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Prof. Dr. Sadık Tural*

DUA
Beni, Türk ve Müslüman yaratan Allah'ı överim,
ularım; kulluğumdaki eksiklik ve hatâlarım için af
di erim... Bilirim ki, Allah, rahman, rahim ve gafurdur.
Beni, Müslüman Türklerin arasında, önce tabiî bir
atmosfer içinde "taklidî", sonra da "tahkiki" iman sahibi
kılan Allah'a inandım, dayandım; bu yoldan ayrılmam
inşaallah...
Allah'ım, sana inanan, sana dayanan, sana güvenen
Türk kulların, evlerini, ibâdethânelerini halı ve kilimle
süslerler... İman ve ibâdetlerinde samimi bu milletin,
kalbindeki resim leri, tabiattan, vukuattan kendisine
yansıyanları, dokunmuşun üstüne yeniden ve özel bir
şekilde yansıtan Türk kızlarını, gelinlerini affet... Onlann
yaptıklarının güzelliğini anlamayanlar -bizden olsun
olmasın- bir kenara, insaf, iz'an ve vicdan sahipleri biliyor
ve inkâr etmiyor şu gerçeği:
Koyun, deve, keçi besleyen, onların yününden,
tiftiğinden istifade eden milletlerin birincisi Türklerdir;
çünkü, Türklerin evleri, halı, kilim, keçenin, hem dışını,
hem içini örttüğü "üy" adı verilen özel bir yapıdır; kolayca
kurulur, kolayca devşirilip toplanıp nakledilebilir. Böyle
bir evin, işlevi bakım ından da, estetik görünüm ü
bakımından da, halı, kilim adlı dokuma ürünlerine, keçeye
ihtiyacı vardır; bunu Türklerden daha çok kim anlayabilir?
Yüce Türk milletinin, masum fakat, mazlum Türk
dünyasının halı, keçe ve kilimleriyle, hoş'u güzele, güzel'i
ulvî'ye taşıma sevdasını nakışlayıp renklendirdiğini kim
bilmez? Cemal sıfatı ile bediî sıfatı ile âlim sıfatı ile güzelin
ve güzelliğin, hem sahibi, hem yaratıcısı, hem de
koruyucusu olan Allah'ım, bu nakış ve renk sevdalısı
milleti affet; akıl, güç, kudret sahibi kıl...

SAN'AT VE ZENAATA DAİR
İnsan, çevresini düzenli, huzurlu ve zevkli kılmak,
bu özellikleri taşıyan bir ortamda yaşamak istiyor. Tabiatı
bazan bozması, bazan tekrar düzenlemesi bundandır.
İnsan, dağ başlarındaki hürriyeti ve gönlü ile aklı
arasındaki TABİÎ âhengi, yerleşim yeri (köy, kasaba, şehir,
büyük şehir) ndeki evine/üyüne taşımak istiyor. Tabiatı
bazan bozması, bazan düzenlemeye kalkması bundan olsa
gerek...
İnsan, insan dışında kalan varlıklardaki TABİÎ renkleri,
benzeşenler ve hattâ benzeşmeyenler arasındaki TABİÎ
âhengi görüp, sırlarını çözmeye, kavramaya çalışıyor.
Tabiatın bütünlüğünü zaman zaman bozması, bazan
yeniden düzenlem ek arzusu ve gayreti gösterm esi
bundandır, galiba...
İnsan, hoş'un, güzelin, ulvinin, kolaylık sağlayanın,
rahatlatanın, huzur verenin ve yaradana ait sırları açanın
peşinde olmak istiyor. TABİÎ olana hayranlık, kıskançlık
ve hattâ haset duyması -çocuksu da olsa - bundan olsa
gerek...
Sanat, hoşluk, güzel'lik, ulvî'lik; zenaat, bu üç özelliğe
kolaylık sağlayıcılık, rahatlık vericilik, koruyuculuk
niteliklerini eklemek suretiyle TABİÎ olmayan yeni objeler
yaratmaya yönelik faaliyetlerdir. İnsan, Hâlik'in karşısında
cüz'î bir idâre sahibi olmaya teşekkür mü, yoksa isyana
giden yol mu belli olmayan bir inat ve gayretle yeni objeler
ortaya koyuyor.
İnsan, TABİÎ olan varlıklardan sevgi, şefkat,
merhamet, ilgi, aşk, nefret, koruma veya sahip olma gibi
bir takım uyarımlar alarak heyecanlanıyor. Bazı insanlar
bu heyecan uyandıran durumlara ait uyarıcı duyguları,
başkalarıyla da paylaşmak istiyor; paylaşmak isteyenler,
o objeyi veya durumu olduğu gibi anlatmak yerine, yeni
* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanı.
* President, Atatürk Culture Center.
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bir bütünlük hâline dönüştürmeyi başarıyorlar. Bu yeni
bütünlükler, gerçekler dünyasından alınmış uyarımlar ve
izlenimler olmakla beraber, ortak gerçek değil, gerçeğimsi
(fıctiv) kompozisyonlardır. Bu gerçeğimsiliği elde etmek
için, gerçekler dünyasından almanlar içinden seçmeler,
ayıklamalar, eklemeler, değiştirmeler ve soyutlamalara
başvuruluyor. Soyutlama, kullanılan temel malzemenin
im kânlarına/im kânsızlıklarına göre az çok değişiyor.
M imarî ve plastik sanatlar soyutlam ada sanatçıyı
sınırlarken, şiir ve musiki daha çok serbesti tanıyor.
Sanatçı, soylu duyarlıklara ve yaratma heyecanına
sahip, duyum ve izlenimlerini özel bir bütünlük aracılığıyla
paylaşmak isteyen kişidir. Sanatçılar, kurdukları gerçeğimsi
kompozisyonlar aracılığıyla, tabiatı, diğer insanları ve
Allah konusundaki heyecanlarını, başkalarıyla paylaşıyorlar.
İşte bu paylaşmaya aracılık eden obje, günlük hayat
bakımından bir işlev taşımıyorsa, amacı sadece hoş'luğa,
güzelliğe ve ulvîliğe dayalı heyecanlar uyandırmaksa,
san'at adını alıyor.1
insan, içinde yaşadığı TABİÎ ve SOSYAL-KÜLTÜREL
ÇEVREYİ az çok soyutlayarak, yeni heyecanlar duyurmak
istiyorsa; içinde yaşamaya mahkûm olduğu hayat alanından
aldığı olumlu ve olumsuz uyarımlara karşı örtülü bir tepki
vermek niyetini taşıyorsa, bu istek ve niyetini başkalarını
da etkileyecek bir objeye dönüş-türmelidir. İnsan'ın
tabiattan aldığı uyarımlarla, dönüştürdüğü obje, belirgin
bir fayda da sağlıyorsa zenaat, sağlamıyorsa, sanattır.
San'at, insanın insana; insanın, tabiata ve yaradanına,
niçin, nasıl, ne kadar yaklaştığıyla ilgili göstergeleri, bazan
objeleştirerek m ekâna taşıma, bazan m ekânlaştırm a
yoluyla kurulan yüksek bir haberleşm e dünyasıdır.
Aslında hoş'luk da, güzellik de, mutlak ve başka
özelliklerden bağımsız olarak bir objede bulunmaz; kaldı
ki, insanın ruhî hayatında da, hoş'luk ve güzellik kavramına
bağlı heyecanlar, bir obje veya duruma bağlı olarak ve
kurabildikleri ilişki sırasında ortaya çıkarlar. Bu ilişkilerin
doğması ise, mutlak fayda değilse bile, iyilik, zararsızlık,
yararlılık kendim izdeki maddî veya manevî ihtiyacı
karşılayıcılık v.b. gibi özelliklere bağlıdır. Her sanat
eserinde, sanata bağlı heyecanlar ile işleve bağlı
heyecanların ayrıştırılması oldukça güç bir iştir. Her sanat
eseri az çok zenaatkârlık istediği halde, zenaatkârlık,
sanata, estetiğe dayalı heyecanlan bir amaç ve aslî unsur
saymamaktadır.
Türk sanatı, fayda unsurunu da içinde - az çok - taşıyan
orijinal bir estetik dünyadır.
HALI VE KİLİMDE SAHİPSİZ YANIŞLAR
VE YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA UYANIŞLAR
Ashâb-ı Kehf (Mağara arkadaşlan) sadece Kur'an'daki
bir sûre değil; bazan Türk dünyasını bir mağara, bizleri
de yedi uyurlar gibi düşündüğüm oluyor; Allah'ım bizi
uyandır, ne olur! Bizim bilinçlenmiş varlığımızın gücünü
ve sorumluluğunu hem yaradılışımızın bir gereği olarak
Sana, hem de atalarımıza göstermeye vesileler de yarat.
arış 11/1997

Sanat dünyasında biz varız. Biz, dünyanın çeşitli coğrafyasına
dağılmış 220-250 milyon nüfuslu Türkler, estetik ihtiyaçları
karşılayan bir sanat dünyasına sahibiz. Mimarimiz, ev/üy,
müzik ve edebiyatımız ile seyirlik sanatlanmız yanında, el
sanatlanmızdan; çini-keramik, minyatür, maden, halı-kilimcicim-keçe, işleme ve heykel-kabartma sanatlarımız da,
yeterince araştınlmamakla beraber, zengin ve orijinal bir
dünyadır. Türkler, milletler ailesi içinde sanatlarıyla da
vardır.
Var olmak başka, varlığının bilincinde olmak başkadır.
İdeolojinin, günlük politikanın ve bilgisizliğin örttüğü,
karanlıkta bıraktığı meselelere sahip çıktıkça, fitne ve felâket
tellallarına rağm en, varlığımızın şuurunda oldukça,
varlığımızı BAŞKALARI da kabul eder.
Müziğimiz, Araplara; kilim ve keçe değilse de halımız,
başka kültürlere aitmiş gibi gösterilirken duyarsız kalmak,
hem çirkin, hem ayıp, hem günah, hem de gülünçtür.
Karagöz'e, Nasreddin Hoca'ya sahip çıkmaya kalkan başka
milletlere cevap vermemek, cahillikten doğuyorsa ayıp ve
günah, bilgimize rağmen şuursuzluktan doğuyorsa hem
çirkin, hem gülünçtür.
Edebî eserlerimizin değerlendirilmesi ve tanıtılmasında,
sahne ve perde dünyamızın zenginleştirilmesi konusundaki
duyarsızlığımızın cezâsını, gelecek nesillerin kimlik
bunalımına düşmesi olarak çekmez miyiz?
Halk danslarımıza, yemek kültürümüze ait zenginliklere
başımıza ne gelirse sahip çıkanz?
Merhum Bahaeddin Ögel, dokuz ciltlik Türk Kültür
Tarihine Giriş adlı eserinde şuurlu var olmanın,
başarılı bir örneğini verdi; yenileri gelm eyecek mi?
Yetişmekte olan çocuklar ve gençler, Türk'e ait sanatlan
bilmez, tanımaz, zevk almaz, korumaz ve yaşatmazsa,
"G ençliğe H ita b e " nin m u h a ta b ı kim olacak?
İsmail Hakkı Baltacıoğlu elli yıldan fazla bir zaman
önce estetik niyet taşıyanlara ağırlık vererek, uyandırıcı
yazılar yazıp kitaplaştırdı: Türk'e Doğru... Bu kitabı
okumayanlara deriz ki, ufkumuzda bir milli duyarlılık
meş'alesi istiyorsanız Türk'e Doğru'nun çığlıklanna kulak
veriniz.
Türk tefekkürü, Türk'ün duyarlığı ve yaratma gücü,
Türk'ün hayata, tabiata ve Allah'a yaklaşış ve bütünleşiş
arzusu konusunda, yeterince çalışma yapılmazsa, kültür
erozyonu, kültür bunalımına dönüşmez mi? Kendine,
kültürel değerlerine karşı ilgisiz, sevgisiz, saygısız, şefkâtsiz
ve merhametsiz olan insanlar, maddiyatı ve marjinaliteyi
hayatın esası sanmaz mı?
Bu konuda rahmetli Atatürk'ümüzün söylediklerini
hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum: "Dünyanın bize hürmet
göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve
milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün ef al ve
hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini
bulam ayan m ille tle r başka m ille tle rin avıdır."
I.
Sadık TURAL "Estetik Duyarlılık Konusunda
Kavramlaştırma Denemesi", Erdem (Aydın Sayılı Özel Sayısı
III), cilt 9, sayı 27, s. 1255-1267, Ankara 1996.

Bilimsel e Giden Yoldaki Bilinç ve Arış ll

Prof.

Çinli, İranlı, Ermeni ve hatta Rum, Türklere ait
değerlere, ya açıkça, ya örtülü biçimde düşmanlık ettiği
gibi, bir kısmına da sahip çıkmaya kalktı. Düşmanlarınızın
sizinle ilgili taktik ve strateji geliştirmeleri, hem hakları,
hem de vazifeleridir.
Düşmana yalvarmayacak ve onun m erham etine
sığınmayacak isek; geliştirdiği taktik ve stratejilere cevap
nitelikli açık ve örtülü çalışmalar yapamayacak isek, sonuca
razı olmalıyız: Bizi devletler mezarlığına, bizi kültürler
mezarlığına göndermek isteyenlerin taktik ve stratejilerine
karşı, tarihî, sosyolojik, psikolojik ve estetik haklılıklarımızın
ortaya konulması, politik ve akademik çevrelerin namusları
ölçüsünde, haysiyetleri ölçeğinde, şerefleri seviyesinde
yaptıkları ve yapacakları türden işlerle doğru orantılıdır.
Bu cümleden olmak üzere, gerek Türkiye'de, gerekse
Türk Cumhuriyetleri ile topluluklarında orijinal ve millî bir
dünya olan Türk Halı ve Kilimini, dünyanın tanıdığı 'Türk
düğümü"nü yok farz eden insanlar karşısında bir duyarlılık,
bir millî uyanıklık örneği olması için ARIŞ'i çıkardık.
Türklerde halinin hikâye edici gücünü anlamanız için bu
sayıda y er alan Kazak M a sa lı'm okum alısınız.
"Haç Motifli Halı" da dedikleri ikonografık anlamını
son Türkmenistan seyâhâtinde öğrendiğimi sandığım bir
halı tipi var: Hakların işlevlerine bağlı olarak üzerindeki
motifler değişiyor. "Sekkiz goç" (?!?) denilen boynuzlu halı
veya "Sekkiz goç göllü halı" (?!?) adı verilen halıların yaklaşık
bin yıl öncesine ait Kurgan (Korugan) dediğimiz özel ve
büyük Türk mezarlarının içine konulan halı tipinde bulunan
nakış, motif olduğunu öğrendim .“ "Sekkiz goçak"
Anadolu'da Türkmen’in kendini ifadede ısrarlı olduğu eski
"im"lerden biridir.
Kun, Kuman, Kıpçak ile Peçenek ve Uzlar M. Ö. III.
yüzyıl ile M. S. VII. yüzyıl arasında 1000 yüzyıllık bir zaman
içinde Hazar'ın ve Kafkasların kuzeyinden Rusya'yı bugünkü
Ukrayna'yı aşarak Doğu Avrupa'ya ulaşmışlardır; geçtikleri
yerlerde, yerleşmeler olsa da, daha Batı'ya akan Türklerin
mukaddes ongunlarından birisi, bugün bilmediğimiz bir
dağ keçisi, bugün tanımadığımız bir dağ tekesi, bugün
unuttuğumuz bir yayla koçu idi. Döğüşkenlik (?) bağımsızlık
(?) yiğitlik ifadesi olan bu koç/keçi boynuzlarının sekizini
biraraya getirerek gamalı haça benzeyen şekle dönüştürmüş
olan Türkler, ölüm ânında mezarın içine sadece bu
mukaddes motifli halıyla beraber bir cesedi koyuyorlardı.
■----------------------------------------------------------------------o

2 . Çocukluğumda cenaze çıkan ev, ekonomik durumu iyi
sayılıyorsa, temiz ve hattâ kullanılmamış bir halıyı tabutun üstüne
attırır, mezarlıktan dönüşte de o hâli camiye veya imama bıraktınrdı.
Bu yazı tashih için önüme geldiğinde resmî ziyarette
bulunan Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Doç. Dr.
Bahtıgül Kalambekova Hanım, metinle ilgilenip, okutup dinleyince
şunları söyledi: "Ben 97 yaşında ölen büyükannemin yanında
büyüdüm. O'nun iki halısı (biz gilem diyoruz) vardı; birisi tabutun
üstüne (bizde tabutun üstü ve yanları yoktur, taşıma kollan olan
bir düz araçtır) ölünün altına, diğeri ölünün üzerine konulacak
olan iki halısı, hiç kullanılmamış olarak dururdu; tabiî, kefeni ve
zor bulunan sabun da halinin yanında... Her insan bu türden bir
hazırlık yapar... Bu iki gilem (halı) camiye veya mollaya kalır,
tekrar ölü evine girmez."
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C esedin yanına da kılıcını kalkanını ve zırhını.
Ceset, kılıç, kalkan, zırh ve halı., öbür dünyaya geçerken
tekrar bütünleşen beş Türk unsurunun adlandır. Bu hakların
üstlerindeki yanış/nakış örnekleri anlamlan bakımından
birleşilebilen ölçüler ve adlandırmalarla aydınlanmış değildir.
Nedense Türk araştırıcılar ikonografi dem ekten çok
hoşlanırlar; ben YANIŞBİLİM veya NAKIŞBİLİM
denmesinden yanayım. Türk Halısının Yanışbilim açısından
araştırm ası, değerlendirilmesi herhalde başka bir millete
ihâle edilecek türden bir iş değildir.
Bir başka şey daha söylemek ihtiyacı duyuyorum:
Hah, kilim gibi estetik duyarlılık ile millî duyarlılığı
bütünleştiren unsurları (yemek, ev yapımı, törenler vb.
bazı etnografık unsurları da buna ilâve edebilirsiniz.)
coğrafyaya göre değil, Türk boylama göre incelemek daha
doğru olur. Türkiye Türkleri veya Anadolu Haklan değil,
Gördes Halıları değil, Kayseri Halıları değil, hele hele
Holbein ya da Lotto halıları hiç değil... Bu türden
adlandırmalar da, incelemeler de doğru değil... Kayı, Bügdüz
Haklan, Avşar Haklan, Teke Haklan, Bayat Haklan, Yomud
Haklan, Beydili Haklan ve benzeri türünden adlandırmalara
ve incelemelere ihtiyaç var. Kıpçak-Kuman sahası için de
böyle...
Ben, güzelin ve güzelliğin Türk kızlarının göğnüne
nasıl yansıdığını ve oradan nasıl hak ve kilime dönüştüğünü
düşünmenin sevdasıyla yaşayanlardanım. Amatör olarak
kalmanın tadı, heyecanı, sevdası gönlümde büyüye büyüye
yaşadığı için, benlik ve kimlik göstergesi olan her
unsurumuza koşmaktan yorulmayışım, bilimsel olmaktan
çok, bilinç ifadesidir. Bunun bilimini yapanlar ise, artık,
Rum ve Ermeni yayıncıların taktik ve stratejilerine bazı
metodik ve akademik çalışmaları ile cevap vermeli,
a raştırm aları, kitaplara ve dergilere dönüştürmelidirler.
ARIŞIN t KİNCİ SAYISI
Yeni bir yayın çıktığında kimisi alkışlar, kimisi
küçümser, kimisi destek, kimisi köstek olur kapalı kapılar
ardında.
Arış'ın birinci sayısının ardından aldığımız övgüleri de,
anlamlı ve yapıcı eleştirileri de geçiyorum. İkinci sayıda
neler var onlara birer cümle ile temas etmek isterim.
Bu sayıda Aslanapa Hoca'nm Türk Halısı ile ilgili
tarihlendirmeyi 13, yüzyıla indiren bir örnekten başlayarak,
dokuma sanatlarımızdaki eskiliğin ve estetik yetkinliğin
Türklerin hakkı olduğunun ifadesi olan bir yazısını
bulacaksınız.
Bekir Deniz'm bir alanı esas alıp, halı'yı dokumada
kullanılan araçlar, dokuma tekniği, boyanın elde edilişi ve
boyama işlemi, nakış ve kompozisyon özellikleri ve nihayet
işlev bakımından gözden geçiren gerçekten değerü yazısını
yayınlıyoruz.
Recep Ikaradağın makalesi, halı ve kilimlerimizde
kullandığımız boyayıcı ot, kök, böcek, çiçek gibi tabiî
boyaların hangi renkleri nasıl elde ettiklerini işaret eden
çok değerli bir yazıdır.
arış
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TEŞEKKÜRLER
Teşekkür etmem gerekenler var: Onların bir kısmı
toprağın altında, bir kısmı yaşamakta olan Çin'den Adriyatik
Denizi'ne kadar, milyonlarca halı dokuyanlardır. Türk
kızlarının el emeği göz nuru olarak ortaya çıkan halı,
kilim, şırdak, kiyiz, palas ve sumakları emeği sömürmeden
toplayıp, pazarlayanlara da teşekkür etmeliyiz. Namuslu
ve şuurlu tüccara kazandığı para helaldir.
Arış'a reklam arayan, bulan veya veren insaf, iz'an ve
vicdan sahiplerine de teşekkürler ediyorum. Ne yazık ki,
bu alanda bir şuursuzluk var; şuursuzluk gösteren
tüccarlarla ilgili bir sitem yazısı yazmayı düşünüyorum;
teşekkür bölümünde teşekkülü haketmeyenlere de sitem
yazmak varmış, kadere bakınız.
Tabiî Orhan Çıtanak'a, Şebnem, Serap, Azize ve Erol
ile İmran Baba'ya tekrar teşekkürler ediyorum. Geçen
sayıda ben dergiyi oluşturan arkadaşlarıma bir bir teşekkür
ederken bir ismi unutmuşum: Patron gibi görünmesine
rağmen -patron olmaya çalışmasına rağmen demeliydimböyle bir sonucu alma konusunda canavarlaşmayanlardan
olduğunu anladığım zarif Yasemin Conker Hanımefendi'ye
alenen ve hararetle teşekkürler ediyorum.
Şebnem'in çok hoşuna gitti, "kervan hareket etmiştir"
sözüm. Bu sefer de şöyle söyleyeyim: Arış, develerin, katırların,
adarın ve eşeklerin üstünde, birbirine gülümsüye gülümseye
giden halılar, kilimler, sumaklarla süslü bir yörük göçüdür.
Göç gide gide düzelir, göçümüzle ilgili hem iyi dileklere, hem
de yardımlara alenen teşekkürler, m*
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Summary
The President of Atatürk Cultural Center Dr. Sadık
Tural starts his article named "Conscious on the Road
to Scientific Nation" with "Prayer". Here, the fondness
of Turks of kilims has been expressed together with
Sadık Tural's warm feelings for the weavers. Under the
first subtitle "About Art and Handicraft", the words art
and handicraft are identified in conceptual and
terminological aspects, while emphasizing that Turkish
Art is an Original World of Esthetics bearing, more or
less, also the idea of functionality. In the part "XXIst
Century Awakenings in Carpet and Kilim", the great
respect of Turks for other cultures is stated emphasizing
their consciousness of their own existence and the
place and the importance of carpet in the Turkish world
are mentioned.
Dr. Tural also highlights the contribution of the
Turks, who raised goats, sheep and camels, built tent
like houses called "iiy", furnished and covered both
insides and outsides of the "iiy"s with kilims and carpets,
to the formation of this functional and esthetic object.
In the last part of his article, Dr. Tural reviews all
the articles included in the second issue of Arış, and
express his gratitude for all the contributors. Mentioning
that the Third Issue will be published in November, Dr.
Tural is inviting for articles and news related to carpet,
kilim and embroidery a r t s . »

Rasim Efendi'nin "Bakü Müzelerindeki Dört Mevsim
Halıları" başlıklı yazısı Anadolu'daki paralelleri olup
olm ayacaklarını d ü şü n d ü re n orjinal b ir yazıdır.
"Anahtar Delikli Seccadeler Üzerine İkonografık Bir
Deneme" başlıklı yazı, Kurumumuz uzmanı ve dergimizin
kurul üyesi Erol Kalender tarafından kaleme alındı. Bana
getirdiği yazısı doğrusu orijinal bir yorum idi. Kur'ân'da.
Fâtiha ve Fetih sûrelerinde aklımızın, kalbimizin ve "öte"de
var olanın dünyasına girebilmek, başka kalblere ve kafalara
girm ek de dahil bir özel miftah (açar, açgıç, anahtar)
ihtiyacı duyuruluyor. O özel anahtar, yaratanın davetine
evet demekle başlayan çok özel bir çağrı, duyum ve uyum
sistemidir. Kalender, bu konunun etrafından başarı ile
geçiyor.
Giyim, şehirleşm e ile beraber gelişip, çeşitlenen;
sosyal statü ve rol göstergelerinden birisidir. Gerek biçimi,
gerek rengi, gerekse üstüne konulan nakışları, kişinin
toplum içindeki yerini gösterir. İşleyenin bilgi, görgü ve
zevkini ilave etm esi ile birlikte, padişah, sadrazam,
şeyhülislâm ve vezirlere ait kaftanlarla, müderris, kadı,
yeniçeri ağası, şeyh gibi kimselerin kaftanları, üzerindeki
motifler, kullanılan renkler bakımından birbirinden ayrı
olurdu. Bibliyografya açısından Ç ırakm an'm daha
zen g in leştireb ileceğ i yeni yazılar g ö n d ereceğ in e
inanıyorum.
Her sayıda biz bir mülâkat (röportaj) yayınlıyoruz ve
buna "söyleşi" adını veriyoruz. Bir önceki sayımızda Devlet
Bakanımız Sayın Işılay Saygın'la benim tarafımdan yapılmış
bir mülâkat vardı. Bu sayıda da Serap Leloğlu-Ünal'ın
Türkm enhalıbirleşik Bakanı Oğulnabat Meredova ile
yapılmış söyleşisini yayınlıyoruz.
Türk Halı ve Kilim Bibliyografyası'mn ikinci kısmı
makale nitelikli çalışmalardan oluşuyor.
Benim çok duygulandığım ve karındaşım Karlıgaş
Kadaşeva tarafından gönderilen "Sumağın Sırrı" adlı efsane,
doğrusu bir çok araştırıcıda büyük ufuklar açacağına
inandığım bir metindir. İnşallah bu yazının Türklerin halı
ile ilgili işlem e ve estetiği konulu araştırm alarda
zenginleştirici bir anlamı olur.
Yetik Ozan büyük bir şiir ustası idi. Onun Türk
Dokuma Sanatlarının arkasındaki dünyayı hisseden kalbi,
bir güzel şiire dönüşmüştü. Bu türden şiirleri biliyorsanız,
lütfen bize ulaştırın.
Kitap tanıtmaların ikicisini bu sayıda Azize AktaşYasa yapıyor. Hocaların hocası Oktay Hoca'nm kitabını
tekrar dikkatlere sunuyor. Arış1ın baskısı tamamlanırken
Devlet Bakanı'mız Sayın Işılay Saygının Kilimciliğimize
ait bir güzel katkısıyla karşılaştık; Hakkari Kilimleri adlı
nefis baskılı katalog çalışması bizi duygulandırdı. Şebnem
Hanım 3. Sayıda bu eseri tanıtacak...
Haberler kısmında biri yurtdışına, biri ülkemize ait
iki faaliyete yer verildi: Türkmenistan Halı Bayramı ile
Bir Sergi ve Fuarın Ardından (Şırnak El Sanatları Sergisi
ve Yazlık'97 Dekorasyon Fuarı).
Türk Halıcılığımızın gerek üreticiler, gerek iç pazarda
ariş 11/ 19 9 7

gerekse dışarda pazarlayıcılar açısından ciddi sıkıntıları
olduğu bilinmektedir. Bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı
beceriksizlikten, bir kısmı dışarıdaki dünyanın elele
vermesinden doğan ve eğer biz elele verirsek çoğunun
halledilebileceğine inandığım bu sıkıntıların âlenen
konuşulması, tartışılıp, çözüm üretilmek üzere kamuoyuna
maledilmesi Arış'm vazifelerindendir. Kaldı ki, Türk
Devleti'nin bu konudaki, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara
dağılmış maddî gücü ve insan gücü, güçbirliği ve kese
birliğini sağlayarak hedefe yöneltilse, daha doğru sonuçlar
alınabilir. Kurum um uz yayınlarından Halı ve Kilim
Kongremizin Bildiriler kitabında da bu konuya yer
vermiştik. Bu sayıda Uzman Emine Aslan tarafından
hazırlanıp dergimize gönderilen dikkatimizi çeken bir
rapor var. Gönlümüz bu türden ciddi çalışmaları görmek
ister, dergimizde de yayınlamaya hazırız.
İkinci sayımız bir dua ile başladı ve yaptıklarımızın
tanıtımı ile tamamlansın.
Gelelim 3. sayının şarkısına: 3. sayıda (alfabetik sıra
ile) Oktay Aslanapa, Beyhan Karamağaralı, Ö nder
Küçükerman ve Nazan Ölçer'in yazıları yanında dört ilgi
çekeceğine inandığımız yeni bölüm var.
1. Valilere gönderdiğimiz mektup,
2. Rektörlere gönderttiğim mektupların cevabını
bekliyoruz.
Türk halı, kilim üretimi, üreticinin dertleri, meşeleri
ve hâl çareleri için düşünmüş olanlar ile akademik tavırlı,
niyetli çalışm alar ortaya çıkacak, yayınlayacağız.
3. sayıdan başlayarak sekiz sayfadan az, onaltı
sayfadan fazla olmamak üzere Türk Halı Dünyası adıyla
yan bağımsız bir bölüm açıyoruz: İlki Türkmenistan'a ait
olacak; sonra, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Kırgızistan, Tataristan, İran Azerbaycanı, Afganistan, Irak
Türklüğü, Kıbrıs, Gagavuz Yeri, Makedonya ve Kırım
olmak üzere Türk halı ve kilimine ayrılan bu bölümleri
uzman arkadaşlar ilgili yerlerle gerekli temasları yaparak
hazırlayacaklar.
3. sayıda ilk kısmını koyacağımız C. Muradova'nm
hazırlayıp yayınladığı (Aşkabat 1967) Halıcılık ve El
İşlemelerinin Sözlüğü adlı eseri beş bölüm halinde
yayınlayacağız. Bunun Türkiye Türkçesine aktarılmasını
ben üzerime aldım. Diğer taraftan Moşkova'nm meşhur
fakat hiç bir yerde bulunmayan kitabı, fotokopi ile de olsa
elimde. Oradan herkesi şaşırtacak bir bölümü tefrika
etmeyi düşünüyorum.
Şebnem, Serap, Azize Hanımlar ile Erol Bey'in
teklifleri ve benim benim semem sonucunda, üçüncü
sayıdan itibaren T ürk Seram ik ve Çiniciliği, T ürk
Minyatürü, Türk Maden Sanatı, Türk Ahşap Sanatı, Kitap
ve Cilt Sanatları, Cam ve Deri İşlemeciliği Sanatları
konularında her sayıda birine ayrılmış yazı bulunacaktır.
Bu Tadımlık bölüm, Sayın Uğur Derm an’ın “Türk Hat
Sanatı: İncelikleri ve Bediî Değeri” başlıklı bir yazısı ile
başlıyor. Üçüncü sayı K asım 'da elinizde olacak...
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Prof. Dr. Oktay Aslanapa*
Türk H alı sanatında ilk kez Oktay A slanapa
tarafından belirlenen Çağan, Eskenazi ve İnsan yüzlü
hayvan halıları bu makalede yeniden değerlendirilerek
hayvan figürlerinin karşılaştırılm ası ele alınmıştır.
Özellikle de bu halılarda görülen hayvan figürleri ile
Lam alar arasında bağlantı kurulması dikkat çekicidir.
Avrupa resm inde T ürk halılarının görünm esi
XlV.yy.’da İtalyan ressamlarla başlar ve eski hayvanlı halılar
adı ile tanınır. Bunlar XV. yy. ortalarında, tahminen 1450’lere
kadar devam eder. 1990’da başlayan yeni keşif ve
araştırmalar bu bilgilerimizi yeni bir ışıkla aydınlatmıştır.
Tibet Budist manastırlarından gelerek dünya müzeleri ve
özel koleksiyonlarca astronomik fiyatlarla satın alınan bu
halılarda çok garip, esrarengiz desenli “hayvan içinde
hayvan” diyebileceğimiz figürler yanında, bir tanesinde
ileri derecede stilize insan yüzleri görülm ektedir.
Bunlardan Kirchheim Koleksiyonu’nda bulunan
halinin deseni tam amlanmamış hali ile yalnız Siena
ekolünün Londra National Galeri’deki XV. yy. başlarından
kalan M eryem ’in evlenmesi tablosundan tanınıyordu.1
Heinrich Kirchheim’in iyi durum da korunm uş bu
halıyı satın aldığı zaman, söylendiğine göre Çinli
mühendisler Tibet’te Lhasa da Potala Sarayı’nda bodrumu
temizlerken eski eşyalar ve döküntülerle birlikte bu önemli
parça halıyı da kam yona yükleyip Lhasa N ehri’ne
boşaltmışlardı. Bir şans eseri, diğer eşyalar akıntıya kapılıp
giderken bu hab kenara takılıp kurtarılmıştı. Bu halı üstten
eksik olup, aslında aynı örneğin tamamında tekrarlandığı
görülebilir. Fakat, örneğin kaç defa tekrarlandığı
anlaşılamaz. Kûfî bordür çok belirli ancak okunamaz bir
hâl almıştır. Esas figür uzun bir dikdörtgen biçiminde iç
içe iki hayvan gösteriyor. Kırmızı zemin üzerine lâcivert
renkte büyük hayvan dört ayaklı olup, başı sağa dönük,
kuyruğu da kanca biçim inde kıvrılm aktadır. Karın
boşluğuna sarı zemine kırmızı olarak üç ayaklı küçük

hayvan yerleştirilmiştir. Aynı yöne bakan hayvan çengel
kuyruklu olup, ağzından baklava sıralarıyla uzanan zinciri
Poseidon’un asası ile sonuçlanmaktadır. Halinin üzerinde
tekrarlandığı anlaşılan büyük hayvanın dört ayağı bellidir,
üstü yoktur. Halinin sağ tarafı eksik olduğundan örneğin
Çağan Halısı’ndaki gibi karşılıklı tekrarlanmış olması
düşünülebilir.
1990’da bu halılardan biri New York Metropolitan
Müzesi’nce sahn alındığı zaman bu Tibet haklan grubunun
keşfi ilk defa duyulmuştu. Bu halı Nepal’de Fred Çağan
tarafindan satın alınmışü. Kendisi burada yerli halı sanaünın
yeniden canlanması için büyük gayret göstermiş, Nepal
halkı ve sanatı için derin sevgi besleyen biriydi. Bu halinin
Tibet’te Çinlilerce tahrip edilen bir Budist manastırından
geldiği bildirilir. Çağan Halısı’nda iki çift büyük lacivert
hayvan figürü karşılıklı olarak yer almış olup, kırmızı
zemin üzerinde fildişi renk “S” dolgulu dikdörtgen bordür
ile çevrilidir. Bu çeşit bordür Marby halısının iç bordüründe
ve bazı erken Konya haklarında görülür. İç içe hayvanların
yüzleri yukan dönük ve başlannın üstünde küçük kulaklar
var. İçteki hayvanın kuyruğu bir çengelle sonuçlanıyor,
dıştaki büyük hayvanın kuyruğu ise, karşılıklı çift kancalı
tepelikli, âdeta stilize bir ağacı andırıyor. Hayvanların üç
bacağı yere basıyor, dıştaki büyük hayvanların dördüncü
bacakları önden yukan kalkık ve dizlerine küçük bir kuş
oturm uştur. Teknik analizi bu halıyı XIII. yy.’ın son
çeyreğine göre tarihlendirmektedir.
Bununla beraber, Tibet’te “iç içe hayvan figürlü” dört
eski halı keşfedilmişti. İkinci Halı Eberhard Hermann
tarafından 1992 Kasım ayında Münih’te sergilendikten
*
* Sanat Tarihçisi, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi
şeref üyesi.
I.
John Mills, ‘Turkish Carpets in the Painting of Western
Europe”, Turkish Carpets from thel3th-18th Centuries, İstanbul
1996.
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Cagan, Eskinazi, Human Faced Animal Carpets,
identified first by Oktay Aslanapa in the Turkish Carpet
Art, have been reviewed once more in this article and
comparison of animal figures has been focused on.
Especially; the relationship between the animal figures
on these carpets and lamas is striking.
Appearance of Turkish carpets in European paintings
starts with Italian painters in XlVth century and they are
known as old carpets with animal figures, lt continues
until mid XVth century, approximately 1450's. New
investigations and discoveries started in 1990 throws a
new light on our relevant knowledge. Coming from
Tibet Buddhist monasteries, those carpets that are
purchased by world museums and private collections
for astronomical prices have very interesting and
mysterious designs with figures which can be named as
"animal in the animal" and even human faces shaped
with advanced symbolism, as appearing in one of them.
The design of one of them, that of the carpet
included in the Kirchheim Collection, was known as
incomplete, from the painting called Marriage of Virgin
Marry, of Sienna School in National Gallery of London,
representing the beginning of the XVth century.1
As it was told when Heinrich Kirchheim bought that
well protected carpet, Chinese engineers cleaning the
cellars of Lhasa da Potala Palace in Tibet, together with
other old furniture and junk, threw it to Lhasa River.
Fortunately, that piece was saved as it was stuck on to
the riverbank while the current swept others. The upper
part of that carpet is missing, lt can be seen that the
same pattern is repeated all over its surface, however,
it can not be understood how many times it has been
repeated. Kûfi border is strongly visible but unreadable.
The main pattern shows two animal figures one inside
* Historian of Art, Honor Member of Atatürk Culture Center.
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Resim/Picture I
Eski Hayvan Halısı. Anadolu 12.-14.yy. (310-173 cm.)
Kirchheim Koleksiyonu.
Old carpet with animal figures, Anatolia 12-14th
centuries (310x173 cm) Kirchheim Collection.
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R esim /Picture 2
M eryem’in Evlenmesi Tablosu. Siena Ekolü. 15.yy. başı.
Londra National Gallery. Env. No. 1317.
Painting named "Marriage of Virgin Marry" Sienna School,
beginning of 15th century, London National Gallery.
Env. No. I 31 7

the other, in shape of a long rectangle. The bigger
animal is dark blue over red ground and has four feet,
its head being turned to right and its tail curved like a
hook. In its abdominal cavity on yellow ground, the
smaller animal in red and with three feet is placed.
Looking at the same direction as the bigger one, the
smaller animal has a hook-shaped tail and the chain of
diamond-shaped links coming out of its mouth ends
with the stick of Poseidon. Four feet of the animal figure
understood to be repeated on the carpet are visible but
not the upper part. Since the right part of the carpet is
missing, one can imagine that the figure was also
repeated face to face, like that of the Cagan Carpet.
When, in 1990, one of those carpets was purchased
by New York Metropolitan Museum, discovery of that
group of Tibetan Carpets was introduced to the common
knowledge for the first time. Fred Cagan in Nepal
purchased that carpet. He was a person having deep
affection for the people and art of Nepal, who spent
great efforts for re-activation of local carpet art in Nepal.
That carpet is reported to be received from a Buddhist
monastery, in Tibet, ruined by Chinese. On Cagan Carpet
two pairs of big, dark blue animal figures are placed
face to face and they are surrounded with a rectangular
border, stuffed with ivory "S"s over red ground. Such
kind of borders are seen on Marby carpet as inside
border and on some early Konya carpets. The faces of
animals one inside the other, are turned upwards and
they both have small ears on their heads. The tail of the
animal inside ends with a hook whereas that of the
bigger animal has double hooks and a crown as if it
symbolizes a tree. Animals stand on their three legs
where the fourth legs of the bigger animals are
straightforward having small birds on their knees.
Technical analysis date that carpet to the last quarter of
Xlllth century.
Together with that one, four old carpets with "animal
figures one inside the other" were discovered in Tibet.
Second carpet was purchased for the collection of
Kirchheim family at the end of the same year after
Eberhard Hermann had exhibited it in Munich in
November 1992.
One of the recently discovered carpets with animal
figures is included into the Brushettini collection in
Genoa and the other, having been bought recently from
Eskenazi in Milan and from other companies, is included
in the Collection of Orient Stars. On the Brushettini
carpet having similarities with the Cagan carpet, there
is only one big animal figure. The larger carpet in
IM
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Eskenazi/Orient Stars Collection has four animal figures
each having the same size with the single animal figure
of Brushettini carpet. Both carpets have kûfî borders of
the same design and two bird figures at each side of
the tree as similarities. Those four carpets with early
animal figures, namely Cagan, Brushettini and Eskenazi
were published in the article of Michael Franses in Orient
Stars making important service and bringing activity to
carpet art. I have got all information from the said source.
Those carpets have very similar patterns, the big animal
figure constituting the basis. Brushettini carpet has big,
blue animal figures, one inside the other, surrounded
with "S" marked, narrow octagonal border. The animal
looks upward, has small ears or horns and its tail is curled
back like a hook.2
Eskenazi Carpet (I 73x310 cm) is larger than the
others and it was a little bit longer originally. The ground
is divided into two rectangular sections with meanders
that are surrounded with narrow borders like Brushettini
Carpet. In each section, there are big animal figures
with four feet, placed face to face. In the upper row, the
animal figure on the left is green and that on the right
is blue, the row below being the vice-versa. Animals
have small ears or horns. Four long legs of animals,
shown in a row, are marked with narrow bands for knees.
The ground of Eskenazi Carpet is divided into two long
rectangular sections by narrow borders, each section
having two big, four-feeted animal figures placed face
to face. Inside the big animal figures, smaller ones are
placed as red on blue or green. Smaller ones are different
from the big ones having three feet but their hooked
tails are identical. At the lower row in addition to hook
figure, it appears as if a bird figure is placed by a diamond
shaped figure. The chain of diamond-shaped links coming
out of mouths of smaller animals ends with the stick of
Poseidon. Small bird figures between the bigger animal
figures are more naturalistic than those of the Cagan
Carpet.
All of those four old carpets with animal figures
found in Tibet are of Anatolian origin. They have the
same characteristics as other old Anatolian Seljuk carpets
from the points of view of type of wool, production
techniques and colors. According to tests carried out,
they date back to the middle of the Xlllth century.
They are very well protected in spite of their early
production time. lt is quite interesting, though strange,
that the animal figures of these carpets remind the lamas
of South America, which are not found in Tibet and that
the Budist priests and lamas show similarity in name.

