt H is to ry D ep artm en t.

\\u slu r\a M eksi\unlarııı<laki Haitian Tanılan Blr kllap
Y r d . D o ç . Dr .

R esim /Picture 2
Eserde yayınlanan halılardan
biri, Anadolu Türk Halısı, 17,
yüzyıl, U şak, Kal. No: 6.
One of the carpets included in
the b o o k. A n a tolia n -Tu rkish
C a rp e t. 17th cen tury, Uşak,
Catalogue No. 6.

Yaşar Çürüklü

Robert Pinner, Dr. Friedrich Spuhler, Peter Trim bacher
ve isim lerin i b elirttiğ im iz öteki a ra ştırm ac ıla rd a n
bahsediyor. B urada ayrıca tercüm elerin D orrit Dunn,
Susanne Matte™, Maria Schlatter ve lan Bennett tarafından
yapıldığı ve fotoğrafların H.G. T ro p p e r'c e çekildiği
belirtiliyor.
Yukanda başlıklarını verdiğimiz makalelerin ilkinde,
yani Hans Wilfling'in yazısında konu, aslında -başka benzeri
adlandırmalar da da söz konusu olduğu gibi- pek de uygun
olmamakla birlikte Holbein Halıları olarak anılan grup
içerisinde görülen, küçük motifli halıların tasarım ını
açıklayan (dizayn) bir girişten sonra; "Büyük Motifli
Holbein Halıları", "Lotto Halıları", "Çengellerle süslenmiş
basam aklı çokgenleri ihtiva eden Anadolu ve Kafkas
Halıları", "Türkm en Halıları" şeklindeki alt başlıklarla
incelenmiştir.
M akalenin ilk bölüm ünde, örnek çizimler üzerinde
açıklanan m otif düzenlem eleri, d iğ e r b ö lüm lerdeki
ç iz im le rd e y e r alan k o m p o z isy o n ş e m a la rı ile
karşılaştırılm aktadır. M etinde y er alan 33 şekil Karl
W initzky tarafından çizilmiştir. Yazının sonunda "Ana
hatların özeti" çıkarılmıştır.
Çalışma, sözü edilen T ürk halılarının birbirleriyle
bağlantılı olarak motif tasarımını açıklayan iyi bir deneme
sayılabilir.
E .E ngel, S alor T ü rk m e n le rin e ait b ir E n si'n in
rekonstrüksiyonunu, "Amaç nedir?", "Materyal", "Renkler",
"Dokümanın İnceliği (Zerafeti)", "Düzenleme-Tasarım
(D izay n )" g ib i b ö lü m le r iç in d e a ç ık la m a k ta d ır.
W. S ta n z e r, A v u s tu r y a 'd a h a lı tic a r e ti ve
k o le k siy o n c u lu ğ u n u n ta rih î g elişim in i ele aldığı
makalesinde, K urt Erdm ann'ın "Europa und der OrientTeppich" (1962) isimli kitabının Avusturya'da bulunan en
erken halı örnekleri üzerine verdiği bilgilerle başlıyor.
1426, 1460, 1487 tarihlerine ait bazı kilise ve şapellerde
bulunan defterlerdeki Doğu halılarına ilişkin sözü edilen
bu kayıtlardan sonra, ilk Türk-Avusturya ilişkilerine, bu
tem asların Avusturya toplum unun yaşantısı üzerindeki
etkilerine değiniliyor. Böylece asil tabakada ortaya çıkan
Doğu veya Türk modası halılara da ilgi duyulmasına sebep
olmuştur.
Yüksek tabakadan kişilerin çabalarıyla ilk kez 1672'de
kurulan "Lim Yünlüler ve Halı Fabrikası"ndim itibaren,
halı ticaretinin sözü edilen bu ülkede nasıl geliştiği izah
edilmeye çalışılıyor. Halı ile ilgili olarak kurulan çeşitli
ticari kuruluşlar yanında, konu ile ilgili olarak tesis edilen
ilk m üzeler (1864'de kurulan, Avusturya imparatorluk
Sanat ve Endüstri Müzesi halı örneklerinin bulunduğu ilk
önem li m üze olup, adı daha sonra Avusturya Tatbiki
Sanatlar Müzesi olarak değiştirilm iştir), bu müzelerin
gelişimi, sayıca çoğalması ve şimdiki durum u ele alınıyor.
Halı ile ilgili olarak açılan sergilerden de bahsedilen
m akalede, bu konuda A vusturya'da yapılan Akademik
çalışmaların başlaması ve gelişmesinden de söz ediliyor.
M akalenin nihayetinde A vusturya'daki halılar ve
halıcılık tarihini ilgilendiren belge niteliğindeki siyahbeyaz fotoğraflara yer verilmektedir.
E serin Katalog kısm ında, "Klâsik Halılar" başlığı
altında kaliteli renkli fotoğraflarıyla beraber, bir Memlûk
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A Book Introducing the Carpets in Austrian Collections
Assis.

Frof.

Yaşar Çoruhlu

R esim /Picture 3
Kitapta yer alan Anadolu Türk
halılarından biri, 19, yüzyıl ortası,
K ars/K agızm an , Kat. No: 40.
One of the Anatolian Turkish carpets
included in the book. Middle of the 19th
e., Kars/Kağızman, Catalogue No. 40.

and then, stating that this book has been constituted by
bringing together various samples from about 600 carpets,
refers to the authors of the Catalogue, Dr. Georg Butterweck,
Robert Pinner, Dr. Friedrich Spuhler, Peter Trimbacher and
other researchers, the names of whom have been given
previously. In this part, it is also stated that the translations
were done by Dorrit Dunn, Susanne Mattern, Maria Schlatter
and lan Bennett and the photographs were taken by H. G.
Tropper.
In the first of the articles by Hans Wilfling, (the titles of
which we have listed above), following an introduction
explaining the design of small-pattern carpets, considered
within the group named Holbein Carpets - even though the
name is not very appropriate as in other similar named
groups- the subject has been given under the subtitles
"Large-Pattern Holbein Carpets”, "Lotto Carpets", 'Anatolian
and Caucasian Carpets with Graded Geometrical Figures
ornamented with Hook Shapes" and "Turkoman Carpets".
At the beginning, the pattern arrangements explained

arış If 19 9 i

with sample sketches are compared with the composition
diagrams given in the latter parts of the article. The 33
figures of the article have been sketched by Karl Winitzky.
"Summary of the Outlines'' is given at the end of the article.
The study performed can be considered as a good
attempt at explaining the pattern design of the mentioned
Turkish carpets, showing the relationship with one another.
E. Engel describes the reconstruction of a Salor
Turkomans' Ensi under titles such as "What is the aim T',
“Material", "Colours", "Elegance of Weaving", "ArrangementDesign".
W. Stanzer begins his article about the historical
development of the carpet trade and carpet collection in
Austria, with information from the book named "Europa ünü
der Orient-teppich" (1962) of Kurt Erdmann, on the earliest
carpet samples in Austria. Following records concerning
oriental carpets, encountered in books found ın various
churches and chapels in 1426, 1460 and 1487, the first
Turkish-Austrian relations, and the influence of this contact

P u slu n a Koleksiyonlarındaki Halıları Tanılan Bir Kitap
Y r d . D o ç . Dr .

Yaşar Çoruhlu

Resim /Picture 4
D ö rt y ö n motifli, A nadolu -T ürk
h alısı, K at. N o: 31.
Anatolian Turkish carpet with Four
Directions motif C atalogue No. 31.

halısı ile birlikte, çoğunluğunu çeşitli tipte Uşak halılarının
ve Ladik, Gördes gibi Anadolu Türk halılarının ele alındığı
görülüyor (Resim 2). Burada aynca Kuzeybatı İran (Güney
A zerbaycan) ve H indistan b ö lg e sin d e 17, yüzyılda
dokunmuş iki halı da kayda değer. Bu kısımdaki halılann
toplamı 20 adettir.
"Anadolu Halıları", bölümünde; Balıkesir, Bergama,
Kozak, Milas, Denizli, Ladik, Karapınar, Konya, Mucur,
Erzurum , Şarkışla, Kağızman vb. ünlü T ürk (Türkmen)
halı m erkezlerinden koleksiyona alınm ış 32 halı yer
almaktadır (Resim 3).
Katalog'daki Kafkas Halıları ise 44 parçadan ibaret
olup, Kazak, Karaşop, Gence, Mogan, Karabağ, Şirvan,
Marasalı, Devepedil, Küba, Zeykur, Dağıstan, Taliş vb.
isimlerle anılan önemli eserlerdir.
Çoğunluğu Orta İran, Kaşan, Ferehan, Baksayış, Sanık,
Bahtiyari, Heriz, Hamadan, Şahsavan, Kuzey İran, Bıjar,
Kaşkay, Afşar halılannın meydana getirdiği İran Halıları
57 adettir.
E serin katalog kısm ının son bölüm ünü m eydana
getiren Orta Asya Halıları Salor, Tekke, Yomut, Çodor
(Çavuldur), Özbek, Beşir, Yarkent, Kotan gibi Türkm en
boylan taralından dokunmuş ve bazılan ait olduklan coğrafi
bölge isimleriyle anılan eserlerden ibarettir. Bu bölümde

47 halı tanıtılmaktadır.
Böylece katalog kısmı, çok iyi fotoğraflarla tanıtılan
toplam 200 adet halı (ve dokuma-tanıtılan eserlerin küçük
bir kısmı halı değildir-) ile kitabın en büyük bölüm ünü
oluşturmaktadır.
Eserin genel değerlendirm esi göz önüne alındığında
değinilm esi g e re k e n bazı h u su sların b u lu n d u ğ u n u
düşünüyoruz. Örneğin kitapta yer alan halı örneklerinin
büyük çoğunluğu T ürk halısı olmakla birlikte, metin
içerisinde hiç bir yerde Türk Halısı ibaresi kullanılmamıştır.
Oysa hangi coğrafyadan temin edilmiş olursa olsun -bir
miktarı müstesna-tanıtılmaya çalışılan halılar Türk Halı
Sanatının Gelişim Zinciri içerisinde değerlendirilebilecek
halılardır. Bir de zaman zaman kullanılan Erm eni veya
Kürt halısı gibi bazı ta n ım la m a la r ne derece ilmî olduğu
tartışılabilir. Çünkü söz konusu edilen bu açıklamayla
v erilm iş b irk a ç h alin in ik o n o g rafik özellik leri ve
kompozisyon şeması ancak Türk-Türkmen haklan grubu
içerisinde değerlendirilebilecek türdedir.
Bu arada bir kısım halılardaki m otifler Hristiyan
İkonografisi'nde yer alan bazı terim lerden dolayı yanlış
d eğ erlen d irilm iştir. Ö rn eğ in Kat. No:31 ile verilen
Karapınar halısında (Resim 4) vb. eserlerde "D ört Yön
MotifterP'nin "haç motifi' veya "haç biçimli motifdüzenleme"
olarak ele alınması tamam iyle bir yanılgıdır. Çünkü bu
motifler Türk Kozmolojisi1ndeki Evren/Dünya tasanmının
merkezinde kesişen Dört A na Yön'ün halıdaki ifadesinden
başka birşey değildir.1
I Sözü edilen konuda İstanbul'da yapılan II.Milletlerarası
Türk Halıları ve Orta Asya Halıcılığı KongrestnA'' tarahmızdan
b ir tebliğ sunulm uştur. Bu tebliğ m etni için bkz., Yaşar
Ç oruhlu, "Türk Kozm olojisinde Yer Alan Bazı Unsurların
T ürk Halılanndaki İzleri", Türk Dünyası Araştırmaları, sayı
100, Şubat 1996, s. 227-237.
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A Book Introducing the Carpets ın Austrian Collections
^ s s i s . Prof. Y a ş a r Ç o r u h l u

on the life of Austrian society, are mentioned. The consequent

"Central Asian Carpets", which constitutes the last part

Oriental or Turkish fashion which became popular amongst

of the catalogue section of the book, covers carpets woven

aristocrats gave rise to interest in carpets.

by Turkoman clans such as Salor, Tekke, Yomut, Çodor

lt is explained how the carpet trade developed in the

(Çavuldur), Özbek, Beşir, Yarkent, Kotan and some which

subject country, starting with the establishment of the "Linz

are called by the name of the geographical region they

Woollens and Carpet Factor/ due to the efforts of those

belong to 47 carpets are described in this section.

in the upper echelons of society in 1672. Together with

Thus, the catalogue section, with the descriptions of a

various commercial institutions related with carpets, the

total of 200 carpets and woven material (some of the pieces

first museums (The Austrian Empire Museum of A rt and

of art described are not carpets) and their very good quality

Industry opened in 1864 is the first major museum where

photographs, constitutes the largest part of the book.

carpet samoles were found, and the name later was changed

We believe that there are some subjects which should

into the Austrian Museum of Applied Arts), the development

be pointed out in the overall evaluation of the book. For

of these museums, their increase in number and the situation

example, even though the majority of the carpet samples

today, are described. In the article where the carpet

in the book are Turkish carpets, the statement Turkish

exhibitions are also mentioned, information on the beginning

Carpet is used nowhere in the text. The fact is, no matter

and the development of academic studies on the subject

which geographical region they are obtained from -with

in Austria is given.

some exceptions- all of the carpets described in the book

A t the end of the article there are black and white

can be considered within the Development Line of the Art

photographs which can be considered as documentation

o f Turkish Carpeting, lt is also debatable how scientifically

concerning the carpets and history of carpet making in

correct the "Armenian or Kurdish carpet" definitions which

Austria.

are som etim es mentioned. The correctness of these

In the Catalogue section of the book, a Memlûk carpet

sta te m en ts are open to d iscu ssio n b ecau se the

and carpets consisting mainly of Anatolian Turkish carpets

iconographical characteristics and composition diagrams

such as various types of Uşak, Ladik, and Gördes Carpets

of some carpets identified as such are of a type that can

are described, illustrated with high quality colour photographs,

only be regarded within the Turkoman carpets group.

under the title "Classical Carpets" (Fig. 2). Two carpets,

A ls o , the m otifs of som e c a rp e ts have been

woven in the 17th century in Northwest Iran (South Azerbaijan)

m isinterpreted due to the te rm in o lo g y of Christian

and Indian regions also deserve specific attention. There

iconography. For example: evaluation of the "Four Directions

is a total of 20 carpets in this section.

M otif on Karapınar carpet (Fig. 4), given with catalogue

In the "Anatolian Carpets" section, there are 32 carpets,

number 31, and similar pieces as "Cross m otif or "Cross

added to the collection from famous Turkish (Turkoman)

shaped m otif - arrangement" is com pletely misleading

carpeting regions like Balıkesir, Bergama, Kozak, Milas,

because this motif is nothing but the mere expression on

Denizli, Ladik, Karapınar, Konya, Mucur, Erzurum, Şarkışla,

the carpet of the Four Main D irections intersecting

Kağızman, etc. (Fig.3).

in the centre of the Universe/Earth design of Turkish

The “Caucasian Carpets" in the catalogue consist of 44
pieces, which are important works of art, called Kazak,
Karaşop, Gence, Mogan, Karabağ, Şirvan, Marasali,
D e v e p e d il,

K üba, Z e yk u r,

D a ğ ıs ta n , T a liş ,

e tc .

The total number of Persian Carpets, most of which are

Cosm ology.1 * *

■--------------------------------------------------------I A communnique on the subject has been submitted by us
during the "2nd International Conference on Turkish Carpets
and Central Asian Carpeting" held in Istanbul. For the text of
this communnique, see Yaşar Çoruhlu, "Türk Kozmolojisi'nde

carpets from Central Iran, Kaşan, Ferahan, Baksayış, Saruk,

Yer Alan Bazı Unsurların Türk Halılarındaki İzleri", Türk Dünyası

Bahtiyar^ Heriz, Hamadan, Şahasvan, Northern Iran, Bijar,

Araştırmaları, Issue 100 (February 1996), İstanbul 1996, pp.

Kaşkay and Afşar, is 57.

227-237.
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haberleri

Yrd. Doç. Dr. Recai Karahan*
Türkiye Kalkınma Vakfı 1965 yılında Tarsus'un dağlık
kesimlerindeki köylülerin kalkınmalarına destek verm ek
amacıyla bir g ru p gönüllü tarafından kurulm uştur. 13
Ocak 1969'da 903 sayılı kanun ile kam u yararına çalışır
h a le g e tir ile r e k re sm i b ir h ü v iy e t k a z a n m ıştır.
Genel m erkezi A nkara'da olan TKV'nın Van Bölge
Müdürlüğü 1976-1982 yıllarında, Van yöresinde meydana
gelen deprem de Erciş, M uradiye, Çaldıran bölgesinde

T ü m ü retim ara ç ve g ird ile r TKV ta ra fın d an

deprem rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet göstermiştir.

karşılanm akta ve h edef gruptaki kadınlara üretim leri

1982 yılında bölgenin kırsal alanlarında kalkınm a
amaçlı olm ak üzere G ürpınar ilçesine bağlı 16 köyde
çalışmalarına başlamıştır.
Vakfın bölgedeki amaçlan arasında gelir düzeyi düşük

k a r ş ılığ ın d a

s ü r e k li b ir ü c r e t ö d e n m e k te d ir .

Kilim üretim i Van-Hakkâri kilim örnekleri ekseni
etrafında gerçekleştirilmektedir.
Kilimlerin dışında düz dokuma tekniğine sadık kalınmak

olan ailelerin kendi ayakları üzerinde durarak istihdam

üzere zaman zaman çoban çantası, minder, sehpalık ve

e d ilm e si, k a d ın la rın s ta tü s ü n ü n y ü k s e ltilm e s i,

yastık üretimleri yapılmaktadır. Ayrıca belli dönem lerde

sürdürülebilir kalkınma meydana getirmek gibi faaliyetler

çorap, yün eldiven, kuşak üretimleri de disipline edilmeye

yer almaktadır.

çalışılmaktadır.

TKV Van Projeler M üdürlüğü bu am açlara yönelik

D okum alarda tam am en otantik özelliklere bağlı

olarak ağaçlandırma, çevre koruma, hayvancılık, hububat

kalınm aktadır. Bu dokum alarda hissedilen en büyük

tarımı, meyvecilik, el sanatlan gibi alanlarda çalışmalannı

eksiklik ise doğal boyalar ve elde eğirilen ipliklerin

sürdürm ektedir. Vakfın am açlan arasında bizi daha fazla

kullanılırı amasıdır.

ilg ile n d ire n alan el sa n a tla rın ın g e liştirilm e sid ir.
Değişik nedenlerle kırsal kesimden kente göçün yoğun

Yılda 218 adet dokuma tezgahında üretilen yaklaşık
6000 m 2 civarındaki kilim ve diğer el sanatı ürünleri

old u ğ u y ö re d e Van da bu o lu m su z fa k tö rle rd e n

Süm erhalı'ya ihracata yönelik çalışan firm alara ya da

etkilenmektedir.

perakende olarak satılmak suretiyle pazarlanmaktadır.

Kırdan göç ederek şehir varoşlanna yerleşen ve şehir

Yapılan dokumalann pazarlanması neticesinde üreticinin

hay atın a uyum sağlayam ayan ailelerin g elirlerin in

eline aylık 3.500.000 ile 6.000.000 TL. geçm ektedir.

yükseltilm esi, bu aileler ve kırsal kesim de yaşayan

Vakfın gözetiminde dokutturulan kilimler yöreye has

kadınlann el becerilerinin geliştirilmesi, kadın statüsünün
iyileştirilmesi, aile içi faaliyetlerin aktifleştirilmesi ve kadının

olan 46 kilim kom pozisyonu içinden seçilen 26 ayrı
kompozisyonlu kilimden oluşmaktadır.

sosyo-kültürel yapılannın güçlendirilmesi için kadınlann

Bize bu bilgileri veren Van Türkiye Kalkınma Vakfı

üretebilecekleri "El Sanatlarının Geliştirilmesi" başlığı

Projeler Müdürü Sayın Malik Baransel'e ve vakıf personeline

altında aile tipi kilim eğitim i ve üretim i çalışm aları

çalışmalannda başanlar diliyoruz.

yürütülmektedir.

* 100. Yıl Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bolümü Öğretim Üyesi.
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Assis. Prof. Recai Karahan*
The Turkey D evelopm ent Foundation (TKV) was
established in 1965 by volunteers to contribute to the
development of villages in the hilly areas of Tarsus. On

Van has experienced migration from rural areas and
this has had a negative effect.

January 13, 1969, the Foundation gained a legal identity

Training and producing kilims has continued under the

through the law numbered 903 concerning public benefits.

title of "Development of Hand Crafts". The most important

The Van Regional Directorate of TKV, whose head office

goals are to improve the incomes of families who come

is in Ankara set up an earthquake rehabilitation centre in

from rural areas to shanty towns and cannot adapt to city

the regions of Erciş, Muradiye, Çaldıran where there had

life, to develop skills of rural women, to improve the status

been earthquakes from 1976 to 1982. In 1982 development

of rural women, to stimulate family activities and to strengthen

of 16 villages in Gürpınar district began.

socio-cultural patterns of women.