Türk Halı Sanatında Veni K eşifler
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sonra yılın sonunda Kirchheim ailesi
k o lek siy o n u için sa tın alındı.
Yayınlanmayan diğer hayvan
halısından biri Cenova’da Bruşettini
Koleksiyonu’na, diğeri de yakın tarihte
M ilano’daki E skenazi ve d iğ er
firmalardan satın alınarak Orient Stars
Koleksiyonu’na katılmıştır. Bruşettini
Halısı’nda Çağan Halısı gibi fakat
büyük boy tek bir hayvan figürü
vard ır. E s k e n a z i/O rie n t S ta rs
Koleksiyonu’ndaki daha büyük halı
her biri Bruşettini Halısı’ndaki tek
hayvan figürü ölçüsünde dört büyük
hayvan tasvirlidir. İki halı da aynı kûfî
bordür desenli ve bir ağacın iki
tarafında karşılıklı iki kuş örneği ile
benzerlik göstermektedir. Bu dört
erken hayvan halısı, Çağan, Bruşettini
ve Eskenazi halıları ilk defa Orient
Stars' ın makalesinde Michael Franses
tarafından yayınlanmış, böylece halı
sanatına çok büyük hizmet ve canlılık
getirmiştir. Ben de bütün bilgileri
ondan aldım. Bunlar hep benzer bir
örnek gösteriyor. Orient Stars Halısı
ile birlikte hepsinde aynı büyük
hayvan figürü esastır. Bruşettini Halısı
“S” işaretli sekizgen dar şerit içinde
iç içe büyük mavi hayvan figürü
gösterir. Hayvan yukarı bakıyor,
b a ş ın d a k ü ç ü k k u la k la r veya
b o y n u zlar var. K uyruk ç en g el
o
biçiminde arkaya kıvrılır.
Eskenazi Halısı (173-310 cm.)
diğerlerinden daha büyük olup,
aslında biraz daha uzundu. Zemin meandrlarla dar bordürlü
iki büyük dikdörtgene aynlmış olup, Bruşettini Halısı’na
benzer. İki bölümün her birinde karşılıklı birbirine bakan
dört ayaklı büyük hayvanlar yer alır. üst sırada, soldaki
hayvan yeşil, sağdaki mavi alt sırada ise bunun aksidir.
Büyük hayvanların başlarında küçük kulaklar veya
boynuzlar var. Hayvanların sıra halinde d ö rt uzun
bacaklarında dizler dar bir şeritle işaretlenmiş. Küçük
hayvanlar büyüklerinden farklı olarak üç bacaklı fakat
onlar gibi küçük kancalan var. Eskenazi Halısı’nda zemin
dar bordürle iki uzun dikdörtgene aynlmış, bu iki bölümün
her birinde dört ayaklı büyük ikişer hayvan karşılıklı
birbirine bakar şekilde yer almıştır. Büyük hayvanların
içinde, bunlann küçük benzerleri, mavi hayvanda kırmızı,
yeşil hayvanda mavi olarak belirlenmiştir. Küçük hayvanlar
büyüklerden farklı olarak üç ayaklıdır, fakat çengelli
kuyrukları aynıdır. Alt sırada çengel motifine ek olarak
tepeye bir kuş oturm uş gibidir, üst sırada ise çengelli
kuyruğun tepesine baklava motifi yerleştirilmiştir. Küçük
hayvanlann ağzından uzanan zincirin ucunda Poseidon’un

Resim /Picture 3
Çağan Eski Hayvan Halısı, 12-14.yy. (126-153 cm.) New
York Metropolitan Müzesi.
Cagan Carpet with animal figures, I 2-14th centuries
(126x153 cm) New York Metropolitan Museum.

asası asılıdır. Büyük hayvanlar arasında küçük kuşlar
Çağan Halısındakinden daha natüralist görüntülüdür.
T ib e t’te bulunan d ö rt eski hayvan halısı da
Anadolu’dan gelmedir. Yünün cinsi, teknik ve renk
bakımından diğer eski Anadolu Selçuklu halıları ile aynı
özellikleri gösterir. Testlere göre; bunlar 13, yy. ortasındaki
tarihlere işaret ediyor.
Böyle çok eski tarihlerden kalmalarına rağmen çok
iyi korunm uşlardır. Bu halılarda görülen hayvan
figürlerinin T ibet’te bulunmayan Güney Amerika’nın
m eşhur Lam alarını hatırlatm ası ve Budist rahipleri
L a m a la rla isim b e n z e r liğ i ta ş ım a s ı g a rip tir.
2.
M ichael Franses, “The Historical Carpets From
A n a to lia ”, O r ie n t S ta r s, L on don 1993, s.2 6 3 -2 6 9 .
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So-called Face Carpet is a rather different example
compared to the others. On this carpet, two creatures
one inside the other are placed as almost complete
design at the lower half and some part of it, looking at
the opposite sides, at the upper half. The dark blue
creature at the background has four thin legs. The most
important point here is the existence of figures looking
like human faces, or may be that of a cat, on the ivory
ground. They have long eyebrows, round eyes, thin noses
and red chins as well as long hairs down to their shoulders
or paws.
Light blue creatures in the front have a more abstract,
even some kind of cubical appearance. At the first glance,
this creature is divided into two sections,
third leg probably lifted up, and the big tail
being shaped as two hooks facing each
other. The other section consists of head,
neck and front leg only. Heads of both
animals are similar. Behind the leg connected
to the head, thin lines of multicolor triangles,
ending with diamond shaped small figures,
are stretched out. At the lower part of the
carpet, at the waist of the dark blue animal
there are four tarak creatures looking like
birds with double head. Michael Franses
pointed out that such tarak creatures were
seen on Şuşa ceramics from IVth milliner.
At the upper part of the carpet, in the
abdominal cavity of the animal on the
background, there are two red, one-headed
tarak creatures facing each other.
Such noble patterns and mysterious
concepts on old Anatolian carpets with
animal figures continue during XVI and
X V IIth centuries, but they completely
disappear in later periods. Compared to the
Konya carpets without pictures on them
that are produced for mosques, those
Buddhist carpets had to be prepared upon
orders with such compositions of amazing
animals, lt is not logical to think that those
carpets were produced in Anatolia and were
sent to Tibet without any order. Other
connection with East points out the Buddhist
country Ceylon. Diamond shaped figure
with double hooks at both sides seen on
Beyşehir Seljuk carpets is used as the amblem
of Ceylon Tea Center at Picadilly circus of
London, on their rectangular tea boxes. Lost
in its native country India, Buddhism lives
in Ceylon. Those figures probably came to
Anatolia as Buddhist symbols. On one of the
faces of the said boxes, there is a lion figure
with a dotted body and a tail curled as a
hook, standing on its three legs where the
forth leg is lifted up and holds a sword.
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Uygur Turks in East Türkistan being Buddhist and thus
their relations with Buddhist culture may point out to
Bud dh ist co untries like T ibet and C e y lo n .3
In fact, Mahmut of Kashgar had used Oghuz Turkish
in his Divan-ı Lûgat-it-Türk (Grand Dictionnary of Turkish
Language) completed on 10th February 1074. In his
book, he clearly states that, although Chinese people of
upper China had a language of their own and people of

R esim /Picture 3-a
Çağan Eski Hayvan Halısı, detay.
Detail from Cagan Carpet with animal figures.
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R esim /Picture 4
Eskenazi Eski Hayvan Halısı. 12.14.yy. Karbon Testi (11901300 cm.) Orient Stars Koleksiyonu.
Eskenazi Carpet with animal figures, I 2-14th centuries
Carbon Test (119x130 cm) Orient Stars Collection.

Bunlardan Çehre Halısı diğerlerinden farklı bir örnek
gösterir. Burada birbiri üzerine iki yaratık, alt yanda hemen
tam desen, üstte ise bunun bir parçası karşı yöne bakar
şekildedir. Arka plandaki koyu mavi yaratığın dört ince
bacağı var. Burada en ilgi çeken taraf fildişi zeminde insan
yüzüne veya belki kedi cinsine benzer şekillerdir. Bunlann
uzun kaşları, yuvarlak gözleri, ince çizgili burunları ve
kırmızı çeneleri, baştan omuzlara kadar uzanan saçlan veya
pençeleri var. Ön planda açık mavi renkte yaratıklar daha
soyut bir çeşit kübik görünüş alıyor. İlk bakışta bu yaratık
ikiye bölünmüş olup, bir bölümün iki bacağı var, üçüncü
bacak belki yukan kalkık, büyük kuyruk karşılıklı iki dirsek
kancaya benzer biçimde şekillenmiş. Diğer bölüm baş,
ense ve ön bacaktan ibaret kalıyor. Ön plandaki hayvanın
başı arka plandaki hayvanın başına benzer. Başa bitişen
bacağın arkasında, çok renkli üçgenlerden uçları küçük
baklava örnekleri ile sonuçlanan ince saplar uzanıyor. Arka
plandaki lacivert hayvanın belinde halinin alt tarafında dört
tane iki başlı kuşa benzer tarak yaratık görülüyor. Böyle
tarak yaratıkların IV. binden Şuşa keram iklerinde
bulunduğuna Michael Franses daha önce işaret etmişti.
Halinin üst bölümünde, arka plandaki hayvanın karnında
karşılıklı birbirine bakan bir çift tek başlı tarak yaratık
kırmızı renkle belirlenmiştir.
Eski Anadolu hayvan haklarında bu asil hatlar ve esrark
kavram XVI. ve XVII. yy. boyunca devam eder, fakat sonra
tamamen kaybolur. Cami için yapıldığından öğürsüz olan
eski Konya haklan yanında Budist haklan sipariş olarak
gönderilen örneklere göre bu garip yaratıklar kompozisyonu
ile hazırlanmış olmalıdır. Sipariş olmadan bu hakların
Anadolu’da yapılıp Tibet’e gönderilmesi düşünülemez.
Doğu ile ilgili diğer bağlantı Budizm ülkesi Seylan’ı işaret
etmektedir. Beyşehir Selçuklu halısında iki taraftan çift
kancak geometrik baklava motifi Londra Picadilly Circus’ta
Seylan Çay Evi (Ceylon Tea Center) ’nin dört köşeli çay
kutulannda amblem olarak kullanılmıştır. Doğduğu ülke
Hindistan’da kaybolan Budizm, Seylan’da yaşamaktadır.
Bunun Budist bir sembol olarak Anadolu’ya gelmesi ihtimak
olabilir. Aynı kutunun bir yüzünde de üç ayağı yerde, bir
ayağı kalkık ve kıkç tutar şekilde vücudu benekli, kuyruğu
kanca biçiminde kıvrılmış bir aslan figürü görülüyor. Doğu
Türkistan’da Uygur Türklerinin Budist olduklan ve böylece
Budizm kültürü ile bağlantılan Tibet ve Seylan gibi Budist
o
ülkelere işaret edebilir.

Aslmda daha 10 Şubat 1074’de tamamlanan eseri Divanü Lûgat-it-Türk'de Kaşgarlı M ahmut Oğuz Türkçesi
kullanmıştır. Kaşgark, burada Çin ve Yukan Çinlilerin ayn
dilleri olmakla beraber Türkçe’yi de iyi konuştuklarını,
Tibet ve Hotanlılann aynı bir dil ve yazılan olduğu halde
Türkçe’yi iyi konuştuklarını açıkça belirtir. O zamanki
Türkçe’nin bugünkü İngilizce gibi Orta ve Doğu Asya’da
anlaşma dik olduğu görülür. Türklerle bu kadar eski yakınkğı
olan Tibet Budistleri’nin Anadolu Selçuklu başkenti Konya’ya
şöhretini bildikleri haklan kendi örneklerini göndererek
sipariş vermeleri düşünülebilir.
3 . Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul
1987, s.24.
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Tibet and Hotan had their
own
la n g u a g e and
alphabet, they all were
fluent in Turkish also.
During that period, Turkish,
like English of our age, was
o b vio usly a com m on
language in Middle and
Eastern Asia. Thus, it is
logical to think that
Buddhists of Tibet, having
such old and close relations
with Turks, had ordered
those carpets from Konya,
the capital of Anatolian
Seljuk which was very
famous with its carpets, to
be produced with their
own patterns, до

R esim /Picture 6
Seylân Çay Evi (Ceylon
Tea Center). Çay Kutusu.
Tea Box of Ceylon
Tea Center.

R esim /Picture 5
İnsan Yüzlü Hayvan Halısı. Anadolu 13.-14.yy. (235-170
cm.) Kirchheim Koleksiyonu.
Carpet with human face and animal figures, Anatolia
I 3-14th centuries (235x1 70 cm) Kirchheim Collection.
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Resim/Picture I
Kozak ve Kozak Yaylası,
genel görünüş, 1987.
Kozak and Kozak Plateau,
general view, 1987.

Prof. Dr. Bekir Deniz*
Anadolu zengin bir dokuma kültürüne sahiptir. Her
şehir, kasaba ve köy birer dokuma merkezidir. Türk halı
ve düz dokuma yaygılarını tanım ak ve bu merkezlerin
her birinin tek tek araştırılmasıyla mümkündür; Kozak
bunlardan sadece birisidir.
Kozak Bergama’ya (İzmir) bağlı bir bölgenin adıdır.
Halk arasında Bergama ile Çanakkale arasındaki köylere
Kozak Köyleri denir.1 Yukanbey Nahiyesi (Bergama) Kozak
diye bilinir. Yöredeki Yukanbey, Karaveliler, Kıranlı,
Çamavlu, Güneşli (Tekke), Göbeller, Terzihaliller, Kaplan,
Hacıhamzalar, Aşağıcuma, Aşağıbey, Hisarköy, Ayvatlar,
Yukarıcuma, Demircidere ve Okçular köylerine Kozak
Köyleri, dağlık ve ormanlık bir alanda kurulan bu bölgeye
de Kozak Yaylası ismi verilir (Resim I).
Yöredeki halkın geçim kaynağı tanm, hayvancılık ve
halıcılığa dayanır: Adı geçen köylerde yerleşik hayatın
yanında göçebelik geleneği hâlâ sürmektedir. Her köyün
Kozak ve Kaz Dağlarında (Çanakkale) yaylası vardır.
Sözgelimi, Kıranlı Köyü’nün altı tane yaylası mevcuttur.
Yöre dokumacılığının tarihî gelişimi:
Kozak yöresinde günümüzde halı ve düz dokuma
yaygılar (kilim, cicim, zili, sumak) dokunmaktadır. Ancak,
dokumacılığın ne zaman başladığını kesin bilmiyoruz:
Bugüne gelebilen pedallı tezgâhlardan halkın, eskiden
beri dokumacılık yaptığı, giyim-kuşam ve sergi ihtiyacını
kendisinin ürettiği anlaşılm aktadır. Günüm üzde bu
tezgâhlara, halk arasında, tızgâh (tezgâh) denilmektedir.
Tızgâhda, yakın zamanlara kadar düz dokuma yaygı
(kilim), heybe, ihram (çarşaf), bel kuşağı, peşkir (havlu),
iç ve dış çamaşırlar dokunuyordu. Günümüzde çarşaf, bel
kuşağı ve çevrede yaşayan yörükler için yolluk tipi
dokumalar yapılmaktadır (Resim 2-3).
Kozak’da eskiden h er köyde hah dokunurken
günümüzde bu gelenek 15 köyden yalnızca Karaveliler,

Kıranlı, Çamavlu, G üneşli (Tekke), T erzihaliller,
Yukarıcuma ve Hacıham zalar Köyleri’nde sürdürül
mektedir.
Dokuma malzemesi ve dokumada kullanılan araçlar:
Kozak köylerinde halinin malzemesi yündür: Her
ailenin kendi beslediği koyunlarmdan elde edilen yün
yılda iki kez, halkın deyimiyle hıdrellez de (Mayıs) ve
ülker*de (Ağustos) kesilir. Bu işleme kırkım denir. Kırkım
için halkın kırklık dediği, iki el yardımıyla kullanılan, özel
yapılmış makaslar kullanılır. Birinci kırkımda, bir önceki
yılın bahannda doğan koyunlann yünü kesilir. Buna yapağı
denir. İkinci kırkım baharda doğupta, Ağustos’a kadar
büyüyen kuzularda yapılır. Buna da yün adı verilir.
Kesilen yünler, halkın deyimiyle “önce sıcak, sonra
soğuk su ile çırpa çırpa ve çırpak (tokaç) diye bilinen
ahşap sopalarla dövülerek yıkanır”. Kurutulan ve kabaran
yünler yün tarağında taranır veya bu işle uğraşan
tarakçılara gönderilir. Tarakçıdan gelen yünler dokuma
yapm ak ve diğer işlerde kullanm ak üzere ayrılır.
Yün eskiden kirmenle eğrilirken, günümüzde halkın
çıkırık dediği Çıkrık ve iğ ile eğrilerek iplik haline getirilir.
Eğrilen iplere sümen denir. Sümenler yumak şekline
sokulur. Yumak gobak adıyla da tanınır. İki yum ak
birleştirilerek gelep (çile) yapılır ve boyacıya gönderilir.
Boyacıdan gelen ip tekrar yumak şekline çevrilerek
*
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Atatürk Kültür
Merkezi Haberleşme Üyesi.
I.
1984-87 yıllarında, Ege Ü niversitesi Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile, dönemin Kültür
ve Turizm Bakanlığı arasında, Batı Anadolu Bölgesi Halk
Kültürünü Araştırma ve Derleme Projesi adıyla bir araştırma
yapılmıştır: Bu çalışmaya Sanat Tarihini ilgilendiren maddi
kültür bölümünü hazırlamak üzere biz de katıldık. Burada
sunduğumuz araştırma, yöredeki 15 köyde yapüğımız, henüz
bitirilmemiş çalışmanın bir bölümünü meydana getirmektedir.

Caraets from Kozak (Berqama) leqion
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Resim/Picture 2
Dızgah (tezgah) dokuma,
Güneşli (Tekke) Köyü (Meyser Uysal), 1987.
Prof. Bekir D en iz*

Anatolia has a very rich weaving culture. Every single
city town and village is a weaving centre. An under
standing of Turkish carpets and flat woven coverings
can only be possible through a detailed research of those
centres, one of which is Kozak.

Ifl

Kozak is the name of a region of Bergama, İzmir.
The villages between Bergama and Çanakkale are called
Kozak Villages by the people of that region1. Yukarıbey
Region of Bergama is known as Kozak. Yukarıbey,
Karaveliler, Kıranlı, Çamavlu, Güneşli (Tekke), Göbeller,
Terzihaliller, Kaplan, Hacıharmzalar, Aşağısına, Aşağıbey,
Hisarköy, Ayvatlar, Yukarıcuma, Dermircidere and Okçular
villages of that region are called Kozak Villages, and this
region founded on a mountanious and wooded place
is named as Kozak Plateau (Picture 1).
Living income of the people of that region is based
on agriculture, stock-farming and carpet-making. Besides
residential life, nomadism is still valid in the abovementioned villages. Each village has a plateau at Kozak
and at Kaz Mountains (Çanakkale). For instance, Kıranlı
Village has six (6) plateaus.

* Communication Member of Atatürk Centre of Culture
and Training Staff, Archeology and History of Art, Faculty of
Letters, Ege University.
I. Between 1984-87, Department of Turkish Language
and Literature of the Faculty of Letter of Ege University, together
with the Ministry of Culture and Tourism, conducted a research
named Project for Research and Collection of Public Culture
of Western Anatolia. We, also, participated in this study to
prepare physical culture part of this study, which also has
something with the History of Art. This paper is a part of this
study covering 15 villages of that region and which has not
been completed yet.

Dızgah (loom) weaving,
Güneşli (Tekke) Village (Meyser Uysal), 1987.

Kozak (Bergam a) tö re si Halıları
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dokumaya geçilir.
Yörede halı dokuma tezgâhına ip ağacı, kilim ağacı,
alet veya ağaç denir. Bir tezgâhta, yöresel deyimlerle dikili
ağaç, üst ağaç, alt ağaç, küzü götçe, gelevara veya gelen
varan, sopa bölümleri yer alır: Dikili ağaç (yan ağacı)
tezgâhı ayakta tutar. Üst ve alt ağacı (üst alt bazı) halı
ipleri ve dokunan halinin üzerlerine sarılmasına yarar.
Küzü göççe (küzü ağacı) çözgü iplerinin arasını açar. Gelenvaran (varan-gelen) dokuma sırasında iplerin bir öne bir
arkaya geçmesini sağlar. Sopa (kol) alt ve üst ağaçlarını
sıkıştırır.
Halk arasında tezgâha dik atılan iplere eriş,arış veya
çözgü, yan atılanlara ar geç, düğüm ipine de ilme veya halı
yüzü denir: Çözgü çift, atkı (argeç) tek, desen ipi (ilme)
az bükümlüdür. Her dokuma sırasından sonra iki argeç
geçirilir. A rgeç ipi genellik le kırm ızı renklidir.
Dokuma tekniği:
Halk arasında tezgâh hazırlamaya ip çözme denir:
İpler karşılıklı çakılan iki kazığa paralel olarak gerilir.
İplerden her biri bu kazığa ayrı bir iple bağlanır. İplerin
bağlanmasına dıdı, bu işleme de dıdılama denir. Dıdılanan
ipler başka bir çubuğa geçirilerek tezgâhın alt ve üst
ağacındaki yuvalarına yerleştirilir. İplerin bir altından bir
üstünden, birbirine göre ters işlemlerle, küzü ve gelvara
(gelen-varan) geçirilip gerdirilir ve dokumaya başlanır.
Yörede, halk arasında çift ilme denilen çift düğüm
tekniği kullanılır. Dokuma sırasında ahşaptan yapılmış
kirkit, makas ve jilet’den (diet) yararlanılır. Hav yüksekliği
6-7 cm.dir.
Boyanın elde edilmesi ve boyama işlemi:
Kozak halılarında siyah (gara), kırmızı (a1), yeşil,
mavi (mavi) sarı ve pembe (şali) renkler hâkimdir. Bu
renkler eskiden bitkisel ve doğal boyalardan yapılmaktaıdı.
Günümüzde daha çok sentetik boyalar kullanılmaktadır.
Eskiden boyalar şöyle elde ediliyordu:
o

Siyah (gara): Güneşli Köyü’nde, yağlı gobak (yalı
gobak) veya telli gobak denilen mazı ağacı meyvesi, serkele
otu, şapla otu ile, saçgıvrız denilen sarı renkli sentetik
boyadan yapılır: Bir kazana konulan ipler anılan bitkilerle
bir saat kaynatılır. Bu işleme tetreleme, suyuna da tetre
denir. Buradan alman ipler yeniden başka bir kazana
yerleştirilir. Üzerine bir tutam saçgıvrız boya atılır ve halkın
deyimiyle bir daşa (yaklaşık bir saat) kaynatılır. Soğuk su
ile durulanır.
Aynı renk Kıranlı Köyü’nde serkele otu, yağlı gobalak
ve şapla otu’ndan yapılır. : Ip ve bitkiler kazanda gün
boyunca kaynatılır. Kazandan çıkartılır. Üzerine saçgıvrız
diye bilinen (sarı renkli) boya serpilip kurutulur. Kazana
konulup yeniden bir daşa kaynatılır. Az kaynarsa
kahverengi, çok kaynarsa, halkın deyimiyle zivit (zivt)
garası bir renk alır. Kazanda kalan suya tetre denir. Tetre
başka renklerin eldesinde m ordan olarak kullanılır.4
o

Kırmızı: Güneşli Köyü’nde, ipler önce yağlı gobak,
serkele otu ve şapla otu ile kaynatılıp, tetrelenir. İçine
kırmızı renk sentetik boya katılıp yeniden kaynatılıp,
durulanır.0 Kıranlı Köyü'nde sentetik boya ile yapılır: Bir
miktar a1 (kırmızı) ve mor boya su dolu bir kazanda, şapla
birlikte, halkın deyimiyle “bir daşa” kaynatılır. Kırmızı bir
renk ortaya çıkar.6 Eğer ipler önceden dağ eriği (yabanî
erik) ile kaynatılırsa rengin haslığı artar ve parlak bir
n
görünüm kazanır.
Mavi (Mavi): Yeşil ve mor renkli sentetik boyadan
yapılır. Halkın deyimiyle, bir miktar (accık) yeşil ve mor
boya su dolu bir kazanda, şapla birlikte bir taşım kaynatılıp
indirilir.
Sarı: Güneşli Köyü’nde eskiden tolu ağacı bitkisinden
yapılırdı. Kazana konulan tolu ve ipler san bir renk alıncaya
kadar kaynatılır. Soğutulur ve soğuk su ile durulanırdı.
Kıranlı Köyü'nde ise sarı renkli sentetik boya ve şapla
otu’ndan yapılır: Halkın goyu sarı dediği boya iple birlikte
bir gün boyunca kaynatılır.
Yeşil: Güneşli Köyü’nde, sarı rengin eldesinden
sonrasındaki tetre ve yeşil renkli sentetik boyadan yapılır:
Tetre içine yeşil sentetik boya ilave edilir, yeniden bir,
birbuçuk saat kaynatılır. Soğutulur ve ipler soğuk su ile
durulanır. Buna halk arasında tolu yeşili denirdi.
Günümüzde Güneşli Köyü’nde sarı ve yeşil renk
sentetik boya ile yapılır: İp şap ile birlikte bir kazanda
kaynatılır. İçine sarı boya atılır. Sarı rengin eldesinden
sonra geri kalan suya yeşil boya ilâve edilir. Bu sefer de
ipler yeşil renge dönüşür.8 Kıranlı Köyü'nde yeşil zengin
eldesinde, bir kazan içine yeşil sansı denilen sentetik boya
ve şap katılıp iple b irlik te b ir daşa kaynatılır.

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

2. Yöre dokumacılığının boya ve boyama tekniği ile ilgili
bir çalışmamız yayma hazırlanmıştır.
3. şapla otu kışın yeşil kalan, yaz mevsiminde çiçek açan
bir bitkidir. Halk arasında grip, soğuk algınlığı ve göz
hastalıklannın tedavisinde de kullanılır.
4 . Kıranlı Köyü’nden Rukiye Karaot -70-75 yaşlarında,
okuma yazması yok- ve Erbis Delinin 70-75 yaşlarında, okuma
yazması yok- 27.3.1987 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
5 . Güneşli Köy’den Meyser (Müesser) Uysal’ın -50 yaşında
okuma yazması yok- 29.3.1987 tarihinde verdiği şifahi bilgilere
göre.
6 . Bergama’da eskiden Gozaklı Rüştü boya satıyordu. Bu
işi günümüzde boyacı Yüksel isimli bir şahıs yapmaktadır.
(Kıranlı Köyü’nden Rukiye Karaot -70-75 yaşlarında, okuma
yazması yok- ve Erbis Delinin 70-75 yaşlannda, okuma yazması
yok- 27.3.1987 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre).
7. Kıranlı Köyü’nden Rukiye Karaot -70-75 yaşlarında,
okuma yazması yok- ve Erbis Deli’nin 70-75 yaşlarında, okuma
yazması yok- 27.3.1987 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.
8 . Güneşli Köy’den Meyser (Müesser) Uysal’ın -50 yaşında
okuma yazması yok- 29.3.1987 tarihinde verdiği şifahi bilgilere
göre.

R esim /Picture 3
Heybe, Kıranlı Köyü, 1987.
Saddle-bag, Kıranlı Village, 1987.
arış 11/1997
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R esim /Picture 4
Namazlağı, Kıranlı Köyü (Kozak), dokuyan:
Fatma Çelik, 70-75 yıllık, yün malzemeli,
Fatma Karaot evi (Çeyizlik), 1987.
Namazlağı, Kıranlı Village (Kozak), Woven
by Fatma Çelik, 70-75 years, wool-made,
house of Fatma Karaot (dowry),! 987.

Parmak şekilli bezeme insan parmağına
veya tarak motifine benzer. Yan yana üç
parmak halinde verilir ve simetrik işlenir.
M ihrap yönünü de gö steren bu motif
çevredeki haklarda görülmez. Düzdokuma
yaygılarda kullanılır. Elma motifi zeminde
kullanılan aynı isimli motifin küçültülmüş
şeklidir. Yan yana, mavi beyaz renklerle
işlenir. (Resim 4).
Gıyı suyu diye anılan dar su genellikle
leblebi, sıçan dişi, gobak, gübecik, goza, kadın
kaşı, yanca, çaçaron, kürekli su desenleriyle
sü slen ir: Leblebi küçük b e n e k le rd e n
meydana gelir. Halk arasında sıçan dişi veya
kemik diye bilinir. Büyük (kemik) ve küçük
sıçan dişi isimk iki ayn örnek gösterir (Resim
4) (şekil la-c).
Yörede mazı ağacına gobar, meyvesine
Gobak veya yalı gobak (yağlı gobak) denir.
Gobak yenmez. Sadece boya yapımında
kullanılır. Koyu kahverengi renkli ve
yuvaklak şekilli bu meyve haklarda çiçek
şeklinde işlenir (şekil 2-d).

Pembe (şali): Halk arasında şali boya diye tanınan
pembe renkli sentetik boyadan yapılır.
Desen ve kompozisyon özelliği:
Yörede halı desenine nağış veya nanış (nakış) denir:
Nakış ezbere veya önceden dokunmuş örneklere bakılarak
dokunur. Kozak yöresinde bir halıda, halkın deyimiyle,
dıştan içe doğru küimlik, gıyı suyu (dar su), ak su (geniş
su) ve orta yeri (zemin) bölümleri yer alır. Bunlardan her
biri farklı desenlerle süslenir.
Halinin başlangıç ve bitişindeki 10-15 cm.lik bölümü,
sökülmemesi için kilim gibi dokunur: Küimlik adı verilen
bu bölümün üzerinde üçgen ve parmak şekilli süslemeler
ve elma motifi yer alır. Seccade veya namazlıklar üzerinde
işlenen üçgen şekilli süslemeler bazen bir veya yan yana
birkaç tane de verilebilir. Halk arasında musga (muska)
denilen bu süslemeler mihrap yönünü gösterir. Aynı zamanda
nazar, uğur işareti ve yöre haklarının damgası (im) sayıkr.
(Resim 4).

Göbecik diye anılan göbek şekilli
süslemeler geometrik karakterlidir. Halk
arasında yuvarlak şekilk her desene gübecik
denir. Halk arasında ceviz’e göz denir. Yuvarlak
şekilli işlenir. Her tür örnek üzerinde görülür (şekil 1-b, 2e). Eğrim su diye bilinen zikzak şekilk süslemeler geometrik
bir bezeme örneği gösterir (şekil 3).
Kadın kaşı motifi yaprak benzeri küçük desenlerin
bir ters bir düz yerleştirilmesiyle meydana gelen bir
süslemedir. Bir kırmızı, bir yeşil veya farldı renklerle işlenir
(şekil 1-h, 2-b,4-b).
Yanca motifi iki tarafı çengel şekilli bir süslemedir.
Kürekli su desenine benzer (şekil 4-c). Kürekli su
deseni ise, ok şekilli, kûfî yazıyı andıran bir süslemedir
(şekil 4-c).
Çaçaron su küçük çiçeklerin bir ters bir düz
yerleştirilmesiyle meydana gelir. Çiçekler küçük ve canlı
verildiğinden çok konuşkan-canlı anlamına gelen çaçaron
denir (şekil l-i,5-b).

Carpets from Kozak (Bergama) Region
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Historical Development of Weaving in the Region
At Kozak region, today carpets and such flat woven
coverings as kilim, cicim, zili and sumak are woven.
However, we do not have a definite information on the
beginning of weaving at this region, lt can be observed
from the pedal benches still available today that the
people have dealt with weaving and produced their
clothing and covering needs through weaving for ages.
Today, those benches are called tızgah (tezgah=bench).
Those benches called tızgah have been used for weaving
flat woven coverings (kilim), saddle-bags, bedclothes
(ihram=pilgrim's garb), waist belts, towels (peşkir),
underwear and dresses until today. Nowadays,
bedclothes, waist belt and coverings (yolluk) for the
nom ad at the n eig h b o u rh o o d (Resim 2-3).
Whereas, previously at Kozak, carpet-weaving was
common in every village, now this tradition is only being
conducted in Karaveliler, Kıranlı, Çamavlu, Güneşli
(Tekke), Terzihaliller, Yukarıcuma and Hacihamzalar
villages out of those 15 villages.

W eaving

A
__

A
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B.Deniz-1985
Şekil/Figure I
Kozak (Bergama yöresi halılarında, dar kenar (gıyı suyu)
süslemesi a) sıçan dişi b)goz içi (ceviz içi) e) sıçan dişi
(kemik) d) kürekli su e) kayma direk Oyeşil su g) gelebere
(varan-gelen) başlı su h) kadın kaşı y) tarak i) çaçaron su
motifi.
Narrow margin ornamentations (gıyı suyu) of KozakBergama carpets; a) sıçan dişi, b) göz içi, e) sıçan dişi
(kemik), d) kürekli su, e) kayma direk, f) yeşil su, g) gelebere
(varan-gelen), h) kadın kaşı, i) tarak, j) çaçaron su.
arış 1 1 1 1 5 9 1
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Wool is the weaving material in Kozak villages. The
wool obtained from the sheep fed by the families are
sheared twice-yearly, once in May (hidirellez as people
call) and in August (ülker as people call). This process
is known as kırkım (shearing). For shearing, speciallyproduced scissors are used. Those scissors are operated
with both hands and named as kırklık by the villagers.
During the first shearing, people shear the sheep born
in the previous spring and the wool obtained is called
fleece (yapağı). At the end of the second shearing, in
which people shear the lambs born in the previos spring
and grown till August, wool (yün) is obtained.
Sheared wool "are washed with first hot then with
cold water beating by using wooden laundry sticks
known as çırpak", as told by the people. Dried and
fluffed up wool are combed by using a wool card or
sent to the craftsman doing this job, called tarakçı.
The wool, later on, are divided for weaving and
other works.
Wool used to be spun with a hand spindle. Now,
it is spun with a spinning wheel (reel) and a spindle and
it becomes yarn. Spun yarns, which are called sumen,
are balled (wund into a ball). Two balls are united into
a hank, called gelep, and sent to the dyer. This wool,
then, is turned into a ball again and it is ready for
weaving.
In the region, yarn tree (ip ağacı), kilim tree (kilim
ağacı), instrument (alet) and/or tree (ağaç) are the names
attributed to carpet loom. A loom consists of planted
tree, top tree, bottom tree, küzü götçe, gelevara or gelen
varan and stick, as called by the villagers. Planted tree
('side tree') keeps the loom standing. Top and bottom
trees are for wrapping the carpet yarns and wrapped
carpet over. Kuzu göççe opens the space between warp

Ko/,ak (Bergam a) Yöresi İlahları
Prof. Dr. BEKİR DENİZ

Şekil/Figure 2
Saksılı halı torba, Kozak (Bergama) -Kıranlı Köyü, kenar
suyu ve zemin süslemesi a) sıçan dişi b) kadın kaşı e)
çiçek (lâle) d) gobak e) goza (ceviz içi) f) saksı motifi.
Saksılı carpet bag, Kozak Bergama (Kıranlı Village), kenar
suyu (margin) and ground ornamentation a) sıçan dişi,
b) kadın kaşı, e) flower (tulip), d) gobak, e) goza, f) saksı.

Ak su adıyla tanınan geniş kenar beyaz zemin üzerinde
işlendiği için bu isimle bilinir: Kestane yaprağı (çınar
yaprağı, bölüklü su, tarak su), dırnak (tırnak), karışık su
(tırnak ve bıçak), kürekli su (mekik), koç başı, kadın kaşı,
çaçaron, kürekli su, alma (elma), çakmak ve bıçaklı su
desenleriyle süslenir.
Kestane yaprağı deseni Bölüklü su ve tarak su diye
de bilinir. Kestane ve çınar yaprağına benzeyen süsleme
m uhtem elen bu bitkilerin yaprağından gelişm iştir.
Kenarlan dilimli (fırfırlı) verildiği için tarak diye de bilinir.
Aynı desen zem inde de kullanılır. Yörenin en eski
m o tifle rin d e n d ir (Resim 4) (şek il 5-c,6-c,7-b).

I Şekil/Figure 3
Elek yüzü halı heybe, Kozak (Bergama) -Kıranlı Köyü,
kenar suyu süslemesi, “eğrim su” motifi.
Elek yüzü carpet saddle-bag, Kozak Bergama (Kıranlı
Village), margin ornamentation, " eğrim su" motif.

Şekil/Figure 4
Çakmaklı halı heybe, Kozak (Bergama) yöresi, kenar
suyu ve zemin süslem esi a) sıçan dişi b) kadın kaşı
e) kürekli su d) çakmak motifi.
Çakmak carpet saddle-bag, Kozak Bergama, margin and
ground ornamentation a) sıçan dişi, b) kadın kaşı,
e) kürekli su, d) çakmak.
a
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Bekir Deniz-1985

Tırnak (dırnak) motifi kestane yaprağına benzer.
Yöre h a lıla rın ın en eski ve en çok ku llan ılan
süslemelerindendir. Bazı köylerde aynı süslemeye tarak
(d arak ) su m o tifi de d e n ir (şekil 8 -b l, 9-b).
Çınar yaprağı yörede yetişen aynı isimli bir ağacın
yapraklanna benzetilir. Yörenin en eski desenlerindendir.
Zemin süslem esi olarak da kullanılır (Resim 5-6).
Karışık su motifi, tırnak ve bıçak isimli iki desenin
birleşim inden meydana gelir: Bıçak (V) şekilli, çam
yaprağını andıran bir bezemedir. Halk arasında saksı motifi
diye de tanınır. Tırnak ise kenarları dilimli bir bezemedir
(şekil 9 a-b).

A fc
t
2

Kürekli su motifi iki ucu ok şekilli, kûfî yazıyı andıran
bir bezem edir. D okum acılıkta kullanılan m ekik’e
benzediğinden halk arasında mekik diye de bilinir. Büyük
ve küçük boy halılarda kullanılır. Bu isimle anılan heybeler
vardır (şekil 4-c).
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B.Deniz-1985

Koç başı motifi çengel ismiyle de bilinir. Genellikle
tek renkli verilir. Desenin içerisinin farklı renklerle
bezendiği örnekler de vardır. Her halıda kullanılır (Resim
4) (şekil 5).
arış 1 1 1 1 m
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Ş ekil/Figure 5

Ş ekil/Figure 6

Namazla (Namazlık) halısı, Kozak (Bergama) yöresi,
kenar suyu ve zemin süslemesi, a) sıçan dişi b) çaçaron
su e) tarak d) kadın kaşı e) elma f) göz içi (ceviz içi) motifi.

Kestane yaprağı desenli halı, Kozak (Bergama) Yöresi,
kenarsuyu ve zemin süslemesi, a) sıçan dişi b) bölüklü
su e) kestane yaprağı motifi.

Namazla carpet (praying rug), Kozak Bergama, margin
and ground ornamentation a) sıçan dişi, b) bölüklü su,
c)kestane yaprağı.

Kestane yaprağı carpet, Kozak Bergama, margin and
ground ornamentation, a) sıçan dişi, b) bölüklü su,
e) kestane yaprağı.

yarns, whereas gelen-varan (varan-gelen) allows the yarns
passing front and back during weaving. Stick (arm)
compresses bottom and top trees.

Obtaining Dye and Dyeing Process
For Kozak carpets, black (gara), red (al), green, blue
(mavi), yellow and pink (şali) colours are dominant.

The yarns vertically attached are called warp (eriş,
arış or çözgü) by the villagers, whereas the ones
horizontally attached are called filling (argeç). The
knotyarn is called loop (ilmek) or carpet surface. Warp
is double twisted, whereas the filling is single and
patterning yarn (loop) is low twisted.

Weaving Technique
Preparation of the loom is called yarn untangling.
The yarns are strechted parallel between two piles driven
in facing one another. Each yarn is knotted to this pile
with a separate thread. The knotting of the yarns is
called didi and the process didilama. Knotted yarns are
passed onto another stick and placed into the nests at
the top and bottom trees of the loom. The weaving
starts with passing and streching onto the küzü and
gelvar through opposite process lower and upper part
of the yarns.
People of the region use double knot technique
called double loop. During the weaving process, wooden
kirkit, scissors and blade (diet) are used.
arış 1 1/ 19 9 7

These colours, previously, used to be made by herbal
and natural dyes. Nowadays, generally, synthetic dyes
are in use. In the past, dyes used to be obtained as
follows2:
Black (gara): In Güneşli Village, it is made from a
yellow coloured synthetic dye called saçgıvrız, such herbs
as serkele and şapla, and gall-nut called yağlı gobak or
telli gobak. The yarns are boiled in a boiler along with
the mentioned herbs. This process is called tetreleme,
and the water is called tetre. The yarns are taken and
put into another boiler. A pinch of saçgıvrız is added
and it is boiled for a daşa, meaning approximately an
hour. lt is, then, rinsed with cold water.
The same colour is obtained in Kıranlı Village using
three herbs, namely serkele, yağlı gobalak and şapla3.
Yarns and herbs are boiled in a boiler during the day.
2. We also have a study on dyes and dyeing technique
of the region's weaving, which is being ready for publishing.
3. Şapla is a plant that is green in winter and blossoms
in summer, lt is used by the people for curing flu and eyerelated illnesses.

Resim /Picture 5
Taban halısı, detay, Terzihaliller Köyü
(Kozak), ХІХ.уу. doğal ve bitkisel
boyalı, yün malzemeli, 226x164 cm.
(Muhtar’ın evinde), 1987.
Floor carpet, detail, Terzihaliller Vilalge
(Kozak), 19th Century natural and
herbal dyes, 226x164 cm. (house of
village headman), 1987.