The aim is to help low income families by giving them
em ploym ent and providing sustainable developm ent.
TKV Van Directorate of Projects continues its activities

All the equipment for production are provided by the
TKV and women involved in these work schemes are paid
for their products.

in the fields of planting trees, environmental prevention,

The kilims produced are examples of Van-Hakkari kilims.

stock-breeding, cereal farming and hand-crafts. The most

In addition to kilims, shepherds' bags, cushions and

relevant to our subject is hand crafts.

pillows are produced in accordance with simple textile
techniques. Furthermore, at certain periods the production
of woollen gloves, socks and sashes systematically organised
or at least this attempted.
All textiles are produced a ccordin g to authentic
characteristics. The major deficiency in these productions
is the inability to use natural paints and spun ropes.
Approximately 6.000 rn2 kilims and other products at
218 looms are sold to Siimerhali, and other companies for
export. The producers of these kilims and other products
are paid. Their income per month ranges from TL. 3.500.000
to TL. 6.000.000.
The kilims produced under the authority of the foundation
are developed with one of the 26 designs selected from
36 compositions of the region.
We thank Baransel Projects Director and the staff of the
Van TKV for providing us the information.
*
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‘ Lecturer, 100. Yıl University,
Department of Archeology and Art History.

AÇIK RENK : ( <tü. aç - i - к + fa. re n k )
EK. T S. EK.
Mavi renk (Kırşehir, M ucur)

AĞIRŞAK :
( < tü. ağır + şa - к < ‘ ağır- “eğirmek") / / eğir- “eğirm ek”+ -çak)
EK. ER FT
> ‘ eğir - çek > *evirçek > *eyirçek > erişek
EK. F l
Yün veya pam uğun iplik haline getirilm esinde kullanılan iğ’in
kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayan ahşap veya taş ağırlık
(Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir).
Artvin çevresinde “ağısak, ağışak” diye de bilinir.t’
ALTI-ÜSTÜ : ( <tü. alt - i _____ üst - ü )
I.K. iy.eki l.K. iy.eki
Halinin her yanı, her tarafı. Halinin atkı, çözgü ve düğümlerinin
malzemesini belirtilirken kullanılan genel isimlendirme (Kırşehir,
M ucur, Konya, Niğde).

ARAPELİ : ( etti, arap “uğur" + el - i )

Doç. Dr. Bekir DENİZ *
Türkiye’de T ürk sanatı ve sanat tarihi yüzyıla yakındır
akadem ik bir eğitim verm esine rağm en, ortak bir terim
birliği kurulam am ıştır. M evcut Sanat ve Sanat T arihi
Ansiklopedi ve Sözlükleri de bu eksikliği giderememiştir.1
G ünüm üzde kullanılan pek çok terim Arapça, Farsça,
Fransızca ve İngilizce’den alınmadır.
Aynı eksiklik sanatın diğer dallarında da vardır.
Sözgelimi T ürk dokum a ve tekstil sanatı hakkında bir
sözlük yoktur. M evcut çalışm alar tarihî kaynaklardaki
terim lerin açıklanm ası şeklindedir.* Bu alanda çalışan
araştırmacılar eksikliği bilmesine rağmen henüz bir sözlük
de yapılamamıştır. M evcut sözlük denemeleri, iyi niyetli
o
ç a lışm a d a n ö te , a rz u e d ile n se v iy e d e d eğ ild ir. '
K onuyla ilgilenen ara ştırm ac ıla r ve d okum ayla
ilgilenenlerin ortak kaygısı, Anadolu’yu bir bütün olarak
ele alıp, m ükem m el bir sözlük yapabilm ektir. Ancak,
Anadolu’nun geniş topraklarında dokuma merkezlerinin
hepsini araştırm ak, ortak bir sonuca ulaşm ak çok uzun
bir çalışmayı gerektirm ektedir. Anadolu’da h er köyün,
h e r kasabanın bir dokuma m erkezi olduğu düşünülürse
işin önemi ve büyüklüğü daha iyi ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle küçük sözlük denem elerinden yola çıkılarak
b ü tüne ulaşm anın daha doğru olacağı inancındayız.
Bu alanda yapılacak çalışmaların masa başından çok
alan araştırmasıyla tesbit! mümkündür. İsimlendirmelerin
yakıştırma değil, dokuyucunun kullandığı gerçek kelimeler
olması en doğru seçimdir.
Bu şekilde yapılacak çalışm aların ardından, h e r
kelimenin özenle tanımlanması ve etimolojisinin yapılması
gerekm ektedir. Dilbilimcilerin yapacağı bu çalışma ile
kelimenin kökeni ve bugünkü kullanılış şeklinin tespit
edilebileceği düşüncesindeyiz.
Bu usûlle hazırlanacak sözlük denem eleriyle T ürk
D okuma Sanatı Sözlüğü tamam lanacak, T ürk Dokuma
Sanatı Tarihi adına bir eksikliğimiz giderilecektir. Burada
sunduğumuz çalışma, 1977-1982 yıllarında yörede yaptığımız
araştırm alardan derlediğim iz küçük bir denem edir.4

I.K. iy.eki
El motifi; halk arasındaki inanca göre, h e r insanın, o’nu
kötülüklerden koruyan bir arabi (uğuru-koruyucusu) vardır.
Bu nedenle el, uğur-nazar işareti sayılır (Kırşehir, Mucur, Niğde,
Aksaray, Konya).

ARAGEÇKİ : ( >tü. ara + geç - ki )
LK
EK. Ж
Dokum a anında, her dokum a sırasından sonra, düğüm leri
sıkıştırmak için çözgü (arış) ipleri arasından enlemesine geçirilen
ip (Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya). Anadolu’da araatkı, atkı,
argaç, geçki, arageçki (Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas,
Em irdağ (Afyon), Uşak, M anisa, Çanakkale), argeç (Manisa,
İzmir, Çanakkale, Muğla) isimleriyle de bilinir.

BAŞ HALI : ( < tü. baş + halı )
ek.
İ ğ.
Eski evlerde misafir odasına baş oda, evin sokağa bakan kısmına
baş ucu, buraya serilen en güzel halıya da baş halı denir.
Oda düzenlem esinde, odanın en iyi yerine (baş ucu) serilen
halı. Sedir halısı (Kırşehir, M ucur).

BOŞ : ( t ü . )
Çözgü iplerinin, mazı’ya (bazı - levent) aktarılmak üzere, yerde
çözülüp, m eses’e ( m ezar ç u b u ğ u ) geçirilecek hale getirilmesi
(Kırşehir, M ucur).

* Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi
Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı.
1 C.Esad Arseven. Sanat Ansiklopedisi, cilt IV, İstanbul 1975;
ATurani, Sanat Terimleri Sözlüğü, Ankara 1965; M.SözenU.Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1992.
2 Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süsleme Sözlüğü, Ankara
1967; M.E.Özen, 'Türkçe’de Kumaş Adlan”, Tarih Dergisi, sayı
XXXIII, Mart 1980/81, istanbul 1982, s. 291-340.
3 L.Rasonyi, ‘Türklerde Halıcılık Terimleri ve Halıcılığın Menşei”,
Türk Kültürü, Aylık Dergi, TKAE, sayı 103, Ankara, Mayıs, 1971,
s. 614-627; T.Gülensoy, ‘T ürk Halı Sanatında Uşak Halıları ve
Halıcılık Tabirleri”, Sümerbank, sayı 155, Ankara 1975, s.3-4;
B.Balpmar Acar, Kilim-Cicim-Sili-Sumak, Türk Düz Dokuma
Yaygıları, İstanbul 1982, s. 111-117; HAçıkgöz, 'Türkçe’de Halı
ve Halıcılık Terimleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Halıları
Özel Sayısı, sayı 32, Ekim 1984, s. 137-188; Zanaat Terimleri
Sözlüğü, T.D.K. yayını, Ankara 1976; Derleme Sözlüğü, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınlan,
sayı 211/1, Ankara 1993.
4 B.Deniz, “Kırşehir Halıları”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, cilt
III, İzmir 1984, s.25-81; B.Deniz, “Kırşehir Halıları”, Bilim Birlik
Başarı, yıl 12, sayı 47, 1986, s.18-24; B.Deniz, “Mucur Haldan”,
Bilim Birlik Başarı, yıl 12, sayı 48,1987, s.20-24.
Bu çabşmada kelimelerin eümolojisi E.Ü.Edebiyat Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof.Dr.
Günay Karaağaç tarafından yapılmıştır. Yardımlanndan dolayı
kendisine teşekkür ederim. Sayın G.Karaağaç ile birlikte
hazırladığımız, kelimelerin etimolojisini de konu alan Halı ve Düz
Dokuma Yaygı Sözlüğü yayına hazırlanmış vaziyettedir.
5 Derleme Sözlüğü, cilt I, s.92.
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BOZ: (tü.)

EBE SAÇI RENGİ :

Yeşil-mavi karışımı renk (Kırşehir, Mucur, A ksaray).

( < etü. ebe -em e “ana" + saç - i + frs. reng - i )

BOYA P Ü R Ü : ( < tü. boya + pür - ü )

Î.K.
f.K. iy.eki
Gri renk (Kırşehir, M ucur).

I.K.

IK .

iy.eki

iy.eki

Kök boya ( Kırşehir, M ucur).

ENLİ KENAR : (< tü. en - 1i + frs. kenar )

C E H R İ: (<frs. c eh ri)
Kahverenginin elde edilmesinde kullanılan, dağda yetişen, nohut
büyüklüğünde meyveleri olan, boyama özelliği bulunan bir bitki.
Osmanlı dönem inin ihraç m addelerindendir (Kırşehir, Mucur,
Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, N evşehir). (Lat. Rhamnus
pepiolaris. Kuzu otu diye de tanınır), o
Merzifon, Gemerek, Yalvaç’da “cehni, cehre, çehri” diye de bilinir.7

I k.T I
T kT
Halinin dışındaki büyük-geniş kenar suyu (Kırşehir, M ucur).
Bazı yörelerde ayak diye bilinir (Aksaray, Konya, Kayseri, Niğde,
N evşehir).

CEVİZİ RENK : ( frs. cevizî + frs. r e n k )
Taze çeviz kabuğu (tetir) renginde^ yeşil renk (Kırşehir, M ucur).

ÇATIK KAŞ : ( etti, çat - i - к + k a ş )
e k . Y â İT . I k .
Halinin dar kenar bölüm ünde kullanılan, bir ters bir düz
yerleştirilmiş, küçük çiçek motifleri (Kırşehir, Mucur, Aksaray,
Niğde, Konya).

ÇEZGİ : (< tü. çez - gi < çes - < etü. çeş - / yeş - “çözm ek”)

E R İŞ : ( < tü. e r - iş )
EK. E l
bkz., çezgi/çözgü.
(Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri,
Yozgat, Çorum ). Anadolu’da, Afyon, Burdur, Denizli, izmir,
Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Bolu, Trabzon, Ordu, Erzurum ,
Maraş, Sivas, Ankara, Mersin, Muğla, Kırklareli, Isparta, Adana
çevresinde aynı isimle anılm aktadır.!2

FISTIKÎ YEŞİL :
Fıstık rengi. Açık yeşil (Kırşehir, M ucur).

FES RENGİ :
Vişne ren g i!3 (Kırşehir, M ucur).

EK. FT
Tezgâha dik gerilen iplere verilen isim ( Kırşehir, Mucur,
Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Erzincan).
Anadolu’da Çözgü, çezgi, eriş, erişi, arış (Aksaray, Konya,
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çorum , Tokat, Amasya,
Afyon, Uşak, M anisa, İzmir, Çanakkale), ip (Manisa, İzmir,
Çanakkale) isimleriyle de bilinir. 8

FİTİL: ( < ar. F e tîl) 14
Yünün eğirilmesi sırasında, kolayca eğirebilm ek için, yuvarlak
bir şekle getirilip kol üzerine dolanması (Kırşehir, Mucur, Niğde,
Kayseri, Aksaray, Konya), bkz., süm eç.

ÇIKRIK :

Anadolu'da süm e, süm eç, süm ek, söm ek isimleriyle de bilinir
(Kayseri, Yozgat, Çorum , Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya,
Isparta, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Çanakkale).

( <tü. ‘ çağır - i - к < 'ç a ğ ır “dönm ek, döndürm ek” -tegir-egir- / * a ğ ır-)

FLOTE : (Alm.) 15

EK. YİŞ. T I
(Eski T ürkçe’de: Çığrı: D eğirm en, çark, dolap çıkrığı ve ip
çıkrığı, m akara mânâlarında. Anadolu ağızlarında: Çığrık, çink,
elicek, kölecen, kelepçen, kollu, yüğrük, yürük var). 9
Yünün iplik haline getirilm esinde kullanılan, ahşap veya
dem irden yapılmış, kol veya ayak yardım ıyla döndürülen bir
kasnak ve bu kasnağa bağlı olarak dönen, eğrilen ipin üzerine
saüldığı, bir milden (iğ ) meydana gelen ip eğirm e aleti (Kırşehir,
Mucur, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya, Yozgat,
Çorum , Ankara).
Denizli, Bolu civarında “çıkırık, çıkrık" isimleriyle bilindiği
söylenmektedir. 10

ÇİFTLEME!!: ( < frs. çift + tü. -le - m e )
De
I f eX
Çift düğüm , T ürk düğüm ü, D üğüm ün çift çözgüye bağlanm ası
(Kırşehir, M ucur).
İĞ : ( tü.) (1-ham, olmam ış 2-genç, taze)
tki ve düğüm ipinin (arageçki) büküm süz hali (Kırşehir, Mucur,
Niğde, Aksaray, Konya).

ÇİLE : ( < frs. çihil - e )
1. Halı kalitesinin belirlenm esinde kullanılan ölçü birimi (birim
çözgü sayısıyla tayin edilir. 20 çift ipe bir çile denir: 20 x 2 = 40
tek ip. Sözgelimi, Kırşehir’de oda bahsi 14 çile çözgüden dokunur
(14 X 40 = 560 tek ip) (Kırşehir, Mucur, Yozgat, Çorum, Kayseri,
Niğde, Nevşehir, Konya, Aksaray, Manisa, İzmir).
2 . Eğrilen iplerin dirsek üzerinde dolandırılmasıyla elde edilen
iplik kangalı, gelep (Kırşehir, Mucur, Yozgat, Ç orum , Kayseri,
Niğde, Nevşehir, Konya, Aksaray).

DAR SU : ( <tü. dar + su )
Halinin en dışında yer alan süslem eli veya süslem esiz kuşakkenar (Kırşehir, Kayseri, Mucur, Niğde, Konya, Aksaray).

DEVE TÜYÜ : (< etü. tobe tü g i)
Açık kahverengi (Kırşehir, Mucur, Aksaray, Niğde, Konya).
DOLU : ( < etü. tol - u - g )
EK. Y â Ё Г
Yerde hazırlanan (çözülen) çözgü iplerinin m ezar çubuğuna
(meses) geçirilmesi, m ezar çubuğuna geçirilmiş hali (Kırşehir,
M ucur).

119)7

1. Kök boya yapımı sırasında, ipin boya kökleriyle birlikte
kaynaülması ardından, iplerin alınmasından sonra geriye kalan su.
2. ipin doğal ve bitkisel boyalarla (cehri, ceviz yaprağı, şap ve
su ile birlikte kaynatılması) boyanması sonrasında ortaya çıkan
(cevizî renk) yeşil renkli boya suyu.
Bu su ile, sentetik veya bitki dal ve yapraklarından elde edilen
boya, iple birlikte yeniden kaynatıldığında, ipler yeni katılan
boyanın rengine dönüşür. Bir bakım a bu su katalizör görevi
yapar. Yeni elde edilen renk ilk boyam ada elde edilen renk
kadar sağlam ve kalıcı olur (Kırşehir, M ucur).

GELEP : ( < frs. K elâb e)
Eğirilen iplerin (yumak) boyama sırasında, boyayı daha iyi
em ebilm esi için çile haline g e tirilm esi^ (Kırşehir, Mucur,
Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray; Konya, Afyon, Uşak,
Manisa, izmir, Çanakkale).
Afyon, Isparta, Denizli, Burdur, Amasya, Tokat, İçel, Antalya,
M uğla çevresinde kelep şeklinde de söylenir.!7

GERGER : ( < tü. ger- fiilinden em ir çek im i)
Sentetik boya ile boyanacak yün iplerin boyanm adan önce bağ
yaprağı, karam ık otu, elm a yaprağı ve sarı renkli sentetik boya
ile birlikte kaynatılm asından sonra ortaya çıkan karışım suyu.
Bu su ile yapılan boyama işlem ine de gerleme denir (Kırşehir,
Mucur, Aksaray).

■
6 T. Baytop, Türkçe Bitki Adlan Sözlüğü, T.D.K. Yayını, Ankara
1994, s.58, 193; Görüldüğü yerler için bkz., a.g.e., s. 58, 193.
7 Derleme Sözlüğü, cilt III, s. 876.
8 Bozan -Es. Arapkir -MI. Savaştepe - Ba. de “çezgi” denir. Bkz.,
Derleme Sözlüğü, cilt III, s.1156.
9 H. Açıkgöz, a.g.m., s. 147.
1O Derleme Sözlüğü, cilt III., s.1168.
1 1 H . Açıkgöz, a.g.m., s.l67’de “çift arış ipliğine düğüm atmak
suretiyle halı dokuma” diye tanımlar.
12 Derleme Sözlüğü, cilt V, s. 1771. Başka anlamlan için bkz., s.1772.
13 Türkçe Sözlük, T.D.K. yayını, cilt I, Ankara 1983, s. 403’de “koyu
kırmızı renk, bu renkte olan” şeklinde tanımlanır.
1 4 Turkish and English Lexicon, by. Sir James W.Redhouse, İstanbul
1927, s.1366.
15 Almancaya Flotte kelimesi “dokumacılıkta boya için hazırlanan
karışım suyu” anlamında da kullanılır. Aynı kelime Kuzey
ülkelerinde de vardır (teut.). Bkz., Friedrich Kluge, Etymologisches
Wortebuch der Deutschen Sprache, 19. Auflage Bearbeitet Von
Walter Mutzka, Walter De Grcyter & Co.Berlin 1963, s. 208.
16 H. Açıkgöz, a.g.m., s,150'de “Ilgırdan elde edilen iplik kangalı,
çile” diye tanımlar.
17 Derleme Sözlüğü, cilt Vİ, s.1975-76.

K ı r ş e h i r t e Mü r u r H a l ı l a r ı n ı n S ö z l ü ğ ü - I
Doç.

GEZ : (< etü. kez l l *ker, k e r t-)
Istar (hana) yan ağaçlarına, kücü ağacının üzerine oturm ası için
yapılmış girinti (Kırşehir, Mucur). 18 Anadolu’da kertik de denir 19
(Konya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray).

Dr .

Bekir

Deniz

denir (Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya, Niğde, Nevşehir, Çorum,
Yozgat, Afyon, M anisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale).
bkz., kırkm ak

KIRKMAK : (< tü. kır - к - m ak )
G Ö B E K : ( < tü. köp - e - к )
T k . Ш f1
Halinin ortasındaki top, madalyon (Kırşehir, Mucur, Yozgat,
Ç orum , Sivas, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir).
G Ö M M E ISTAR : (< tü. göm - me + frs. ıs ta r )
EK. FT
TİC
Bir ucu tavana tutturulmuş, bir ucu toprağa gömülü, dik dokuma
tezgâhı (Kırşehir, Mucur, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya,
Kayseri, Çorum , Sivas, Yozgat, Afyon).

GÜCÜ : ( < etü. ketük l l *keçük, *köçük )
Çözgü iplerinin kanşm asını önlemek için, tezgâhın orta yerinde,
iplerin bir altından bir üstünden geçirilerek, ipler arasında
yerleştirilen ağaç: iplerin kaymasını önlemek için, gücü üzerine,
iplerden h e r biri arasına, küçük çiviler çakılır veya iplerden her
biri, ayn bir iple, ipler rahat hareket edebilecek şekilde, teker
teker gücüye bağlanır. Bu yapılmazsa ipler kayabilir. Dokunan
halı da eğri büğrü (pot) olur 20 (Kırşehir, Mucur, Kayseri, Niğde,
Nevşehir, Konya, A ksaray).
Anadolu’da kücü, güzü, küzü (Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri,
Afyon, Manisa, İzmir, Çanakkale) güzü göcce (Bergama-lzmir)
isimleriyle de tanınır.2!
G Ü L : (frs.)
I . Gül 2 . Çiçek (Kırşehir, M ucur).
G Ü L KU RU SU : (< frs. gül + tü. k u ru - su )
Î.K.

iy.eki

EK. T T . F T
Koyun yününün kırkım makası denilen özel bir makasla kesilmesi
(Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya, Niğde, Nevşehir, Çorum,
Yozgat, Tokat, Sivas, Malatya, Afyon, Uşak, M anisa, İzmir,
Çanakkale).
Anadolu’nun pek çok yerinde de aynı isimle bilinir.24

KİLKİT :
Kirkit (Kırşehir, M ucur). Bkz., Kirkit

KİRKİT:
( < etü. kir + kit / kir- + kit- em ir şekillerinin b irleşm esi)
Ahşap ya da dem irden yapılmış, ahşap veya dem ir saplı, kurşun
gövdeli, tarak şeklinde dişleri bulunan, dişleri ipler arasına
girerek düğüm iplerini sıkıştırm aya yarayan alet (Kırşehir,
Mucur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Sivas, Kayseri, Yozgat,
Çorum , Afyon, Manisa, İzmir, Çanakkale).