örneklerde kullanılır. Genellikle
kuşaklar halinde ve yan yana işlenir
(8-b I).
Çakmak motifi ortadaki küçük
bir baklava deseninin dört tarafına,
simetrik yerleştirilmiş (S) şekilli bir
süslemedir. Halk arasında deve boynu
da denilen bu süslemelerden her biri
ayrı bir renkle bezenir. Büyük boy
halılarda geniş kenarda, küçük
halılarda zeminde işlenir (Resim 7)
(şekil 10). Zeminde işlenen ikinci
bir örneğinde ise çakmak kesiti
şeklinde verilir (Resim 8) (şekil 4).

Çakmaklı su (S) şekilli dört simetrik desenin meydana
getirdiği bir süslemedir. Beyaz zemin üzerinde, her biri
ayn bir renkle bezenir. Zemin üzerinde de görülür (Resim
7) (şekil 10).
Bıçaklı su motifi baklava dilimi şekilli desenler üzerine
yıldız motifiyle süslü bir bezemedir. Yıldızlar daire içerisine
işlenir. Desenler bir açık bir koyu renkle verilir. Daha çok
seccade tipi halılarda kullanılır.
Orta yeri diye bilinen halı zemini genellikle halıya
adını veren bir desenle doldurulur ve halılar bu adla tanınır.
En çok tarak, elma, saksı, kestane yaprağı, elek yüzü,
çakmak, bölüklü, göbek motifi ve kuzu motifleriyle süslenir.
Tarak motifi yöre halılarında kenar suyu olarak da
kullanılır. Halk arasında kestane yaprağından geliştiği
söylenir. Kenarlan tırtırlı işlendiğinden tırnak ismiyle de
bilinir. Daha çok küçük boy halılarla, heybe, torba türü

Elma motifi çok yapraklı çiçek
şeklinde işlenen bir süslem edir.
Yuvarlak şekilli yedi veya sekiz
yapraktan meydana gelen çiçeğin
yapraklan bazen beyaz renkli, bazen
de simetrik işlenen mavi, kırmızı ve
beyaz renklerle verilir. Seccadelerde
mihrabın etrafını çeviren bir süsleme
kuşağı üzerinde veya zem inde
baklava dilimi şekilli göbek üzerinde
işlenir. Küçük boy halılarda göbeğin
dört köşesinde görülür. Elma motifi
dışındaki alanlar da tarak motifleriyle kuşatılır. Bazen,
elmanın dört bir yanma, Milas halılannın turunç motifine
benzeyen, yeşil renkli, kollar uzatılır. Bunlara halk arasında
ayak denir. Örneklerine de yeşil ayak adı verilir (şekil 5e) (Resim 9).
Çınar yaprağı aynı isimli bir ağacın yaprağına benzer.
Kenarları dilimli işlenen süsleme tezhip sanatındaki saz
yolu desenine benzer. Yapraklann orta noktalan bir çizgiyle
birleştirilerek kare alanlar meydana getirilir. Her kare
arasında küçük baklava şekilli yeni geometrik şemalar
m ey d an a g e lir (şe k il 6-c, 7-b) (R esim
6-7).
Koca saksı diye de bilinen Saksı motifi daha çok küçük
boy halılarda kullanılır: Saksı içinde hayat ağacı benzeri
bir desen görülür. Hayat ağacının başlangıç ve bitim
yerlerinde elma motifleri bulunur. Renkleri mavi, kırmızı
ve beyazdır. Hayat ağacının gövdesinde simetrik işlenmiş
dört lâle motifi yer alır. Lâleler eski halılarda çiçeği andınr
11/19 9 7
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They are taken from the boiler and they are dried after
adding some saçgıvrız dye (yellow) upon them. They
are, once again, put into the boiler and boiled for a
daşa. If boiled less, the colour becomes brown. If boiled
for a longer time, the colour becomes a black that is
called zivit (pitch) black. The water remained in the
boiler is called tetre. Tetre is used as mordant for obtaining
other colours.
Red: In Güneşli Village, the yarns are boiled with

yağlı gobak, serkele and şapla. Adding red-coloured
synthetic dye, they are re-boiled and rinsed.5 The colour
is obtained in Kıranlı Village through using synthetic
dye. A pinch of red and purple dye are boiled in a boiler,
along with some alum for a daşa, as called by the people.
A red colour is obtained.6 If yarns are previously boiled
with wild plum, the fastness of the dye increases and a
more bright appearance is achieved.7
Blue (Mavi): lt is obtained from green and purple
coloured synthetic dyes. A pinch of green and purple
dyes are boiled in a boiler full of water, together with
some alum, for about an hour.
Yellow: In Güneşli Village, previously, the plant of
the tolu tree used to be used for obtaining yellow colour.
Yarns and tolu were boiled in a boiler till they got yellow,
they were cooled and rinsed with cold water. In Kıranlı
Village, however, it is made from yellow coloured synthetic
dye and şapla. The dye called by the people ' dark yellow1
is boiled with the yarns during the day.
Green: In Güneşli Village, it is made from the tetre
remaining after obtaining yellow colour and green
coloured synthetic dye. Green synthetic dye is added
into the tetre and re-boiled for one or one and a half
hour. lt is cooled and the yarns are rinsed with cold
water. People used to call it 'tolu green'.
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Şekil/Figure 7
Bölüklü heybe, Kozak (Bergama)- Kıranlı Köyü, kenarsuyu
ve zemin süslemesi, a) sıçan dişi b) bölüklü su с) kestane
yaprağı deseni.
Bölüklü carpet, Kozak Bergama (Kıranlı Village), margin
and ground ornamentation, a) sıçan dişi, b) bölüklü su,
e) kestane yaprağı.

Şekil/Figure 8
Elek yüzü halı heybe, Kozak (Bergama) Kıranlı Köyü,
kenarsuyu ve zemin süslemesi, a) sıçan dişi b) kanşık su
e) eğrim su d) goza (ceviz içi) e) deve boynu (anahtar).
Elek yüzü carpet saddle-bag, Kozak Bergama (Kıranlı
Village), margin and ground ornamentation a) sıçan dişi,
b) karışık su, e) eğrim su, d) goza, e) deve boynu (key).

Today in güneşli Village, it is obtained from yellow
and green synthetic dyes. The yarn is boiled in a boiler
with some alum. Then, yellow dye is added. Green dye
is added to the remaining water obtained after
■-----------------------------------------

4. According to the orally obtained information (27
Mar 1987) from Rukiye Karaot (70-75 years old, illiterate) and
Erbis Deli (70-75 years old, illiterate) from Kıranlı Village.
5. According to the orally obtained information (29
Mar 1987) from Meyser (Müesser) Uysal (50 years old, illiterate)
from Güneşli Village.
6. In Bergama, previously, a man called Gozakli Rüştü
used to sell dyes. Today, a man called Yüksel is doing the same
job (According to the orally obtained information (27 Mar
1987) from Rukiye Karaot (70-75 years old, illiterate) and Erbis
Deli (70-75 years old, illiterate) from Kıranlı Village).
7. According to the orally obtained information (27
Mar 1987) from Rukiye Karaot (70-75 years old, illiterate) and
Erbis Deli (70-75 years old, illiterate) from Kıranlı Village.
11/ 1997^
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şekilde, yenilerde şematik halde dokunur. Aynca, yenilerde
desenin tamamı beyaz bir zemin üzerinde de görülür
(şekil 2) (Resim 10).
Elek yüzü motifi hayat ağacı benzeri bir süslemedir.
Daha çok küçük halılarda görülür. Simetrik işlenmiş
bitkisel desenler kenarları dilimli kırmızı bir zemin
üzerinde verilir. Zeminin kenarları dilimli verildiğinden
desene elek denir (şekil 8).
Bölüklü motifi çiçeklerden m eydana gelen bir
süslemedir. Çiçeğin yapraklan çok parçalı verilir. Yeni bir
süslemedir. Beyaz zemin üzerine, yan yana ve kuşaklar
halinde işlenir (şekil 7).
Halı göbeğine halk arasında zemin veya gübecik denir.
Genellikle baklava dilimi şeklinde verilir. İçerisi geometrik
ve bitkisel desenlerle doldurulur. Köşeleri elma motifleriyle
bezenir. Bazı örneklerde, halkın gübecik dediği, halı zemini
elibelinde motifleriyle bezenir. Genellikle tek renkle verilir
ve simetrik işlenir. Günümüzde bunların yerini bitkisel
karakterli m otifler alm ıştır (Resim 4,9) (şekil 5).

R esim /Picture 6
Çınar yaprağı torba,
Kıranlı Köyü (Kozak),
yün malzemeli, 1970
yılında dokunmuş
40x50 cm. 1987.
Çınar yaprağı, bag,
Kıranlı Village (Kozak),
wool-made, woven in
1970, 40x50cm., 1987.

R esim /Picture 7
Dırnaklı (Tırnaklı)- çınar
yaprağı Torba, Kıranlı
Köyü, yün malzemeli,
1970 yılında dokunmuş,
40x50 cm. 1987.
Dırnaklı (Nail)-çınar
yaprağı, bag, Kıranlı
Village (Kozak), woolmade, woven in 1970,
40x50cm., 1987.
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getting yellow colour. Then the yarns are turned to
green.8 In Kıranlı Village, for obtaining green colour,
alum and a synthetic dye called green yellow are boiled
in a boiler for a daşa.
Pink (Şali): lt is made from the pink coloured synthetic
dye, called by people şali dye.

tooth) or kemik (bone).lt has two samples called big
(kemik) and small sıçan dişi (Picture 4) (Figure la-c).
In the region gall-nut tree is called gobar, whereas
its fruit is called gobak or yalı gobak (yağlı gobak). Gobak
is not for eating, but it is used for producing dyes. This
dark brown fruit with a round shape is embroidered as
a flower on the carpets (Figure 2d).

Pattern and Composition Features
In the region, carpet pattern is called embroidery

(nağış or nanış). Embroidery is woven by looking at the
previously woven samples or simply by heart. A carpet
in Kozak region, as called by region's people, consists
of such sections as kilimlik, gıyi suyu (narrow water), ak
su (broad water) and orta yeri (ground), from outward
to the inward. Each of these sections are embroidered
with different patterns.
The beginning and finishing parts of the carpet (1015 cm.) are woven like a kilim for avoiding from unravel.
On this part called kilimlik, there are apple motifs and
such triangular and finger-like ornamentations. Triangle
shaped ornamentation used for prayer rugs can also be
given one or more. Those ornamentations called by the
people as musga (amulet) shows the mihrap (niche in
a mosque) direction, lt is also accepted as a nazar (owned
to avert the evil eye), a sign of good
fortune and the brand (sign) of
region's carpets (Pictu re 4).
Finger-shaped ornamentation
looks like the finger of a human
being or a comb motif, lt is given
as three fingers side by side and
embroidered symmetrically. This
motif showing the mihrap direction
is not seen in other carpets woven
in neighbourhood, lt is used in flat
weaving coverings. Apple motif is
minimised version of the same motif
used on the gro u n d , lt is
embroidered side by side with blue
and white colours (Picture 4).
Narrow water named gıyı suyu
is generally ornamented with leblebi,

sıçan dişi, gobak, gübecik, goza, kadın
kaşı, yonca, çaçaron and kürekli su
patterns. Leblebi (roasted chickpeas)
consists of small spots, lt is called
by region's people as sıçan dişi (rat's

R esim /Picture 8
Çakmaklı (elek yüzü) heybe,
Kıranlı Köyü (Kozak), 1984.
Çakmaklı saddle-bag,
Kıranlı Village (Kozak), 1984.

Belly-shaped ornamentations called göbecik have a
geometrical character. People call every round-shaped
pattern 'gübecik'. Walnut is called by region's people as
göz. lt is embroidered as round shaped and is seen on
every sample (Figure I b-2e). Zigzagging ornamentations
known as eğrim su show an example of geometrical
embroidery (Figure 3).

Kadın kaşı (w om an's eyebrow ) motif is an
ornamentation consisting of straight and reverse placed
small leaf-like patterns, lt is embroidered a red, a green
or using different colours (Figure 1h-2b-4b).

8. According to the orally obtained information (29
Mar 1987) from Meyser (Müesser) Uysal (50 years old, illiterate)
from Güneşli Village.
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Özellikle seccadelerde zemin uzun dikdörtgen şekilli üç
kartujla doldurulur. Her birinin arasında kalan boşluklar
geometrik desenlerle bezenir. İçleri elma, bıçaklı su ve
yıldız motifleriyle doldurulur. Alttan ve üstten uçları ok
şeklinde sivri desenlerle kuşatılan bu bezeme halinin
bütününe hâkimdir (Resim 11).
Kuzu motifi yeni bir süslemedir. Eski halılarda yoktur.
Genellikle torba, heybe türü dokum alarda görülür.
Görünüm açısından hayvan motifinden çok bitkisel bir
süslemeyi andırır (Resim 12).
Çeşit:
Kozak yöresi halılarının eski örnekleri daha çok
namazlık, yer sergisi, torba ve heybe tipindedir. Günümüzde
seccade, heybe ve torba dokunur. Ancak, örnekler çeşit
adıyla değil, koca saksılı torba, çakmaklı heybe gibi desen
isimleriyle tanınır (Resim 3,4,8).

R esim /Picture 9
Elmalı-yeşil bacak torba, Terzihaliller
Köyü (Kozak), 1984.
Apple - Red Foot bag, Terzihaliller
Village (Kozak), 1984.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:
Batı Anadolu Bölgesi halılarının tarihçesi, Türklerin
bölgeye hâkim olduğu XIV. yy.’dan itibaren başlar: Yöre
halıcılığına damgasını vuran Bergama Halıları da aynı
dönem de ortaya çıkar. Ancak, Bergam a halılarının
Bergama’nın neresinde dokunduğu çok kesin değildir.
Bugünkü coğrafî sınırlarıyla Bergama çok küçük bir
ortamda kalır. O dönemlerde, bugünkü Bergama’ya bağlı
k ö y lerd e y aşay an ların ç o ğ u n lu ğ u n u n , U şa k ’tan
Çanakkale’ye kadar uzanan geniş alanlarda, göçebe
yaşadığı ve sürekli yer değiştirdiği ve geç iskân edildiğini9
düşünürsek, Bergama halılarının çok geniş bir alanda
olduğu görülür.10
Bugün B ergam a sınırları içinde kalan Kozak
halılarının, anılan yıllarda, Bergama haklarına katkısını
iyi bilmiyoruz. Bu nedenle Kozak halılarının tarihçesini,
Bergama halılarıyla başlatmak mümkün değildir. Kozak
halılarının geçmişini, bugün için, mevcut örneklere bakarak
ancak, ХѴШ. yy.’a kadar götürebiliyoruz.
Kozak haklarının eski Bergama Halılarına benzeyen
en önemli yanı zeminin karelere ayrılmasıdır: Yabancıların
Holbein Halısı dediği, XV-XVI. yy. Erken Dönem Osmanlı
Haklarında zemin karelere bölünür. Kendi arasında dört
gruba ayrılan söz konusu hakların bir ve ikinci tipinde
zemin kendi içinde, küçük karelere bölünür. İçlerine
sekizgenler yerleştirilir. Karelerin köşeleriyle
sekizgenler arasında eşkenar dörtgenler meydana
gelir. B unların da içi bitk isel d esen lerle
doldurulur. Üçüncü ve dördüncü grubunda ise
zemin iki eşit kareye bölünür. Bunların içine
sekizgenler yerleştirilir. Sekizgenlerden her
birine, erken dönemde hayvan motifleri, daha
geç dönemde de bitkisel karakterli süslemeler
yapılır. Sözkonusu halıların ilk iki grubunun Uşak,
üç ve dördüncü grubunun da Bergama civannda
dokunduğu kabul edilir. Ancak, bu halıların XVIIIXIX. yy.’dan itibaren nasıl bir gelişme gösterdiği
pek iyi bilinmez. Buna rağm en, zeminin iki
eşkenar dörtgene ayrılıp, içlerinin geometrik ve
bitkisel desenlerle doldurulduğu örnekleri, eski
g e le n e ğ in ta k ip ç ile ri o la ra k g ö rü lü r.
Araştırmalarımız sırasında, anılan yıllarda
Uşak ve Bergama yöresinde dokunduğu kabul
edilen örneklerin benzerlerini bulduk (Resim 56): Bu halılar, Erken Dönem Osmanlı Halılan’nda
görülen geleneksel süsleme şemasının XVIIIXIX. yy.’da Kozak yöresinde de dokunduğu ve
9. Osman Bayatlı, Bergam a’da Yakın Tarih
O la yla rı, XVIII-XIX.yy., İzm ir 1957, s . 73-74.
1 0 . Bergama yöresi dokumaları için bkz. May
H. Beattie. “Some Weft Float Brocaded Rugs of The
Bergama Ezine Region”, Textile Museum Journal, Vol.
III, Number 2, Decem ber 1971, s. 20-27; O. Bayatlı,
Bergama’da Dokumacılık” Türk Etnografya Dergisi,
sayı 11, Ankara 1957, s.53-55; D. Pinkwart-E.Steiner,
Bergama Çuvalları, Die Schmuckake Der Yürüken
Nordwesttanatoliens, Köln 1991.
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Yonca motif ıs an ornamentation like a two-sided
hook. lt looks like kürekli su pattern (Figure 4c) which is
an arrow-shaped ornamentation resembling kufi writing
(Figure 4c).
Çaçaron su consists of small flowers place straight
and reverse. Since the embroidered flowers are so small
and vivid, it is called çaçaron meaning vivid/talkative
(Figure I i-5b).
Broad margin named ak su (white water) is called so
for it is embroidered on a white ground, lt is embroidered
with such designs as kestane yaprağı (plane-tree \eaf=bölüklü
su/tarak su), dırnak (nail), karışık su (nail and knife), kürekli
su (shuttle), koç başı (ram head), kadın kaşı, çaçaron, kürekli
su, alma (apple), çakmak and bıçaklı su.

Kestane yaprağı is also known as bölüklü su and tarak
su. This ornamentation resembling the leaves of planetree and/or of chestnut tree is, probably, developed from
the leaves of these plants. Since the sides are given
jagged (uneven), it is also called tarak (comb). The same
pattern is used on the ground as well and it is one of
the oldest patterns of the region (Picture 4) (Figure 5c6c-7b).

Dırnak (nail) motif looks like chestnut leaf. lt is one
of the oldest and commonly used patterns. In some
villages, the same ornamentation is called tarak su motif
(Figure 8b1-9b).
Çınar yaprağı (plane-tree leaf) resembles the leaves
of a tree grown in the region with a similar name. lt is
also one of the oldest patterns in the region and is used
as ground ornam entation as well (Picture 5-6).

Karışık su motif consists of two patterns called nail
and knife. Knife is a V-shaped ornamentation resembling
pine leaves, lt is also known as saksı motif among the
people. Nail is a jagged ornamentation (Figure 9a-b).
Kürekli su motif is an arrow-shaped ornamentation
resembling kufi writing. As it resembles to shuttle used
in weaving, it is known by the people as 'shuttle', lt is
used in big and small carpets. There are some saddle
bags called by this name (Figure 4c).

the ground (Picture 7) (Figure 10).

Bıçaklı su motif is an ornament decorated with star
motifs on the lozenge-shaped patterns. The stars are
embroidered into the circle. The patterns are given one
light and one dark colour, lt is commonly used in prayer
rug type carpets.
Carpet ground known as orta yeri is, generally, filled
with a pattern which gives its name to the carpets and
the carpets are named so. lt is often embroidered with
such motifs as tarak, elma, saksı, kestane yaprağı, elek
yüzü, çakmak, bölüklü, göbek motifi and kuzu motifi.

Tarak motif is used as margin (kenar suyu) for the
carpets of the region. People state that it has developed
from the leaves of plane-tree. Since the sides are jagged,
it is also known as dırnak (nail), lt is generally used for
smallest carpets, saddle-bags and bags, lt is commonly
embroidered side by side and diagonally ( 8 Ы ) .
Çakmak (lighter) motif is a S-shaped ornamentation
placed symmetrically onto the four sides of a small
lozenge-shaped pattern. Each of these ornamentations,
known as deve boynu (camel neck) as well, is embroidered
with a different colour, lt is embroidered at the broad
margin of the big carpets and on the ground of the
smaller ones (Picture 7) (Figure 10). In the second sample
embroidered on the ground, it is given as lighter section
(Picture 8) (Figure 4).
Apple motif is an ornamentation embroidered as a
flower with lots of leaves. The leaves of the flower
consisting of round-shaped seven or eight leaves are
given through blue, red and white colours, sometimes
symmetrically embroidered, lt is embroidered on the
lozenge-shaped centre of the ground or on an embroidery
belt surrounding the mihrab on the praying rugs. On
the small carpets, it is seen on the four corners of the
centre. Other parts that are not covered by the apple
motif are covered with tarak (comb) motif. Sometimes,
to the surroundings of the apple, green arms are extended
which are similar to the Seville orange motif of Milas
carpets. People call them ayak (foot) and their samples
are called green foot (Figure 5e) (Picture 9).

Chestnut leaf motif resembles the leaf of the chestnut
Koç başı (ram head) is known as hook. Generally, it
is given as single-coloured. But, there are some samples
where the inside of the patterns is ornamented with
various colours, lt is used for every carpet (Picture 4)
(Figure 5).

tree. This ornament with jagged margins looks like the
saz yolu pattern used in gilding. Central points of the
leaves are combined through a line and there become
square areas. Between each square, new lozenge-shaped
geometrical schemes occur Figure 6c-7b) (Picture 6-7).

Çakmaklı su is an ornament consisting of S-shaped
four symmetrical patterns. On a white ground, each is
ornamented with a separate colour, lt is also seen on

Flowerpot motif, known as saksı or koca saksı, is
generally used for small carpets. In the flowerpot, there
is seen a pattern like a family tree. There are apple motifs
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Bekir Deniz-1985

Şekil/Figure 10

Şekil/Figure 9
Elek yüzü halı heybe, Kozak (Bergama) yöresi, “Ak su”
(geniş kenar) süslemesi a) bıçak su (saksı) b) tırnak motifi.

Halı torba, Kozak (Bergama) yöresi,
zemin süslem esi, “çakm ak” motifi.

Elek yüzü carpet saddle-bag, Kozak Bergama, ak su broad
margin ornamentation a) bıçak su (saksı), b) tırnak (nail).

Carpet bag, Kozak Bergama, ground
ornamentation, çakmak (lighter) motif.

günümüzde de dokunmaya devam ettiğini göstermesi
bakımından önemlidir. Aynca, Bergama’nın anılan yıllarda
bugünkü coğrafî sınırlarındaki Bergama olmadığı ve
Bergama Halılarının çok geniş alanlarda dokunduğu
h a k k ın d a k i g ö rü şü m ü z ü de d o ğ ru la m a k ta d ır.
Kozak yöresi halılannın malzemesi tüm Anadolu’daki
gibi yündür. Yünün elde edilişi ve iplik haline getirilmesi
de geleneksel usûllerle yapılır. Kozak’da da, Batı Anadolu
halılanndaki gibi, yünün eğrilmesinde iğ ve çıknk kullanılır.
Kirmen tercih edilmez. Her dokuma merkezinde eskiden
kirmen kullanıldığı söylense de, çoğu kez iğ ve kirmen
birbiriyle karıştırılır, iğ’e kirmen, kirmene de iğ denir.
Anadolu’nun diğer bölgelerinde ise kirm en ve iğ
kullanımı daha yaygındır. Halılar Türk düğümü tekniğiyle
dokunur. Bu gelenek bugün Anadolu’nun her yerinde
görülmektedir. Buna karşılık, belki de Isparta halılannın
etkisiyle, Demirci, Gördes, Kula (Manisa) gibi merkezlerde
tek düğüm tekniği de kullanılmaktadır.11
Kozak yöresi halılarında, A nadolu’nun diğer
yerlerindeki gibi, yakın zamanlara kadar doğal ve bitkisel
boyalar kullanılırken, günümüzde sentetik boyalar tercih
edilmektedir. Ancak, Kozak yöresinde doğal boya kullanımı
daha yaygındır: Kozak’ta iplerin tetrelenmesinde kullanılan
yağlı gobak Yunddağ ile, Ayvacık ve Ezine’de de görülür.
Yunddağ yöresinde aşgana diye anılan tetre palamut (pelit)
başlıkları, doğal göletlerden alman çamur, ceviz tetiri ve
kök boyadan yapılır. Kozak’da saydığımız bitkiler ve çamur
kullanma geleneği yoktur.
Anadolu’da altı parmaklı el uğursuzluk işareti sayılır.
Halı veya düz dokuma yaygılarda altı parmak işlenmesi
ise dokumayı kem gözlerden koruyan bir tılsım kabul
edilir. Kozak halılarının kilimlik bölümündeki el veya
parmak motifinin benzerlerine Selendi, Kula (Manisa),
Kırşehir, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars yöresi halı ve düz
dokuma yaygılarında da rastlanır ve Kozak’taki anlamı
ifade eder.12

Kozak halılannın kilimlik bölümünde işlenen muska motifi
Yunddağ ve Madra yöresi (Bergama) halı ve düz dokuma
yaygılarıyla, Ezine ve Ayvacık halılarında da görülür:
Muska motifi mihrap yönünü gösterm esinin yanında,
bulunduğu halıyı nazardan koruyan bir tılsım amacıyla
da işlenir. Ayvacık, Ezine (Çanakkale), Yunddağ, Selendi,
Kula (Manisa) yöresi halı ve düz dokuma yaygılarında
m uskanın yanında ejder de görülür; Anadolu-Türk
sanatında mimaride de görülen ejder, bulunduğu dokumayı
nazar ve kötülüklerden koruyan bir tılsım olarak
kullanılır.13
Kozak halılannda kilimlik bölümü, dar ve geniş bordür
ile zeminde işlenen elma motifi Anadolu’da dokunan halı
ve düz dokuma yaygılannın sevilen bir süslemesidir: Elma
halk arasında, misk-i amber gibi koktuğu için cennet meyvesi
sayılır. Kozak’da da aynı anlamı ifade eder.
Kozak halılarının dar ve geniş kenarları üzerinde
kullanılan kadın kaşı motifi Yunddağ, Çanakkale yöresi
ile, iç Anadolu Bölgesi halı ve düz dokuma yaygılarında
da görülür. Yunddağ ve Çanakkale’de kadın kaşı, Yahyalı
(K ayseri), M aden (Niğde) ve T aşpınar (Aksaray)
halılannda çatık kaş adıyla tanınır.
Kürekli su ve yanca, çaçeron su, gobak ve göz (ceviz
içi) kestane yaprağı, çınar yaprağı motifleri Yunddağ ve
Madra yöresi ile, Ezine ve Ayvacık halılannda da görülür.

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

1 1 . Kula ve Gördes halıları için bkz. B. Deniz, “Kula
Haldan”, Bilim Birlik Başarı, yıl 12, sayı 44,1985, s.17; B. Deniz,
“Gördes Haklan”, Bilim Birlik Başarı, yıl 12, sayı 45,1986, s. 16.
1 2 . El motifi ve sembolik anlamlan hk. bkz. A. Aldoğan.,
“Anadolu Kültüründe- El Sanatlarda Sembolik El Motifi”, Sanat
Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt I, sayı 2, Nisan 1988, s.83-90.
1 3 . Mimaride ve dokumalarda ejder motifi hk. bkz., G.
Öney, “Anadolu Selçuklu Sanatında Ejder Figürleri”, Belleten,
cilt XXXIII, sayı 130, 1969, s.171-216; B. Deniz, “Le Motif du
Dragons Dans Le Tissage de L’Anatolie-Turc”, Milletlerarası
Türk Soylu Halklarının Halı, Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Keçe
Bilgi Şöleni Bildirileri, Kayseri 27-31 Mayıs 1996, Atatürk Kültür
Merkezi Yayını (baskıda).
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at the beggining and end points of the family tree. The
colours are blue, red and white. There are four tulip
motif symmetrically embroidered on the body of the
family tree. The tulips that used to be woven like flowers
in the old carpets are now woven schematically.
Furthermore, in the new carpets, whole pattern is seen
on a w hite ground (Figu re 2) (Pictu re 10).

Elek yüzü (sieve) motif is an ornamentation similar
to the family tree and is mostly seen on smaller carpets.
Symmetically embroidered herbal patterns are given on
a red jagged ground. Since the margins of the ground
are jagged, the pattern is called sieve (Figure 8).

Bölüklü motif is an ornamentation consisting of
flowers. Leaves of the flower are multi-piece, lt is a new
ornamentation and it is embroidered on a white ground
side by side and diagonally
(Figure 7). Centre of the carpet
is called zemin or gübecik. lt is
commonly given as lozenge
shaped and the inside is filled
with geometrical and herbal
patterns. The corners are
ornamented with apple motifs.
In some samples, carpet ground,
or gübecik, is embroidered with
elibelinde motifs, lt is generally
given as single-colour and
em broidered sym metrically.
Today, herbal-like motifs are being
used instead (Pictu re 4-9)
(Figure 5).
Especially on the prayer rugs,
the ground is filled with three
long rectangular cartridges. The
spaces between each cartridge
are ornamented with geometrical
patterns and the inside are filled
with apple, bıçaklı su and star
motifs. This ornam entation
surrounded with sharp arrowheaded patterns is dominant
upon whole carpet (Picture 11).

Kuzu (lamb) motif is a new
embroidery, lt was not used in
old carpets, lt is generally seen
on such weavings as bag or
saddle-bags. In term s of
appearance, it is more like a
flower-like ornamentation than
an animal-like one (Picture 12).

Variations
Old samples of Kozak carpets are mostly prayer rug,
floor covering, bag and saddle-bag type weavings. Today,
prayer rugs, bags and saddle-bags are woven. However,
the samples are not called by the names of variations,
but by the names of patterns such as koca saksılı bag or
çakmaklı saddle-bag (Picture 3-4-8).

ASSESSMENT AND CONCLUSION
History of Western Anatolian Region carpets starts
from 14th century when the Turks are the rulers of the
region. The appearance of the Bergama Carpets,

Resim /Picture 1O
Koca saksılı torba, Kıranlı Köyü (Kozak), 1984.
Koca Saksılı, bag, Kıranlı Village (Kozak), 1984.
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R esim /Picture 11
Guzulu namazla (Kuzulu namazlağı), Terzihaliller
Köyü (Kozak), Dokuyan: Elif Bozkaya (1970 yılına
ait), yün malzemeli, 1987.
Guzulu Namazla, Terzihaliller Village (Kozak), wover
by Elif Bozkaya (in 1970), wool-made, 1987.

Anılan yörelerde de aynı isimle bilinir. Belli ki anılan
tüm yörelerin ortak bir motifidir.
Kozak haklarında kenar bordür ve zemininde
kullanılan çakmak motif Ayvacık ve Ezine haklarında
da görülür. Yörenin ortak bir süslemesidir (şekil
10). Çakmak motifinin m uhtar çakmaklarının
kesitine benzeyen şekli ise Kozak halılarına özgü
bir süslemedir (şekil 4) (Resim 8).
Kozak yöresi hablannın zemininde işlenen (V)
şekilli bezemeler yeni bir süslemedir (Resim 4).
Ayvacık yöresi düz dokum a yaygılarındaki
topallayarak yürüyen bir insanı sembolize eden
gırla motifiyle büyük bir benzerlik gösteren bu
desenin Kozak halılarındaki geleneksel biçimi
elibelinde motifi şeklindedir. Ancak, unutulmuş
durumdadır.14
Bıçaklı su motifi Kozak yöresinin eski bir
süslemesidir: Yağcıbedir (Balıkesir) haklarından
başlayarak, Antalya’ya kadar uzanan geniş bir alanda
görülen bu süslem e, günüm üzde daha çok
Döşemealtı halılarında kullanılır ve o yörenin özgün
bir motifi kabul edilir. Ancak, bu desen, XVIIIХІХ.уу.’larda Balkanlar ve Karadeniz üzerinden
yapılan göçler sonunda, Ege ve Akdeniz sahillerine
taşınmıştır. Günümüze kadar da değişerek gelmiştir.
Bugün daha çok Antalya yöresi halılarında
kullanılmaktadır.
Kuzulu halı denilen örneklerin zemininde
kullanılan yan yana birkaç dikdörtgen şemadan
meydana gelen süslemeleri de Fethiye (Megri)
haklarına benzer. Bu desen de, muhtemelen,
yukanda zikrettiğimiz göçlerle, bölgenin ortak bir
motifi haline gelmiştir (Resim 11).
Kozak halılannın motifleri daha çok bitkisel
karakterlidir. Kullanma eşyaları ve geometrik
süslemeler de görülür. İnsan ve hayvan figürü yok denilecek
kadar azdır. Eski halılarda kullanılan, halkın gübecik dediği
elibelinde motifleri bugünkü halılarda görülmez. Kuzu diye
anılan süslemeler ise hayvan figüründen çok bitkisel bir
bezemeyi andınr. Çakmak da denilen deve boynu motifi çok
az görülen bir süslemedir (Resim 5-12).
Batı Anadolu Bölgesi halılannın klasik örneklerinde
figür çok yaygındır: Türk Halı Sanatı Tarihinde Hayvan
Figürlü Anadolu Halıları da denilen XIV-XV. yy. Beylikler
Dönemi Halıları, anılan bölgede, yüzyıhmıza kadar devam
etmiştir. Yukarıda sözünü ettiğimiz figürler, günümüzde
bunların geleneğini devam ettiren örneklerdir. Kozak
halılannda çeşit fazla değildir. Yunddağ ve Madra bölgesinde
de,eski örneklerde, seccade, namazlık, heybe ve torba türü
dokumalar daha yaygındır. Yastık örnekleri bile yok

denilecek kadar azdır. Günümüzde de aynı özellikler
devam etmektedir (Resim 3,4,8,12).
Sonuç olarak, Kozak, Türk Halı Sanatı Tarihi’nde
Bergama Halıları diye tanıdığımız ünlü halıların dokunduğu
m erkezlerden birisidir. Belki, o ünlü halıların da
dokunduğu bu bölge Yunddağ, Madra, Bergama, Dikili
ve Kaz Dağlan ile, Çanakkale’nin Ezine, Ayvacık gibi ünlü
halı ve düz dokuma yaygı merkezleri arasında bir köprü
durumundadır. Bu nedenle anılan yöre halılanyla desen,
renk, çeşit açısından büyük bir benzerlik gösterir. Kozak
çok tanınm ış bir bölge değildir ama, günüm üzde,
g e le n e k sel u sû llerle halı dokuyan, A nadolu’nun
bozulmamış, ender merkezlerinden birisidir, o
1 4 . Desen hk. bkz., J.İten-Maritz, Le Tapis Türe, AnatolieAsie Mineure, Paris 1975, s.116-121.
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also goes back to the same date. However, at which
part of Bergama those Bergama carpets were woven is
not certain. In terms of today's geographical borders,
Bergama has a very limited territory. However, taking
into consideration that the people living in the villages
of today's Bergama used to live in the past in such broad
areas from Uşak to Çanakkale as nomads and lately
settled9, it can be observed that the Bergama carpets
is expanded on a very broad area.10
We do not know well about the contribution of
Kozak carpets, which today have its place within Bergama,
to Bergama carpets on aforementioned dates. Therefore,
it is not proper to start the history of Kozak carpets with
Bergama carpets. Looking at the existing samples, we
can take the history of Kozak carpets back to at least
18th century.
The most similar feature of Kozak carpets to the old
Bargama carpets is the ground divided into squares. The
division of the ground to the squares is also seen in
15th-l 6th Centuries Early Period Ottoman Carpets,
called by foreigners as Holbein Carpets. Those carpets
are divided into four groups, where for the first and the
second groups, the grounds are divided into small
squares into which octagons are placed. Thus, equilateral
quadrangles are formed automatically between the
octagons and corners of the squares. The inside of the
quadrangles are filled with herbal patterns. For the third
and fourth groups, the grounds are divided into two
equal squares and octagons are placed into these squares.
Each octagon is embroidered with animal motifs in early
times and herbal motifs nowadays, lt is accepted that
the first two groups have been woven in Uşak and the
other two groups have been woven in Bergama region.
However, the development of these carpets beginning
from 18th-19th centuries is not clear. The carpets with
grounds divided into two equilateral quadrangles which
are filled with geometrical and herbal patterns are
considered to follow the old tradition.
During our researches, we found the copies of the
samples accepted as woven in Uşak and Bergama regions
between the aforementioned dates (Picture 5-6). These
carpets are important since they show that the
ornamentation scheme observed in Early Period Ottoman
Carpets were woven between 18th-19th centuries at
Kozak region and still being woven today. Furthermore,
it also supports our ideas as to that Bergama in those
centuries was not within today's borders and that the
Bergama carpets are woven in a very broad area.
The material used for Kozak carpets is wool as in
whole Anatolia. Obtaining the wool and making yarns
is done through traditional ways. In Kozak, as in Western
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Anatolian carpets, spindle and reel are used for
spinning the wool. Hand spindle (kirmen) is not
preferable. Though it is said that in the past hand spindle
were used in weaving centres, mostly spindle and hand
spindle terms are mixed.
In other regions of Anatolia, spindle use is more
common. The carpets are woven using Turkish knot
technique. This tradition is seen in every part of Anatolia.
After all, perhaps due to the influence of Isparta carpets,
such centres as Demirci, Gördes and Kula(Manisa) single
knot technique is used as well.11
For Kozak carpets, as in any other place in Anatolia,
synthetic dyes are preferred today whereas natural and
herbal dyes used to be preferred in near past. However,
in Kozak region, use of natural dye is more common.
Yağlı gobak, used in Kozak for colouring the yarns, is
seen in Yunddağ, Ayvacık and Ezine. Tetre acorn called
in Yunddağ region as aşgana is made from walnut,
madder and mud taken from natural ponds. In Kozak,
those herbs and mud tradition does not exist.
In anatolia, hand with six fingers is considered evil
eye. Six finger embroidery on carpets or flat weaving
coverings is considered as a talisman which protects the
weaving from evil eye. The samples of hand and finger
motifs on the kilimlik part of Kozak carpets can also be
seen in and have the same meaning with the ones on
the carpets and flat weavings produced in Selendi, Kula
(Manisa), Kırşehir, Yozgat, Sivas, Erzurum and Kars.12
Amulet (muska) motif on the kilimlik part of Kozak
carpets can also be observed in Ezine and Ayvacık carpets
and on the flat weavings of Yunddağ and Madra region
(Bergama). Amulet motif is embroidered both to show
the mihrap direction and to be a talisman protecting
the carpet from evil eye. In Ayvacık, Ezine (Çanakkale),
Yuddağ, Selendi, Kula (Manisa) carpets and flat weavings,
dragon motifs are placed beside amulet motifs. Dragon
motifs, observed in Anatolian-Turkish architecture as

9. Osman Bayatlı, Bergama'da Yakın Tarih Olayları, XVIIIXIX yy., İzmir 1957, pp.73-74.
10. For Bergama region's weavings see May H. Beattie.
"Some Weft Float Brocaded Rugs of The Bergama-Ezine Region",
Textile museum journal, Vol.Ill, Number 2, December 1971,
pp.20-27; O. Bayatlı, Bergama'da Dokumacılık" Türk Etrıoğrafya
Dergisi, Sayı 11, Ankara 1957, pp.53-55. D. Pinkwart-E. Steiner,

Bergam a Ç u va lla rı, Die S ch m u cka ke
Nordwesttanatollens, Köln 1991.

D er

Yürüken

11. For Kula and Gördes carpets see В. Deniz, "Kula
Halıları", Bilim Birlik Başarı, yıl 12, sayı 44, 1985, p.1 7; B.Deniz,
"Gördes Halıları", Bilim Birlik Başarı, yıl 12, sayı 45, 1986, p.16.
12. For hand motif and its symbolic meanings see A.
Aldoğan, "Anadolu Kültüründe El Sanatlarında Sembolik El
Motifi", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt I, sayo 2, Nisan
1988, pp.83-90.
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R esim /Pictııre 12
Guzulu heybe, detay, Terzihaliller Köyü (Kozak), 1984.
Guzulu saddle-bag, Terzihaliller Village (Kozak), 1984.

well, is used as a talisman protecting the weaving from
bad fortune and evil eye.13
On the kilimlik part of Kozak carpets, the apple motif
embroidered on the ground with narrow and broad
bordures is the most preferable ornamentation of the
carpets and flat weavings woven in Anatolia. Apple, by
the region's people, is considered as heaven's fruit due
to its smell like 'fragrant of amber' (misk-i amber). İts
meaning is the same in Kozak region as well.

Kadın kaşı (woman's eyebrow) motif used on narrow
and broad margins of Kozak carpets is also seen on the
carpets and flat weavings in Yunddağ, Çanakkale region
and inner parts of Anatolia, lt is called kadın kaşı in
Yunddağ and Çanakkale; but called çatık kaş (beetle
brow) in Yahyalı (Kayseri), Maden (Niğde) and Taşpınar
(Aksaray).
Such motifs as kürekli su, yanca, çaçerön su, gobak,
göz, kestane yaprağı and çınar yaprağı are also seen in
Yunddağ, Madra, Ezine and Ayvacık carpets and carry
the same names. Thus, it is clear that they are common
motifs of these regions.