KARYOLA HALISI : (< it. carriola + tü. halı - sı )
UT. iy.eki
Karyola üstüne örtülen halı (Kırşehir, M ucur).

KOÇAM :
( < tü. koç - am < etü. kuç - “sarm ak, kucaklam ak” )
T R . FT
İki avuç dolusu: Halk arasrnda kalite koçanı ile ölçülür. Sözgelimi,
namazlık halısı 10 koçam yünden (10 çift avuç dolusu) elde
edilen iple dokunur (Kırşehir, Mucur, Aksaray, Nevşehir, Niğde,
Konya, K ayseri).

G ü lk u ru su rengi (Kırşehir, M ucur).

KOÇLAMAK : ( < tü. koç - la - m ak < ‘ koş “çift” -la-)

HALI D Ü ŞÜ R M E : (< tü. halı + düş - ü - r - m e )

LK. m
FT
Çözgülük için eğrilen iki ayn yumağın, çift büküm yapmak üzere
biraraya getirilmesi: İki ayn yum ak (koçlanır) hoşlanır (eşlenirçiftlenir) ve yeniden eğrilerek çift büküm yapılır. Eşlemek. Koşlamak
(Kırşehir, Mucur, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya, Kayseri, Yozgat,
Afyon, Uşak, izmir, Manisa, Balıkesir, Ç a n ak k a le )^

Tâ
EK. YŞ. EF. TT.
Sal ve düşür fiilleri çeşitli şivelerde “kurm ak, inşa etm ek” üst
anlam larına gelir (Bkz., Kazak, Kırgız Sözlükleri).
Çözgü ipinin halı tezgâhına aktarılm ası. Tezgâh hazırlam a
(Kırşehir, M ucur, Niğde, Aksaray).

KÖŞE : ( < frs. g ü ş e )

IS D A R : (frs.)
Halı ve düz dokum a yaygı dokum a tezgâhı. Hana (Kırşehir,
M ucur, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya).

LÂDİK GÜLÜ :

Anadolu’da ıstar şeklinde de söylenir.22
İLM E : ( < tü. il - m e )
EK. Ж
Düğüm (Kırşehir, Mucur, Konya, Kayseri, Aksaray).
Bazı yörelerde il ma diye de söylendiği ifade edilm ektedir.23
bkz., ilmek.
İL M E K : ( < tü. il - m ek )
EK. FT
Düğüm, ilme (Kırşehir, Mucur, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Ç orum , Yozgat, Sivas, Afyon, Uşak).
İN M E C İ BIÇA Ğ I : ( < tü. in - m e - ci + biç - ak - i )
EK. T T T T
EK. FT İy.eki
Düğüm ipini kesm ek için kullanılan, keskin ağızk, küçük bıçak.
Halı bıçağı (Kırşehir, Mucur, Aksaray).
KENA RE : (frs.)
Oda süslem esinde, taban halısı serildikten sonra kenarlarda
kalan boşlukları doldurm ak üzere dokunan, ince, uzun halı.
Büyük halı kenarlarına serilen kenarlık halısı (Kırşehir, Mucur).
K IRK IM : ( < tü. kır - к - i - m )
EK. FİT Y â T T
1. Koyunun yününün kesilm esi
2. K oyunlann yününün kesim mevsimi
Koyunların yünü yılda iki kez, ilkbahar ve güzün (sonbaharda)
kesilir. Bu işlem e kırkım, bu m evsim e de kırkım (zamanı-ayı)

Halı göbeği ile, göbeği çevreleyen kuşak arasındaki köşe dolgusu
( Kırşehir, Mucur, Niğde, Aksaray, konya. Kayseri, S iv as).26
(lat. Laodicea (Com busta) + frs. gül + tü. - ü )
l.K.
iy. eki
Lâdik halılannm kenar suyunda yer alan lâle-karanfil birleşimi
süslem e motifi ( Konya, Aksaray, Kırşehir, M u c u r) .

MAKAT HALISI : ( < ar. m akat + halı - s ı)
I.K.
İ.G. iy.eki
I bkz., Sedir halısı (Kırşehir, M ucur).

MAZI : (< frs. bâzû “kol” )
Halı tezgâhının üst ve altındaki yuvarlak veya sekizgen şekilli ağaç.
Üstte yer alanına üst mazı, altta yer alanına da alt mazı denir. Ust
mazıya dokunacak ipler, alt mazıya da dokunan halı veya kilim
sanlır (Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya) .27 Anadolu’da Bazı
(Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri, Yozgat, Afyon), Levent (Muğla,
Milas, Denizli, Aydın), alt-üst ağacı (izmir, M anisa, Çanakkale)
ve Selvim (içel, Adana) diye de bilinir.
18 Başka anlamlan için bkz., Derleme Sözlüğü, cilt VI, s. 2018.
19 Hallaç tokmağı, atacak tokmağına da kertik denilmektedir.
H.Açıkgöz, a.g.m., s. 148. Kelimenin etimolojisi için bkz., a.g.m.
2 0 Yanlış tanımlar için bkz., H.Açıkgöz, a.g.m., s. 159.
21 Yanlış tanım ve başka anlamlan için bkz., Derleme Sözlüğü, cilt
Vİ., s.2208.
2 2 Bkz., Derleme Sözlüğü, cilt VII, s. 2489.
2 3 Başka yerlerde kullanılışı ve imlâ şekli için bkz., Derleme Sözlüğü,
cilt VII, s.2531.
2 4 Bkz., Derleme Sözlüğü, cilt VIII, s. 2830.
2 5 Derleme Sözlüğü, cilt VIII, s. 2895’de kullanım yeri olarak sadece
Nevşehir'in adı geçer.
2 6 Derleme Sözlüğü’nde yalnızca Kayseri'de adı geçer. Bkz., Derleme
Sözlüğü, cilt VIII, s. 2979.
2 7 Derleme Sözlüğü nde Kırşehir’in yanında İzmir, Ereğli (Konya)
ve Adana’nın da adı geçer. Bkz., Derleme Sözlüğü, cilt IX, s. 3145.

arış ı ı ı ı n

MESES:( ? )

ТАИМ YASTIK : ( < tü. tak - i - m + yastı - k )

Halı ipinin mazı (bazı-Levent) üzerine sarılması için mazı ağacı
üzerine yerleştirilen ağaç çubuk. M ezar çubuğu: Halı ipi yerde
çözüldükten sonra, tezgâha aktarılırken, yerde kazıklar üzerine
dolanan ipler m ezar çubuklarına (m eses) geçirilir ve mazı
üzerindeki yuvasına (m ezar oyuğu) yerleştirilir ve ipler ü st
mazıya dolandırılıp alt mazıya indirilir (Kırşehir, M ucur).28

MEYANE : (frs.)
Oda düzenlemesinde, ortada yer alan halıya verilen isim: Ortada
yer alan halıya meyane, kenarlara serilen halılara da kenare
denir (Kırşehir, M ucur).

MOTİF : ( < fr. )29

EK. YŞ! “F l
EĞ. ЁГ
K ırşehir ve M ucur’da yastık takım halinde (altı adet) dokunur.
Buna takım yastık denir (Kırşehir, Mucur, Konya, Uşak).

TEFE : (? )
Düz dokum a yaygıları dokum ada kullanılan, üç-beş dişli kirkit:
Halı ve düz dokum a yaygılar (kilim, cicim, sili, sum ak) farklı
kirkitle dokunur. Halı için çok dişli ve ağır kirkitler, diğer
doküm anlar için daha hafif ve az dişli kirkitler kullanılır. Bunlar
da ayrı isimle anılır. Sözgelimi K ırşehir ve M ucur’da Tefe,
Aksaray, Niğde, Konya, Afyon yöresinde süm ük diye bilinir.32
bkz., Kilkit-kirkit.

Halı deseni (Kırşehir, Mucur, Yunddağ-M anisa).

TEKLEME : (< tü. tek - le - m e )
MUŞAMBA : ( < ar. m u şam m a)

TK. TE ET

G eom etrik karakterli süslem e (Kırşehir, M ucur).

NAMAZLA : ( nam azlak < frs. nem âz + tü. - lık )

Tk
Tl
Üzerinde namaz kılmak için dokunm uş halı (Yer sergisi olarak
kullanılmaz. Namaz sonrasında kaldırılır. Bu yönüyle de
seccadeden aynlır.) (Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri,
Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum , Erzurum , Erzincan,
Kars, Ağrı, M anisa, Afyon, Uşak, Isparta, Balıkesir, İzmir,
Çanakkale).

Düğüm ün tek çözgü üzerine bağlanması. Tek düğüm ( Kırşehir,
M ucur) .33

TİLİF : (< tü. til - i - g / m / b / p / f )
EK. Y.S.
F.I.
D esen kenarının siyah veya koyu bir renkle, birkaç defa
belirtilm esi, çerçevelenm esi (Kırşehir, M ucur).

TOP : (tü .)
Halı göbeği (Kırşehir, Mucur, Em irdağ, Dazkın-Afyon,
Döşemealtı-Antalya, Muğla, Milas).

NEBATÎ : ( a r.)
Bitki karakterli süslem e (Kırşehir, M ucur).

TOPRAKL1K : (< tü. toprak - lık )
PENÇE : ( < frs. penç - e )

T er

El motif. Kedi, köpek gibi hayvanların ayak motifi (Kırşehir, Mucur).

RENK ATMA : ( < frs. renk + tü. at - m a )
Гк
EK. Ж
Halinin renginin solması (Kırşehir, Mucur, Aksaray, Konya,
Isparta, Afyon).

IT

Halinin başlangıç ve bitim yerinin, sökülm em esi için 10-15 cm.
boyunda, kilim tekniğiyle dokunm ası (Kırşehir, Mucur, Niğde,
Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Uşak, Kula, Gördes,
B e r g a m a ) 3 4 Anadolu’da ağızlık da denir (Manisa, İzmir).

VARANGELEN : (< tü. var - an + gel - en )

SEDİR HALISI :

Ek. ЁГ Ek. ET
Dokum a sırasında çözgü iplerinin bir öne bir arkaya geçm esini
sağlayan ağaç çubuk: fp çözülürken kücü ve varangelen iplerin
arasına, birbirlerine göre ters işlem lerle, bir alttan bir üstten
geçirilerek yerleştirilir. Varangelen yukan veya aşağıya hareket
ettirildiğinde çözgü ipleri kendi arasında bir öne bir arkaya
hareket eder. Bu sırada aradan atkı ipleri geçirilir ve kirkitle
dövülerek sıkışünlır (Kırşehir, Mucur, Niğde, Nevşehir, Kayseri,
Konya). Anadolu’da Gelevara, Vargel (Ayvacı, Ezine-Çanakkale,
Bergama-lzmir, M anisa) isimleriyle de bilinir.35

Sedir, divan, m akat üzerine serilen, yaklaşık 80 x 200 cm.
boyundaki, ince, uzun halı (Kırşehir, M ucur), bkz., Serendaz.