Çakmak (lighter) motif used for margin bordures
and the ground of Kozak carpets is also seen on Ayvacık
and Ezine carpets, lt is the common ornamentation of
the region (Figure 10). Another type of the çakmak
motif, that is similar to the lighters used by village
headmen, is a unique ornamentation of Kozak carpets
(Figure 4) (Picture 8).
V-shaped ornamentations on the ground of Kozak
carpets are new (Picture 4). This pattern resembles gırla
motif symbolising a man limping embroidered on flat
weavings of Ayvacık region. Traditional shape of this
pattern in Kozak is called elibelinde motif, which is now
forgotten.14

Bıçaklı su motif is an old ornamentation of Kozak
region. This ornamentation, that can be seen on a wide
area beginning from Yağcıbedir (Balıkesir) carpets to
Antalya region, is, today, mostly used for Döşemealtı
carpets and is accepted as unique motif of that region.
However, this pattern is moved to Aegean and
Mediterranean coasts through the migrations from
Balkans and Black Sea region in 18th-19th centuries
with some changes. Today it is mostly used in Antalya
region.
arış ı ı
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The ornamentation consisting of several rectangular
schemes used side by side on the ground of the samples
called Kuzulu carpets are similar to Fethiye (Megri) carpets.
This pattern also, probably, has become a common
motif of the region through above-mentioned migrations
(Picture 11).
The motifs of Kozak carpets have mostly plant-like
(herbal) characteristics. Furnitures and geometrical
ornamentations are also seen whereas man and animal
figures are few. Elibelinde motifs, or gübecik as called by
people, that were used in old carpets are not observed
in today's carpets. The ornamentations called kuzu (lamb)
resembles more plant-like figures than animal figures.
Deve boynu motif, known also as çakmak (lighter) is an
ornamentation less seen (Picture 5-12).
Figure is common in classical carpet samples of
Western Anatolian Region. 14th-15th Centuries Feudal
Period Carpets, known as Animal Figure Anatolian Carpets
in Turkish Carpet Making Art, have survived till our
century in that region. The above-mentioned figures
are the samples following this tradition.
Kozak carpets do not have several variations. In
Yunddağ and Madra regions, praying rugs, saddle-bags
and bags are common, whereas pillow samples are few.
Today, the same features are still valid (Picture 3,4,8,12).
Consequently, Kozak is one of the centres where
those famous carpets known in Turkish Carpet Making
Art as Bergama carpets are woven. Probably, this region
of those famous carpets is in a way a bridge between
such famous carpet and flat weaving centres as Yunddağ,
Madra, Bergama, Dikili and Kaz Mountains, and Ezine
and Ayvacık of Çanakkale. Therefore, they are similar to
mentioned region's carpets in terms of patterns, colours
and variations. Kozak is not a well-known place but is
one of the rare centres, not degenerated and still weaving
with traditional methods, rn*

13. For dragon motif in arcihtecture and weavings see
G. Öney, "Anadolu Selçuklu Sanatında Ejder Figürleri", Belleten,
cilt XXXIII, sayı I 30, 1969, pp.I 71 -216. В.Deniz, "Le Motif du
Dragons Dans Le Tissage de L'Anatolic-Turc", Milletlerarası Türk

Soylu Halklarının Halı, Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Keçe Bilgi Şöleni
Bildirileri, Kayseri 27-31 Mayıs 1996, Publication of Atatük
Centre of Culture (forthcoming).
14. For pattern see J. Iten-Maritz. Le Tapis Türe, AnatolieAsia Mineure, Paris 1975, pp.116-121.

Türk Halı, Kilini ve
kınlılarında Kulanılan
Resim/Picture I
Kökboya {Rubia tincrorum L.)
Madder (Rubia tincrorum L.)

Yrd. Doç. Dr. Recep
Türk dokumalarında tabiattan elde edilen boyarmaddelerin kullanıldığı bilinmektedir. Halk arasında
yaygın bir kanı ve adlandırma olarak bu türlerin hepsi
“kökboya” biçim inde anılm aktadır. Bu m akalede
görüldüğü üzere boyalar sadece bitki köklerinden değil,
bitkilerin toprak üstünde kalan bölümlerinden ve hatta
böceklerden de elde edilmektedir.
1. GİRİŞ
Türk halı, kilim ve kumaşlarında doğal boyarmaddeler
ve boyama kaynakları sınırlı sayıda kullanılmıştır. Çoğu
litaretürlerin aksine boyama kaynağı olarak verilen
bitkilerin çoğunun çeşitli haslıklarının düşük olması ve
bazılarının ise boyarm adde içermediği yapılmış olan
çalışmalarda tespit edilmiştir.1 Tarihî tekstillerin (halı,
kilim ve çeşitli kumaşlarda) yapılmış olan boyarmadde
analizleri sonucunda, kullanılmış olan boyarmaddeler ve
boyarmadde kaynaklarının sınırlı sayıda olduğu tespit
edilmiştir. Tespit edilen boyarmaddeler, boyarmadde
kaynakları kullanılan m ordan ve yöntem ler aşağıda
verilmiştir.
o

2. DOĞAL BOYARMADDELER
Doğal boyarm addeler, doğada bazı bitkiler ve
hayvanlar tarafından sentezlenen boyarm addelerdir.
Bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçekleri taze veya
kurutulm uş halde kullanılırlar. Boyarmadde içeren
böceklerin ise dişi türleri kurutulup, öğütülerek toz haline
getirildikten sonra kullanılır. Doğal boyarm addelerle
boyama, sıcakta, direkt, mordanlı ve küpe boyama şeklinde
uygulanır. Mavi ve yeşilin mavi bileşeni için küpe boyama
yapılır. Diğer bütün renklerin çoğunda mordanlı boyama
uygulanır.4 Genel olarak mordanlı boyamada en fazla
kullanılan mordanlar; kırmızı, sarı ve yeşil renkler için
KA1(S04)2.12H20 (şap), krem tartar ve CuS04 (bakır 2
o

sülfat), siyah renkler için ise Fe2 (S04)3 (demir 3 sülfat),
FeS04 (demir 2 sülfat) ve kalay tuzlandır. Mordan olarak
Sn2+ katyonu 16-17, yüzyıllarda Avrupa’da kullanılmış
o lm asın a rağ m e n T ü rk ve İran te k s tille rin d e
kullanılmamıştır.5
*
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
D oğal Boya A raştırm a Lâboratuvarı, Ö ğretim Ü y esi.
1. H. Böhmer- R. Karadağ, “Analysis of Dyes”, Kaitag,
Textile A rt From Daghestan, Textile Art Publication, London
1993, s. 43; T. Eşberk- M. Harmancıoğlu, “Bazı Bitki Boyalannın
Haslık Dereceleri”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı,
Yıl 2, Fasikül 4,1952, s. 326; H. Schweppe, “Idenification of Dyes
in Historic Textile Materials”, Historic Textil And Paper I
Materials: Convertion and Characterization, American Society,
Washington D.С. 1986, s. 164; H. Schweppe, Handbuch der
Naturfairbstoffe, Landsberg 1992; H. Schweppe, Historic Textile
and Paper Materials I, American Society, Washington, D.С. 1986,
s. 174-183; H. Schweppe, Historic Textile and Paper Materials II,
Am erican Society, W ashington, D.C. 1989, s. 188-219.
2. H. Schweppe, a.g.m., s. 178; H. Böhmer-R. Karadağ,
"Dye Analyses on Ottomon Brocades from the Topkapy Museum,
Istanbul and Other Silk Textils", The 7th ICOC, Hamburg 1993,
s. 72; M. Whiting, "Dye Analysis in Carpet Studies", Halı, 1,1979,
s.42; M. Whiting, "The Dye in Turkoman Carpets, in TürkmenTribal Caroets and Traditions", Textil Museum, Washington 1980,
s. 28; M. Saltzman, "Analysis of in Museum Textiles or You can't
Tell a Dye its Color", in Mcleen, C.C.&Connell, L. (Ed), Textile
Converation Symposium in Honour Pat Reeves, Loş Angles Country
Museum of Art, The Conservation Center, 1986, s.30; V. Babenko,
"Vordan Karmir or Armenian Cochineal", ORR, Vol 8, no. 5,
June/July 1988, s. 40.
3 . N. Enez, Doğal Boyamacılık, Marmara Üniversitesi
Yayınları, 1987, s. I; W Brüggeman-H. Böhmer, Rugs of the
Peasants and Nomades o f Anadolia, München 1983, s. 88.
4 . W. B rüggem an - H. B öhm er, a .g .e., s. 95
5 . V. P. Glikov-1.1. Vishnevskaya, "A Comparative
Study of Dyeing Technology in 16-17th Century Persian and
Turkish Textiles from Moskow Kremlin Collection", ICOC
Committee for Conservation I, 1990, s. 297.
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Used for Turkish Carpets, Kilims and Brocades
Recep Karadağ*
lt is known that natural dyestuff is used in Turkish
weavings. All of these dyes are commonly called Madder.
However, as explained in this article, natural dyes are
not obtained only from the roots, but also from the parts
of the plants above the ground and even from insects.
I . Introduction
The use of natural dyestuff in Turkish carpets, kilims
and clothes has been limited. Despite most of the
literature, it has been determined that the fastness of
the majority of the plants given as dyeing sources has
been lower and that some of the plants have not had
dyestuff.1 As the result of the dyestuff analysis applied
to the historical textiles (carpet, kilim and various
brocades), it has been found out that the used dyestuff
and dyeing resources are limited in numbers.2 Dyestuff,
dyestuff resources that have been determined and the
used mordents and methods are given below.
2 .Natural Dyestuff
Natural dyestuff are the ones that are synthesised
by some of the plants and animals living in nature. Root,
stem, leaf and flowers of the plants are used fresh or
dried.3 For the insects containing dyestuff, the female
species are dried and used after grinding. Dyeing with
natural dyestuff is applied in the forms of hot, direct,
mordant and vat. For blue and blue component of green,
vat dyeing is used. For the majority of the other colours,
dyeing with mordant is applicable.4 Generally, the most
available mordents used in dyeing are KAI(S04)2.12H20
* Lecturer, Marmara University, Faculty of Fine Arts,
Research Laboratory of Natural Dyestuff.

Resim/Picture 2
Aspir (Carthamius tinctoria L.)
Safflower ( Carthamius tinctoria L.)
arış 11119 9 7
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2.1.
Kırmızı Renk Boyamalarda
Kullanılan Doğal Boyarmaddeler
Kırmızı renk boyamalarda kullanılan boyarmaddeleri
iki gruba ayırmak olasıdır. Bitki kökenli boyarmaddeler
ve böcek kökenli boyarmaddeler.
2.1.1. Kökboya (Rubia tincrorum L.)
Bitki kökenli boyarmaddelerin Türkiye’de en çok
kullanılanı kökboya (Rubia tincrorum L.)dır.6 Rubia
tinctorum L. bitkisi Rubiaceae (kökboyasıgiller) familyasının
Rubia cinsine ait 50-80 cm. yüksekliğinde, çok yıllık
tırmanıcı bir bitkidir (Resim I). Boyarmaddeler bitkinin
kökünde bulunur ve bitkinin yetiştiği bölgenin koşullarına
göre köklerindeki boyarmadde miktarı % 1-4 arasında
değişir. Yaşlı kökler, genç olanlara göre daha fazla
boyarmadde içerirler.7 Kökboya yün, ipek ve keten elyafı
boyamada kullanılmasına rağmen, pamuk boyamacılığında
da kökboya (Rubia tinctorom L.) kullanılmıştır. Özel bir
yol izlenerek pamuğun kırmızı renge boyanmasında elde
edilen bu renk dünyada Türk kırmızısı veya Edirne
o
kırmızısı olarak ün yapmıştır.
Kökboya dışında kırmızı renk veren Rubiaceae
(kökboyasıgiller) familyasına ait diğer bitkiler şunlardır;

Resim/Picture 3
Koşinil (Dactylopius coccus Costa)
Cochineal (Dactylopius coccus Costa)

Rubia paregrina L., Rubia cordifalia L., Gulium verum
'L., Asperala tinctoria L. ve Rubia uismene L. gibi boya
bitkilerinin olmasına 9 rağmen Türk halı ve kumaşlarında
kullanılmamıştır.
2.1.2. Aspir (Carthamius tinctoria L.)
Compositeae familyasının tubiflorae alt familyasına
ve carthamus cinsine ait bir bitkidir (Resim 2). Türkiye’de
çeşitli yörelerde bir yağ bitkisi olarak yetiştirilen Aspir’in
çiçekleri 20, yüzyılın ilk yarısına kadar boyamacılıkta
kullanılmıştır.10 Aspir bir çok ülkelerde de kırmızı ve san
boyarmadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Kırmızı rengi
veren carthamindir, fakat san rengi veren boyarmaddenin
yapısı şu ana kadar kesin bir şekilde aydınlatılamamıştır.
2.2. Böcek Kökenli Boyarmaddeler
2 .2 .1 .
K o şin il (D actylopius coccus Costa)
Coccidae ailesine ait Meksika kökenli koşinil
böceği (Resim 3), Nopalea cocinellifera L. bitkisi üzerinde
yaşar. Boyarmaddeler böceğin dişi türleri tarafından
salgılanır. Dişi böcekler gelişimlerini tamamladıktan sonra
boyarmadde bakımından en yüksek değere ulaşırlar.11
Bu böcek M.Ö. 1000 yıllarına kadar gider. Koşinil böceği
üzerinde yaşadığı bitki ile birlikte 16, yüzyıldan itibaren
pek çok ülkeye götürüldü. Ancak üretimi, götürülen çoğu
ülkede başarılı olamadı. Yalnızca Ispanya’da Malaga
yakınlarında ve Kanarya adalarında sonuç alınmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlan içinde Koşinil üretimi
yapılamamıştır. Güney Anadolu’nun iklim koşulları
K oşinilin ü z e rin d e y a şad ığ ı k a k tü s b itk is in in
yetişm esine elverişli olduğu için düşünülm üş, fakat
gerçekleştirilem em iştir. O dönem de Doğu Akdeniz

6 . E. Dölen, Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul 1992, s. 472; Ö.
Eşberk- Ö. Köşker, "Kökboya (Rubia Tinctorum LУ , Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi, sayı 4 (1/7), 1945, s. 376; Ö.
Köşker, "Kökboya-Rubia Tinctorum L.", Matematik ve Tabiat
Bilimleri Dergisi, sayı 1(4), 15 Mart 1945, s. 30; G. Algan, "Rubia
Tinctorum L. Bitkisinde Morfolojik ve Boyama Oluşumu Üzerine
Araştırma", Bitki, sayı 3(4), 1976, s. 369; S. Mülayim, "Kökboya
Üzerine Bir Kaç Not", Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Halıları
Özel Sayısı, sayı 32, Ekim 1984, s. 134.
7 . E. Dölen, a.g.e., s. 472
8 . R. Karadağ- E. Dölen, "Pamuğun Türk Kırmızısı'na
Boyanmasında Sülfolanmış Hint Yağının ve Tanenin Etkisinin
İncelenm esi", Tekstil M araton, Yıl 6, sayı 3, 1996, s. 55.
9 . H. Schweppe, a.g.e.,(1989), s. 196.
1 0 . M. Harmancıoğlu, Türkiye'de Bulunan Önemli
Bitki Boyalarından Elde Olan Renklerin Çeşitli Müessirlere Karşı
Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınlan,
Ankara 1955, s. 31.
1 1 . R. A. Dankin, "The insect Dyes of Westeren and
W est-Central Asia", A nth rops, 72 ( 5 /6 ), 1977, s. 849.

Resim/Picture 4
Kermes (Kermes vermilio Plane)
Kermes (Kermes vermilio Plane)

Resim/Picture 5
Ararat Kermes
(Porphyrophora kümeli Brand)
Ararat Kermes

(Porphyrophora hameli Brand)

limanlan yolu ile Kanarya adalanndan gelen kurutulmuş
böcekler Doğu Anadolu’nun en uzak yörelerine bile
ulaşabilmiştir. Bu uzak yörelerde beklenmedik kadar çok
sayıda halinin Koşinil ile boyandığı gözlenmiştir.
2.2.2.Kermes (Kermes vermilio Plane)
Kermes böceği Quercus cocifera 'L. bitkisi üzerinde
yaşar. Boyama için böceğin dişi türü kullanılır (Resim 4).
Eski dünyada kullanılan boyarmadde kaynaklanndan en
önemlisiydi. Boyama bakımından en uygun zamanı yazın
ilk ayıdır.13 Böcek Kuzey Afrika, İspanya, Eski Yugoslavya,
Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde bulunmaktadır. Kermes
böceğinin yapılan boyarm adde analizlerinde böceğin
bulunduğu yöreye göre boyarm adde bileşenlerinin
miktarlannm değiştiği saptanmıştır.14

2.2.3. Lak
(K erna lacca Kerr, Tachardia larreace Kerr)
Lak böceğinin bir kaç türü vardır. Boyarmadde
kaynağı olarak, Kerna lacce Kerr ve Tachardia larreace
Kerr kullanılmıştır.15 Bwtea frondose Roxb, Ficus religiose
L ve Ziziphus jujuba Mill bitkilerinde bulunur. Yabani olan
böceğin evcilleştirilerek yukarıda saydığımız bitkilerin
üzerinde üretimi de yapılmıştır.16 Boyarmadde böceğin
dişi türünde bulunur. Lak böceği, Güney ve Güneydoğu
Asya’da yaygın olarak bulunur. Hindistan, Sri Lanka, Nepal,
1 2 . E. Dölen, a.g.e., s. 493.
1 3 . R. A. Dankin, a.g.m., s. 859.
1 4 . J. Wouters, "Dyestuff Analysis of Schale insects by
High Performance Liquid Chromotography", Proc-VI (Krakow),
1990, s. 67.
1 5 . R. A Dankin, a.g.m., s. 864.
1 6 . H. Schweppe, a.g.e., (1989), s. 200.
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(alum ), crem e tartar and C u S 0 4 (copper 2 sulphate) for

th e borders o f th e O tto m a n E m pire, no co chin eal

red, yellow and green, Fe2 (S 0 4 )3 (iron 3 sulphate) and

p roduction could be m ade. The clim atic conditions of

FeS04 (iron 2 sulphate) tin salt for black colours. In the

Southern Anatolia have been considered available for the

16th and 17th centuries, altho u g h Sn2+ cations w ere

gro w th of cactus on w hich the cochineal lives, but this

used in Europe as mordents, these were not used in Iran

could not be realized. In that age, the dried insects coming

and Turkish textiles.5

from Canary Islands via eastern M editerranean harbours
could reach alm ost the most distant regions of eastern

2.1.Natural Dyestuff Used for Obtaining Red Colors

Anatolia, lt was determ ined th at in these regions several

Dyestuff used for red color m ay be divided into tw o

carpets w ere coloured using cochineal.12

groups: dyestuff o rig inated fro m plants and dyestuff
originated from insects.

2 .2 .2

K erm es

(K e rm e s

v e r m ilio

P lan e)

Kermes lives on a p lan t n am ed Quercus cocifera L.

2.1.1.M adder (Rubia tincrorum L.)

Female species of this insect are used for dyeing (Figure

The most available of the dyestuff originated from

4 ). This was the most im po rtant dyestuff resource in the

plants in Turkey is m ad d er ( rubia tincrorum L.).6 Rubia

old w o rld . The most suitable tim e for dyeing is the first

tincrorum L plant is a m ulti-year climbing plant of 5 0 -8 0
cm ., which belongs to Rubia species of Rubiaceae fam ily

m onth of the summer.13 The insect lives in such countries
as N orth Africa, Spain, ex-Yugoslavia, France and Turkey.

(Figure I ) . Dyestuff is found in the roots of the plant and

As th e result of th e dyestuff analysis of the kermes, it

dyestuff a m o u n t in the roots changes b etw een 1 -4 %

has been fo u n d o u t th a t th e a m o u n t o f d y e s tu ff

according to th e conditions of th e region. O ld roots

co m p on en ts of th e insect changes d ep e n d in g on the

contain m ore dyestuff co m p ared to th e yo un g ones.7

region w h ere the insect lives.14

W hile being used in dyeing w o o l, silk and linen fibres,
m ad d er ( Rubia tincrorum L.) is also used fo r colouring
cottons. This colour obtained while colouring the cotton

Resim/Picture 6

red through a special m ethod is known as Turkish red or
Edirne red th ro u gh o u t the w o rld .8
The other plants of Rubiaceae family, except madder,

P urpur (M urex brandaris
Neue Bezeichnung)

giving red colour are as follows: Rubia paregrina L, Rubia

P urpur (M u re x

cordifalia L, Gulium verum L, Asperala tinctoria L and Rubia
uismene. However, these existing dyeing plants 9 have

brandaris N eu e

n o t b een used in Turkish c a rp e ts an d b ro c a d e s .

2 .1 .2 .S a fflo w e r (C a rth a m iu s tin c to ria

L.)

lt is a plant belonging to the carthamus species and

tubiflorae sub-family of the compositeae fam ily (Figure 2).
The flowers of the safflower grow n in various regions of
Turkey as an oil p lan t was used in dyeing until the first
half of the 20th century.10 Safflower, in several countries,
was used as red and yellow dyestuff resources. The red
colour is given by the cartham in; how ever the structure
of the dyestuff giving yellow colour has not been certainly
clarified yet.

2.2. Insect Originated Dyestuff
2.2.1 Cochineal (D actylopius coccus Costa)
Cochineal insect (Figure 3) which is of Coccidae family
and of M exican origin lives on a plant nam ed Nopalea
cocinellifera L Dyestuff is secreted by fem ale species of
the insect. Female insects, after com pleting their grow th,
reach the m a xim u m value in term s of d yestuff.11 This
insect dates back to BC 1000s. Cochineal, along with the
p lan t on w hich it lives, have been b ro u g h t to several
countries since 16 th century. H ow ever, its production
could not achieve any success in the countries w here it
was b rought; excep t for M alaga in Spain and C anary
Islands where concrete results have been obtained. Within

B ezeich nu n g )
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T ib e t, Siyam, H in d iç in i g ib i y ö re le rd e yabani ve
evcilleştirilm iş olarak bulunmaktadır.1. Böceğin içerdiği
ıo
boyarmaddeler lakaik asitlerdir.
2.2.4.
Polonya Kerm esi (Porphyrophora polonice
Polonya kerm esi, Doğu ve O rta Avrupa, Ukrayna,
Kafkasya, Türkistan ve Bati Sibirya’da Sclernthus perennisb
L. bitkisinin köklerinde yaşarlar.19 Polonya kermesi tekstil
elyafın boyanmasında kullanılan en eski boyarmadde
kaynaklarından biridir. Çünkü dünyanın ilk halısı olarak
kabul edilen Pazırık halısında Polonya kerm esi
90
kullanılmış olduğu saptanmıştır.

1 7 . R. A Dankin, a.g.m., s. 864.
1 8 . H. Schweppe, a.g.e., (1989), s. 201.
1 9 . R. A. Dankin, a.g.m., s. 853.
2 0 . H. Böhmer-J. Thompson, "The Pazırık Carpet: A
Technical Discussion", Source (Notes in the History o f A rt), sayı
LJ
10(4), 1991, s. 33.
2 1 . R. A Dankin, a.g.m., s. 865.
2 2 . J. Wouters, a.g.m., s. 61-70; R. Karadağ-E. Dölen,
"Ararat Kermes'in (Porphyrophora Hamali) İçerdiği VlIIth
Boyarmaddelerin Doğrudan ve Yün Üzerinden Ekstraksiyon ile
Saptanması", Turkish N a tion al Symposium on Chem istry and
Chemical Engineering, sayı 1,1992, s. 297.
2 3 . H. Schweppe, a.g.e., (1992); E. Dölen, a.g.e., s. 498.
2 4 . Merck İndex, llth . Ed., 1989, s. 13
2 5 . H. Schweppe, a.g.e., (1992); Merck index, s. 43.
2 6 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 195.

2.2.5.
A rarat Kermes (Porphyrophora hameli Brand)
Ağrıdağı çevresinde ve Kafkasya’da bulunan böcek
kamış otu (Aeluropus littoralis Guan Parl) köklerinde yaşar
(Resim 5). Ararat kermes olarak bilinen böceğin dişi türü
eski dönemlerden 20, yüzyılın başlarına kadar
o i
yün ve ip e k boyam ada k u lla n ılm ış tır.
Boyarmadde bileşenleri ko şin il böceğindeki
boyarm adde b ileşe nle ri ile çok yakın olup,
yalnızca boyarmaddelerin %bileşenleri farklıdır.22
2.3. M or Renk Boyamada Kullanılan Doğal
Boyarmaddeler
M o r rengin kaynağı, başta Akdeniz kıyılan
ve M arm ara Denizi olm ak üzere okyanus ve
denizlerden toplanan, eski dönemlerde pelagia
veya purpur olarak bilinen Murex trunculus Nene
Bezeichnung (=Xexaplex trunculus L.) ve Murex
brandaris Neue Bezeichnung (=Bolinus brandaris
L.) (Resim 6) deniz salyangozlan kullanılmıştır.
Bu deniz salyangozlarının toplanması çok zor
ve b o y a m a c ılık te k n iğ i k a rm a ş ık tır. Bu
boyamacılık eski dünyada 16, yüzyıl ortalarına
oq
kadar sürmüştür.
Bu tür boyama günümüzde
M eksika’da yapılmaktadır.
M o r rengin diğer b ir kaynağı da Havacıva
(Alkanna tinctoria Tausch) bitkisinin köküdür.
İçerdiği boyarmadde alkanin olup,24 genellikle
or
yazmacılıkta kullanılmıştır.
M o r renk genelde mavi ve kırm ızı re n kli
b o ya rm a d d e le rin ka rış ım la rın d a n da elde
edilm iştir. Bunun için elyaf önce indigo içeren
bitkilerle, daha sonra da böcek boyarmaddeler
ya da kökboya ile boyanmıştır. Bu renk boyama
önce böcek veya kökboya, sonra indigo içeren
çivit otu g ib i b itk ile rle de yapılmıştır. Bu tü r
boyamaların dışında kökboya veya koşinil ile
elde edilene de çokça rastlanmaktadır. Kökboya
ile yapılan m or rengin kimyasal analizlerinde
alizarin ve pseudopurpurin boyarmaddelerine
rastlanmaktadır.26 Kökboya ve koşinilin dem ir
mordanla m or renk oluşturduğunu gerek tarih
halıların m or renginin kimyasal analizlerinde,
gerekse laboratuvarda yapm ış olduğu m u z

Resim/Picture 7
Çivit otu (Isatis tinctoria L.)
Woad (Isatis tinctoria L.)
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2.2.3. Lak
(Kerria lacca Kerr, Tachardia larreace Kerr)
Lak has a fe w species. As dyestuff resources, Kerria
lacca Kerr and Tachardia larreace Kerr have been used.15
lt is fo und on such plants as Butea frondose Roxb, Ficus
religiose L and Ziziphus jujuba M ill. The production has
also been realized on th e a b o v e -m e n tio n e d plants
th ro u g h d o m es tic a tin g th e w ild in sect.16 D yestuff is
found in the fem ale species of the insect. Lak is a com m on
insect in southern and south-eastern Asia. İts w ild and
dom esticated fo rm can also be fo u nd in regions such
as India, Sri Lanka, Nepal, Tibet, Siam and In d o chin a.17
The dyestuff contained in the insect is Laccaic acids.18

2.2.4. Polish Kermes
(Porphyrophora polonice L.)
Polish kerm es lives in th e roots o f Sciernthus
perennnisb L. in eastern and western Europe, Ukraine,
Caucasia, Türkistan and West Siberia.19 Since it has been
found out th a t Polish kermes has been used as dyestuff
in Pazirik carpet, w hich has been accepted as th e first
carpet of th e w o rld , Polish kermes is one of the oldest
d yestu ff resources used fo r d y e in g te x tile fib re s .20

2.2.5 Ararat Kermes
(Porphyrophora hameli Brand)
This insect lives in th e roots of kamışotu ( Aeluporus
littoralis G u an Pari) an d can be fo u n d n ear A ra ra t
M o u n ta in , A rm en ia and Caucasia (Figure 5 ). Fem ale
species of the insect called ararat kermes was used for
d yeing w o o l and silk fro m th e old tim es to th e early
2 0 th cen tu ry.21 D yestuff c o m p o n e n t of this insect is
similar to the ones of cochineal; only the % com ponents
differ.22

2 .3 .Natural Dyestuff Used for Colouring Violet
Murex trunculus Neue Bezeichnung (=Xexaplex
trunculus L ) and Murex brandaris N eue Bezeichnung (=
Bolinus brandaris L.) limpets w hich have been known in

Resim/Picture 8
Indigofera tinctoria 'L.
Indigofera tinctoria I.

old tim es as pelagia or p u rp u r and fo u n d in seas and
oceans b u t especially on M e d ite rra n e a n coasts and

be seen. As th e result of th e chem ical analysis of violet

M arm a ra Sea have been used as the source fo r purple

o b ta in e d by using m adder, such chem ical substances

(Figure 6). The collection of these limpets is a hard task

as m a d d e r and p s e u d o p u rp u rin d yestu ff have been

and th e dyeing m eth o d is very co m p licated . This kind

d e te rm in e d .26 T h a t th e m a d d e r and cochineal m ake

of dyeing, w hich, in the old w orld, had lasted until the

p u rp le by iron m o rd a n t have been fo u n d o u t upon

m id 1 6 th cen tu ry 23, now adays is applied in M exico.

both the chemical analysis of purple in historical carpets

A n o th e r source fo r vio le t is th e roots of Alkanna

an d th e research a n d e x p e rim e n ts c o n d u c te d in

tinctoria Tausch. The dyestuff contained is alkanin24 and

laboratories.

it is generally used in h a n d -p rin te d .25
V io let is, generally, o b tain ed fro m th e m ixtu re of

2 .4 .Natural Dyestuff Used fo r Colouring Blue

red and blue dyestuff. For the provision of this, the fibre

Colouring blue (indigo) belong to vat dyeing group

is dyed firstly by using plants co n ta in in g in d ig o and

w hich is a very co m p licated m e th o d of d yeing. Before

then by using insect dyestuff or m adder. This colouring

2 0 th cen tu ry, th e leaves of w o a d (Isatis tinctoria L.)

can also be d on e first by using insect or m adder, then

(F ig u re 7) and som e o th e r plants c o n ta in in g in d ig o

by using plants containing indigo such as w oad. Besides

such as Indigofera tinctoria L. (Figure 8) of Indian origin

those ones obtained by m ad d er and cochineal can also

w ere used fo r colouring b lu e .27
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Resim/Picture 9
Muhabbet Çiçeği (Reseda luteola L.)
Weld (Reseda luteola i.)

civarındadır. Burada geçmişten günümüze kullanılm ış
olan san renk boyamada kullanılan bitkilere değinilecektir.
2 .5 .1 M u h a b b e t Ç içe ğ i (R e sed a lu te o la L .)
A n a d o lu ’da yetişen, 1.5 m. y ü k s e k liğ e kadar
uzayabilen çok yıllık bir bitkidir (Resim 9) .Türkiye’de 4001500 m. yüksekliklerde taşlık yörelerde, Doğu Anadolu’da
ve O rta A n adolu’nun T uz Gölü civarındaki yüksek
kesimlerde yetişmektedir. Boyamacılıkta bitkinin toprak
üzerinde kalan tüm kısmı kullanılır. İçerdiği boyarmadde
luteolin’dir. Çiçeklerinde ise luteolinle birlikte az miktarda
apigenin içerir. Muhabbet çiçeğinin Anadolu’daki kullanımı
16, yüzyıla kadar uzar. Örneğin Uşak halıları ve İstanbul
Halı ve K ilim M üzesi’nde bulunan halıların M uhabbet
çiçeği ile boyandığı yapılm ış olan kim yasal analizler
sonucunda tespit edilm iştir. M uhabbet çiçeğinin ışık
OQ
haslığı, san renk boyama yapan bitkilerin en yükseğidir.
2 .5 .2 . S a rı P a p a ty a (A n th e m is tin c to r ia L .)
İk i y ıllık b ir b itk i olup, k ire çli topraklarda yetişir.
Anadolu’nun her tarafında yaygın olarak bulunur (Resim
10). İç e rd iğ i boyarmadde isorham netin az m iktarda
m iricetin ve quercetindir. Şap mordanla parlak b ir sarı
v e rir.30 A n a d o lu ’nun h e r tarafında b itk in in yaygın
olmasına rağmen, boyarmadde kaynağı olarak yalnızca
D oğu A n a d o lu ’da b e lir li sü re le rd e k u lla n ılm ış tır.
2 .5 .3 . B e y a z P a p a ty a (A n th e m is c h ia L .)
Yıllık bir bitki olup, boyu 30 cm.’ye kadar uzar. İçerdiği
boyarmadde apigenin’dir. Batı ve Güney Anadolu’daki
halıların sarı re n k le ri beyaz papatya ile boyanmıştır.
Apigenin boyarmaddesi beyaz papatyanın çiçeklerinde
bulunur, şap mordan ile boyanmış yün elyafında taze
•
41
çiçekler, k u ru çiçe kle rd e n daha iy i sonuç ve rir.

araştırm alar ve denem elerle kesin olarak saptamış
bulunuyoruz.
2.4. M a v i R enk Boyam ada K u lla n ıla n D oğal
Boyarmaddeler
M avi renk (indigo) boyama, küpe boyama sınıfına
girer k i bu da çok karmaşık b ir boyamadır. 20, yüzyıldan
önce mavi boyamada Çivit otu (hatis tinctoria L.) (Resim
7) ve Hindistan kökenli olan Indigofera tinctoria L. (Resim
8) gibi indigo içeren bitkilerin yapraklan kullanılmıştır.
2.5. Sarı Renk B oyam alarda K u lla n ıla n D oğal
Boyarmaddeler
Kırm ızı ve sarı renk veren b itkile rin sayıları sınırlı
olmasına karşılık san rengin elde edilebileceği bitki sayısı
OQ
oldukça fazladır. Yalnızca çeşitli haslıkları yüksek olan
b o ya rm a d d e le r içe re n b itk i sayısı T ü r k iy e ’de 30

2.5.4. Gence (Datisca cannabina L.)
Boyu 2 m.’ye kadar uzayabilen; Karadeniz bölgesinde
sık sık, Batı Anadolu’da seyrek olarak görünen bir bitkidir
(Resim 11). B itkinin tümü boyama için kullanılır. İçerdiği
boyarmadde datiscetin’dir. şap mordanla parlak b ir sarı
elde edilir. Fakat ışık e tkisiyle b ir m ik ta r solar. Bu
boyamacılık Anadolu’da Balıkesir yöresinde yapılan düz
00
dokumalarda kullanılmıştır.
■

2 7 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 93; J. BalfourPaul, "Indigo in the Arab World", H alı, February 1992, s. 100.
2 8 . A.H. Demiriz, "Yurdumuzdaki Boya Bitkilerine
Genel Bir Bakış", Biologi, sayı 1(5), 1951, s. 235; Ö. Köşker,
"Kadın Tuzluğu-Berberis Cartaegina", M a tem a tik ve T abiat
B ilim leri Dergisi, sayı 1(5), 5 Nisan 1945, s. 29.
2 9 . N. Enez, a.g.e., s. 38
3 0 . N. Enez, a.g.e., s. 33; W. Brüggeman-H. Böhmer,
a.g.e., s. 101.
3 1 . N. Enez, a.g.e., s. 43.
3 2 . N. Enez, a.g.e., s. 45; W. Brüggeman-H. Böhmer,
a.g.e., s. 102.
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Resim /Picture 10
San Papatya (Anthemis tinctoria L.)
C am o m ile ( Anthemis tinctoria L.)
2.5.Natural Dyestuff Used for
Colouring Yellow
Although the plants providing
red and yello w colours are lim ited
in n u m b e r, th e n u m b e r o f th e
plants from w hich the yello w can
be o b ta in ed is q u ite h ig h .28 The
n u m b e r o f p la n ts

c o n ta in in g

dyestuff the fastness of w hich are
h ig h , is a p p ro x im a te ly th irty in
Turkey. The fo llo w ing s w ill focus
on th e plants used fo r co lo u rin g
yellow, from the history to m odern
times.

2.5.1.Weld
(Reseda luteola L.)
lt is a m u lti-y e a r p la n t living
in Anatolia, w hich can g ro w up to
1.5 metres (Figure 9 ). lt is gro w n ,
in Turkey, in th e rocky regions at
4 0 0 - 1 5 0 0 m . h e ig h t, in eastern
A natolia and at th e heights near
Salt Lake in central Anatolia. All part
of th e p lan t above th e g ro u n d is
used fo r d y e in g . T h e d yestu ff it
co n tain s is lu te o lin . İts flo w ers,
how ever, contain ap ig en in along
w ith the luteolin. The use of w eld
in A n a to lia dates back to I 6 th
c e n tu r y .

For e x a m p le

d e te rm in e d

it w as

as a re s u lt o f th e

c h e m ical analysis th a t th e Uşak
carpets and th e carpets k e p t at
İstanbul C arpet and Kilim M useum
w e re d y ed by w e ld . T h e lig h t
fastness of th e w e ld is th e highest a m o n g th e plants

the w ool fibre dyed by alum m ordant, fresh flowers give

used for colouring yellow .29

b etter results than the dried ones.31

2 .5 . 2 . C a m o m ile

(A n th e m is

tin c to r ia

L.)

2.5.4.Gence (Datisca Cannabina L.)

lt is a tw o -year plant and it is grow n on calcareous

lt is a plant w hich can g ro w up to 2 rn. and w hich

soil. lt can be fo u n d in every p art of A natolia (Figure

can be fo u n d o ften in Black Sea region and rarely in

10). The dyestuff it contains is isorhamnetin, little miricetin

western Anatolia (Figure 11). For dyeing, all parts of the

and quercetin. lt provides shiny yello w colour by alum

p lan t are used. The dyestuff it contains is datiscetin. A

m o rd a n t.30 In spite of being w idespread in Anatolia, it

shiny y e llo w co lo u r is achieved by th e use of akum

has been used as dyestuff source only in eastern Anatolian

m ordant; b u t it partly fades w ith the influence of light.

for a specific period of tim e.

This kind of dyeing has been used in the flat weavings
in Balıkesir region of A n ato lia.32

2.5.3.Daisy (Anthemis tinctoria L.)
2 .5 .5 .C e h r i

lt is a o ne-year plant, of w hich can g ro w up to 30
cm . The dyestuff it contains is apigenin. The carpets in

(R ah am n u s

p e tio la ris

Boiss)

C ehri is th e fru it w h ich is o b ta in e d by collection
o f R a h a m n u s petiolaris w h e n

southern Anatolia have been coloured yellow w ith daisy.

and

A p ig e n in is fo u n d in th e flo w e rs o f th e daisy. For

g reen (F ig u re 1 2 ). In A n a to lia , th e re are m o re th an

arış 1 1 / 1 9 9 7
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2 .5 .5 . C e h ri (R a h a m n u s p e ti o l a r i s B o is s )
Cehri, R aham nus p etio la ris b itk is in in yeşil iken
toplanıp kurutulan m eyveleridir (Resim 12). Anadolu’da
20’den fazla Rahamnus türü bulunmaktadır. Cehri, 10003000 m. yükseklikteki taşlı ve eğimli arazide yetişen; boyu
3 m .’ye ulaşan b ir ağaçtır.33 Nene Bezeichnung Cehrinin
Anadolu’daki geçmişi oldukça eskiye dayanır. Önemli bir
boya bitkisi olan cehrinin yetiştiği alanlarda genellikle
halıcılyk ve dokum acılığın g e liş tiğ i gö rü lm e kte d ir.34
2 .5 .6 . B oyacı S u m a ğ ı (C o tin u s coggrygria L J
Boyacı sumağı güneşli yerlerde iyi yetişen; Akdeniz
ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bulunan, 5 m.’ye kadar
yüksekliği olan b ir ağaçtır. İçerdiği boyarmadde fisetindir.
Anadolu’da bu bitkinin yün boyamacılığında kullanıldığı
a la n la r y a ln ız c a b it k in in b u lu n d u ğ u y ö r e le r i
kapsamaktadır.35
Sarı boyamada kullanılan diğer b itk ile r ise; papatya
çeşitleri olan Anthemis nobilis L., M atricaria , Chamomilla
L., Berberis crategina L., Berberis vulgaris L., Labada veya
efelek (Rumex ç e ş itle ri), Seratula tinctoria L., Boyacı
Resim /Picture 11
Gence (Datisca cannabina L.)
Gence (Datisca cannabina L.)

k a tırtırn a ğ ı (G en istia tin c to ria L .), Sığır k u y ru ğ u
(Verbescum çeşitleri), Adaçayı (Salvia trilobu L.), Sütleğen
(Euphorbia çeşitleri), Soğan (Allium çeşitleri), B it otu
(Inula viscose L.), Sarı piren (B upleurum çe şitle ri).
2.6. Siyah Renk Boyam ada K u lla n ıla n D oğal
Boyarmaddeler
Siyah renk boyamalar, Meşe palamudu (Quercus
aegilops) (Resim 13), Mazı gobalakları) (Resim 14) ve
sumak yaprakları g ib i tanin içeren b itk ile r ile dem ir
tuzlarının işleme sokulmasıyla elde edilir.36 Bu tü r siyah
boyama, zamanla ve ışık etkisiyle elyafın çürümesine
neden olur. Bu çürüme 10-20 yılda oluşur, fakat açık b ir
07
şekilde ortaya çıkması yüzyıllar alır. Siyah renk boyama,
san, kırmızı ve mavi renklerin belli oranlarda birleşmeleri
ile de elde edilir. Bu tü r boyamada, M uhabbet çiçeği,
kökboya ve indigo veren bitkile rle (çivit otu gibi) elde
edilmiştir. Aynca siyah renk Catechine indigo ilave edilerek
de kullanılmıştır.38
2.7. T uruncu Renk Boyamalarda Kullanılan Doğal
Boyarmaddeler
T u ru n c u re n k g e n e llik le k ırm ız ı ve sarı re n k
boyarmadde veren b itk ile r kullanılarak elde edilm iştir.
Aynca kına (Lawsonia inermiş L.) yapraklan kullanılarak
oq
da bu renge boyanmıştır.
2.8. Y eşil Renk Boyam ada K u lla n ıla n D oğal
Boyarmaddeler
Ç eşitli haslıkları yüksek olan yeşil re n k li doğal
boyarmadde yoktur. Pekçok bitkiden elde edilen klorofil,
elyafı boyar, fakat bu gerçek b ir boyama değildir. Elde
edilen yeşil renk ışığa dayanaklı değildir.
Yeşil renk, sarı renk boyarmadde içeren b itkile rin
bakır tuzları ile işleme sokulmasından elde edilir. Fakat
bu renk k irlid ir ve tarih tekstillerin yapılan boyarmadde
analiz sonuçlannda böyle b ir boyamaya rastlanmamıştır.
Ancak mavi ve san renkli boyarmaddelerin kanşımlannın
kullanıldığı saptanmıştır.40
îndigo içeren b itkile r ve sarı renkli boyarmaddeler
içeren b itk ile r kullanılarak elde edilen yeşil renk az da
olsa abrajlıdır. Fakat yan sentetik (indigo sulfon asidi) ve
san renkli boyarmaddelerle yapılan yeşil boyama abrajsız
olmaktadır.41
2.9. K a h ve re n g i Boyam ada K u lla n ıla n D oğal
Boyarmaddeler
Kahverengi boyamada en çok kullanılan ceviz kabuğu
®
3 3 . E. Doleri, a.g.e., s. 479; Ö. Köşker, "Cehri-Rhamnus
Saxatilis", M atem atik ve Tabiat B ilim leri Dergisi, sayı 1(7), 14
Mayıs 1945, s. 28.
3 4 . E. Doleri, a.g.e., s. 480.
3 5 . N. Enez, a.g.e., s. 36; W. Brüggeman-H. Böhmer,
a.g.e., s. 98.
3 6 . V.P. Glikov-I.I. Vishnevskaya, a.g.m., s. 95.
3 7 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 110.
3 8 . V P Glikov-I.I. Vishnevskaya, a.g.m., s. 98.
3 9 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 108.
4 0 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 108.
4 1 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 109.
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tw e n ty species of Rahamnus. Cehri is a 3m . high plant
w hich grows in rocky and inclined lands having 1 0 0 0 3 0 0 0 rn. altitude.33 The history of cehri in Anatolia dates
back to very old times, lt has been clearly observed th at
carpet-m aking and w eaving has been developed in the
regions w h ere cehri, a very im p o rta n t dyeing plant, is
g ro w n .34

2 .5 .6 .Dyer's Sumach (Cotinus coggrygria L.)
lt is a tree w h ich grows b e tte r in sunny regions,
which can be found in M editerranean and eastern Black
Sea regions and the height of which can reach 5 rn. The
d yestuff it contains is fisetin. The regions w h e re this
plant is used for w ool dyeing in Anatolia are the regions
w h ere this plant g ro w s.35
The other plants used for colouring yellow are: daisy
species ( Anthemis nobilis I., Matricaria, Chamomilla L,

Berberis crategina L, Berberis vulgaris L ), labada or efelek
(Rumex species), Seratula tinctoria L, boyacı katırtırnağı
(Genista tinctoria /..), sığır kuyruğu ( Verbescun species),
sage (Salvia trilobu L ), euphorbia (Euphorbia species),
onion (Allium species), bitotu (Inula viscose L.) and yellow
pyrene ( Bupleurum species).
2 .6 . Natural Dyestuff Used for Colouring Black
Black colour is o b ta in e d by processing iron salts
and the plants containing tannin, such as acorn ( Quercus

aegilops) (Figure I 3), oak galls (Figure 1 4 ) and sumach
leaves.36 This typ e of d yeing cause th e fibre becom e
rotten in tim e and due to lig ht. The ro ttin g occurs in
1 0 -2 0 years' tim e; b u t its c o m in g to th e fo re g ro u n d
clearly takes centuries.37 Colouring black is achieved by
th e c o m b in a tio n of ye llo w , red and blue in certain
am ounts. This type of dyeing can be achieved through

Resim/Picture 12

the use of weld, m adder and the plants providing indigo

Cehri (Rahamnus petiolaris Boiss)
Cehri ( Rahamnus petiolaris Boiss)

(e.g., w o ad ). Furtherm ore, black has also been used by
adding C atechine in d ig o .38

2.7.Natural Dyestuff Used for Colouring Orange
Colour
O ran g e colour is generally o b tain ed th ro u g h th e

G reen colour, o btain ed th ro u g h the use of plants

use o f p lan ts p ro v id in g red an d y e llo w d y e s tu ff.

c o ntain in g in d ig o and y e llo w dyestuff, has colourless

Furthermore, this colour has also been achieved by using

spots. H ow ever, d yein g w ith sem i-syn th etic (in d ig o

henna ( Lawsonia inermiş L.) leaves.39

sulphon acid ) and y e llo w d yestuff has no colourless
spots.

41

2 .8 .Natural Dyestuff Used for Colouring Green
There is no green dyestuff w ith high fastness level.

2.9.Natural Dyestuff Used for Colouring Brown

Chlorophyll, obtained from m any plants, dyes the fibre;

The most available m aterial for colouring brow n is

but it is not a true dyeing since the obtained green colour

walnut-hullsl and w a ln u t leaves.42 These are used fresh

is not sustainable to the light.

or d rie d .43 R ed-brow n is obtain ed th ro u gh processing

Green colour is achieved through processing of the

alizarin w ith iron salts. However, upon the examinations,

plants co n tain in g y e llo w d yestuff w ith c o p p e r salts.

no such dyeing has been fo und. The a m o u n t of juglon

H owever, this is a dirty colour and no such colour has

dyestuff w hich is contained in w a ln u t tree (Juglans regia

been encountered in the dyestuff analysis of the historic

L.) 44 changes acco rd in g to th e season. T he highest

textiles. However, it has been determined that the mixtures

concentration w hich is in the male buds and in w inter,

of yellow and blue dyestuff have been m ade use o f.40

is less than 8 % .45
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Ç ize lg e I: B o ya m a la rd a k u lla n ıla n re n k le rd e k i
b o y a r m a d d e le r ve b o y a rm a d d e k a y n a k la r ı.
R enk _____ Boyarmadde

Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Mor

Mor
Mor

San
Sarı

San

Resim/Picture 13
Meşe palamudu (Quercus aegilops)
Acorn (Quercus aegilops)
ve y a p ra k la rıd ır.42 B u n la r taze veya k u ru tu la ra k
ku llanılm ıştır.43 Kökboyanm dem ir tuzları ile işleme
sokulmasından da kızıl-kahverengi elde edilir. Fakat yapılan
araştırmalarda bu tü r boyamaya rastlanmamıştır. Ceviz
ağacı (Ju glans re g ia L.) nın iç e r d iğ i ju g lo n ,44
boyarmaddesinin m iktarı mevsimlere göre değişir. En
yüksek konsantrasyonu erkek to m urcuklarda ve kış
m evsim idir k i bu da % 8 den azdır.40
3. SONUÇ
Birçok kaynakta b elirtild iğ i gibi, boyama için yaban
gül ağacı, şeftali yaprağı, saman, haşhaş çiçeği, kestane,
arm ut, ıspanak yaprağı, ebegüm eci g ib i b itk ile rin
kullanılm ış olduğu konusunda gerek halıların, gerekse
kumaşların boyarmadde analizleri sonucunda herhangi
b ir kanıt bulunamamıştır. Çünkü belirtilen b itkile rin b ir
ço ğ u n u n b oya rm a d d e iç e rm e d iğ i b ilin m e k te d ir.
Yapılan çalışmalar sonucunda gerek kum aşlarda
gerekse halılarda kullanılan boyarmaddeler ve boyarmadde
kaynakları Çizelge 1’de verilm iştir, mm
4 2 . T.. Eşberk- M. Harmancıoğlu, "Ceviz (Juhlans regia
I.)", A nkara Üniversitesi Z ira a t Fakültesi Yıllığı, Yıl 2, Fasükül
1,1952, s. 44.
4 3 . W. Brüggeman-H. Böhmer, a.g.e., s. 109.
4 4 . Merck İndex, s. 829.
4 5 . V.P. Glikov-I.I. Vishnevskaya, a.g.m., s. 95; M.
Harmancıoğlu, a.g.e., s. 39.

San
Sarı

San

Karnım asidi
Kermes asidi
Karmin asidi
Kermes asidi
Kermes asidi
Flovokermes asidi
Karmin asidi
Kermes asidi
Lakaik asitler
Alizarin
Pseudopurpurin
Purpurin
Munjistin
Karmin asidi
Kermes asidi
Indigo
Alizarin
Alizarin
Pseudapurpurin
Indigo
Luteolin
Apigenin
Quercetin
Rhamnetin
Emodin
Apigenin
Quercetin
Luteolin
Quercetin
Isorhamnetin
Quercetin
Myricetin
Gallik asit
Fisetin

Sarı
Yeşil

Datiscetin
Apigenin
Luteolin
Indigo

Yeşil

Quercetin
Emodin
Rhamnetin
Indigo

Mavi

Kahverengi Juglon
Siyah
Tanin
Turuncu
Turuncu

Lawson
Alizarin
Pseudopurpurin
Luteolin
Apigenin
veya
Quercetin
Rhamnetin
Emodin
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Boyarmadde Kaynağı

Koşinil
(Dactylopius coccus Costa)

Ararat kermes
(Porphyrophora ham ali Brand)

Kermes
(Kermes verm ilon Plane)

Polonya kermes
(Porphyrophora polonice L.)
Lak (K erna lacce ve
tachardia larreace Kerr)
Kökboya (Rubia tinctorium L.)

Koşnil (Dactulupis coccus Costa)
Çivit otu (Isatis tinctoria L.)
Indigofera tinctoria L.
Kökboya (Rubia tinctorum L.)
Kökboya (Rubia tinctorum L.)
Çivit otu (Isatis tinctoria L.)
Indigofera tinctoria L.
Muhabbet çiçeği
(Reseda luteola L.)
Cehri
(Rhamnus petiolaris Bioss)
Gerçek papatya
(M atricaria cham om illa L.)

Boyacı papatyası
(Anthem is tinctoria L.)
Sumak (Rhus coriaria L.)

Boyacı sumağı
(Catinus coggrygria Scop)
Gence (Datisca cannabina L.)
Muhabbet çiçeği
(Reseda luteola L.)
Çivit otu (Isatis tinctoria L.)
Indigofera tinctoria L.
Cehri (Rhamnus petiolaris Boss)

Çivit otu (Isatis tinctoria L.)
Indigofera tinctoria L.
Ceviz kabuğu (Juglans regia L.)

Mazı gobalağı (Quercus macrolepis)
Meşe palamudu (Quercus aegilops)
Kına (Lawsonia inerm iş L.)
Kökboya (Rubia tinctorium L.)
Muhabbet çiçeği
(Reseda luteola L.)
veya
Cehri
(Rhamnus petiolaris Boss)

Natural Dyestuff Used for Turkish Carpets, Kilims and Brocades
RECEP KARADAĞ

3.Conclusion
As specified in m ost of th e resources, upon th e

Yellow

Emodin
Yellow

Apigenin
Quercetin
Luteolin

Camomile
(Matricaria chamomilla L.)

Yellow

Daisy (Anthemis tinctoria L.)

Yellow

Quercetin
Isorhamnetin
Quercetin

Yellow

Myricetin
Gallik asit
Fisetin

d o g -ro s e tre e , peach leaves, straw , p o p p y flo w e r,
chestnut, pear, spinach leaves and m allo w since it has
been know n th a t th e m ajo rity of these plants do not
contain dyestuff.
As the result of the studies, the dyestuff and dyestuff
sources used in carpets and clothes are given in Table-1

Table I :
C o lou r
Red

Dye in g re d ie n t
Carminic acid

Dye source
Cochineal

Kermesic acid

(Ductylopius coccus Costa)
Ararat kermes

Red

Carminic acid

Red

Kermesic acid

Red
Red

Kermesic acid

Sumach (Rhus coriaria L.)

Yellow

Datiscetin

Dyer's sumach
(Catinus coggrygria Scop)
Gence (Datisca cannabina L.)

Green

Apigenin
Luteolin

Weld (Reseda luteola L.)
Woad (Isatis tinctoria L.)

Indigo
Quercetin
Emodin
Rhamnetin

Indigofera tinctoria L.
Cehri (Rhamnus petiolaris Boss)

(Prophyrophora hamalı Brand)
Kermes (Kermes vermilon Plane)

Green

Carminic acid
Kermesic acid

Polish kermes
(Prophyrophora polonice LJ

Blue

Indigo

Woad (Isatis tinctoria L.)

Laccaic acids

Lac (Kerna Ia eee and
tachardia larreace Kerr)

Brown
Black

Juglon
Tannin

W alnut shell (Juglans regia L.)
Oak galls (Quercus macrolepis)

Orange

Lawson
Alizarin

Ac rön (Quercus a eg ilops)
Henna (Lawsonia inermiş L.)
Madder (Rubia tinctorium L.)

Flovokermesic acid

Red

Cehri (Rhamnus petiolaris Bioss)

Rhamnetin

d yestu ff analysis o f b o th carpets and brocades, no
evidence could be found as to the use of such plants as

Quercetin

Alizarin

Madder (Rubia tinctorium L.)

Indigofera tinctoria L.

Pseudopurpurin
Purpurin
Munjistin
Violet

Carminic acid

Violet

Kermesic acid
Indigo
Alizarin

Orange
Cochineal (Dactulupis coccus Costa
W oad(Isatis tinctoria L.)
Indigofera tinctoria I.
Madder (Rubia tinctorum L.)

Violet

Alizarin
Pseudapurpurin
Indigo

Madder (Rubia tinctorum L.)
Woad (Isatis tinctoria L.)
Indigofera tinctoria L.

Yellow

Luteolin
Apigenin

Weld (Reseda luteola L.)

Resim /Picture 1 4
Mazı gobalağı
(Q u ercu s m o cro lep is )
O ak galls

(Quercus mocrolepis)

Pseudopurpurin Weld (Reseda luteola L.)
or
Luteolin
Apigenin
Cehri (Rhamnus petiolaris Boss)
or
Quercetin
Rhamnetin
Emodin

iıtlerinddi

Prof. Dr. Rasim Efendi*
A ze rb a y c a n B a k ü M ü ze le rin d e k i D ö r t M e v sim
konulu h a lıla r ı bu m a k a le sa yesin d e a r a ş tırıc ıla rın
ve k on u ile ilg ile n e n le r in d ik k a tin e su n u y o r u z.
Yapılmış ilmî araştırmalara göre, yılın mevsimlerinin
güzel sanattaki aksinin büyük b ir tarihi vardır. Onun en
güzel örneklerine müzikte, ressamlık eserlerinde, dikme
ve dokuma işlerinde rastlıyoruz.
Güzel sanatta “ D ö rt M evsim ” konusu halıcılıkta da
kendi aksini bulmuştur. Onun şimdiye kadar belli olan en
eski örneği 16, yüzyıla aittir. Azerbaycan halıcılarının
yaptıkla rı bu hah söylenenlere göre, Şah Tahm asp
tarafından İmam Rıza makberesine armağan edilmiş ve
şim di de M eşhet şehrinin “Asatane gods” müzesinde
bulunmaktadır.
Halı sanatında “ D ö rt M evsim ” konusu özellikle 19,
yüzyılda yayılm aya başlamaktadır. Onun bu devirde
yaratılm ış örne klerine dünyanın b irço k m üzelerinde
rastlanm aktadır. Şim di Bakü şehrinde D evlet Güzel
Sanatlar M üzesi ve keza N izam i Gencevi adına bağlı
Azerbaycan Edebiyatı Müzesi’nde “ D ört Mevsim” konulu
ik i güzel halı bulunm aktadır. Bu ik i halı aynı konuya
addedilse de, onlar re s im le ri ve icrası bakım ından
b irb irle rin d e n farklanıyor. Onlara bu halıları dokuyan
ustaların ferdi yaratıcılık üslûbu ve özellikle zamanın etki
yapmış olduğu malum.
Eğer, Devlet Güzel Sanatlar M üzesi’nde bulunan
“D ö rt M evsim ” halısı 19, yüzyıl ortalarında henüz m illî
geleneklerin kuvvetli olduğu b ir zamanda yaratılmışsa,
Nizami Müzesi’ndeki halı 20, yüzyıl evvellerinde diğer bir
b e d iî ü slûb un g e liş tiğ i devre a ittir. O n la r te k n ik
özelliklerine göre de birbirind e n farklanıyor. Hakların
hiçbirinin m üellifi belli değildir.
Belli olan bilgilere göre, şimdi Devlet Güzel Sanatlar
M üzesi’nde sergilenen “ D ö rt M evsim ” halısı 1948’de
Azerbaycan D evlet Güzel Sanatlar M üzesi tarafından

B akülü Sadık Bey’den alınm ıştır. Adı geçen h a lin in
uzunluğu 3.80 m., eni 2.70 m .’dir. Hak, geniş ara (orta)
saha ve üç kurşaklı ik i nazik (ince yan) ve enli (orta)
şeritten mürekkiptir.
Halinin ara sahası özel olarak enteresan. Halinin ara
sahası diğer “ D ö rt M evsim ” halılarında olduğu g ib i
sim etrik şekilde dört kısma bölünmüştür. Bu kısımların
her birinde ayrı ayrı kompozisyonlarda yılın b ir mevsimi
akis olunmuştur. Aşağıda sağ tarafta güz mevsimi tasvir
edilmektedir. Burada güz tarla işleri yapılmakta, mahsûl
toplanmaktadır. B irin ci planda b ir köylü ailesi toprak
işlemekte ve sepinle uğraşmaktadır. İk in c i planda ise
başka b ir köylü ailesi ağaç etrafında toplanarak meyve
toplamaktadır. A rka tarafta “Tahtı Cem şit” in enkazları
g ö rü n m e k te d ir. Bu ta s v irle rin so lunda y e n i b ir
kompozisyonda kış manzarası ve rilm iştir. H er tarafta
bembeyaz kar. Çocuklar kartopu oynuyorlar. Çıplak,
yapraksız, kuru ağaçlar altında kar adamı tasvir olunmuştur.
Bundan ilave, burada birçok hayat sahneleri de verilmiştir.
Bunlardan, damının karını kürekle temizleyen kişi, eğeri
karşısına alıp götüren k işi vs. ta svirler gerçek icrası
bakımından dikkat çekmektedir.
Bu kompozisyonun fonunda yukan tarafta Azerbaycan
M im a rlık Sanatının en güzel incisi Nim etullah Bavvap
tarafından 1465 yılında Tebriz’de yapılmış Gök Cami (Yeşil
Cami verilmiştir. Haknın orta sahasının yukan sağ tarafında
ilkbahar mevsimi tasvir olunmuştur. Doğa yeşil elbise
giymiş, ağaçlar gül çiçek açmıştır. Kendi sürüsüyle otlağa
çıkmış çoban bu kompozisyona özel sıcaklık vermektedir.
Bundan ilave, burada ırmak kıyısında dinlenen b ir ihtiyar,
eşek ve ona yolculuk yapan b ir kişi de tasvir edilm iştir.
Kompozisyonun yukarı sağ kısmında yeşil çayırda
bu güzelliği seyreden sağ omuzunda su güğümü tutmuş
*
Bilimler Akademisi Yedek Üyesi, Azerbaycan Mimarlık
ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü.
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Four Seasons ICarpets
nMuseums ofUıı
Prof. Dr. Rasim E fendi*
In this article, especially the researchers will find interesting
points about Four Season Carpets exhibited in Baku Museums.

a large m iddle area and tw o thin and horizontal bands
w ith three sashes.

According to the scientific researches carried out, the

Especially the m iddle area of the carpet is charming.

reflections of seasons on fine arts have a noticeable history.

The m iddle area is symm etrically divided into four, as in

We see the best samples of these in works of music, painting,

o th e r "Four Seasons" carpets. A season of th e year is
described in different compositions, in each one of these

sewing and weaving.
"Four Seasons" them e of fine arts has also been used
in carpeting from tim e to tim e. The earliest sample known

four parts. Autum n is pictured in lower right. In this part,
farm w o rkin g

and collecting crop are show n. "Tahtı

up to date is of the 1 6th century. This carpet, w oven by

Cemshit" ruins are noted in the background. On the left,

Azerbaijani carpet makers is said to have been given to İmam

a w in te r scenery is fo rm ed in a different com position.

Riza C em etry as a gift by Shah Tahmasp and today, it is at

Snowy scenery, children playing snow ball and a snow

"A s a ta n e

man under bare and leafless trees are illustrated. Besides,

G o d s"

m useum

in th e

c ity

o f M e ş h e t.

Them e of "Four Seasons" in the art of carpet making

many scenes of daily life are given. For example, illustrations

began developing especially in the 19th century. Samples

of the man cleaning the roof of his house from snow, and

produced in this age can be seen in many museums all over

th a t of a m an carrying a saddle are especially striking

the w orld. Tw o beautiful carpets holding "Four Season"

w hen

it

is c o n s id e re d

how

re a lis tic

th e y

a re .

them e are in the Museum of State Fine Arts and Museum of

In th e u p p e r p a rt of th e b a c k g ro u n d of this

Azerbaijani Literature, both in the city of Baku. Even though

com position, there is the sky M osque (G reen M osque)

these two carpets are of the same theme, they show differences

built by N im etullah Bavvap in Tebriz in 1 4 6 5 , w hich is

in pattern and m ethod of weaving. Specific affects of the

one of the most significant works of Azerbaijani Art of

styles of the carpet makers, and especially those of the time

Architecture. The upper right part of the m iddle area of

they had been w oven can be observed in these carpets.

the carpet is spared for spring. The nature is fresh and

The "Four Seasons" carpet in the Museum of State Fine

green and there are blossoms on the trees. The shepherd

Arts had been produced around the m iddle of the 19th

o u t on th e grassland w ith his flock creates a w a rm

century, in a period during which national traditions had

atmosphere in this composition. Additionally, an old man

been dominating, while the one in the museum of Azerbaijani

resting by the river, a traveler and his donkey are also

Literature of a period in the early 20th century during which

parts of the w hole scenery.

a different style had developed in esthetics. These tw o carpets

In the upper right corner of this composition, there

differ from one another also when their technical properties

is the illustration of a yo un g girl, w ith her jug on her

a re

shoulder, w a tc h in g this sp len d id landscape. In th e

c o n s id e r e d .

B oth

c a rp e ts

a re

anonym ous.

According to available information, the "Four Seasons"

b a c k g ro u n d , th e re is again a very fam ou s w o rk of

carpet exhibited at the Museum of State Fine Arts had been

architecture; turbeh built upon the order of Elhani Olcaytu

purchased by the Museum of Azerbaijan State Fine Arts from

H udabende in the city of Sultaniye in 1 3 0 4 -1 3 1 6 . As

Sadık Bey of Baku in 1948. The length of the subject carpet

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

is 3 .80 m and the w idth is 2 .7 0 m . The carpet consists of

arış 11 / 1 9 9 7
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*
S u b stitu de M e m b e r o f A cadem y o f Sciences,
D irector of Azerbaijani A rchitecture and fine Arts Institute.

Bakü Müzelerindeki Dört Mevsim Halıları
Prof. Dr. RASİM EFENDİ

genç kız tasviri de vardır. Bu tasvirler diğer kompozisyonlarda olduğu g ib i ünlü m im a rlık abidesi zeminde
verilm iştir. Burada Elhani Olcaytu Hudabende’nin 13041316 yıllarında Sultaniye şehrinde yaptırdığı türbe tasvir
olunmuştur. Araştırmalara göre, Azerbaycan mimarisinin
en güzel örneklerinden olan bu türbe sonralar cami gibi
kullanılm ıştır. Batı Avrupa b ilg in le rin in oyunca, Azerî
m im arı Hoca A li Şah tarafından yapılan bu türbenin

kubbesi, sonralar Rönesans devrinde yapılan italya
âbidelerine kuvvetli etki yapmıştır,
Halinin orta kısmının yukan sol tarafında yazın sıcak
zamanı gösterilm ekted ir. K öylü ailesi biçine çıkmış,
erkekler biçine uğraşıyorlar, kadmlar, kızlar ise onlara
yardım ediyorlar; demetliyor, taşıyorlar. Bundan ilave,
kompozisyonda deve kervanı ve diğer tasvirler de vardır,
Diğer kompozisyonlarda olduğu gibi, bu konu da mimarlık
a b id e s i, y a n i “ M e d a in
Harabeleri” ile bitmektedir.
T a s v ir e ttiğ im iz bu
süjeli kompozisyonlar b iri
d iğ e r in d e n g ü l ç iç e k
m o t if le r in d e n t e ş k il
olunmuş süs elemanları ile
ayrılmaktadır. Bu süslerin
k e s iş t iğ i y e rd e , y a n i
merkezde baklavalı madal
yon verilmiştir. Madalyonun
için d e ün lü şair, filo z o f
Ö m e r H a yya m öze n le
süsledilmiş b ir odada genç
b ir kızla b e raber ta svir
olunmuştur. Onlar içtenlikle
o tu rm u ş sohbet ediyor,
karşılarında ise şerbet ve
meyva vardır. Kızın elinde,
üzerinde insan tasviri olan
b ir kadeh (küze var. Bu
ta sviri içine alan m adal
yonun yedek kısım ında
Ö m er H ayyam ’ın hayat
gerçekliğine dair ik i rubaisi
yazılmıştır. Bunlann birinde:
“Bu küze de zamanla benim
g ib i gözü ya şla r d ö k e r
(ağlar) b ir aşık olmuştur,
b ir g ü z e lin z ü lfü n ü n
kemendinde esir olmuştur,
onun boğazında gördüğü
nüz bu el aynı e ld ir ya,
v a k itle , y a r boğazın da
olm uştur” diyor.
Konusu geçen halinin
şeridi de ara sahası g ib i
re n g â re n k ve süslüdür.
Şeridin en enterasan kısmı
on u n ü z e rin e b a k ış ık
(sim etri oluş) şekilde yer
almış tasvirlerdir. Burada
şerit boyu sekiz madalyon
y e r a lm ış tır. B u n la rd a ,
“Adem
ve
H avva” ,
“ İ b r a h i m ’ in K u r b a n
Verilmesi” , ünlü Azerbaycan
şairi N izam i Gencevi’nin

Four Seasons Carpets In The Museums of Baku
Prof. Dr. RASİM EFENDİ

understood from th e researches, these turbeh's, w hich

On the base, scenes of the four seasons are pictured. The

are th e m o st d is tin g u is h e d sam ples o f A z e rb a ija n i

season illustrations are separated in the center of the carpet.

a rc h ite c tu re , have been used as m osques la te r o n.

Inside this medallion is an illustration like those encountered

According to European experts, the dom e of this turbeh,

on the "Taht-ı Cemşit" embossed designs.

th e arch itect of w h ich is Hoca Ali Shah, has strongly

Here, King Dara and the accompanying people are

influenced th e Italian architecture of Renaissance period.

illustrated. The illustrations are calm and big, matching the

In the upper left part of the middle area, hot summer

style of the art of the period, just like in the art of Ancient

is described; the village people are out on harvest; the men

Egypt and Mesopotam ia, Dara's figure is very big w hen

doing the work and the wom en helping them by doing the

compared with others, and is given like a person possessing

bundles and carrying them. There is also a camel caravan in

extra-ordinary powers. This big medallion ends with twelve

this composition. This composition is completed with "Medain

pieced diamond-like ornamentation. In each of these pieces,

Ruins", an architectural masterpiece, in the background.

the descriptions of the months of the Seljuk calendar are

These com positions are isolated from one a n o th er

illustrated, such as aries, taunus, scotpio, camcer, piscen, etc.

w ith o rn a m e n ta tio n consisting of flo w e r m otifs. In the

As in other "Four Seasons" carpes, the seasons of the

center w h ere these o rn a m e n ta tio n cross, is a d ia m o n d

year are placed on the sides of the middle area. Unlike the

shaped m edallion. W ithin m edallion, the celebrated poet

"Four Seasons" carpets in the Azerbaijan State Museum of

and philo so p her Ö m e r H ayyam is pictu red in a room

Fine Arts, instead of daily life scenes, mostly architectural

w ith a yo un g girl. T he girl is holding a glass bearing a

monuments, (Gök Mosque, Median Ruins, Sultaniye Turbeh,

human figure. Two quatrains of Ö m er Hayyam, concerning

Taht-ı Cem şit Palace Ruins) constitute the basis of the

his philosophy of life, are w ritte n on the background of

illustrations of these carpets.

this m edallion holding the described com position. O ne

O n this carpet, the description elements determining

of the quatrains says: "This glass has also been a lover in

the seasons of the year are mostly shown w ith symbols

tears like me once, had been a slave of a beauty's lovelock,

on the border. For exam ple, the eagle m otif symbolizes

the hand you see on his th ro at n ow is the same w ith the

crop festival w hile th e struggle of th e soldiers w ith the

one th a t had been by the lovers neck".

lion stands for the fertility and abundance of the seasonal

The band of the subject carpet is as colorful and as

festivals. An interesting p oin t a b o u t th e carpet is th e

much garnished as the m iddle area. The most impressive

illustrations on its four corners. O n the left below corner

point about the band is symm etric illustrations placed on

is an "Adam & Eve" scene, on the right is "M usa and

it. There are eight medallions along the band. "Adam and

Sina M o u n ta in ". O n the above corners, on the right is

Eve", "Sacrifice of A braham " and scenes from "Laila and

the "Sacrifying of Abraham " and on the left is "M usa as

Mecnun" and "Hüsrev and Shirin" of the famous Azerbaijani

shepherd". The pictures on the twelve medallions placed

p o e t N izam i Gencevi are illustrated. O n th e sym m etry

beside the border, on the inner area side, are also striking.

lines, there are "Struggle w ith the Tiger" figure from the

Six of these m edallions are spanned for M idya soldiers

"Thaty C em shit" m o n u m e n t on the upper part and on

w hile the famous poet, M athem atician and philosopher

the lower part, celebrated Firdevsi, Sadi and Hafız. Pastoral

Ö m er Hayyam, world-wide known Azerbaijani poet Nizami

and various animal motifs are used on the rest of the band.

Gencevi and Masters of Literature Firdevsi, Hafız and Sadi

Even th o ug h the subject carpet is similar to m iddle

are p ictu red , fro m b o tto m to to p , on th e o th e r six.

age m iniatures from the artistic p oin t of view, it reveals

M o s t of th e illustrations have been copied from

many innovations, like those obviously noted in illustrations

p ain ting books published in various countries during

of vital objects, precise w eavin g of hum an figures and

the end of 1 9th and the beginning of the 20th centuries.

esp ecially in p ic tu rin g of a rc h ite c tu ra l m o n u m e n ts .

In accordance w ith the inform ation provided by Donald

The carpet has been woven in the style of Tebriz school

Vilber, one of these resources is the painting book named

of Southern Azerbaijan. The pile thickness is 5m m . Red, gold

"Persian M o n u m e n ts " published in Bom bay, in 1 8 9 6 .

and yellow are colors most frequently used in the motifs.

T h e "F o u r Seasons" c a rp e t in th e A z e rb a ija n

Even though the "Four Seasons" carpet exhibited in

Literature Museums differs from the other "Four Seasons"

th e A zerb aijan i L iteratu re M u s e u m is sim ilar to th a t

carpets w ith respect to its general color scheme. Cold

exhibited in the M useum of Fine Arts from th e p oin t of

colors (b lu e , e tc .) are used m o re in this c a rp e t.

th e m e , th ey differ w h en com position, illustrations and
orn am en tin g motifs are concerned.
The width of the carpet in 2 .5 0 rn, the length 3.22 rn,

A few carpets, which are com pletely a repetition of
these, have been w oven in Azerbaijan, especially in the
capital, Tebriz, during the same period. These samples are

pile thickness 4 m m , intensity 8 0 x 8 0 and the area is a little

in European Museums, today, (See Halı Magazine published

over 8 square meters. There are over 5 million knots on the

in London and Heimtex magazine published in Frankfurt).

carpet, being 64 in each square centimeters, lt has been

These tw o Azerbaijani carpets in the Baku museums

understood from the writing on the carpet that it had been

are precious resources showing the close relation of the art

woven in 1901. This "Four Seasons" carpet also consists of

of carpet weaving w ith people, their traditions, cultures,

three lanes and a wide base, like the one mentioned above.

history and nature.

Bakü Müzelerindeki Dört Mevsim Halıları
Prof. Dr. RASİM EFENDİ

“ Leyla ve M ecnun” , “ Hüsrev ve Şirin” manzumelerinden
alınmış sahneler tasvir edilmiştir. Simetri okları üzerine
yukanda “Taht-ı Cemşit” abidesi’nin “ Kaplanla Mücadele”
figürü, aşağıda, sağda ve solda ise ünlü söz ustaları;
Firdevsi, Sadi ve Hafız ve rilm iştir. Ara şeridin kalan
kısım larında oynak şekilli nebati nakışlardan ve çeşitli
hayvan figürleri kullanılmıştır.
Konusu geçen halı sanatkârlık bakımından orta yüzyıl
minyatür sanatına yakın olsa da burada birçok yenilikler
k e n d in i g ö s te rm e k te d ir. O n la r hayat n e sn e le rin in
tasvirlerinde, insan fig ü rle rin in dakik işlenmesinde ve
ö z e llik le m im a rlık â b id e le rin in re sm in de apaydın
görünmektedir.
Halı, Güney Azerbaycan’ın Tebriz O kulu’na hasolan
bediî ve teknoloji T ü rk bat tarzında dokunmuştur. Onun
b ir metrekaresinde 2500 ilm ik yer almıştır. Hav kalınlığı
5 m m .’dir. Tasviri ve ornöman m otiflerin çözülmesinde
k ırm ız ı, a ltın sarısı ve sarı re n k le r a va n ta jlıd ır.
Ş im di N izam i Gencevî adına bağlı Azerbaycan
Edebiyatı Müzesi’nde bulundurulan “D ört Mevsim” halısı
konu bakımından Güzel Sanatlar M üzesi’nde sergilenen
halıya benzese de ondan kompozisyon, tasviri ve ornöman
motifleriyle farklılık göstermektedir.
Halinin eni 2.5 m., uzunluğu 3.22 m., hav kalınlığı 4
mm., sıklığı 80 x 80, genel sahası 8 metrekareden biraz
fazladır. Onun her santimetrekaresinde 64 ilm ik vardır.
Genellikle, halıda 5 milyondan fazla ilm ik bulunmaktadır.
Üzerindeki yazıdan onun 1318 yılı Hicri, yani 1901 yılında
dokunduğu belli olmaktadır. Bu “ D ö rt M evsim” halısı da
yukanda adı geçen halı gibi üç şeritli ve geniş ara sahadan
mürekkiptir. Halinin ara sahasında yukarıda bahsi geçen
konuya benzer doğanın dört mevsim sahneleri verilmiştir.
Yılın m evsim leri burada diğer halıdan farklı merkezde
yer alan on iki dilim li madalyonla dört kısma aynlmaktadır.
Bu b ü y ü k m adalyonun iç e ris in d e “T aht-ı C e m şit”
k a b a rtm a la rın d a ra s tla n a n ta s v ir y e r a lm ış tır.
Burada Ehemeni padişahı Dara ve ona refakat eden
kişiler tasvir olunmuştur. Tasvirler aynı devrin sanat tarzına
hasolan b ir şekilde sakin, kocaman, lakonik (özlü) icra
olunmuştur. Dara’nm fig ürü eski Mısır, Mezopotamya
güzel sanatında olduğu gibi diğer figürlere oranla hayli
büyük, olağanüstü kuvvete sahip b ir kişi gibi verilm iştir.
Bu büyük madalyon on ik i d ilim li baklavari süslemelerle
bitmektedir. Onlann herbirinde Selçuklu takviminde yılın
aylanna verilen tasvirler; koç, boğa, akrep, yengeç, balık,
terazi vs. akis olunmuştur.
D iğe r “ D ö rt M evsim ” Halılarında olduğu g ibi bu
halıda da yılın mevsim leri ara sahanın yan kısımlarında
yerleştirilm iştir. Fakat Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar
M üzesi’ndeki “ D ö rt M evsim ” halısına oranla burada
tasvirlerin temelini hayat sahneleri değil, daha çok mimari
abideleri (Gök Cami, Medain enkazlan, Sultaniye Türbesi
ve Taht-ı Cemşit Sarayı’nın enkazları) teşkil etmektedir.
Bu halıda y ılın m e v s im le rin i b e lirle y e n ta svir
elemanları daha çok remzi işaretlerle şeritte verilm iştir.
Ö rneğin hayvanlar üzerine tasvir edilen ka rta l m otifi

mahsül-ürün bayramıdır, kûzelerin tasviri güz bayramına
aittir, cengaverin aslanla yanlız başına savaşı mevsim
bayramlarında geçirilen b olluk ve zenginliğe işarettir.
H alinin enterasan kısım larından b iri, onun d ö rt
köşesinde verilmiş tasvirlerdir. Burada aşağıda solda “Adem
ve Havva” , sağda “ Musa ve Sina Dağı” , yukarıda sağda
“ İbrahim ’in Kurban Verilmesi” , solda “ Musa’nın Çobanlık
Yapması” sahneleri vardır.
Bundan ilave şeridin ara sahaya yakın olan yerlerinde
verilm iş on ik i adet madalyonların da resim leri dikkat
çekmektedir. Bu madalyonlann alti tanesinde Midya erleri,
diğer altısına oranla büyüğü ise sağdan yukarıya doğru
ünlü şair, matematik ve filozof Ömer Hayyam, dünyaca
ünlü, tanınmış Azerbaycan şairi Nizami Gencevi, büyük
söz üstatları Firdevsi, Hafız ve Sadi tasvir edilm iştir.
Halıda çeşitli türde yazı ö rn e kle ri de maharetle
kullanılmıştır. Burada Arap hattının neshi ve neteliğ çeşidi
ve eski Midya kavimlerinin yazışma vesilesi olan mihiden
örnekler vardır.
Bir kelimeyle söylersek, bu halıda halk sanatına hasolan
sadelik, söylenmeli gerçek elemanlar azdır. Tasvirlerin
çoğu 19, yüzyılın sonları, 20, yüzyılın evvelerinde çeşitli
m e m le k e tle rd e k itle h a lin d e ya yım la n m ış re sim
defterlerinden kopya edilmiştir. Böyle kaynaklardan biri
Donald V ilb e r’in ve rd iğ i b ilg ile re göre 1896 yılında
Bombay’da basılmış İran Abideleri adlı resim defteridir.
Nizami Gencevi adına bağlı Azerbaycan Edebiyatı
Müzesi’ndeki “D ört Mevsim” Halısı genel rengi bakımından
da diğer “D ört Mevsim” halısından farklılık göstermektedir.
Burada soğuk renkler (mavi, şekeri vs.) daha artık avantajlı.
Bu özlüye, lakonikliğe rağmen halıda olan şiirlerden belli
ya, “burada yaklaşık ik i yüz renk birbirine kavuşmuştur” .
Yapılmış ilm î araştırmalara göre, bu halı yüksek
sanatkârlıkla icra olunm uştur. Güney Azerbaycan’da,
özellikle, onun başkenti Tebriz’de aynı yüzyıllarda bu haklan
büsbütün tekrarlayan birkaç halı da dokunmuştur. Şimdi
onun örnekleri Avrupa müzelerindedir.1
Gözden geçirdiğimiz bu iki halının, b ir halinin ürünü
olmadığı açıktır. Onun yaranmasına birkaç kişi dokumacı
ve ressamlar da iştirak etmişler. Böylece, Bakü Müzelerinde
bulundurulan bu iki Azerbaycan halısı, halı sanatının uzak
mazilerden halkla, onun ö rf ve geleneği, kültürü, tarihi,
doğasıyla sıkı bağlılığını gösteren kıymetli kaynaktır, mm
KAYNAKÇA:)

MÜCÎRİ, Cafer, “Azerbaycan Sanat Hazinesi’nin Ender
İncilerinden”, N izam i Adına Bağlı Azerbaycan Edebiyatı
M üzesi’nin Eserleri, Bakü 1978, No: 4.
EFENDİ, Rasim, Azerbaycan Dekor Tatbiki Sanatlar, Bakü 1976.
EFENDİ, Rasim, Çes Tapis Quinous Content L ’azerbaidjan,
Connaissance des arts, Paris 1982, No: 370,
TAGIYEVA, Röyya, A zerbaycan’ın Süjeli H alıları, Bakü 1988.
I.
Bkz., İngiltere’nin Londra kentinde yayımlanan Halı
ve Almanya’nın Frankfurt kentinde basılan H eimtex Dergileri.
ariş 1 1 / 1 9 9 7

m
Erol Kalender**
Ö zellikle halı m otiflerinin ikonografik yoru m u son
y ılla rd a a ra ştırıc ıla rın üzerinde durduğu b ir konudur.
Bıı m a k a le d e , a n a h ta r d e lik li secca d elerd e g ö rü len
a n a h ta r k a v ra m ın ın İslâm ikon ografisin deki y e ri ve
ö n e m i â y e t ve s û r e le r in ış ığ ın d a ele a lın m ış tır .
İb ra h im Paşa Sarayı’nda, T ü rk -İs lâ m E s e rle ri
Müzesinin yerli ve yabancı müzelerle gerçekleştirdiği 1318. Yüzyıl Türk Halıları Sergisi T ü rk halılannın ihtişamını
gözler önüne serm işti. Bu sergide yer alan birçok halı
arasından anahtar deliği motifli seccadeler adından dolayı
ilg i çekm işti. Bu adlandırma yalnızca anahtar deliğine
benzediği için ilim adamları tarafından mı, yoksa halıyı
dokuyanlar ya da kullananlar tarafından mı verilm işti?
A n a h ta rın ik o n o g r a fik b ir a n la m ı v a r m ıy d ı? 1
1490-1520 arasında ve hatta yüzyıl ortalarına kadar
Venedik ve Kuzey İtalya resim lerinde, Bellini, Holbein,
Pierro della Francesca gibi bazı ressamlann resimlerinde
o
anahtar delikli seccadeler görülmektedir. Bu gruptan bazı
halılann Bellini’nin eserlerinde görülmesi nedeni ile Bellini
A n ah tar D elikli H alılar kavramı dahi ortaya atılmıştır. '
Vakıflar M üzesi’ndeki 4 adet anahtar d e lik li seccade
B alpınar ve H irs c h tarafından ya yın la n m ıştır.4 Bu
se cca de le rin A n a d o lu ’dan başka K uze yba tı İran,
Azerbaycan ve daha sonraki yüzyıllarda Kazak Halılannda0
benimsenen b ir form olduğu görülm ektedir.*1 M ihrap
n iş in in çoğu zam anda ayak basılan b ö lü m ü n ü n
genişleyerek b ir anahtar deliği görüntüsü verdiği anahtar
delikli seccadelerden İstanbul Vakıflar Halı M üzesi’nde
y e r alan A-121 envanter n u m a ra lı 306 x 196 cm.
ölçüsündeki, 15-16. yy. halısı (Resim I) Doğu Anadolu’da
b ir m erkezde dokunm uş o lm a lıd ır/ A n a h ta r d elikli
seccadelerden İstanbul Vakıflar Müzesi’nde yer alan A-339
envanter numaralı 176 x 137 cm. ölçüsündeki 17, yy. halısı
(Resim 2) ise Konya’da dokunm uş olm alıdır.8 H alılar
kırm ızı zemin üzerinde orta eksende ç ift taraflı mavi

anahtar deliği formunda yapılmıştir. Tam ortada dört yönü
simgeleyen yıldızvarî b ir kompozisyon bulunmaktadır.9
Kenar bordürleri iri yapraklar çevrelemektedir. Halılarda
ilk dikkati çeken kompozisyon orta eksene yerleştirilm iş
anahtar deliği kompozisyonudur. Peki nedir anahtar delikli
seccadenin anlamı?
Bu kom pozisyonun seccadelerde g ö rü lm e si ve
bunların daha çok cami ve türbelerden getirilm iş olması
bunların dinî anlamlar taşıdığını akla g e tirm ektedir.10
** Başbakanlık Atatürk Kültür M erkezi Uzmanı.
*
Bu yazının hazırlanmasında beni görüşleri ile destekleyen
Sayın Prof. Dr. Sadık Tural’a teşekkür ederim.
1. Anahtar kavramının ikonografik anlamı için bkz.
Robert Skelton, “imperial Symbolism in Mughal Painting”, P.P.
Soucek (Ed.), Content and Context o f Visual A rts in the Islamic
World, NewYork 1988, pp. 177-191.
2 . Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul
1987, s.146-148, çizim 32, Resim 46-48; Belkıs Balpınar - Udo
Hırsch, Carpets o f Vakıflar Museum istanbul, Wesel 1988, p. 212.
3 . John Mills, “Love and understanding: A Personal
Choice from the Orient Stars Collection”, The Halı Annual 1994,
London 1994, pp. 25-33.
4 . Balpınar-Hirsch 1988: 74-80, 212-219.
5 . Konu ile ilgili olarak aynca bkz. Şerare Yetkin, Early
Caucasian Carpets in Turkey, London 1978; Cristopher Alexandr,
A Foreshadowing o f 2 1st Century A rt: The Color and very Early
Turkish Carpets, Oxford 1993, pp. 286-289.