YAN AĞACI : (< tü. yan + ağaç - i )

SECCADE HALISI : (< ar. seccade + tü. halı - sı )
I.K.
I.G. iy.eki
Üzerinde namaz kılmak ya da küçük yerlere serm ek veya süs
eşyası olarak duvara asm ak üzere dokunm uş, yaklaşık 2-2.5
m büyüklüğündeki halı (Kırşehir, Mucur, Kayseri, Konya,
Niğde, Aksaray, Tokat, Çorum, Yozgat, Sivas, Erzurum , Afyon,
Uşak, M anisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale).

SERENDAZ : ( frs.)

I.K.
TK. iy.eki
D okum a tezgâhını ayakta tutan dik ağaçlar (Kırşehir, Mucur,
Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Isparta).

Sedir halısı (Kırşehir, M ucur).

ŞERGİL : (? )
1. Taze bağ yaprağı.

YASTIK HALISI :

2. Taze bağ yaprağından elde edilen yeşil renk (Kırşehir, Mucur).

( < etü. yasta - k / / *yast -a - ast -a- “alta almak" + halı - sı)

SINDI : ( < tü. sı - n - dı )

EĞ. Е Г

EK. RE FT
Düğüm ve halı yüzeyindeki tüyleri (hav) kesm ede kullanılan
ale t Makas (Kırşehir, Mucur, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri,
Çankırı, Çorum ).
Anadolu’da sındık, sındır, sındu, sindi, sundu şeklinde de
kullanıldığı söylenmektedir.30

İĞ . iyeki

İnsan sırtını duvara yasladığında, duvarla irtibatı kesm ek için
dokunmuş halı (içerisi saman veya kamışla doldurulur) (Kırşehir,
Mucur, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Çorum , Yozgat, Kayseri,
Sivas, Konya, Malatya, M araş, Afyon, Manisa).

ZEYTUNÎ YEŞİL : ( < ar. zeytunî + tü. y e şil)
Yeşil zeytin rengi. Yeşil renk (Kırşehir, M ucur).

SÜMEÇ : ( < etü. *sün - m eç < sün - < söbü - “u zam ak ")
1. Düğüm ipinin az bükülm üş hali.

2. E ğrilecek yünü, kola dolayıp, eğirm ede pratiklik sağlam ak
amacıyla, yaklaşık 5 cm. çapında yuvarlak bir şekle sokulması
(M akina halıcılığında tops denir) (Kırşehir, Mucur, Niğde,
Nevşehir, Aksaray, Konya, Kayseri).31

ŞEKRI RENK : (< frs. şek er” + renk )
Kök boyadan elde edilen kırmızı renk. Şeker rengi (Kırşehir, Mucur).

TABAN HALISI : ( < tü. taban + halı - sı )

IK

I.G. iy.eki

1. Oda içine serilen halıların hepsine birden verilen isim.
2. Oda halısı ( 6 m 2 ve daha büyük halılara denir) (Kırşehir,
Mucur).

arış I / 1 9 J I

28 Başka anlamları için bkz., Derleme Sözlüğü, cilt IX, s. 3171-72.
29 The Oxford English Dictionary, Oxford, At The Clarendon Press,
cilt VI, 1970, s. 695.

30 Kullanıldığı yerler ve kullanılış şekilleri için bkz., Derleme
Sözlüğü, cilt X, s. 3610.
3 1 Başka anlamları için bkz., HAçıkgöz, a.g.m., s. 152.
32 Başka anlamları için bkz.. Derleme Sözlüğü, cilt X, s. 3858.
3 3 Dokumacılık dışındaki başka anlamları için bkz., Derleme
Sözlüğü, cilt X, s. 3866.
3 4 Antalya'da da aynı isimle bilinir. Bkz., Derleme Sözlüğü, cilt X,
s. 3964.
3 5 Kullanıldığı başka yerler ve değişik anlamlan için bkz., Derleme
Sözlüğü, cilt XI, s. 4090.

k ırş e h ir i r Mucur H a lıların ın Sözlüğü - I
Doç.

Dr .

Bekir

Deniz

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
K ırşehir ve M ucur halıları XVII. yüzyıldan itibaren
ünlü bir hale gelmiştir: Bu yüzyıl, politik açıdan Osmanlı
Devleti’nin zayıflamasına rağm en, el sanatının, özellikle
de Anadolu T ürk Halı S anatının klasik çağını yaşadığı
b ir dönem dir. G ördes, Kula, Lâdik, M ilas gibi halı
m erkezleri de yine aynı yüzyılda tanınmaya başlamıştır.
XVIII, yüzyıldan itib a re n yab an cı se rm a y en in
A nadolu’ya girm esiyle, önceki yüzyılın halıcılığı yerini,
A vrupalı halı tüccarların ın b eğ en isin e terk etm iştir.
O sm anlı Devleti’nin de desteğiyle, özellikle ingilizler
Anadolu halıcılığını ellerine geçirmişlerdir: Başlangıçta,
İzmir’de faaliyet gösteren halı tüccarları 1908 yıllarında,
The O riental Carpet M anifactureres Ltd. (Şark Halı
K um panyası) adıyla birleşip d ah a da güçlenm işler,
ingiltere’den getirdikleri jeneratörlerle Menemen, izmir,
Uşak gibi m erkezlerde iplik fabrikaları açıp, sadece Batı
Anadolu’da 48’den fazla m erkezde, teşkilatlandırdıkları
kişiler ve m uhtarlar aracılığıyla acentalar kurup, kendi
ürettikleri pam uk ipler, kendi getirdikleri boyalar ve
kendi zevklerine göre hazırladıkları desenlerle, ısmarlama
halılar dokutturup, bunları izm ir Limanı’ndan, Smyrna
(izmir) H alıları adıyla A vrupa’ya ihraç etm işlerdir.36
Y aklaşık 1934 yıllarına k ad a r sü rd ü rd ü k le ri bu
faaliyetlerini bir süre sonra A nadolu’ya da taşım ışlar,
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Konya, M araş gibi
merkezlerde halılar dokutturmuşlardır. Batı Anadolu’nun
desenini Doğu Anadolu’ya, Kırşehir’in motifini Manisa’ya
taşımışlardır. Motifler, renkler, isimler birbirine girmiş,
günüm üz Anadolu halıcılığının bozulm asının tem elleri
o zam anlar atılmıştır.
Adı g eçen şirketin K ırşehir, M ucur, Bor, N iğde,
Ü rgüp, Avanos gibi halı m erk ezlerin d e de şirk etler
kurm ası, Batı Anadolu gibi, bu yörenin halıcılığının da
bozulm ası ve kaybolm asına yol açm ıştır. K ırşehir ve
M ucur’daki motif, fitil, flote gibi alıntı kelim eler bu
yüzyılda y erle şm iş ve g ü n ü m ü z e k a d a r g elm iştir.
B ugün K ırşehir ve M ucur halılarında kullanılan
terim ler daha çok çevre şe h ir halılarının terim lerine
benzer. Kullanılan terimlerin tamamına yakını Türkçedir:
T espit edebildiğim iz terim lerden 46 tanesi T ürkçe, 6
tanesi Arapça, 16 tanesi Farsça, bir Almanca, bir tane de
F ra n sız c a k ö k e n li k e lim e b u lu n m a k ta d ır. A lıntı
kelim eler arasında F arsça ve A rapça çoğunluktadır.
A lm anca ve F ransızca terim lerin İngilizlerin yöred e
gösterdikleri halıcılık faaliyetleri sonucunda geldiğini
tahmin ediyoruz. O
3 6 Yabancı sermayenin Anadolu’ya girişi ve halıcılık faaliyetleri
hk., bkz., O. Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş
Yayınları, Ankara 1982; Z. Sönmez, “Batı Anadolu Türk
Halıcılığının ^.Yüzyıldaki Durumu Üzerine”, Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, Türk Halıları Özel Sayısı, sayı 32, 1984,
s. 95-106; B. Deniz, “Gördes Haldan”, Bilim Birlik Başarı, sayı
45, 1986, s. 15; E. Anmaç, “İngiliz Sermayesinin BaLı Anadolu
Halıcılığına Etkisi”, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde,
Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu
Bildirileri, İzmir 18-20 Kasım 1992, Ankara 1994, s. 5-17.

(summary)

Assis. Prof. Bekir Deniz*
Although it has been nearly a hundred years since Art
H istory was established as a science in Turkey, the
vocabulary for Turkish A rt and A rt History have not been
well established: many terms are of Arabic, Persian, French
and English origin.
There is no dictionary on Turkish weaving and textile
art, either. Those that exist are the explanations of the
terms in historical resources. Although scholars studying
in this field are aware of the absence of such a dictionary,
one has not yet been published.
lt certainly takes very long to research all the weaving
centres in the vast Anatolian land and to come to a common
conclusion, lt can be better understood how important
this work is when one considers that every village or town
is a weaving center.
lt is possible to do this research through surveys, lt is
best to choose the original words used by the actual weaver.
This can only be done by sitting with the weaver and talking
to him. After this survey each word should be identified
carefully and the etym ology of the w ords should be
established by the linguists, and which word should be used
in modern Turkish must be determined.

• Ege University, Faculty of Literature,
Head of Archeology and Art History Department.
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Etes-vous tente par la liberte?
Are you ready for a taste of freedom?
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b i b l i y o g r a f y a

Türk Halı ve Kilim
itimatlı

Bu çalışm a üç ana bölüm de toplanan yayınların
bibliyografik künyelerinden oluşm aktadır. İlk bölümü
kitaplar, ikinci bölüm ü bilimsel toplantılarda sunulan
bildiriler, üçüncü bölümü de kitaplar ve süreli yayınlarda
yer alan makaleler oluşturmaktadır.
Türk Halı ve Kilim Bibliyografyası başlıklı bu çalışmanın
h e r bölüm ü bir yazı dizisi olarak düşünülm üş ve son
bölüm le birlikte yazar adları ile kitap, bildiri, m akale
künyelerinden oluşan dizinlerin verilmesi plânlanmıştır.***

ACAR, (Balpınar) Belkıs, Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı
Galerisi, Ankara 1973, Ongun Kardeşler Ofset Tipo Matbaası,
32 sayfa.
ACAR, (Balpınar) Belkıs, Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar,
İstanbul 1975, Apa Ofset Basımevi, 63 sayfa.

Doç. Dr. İsmail Öztürk*
Araş. Gör. Gonca Karavar**
G ünüm üzde iletişim alanında geliştirilm iş çeşitli
imkânlar nedeniyle insanlann artarak süren öğrenm e ve
bilme ihtiyacı karşısında, değişik alanlarda sayısız bilgi
kaynaklan oluşmuştur. Söz konusu bilgi kaynaklan aracılığı
ile insanlann k azan d ıran bilgi birikimleri, çeşitli yayınlara
aktanlaı ık, geçm işten günüm üze ve gelecek kuşaklara
devredilmektedir. Farklı çalışma alanlanna hizmet verecek
biçimde artan bu yayınlar, çok çeşitlilik gösterirler. Hatta
kimi zaman bu yayınlar, uzmanlık alanlan birbirinin içine
girerek, çeşitli ortak alanlara hizm et verirler. Sözgelimi;
Sanat Tarihi, Halkbilimi, Antropoloji, Sosyoloji, Tarih v.b.
alanlardaki yayınlarda olduğu gibi.
B ilim sel a ra ştırm a la rın h azırlık ça lışm aların d a
karşılaşılan başlıca sorunlar arasında o alanda önceden
yapılm ış çalışm aların, yayınlanm ış eserlerin bulunup
incelenm esi y er alır. Çünkü bu çalışmalar, söz konusu
araştırm anın başarıya ulaşm asında, biçim lenm esinde,
çalışmanın gerekli olup olmadığı gibi konularda en büyük
yardımcıdırlar. Yukarıda belirtilen düşünceler ışığında,
ulaşılabilen kayn ak lard a, şim diye dek yayınlanm ış
bibliyografya, kitap, bilimsel toplantılara sunulan bildiriler
ile makaleler taranarak Türkiye'de yayınlanmış, Türk Halı
ve Kilimciliğine ilişkin bir bibliyografya çalışm asının
yapılması planlanmıştır.
Söz konusu düşünce; son yıllarda yoğunlaşan yayın
ak ışı iç e r is in d e g ü ç g ö rü le b ilir. A ncak g ü ç lü k ,
bibliyografyanın teknik hazırlığından çok, kaynaklara
ulaşmakta ortaya çıkıyor. Bu nedenle, elde var olan yayın
künyelerinin toplanarak, bir sistem içinde, alanında çalışma
yapanların hizm etinde bibliyografya olarak sunulm ası
önem taşımaktadır. Çünkü bibliyografyalar, araştırmacılar
için, araştırma yapacaklan konuda, kendi ça lışm a la rd a n
önce neler yapıldığını görmeleri açısından önemlidir. Aynca
bu kaynakçaların yayınlanm asının unutulan, yeniden
yayınlanan, eksik verilen veya yeni yayınlanmış çalışmaların
künyelerinin, söz konusu bibliyografyaya eklenm esi
açısından da değeri vardır, « fr

ACAR (Balpınar) Belkıs, Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Türk Düz
Dokuma Yaygıları, İstanbul 1982, Çeltüt Matbaacılık Sanayi ve
Tic. A.Ş., 128 sayfa.
"Eren Yayınlan No:3, Sanat Dizisi No: I".
ACAR (Balpınar) Belkıs, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kilim ve
Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Katalogu, İstanbul 1983, Çeltüt
Matbaası, 62 sayfa.
AKBİL, Fatma Pamir, Türk El Sanatlarından Örnekler, İstanbul
1970, Milli Eğitim Basımevi, 57 sayfa. "Akademi Yayınlan".
ALTINBAŞ, E.Tekin, Doğal İpekten El Dokusu Halı Yapımı ve
İhraç Edilen İpek Halıların Bazı Teknik Özellikleri ile Üretim
Koşullan Üzerinde Araştırmalar, Ankara 1979, Ankara
Üniversitesi Basımevi, 98 sayfa.
"Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını: 690".
"Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 404".
ALTINBAŞ, E.Tekin - Dr. Yahşi Yazıcıoğlu, Kayseri İli El Dokusu,
Halı Dokuyucuları ve Çalışma Koşullan Üzerinde Bir Araştırma,
Ankara 1987, 505 sayfa. "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayını".
Anadolu'nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke
Fabrikası. 'Saraydan Hereke'ye Giden Yol', Haz: Prof. Dr. Önder
Küçükerman, İstanbul 1987, Apa Ofset 247 sayfa. "Sümerbank
Yayınlan".
Anatolian Kilims I, Ankara 1995, Dumat Ofset Ltd. (001-100
Nolu Kilim Fotoğraflan) 'TC. Kültür Bakanhgı Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü".
Anatolian Kilims II, Ankara 1995, Dumat Ofset Ltd. (101-200
Nolu Kilim Fotoğraflan) 'TC. Kültür Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü".
ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatı, istanbul 1972, Binbirdirek
Matbaacılık Sanayi A.Ş. Basımevi, 15 sayfa + 21 resim. "Yapı
ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetleri".
*Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Üyesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı.
kDokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk El Sanatları, Halı, Kilim ve Eski Türk
Kumaştan Anasanat Dalı.
"Zamanında yetiştirilip yayma hazır hale getirilebilirse
"(ulaşılabilen kaynaklarda yer alan) ve Türk Halı ve
Kilimciliğine ilişkin Yayınlanmış Yabancı Yayınlar
Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme" başlıklı bir çalışma
da planlanmıştır.
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ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı (Selçuk ve Osmanlı Devri
Halıları. Çini ve Minyatür Sanatı), istanbul, Doğan Kardeş
Yayınları AŞ., 147 +(21) sayfa.
ASLANAPA Oktay, Türk Hah Sanatının Bin Yılı, istanbul
1987, Çeltüt Matbaası, 235 sayfa. (126 renkli, 82 siyah-beyaz
resim + 37 çizim ile) "Eren Yayıncılık ve Kitapçılık".
ASLANAPA Oktay - Yusuf Durul, Selçuklu Halıları
(Başlangıçtan 16. Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk Halı Sanatı),
İstanbul 1973, Apa Ofset Basımevi, 93 sayfa.
"Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatlan Serisi, 2".
ASLANAPA Oktay, Türk Sanatı El Kitabı (İslam Öncesi SanatMimari-l/alı-Kumaş-Çini-Keramik-Minyatür), istanbul 1993,
Anka Ofset AŞ., 255 sayfa.

DİRİK, Kâzım, Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Hah
Tipleri Panoraması, istanbul 1938, Alâeddin Kral Basımevi,
143 + 4 sayfa, resimli. "Halıcılık Kongresi Münasebetiyle iktisat
Vekaletince Bastınlmıştır". "iktisat Vekalet Yayını".
DlYARBEKtRLt, Nejat, Hun Sanatı, istanbul 1972, Milli Eğitim
Basımevi, IV+243 sayfa. "Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınlan".
DÖLEN, Emre, Tekstil Tarihi (Dünyada ve Türkiye'de Tekstil
Teknolojisinin ve Sanayiinin Tarihsel Gelişimi), İstanbul 1992,
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, XVI
+ 608 sayfa. "Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Yayını No: 92/1 Matbaa Eğitim Bölümü Yayını No: 6"

ATALAY, Besim, Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları, Ankara 1968,
Ajans Türk Matbaacılık Sanayi, 4 + 86 sayfa + 40 resim. 'Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları".

DULKADIR, Hilmi, Mut ve Çevresinde Milli El Sanatlanmız
(IstarDokuma)-Dokuma Tekniği, Çeşitlen, Motifleri, Ankara
1985, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki
Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası, 62 sayfa.
"Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanhgı Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel Müdürlüğü".

AYATA Sencer, Kapitalizm ve Küçük Üreticilik - Türkiye'de Halı
Dokumacılığı, Ankara 1987, Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.,
127 sayfa. 'Yurt Yayınlan No:15, Türkiye Araştırmalan Dizisi: 14".

DURSUN, Gülümser, Hah Dokumacılığı, Ankara 1973, Nüve
Matbaası, 20 sayfa. 'Tanm Bakanhgı Ziraat işleri Genel
Müdürlüğü Yayınlan".

AYDOĞ, Tamer, Halıcılık ve Halı Hammaddesinin Boyamada
Kullanılan Bitkisel Boyalar ile Bunlardan Elde Olunan Renklerin
Çeşitli Müessirlere Karşı Haslık Dereceleri, Ankara 1977, 21
sayfa. 'T.C. Köy işleri Bakanhgı Kooperatifleri Eğitim ve El
Sanatlan Genel Müdürlüğü, Yayın No: EEGM 38 AD:12".

DURUL, Yusuf, Türk Kilim Motifleri, Ankara 1987, Ankara
Üniversitesi Basımevi, 104 sayfa. 'Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yayını: 62, seri:V, sayı:A 3".

AYTAÇ, Çetin, El Dokumacılığı, istanbul 1982, Milli Eğitim
Basımevi, 262 sayfa. "Milli Eğitim Bakanhgı Mesleki ve Teknik
Öğretim Kitaplan ETtD ve Programlama Dairesi Yayınlan No:6".
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Numerous sources of information on countless subjects
have developed as a result of mankind's continuously
increasing opportunities due to the improvements in the
field of telecommunication. Knowledge acquired by people
has been transferred from past to present and will be
transferred from present to future via publications. These
publications, increasing in number so as to serve many
different purposes, are very varied. Moreover, these
publications, from time to time, serve some fields jointly,
having such fields of expertise with much in common as in
publications concerning the fields of Art History, Anthropology,
Sociology, History, etc.
One of the major problems encountered in the preliminary
studies of scientific research is obtaining and examining
the previous studies and publications in a particular field.
These studies provide aid in the structuring and success
of the new study and in determining whether the new study
is necessary or not.

Türk Standartları Enstitüsü, El Dokusu Türk Halıları, Ankara
1967.