6 . Balpınar-Hirsch 1988:74.
7 . Nazan Ölçer- Volkmar Enderlein - Ferenc Batari John Mills, Turkish Carpets from the 13th - 18th Centuries (Yay.
Ahmet Ertuğ), Milan-Padova 1996, p.190.
8 . Ölçer 1996:192.
9 . Halılarda yıldızvarî kompozisyon ikonografisi konusunda
aynca bkz. Beyhan Karamağaralı, “Bir Konya Halısı Hakkında”,
Arış, I, Mart 1997, s. 112-117.
1 0 . Sergide yer alan 12 anahtar delikli seccadelerin l ’i
Tekirdağ Sinan Ağa Camii’nden, l ’i İstanbul Haseki Hürrem
Külliyesi’nden, 5’i Sivrihisar Şeyh Baba Yusuf Camii’nden, 3’ü
Divriği Ulu Camii’nden ve 2’si Konya Aleaddin Keykubad
Türbesi’nden getirtilmiştir.
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An Iconographİc Essay On
Resim/Picture I
Anahtar D e lik li Doğu Anadolu Halısı,
15-16. yy. Sivas-Divriği Ulu Camii’nden,
306x196 cm., İstanbul Vakıflar Müzesi,
Env. No: A-121 (Ö lçe r 1996:190).
Prayer Carpets w ith a keyhole, Eastern
Anatolia, From Ulu Camii, Divriği-Sivas.

Erol K a le n d e r**
Iconographİc explanations of the
carpet patterns recently became to be
a popular topic am ong the researcers.
In this article, key concept of the keyhole
ray mg rugs is reviewed in the light of
he ' rses and S и ra s.
3th-18th Century Turkish Carpets
bition, realised with the participation
of local and fo reign museum s by the
T u rk is h -ls la m ic W orks M u s e u m

at

İbrahim Pasha Palace, had revealed the
m ag n ificen ce of th e Turkish carpets.
Am ong

all

o th e r c a rp e ts

a t th e

e x h ib itio n , praying rugs with keyhole

motif attracted most attention because
of their nam e. Was this nam e given by
th e scientists, or by a w eaver, or just
by a user, because of the resemblance?
And, did this key carry an iconographic
m eaning?1
Between 1 4 9 0 -1 5 2 0 and even until
mid-century, such Venice and Northern
Italy paintings by Bellini, H olbein and
Pierro della Francesca included praying
rugs with keyhole motifs.2 As such carpets
have been seen m o stly in B ellini's
paintings, concept of Bellini Carpets with

Keyhole arose.3 Four (4 ) praying rugs
w ith keyhole motifs at Vakıflar Museum
İs ta n b u l

have

been

in c lu d e d

in

publications by Balpinar and Hirsch.4
lt has also been observed th a t those praying rugs ıs a
fo rm em braced by N orth w estern Iran, Azerbaijan and
th ro u g h th e n ext centuries by Kazak carpets5, along
w ith A natolia.6

■

** Specialist, Atatürk Culture Center,
* I w ould like to extend my gratitudes to Dr. Tural w ho
supported me w ith his com m ents w hile w ritin g the article.

\nahtar Delikli Seccadeler Üzerine İk on o gra fi Bir Deneme
EROL KALENDER

Türk-İslâm sanatının biçimleniş ve ortaya çıkışında etkili
olan K ur’an-ı Kerim'de yer alan bazı âyetler bu seccadelerin
anlamlarına açıklık getirmektedir.
E n’am Sûresi 59, âyette (K u r’an 6/59) “ Gayb’ın
(görünmez), bilginin anahtarları, O’nun yanındadır, onlan
O’ndan başkası bilmez. (O) karada ve denizde olan her
şeyi bilir. Düşen b ir yaprak -ki mutlaka onu bilir- yerin
karanlıklan içinde gömülen dane, yaş ve kuru hiç b ir şey
yoktur ki apaçık bir Kitap’ta olmasın” yazmaktadır.11Allah’ın
sıfatlannı belirten âyetlerden biri olan bu âyette “mefteh”
m im ’in fethiyle ismi mekân, açılacak yer demektir, m im ’in
kesriyle de “miftah” gibi ismi âlet olup anahtar demektir.12
Yazır bu âyeti şöyle açıklamaktadır: ‘Yani daha açılmamış,
vücuda gelmemiş, bizim ilm im iz taalluk etmemiş o kadar
gayb hazineleri vardır k i bütün bunların kapıları veya
anahtarları ancak A 11 1 ’

R esim /P icture 2
Anahtar D elikli
Konya Halısı,
17, yy. Sivas-Divriği
Ulu Camii’nden,
176x137 cm .,
İstanbul Vakıflar
Müzesi,
Env. No: A-339
(Ölçer 1996:192).
Prayer Carpets w ith
a keyhole, Konya,
From Ulu Cam ii,
Divriği-Sivas.

K u r’an'ın ilk sûresi Fatiha ise, feth kökünden gelir
ve fatih “açan” demektir,13 aynca “Fatihasız namaz yoktur”
hadisi hemen herkesçe bilinmektedir.14 Fatiha, yani kitap
ve kapı gibi açılabilecek şeylerin evveli anlamlarını taşır.
E n ’am sûresi 44, âyette (Kur’an 6/44) “ Kendilerine
yapılan uyanlan unutunca, üzerlerine herşeyin kapılarını
açıverdik” ; A ’ra f sûresi 40, âyette (K u r’an 7/40) “ Bizim
âyetlerim izi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül
etmeyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak
ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete

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

11. Süleyman Ateş, K ur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Ankara
1975, s.133.
1 2 . Elmalı’li Muhammed Hamdi Yazır, Hak D ini K u r’an
D ili, 10 cilt, İstanbul 1982, s. 1947.
1 3 . Skelton 1988:183.
1 4 . Yazır 1982: 7.

An lconographic Essay On Keyhole Praying Rugs
EROL KALENDER

Two of them were brought from Divriği Ulu Mosque

"Gardens of Eternity, w hose doors will (ever) be open

and they have been exhibited at Vakıflar Museum İstanbul.

to th e m .". Verse 2 of Fatir or Melâike (Koran 3 5 /2 ) talks

First of those carpets (Picture I ) must have been woven

of "w h at Allah out of His Mercy doth bestow on mankind

in Eastern Anatolia in 15 th -l 6th centuries7, whereas the

none can w ith h o ld ". Verse 71 of Z ü m e r (Koran 3 9 /7 1 )

o th er one (Picture 2 ) must have been w oven in Konya

reads as follows "The Unbelievers will be led to Hell in

in I 7th century8. O n the carpets, two-sided blue keyhole

groups: u n til, w h e n arrive, th e re , its gates w ill be

fo rm was w o ven at th e m e d iu m on a red g ro u n d . At

o p e n e d .." and Verse 73 of th e sam e sura says "And

the centre, there is a star-like com position symbolising

those w h o feared th eir Lord will be led to the Garden

four directions9. M argin bordures are surrounded w ith

in groups: until behold, th ey arrive there; its gates will

big leaves. The first com position th a t call a tte n tio n is

be opened; and its keepers will say: Peace be upon you!

the keyhole com position placed at the m e d iu m . Then,

W ell have ye done! Enter ye here, to d w ell th e re in ".

w h a t is the m ean in g of a praying rug w ith a keyhole

Verse 19 of N ebe (Koran 7 8 /1 9 ) says And the heavens

motif?

shall be opened as if there w ere doors".

T h a t this com position is observed on praying rugs

As seen from all those verses, th e keys are in the

which are mostly brought from the mosques and tom bs

hands of Allah. He opens every door He wishes and He

reminds one th at this composition is possessing religious

knows everything. The keys of Hell and Heaven are also

and theological m eanings.10 Some verses of the Koran,

in His hands. Thus, praying rugs with keyhole motifs for

having an effective im pact on the form ation and shaping

opening the doors of Heaven or rem inding doors of Hell

of the Turkish-lslamic Art, clarify th e m eaning of those

to those w h o are perform ing the nam az reflect the high

praying rugs.

cultural structure of the a g e 15.

Verse 5 9 of Al-Anaam Sura reads as follows (Koran

The leaves m entioned in Verse 59 of Al-Anaam ("H e

6 /5 9 ): "With Him are the keys of the Unseen, the treasures

know eth w h atever there is on the earth and in the sea.

th a t none know eth but He. He know eth w hatever there

N o t a leaf doth fall but w ith His know ledge") have been

is on th e earth and in the sea. N o t a leaf doth fall but

e m b ro id e re d on th e bordures w ith big m otifs. Both

w ith His know ledge: there is not a grain in the darkness

D ivriği carpets reflect several abstract concepts as to

(o r depths) of the earth, nor anything fresh or dry, but

"on the earth and in the sea". In Iran, Four Gardens (Çar

is (inscribed) in a Record clear."11 This verse, giving the

Bag) Carpets th a t resemble to w a te r channels, gardens

names of Allah, includes such letters (mim) w ith various

and th e Garden of H eaven 16 are very fam ous and they

use of w h ich w ill lead to tw o d iffe re n t m ean in g s as

have been disseminated to variuos museum thro u gh o u t

mefteh m e a n in g 'a place to be o p e n e d ' and miftah

the w o rld . O n Four Gardens Carpets, at th e m e d iu m ,

m ean in g 'k e y '.12 Yazır explains this verse as follows:

th e fo u n ta in w ith fishes and ducks inside divides the

"There are such unseen treasures th a t have n o t been

c a rp e t in to fo u r w ith w a te r channels and b ea u tifu l

opened or seen th a t doors or keys of those treasures are

g ardens w ith flow ers are placed inside those parts.

only in the hands on Allah".

O n e of those carpets is e x h ib ited at G lasgow Art

The first sura of the Koran, Fatiha, comes from fth

Gallery (Picture 3 ).17 The fountain and channels on the

root in Arabic language and fatih (c o n q u e ro r) means

m e d iu m are show n using lig h t b lu e c o lo u r w ith a

"w h o /w h ic h o p e n s "13. Furtherm ore, everyone knows

naturalistic approach. O n both Divriği carpets, keyholes

th a t th ere can be no nam az (ritual w o rsh ip ) w ith o u t

are show n using blue colour. Keyhole co m position is

Fatiha as also expressed by M o h a m m e d .14 Fatiha has

similar to the fountain shape in Picture 3 and to the one

the m eaning of b eginning of th e things to be opened

placed in Acaib'ül Mahlukai (Picture 4 ) miniature produced

such as book or door.

during th e M u g h a l P eriod18. Thus, w a te r d e te rm in e d

Verse 4 4 of A l-A naam Sura (Koran 6 /4 4 ) reads as

using blue colour at the m edium of Divriği carpets should

follows: But w h e n th ey fo rg o t th e w a rn in g th e y had

describe the sea referring to the Koran. This should not

received, We opened to th em the gates of all things,...".

be considered an unusual th in g . H eaven -d escrib in g

Verse 4 0 of A'raf Sura (Koran 7 /4 0 ) says "To those w h o

carpets flourished in a naturalistic approach in Iran have

reject O u r Signs and tre a t th e m w ith arrog an ce, no

been dealt w ith conceptually in Anatolia due to Islamic

opening will there be of th e gates of Heaven, nor they

Arts. These carpets, having fully similar features w ith the

enter the G arden, until the camel can pass through the

verse 5 9 of Al-Anaam, are samples showing the richness

eye of the needle". Verse 9 6 of A'raf Sura (Koran 7 /9 6 )

of Turkish Art. The individuals w ho had ordered or woven

reads as follows: "If the p eop le of the tow ns had but

those praying rugs during 15th-1 7th centuries, should

believed and feared Allah, W e should indeed have opened

have know n th e m ean in g of th e m . Looking at w h ere

o u t to th e m all kinds of blessings fro m heaven and

th o se carp ets are c o m in g fro m , this thesis is also

earth ;..". Verse 14 of Hicr Sura (Koran 1 5 /1 4 ) reads as

supported by the idea th at those places are also cultural

follows: "Even if W e open ed o u t to th e m a g ate from

centres of the t i m e . »

heaven, and th ey w ere to continue (all day) ascending
therein.". Verse 5 0 of Sad (Koran 3 8 /5 0 ) reads as follows:
arış 11/ 1 9 9 7

Л

Anahtar Delikli Seccadeler İzerine İkonografik Bir Deneme
EROL KALENDER

giremeyeceklerdir” ; Л ’ra/sûresi 96, âyette (K u r’an 7/96)
“ (O) ülkelerin halkı inanıp (kötülüklerden) korunsalardı,
elbette üzerlerine gökten ve yerden bo llu klar açardık;
H icr sûresi 14, âyette (K ur’an 15/14) “ Onlara gökten b ir
kapı açsak da oraya çıkacak olsalardı” ; Sad sûresi 50,
âyette (K u r’an 38/50) “ Kapıları kendilerine açılmış Adn
cennetleri” ; F atır veya M elâike sûresi 2. âyette ÇK u r’an
35/2) “Allah insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olmaz”;
Züm er sûresi 71, âyette (K u r’an 39/71) “ İnkar edenler
bölük bölük cehenneme sürüldüler, oraya geldikleri zaman
cehennemin kapıları a çıldı...” ; Z üm er sûresi 73, âyette
(Kur’an 39/73) “Rablerinin azabından korunanlarda bölük
bölük cennete sevkedildiler. Kapıları daha önce açılmış
bulunan cennete vardıklarında onun bekçileri onlara ‘selam
size (ne) hoşsunuz, ebedi kalm ak üzere buraya g irin ’
dediler” ; Nebe sûresi 19, âyette (.K u r’an 78/19) “ gök
açılmış, kapı kapı olm uştur” yazmaktadır.
K u r’an-ı Kerim ’de yer alan bu âyetler, anahtar delikli
seccadelerin sembolizmi için yeterince bilgi vermektedir.
Bütün bu âyetlerden anlaşılmaktadır ki anahtarlar Allah’ın
elindedir. O her istediği kapıyı açar, O her şeyi bilir. Cennet
ve cehennemin anahtarları da onun elindedir. Öyleyse bu
seccadelerde namaz kılan kişiye cehennemin kapılarını

R esim /P icture 3
Sulan, bitkileri ve hayvanlan ile bir bahçeyi tasvir eden İran Halısı,
17, yüzyıl sonu, 527 x 425 cm ., Burrel Koleksiyonu, Glasgow A rt
G allery and M useum, (Beattie 1976:33; Ford 1989: 145).
The W agner Garden Carpet, late 1 7th century, North Persian,
The Burrel Collection, Glasgow Art Gallery and Museum Inv. 9-2.

hatırlatan, ama daha çok cennetin kapılarını açmaya
yarayan bu a n a h ta r delikli seccadeler dönem inin dinî
anlayışını yansıtmaktadır. Tasavvufta’da miftah yani anahtar
kavramı önemli rol oynamıştır. M iftah’ül Kulûb (Kalblerin
A n a h ta rı) adlı risalelerin okunduğu b ilin m e k te d ir.15
Tekrar En’am sûresinin 59, âyetine dönersek, “ (O)
karada ve denizde olan herşeyi bilir. Düşen b ir yaprak ki
onu b ilir” âyetinde adı geçen yapraklar da bordürlerde
irice işlenen yapraklar olmalıdır.
İran’da su kanallan ve bahçeleri ile cennet bahçelerini
andıran D ört Bahçe (Çar Beg) Halıları bilinm ektedir ve
bunlar bugün dünyanın çeşitli müzelerine dağılmıştır.16
Cenneti tasvirleyen D ö rt Bahçe Halılannda orta eksende
içinde balık ve ördeklerin bulunduğu havuz, su kanallan
ile halıyı dörde bölm ekte ve kalan bu bölüm ler içinde
çiçe kle r bulunan güzel bahçeler yer alm aktadır. Bu
1V
halılardan biri Glasgow A rt Gallery’de yer almaktadır
(Resim 3). Orta eksendeki havuz ve kanallar naturalist
b ir şekilde açık mavi renkle gösterilmiştir. Her ik i Divriği
halısında da anahtar içle ri mavi renkle gösterilm iştir.
Anahtar deliği kompozisyonu H int-Türk İm paratorluğu
döneminde yapılmış A caib’ül M ahlukat m inyatüründeki
havuz biçimiyle (Resim 4) ve Resim 3’teki havuz biçimiyle
benzerlik gösterm ektedir.18 O halde D ivriğ i Halılarının
orta ekseninde mavi ile belirtilen bölüm suyu, K u r’an'a
atıfla denizi tasvir ediyor olmalıdır.
Bu bize yabancı gelmemelidir. İran’da naturalist b ir
şekilde ortaya çıkan cennet tasvirli halıların Anadolu’da
anahtar delikli seccadelerde görüldüğü gibi İslâm Sanatına
bağlı olan kurallara uygun olarak ortaya çıktığı kabul
edilebilir.
En’am sûresinin 59, âyetiyle baştan sona örtüşen bu
halılar T ü rk Sanatının zenginliğini ortaya koyan örnekler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakların geldiği yerlere
bakıldığında, buraların en te le ktü e l düzeyde b ir k ü ltü r
merkezi olmalan, 15-17, yüzyıllarda bu seccadeleri sipariş
verenlerin ya da dokuyanların bu halıların anlamlarını
biliyor olduklarını düşündürmektedir. 4 »
■-------------------------------------------------------------------------------------

1 5 . El-Нас Mehmed Nuri Şemsüddin el Nakşibendî,
Tam M iftâh-ül-K ulûb: K a lb lerin A n a h ta rı, İstanbul 1976.
1 6 . P.R.J. Ford, O rien tal Carpets Design: A G uide to
T raditional Motifs, Pattern and Symbols, London 1989 (1981),

pp. 144-151.
1 7 . May. H. Beattie, Carpets of Central Persia with Special
References to the Rugs o f K irm an, Westerham 1976, 33-34; Ford
1989:145. Bu halıların benzerlerini Bennett’te yayınlamıştır: lan
Bennett, Rugs an d Carpets o f the World, N ew jersey 1988, pp.
72-75.
1 8 . Resim 4, Norah M. Titley’in Plants and Gardens: in
P ersian , M ughal a n d Turkish A rt, (London 1979) kitabının
kapağından alınmıştır.

ш

R esim /P icture 4

H in t-T ü rk İm paratorluğu döneminde yapılmış
A caib’ül M ahlukat minyatüründe havuzlu bahçe,
17.yy. başı, B ritis h M useum (T itle y 1979).
G arden w ith pool in th e m iniatu re of Acaib'ül

Mahlukat of M ughal Period in early 1 7th century.

Araş. Gör. Güray İbrahim Çırakman
B u m a k a le; XVII. y ü zy ıl O sm a n lı
S a ray k a fta n la rın ın b ir k ısm ın ın m o tif
desen ve yü zey kom pozisyon şe m a la rın ı
incele-mektedir.
Türk kumaş ve kadifeciliği XV. yüzyılın
sonlarına doğru b ir yükseliş göste rir ve
oldukça güzel ö rn e k le r o rtaya çıkar.
Desenlerde Saray Nakkaşhanesi’nin önemi
b ü y ü k tü r. Bu d e v ird e kum aş sanayi
Bursa’da örgütlenerek oldukça güçlü b ir
gelişme gösterip; ardından E d irn e’ye ve
nihayet İsta n b u l’a geçm iştir. K alite nin
yüksek olmasında esnaf teşkilâtının da rolü
olmuştur.
Kaftan, kapatan olarak adlandırılır, yani
kapanma ile iliş k ilid ir.1 Çeşitli türleri olan
kaftanın; günün önem ve niteliğine göre
se ç ild iğ i te s p itle r arasındadır. Dede
K orkut’ta m utlu b ir günde giyilen kırm ızı
kaftanın yanısıra; gelinin güveye hediye
ettiği ergenlik kırmızı kaftandan bahsedilir.
Kaftan ile cübbe, T ü rk le rin M üslüm an
olmasıyla b irb irle rin e karıştırılır. Ahm et
Vefık Paşa’ya göre kaftanlar b ir tü r astarsız
cübbe iken; Bahaeddin Ögel ise; astarlı
kaftanlara daha çok kapama denildiğini ve
bunların içine pam uk d o ld u ru ld u ğ u n u
b e lirtir. Kaftanlar cins ve tü rle rin e göre
isim ler; renkleri, şeritleri ve düğmelerine
göre ise dereceler alırdı.
17, yü zyıld a ü re tile n d oku m a la rın
kullanıldığı beş adet Osmanlı kaftanı günümüzde Topkapı
S arayı M ü z e s i K um a ş S e k s iy o n u D e p o s u ’nda
bulunm aktadır. Kaftanları, m o tif ve desen açısından
incelersek;

* Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk El Sanatlan Bölümü, Hab, Kilim ve Eski Kumaş
Desenleri Anabilim Dalı.
I . Celal Esad Arseven, S anat Ansiklopedisi, Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul 1983.
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Ottoman Court Kaftans from I /tli Ce

Reş. Assis. G ü ray İb ra h im Ç ıra k m a n *
This study examines motif, pattern and ground
i composition schemes of 17th century Ottoman Court kaftans.
Turkish cloth and velvet making shows a rise towards
the end of 1 5th century and displays rem arkably good
samples. The importance of the Court Artistry for patterns
is great. In this age, clothing industry organised in Bursa
has shown a huge developm ent and has moved to Edirne
and İstanbul later. Tradesmen organisation had a big role
in the achievem ent of high quality.
Kaftan is also called 'kap atan ', w hich is related to
dressing or veiling.1 lt has been observed that the kaftans
have various types according to the importance and quality
of the day. Dede Korkut m entions a red kaftan w orn on
a happy day and a n o th e r red kaftan fo r adolescence
presented as a gift to bridegroom by bride. Kaftan and
robe are generally confused due to the fact that Turks are
also Muslims. According to A hm et Vefik Pasha, kaftans are
robes w ith o u t lining, whereas Bahaeddin Ö gel talks of
lined kaftans called 'kapam a' which are filled with cotton.

Ç izim /Figure I

Kaftans used to be nam ed according to their types and

I. Ahm et’e ait kaftanın yüzey kompozisyon şeması.

graded according to their colours, ribbons and buttons.

Ground composition scheme of the kaftan of Ahm et I.

Five (5) Ottom an kaftans produced using 1 7th century
weavings are exhibited at Cloth Section Storage of Topkapı

a n other. M o tif on th e first line is sloping to th e left

Palace Museum. Below is a study of these kaftans in terms

w hereas it is to th e rig h t in th e second line. Pattern

of m otif and pattern.

rep eating is achieved by transform ation of those tw o
lines. U pon th e green bough com ing out of the m oon

SAMPLE I: Inventory No.13/265 (2/63 1 0) Kom.
The length of this kaftan belonging to A hm et I is 110

th e boughs one u nd er an o th e r constitutes an 'S' curl

centimetres, lt has orange-contoured yellow-claptan big

com position from the to p to the b o tto m . İnside of the

m otif, th ere is an o range-coloured flow er. Standing of

m oon motifs on silver-coloured ground. M o o n m otif is

m oon motifs contour colour is changed, another m oon

form ed using a spot of three spots motif. Three spot motif

shape is produced in green and its inside is w oven. The

is begun to be used by m id-15th century in O ttom an Art.

kaftan is short sleeved, w ith o u t collar, w ith buttons and

This m otif has also been used often in other branches of

w h ite cloth lined (Picture I , D raw ing I ) .

court art. The pattern of the sample cloth is, generally,

*
Traditional Turkish Handicrafts Departm ent, Faculty
of Fine Arts, Marmara University.

fo rm e d using m oon m otifs side by side or one und er
11 / 1 9 9 7

\ \ ll. Yüzyıldan Beş Vdet Osmanlı Saray Kaftanının Desen ve Motif Özellikleri
Araş. Gör. GİRAY İBRAHİM ÇIRAKMA

ÖRNEK 2:
Envanter Numarası:
13/267 (2/6313)

Kom.

I.
Ahmet dönemine ait bu kaftan, 75
cm. boyunda bir çocuk kaftanıdır. Zemini
güvez (mora yakın koyu kırm ızı) renk
olup, üzerinde siyah ko n tü rlü ve sarı
klaptanlı “ S” kıvnm kompozisyonundan
çıkan büyük yapraklar bulunmaktadır.
Yaprak m otifleri testere dişli ve kıvrık
olarak geniş b ir yüzey kaplar, içleri çiçek
m o tiflid ir. Ç içek m o tifle rin d e n göze
çarpan lale m otifi, klasik dönemlerde
küçük boyutlarda kullanılmış; XVII. yüzyıl
ve sonrasında b ü yü k b o yutlarda da
k u lla n ılm a y a b a ş la n m ış tır. Ç iç e k
m otifleri, sarı klaptanlı güvez ve mavi
renklerdedir. Aralannda farklı renklerde
küçük yapraklar vardır. Kaftan; önden
açık, yakasız, kısa kollu, etekleri yırtmaçlı
ve ceplidir. İçi kırmızı, kenarı yeşil ipek
astarlıdır (Resim 2, Çizim 2).

ÖRNEK 3:
Envanter Numarası:
13/277 (2/4650)

Kom.

Yine I. Ahmet’e ait 66 cm. boyundaki
bu kısa kaftanın zemini güvez rengi olup,
sa rı k la p ta n lı u z u n y a p r a k la rın
oluşturduğu madalyonlann içinde iri nar
m o tifle ri b u lu n m a k ta d ır. Ö z e llik le
çatmalarda kullanılm ış olan madalyon
R esim /P icture 2
fo rm u bazı ö rn e k le rd e çok b ü y ü k
I. Ahm et dönemine ait kaftan.
boyutta, hatta kumaşın enine b ir tanesi sığacak şekilde
Kaftan from A h m e t I Period.
de yerleştirilm iştir. Nar m otiflerin üzerinde yeşil ikişer
daldan çıkan güvez ve mavi renklerde; karanfil, lale, bahar
ÖRNEK I:
dalı ve sümbül çiçekleri bulunmaktadır. Büyük m otifler
Envanter Numarası: 1 3 /2 6 5 (2 /6 3 1 0 ) Kom. rûm î ş e killi yapraklardan meydana gelm iş şekillerle
I.
Ahmet’e ait bu kaftanın boyu 1.10 metredir. Gümüş
birleşm ekte olup; hepsi siyah kontürlüdür. Aralarında
renk zemin üzerine, turuncu kontürlü, san klaptanlı iri ay
dolgu m otifi olarak üç benek kullanılm ıştır (Resim 3,
m o tifle ri vardır ki; ay m o tifi üç benek m o tifin in , b ir
Çizim 3.).
beneğinin kullanılm asıyla oluşturulm uştur. Üç benek
Ç izim /Figure 2
motifi Osmanlı Sanatında XV. yüzyılın ortasından itibaren
görülmeye başlayan b ir m otiftir. Bu m otif saray sanatının
diğer kollannda da sıkça kullanılmıştır. Örnekteki kumaşın
genelinde desen; ay m o tifin in alt alta ve yan yana
gelmesinden oluşturulmuştur. İlk sırada m otif sola eğimli
iken, ikinci sırada sağa eğimli olarak tasarlanmıştır. Desen
tekran (raport) bu iki sıranın dönüşümü ile elde edilmiştir.
Ay m otifinin içinden çıkan yeşil dalın üzerinde, turuncu
çiçek m otifi bulunmaktadır. Dallann alt alta dizilişlerinde,
y u k a rıd a n a şa ğıya “ S” k ıv r ım k o m p o z is y o n u
oluşturmaktadır. Ay motiflerinin iç kısmında kontür rengi
değiştirilerek, yeşil renk ile bir başka ay şekli oluşturulmuş
ve içi dokulandırılm ıştır. Kısa kollu, yakasız ve düğmeli
olan kaftanın içi beyaz bez astarlıdır (Resim I, Çizim I).

I. Ahmet dönemine ait kaftanın yüzey kompozisyon şeması.
Ground composition scheme of the kaftan from Ahmet I Period.
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Pattern and Motif Features of Five Ottoman Court Kaftans from 17th Century
Reş. Assis. GÜRAY İBRAHİM ÇIRAKM AN

R esim /P icture 3
I. Ahm et’e ait kaftan.
Kaftan of A h m et I.

SAMPLE 2: Inventory No.13/267 (2/6313) Kom.
This kaftan from the period of A h m et I is a child's kaftan of 75 centim etres.
The colour of its ground is purplish red, upon w hich there are black-contoured
yellow -claptan big leaves com ing o u t of 'S' curl com position. Leaf motifs, w ith
flow er motifs inside, cover a w ide area curled and saw-jagged. Tulip motifs am ong
the flow er motifs are small in size in classical periods whereas they becom e bigger
after I 7th century. Flower motifs are purplish red and blue and with yellow claptan.
A m ong th em , there are small leaves in various colours. The kaftan is open in the
front, short-sleeved, w ith o u t collar, w ith slits at the botto m and w ith pockets, lt is
silk lined red in inside and g reen a t th e m argins (P ictu re 2, D ra w in g 2 ).

SAMPLE 3: Inventory No.13/277 (2/4650) Kom.
Ç izim /F igure 3
I. Ahm et dönemine ait kaftanın
yüzey kom pozisyon şeması.

This short kaftan of A h m et I is of 66 centim etres. The colour of its ground is
purplish red, upon which there are big p om egranate motifs inside the medallions
formed by yellow-claptan long leaves. Medallion form generally used for silk brocades

Ground composition scheme of

is placed very big in size in some samples, even as one fit into breadthways of cloth.

the kaftan from A hm et I Period.

There are carnations, tulips, spring flowers and hyacinths in purplish red and blue
coming out of tw o green boughs upon pomegranate motifs. Big motifs are combined
with several shapes form ed of Rumi-shaped leaves, all of which are black-contoured.
T h re e sp ot is used as fillin g m o tif a m o n g th e m (P ic tu re 3, D ra w in g 3).
arış I n ı 9 9 7

W H . Yüzyıldan Beş M et Osmanlı Saray Kaftanının Desen ve Motif Özellikleri
Araş. Gör. Gİ RAY İBRAHİM ÇIRAKMAN

ÖRNEK 4:
Envanter Numarası: 1 3 /3 6 0 (2 /2 3 1 ) Kom.

“ K anunnam e-i İh tisa b -ı B u rsa ” is m iy le b ir kanun
çıkarılmıştır. Bu kanunnamenin metninde yirm ibeş yıl
II.
Osman’a ait bu kaftan 1.32 m. boyundadır. Kremönceki kum aşların k a lite le rin in daha yüksek olduğu
b e lirtilm e kte ve esnaf bu şekilde uyarılmaktadır. XVII.
renk te lli kumaştandır. M avi kadife ile rûm îyi andıran
yüzyıldan itibaren ise; Batı etkisi tüm sanat dallarını
kıvnk dallar yüzeyi kaplamaktadır. Böylece sistematik b ir
e tkile m iş ve ith a l edilm iş kumaşlar, yüzyılın b irin c i
zemin deseni oluşturulmuştur. Bu kıvnm dallarla, altın ve
yansından itibaren tercih edilmeye başlanmıştır. Yüzyılın
gümüş kırm a telle dokunmuş rum i ve hatayi m otifleri
sonuna gelindiğ in de ise; düz ve sade kum aşlara ilg i
kaynaştırılarak; geçme sistemi kullanılm ış olup, desene
h a re k e tlilik kazandırılm ıştır. R ûm îlerin oluşturduğu
gösterilmiştir,
madalyona benzer desenin ortasında hatayi m o tifle ri
y e r le ş tir ilm iş tir . T ü r k süslem e sanatının başlıca
* Fotoğraflar Topkapı Sarayı Müzesi, Fotoğraf Bölümü’nden
motiflerinden biri olan rûmî; klasik üslûp m otifidir (Resim
alınmıştır.
4, Çizim 4.).

ÖRNEK 5:
Envanter Numarası: 1 3 /8 3 8
IV. M urat’a ait bu kaftan bej zemin üzerine bitkisel
motiflerden oluşmuştur. Yüzey b ir önceki örnekte olduğu
gibi kıvnm dallarla düzenlenmiştir. Ortada alt alta iki farklı
madalyon birim ler tekrar etmektedir. Kıvnm dallann bazı
uçları rû m î ile sona erm ekte ya da d allar rû m île ri
taşımaktadır. Merkezde bulunan hatayi motifini çevreleyen
rûm î m o tifle ri ile m adalyon form u o luştu ru lm u ştu r.
Madalyonun etrafındaki rûm îli dallar “ S” kıvrım yaparak
tekrar ederek; bazı yerlerde ise birbirlerine geçmelerle
daire form u elde edilmiştir. Bunlann ortasında da küçük
hatayi m o tifle ri ye r alm aktadır (Resim 5, Ç izim 5).
Genel olarak değerlendirdiğimizde; incelenmiş olan
örneklerde desenlendirme; m otif tekrarlan, “ S” kıvnm ve
1/2 simetri kullanılarak elde edilmiştir. M otifler genellikle
büyük olup, içleri daha küçük birim lerle doldurulmuştur.
Örnek 4 ve 5’de görülen rûmî motifleri, orijinal formlannın
dışına çıkıp; yaprak motifini andıran bir şekle dönüşmüştür.
XV. yüzyıl içinde yükseliş göstermiş T ü rk kumaş ve
kadifeciliği; XVI. yüzyılın başlarında kalite bakımından
bozulmaya başlamıştır. Bunu önlemek için 1502 tarihinde
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Pattern and Motif Features of Five Ottoman Court Kaftans from 17th Century
Reş. Assis. GÜRAY İBRAHİM ÇIRAKM AN

R esim /P icture 4
II. Osman’a ait kaftan.
Kaftan of O sm an ll.

Ç izim /Figure 4
II. Osman’a ait kaftanın yüzey kompozisyon şeması.
Ground composition scheme of the kaftan of Osman ll.

i 1 1И 9 7

W H . Yüzyıldan Beş Adet Osmanlı Saray Kaftanının Desen \e Motif Özellikleri
Araş. Gör. Gİ RAY İBRAHİM ÇIRAKMAN

arış

Pattern and Motif Features of Five Ottoman Court Kaftans from 17th Century
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SAMPLE 4:
In ven to ry N o .1 3 /3 6 0 ( 2 /2 3 1 ) Kom.
T h is

k a fta n

of O sm an

ll is o f

132

centimetres and m ade of cream -coloured fibre
cloth. The g round is covered w ith blue velvet
and curved b oughs, w h ic h gives w a y to a
systematic ground pattern. This curve, through
co m b in in g th e boughs w ith rumi and hotayi
motifs ebroidered with golden and silver thread,
is produced using dovetail system, which gives
th e pattern m obility. Hatayi motifs are placed
in th e m iddle of m edallion-like shape fo rm ed
by rumi motifs. Rumi, one of the outstanding
motifs of Turkish em b ro id ery art, is a classical
style m o tif (Picture 4, D raw ing 4 ).

SAMPLE 5:
Inventory N o.13/8 68
This kaftan of O sm an ll has herbal p la n t
like m otifs e m b ro id e re d on a beige g ro u n d .
G ro u n d , as in previous e x a m p le , is covered
w ith curved b ou g h s. A t th e m e d iu m , tw o
d iffe re n t m e d allio n units are re p e a te d one
und er another. Some ends of curved boughs
are ended w ith rumis or boughs are carrying

rumis. M e d a llio n fo rm is p ro du ced th ro u g h
rumi m otifs surrounding hatayi m o tif at the
c e n tre . Boughs w ith rumi su rro u n d in g th e
m e d a llio n are re p e a te d w ith S -curve, and
som etim es w ith passing th o ru g h each other,
a circle form is obtained. Inside, there are small

h a t a y i. m o tifs

(P ic tu r e

C o n s e q u e n tly ,

th e

5,

D r a w in g

p a tte r n s

5 ).

o f th e

exam ined samples are obtained thorugh m otif
repetitions, S-curves and Q sym m etry. M otifs
are g enerally big, filled w ith sm aller m otifs.

Rumi motifs observed on sam ple 4 and 5 are
turned out to a leaf-like m o tif in spite of their
original forms.
Turkish cloth and velvet m aking, showing its rising
period in 15th century, began to b ecom e depraved in
term s of quality at th e b egin nin g of 1 6 th century. To

Ç izim /Figure 5

avoid this, an act nam ed "K anunnam e-i ihtisab-ı Bursa"
was passed in 1 5 0 2 . The te x t of this law states th a t the

IV. M urat’a ait kaftanın yüzey
kompozisyon şeması.

clothes produced 25 years before have been of b etter
quality and it warns the tradesm en. Beginning from the
I 7th century, Western influence had an im pact on all arts

Ground com position scheme of

and im ported clothes began to be preferred beginning

th e kaftan of M u ra t IV.

from the first half of the century. At the end of the century,
flat and simple clothes were preferable, rn*
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Serap Leloğlu-Ünal*
Yıllarca özgür iradesi dışında bir sistemle yönetilm iş
olmasına karşılık, örf, adet ve geleneklerini kaybetmemiş
olan Türkm enistan kültüründe halı, gerek teknik, gerek
bezeme, gerekse renk özelliklerini ve önemini koruyabilmiştir.
Bugün hâlâ Türkmen hayatının önem li bir parçası olma
konumunu devam ettirmektedir.
Türkm enistan’da halıya gereken önemin verildiği, bu
sektörün bir bakanlık altında birleştirilm iş olm asından
daha da iyi anlaşılmaktadır.
M ayıs ayında, halılarını incelemek ve her y ıl M ayıs
ayının son paza rın d a kutlanan halı bayram ını izlemek
am acı ile bulunduğum uz T ü rk m en ista n ’da Türkm enhalıbirleşik B akanı olan ve konuya hakim birisi olarak
tanıdığımız Sayın Ogulnabat Meredova Hanım ile bir söyleşi
yapm a im kânı da elde ettik. A şağıda yer alan bu kısa
söyleşinin, T ü rk m en ista n ’da halı dokum acılığı ve bu
sektörün sistem leştirilm esinin nasıl oluştuğu hakkında
okuyucularım ıza açıklayıcı ve ta n ıtıcı bilgiler vereceği
ümidindeyiz.
Serap LELOĞLU-ÜNAL: Sayın Bakanım, burada
bulunduğum uz kısa süre içinde sevinerek izledik ki,
Türkmenistan’da halıcılık Türkm en hayatının b ir parçası
olmuş. Halıya öylesine değer verilmiş ki, adına bir bakanlık
k u ru ld u ğ u g ib i, resm î b ayram larla da kutlanm aya
başlanmış. Bizim A nadolu’daki örneklerden de takip
ettiğim iz ve bildiğim iz üzere halı, hem kültüre, hem de
ekonom iye önem li katkılarda bulunan b ir eser olma
özelliğini yüzyıllardır koruyabilm iştir.
T ü r k iy e ’de de ta n ıd ığ ım ız ve re n k , m o tif ile
kompozisyon özelliklerine hayran olduğumuz Türkm en
halıları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kısaca, halinin
Türkmen halkının hayatındaki rolü nedir? Bu konuda bizi
aydınlatabilir misiniz?

|
\
\
i
\

Ogulnabat MEREDOVA'. Tüm dünyaca ün kazanmış
herhangi bir sanatın tarihini, onu yaratan halkın tarihinden
ayırmak mümkün değildir. Türkm en halkının sanatına ve
halıcılık tarihine akıl erdirm ek zordur. Türkm en halısı,
gözalabildiğince uzanan dalga dalga b ir denize benzer.
Ancak, yakın geçm işte konunun karm aşık y ö n le ri
araştırılmaya başlanmıştır. Ortaya çıkışı ve tarihi henüz
tam olarak bilinem eyen T ürkm en halısı, kendi doğal
kudreti ile tüm Dünya sanat âleminde yankılanıp duran
“kadın kalbinin m ü ziğinin Türkmen halkı estetik dünyası
ve dünyaya bakışım halısına koymuştur. Halı, Türkm en
halkının sevinci ve gururudur.
Halı, özünde kuvvet toplayan özellikleriyle güzel b ir
sanattır. Halıda büyüleyici b ir güzellik vardır, çünkü onun
renkleri ve bezemeleri (nanış/yanış) doğadan alınmıştır;
bu re n kle rd e n beyazı ay ışığından, siyahı gecenin
karanlığınd an, sarısı gün ışığından, y e şili baharın
yaylasından alınmıştır; kırm ızısı ise gelincik tarlalarını
hatırlatın
Geçmiş dönemlerde yünü seren kadınlardı, yün gibi
yayılan da onlarda yayık yayan kadınlardı, yayık g ibi
yayılan da onlarda Böylesine çilelerle dolu b ir hayatı
yaşayan bu çalışkan annelerim iz tekrarlanam ayacak
güzelliklere sahip olan b ir sanatı yarattı.
Serap LELOĞLU-ÜNAL. Sayın Bakanım, sizin de
b e lirttiğiniz gibi halı, renklerini doğadan, m otiflerini ise
k im i zaman doğadan, k im i zaman ise inançlardan alan;
işlevselliğinin yanısıra estetik özellikleriyle de değerini
* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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An Interview with

Ogulnabat Meredova,
Minister of Turkoman-Carpet-United

Serap L e lo ğ lu -Ü n a l*
Carpet has been able to maintain its characteristics
in technical, ornamentation and color aspects, together
with its importance in the Turkoman culture which has
been able to hold on to traditional customs even though
governed with a system imposed by force, for years. Today,
carpet still holds its place as a significant part of Turkoman
Щ
The importance given to carpet in Turkmenistan can
be understood from the unification of this sector under a
ministry.
In May, we have had the opportunity to interview Mrs.
Ogulnabat Meredova, the Minister of Turkoman-CarpetUnited, in Turkmenistan where we have been to participate
in the carpet festival held annually on last Sunday of May.
We believe that this short interview will supply our readers
with information and clarifications on how the sector of
carpet-weaving was systematised in Turkmenistan.

the history of Turkoman people's art and carpet-weaving.
Turkom an carpet is like a vast and w avy sea. However,
in near past, researches have started to e x a m in e th e
co m p licated aspects of th e subject. Turkom an carpet,
ap pearance and startdate of w hich are n o t certain, is
th e "m usic of a w o m a n 's h eart" echoing in th e w orld
of art w ith its ow n natural strength. Turkom an people
have reflected their w o rld of aesthetic and th eir points
of view tow ards the w orld onto their carpets. C arpet is
th e

h a p p in e s s

and

p r id e

of

a ll

T u rk o m a n s .