In the light of the above facts, a bibliography on Turkish
carpets and kilims has been planned, going through all

Türk Standartları Enstitüsü, El Dokusu Türk Halıları,
Handwoven Turkish Carpets, 'l. basım, Ankara 1968, Başnur
Matbaası, 4 sayfa + (l)y, 45 levha.

bibliographies, book communiques presented in meetings,
and articles published on the subject in Turkey up to now.
The subject plan may seem difficult considering the
increase in the publications in recent years. However, the
difficulty is in accessing the resources rather than the
technical preparation of the bibliography. For this reason,
it is very important to collect the details of the existing
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publications and present them system atically as a
bibliography at the service of those who perform studies
in their field. Bibliographies provide researchers with the
opportunity to see what else has been done on the subject
prior to their own studies. Moreover, the publication of such
a study would enable the details of forgotten or missed
publications, republished material or recently published
ones to be added to the s u b je c t b ib lio g ra p h y.
This work consists of the bibliographical details of
publications categorised in three main groups. The first
part covers books; the second part the communiques
presented in meetings; and the third part the articles
published in books and periodicals.
Each part of this study entitled 'Bibliography of Turkish
Carpets and Kilims', is considered as a series of articles
and an index consisting of the names of the authors and
details of books, communiques and articles is planned for
with the last part. ***

*
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*** A study under the title "(Ulaşılabilen kaynaklarda yeralan) ve
Türk Halı ve Kilimciliğine İlişkin Yayınlanmış Yabancı Yayınlar
B ibliyografyası Üzerine Bir Deneme" ( An E ssa y on the
Bibliography of Foreign Publications-existing as accessible
sources- Concerning Turkish Carpet and Kilim Making) is
also planned, should it be ready in time fo r publication.
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Biz insanlar, şu etrafım ızdaki cansız şeyler için ne
b iliyoruz? Y atak odalarım ızın b ir ta ra fın d a y a h u t
başucum uzda duran şu kom edin, içinde yattığım ız şu
karyola, üzerinde yem ek yediğimiz masalar, duvardaki
bir çerçeve, hülasa evimizi teşkil eden bu şeyler hakkında
bilgilerim izin d erecesi nedir? G aliba koca b ir sıfır!..
G eçen sene ailem ize bir taraftan k üçük b ir m iras
hissesi düştü. Çini bir soba ile dört boru, iki kanat perde,
ayaklı bir gaz lambası, b eş altı tencere, boş bir sandık.
Yani davalı bir m irasta karşı tarafın g ö nd ereb ileceğ i
birtakım şeyler... Affedersiniz; birçok defalar yaptığım
gibi, yine unutuyordum : Bir de küçük bir keçe parçası.
E vdekiler âdet veçhile, bütün bunları didik didik
ettikten sonra:
- D oğrusu, Paşa'nın karısı tam üm it ettiğim iz gibi
çıktı; dediler. Ayol bunları eskici bile kab u l etm ez.
H akları vardı. Çini soba, m irasına ko n d u ğ u m u z
Paşa'nın 310'da evlendiği zam an aldığı sobaydı. Sandık
da hanım ın ilk çeyizleri sakladığı sandık. P erdeler lime
lime olmuştu. Yalnız birisinin kornişi duruyordu. Birisinin
de uç tarafındaki işlemeler henüz çürümemişti. Tencereler
kalaysızdı! Ya şu keçe p arçası...
Halam:
- Vallahi utansınlar; dedi. Bu keçe parçası da gönderilir
mi kardeş?
Annem:
- Deli olmuşlar; dedi. Hiç olmazsa Paşa'nın Yemen dönüşü
getirdiği canım Hicaz işlerinden bir tanecik kor insan.
Halam:
- Kuzum Hanife; dedi. Allahaşkına şu keçe parçasını
u şak la yollayıp b ah ç e d u varlarından içeriy e a ttır...
Ve sonra, iç kapının hem en önünde odaya atılıvermiş
olan keçe parçasına terliklerinin ucuyla şöyle bir dokundu:
- O; dedi. Keçe değil, pislik yuvası.
E rtesi günü, bizim küçük m irası çöpçü bile kabul
etmedi. "Arabayı abur cuburla dorduramam hanımefendi!"
dedi. Yalnız, aşçı M ehm et başka bir şey yaptı. Keçeyi beş
altı su yıkadı. T ele aştı. Kuruttu:
- Hanımefendiciğim; dedi. isterseniz yem ek odasının

kapısı altına seriverelim. Kuru tahtayı da kapatmış oluruz!
Keçe bir müddet orada kaldı. Belki beş altı ay, hizmetçi
kız haftada iki defa çınar ağacının altına asıyor; elinde bir
değnek, bir taraftan var kuvvetiyle dövüyor, bir taraftan da:
- İllallah bu keçeden, diyordu. Evin bütün tozlarını
yer tutar!
Sonra bir gün mutfakta çamaşırcının küçük iskemlesi
üzerinde gördüm . Orada d ört kat edilip bırakılmışü. Kış
gelince bir iki ay küm esin üstüne örtüldü. Birkaç hafta
bahçede sürünüp kaldı. Bir gün, sokak kapısının önünde,
baktım paspas vazifesini görüyor.
N ih a y e t g e ç e n h a f ta a n n e m ş ö y le d e d i:
- Bu ufak tefek lerd en bıktım usandım , çocuklar!
Annemin ufak tefek dediği şeyler Paşa'nın mirasından
çini so b a ile, borular, ayaklı gaz lam bası, b ir yığın
Fransızca mecmua, eski bir dolap, birka ç da tencereydi.
"Küçük odaya bunlardan girilmiyor doğrusu. Satmaktan
başka hiç çare yok!"
E skici iki y ah u d i ile an laşam adık. E rte si günü
getirdiğim biri de topuna birden üç buçuk lira verince
annem:
- Dilenciye veririm de bu heriflere yine satmam! dedi.
Adamı da kapı dışan etti. Sadece eskiler tüccannı kapıya
d o ğ r u u ğ u r lu y o r d u m k i b i r d e n b i r e d u r d u .
- Beyim, dedi. Bunu satıyor musunuz?
- Hangisini?
- Şu keçeyi canım!
Annem:
- Allah Allah; dedi. Adam çıldırmış galiba! Ayol kaç
para verirsin ona sen!..
- D ört lira vereyim hanım!
-A..a..a., sen sahiden aklını oynatmışsın ayol. Canım
çini soba ile sedirlere on lirayı çok gör de pis keçeye
d ört lira?..
Halam merdivenlerden acele acele indi: zannedersem
annem in koluna bir çimdik atmış olacak ki, ikisi birden
yan odaya daldılar. B en d e kapı ile sofra ara sın d a
kulaklarımı onlara verdim.
Halam:
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- Aman Hanife'ciğim, bu işte bir şey olacak, diyordu.
Adam ya hiç bir şeyden anlamıyor; yahut bu keçe bir şey?
Ben:
- Canım dedim, uzatmayın Allahaşkına.. Böyle eskiciler
vardır. Bu eve girdiler mi en um ulm ayacak şeye para
verirler. Ama blöftür ha; alaydır, verin bakalım alıyor mu?
Bununla beraber üçümüz, daha doğrusu ben, annem,
halam, hizmetçi kız, aşçı miras keçenin üzerine birdenbire
eğilmiştik. Ayaklarımızın altında günlerce paspas vazifesi
g ö ren keçe, bana gerinip uyanıyor gibi geldi. A deta
şahrem şahrem dökülen kenarları, binlerce ayak gibi
kımıldıyor: ayaklarımızla yara içinde kalan göğsü, tuhaf
bir şifa m erhem iyle iyileşm iş kad ar teneffüs ediyor;
ötesinde berisinde bir iki çiçek kırıntısı tarhları yeni
yapılmış bir bahçede sanki gözlerini açıyordu. Sanki bir
iki dakika daha geçerse birdenbire aramızda ayaklanacak;
parmaklarımızın arasında fırsatını bulduğu dakika, cinsbir
at gibi süratle uzaklaşıp gidecekti.
Fakat annem uzatmadı:
- Bana bak, dedi. Bizim alayla düzenle işimiz yok.
Hepsine on lira ver, a1 git..
Adam, diğer eşyaların bulunduğu odaya girm eden
keçeyi derleyip topladı: koltuğuna aldı:
-Hanımcığım, dedi. Şimdi bir araba getirip, ötekileri
de alının!
M iras keçenin m üşterisini ancak bir hafta sonra
görebildik. Daha kapıdan g irer girmez:
- Sormayınız, dedi. Daha iki dakika duracak olsaydım,
siz in k e ç e d e n ta m iki y ü z lira k a z a n ıy o rd u m .
Bir dakika durdu:
- Müzeden aldılar; dedi. Benim yirmi beş liraya sattığım
adam tam yüz yetm işbeş lira kazandı.
Halam koltuğuna yığıldı. Annem biraz kolonya ister
gibi oldu. Ben de soğuk su ile yüzümü bir iyice yıkadım!
Halamdan aşçıya kadar, gece gündüz üç gün bizim
keçe konuşuldu, içimizde hiçbirimiz inanmıyor; halam:
- G özlerim le görm eliyim , diyordu. Bizim k eçe...
P a şa n ın m ira s ı... ik i yüz lira ... V allahi y a la n ...
Bu muharevenin ertesi günü halamla annem önde, ben
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arkada, hizmetçi kızla aşçı daha geride. Topkapı Sarayı'nın
yeni açılan eski işlemeler ve halılar müzesinden içeri girdik.
Her nedense hepimizde tuhaf bir titreme vardı. Hizmetçi
kız aşçıya sokuluyor, çınar ağacının altında, miras keçeyi
değnekle saatter saati dövdüğü, suya vurduğu, ıslattığı,
tekrar kuruttuğu, tekrar dövdüğü günleri düşünüyordu.
Halam birdenbire durdu.
- Çocuk, dedi. Işte, işte..
Hakikaten bizim keçeydi. Bir sedirin üstünde duruyordu.
Tek başınaydı. Yukarıdan açık bir pencereden, yüzüne hafif
bir gün ışığı vurmuştu. Adeta bacak bacak üstüne atmışü,
gururlu bir hali vardı.
Hepimiz bir adım geri çekildik. Zaten kalın bir kordon
bizi birbirim izden ayırıyor, aram ıza, adeta denizler,
okyanuslar, servetler ve asırlar koyuyordu. Ben biraz eğildim
ve keçe hazretlerinin hemen üstüne bırakılmış olan levhayı
okumaya çalıştım:
Dokuzuncu asır mamulatından
(Hicri iom
Anadolu Selçukileri zamanına ait
Halam duramadı. Elini uzatmak; parmaklarıyla yoklamak
istedi. Fakat birdenbire yan tarafımızda odacılardan biri
atıldı:
- Hanım, dedi, bak, peşin haber vereyim. El sürm ek,
d o k u n m ak yasak . B unlar an tik a şe y le rd ir çü n k ü .
Sonra yavaş yavaş annem le halamın arasına girdi:
- Müzeye geleli bir hafta oluyor, dedi. Ama bin senelik..
Yazık ki maldan anlamayan kişilerin eline düşmüş. Insanlar
değil, eşekler kullanmış. Şu örm eğe bakın.. Şu san renge,
şu toz pembesine.. Hayvan olsa bunlan görür insan be?..
Keçenin karşısında ne kadar kaldığımızı bilmiyorum.
Yalnız benim başımın içinde bir sinema hilesi gibi keçe,
değnek, paspas üstünde tepinen ayaklar, çamaşırlıktaki
iskemle, küm esin üstü, tozlar, sonra tekrar değnek, yine
paspas üstünde tepinen ayaklar, halam, hizmetçi kız, hepsi
birbirine karışıyor; bu oda içindeki bütün eşyaları alıp
götüren bir sel hızlı hızlı akıyordu.
Aman, evinizdeki eşyalara dikkat edin.. Ne olur ne
olmaz! 4 *

Kenan Hulusi KORAY (1906-1943)
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