C arp et is a fine art w ith its features raising p ow er
in its essence. C arpet has a m ag n ificen t and charm ing
beauty due to its colours and ornamentation ( nanış/yanış)
c o m in g fro m th e n atu re. İts w h ite is taken fro m the
m o o n lig h t, its black from the darkness of the night, its
yellow from daylight, its green from the plateau spring
and its red from p op p y fields.
In the past it was the w o m en w h o spread the wool,

Serap LELOĞLU-ÜNAL: Her Excellency, during our

w h o w ere also spread th e churn. Those h ard w o rking

short visit in Turkmenistan, w e have gladly observed that

m others living such a hard and enduring life created an

carpet-weaving has been an integrated part of Turkoman

a rt fu ll o f m a g n ific e n t beauties th a t can n ever be

life. Carpet is given such an im portance that, in the name

reiterated.

of carpet, a M inistry has been established and festivals

Serap LELOĞLU-ÜNAL: Her Excellency, as you have

h ave b e en o rg a n is e d to c e le b ra te th e o ccasio n .
As w e kn o w and fo llo w fro m A natolian samples,

also pointed out, carpet is a fine art which take its colours

carpet has been able to keep its feature of being a w ork

from the nature and its motifs both from the nature and

o f a rt c o n tib u tin g to b o th c u ltu re an d e c o n o m y .

from th e believes. Besides its functions, its aesthetical

C o u ld yo u please g iv e us in fo rm a tio n a b o u t

features are also key elem ents for carpet's never-ending

T urkom an carpets th a t w e a d m ire in term s of th e ir

value. Before independence, Turkmenistan was a country

colours, motifs and compositions. In o th er words, w h a t

closed to the external world living w ith o u t any external

is th e role of ca rp e t in th e life of T urkom an people?

impacts, w hich led to her protecting all cultural values
unchanged. W h a t I w o n d e r is w h e th e r Turkmenistan is

Ogulnabat Meredova: lt is not possible to isolate

still ab le to m a in ta in this featu re? W h a t is to d a y 's

the history of an art famous w o rld w ide from the history

Turkmenistan carpet-weaving? Do the carpets w oven in

of the people w ho have created it. lt is hard to comprehend

*
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* Specialist, Atatürk Culture Center.

günümüze kadar devam ettirebilen güzel b ir sanattır.
Bağımsızlıktan önce Türkm enistan’ın dışa kapalı olması
ve dış etkilerden uzak yaşaması nedeniyle bütün kültürel
değerlerin i değiştirm eden günüm üze g e tire b ilm iştir.
Ancak günümüzde bu özellik devam ettirile b iliyo r mu?
Günümüzde Türkm enistan’da dokumacılık nasıldır? Size
bağlı olarak çalışan halı fabrikalarında dokunan halılar,
gelene kli T ü rkm e n halısının, renk, m otif, te k n ik ve
kompozisyon gibi halıya k iş ilik kazandıran özelliklerini
devam ettirebiliyor mu?
O gu ln a b a t M ERED O VA: Bugün bağım sız olan
ülkemizde halıcılığı kalkındırm ak için 1920’lerden sonra
kurulan halı fabrikaları Türkm enhalıbirleşik Bakanlığına
bağlı olarak çalışmaktadır. Yaklaşık onbin halıcının çalışüğı
bu fabrikalar, çeşitli il ve ilçelerde toplam 15 adettir.
Günümüzde “ezber elli gelin kızlarım ız” dokudukları
halılarda eski m otifleri kuuandıklan gibi, yeni m otifler de
yaratmaktadırlar.
Serap LELOĞLU-ÜNAL: Bu fabrikalarda dokunan
halılar hangi grupları temsil eder?
O g u ln a b a t M E R E D O V A : T ü rk m e n h a lıb irle ş ik
Bakanlığına bağlı fabrikalarda dokunan halılar göllerine
göre birkaç gruba ayrılabilir. Bunlar içinde, Ahal Teke,
Teke, Yomut, Çavuldur, Kerki, Beşir, Kızılayak haklarında
kuşlu, pendi, keceve, tırnak, gabsa, caparbay, yaprak,
yılanlı Beşir, derveze, onurga olarak adlandırılan pek çok
göl sayılabilir.
S e ra p L E L O Ğ L U -Ü N A L : A n la ş ıld ığ ı ü ze re ,
Türkmenistan’da halı dokuma sanatı devletin kontrolünde
y ü rü tü lm e k te d ir. E fe n d im , b a k a n lığ ın ız h a lıc ılığ ı
geliştirm ek için neler yapmaktadır?
Ogulnabat MEREDOVA: Bağımsız Türkmenistan’da
h a lıcılığı g e liş tirm e k için yapılan çalışm alardan en

önem lileri, fabrikalarım ızda çalışan halıcılarım ız için
düzenlenen seminerler, tartışma toplantılarıdır. Böylece
h a lıc ıla r ım ız b ir b ir le r iy l e b ilg i a lış v e riş in d e
b u lu n a b ilm e k te d irle r. A yrıca, T ü rk m e n el halısını
e b e d île ştirm e k m aksadı ile, 20 M a rt 1993 yılında,
T ü rk m e n is ta n ’ın ilk cu m h u rb a ş k a n ı S aparm urat
Türkmenbaşı’nın emri ile Aşkabat’a b ir halı müzesi açıldı.
Bu müzenin kapısından girildiğinde, Türkm en kadının
zarif kalbinden çıkan güzelliklere hayran olmamak elde
değildir. Böylece, bize bu güzel sanatı miras bırakan,
Türkm en halısının üstadı annelerimize farkında olmadan
saygı duyanz. Müzede sergilenen halılar, dünyanın dört
bir yanından gelen ziyaretçilerin ruhî dünyasını dinlendirir.
Bu kutsal işi, sadece halıda yazılı kadın kalbinin rivayetini
okuyup, anlayabilen insan başarabilir. Bunu, saygıdeğer
serdanmız Türkmenbaşı başarabilmiştir.
T ü rk m e n is ta n ’da halıcılığa v e rile n değerin b ir
d iğ e r ka n ıtı ise, C u m h u rb a şka n ım ız S aparm urat
Türkmenbaşı’nm direktifleri ile resmî olarak kutlanmaya
başlanan halı bayramıdır. Her yıl Mayıs ayının son pazan,
kalbi gururlu halıcılar mesleklerinin şanlı toyunu kutlarlar.
Bu dönemlerde başarılı halıcılarımız, yaptıkları işlerden
ö tü rü y ü kse k devlet ö d ü lle ri ile ö d ü lle n d irilirle r.
Cumhurbaşkanımız Saparmurat Türkmenbaşı’nın bu
m illî sanatı dünyaya tanıtmak yolundaki çabalan ile bugün
halı gölleri, kutsal devlet am blem i olan bayrağımızın
üzerinde bağımsızlığımızın sembolü olarak şekillenmiştir.
Bugün bağımsızlığımız sayesinde, eski ama daima
genç kalan Türkm en halısı keskin ışığı ile bütün dünya
sanat alem ini aydınlatıyor. Çünkü bu halılar üzerinde,
kadın kalbinin sıcak şefkatini görebilm ek mümkündür.
Genel olarak söylediğim izde “ Kesbi varın-Vasfı va r”
(Çalışanın vasıfları anlatılm akla bitm ez) d e n ile b ilir.
S era p L E L O Ğ L U -Ü N A L : Ş ahsınızda d e ğ e rli
Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı’na ve Türkmen
halkına saygılarımı iletiyorum ; verdiğiniz b ilg ile r için
teşekkür ediyorum, m*
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factories affiliated to your M inistry posses characteristic

b e a u tifu l art. T he carpets e x h ib ite d at th e m useum

features of colour, motifs and technique th a t contribute

refresh th e spiritual w o rld of th e visitor c o m in g from

to th e T u rk o m a n c a rp e t in te rm s o f its id e n tity ?

d iffe re n t places th ro u g h o u t th e w o rld . O n ly a person
w h o is a b le to read a n d u n d e rs ta n d th e ta le of a

O gulnabat MEREDOVA : U n d e r th e M in is try of

w o m an 's heart w ritten on a carpet can accomplish this

Turkom an-Carpet-United, there are factories established

holly task. This was a cco m p lished T ürkm en başı, our

after 1 920's fo r th e d e v e lo p m e n t of carpet-w eaving in

h o n o u rab le chief.

o u r c o u n try w h ich is today, in d e p e n d e n t. In various

A n o th e r e v id e n c e o f th e im p o rta n c e g iven to

provinces and sub-provinces, w e have a total of fifteen

ca rp e t-w e a v in g in Turkm enistan is th e c a rp e t festival

factories w ith a p p ro x im a te ly ten th o u s a n d c a rp e t-

th a t has b e g u n to be c e le b ra te d o fficially w ith th e

weavers.

initiative of our president, Mr. Saparm urat Türkmenbaşı.

Today, our "m e m o ry -h a n d e d girls in adolescence"

On last Sunday of M ay, every year, carpet-weavers and

(ezb er elli gelin kızlar) both use old m otifs on carpets

dealers, proud in heart, celebrate this glorious festival.

and also create new motifs.

D urin g such tim es, o ur successful carp et weavers are
re w a rd e d w ith to p s ta te a w a rd s fo r th e ir w o rk .

Serap LELOĞLU-ÜNAL: W hich carpet groups those
c a r p e ts

w oven

in

th e s e

fa c t o r ie s

r e p re s e n t?

W ith th e efforts of S aparm u rat Türkm enbaşı, our
president, today, carpet göller have been shaped as the
sym bol of o u r in d e p e n d e n c e on o u r n a tio n al flag , a

Ogulnabat MEREDOVA : The carpets woven in the

holly state a m b le m .

factories affiliated to the M inistry can be divided into

Thanks to being an in d ep en d en t and free country,

several groups according to th eir lakes. Those are Ahal

T u rk o m a n carpets, old in ag e b u t alw ays y o u n g at

Teke, Teke, Yom ut, Çavuldur, Kerki, Beşir and Kizilayak

heart, enlighten world's art. For it is possible to see the

carpets w ith such göls as kuşlu, pendi, keçeve, tırnak,
gabsa, caparbay, yaprak, yılanlı beşir, derveze and onurga.

w a rm affection of a w o m e n 's h eart on those carpets.
G enerally speaking, it can be th a t th e qualifications of
a w o rk e r are so m a n y to tell (Kesbi varın-vasfı var).

Serap LELOĞLU-ÜNAL: As know n, art of carp etw eaving is being im p le m e n te d under to control of the

Serap LELOĞLU-ÜNAL: I th a n k y o u fo r th e

state in T ürkm en istan . H er excellency, w h a t are th e

inform ation you have provided and extend m y regards

activities of your Ministry for the developm ent of Turkish

to y o u on b e h a lf o f T u rk o m a n

art of carpet-w eaving?

O gulnabat MEREDOVA : T he m o st im p o rta n t
Türkmenistan are the seminars and discussions organized
fo r carpet-w eavers w o rkin g in our factories. Throu g h
those activities, o ur carp et w eavers and dealers can
exchange

th e ir ideas.

Furthermore, to immortalise
the Turkom an hand-m ade
carpets, on 20 March 1993,
a c a rp e t

m useum

w as

o p e n e d in A şkabat w ith
initiative of Mr. Saparmurat
T ü r k m e n b a ş ı,

th e

firs t

president of Turkmenistan.
U p o n e n te rin g in to th e
m useum , it is im possible
not to adm ire the beauties
com ing out of the elegant
hearts of Turkoman women.
Thus, w e, unconsciously,
respect our m others, the
m a s te rs

of

T u rk o m a n

carpets, fro m w h o m w e
have inherited this fine and

M r.

Saparm urat Türkm enbaşı, the honourable president of
Turkm enistan.

activities h eld fo r c a rp e t-w e a v in g of in d e p e n d e n t

p e o p le an d
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Türkiye'de her ile yayılmakta olan
Milli Piyango Anadolu Liseleri'nde

Atamızın,
U ygarlık yolunda başarı

a ti

yeniliğe bağlıdır.
Sosyal hayatta, iktisadi hayatta,
ilim ve fen alanında
başarılı olm ak için
tek gelişm e ve ilerleme yolu budur

sözleri doğrultusunda eğitim verilmekte,
ülkemizi çağdaşlığa taşıyacak,
yeniliklere açık genç kuşaklar
yetiştirmeye özen gösterilmektedir.

r

n

TlMİLLİ
PİYANGO

996 BİLANÇO

Ö ZETİ

A RTIŞ
M EVDUAT
TO PLA M PLASM AN
K O B İ K R E D İL E R İ
E S N A F K R E D İL E R İ
ÖZ KAYNAK
KAR
AtfTTF TO PLA M I
B İLA N Ç O TO PLA M I

HALKBANK
TÜRKİYE HALK BANKASI

56. ARLI, Mustafa-Feryal Ilgaz, “ El Dokusu Halıcılıkta
Dar Boğazlar” , (Özet).
Bkz., I. künye.

70. AYTAÇ, Y. Çetin, “ K irk itli Dokumalarımızın Teknik
Özellikleri ve Eski B ir Eşme Kilim inin Desen Analizi,
s.25-39.
Bkz., 9. künye.

5 7 . ASLANAPA, Oktay, “T ü rk Halı Sanatı” , s.23-33.
Bkz., 21. Künye.

58. ASLANAPA, Oktay, “Osmanlı Saray Haklan Meselesi” ,
s.28-32.
Bkz., 22, künye.

71. BABAOĞLU, Sevgi, ‘T ü rk Kültürünün Işığında Halı,
Kilim , Cicim lerdeki İm ler” , s.29-36.
Bkz., 13, künye.

72. BAHADIR , M ahm ut, “T ürkiye'd e El Halıcılığı ve

5 9 . ASLANAPA, Oktay, “T ü rk Halı Sanatı” , s.23-33.
Bkz., 21, künye.

Karşılaşılan Sorunlar” , s.78-85.
Bkz., 8. künye.

73. BALPINAR, Belkıs, “Halı Araştırma Metodlan Üzerine
6 0 . ASLIER, Mustafa, “Geleneksel El Sanatlannı Yaşatma
ve Geliştirmede Başarılı Olmuş B ir Proje: DOBAG” ,
s.25-31.
Bkz., 20, künye

61. ASLIER, Mustafa, “ Geleneksel T ü rk Halıcılığının
Geleceği” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

Dün ve Bugün” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

74. BARIŞTA, H. Örcün, “ Osmanlı İmparatorluk Dönemi
Halıları ve İşlemeleri Arasındaki Benzerlikler” ,
(Özet).
Bkz., 7. künye.

75. BARIŞTA, H. Örcün, “ Ladik Halılarının Dünü ve
62. ASLIER, Mustafa, “DOBAG Projesi ve Bu Konudaki
Gelişmeler” , s.82-84.
Bkz., 5. künye.

Bugünü” , (Özet).
Bkz., 31, künye. .

76. BARIŞTA, H. Örcün, “ Konya Müze ve Camilerinde
6 3 . ATEŞ, İbrahim, “EvkafNezareti'nce Mescid-i Nebevi'nin
Donatılması İçin Özel Olarak Dokutulan Halılar”, (Özet).
Bkz., 31, künye.

Bulunan Kayseri İ li S ınırları İçinde D okunm uş
Halılardan Ö rnekler” .
Bkz., 12, künye.

6 4 . A T L IH A N , Şerife, “ D oğal B oyalarla Yapılan El
Dokumaları” , s.47-53.
Bkz., 36, künye.

77. BARIŞTA, H. Örcün, “ 19.yy.'la A it T ü rk Halılanndan

65. ATLIH A N , Şerife,"Ayvacık Yöresi Halılarının Dünü

78. BARIŞTA, H. Ö rcün, “ Divan-ü Lûgat-it T ü r k ’de

ve Bugünü” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

N e v ş e h ir’de B u lu n a n Beş Ö rn e k ” s.265-274.
Bkz., 12. Künye (l.c.)

Dokuma ve Dokümanın Üzerine Yapılan Bezemeler
Ç e v re s in d e K ü m e le n e n İ f a d e le r ’^ . 32-39.
Bkz., 18, künye.

6 6 . A YD IN , M ahir, “Terekem eler ve Terekem elerde
Halı” , s.88-94.
Bkz., 28, künye.

79. BARIŞTA, H. Örcün, “ Isparta Halıcılığı Ü zerine” ,

6 7 . A Y D IN , M ahir, “Terekem eler ve Terekem elerde
Halı” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

80. BARIŞTA, H. Örcün, “Selçuklu Dönemi Tekstil Sanatı

6 8 . A Y D IN , Öznur, “ C a m ile r ve M ü z e le rd e k i Düz
Dokuma Yaygıların Korunması Sorunu” ,s. 171-181.
Bkz., 9. künye.

81. ВAYRAKTAROGLU, Suzan, “ H arput Sare Hatun

s.53-66.
Bkz., 20, künye.

Üzerine Düşünceler” , s.18-31.
Bkz., 2. künye

Camii Halıları” , s.325-338.
Bkz., 12, künye.(l.c.)

69. AYHAN, Nuray- Oya Sipahioğlu, “Kızılderili Kilim leri
İle T ü rk K ilim le ri Arasındaki Geleneksel Yaşam
B iç im le rin e Dayanan B e n z e rlik le r” , s.151-156.
Bkz., 9. künye.
a rış 1 1 / 1 9 9 7

82. В AYRAKTARO GLU, Suzan, “ Çanakkale H alıları” ,
(Özet).
Bkz., 31, künye.

T ü rk K a lı

vp

K ilim B i b l i y o g r a f ) a s ı ll
Doç. Dr. İ s m a i l Öz t ü r k - A r a ş . Gör. Gonca K a r a v a r

8 3 . BAYRAKTAROĞLU, Suzan, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’
nün Hak Kilim Tesbit ve Tescil Çalışmaları” , s. 195-206.
Bkz., 25, künye.

97. DENİZ, Bekir, ‘Taşpınar Haklarında Desen” , s. 112-119.
Bkz., 8. Bo'lu künye.

98. DENİZ, Bekir, “Aksaray Müzesi Halıları” , s.93-127.
84. B A Y R A K T A R O Ğ L U , Suzan, “ V a k ıfla r G enel

Bkz., 36, künye.

M üdürlüğü’nün Halıcılık Çalışmaları ve Karşılaşılan
Sorunlar” , s.22-28.
Bkz., 5. künye.

99. D ENİZ, Bekir, “Aksaray Yöresi H alıları” , (Özet).

85. “ B ild ir ile r Ü z e rin e G ö rü ş m e le r” , s.93-132.

100. DENİZ, Bekir, ‘Yöre Özellikleriyle Yunddağ Haklan” ,

Bkz., 26 künye.
(Halıcılık Üzerine Konuşmalar ve Sorulara Verilen Yanıtlar.)
8 6 . BO D U R , Fulya, “ K arapınar H a lıc ılığ ı” ,s.73-81.
Bkz., 26 künye.

Bkz., 7. künye.

s.33-46.
Bkz., 12, künye. (2.C.)

101. D E N İZ , Bekir, “Yunt Dağı Yöresi Düz Dokum a
Yaygılar” , s.69-84.
Bkz., 13, künye.

87. BORALEVY, A lb e rto , “An U nknow n (Classical)
Ushak Pattern” , (Özet).
Bkz., 7. künye.
8 8 . BO DUR, Fulya, “ Karapınar H a lıc ılığ ı” , s.73-81.
Bkz., 28 künye.

102. D E N İZ , B e k ir, “ Y u ndda ğ H a lıla r ı” , (Ö ze t).
Bkz., I künye.

103. DENNY, Walter В., ‘T u rk is h Carpets and Ottoman
Architecture. (Özet).
Bkz., 7. künye.

89. BOZYİĞİT, A. Esat, “ Üniversitelerimizde Yapılan El
S anatları K o n u lu T e z le r Ü z e rin e ” , s.85-102.
Bkz., 20, künye.

90. Ç A K M A K O Ğ L U , A lev, “ K a ra k e ç ili O ym ağı
Halıları” ,s.55-62.
Bkz., 28 künye.

104. DERİN, Nuh Mehmet, ‘T ü rk Halıcılığın Sorunlan ve
Çözüm Y o lla rı H a k k ın d a k i D ü ş ü n c e le rim iz ” ,
s. 17-19.
Bkz., 30, künye.

105. DİYARBEKİRLİ, Prof.Nejat, “ Pazırık Halısı” , s.1-8.
Bkz., 28 künye.

9 1 . ÇAKMAKOĞLU, Alev, “Karakeçili Oymağı Halılan”, (Özet).
Bkz., 7. künye.

106. DİYARBEKİRLİ, Nejat, “ İlk T ü rk Halısı” , s.262-272.
Bkz., 10, künye.

92. ÇELBİŞ, Feridun, “ El Dokumacılığının Kırsal Alan
Kalkınmasındaki Önemi ve Üreticilerin Örgütlenmesi” ,
s. 1-16.
Bkz., 29 künye.

93. ÇELİKEL, Kemal, ‘Tuzla Halıcılık Kursu Çalışmaları” ,
s.31-35.
Bkz., 26 künye.

107. D İYAR BEKİR Lİ, Prof. Nejat, “The O rigin of the
Tradition or Carpet Weaving Among Turkish People
and the Problem or the O rigin of the Carpet Found
in Pazırık in the Altai Region” , s.9-43.
Bkz., 28 künye.

108. D İY A R B E K İR Lİ, Nejat, “ S iv rih is a r’da Bulunan

94. ÇETİN TÜ R K, Bige, “ İstanbul'da 16.Asır Sonuna

" C riv e lli M a d a ly o n lu " B ir Seccade” , (Ö zet).
Bkz., 7. künye.

K a d a r H assa H a lı S a n a tk â rla rı” , s.99-100.
Bkz., 22, künye.

109. D U LK A D IR , H ilm i, “Yahyalı H alıları” , s.353-363.
Bkz., 15. Künye.

95. ÇO LAK, O rhan, “ Desen Çalışm aları H akkında
Görüşler” , s.28-29.
Bkz., 26 künye.

96. DAĞCI, R. Koray, “ Hereke H alıcılığındaki Desen
K a ra k te rin in İn c e le n m e s i ve Y eni Ç iz g ile re
Ulaştırılması” , s. 102-109.
Bkz., 8. künye.

110. DU LKADIR, H ilm i, “ Palu D okum aları” , s.101-104.
Bkz., 16, künye.
111. DULKADIR,Hilmi, “Doğanşehir Çevresinde Yazlayan
Konar-Göçerler ve Bunların Dokuma Sanatı” , s.131133.
Bkz., 25, künye.

arış 11 / 19 9 7

112. DULKADIR, Hilmi, ‘T ü rk Dokuma Yanışları Hakkında

126. ER BEK, Güran, “T ü rk El H a lıcılığ ın d a Desen

S osyo -K ü ltüre l B ir D e ğ e rle n d irm e ” , s.85-102.
Bkz., 13, künye.

Sorunu” , s.50-52.
Bkz., 5. künye.

113. DURUL, Yusuf, “Taraklı Tezgâh Dokum alarında

127. ERCAN, A li Rıza, “ Süm erbank'ın K uruluşundan

Gaziantep K ilim le ri” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

İtibaren Halıcılık Faaliyetleri” , s.39-46.
Bkz., 5. künye.

114. DURUL, Yusuf, “Anadolu K ilim le rin in Teşhisi ve

128. ERDMANN, Hanna, “About The Beginning O f The

îm ler” , s.278-287.
Bkz., 10, künye.

O ttom an C o u rt C arpet P ro d u c tio n ” , s. 77-80.
Bkz., 12, künye. (2.e.)

115. DURUL, Yusuf, “Anadolu K ilim D okum alarında
Amankız veya Elibelinde Kız M o tifle ri”
Bkz., 8. künye.

129. EREN, Naci, “T ü rk H alılarında M o tif ve Renk

s. 128-134.

Değişim i” , s.52-75.
Bkz., 29 künye.

116. DURUL, Yusuf, “ Bugünkü T ü rk Halı Sanatındaki

130. EREN, M u h ittin Salih, “T ü rk Halı ve K ilim Sanatı

İstikrarsızlığın Sebepleri” , s. 16-19.
Bkz., 26 künye.

Üzerine T ü rkiye 'd e Yayımlanmış A raştırm aların
Bibliyografyası” , s. 189-203.
Bkz., 26 künye.

117. DURUL, Yusuf, “ El D okum a H alıcılığının İçinde
131. ERMUMCU, Oğuz, ‘T ü rk Haklarının Dış Piyasalarda

B ulunduğu S orunlar ve Çözüm Y olları” , s.72-80.
Bkz., 29 künye.

Sürümü İm kânları” , s.45-61.
Bkz., 26 künye.

118. DURUL, Yusuf, “Anadolu ve Balkanlarda Yörük Kilim
M o t if le r i Ü z e rin e
Bkz., 35, künye.

132. E R S E LÇ U K , Canan, “ E l H a lıs ı Ü re tim in d e

A r a ş tır m a ” , s.105-112.

Modernizasyon” , s.53-54.
Bkz., 5. künye.

119. DURUL, Yusuf, “ K ilim M otiflerine Göre Anadolu'da
Afşar, T ü rkm e n , Y ö rü k Y e rle ş m e le ri” , s.58-64.
Bkz., 32, künye.

133.ERSOYLU, H a lil, “ H atlı T ü rk H a lıla rı” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

120. DURUL, Yusuf, “Afşarlar ve Dokuma SanaÜan”, s.75-79.

134. ERUS, Fulya, “Dünden Bugüne Konya Haldan”, (Özet).

Bkz., 17, künye.

Bkz., 31, künye.

121. DURUL, Yusuf, “ II.Osman Dönemine A it 35 Adet

135. ESİN, Emel, “SelçukluOncesiTLirk Halı SanatınaDair”, (Özet).

Y a zılı Seccade K o n u s u n d a B ir A ra ş tırm a ” .
Bkz., 4. künye.

Bkz., 7. künye.

136. ESMER, Zerrin, “ Güzel Halı” , (Özet).
122. EBÜZZÎYA, Ziyâd, “ Konya Halıcılığı ve Ebüziyya

Bkz., 31. Künye.

T e v fik 'in S iyasî M e s a jlı H a lıla r ı” s.465-494.
Bkz., 32, künye.

137. ETİ, Erol, “ Konya-Karapınar Tülü Halıları” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

123. EBÜZZÎYA, Ziyâd, “Ebüzziya'nın Konya'da Dokuttuğu
138. FARUGI, İsmail R., “infinity in the Designs of Turkish

Kûfî Yazılı Duvar Seccadeleri” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Carpets” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

124. EFENDİEV, Rasim, “ Carpet Ornament is the Source
of History, Ethnography and Folklore of the People” ,
(Özet).
Bkz., 7. künye.

139. GEELEN, Sytske J.van, “Flat Woven Rugs: in Cicim

125. ENEZ, Nevin, “Anadolu Haklarındaki Boyar Maddeler

140. GEZA, Feher, “ M acar K oleksiyonlarındaki T ü rk

ve B o y a r M a d d e
Bkz., 31, künye.

A r a ş t ı r m a la r ı ” ,

and Z ili Techniques” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

(Ö z e t).

arış 11 M 9 9 7 ^

Halıları” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

^

T ü rk H a lı v e K ilin ) B i b l i > o ş r a f > a s ı ll
Doç. Dr. İ s m a i l Ö z t ü r k - Ar a ş . Gör. Go nca K a r a v a r

141. GOMBOS, Zsuzsa, “Influence of the Ottoman Turkish

155. G Ü N İN D İ, A h m e t, “ E l H a lıc ılığ ın ın B ugünü ,

Carpets fo r the Old Hungarian Carpets” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Halıcılığın Geliştirilmesi, İhracatın Arttırılm ası İçin
A lın m a s ı G e re k e n Ö n le m le r ” ,s. 1 89-197 .
Bkz., 18, künye.

142. GORDEN, Samuel J., “An A nalysis of W estern
Aesthetic Standards as Applied to the Oriental Carpet
in S o c io - P s y c h o lo g ic a l T e r m s ” , (Ö z e t).
Bkz., 7. künye.

156. H A K İM O Ğ LU , N edim İbrahim , “ El Halısı İhraç

143. G Ö KBU KET, M ine, “A nadolu'da Göz ve Nazar

157. H A LIC I, Feyzi, “ H alk Sanatının B elirg in Örneği,

Geleneği ve Bununla İlg ili Pratiklerin Dokumalarda
Uygulanması” , s.198-211.
Bkz., 8. künye.

Ladik Seccadeleri. (Sırçalı Mescid'te Bulduğum Son
Dönem Ladik Seccadesi)” , s. 151-159.
Bkz., 35, künye.

144. GÖ N EN Ç , Selahattin, “ Halıda Resim ” , s.29-30.
Bkz., 26 künye.

145. G Ö N Ü L, M acide, “ E ski T ü rk H alılarında M o tif
Çeşitleri ve Ö zellikleri” ,s.20-27.
Bkz., 26 künye.

146. GÖNÜL, Macide, “ Eski T ü rk Halılarında Dokuma
Tekniği ve Ö zellikleri” ^ . 148-182.
Bkz., 18, künye.

Potansiyeli ve Teşvikler” , s. 41-44.
Bkz., 30, künye.

158. “Halıcılık Üzerine 3 Çeviri.”
(I. Şark Halısı Ticareti Piyasa Durum u. Çev.: Ünal
Saraç), s. 142-146.
(2. Maskesi Düşmüş B ir Halı. Çev.: Tümay Aydın),
s. 147-150.
(3. K u rt Erdmann'ın Schurmann’a M ektubu. Çev.
Yalçın Dikm en), s. 151-154.
B kz., 26 künye.

159. “ H a lıc ılık Ü ze rin e 3 K o n u şm a ” , s. 133-141.

H a lıla rın ın E tn o g ra fy a d a k i Y e ri” , s.141-164.
Bkz., 11, künye.

1.M a h m u t Şeyda'nın K onuşm ası, s. 133-138.
2.Güzin K orur'un Konuşması, s.139-140. 3 .B e lk ıs
Balpmar'ın Konuşması, s. 140-141.
Bkz., 26 künye.

148. GÖRGÜNAY, Neriman, “Atatürk Üniversitesi Halıcılık

160. H AR M AN C IO Ğ LU , Mustafa-F. Önder, “ İz m ir ve

ve Y ü n lü E l Sanatları E nstitü sün d e D in le nm e
Aralığının Üretime E tkisi” , s. 128-145.
Bkz., 36, künye.

Çevre Y örelerde H alıcılığın D u ru m u ” ,s.435-448.
Bkz., 3. künye.

147. G Ö N Ü L, M acide, “T ü rk El D o ku m a la rın ın ve

161. HAZAR, A tilla , “ Eşme K ilim le rin d e Pazarlama
149. GÖRGÜNAY, Neriman, “Anadolu Köy Haklan”, (Özet).
Bkz., 7. künye.

150. GÖRGÜNAY, Neriman, “ Bardız K ilim le ri” , s.89-102.
Bkz., 17, künye.

151. GÜLENSOY, Tuncer, “ŞavakTürk Kilim ciliği ve Kilim
Term inolojisi” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

P ro b le m le ri ve Kam panya H a z ırlığ ı” , s.41-49.
Bkz., 9. künye.

162. H E LFG O TT, P h .D .Leonard, “T u rk s , Pastoral
N om adism and the O rig in s o f P iled C arpet
Weaving. (Özet).
Bkz., 7. künye.

163. HERBERT, Janice S., “ Ottoman Influences on the

152. GÜN, İsa, “Eşme Kilimciliğinin Sorunlarına Bakıldığında

K ilim Weaving A rt of the Nothern Balkans” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Yöre Halkının Karşılaştığı G üçlükler” , s. 149-150.
Bkz., 9. künye.

164. HOUSEGO, Jenny, “ Early T u rkish Carpets: T h e ir

153. GÜNAY, T u rh a n , “T ü rk iy e 'n in Y a tırım -İh ra ca t
Politikası ve Teşvikler” , s.67-70.
Bkz., 5. künye.

Relationship w ith Carved Stone and Mosaic T ile
Panels” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

165. ILD IZ, Erdoğan, ‘T ü r k El Halıcılığında V erim liliği
1 5 4 .G Ü N D 0 G D U , H am za, “ E rz u ru m 'd a n
Dokumalar ve Ö zellikleri” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Bazı

A rttırm ak İçin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” , s. 197237.
Bkz., 20, künye.

arış 11/19 9 7

166. IŞIK, Kezban-Figen Yurteri-Füsun Ergül, “Isparta El
Halıcılığının D okuyucu, Ü retici ve Satıcı Yönünden
Araştırılması” , (Özet).
Bkz., I künye.

167. IŞIK, Kezban-Figen Yurteri-Füsun Ergül, ‘Tüketicilerin
Tercih E ttikleri Halı Türü ve T ercihlerini Etkileyen
Faktörlerin İncelenmesi” , (Özet).
Bkz., I. künye.

178. KIRZIOĞLU, (Görgünay)Neriman, “ Halı Sorunları
ve Çözüm Yolları” , s.76-78.
Bkz., 5. künye.
1 7 9 .K IR Z IO Ğ L U , N e rim a n (G ö rg ü n a y ), “ T ü r k
Cum huriyetleri ile Anadolu'daki M im arî Eserler ve
Dokum alarım ızda Bulunan M illî M otiflerim izden
Ö rnekler” , s. 161-169. Bkz., 23, künye.

180. KIR ZIO Ğ LU , (G örgünay)N erim an, “Anadolu'da
168. KANE, Carolyn, “A Medallion Ushak with an ivory Field
with Spots and Stripes: Preliminary Remarks”, (Özet).
Bkz., 7. künye.

Cecim Çeşitleri” , s. 139-150
Bkz., 36, künye.

181. K IR ZIO Ğ LU , N erim an Görgünay, “ Anadolu ve
169. K A R LIK , Rıdvan, “ A E T 'd e El H alısı Pazar ve
T ü r k iy e 'n in İh r a c a t
Bkz., 30, künye.

İ m k â n la r ı ” , s.24-37.

Azerbaycan'da Çiğil K ilim i” , s.279-286.
Bkz., 20, künye.

182. K IR Z IO Ğ LU , N erim an Görgünay, “A ğ rı, Kars,
170. KAYA, Firdevs- B ilge Sain, “ İşlem e T e k n iğ i ile
K ilim ler” , s.51-59.
Bkz., 9. künye.

Erzincan, E rzurum Çevresinde Cecim” , s. 139-150.
Bkz., 36, künye.

183. K IR Z IO Ğ L U ,
171. KAYIPMAZ, Naciye-Fahrettin Kayıpmaz, “Geleneksel
T ürk El Halıcılığı Paralelinde Günümüzde Türkiye'de
Yapılan B ir Kısım İm alatların Gelenekler ve Pazar
İliş k is i İç in d e D e ğ e rle n d irilm e s i” , s.259-270.
Bkz., 20, künye.

172. KAYIPMAZ, Naciye-Fahrettin Kayıpmaz, “ Geleneksel
Kilim den Ticarî Kilim e Geçişteki Yapısal Değişimler
ve Desen Sorunları” , s.85-90.
Bkz., 9. künye.

173. KERİMOV, Kerim, “ M iniature Painting of the 16.th
C entury Tabriz School As a Source of the Study of
Topical Carpets” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

F a h r e t t in , “ D e d e K o r k u t ,
Oğuznamelerinde Khalı ve "Kalı-Kala" (Erzurum )
Adının İzahı” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

184. KOCAPINAR, Erdem, ‘T ü rk El Halıcılığında Sorunlar
ve Öneriler” , s. 19-21.
Bkz., 5. künye.

185. KUTAY, Özcan, “ El Dokuması Halı,Kalite K ontrol
M erkezlerinin Kurulm ası ve M evcut Şartlara Göre
Halı Kalite Kontrolünün Yapılmasındaki Zorlukların
Aşılması” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

186. KUTAY, Özcan, “Geleneksel Türk El Sanatlan”, s.64-66.
Bkz., 5. künye.

174. KERİMOV, Latif, “ Influence of T u rkish Carpets on
the A r t of Carpet-M aking of the Near and M iddle
East” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

187. KUTLUTAN, İbrahim, “ Halıcılıkta Standartın Yeri ve

175. KEYE, Stephen D., ‘T u rk is h Rugs in the Collection

188. K Ü Ç Ü K E R M A N , Önder, “T ü rk El H alıcılığının

o f the M in n e a p o lis In s titu te o f A r ts ” , (Ö zet).
Bkz., 7. künye.

Geliştirilmesi İçin Yeni B ir Model Arayışının Gereği
ve Öngörülen M odeller” , s.15-18.
Bkz., 5. künye.

Önemi” , s.70-73.
Bkz., 26 künye.

176. K IR C I, İb ra h im , “ E l D o k u m a H a lıc ılığ ın ın
Yaygınlaştırılması İçin İlg ili Kurum ve Kuruluşların
K o o rd in a syo n u Ne Ş ekilde O lm alı?” , s.43-51.
Bkz., 29, künye.

189. KÜÇÜKERMAN, Önder, “ Isparta Halıcılığı ve Batı

177. KIRZIOĞLU, (Görgünay)Neriman, “ Kaybolan Halı

190. K Ü T O Ğ LU , A b d u lla h , “T ü rk El H a lıcılığ ın d a

ve K ilim D okum alarım ızdan Ö rn e k le r” , (Özet).
Bkz., 31, künye.
arış ı ı ı ı n ; ^

Anadolu'daki Türk Halı Geleneği İçindeki Yeri”, (Özet).
Bkz., I. künye.

Sümerbank” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

T ü r k H a lı v e K ilim B i b l i y o g r a f y a s ı ll
Doç. Dr. İ s m a i l Ö z t ü r k - Ar aş . Gör. Go nca K a r a v a r

191. MACUN, Şener, ‘"Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Türk

205. ÖNER, Zeki, “ Gezici H alıcılık K u rsla rı” , s.36-37.
Bkz., 26 künye.

El Halıcılığına Katkıları” , s. 12-13.
Bkz., 5. künye.

206. ÖNGE, Yılmaz, “Anadolu'da Eyer Ö rtüsü Olarak
192. MAJDA, Tadeuzs, ‘T u rk is h Decorative M otives in
O ld P o lis h C a rp ets and T e x tile s ” , (Ö z e t).
Bkz., 7. künye.

D okunm uş Bazı İlg in ç Halı Ö rn e k le ri” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

207. ÖNGE,Yılmaz, “ Eyer Ö rtüsü O larak D okunm uş
193. MELLEART, James, “ M otifs on Karabağ, Karakeçili
and O th e r C a rp e ts
Bkz., 7. künye.

and

K ilim s ” , (Ö z e t).

Konya Halıları” ,s.63-72.
Bkz., 28 künye.

208. ÖNGE, Yılmaz, “ Eyer Ö rtüsü Olarak Dokunm uş
194. MEYER, Eins, “ D er Teppich des O rients und Die
Abstrakte M alerei Europas” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Konya Halıları” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

209. Ö ZD EN , L ü tfi, “T ü rk H alıcılığ ın ın B ugünü ve
195. M ILLS, John, “A Unique Prayer Rug of the "ParaM am luk" Group” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Geleceği” , s.81-88.
Bkz., 29, künye.

210. ÖZDEN, Lütfi, ‘T ü rkiye Halıcılığının Bugüne Kadar
196. M U ALLAO Ğ LU , Rızkullah-Cahit Nasırlı, “ Dağ ve
Orman Köylerinde Köy El ve Ev Sanatlan” , s. 152-170.
Bkz., 36, künye.

197. M c M U LLA N , Joseph V., “ B irkaç Eski T ü rk Köy
Halısı” , s.291-292.
Bkz., 22, künye.

Geçirdiği Safhalar-Halı Üreten Diğer Ülkelerle T ü rk
H a lıc ılığ ın ın K a rş ıla ş tırılm a s ı-T ü rk iy e 'd e H alı
Ü retim inin Yaygınlaştırılması-İhracatın Cazip Hale
G etirilm esi ve A rttırılm a s ı Hususunda Alınacak
Önlemler” , s.81-88.
Bkz., 29, künye.

211. ÖZEN, Küflü, ‘Sivas Halıcılığının Bugünkü Durumu”, (Özet).
198. M U M C U , N uri, “ Sümerbank'ın T ü rk Halıcılığına
Katkısı” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

Bkz., 7. künye.

212. ÖZENÇ, Erol, “ Dış Pazar A raştırm aları” , s.71-72.
Bkz., 5. künye.

199. M Ü L A Y İM , Selçuk, “ Kökboyalar Üzerine B irkaç
N ot” , s.134-136.
Bkz., 28 künye.

213. ÖZER, Sevgi, “ Paris, Musee des A rt Decoratifs'teki
T ü rk Halı ve Seccadeleri” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

200. NAGYKALDI, A., “ Ottoman-Turkish Flower-Patterns
on Hungarian Textiles” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

214. ÖZGÜL, Necdet, “El Sanatlan Yönünden Halı-Kilimde
İp lik ve Boya” , s.281-290.
Bkz., 8. künye.

2 0 1 . O Ğ UZ, N u rte n , “ X V .,X V I.,X V II. yy. O sm anlı
M in y a tü r le r in d e
Bkz., 7. künye.

H a lı

D e s e n le r i” , (Ö z e t).

215. ÖZGÜR, Zehra, “Halıcılık Eğitiminin Planlanması”, s.4044.
Bkz., 26 künye.

202. O NUK, Taciser, “Kenzin (Ardıçlı) Tırlık Dokumalanna
Ö rnekler” , s.319-324.
Bkz., 20, künye.

216. ÖZGÜR, Zehra, ‘T ü rk Halıcılığının Tarihi Gelişmesi
ve Bugünkü D urum u” , s.9-15.
Bkz., 26 künye.

203. ÖNDER, Mehmet, “Konya M evlâm Müzesinde Yazılı
Üç Halı” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

217. ÖZGÜR, Zehra, “Türkiye Halıcılığının İhracat İçin

204. ÖNDER, Mehmet, ‘T ü rk El Halıcılığında Boya, Desen
ve Makina Halısı Sorunlan” s.79-81.
Bkz., 5. künye.

218. ÖZGÜR, Zehra, “El Halıcılığının Dış Pazardaki Durumu

Щ^

Teşkilatlandırılması” , s.90-92.
Bkz., 26 künye.

ve T ü rk H alıları İçin İhraç
Bkz., 26 künye.

arış

İm ka n la rı” , s.62-69.

219. ÖZKAN, Mustafa, ‘T ü rk Halıcılığında Ladik Halısı” ,
(Özet).
Bkz., 7. künye.

Boyalar, Boyama Yöntemleri ve Ö zellikleri” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Halıcılığının Geleceğine D air Düşünceler” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

2 3 1 .P A L E 0 L 0 G U , O lim p ia E liza, “ Les M o d e le s
Ornament Aux du Tapis Turc-Essai de Classicifation”,
(Özet).
Bkz., 7. künye.

221. ÖZTÜRK, İsmail, “ Ege Bölgesi Halıcılığının Demirci

2 3 2 . P AQ U IN , G erard, “ Chessboard Rugs” , (Özet).

220. Ö ZÖ NDER, Hasan, “ S ille'de H a lıc ılık ve T ü rk

ve G örde s Ö rn e ğ in d e H a lk b ilim s e l A çıd a n
İncelenmesi” , s.311-325
Bkz., 36, künye.

233. PARLAR, Gülümser, “ Emirdağ ve Bayat Kilimlerinde

222. ÖZTÜRK, İsmail, ‘Yayınlanmış Kaynaklardaki Bilgiler

M otif, Renk ve Kompozisyon Ö zellikleri” , s. 173-187.
Bkz., 34, künye.

Iş ığ ın d a Is p a r ta H a lı c ılı ğ ı
Değerlendirm e” , (Özet).
Bkz., I. künye.

Ü z e r in e

Bkz., 7. künye.

B ir

234. PRUE, Sara, “The Most Common Materials and Dyes
of T urkish Rugs” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

223. ÖZTÜRK, İsm ail, “ Geleneksel T ü rk Sanatlarının
Günümüzdeki Durum una Halıcılık Örneğinde B ir
Bakış” , s.451-458.
Bkz., 33, künye.

235. PEKİN, Ersu, “Yörüklerde Un Çuvalları” , s.207-230.
Bkz., 11, künye.

236. REIMER, Thomas O., “The Significance of Alams on
224. Ö ZTÜ R K, İsm a il, “ K aynak D e ğ e rle n d irilm e s i
Açısından Geleneksel T ü rk El Sanatlarına Halıcılık
Örneğinde Çözüm Ö nerileri” , s. 15-26.
Bkz., 14, künye.

225. Ö Z T Ü R K , İs m a il, “ Ege B ö lg e s i H alı Ü re tim
M erkezleri ve El Halılarının Ü retim ve Pazarlama
Sorunları” , (Özet).
Bkz., 7. künye.
226. ÖZTÜRK, İsmail, ‘T ü rk Halıcılığının Gelişmesinde
Güzel Sanatlar Eğitiminin Rolü ve 9 Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesinde 1981-1985 Yıllan Arasında
Yapılmış Lisans Tezlerinin Değerlendirilmesi” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

227. ÖZTÜRK, İsmail, ‘T ü rk Halı ve K ilim ciliğine İlişkin
P ro je le rin B aşarısında H a lk b ilim s e l V e rile rin
Ö nem i.(Ege Bölgesine A it Projelerde)” , s.173-182.
Bkz., 13, künye.

228. ÖZTÜRK, İsmail, “ M eslek Yüksek Okullarının HalıDoğal Boyamacılık Programlarına İlişkin Öneriler” ,
s.161-169.
Bkz., 9. künye.

Turkish Carpets” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

237. REINHARD, Ursula, “ Silifke Yöresi D okum aları” ,
s.241-250.
Bkz., 11, künye.

238. ROTHSTIN, Natalie, ‘T u rk is h Carpets in England
1500-1914” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

239. SABAHI, Taher, “Verneh from Azerbaıcan” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

240. SAKARYA, Oğuz, “ K ilim c iliğ im iz in Sorunları ve
Çözüm Yolları” , s.67-73.
Bkz., 9. künye.

241. SALMAN, Özlem, ‘T ü rk Kilim lerine Kazandırılmaya
Çalışılan T ic a ri Ü rün Ö zelliği Bağlamında, Düz
Dokumaların Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Joan
Mira, Paul Klee'nin Yapıtlarıyla Yüzey Değerlendirme
Açısından Karşılaştırılması” , s. 189-192.
Bkz., 9. künye.

242. SALTIK, Ahmet, ‘T ü rkiye Kalkınma Vakfı Halıcılık
229. Ö ZTÜ R K , İs m a il-Ö z n u r A y d ın , “ Y ayınlanm ış
Kaynaklardaki B ilg ile r Işığında Isparta Halıcılığı
Üzerinde B ir Değerlendirm e” , (Özet).
Bkz., I. künye.

230. PAKSOY, Gönül, “Milas Haklarında Kullanılan Doğal

Deneyimleri, Özeleştirisi ve Şimdiki Durum.”, s. 29-38.
Bkz., 5. künye.

243. SAMUR, Gonca, “Uşak Haklarının Dünü ve Bugünü” ,
s.107-133.
Bkz., 28 künye.

Türk Halı ve Kilim B i bl iyograf yası ll
Doç. Dr. İ s m a i l Ö z t ü r k

-

Ar a ş . Gör. Gonca K a r a v a r

258. SLOTA, Beata, ‘Turkish Carpets in Polish Collections”,

244. SANIBELLÎ, Erol, “ K ilim le rim izin Sanatsal İçeriği

(Özet).
Bkz., 7. künye.

ve Toplum daki Çağrışımı” s. 183-187.
Bkz., 9. künye.

259. SÖNMEZ, Zeki, “ Batı Anadolu T ü rk Halıcılığının

245. S A N IB E L L İ, E ro l, “ G ünüm üz T ü rk H a lılarının

^ . Y ü z y ı ld a k i D u ru m u
Bkz., 28 künye.

Yozlaşma Nedenleri” s.383-390.
Bkz., 28 künye.

Ü z e rin e ” , s.95-106.

260. SÖNMEZ, Zeki, “ Batı Anadolu T ü rk Halıcılığının

246. SARI, Özcan - M.Harmancıoğlu, ‘Tünde Beyazlığın

^ . Y ü z y ı ld a k i
Bkz., 7. künye.

Önemi ve D eğerlendirm e Y öntem leri” , s.357-376.
Bkz., 3. künye.

D u ru m u

Ü z e r in e ” , (Ö z e t).

261. SPUHLER, E, “FmheTurkischeTeppicherwerbungen

247. SARIMERMER, Abdullah, “Halı Sanayiinin Sorunları”,

der Berliner Museen” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

s.73-75.
Bkz., 5. künye.

262. SÖZÜDOĞRU, Türkan, “Anadolu Kadını ve Eşme

248. SELİ, Kemal, “Halı Üretiminde De-Santralize Üretim

K ilim lerindeki Mesaj” , s. 19-24.
Bkz., 9. künye.

Sisteminin T atbiki” ,s.47-49.
Bkz., 5. künye.

263. SÜMER, Faruk, “Anadolu'da T ü rk Halıcılık Tarihine

249. S E Y İR C İ, M usa , “ D eve F o lk lo r u ve G üney

D air Bazı Kayıtlar” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

G ö ç e rle rin d e Deve D o n a n ım la rı” , s.327-338.
Bkz., 36, künye.
250. SEYİRCİ, Musa, ‘T u ristik Amaçlı Üretilen Döşemealtı
Halılarında Bozulmalar” s.403-412.
Bkz., 20, künye.

264. SÜMER, Faruk, “The Earliest Historical Records on

251. SEYİRCİ, Musa, “Antalya'daki Karakoyunlu Aşireti
ve Dokumaları” , s. 183-192.
Bkz., 13, künye.

265. SÜMERKAN, Reşat, “ Doğu Karadeniz'de Dokuma

252. SEYİRCİ, M usa, “ H alet Ç am bel ve Ç ukurova

266. SÜRÜR, Ali, ‘T ürkiye Halı Tipleri Atlası Çalışmasına

th e T u r k is h A n a to lia n
Bkz., 28 künye.

C a rp e ts ” , s.52-54.

Kolonlar” , s.269-277.
Bkz., 18, künye.

Örnek,Doğu Anadolu Yöresinden Bir Kesit”, s.347-367.
Bkz., 35, künye.

Kültüründe Karatepe” , s.287-294.
Bkz., 19, künye.

267. SÜRÜR, Ali, “ Doğu Anadolu Yöresinde Halıcılık ve

253. SEYİRCİ, Musa, “Dazkırı Haklan ve M otifleri”, (Özet).

Ü re tim P o litik a s ın d a k i Ç a rp ık lık la r” s.75.-79.
Bkz., 24, künye.

Bkz., 7. künye.

254. SEYİRCİ, Musa, “Çay İlçesindeki Üç Yörük (Sankeçili)
268. SÜRÜR, Ayten, “Geleneksel Türk Tekstil Sanatlarda

Köyü ve Dokumalan Üzerine B ir Deneme” , s.83-85.
Bkz., 6. künye.

Desenleme ve Kompozisyon Yöntem leri” , s.81-88.
Bkz., 24, künye.

255. S E Y İR C İ,

M u s a , “ K a r a te k e li A ş ir e t i ve
Afyonkarahisar'da İk i Karatekeli (İğdeli-Çatkuyu)
Köyü” , s. 195-202.
Bkz., 34, künye.

269. SÜRÜR, Ayten- Hatice Öztürk, “Anadolu Kilim Yapısı
İçinde Eşme K ilim le ri” , s.91-125.
Bkz., 9. künye.

270. SÜSLÜ, R Özden, “Minyatürlerde Halı Desenleri”, (Özet).

256. SEZGİN, Şerife, “ Gaziantep K ilim c iliğ in in Dünü

Bkz., 7. künye.

Bugünü” , s.229-237.
Bkz., 9. künye.

271. ŞEHİRLİOĞLU, İ. Akın, ‘T anm Orman ve Köy İşleri
257. SEZGİN, Şerife, “ G ünüm üzde H alılarda Desen

Bakanlığının Türk El Halısı Konusundaki Çalışmalar,
s.62-63.
Bkz., 5. künye.

Sorunları” , (Özet).
Bkz., I. künye.

^

Щ I İ ' l 99

272. ŞEHİRLİOĞLU, I. Akın, ‘T a nm Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı T ü rk Halıcılığı E ğitim Sistem i” , (Ö zet).
Bkz., 31, künye.

285. WALKER, Daniel, ‘T h e Cincinnati Ottaman Prayer

273. TARAŞLI, Latif, “T ü rk İp ek H a lıc ılığ ı” , (Özet).

286. W EAR D EN , Jennifer, “W hat is the Connection

Rug” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

Bkz., 7. künye.

Between Velvet Cushion Covers and Certain Types
of Knotted Carpet?” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

274. TE K , Ruhi, “ K irk itli Dokum alarda A raştırm alar” ,
s.330-337.
Bkz., 18, künye.

287. W OLSKI, K rzysztof К., “T u rk is h and Turkom an
In flu e n c e s on B a lu c h C a rp e ts ” , (Ö z e t).
Bkz., 7. künye.

275. TEZC AN , Hülya, “Y erli ve Yabancı Kaynakların
Işığında 16.Yüzyıldan 19.Yüzyıla T ü rk Halı Sanatı” ,
(Özet).
Bkz., 31, künye.

288. W YAUX, C ornelia M ontgom ery, “ E arly Islam ic
Embroideries Kittle-Known Pattern Books from the
13th-15th Centuries” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

276. TEZCAN, Hülya, “ 16.Yüzyıldan 19.Yüzyıla T ü rk Halı
Sanatı” , (Özet).
Bkz., I. künye.

289. YAND IM ATA, Figen, “ Halı Teknolojisi” , s.422-440.
Bkz., 8. künye.

277. TEZCAN, Hülya, ‘Yerli ve Yabancı Kaynaklan Işığında
290. YAZICIOĞLU, Yahşi- Feryal Söylemezoğlu, “ K ilim

16.Yüzyıldan 19.Yüzyıla T ü rk Halı Sanatı” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

D okum a T e k n ik le ri ve Eşme K ilim le rin in Bu
Tekniklere Uygunlukları” , s. 127-135.
Bkz., 9. künye.

278. TİBU K O Ğ LU , Besim, “ Halı İhracatı, Sorunları ve
Ö neriler” , s.20-23.
Bkz., 30, künye.

291. YAZICIOĞLU, Yahşi- Zeynep Tezel, “ Düz Dokuma
Yaygılann Modern Yaşamda Kullanılma Olanaklannın
A rttırılm a s ı İle İlg ili Somut Ö n e rile r” , s.75-83.
Bkz., 9. künye.

279. TUĞCU, Hidayet, “ El Dokusu T ü rk Halı Standardı
Hakkındaki Görüşler” , s.74-78.
Bkz., 26 künye.

292. YETKİN, Şerare, ‘T ü rk Halı Sanatında Yeni B ir Halı
280. TU TU M , Suat, “Halı İmalatı ve İhracatı Bakımından

T ip i” , (Özet).
Bkz., 31, künye.

Y ü rü rlü k te k i M evzuatın İn ce le nm e si” , s.79-89.
Bkz., 26 künye.

293. Y E TK İN , Şerare, “ Selçuklu Halıları İle İlg ili Yeni
281. “T ü rk H a lıc ılığ ı, G eçm işi, B u g ü n kü D u ru m u ,

Buluntular” , s.65-68.
Bkz., 21, künye.

Gerileme Dönemleri, T ürk Halıcılığının Geliştirilmesi
İçin Alınması Gerekli Tedbirler ve T ü rk Halıcılığında
Sümerbank’ın Yeri” , s.85-128.
Bkz., 27 künye.

294. YURTERİ, Z. Figen, “Yalvaç-Yukan Tırlar Köyünden
Düz Dokumacılık” , s.213-228.
Bkz., 9. künye.

282. UĞUR, Gürbüz, “T ü rk H alıcılığındaki Renkler ve
295. ZIEM BA, W illiam T., “ N ortheast Anatolian Prayer

Bunların Doğal Boyalarla Elde Edilm eleri” , (Özet).
Bkz., 7. künye.

K ilim s” , (Özet).
Bkz., 7. künye. »

2 83. USLU, M ehm e t, “ B o d ru m 'u n D o k u m a cılık ve
Boyacılığı” , s.356-377.
Bkz., 18, künye.

284. ÜLKER, Taha, “ M akine Halıcılığının Teşvikinin El
Halıcılığına Dolaylı Etkileri, El Halıcılığı İhracaündaki
Gelişmeler” , s. 17-42.
Bkz., 29, künye.

arış I I f 1 9 9 7 ^

^

Sağatbek Medeubekule**
B ir zamanlar adaletli bir han varmış. Bu han, halkına,
desen, nakış, d ik iş , keçe, dokum a ve k u y u m c u lu k
zanaatlarım öğrenmelerini emretmiş. Halkı bu emre uymuş
a a ™
ve evlerinin içini-dışını, giysilerini, eşyalarını, ev aletlerini
ve silahlarını çok güzel desenlerle, nakışlarla bezemişler.
Bu yüzden, h a lk ın ö n d e ri Oyu Han adını alm ış.
Birgün komşu yurdun Hanı savaş açmış ve Oyu Han’ı
yenerek, tahtından indirm iş ve bütün yurdu hakim iyeti
altına almış. Eski gelenek, görenek ve geçmişi silip, sanatı
ve diğer kültürel ögelerini yok ederek, yenisini kurmayı
düşünmesinden dolayı ona Joyu Han adını vermişler. Bütün
bu olanlardan, zindanda yatan Oyu Han’ın haberi olmuş.
Birgün Joyu Han’ın oğlu tek başına ava çıkmış. Eti ve
derisini almak niyetiyle yoluna çıkan bütün hayvanları
acımasızca öldürm üş. B ir baykuş ona saldırmış ve ik i
gözünü oymuş. H içbir şey göremeyen oğul yoluna devam
etmiş, ancak bir uçurumun kenarından göle düşerek, ölmüş.
O
sırada Oyu Han çocuğu aramak için yola çıkmaya
karar vermiş. Yolculuğu sırasında rastladığı bütün yaralı
hayvanlan tedavi etmiş. Sonra yolda rastladığı baykuşun
kın k kanadını tedavi ederek;
“Joyu Han’ın oğlunu gördün mü?” diye sormuş.
Baykuş:
“Soğukkanlı, kötü Han çocuğu yolunda rastladığı tarla
faresini, keçiyi, merali, kodası ve kaplanı yaralayıp, balığı
karaya çıkarttı. Sonra geri dönerek hepsini kesm ek
istediğinde ben, onun ik i gözünü oydum. Çünkü, onun
yaraladığı her hayvan Oyu Han’ın hayvanlan idi. Han çocuğu
şimdi gölde; öldü” demiş.
Olanlan öğrenen Oyu Han, evine dönünce duyduklarını
sırasıyla sumağa geçirerek, Joyu Han’ın önüne serdi.
Sumağın, göz kamaştıran deseni, canlı, güzel renkleri bakan
kişinin içini saracak kadar sihirli olmuştu. Joyu Han, sumağın
* Bir Kazakistan efsanesi. (Türkiye Türkçesi’ne Aktaranlar:
bezemesinin ardarda gelen nakışlarına bakarak, şöyle
In tım a k N u rm u h a m m a d o v a ; S erap L e lo ğ lu -Ü n a l.)
yorumlamış:
** Kazakistan.
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2. Derin derin sulardan geçip...

i

T

Y

T

T

3. Vahşi ormanı gezip,

13. Ah evladım, oğlum, yüce gücün sahibi
olduğunu hayvanlara göstereceğine, yu rt
içindeki düşmanlarına niye göstermedin?

s t i r

El emeği, alın teri, göz nuru;
Bu kilim de üç çilenin yünü var,
Boşa değil şu k ibiri, gururu;
Yedi iklim , dört köşede ünü var.
Renk almış yaylanın çiçeklerinden,
Desen tutmuş buğday başaklarından,
Gök kuşağı ağmış saçaklarından;
Üzerinde b ir ilkbahar günü var.
Her teli b ir pınar olup akmada,
Her düğüm yar gözü gibi bakmada,
Biçim ler el ele halay çekmede;
Sanki ortasında köy düğünü var.
B ir ucunda b ir destana başlanmış,
B ir ucunda gülle bülbül eşlenmiş,
B ir ucuna acı gerçek işlenmiş,
B ir ucunda tatlı düşler tünü var.
Yunus Emre tapmanda yüz koymuş,
Karacoğlan saz çalanda diz koymuş,
Köroğlu d ört nala geçmiş iz koymuş;
Arışında erenlerin yönü var.
Höyük gibi bengiliği yaşıyor;
Bağrında b ir kutlu gömü taşıyor,
Yaşı nice yüzyılları aşıyor;
Bu kilim de uygarlığn dünü var.
Y E T İK OZAN
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Türk Halı Sanatı İçin
Eskimeyen Bir Temel Eser:

Dr. Azize Aktaş-Yasa*
B u sayımızda sizlere tanıtacağım ız kitap “Halı
sa n a tın ın dünya m edeniyetine Türklerin hediyesi
olduğumu” konu ile ilgili hemen her makalesinde ve
kitabında vurgulayan, kitapları Türk sanatı ile ilgili
Çalışmalarda yıllardır ilk başvuru kaynağı olma niteliğini
koruyan Prof. Dr. Oktay Aslanapa ya ait.
H alı sanatı ile ilg ili ilk çalışm ası 1953 yılında
yayınlanan1 Aslanapa’nm bu konuda genel T ü rk Sanatı
kitapları için yazdığı halı ile ilgili bölümler2 dışında, Türkçe,
İngilizce ve Almanca olarak yayınlanmış b ild iri, makale
ve ansiklopedi maddeleri3 ile b irin i burada tanıtacağımız
üç de kitabı mevcut.4 Halı sanatımıza ilişkin pekçok yayın
olmasına karşılık, bu yayınların genellikle b e lirli yöreler
veya dönem lerle sınırlı olması, kitaplarında T ü rk halı
sanatının k ro n o lo jik g e liş im in i erken dönem lerden
başlayarak gözler önüne seren Aslanapa’nm söz konusu
yayınlarını daha da vazgeçilmez kılıyor. Bu kitaplardan
b irinin, T ü rk halı sanatı için eskimeyen b ir tem el eser
olan ‘T ü rk Halı Sanatının Bin Yılanın tanıtımına geçmeden
önce konuyla ilg ili kitapları ile T ü rk halı sanatı alanının
ülkemizdeki duayeni olarak kabul ettiğimiz Prof. Dr. Oktay
Aslanapa’ya yaptığı ve halen yapmaya devam e ttiğ i
çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunmayı bu güzel
sanata g ö n ü l v e re n le r adına b o rç a d d e d iy o ru z .
T ürkçe ve İngilizce olarak b ir yıl ara ile ik i dilde
yayınlanan “ Türk Halıcılığının Bin Yılı’’ isim li kitap Eren
Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd. Şti. tarafından 1987 yılında
yayınlanmıştır, ingilizce baskısı 1988 yılında yapılan kitap
235 sayfa olup, 162 levha, 86 resim ve 37 çizim içermektedir.
Prof. Dr. Oktay Aslanapa bu kitabını, T ü rk kültürünün
y u rt dışında tanıtılmasındaki hizm etlerinden dolayı b ir
şükran ifadesi olarak emekli büyükelçi Şefik Fenmen ve
eşi Perihan Fenmen’e ithaf etmiştir.
Önsözü nde halinin dünya m edeniyetine T ü rk le rin
hediyesi olarak sunulduğu, başından beri T ürklere sıkı

ın

tanıtımı

sıkıya bağlı olarak geliştiği ve esas maddesi yün olduğu
için koyun besleyen topluluklarla ilgili olduğu vurgulanan
kitap, dokuz ana bölüm ile notlar, levhalar, resimler, çizimler
listesi, bibliyografya ve dizinden oluşmaktadır. Bölüm
başlıkları numaralandırılmamış olup, ana başlıklar altında
alt başlıklar açılmıştır.
T ü rk hah sanatının ge lişim in i k ro n o lo jik olarak
izleyebildiğimiz kitap Erken Devir Türk Halıları (s.9-12)
ile başlam aktadır. Bu bölüm de hah üzerine cid d i
araştırmaların 1891’de “Viyana Halı Sergisi” kitabının
yayınlanm asıyla başladığı b e lirtile re k bu konuda ki
araştırm alar hakkında b ilg ile r verilm iş, ayrıca Büyük
Selçuklulardan günümüze halı örneklerinin ulaşmadığına,
Anadolu Selçuklu döneminden gelen Konya Haklarının 20,
yüzyıla kadar gelişen halı sanatına zemin oluşturduğuna
ve yedi yüzyıl boyunca Türk Halı sanatının parlak bir gelişim
süreci gösterdiğine dikkat çekilmiştir. Pazınk Kurganında

Bulunan Halı, Doğu Türkistan’da Bulunan Halılar, Fustatta
Bulunan 9. yüzyıl Abbasî Halıları, İslâmî Devir alt başlıkları
altında buralarda ele geçen halılar kısaca tanıtılmış, halı
sanatının daima Türklere bağlı olarak onların oturduğu
bölgelerde geliştiği, düğüm tekniğinin Abbasiler devrinde
Orta Asya’dan Batıya getirildiği ve bundan sonra Selçuklu
T ürklerinin hâkimiyeti ile önce Islâm dünyasına ve sonra
İslâm olmayan bölgelere yayıldığı belirlemesi yapılmıştır.
Selçuklu Halıları (s. 13-36) Konya Alâeddin Camii’ndeki

Halılar, Beyşehir Halıları, Fustat’ta Bulunan Selçuklu Halıları
alt başlıkları ile ele alınmıştır. Burada Konya Alâeddin
ш------------------------------------------------------------------------------* Başbakanlık Atatürk Kültür M erkezi Uzmanı.
1. “Türk Haklarında Hayvan Postu Motifleri”, F uat
Köprülü Arm ağanı, İstanbul 1953, s. 30-37.
2 . Türk Sanatı- Selçuklu ve Osmanlı Halıları, Çini ve
Minyatür Sanatı, İstanbul 1961; Turkish A r t an d Architecture,
London 1971, New York 1972, s.291-301: Selçuk and Ottoman
Carpets; Türk S an atı, İstanbul 1984, s.342-357: Selçuklu ve
Osmanlı Haklan.
3 . “Osmanlı Saray Halıları M eselesi”, M illetlerarası
B irin ci Türk S a n a tla rı Kongresi, A n kara 19-24 E kim 1995.
Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1962, s.28-32; “Die Frage
der Osmanischen Palast Tepiche”, First International Congress
o f Turkish A rts, A nkara 19-24 October 1959, Comm unications
Presented to the Congress, Ankara 1962, s.28-32; “Ein Anatolischer
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Kunstgeschichte Asiens. In M em oriam Ernst Diez, İstanbul 1963,

s.173-181; “15. Yüzyıl Sonunda Hayvan Motifli Bir Anadolu
Halısı”, Türk K ültürü A raştırm aları, 1/1 (1964), Ankara 1964,
s.95-103; Türk-İslâm Eserleri Müzesinden Selçuk Halıları Desenleri,
İstanbul 1965; “Seccade” İslam Ansiklopedisi, 10 (1967), s. 302306; “Konya Selçuklu Haklarının Menşei ve Gelişmesi”, Türk
Edebiyatı, 132 Ekim 1984), s. 15-16; ‘Türk Hak Sanaü”, Erdem,
3 /7 (Ocak 1987), Ankara 1987, s.99-109; “The Development of
Konya Seldjouk Carpets”, Islamic Art. Common Principles, Forms
and Themes. Proceedings of the International Symposium, İstanbul
A pril 1983, Damascus 1989, s.56-59.
4 . Türk H alı Sanatı, İstanbul 1972; Selçuklu H alıları,
Başlangıcından 16.yüzyıl Ortalarına Kadar Türk Halı Sanatı (Yusuf
Durul ile), İstanbul 1973; Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul
1987; One Thousand Years o f Turkish Carpets, İstanbul 1988.
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Or. A zize Aktaş-Yasa*
The book th a t we w ill introduce in this issue is by
Prof. O kta y A slanapa w ho emphasises, in every single
boflk a n d essay he wrote, th a t the a rt o f carpet-m aking

VS Q g ift presented by Turkish people to w orld's civilisation
an

whose books are the first m ain reference source for

№ rs in the subject o f Turkish art.
Aslanapa, whose first w ork on Turkish art was
published in 19531, having w ritten some parts on art of
carpet-m aking fo r general Turkish art books2, w rote
notices, essays and articles for encyclopaedias in English,
Turkish and German3. Aslanapa has three books, one of
which we will introduce in this issue4. That the publications
as to the art of carpet-weaving are lim ited to specific
regions or periods makes Aslanapa's works indispensable
due to their revealing chronological developm ent of
Turkish art of carpet-weaving beginning from early ages.
Prior to the introduction of one of those books, One
Thousand Years of Turkish Carpets, we wish to express our
thanks and gratitude, on behalf of those who devote their
studies on carpet-weaving, to Prof. Oktay Aslanapa, of
w hom we accept as the master of Turkish art of carpetw eaving in our country, fo r his c o n tin u in g studies.
One Thousand Years o f Turkish Carpets was published
by Eren Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd. Şti. in 1987 in tw o
languages, Turkish and English. The book, English version
of which was published in 1988, is 235 pages and includes
162 framed inscriptions, 86 pictures and 37 drawings.
Prof. Oktay Aslanapa has dedicated this book to Mr. Şefik
Fenmen, retired ambassador, and Mrs. Perihan Fenmen
as the expression of his appreciation to Mr. And Mrs.
Fenmen for th eir services fo r in tro du ctio n of Turkish
culture abroad.
The preface of the book states that the carpet is a
g ift from Turkish people to the world civilisation, that it
has developed with close relationship with Turkish people
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ever since and th a t it is closely related to the people
raising sheep due to the fact that its basic material is
wool. The book is comprised of nine main chapters, notes,
inscriptions, pictures, a list of drawings, a bibliography
and an index. Chapters are not numbered and they are
added sub-titles under the main titles.
The book, that enables us to observe the development
of Turkish carpets in a chronological order, starts w ith
Early Period Turkish Carpets (pp.9-12). In this chapter, it
has been stated that serious researches on carpet started
w ith the publication of a book, Vienna Carpet Exhibition,
in 1891. The chapter gives inform ation about those
researches and reveals that no carpet samples have been
reached from Big Seljukian Period, that Konya carpets
from Anatolian Seljukian Period are the basis for art of
carpet-weaving having been in a developm ent as of
20th century and that for seven centuries Turkish art of
carpet-w eaving has shown a b rillia n t develop m e nt
process. Under the sub-titles, namely "Carpet Found in
Pazirik Tumulus", "Carpets Found in Eastern Türkistan",
"9 th C entury Abbasi Carpets Found in Fustat" and
"Islamic Period", those carpets are introduced and it
has been stated th a t the art of carpet-w eaving has
developed in the regions where Turkish people live, that
the knot technique have been brought to the West from
Middle Asia in Abbasi period and, w ith the sovereignty
of the Seljukian Turks, expanded first to the Islamic world
and then to non-lslamic regions.
Seljukian Carpets (p p .I 3-36) have been dealt w ith
under such sub-titles as Carpets a t Konya Alâaddin Mosque,
Beyşehir Carpets and Seljukian Carpets Found a t Fustat.
Here, eight Seljukian carpets at Konya Alâaddin Mosque
are described in detail in terms of ornamentation, colours
and technique, and styled geometrical ornamentation and
* Specialist, Atatürk Culture Center.
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Camii’ndeki sekiz Selçuklu halısı bezemeleri, renkleri ve
teknik özellikleriyle aynntılı olarak tanıtılmış, bu halılann
karakteristik özellikleri olan stilize edilm iş geom etrik
bezemelere ve kûfî yazı bordürlerine dikkat çekilmiştir.
1905 yılma kadar Alâeddin Camii’ni ziyaret edenler tarafından
fark edilmeyen bu halılar, ilk defa bunlan keşfeden M artinin
o zamanlar Alman konsolosluğunda görevli olan Loytved’e
bunlann çok büyük ilm i değerine işaret etmesiyle aydınlığa
çıkanlmış, kısa zamanda tanınarak meşhur olmuştur. Oktay
Aslanapa, bu haklan “Renk ve dekor bakımından inanılmaz
bir zenginlik gösterirler, zemin umumiyetle koyu mavi ve
kırmızıdır. Motiflerde mavi, kırmızı, açık ve koyu san, açık
yeşil göze çarpar. Koyu ve açık re nklerin ahengi çok
dinlend iricid ir. Bunlarda en ile ri resim sanatıyla boy
ölçüşecek bir renk anlayışı kendini belli eder.” diyerek tasvir
etmektedir.
1930 yılında R.M. Riefstahl tarafından Beyşehir
Eşrefoğlu Camii’nde bulunan d ö rt halı parçası Beyşehir
Halıları başkğı altında incelenmiş, bunlardan birinin Konya
haklam a benzediği, diğer ikisinin yüzyıkn sonundan veya
14, yüzyılın ilk yıkarından kalmış olduğu, dördüncü parçanın
ise 15, yüzyıla ait olabileceği belirtilmiş, haklann teknik ve
bezeme özellikleri hakkında resim ve çizimlerle bilgiler
verilm iştir (s. 23-27).
Fustatta Bulunan Selçuklu Halıları alt başlığı altında
ise 1935-36 yıllarında Fustat’ta ortaya çıkanlan 13.14, ve 15,
yüzyıllara ait, parçalar halindeki 1000’den fazla Anadolu
Halısından söz edilerek, bunlann çoğu İsveç olmak üzere
dünyanın çeşitli yerlerindeki müze ve koleksiyonlara dağıldığı
beUrtilmiş, Anadolu’dan M ısır’a ihraç edilen bu halılardan
ancak pek azının C.J. Lanını tarafından yayınlandığı üzerinde
durulmuştur (s. 28-36). Aslanapa’nın ifadesine göre; İslâm
dünyasına Türklerin getirdiği hak sanatı, diğer taraftan tek
argaca düğüm te kn iği ile İspanya’ya kadar yayılmış,
A v ru p a ’da re ssam ların ta b lo la rın d a y e r a lm ıştır.
14, yüzyıl başlannda Selçuklu Haklarından sonra ikinci
grup olarak ortaya çıkan figürlü halılar Hayvanlı Halılar
başkğı altında ele alınmıştır (s.37-59). Bu bölümde, hayvan
figürlü haklann karakteristik özelkkleri üzerinde durulmuş,
Avrupa resminde görülen hayvan figürlü halılardan söz
edilerek bu resimler ve resimlerde görülen haklar hakkında
bilgiler verilmiştir. Çeşitii müzelerde bulunan hayvan figürlü
haklann da tanıtıldığı bu bölüm figürlerin aynntık çizimleri,
hayvank hakların resimleri ve söz konusu haklann bulunduğu
Avrupak ressamların ta b lo la rla görsel açıdan da son derece
doyurucu hale getirilmiştir.
Osmanlı Devri Halıları (s.61-94) bölümünde ise, 1451’de
Fatih döneminden itibaren 16, yüzyıla kadar İtalyan, Flemenk
ve Hollandak ressamlann tablolannda tasvir edilen, ancak
İtalyan ressam Holbein’in tablolannda daha yaygın ve belirgin
olarak görüldüğü için Holbein Halıları olarak bilinen b ir
grup hak tanıtılmıştır. Örgülü kûfiden gekştirilmiş bordürler
ve stilize edilmiş b itki motifleriyle, geometrik örnekli bu
halılar, yeni b ir üslûbun başlangıcına işaret etmekte olup,
d ö rt tip halinde ele alınmıştır. C rivelli ve M e m lin g ’in
resimlerine bağlanan haklann da incelendiği bu bölüm çizim

ve resimlerle zenginleştirilmiştir.

XVI. ve XVII. yüzyıl Klasik Devir Türk Halı Sanatı
(s. 103-136) başkkk bölümde Osmanlı hak sanatında klasik
dönemin kapılanın açan Uşak ve çevresi haklan, madalyonlu,
yıldızk ve beyaz zeminli Uşak Haklan olarak ele aknmıştır.
Selçuklu halılanndan sonra T ü rk hak sanatının bu ikinci
parlak devrine ait örnekler gayet güzel fotoğraflar ve yer
yer çizimlerle okuyucuya sunulmuştur.
T ürk haklannın klasik geüşmesi yanında, 16.yüzyılın
son yansından başlayarak yepyeni b ir teknikle, tamamen
natürakst motiflerin hakim olduğu Osmanlı Saray Halıları
ayn b ir bölümde ele alınmıştır (s. 137-144). Osmanlı saray
haklannın nerede imal edildiği konusundaki tartışmalar
üzerinde de durulan bu bölümde, söz konusu hakların
İstanbul, Bursa ve Edirne gibi saraya yakın çevrelerde
yapıldığını düşünmenin m üm kün olduğu b e lirtilm iştir.
Seccadeler bölümünde (s. 145-206) ise 15, yüzyıldan
kalan ve bugüne kadar bilinen en eski seccadelerin T ürk
hak sanatında ayn bir grup halinde geliştiği belirtilerek ayn
ayn tanıtımlan yapılmış, koleksiyon ve müzelerdeki örnekler
üzerinde durulmuştur. Uşak, Konya, Ladik, Gördes, Mucur,

Kırşehir, Milas, Bergama, Hereke Halı ve Seccadeleri, Feshane
Halıları en bekrgin örnekleri ve karakteristik özellikleri ile
ele aknarak sunulmuştur.
Sonuç bölümünde (s.207-212) T ü rk Halı sanatının
H unlar devrinden başlayarak 19, yüzyıl sonuna kadar
gelişimini sürdürdüğü, bugün de Konya, Kayseri, Sivas,
Kırşehir bölgesi ile Batı Anadolu’nun Isparta, Fethiye,
Döşemealtı, Balıkesir, Yağcıbedir, Uşak, Bergama, Kula,
Gördes, Milas, Çanakkale, Ezine, Doğu Anadolu’da Kars
ve E rz u ru m bölgesinde eski T ü rk hah sanatının
canlandırılmasına ve geleneğin yaşatılmasına çalışıldığı
belirtilm iştir. Biz de bu konudaki çalışmaların başarıya
ulaşmasını gönülden dilerken, hak tarihimizi aynntılan ile
öğrenmek isteyenlerin bu kitabı baştan sona okumalannı
tavsiye ediyor, özelkkle kitapta kullanılan çizimler, resimler,
örneklerin hangi koleksiyon ve müzelerde yer aldığını
b e lir tir resim alt yazıları, ayrıntılı dipnotlar, seçkin
bibliyografya, şahıs adlan, hak ve hak desenleri bulunan
resim ve minyatürlerin bulunduğu müze, galeri, kitaplık,
koleksiyon ve tarihî yapılar ile terimleri konu alan indekse
dikkat çekmek istiyoruz.
Yayınlanmasının ardından on yıl geçmesine rağmen
halen bu konu ile ilgili çakşanlann, araştırm acılar, amatör
ruhlu meraklıların ilk başvuru kitabı olduğunu kabul ettiğimiz
bu yayın için Prof. Dr. Oktay Aslanapa’yı kutluyor ve özellikle
geç dönem haklan hakkındaki birikim lerini yansıtan daha
ayrıntılı yayınlarını da b e kle d iğ im izi hatırlatıyoruz.
Bu tür yayınların çoğalmasını umarken Türk hak sanatı
ile ilgilenen herkesin haberdar olduğuna inandığımız ‘Türk
Halı Sanatının Bin Yılı”nı, Prof. Dr. Oktay Aslanapa’mn bu
konudaki y a y ın la rı ve halı sanatımızla ilg ili çalışmalara
katkılarını ortaya koymak, ayrıca dergim izin hedefleri
doğrultusunda ulaşmak istediğimiz geniş okuyucu kitlesine
duyurm ak amacı ile özellikle tanıttığımızı ifade etmek
istiyoruz.
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Cufic inscription bordures of those carpets, that are the
most im portant characteristics of Seljukian carpets, are
pointed out. Those carpets, not having been noticed by
the visitors of Alâaddin Mosque until 1905, were brought
in light with the initiative of Martin who pronounced the
scientific value of the carpets to Loytved, an official of
German Embassy. Oktay Aslanapa talks of those carpets
as: "Those carpets are remarkably rich in colour and decor,
and the ground is generally dark blue and red. On the
motifs, blue, red, dark and light yellow and light green are
the colours that are most attractive. The harmony of the
dark and light colours are very relaxing. Here, one can see
an understanding of colour that can compete w ith the
most advanced paintings".
Four pieces of carpets found at Beyşehir Eşrefoğlu
Mosque by R.M. Riefstahl in 1930 have been discussed
under the title of Beyşehir Carpets, lt has been stated that
one of those pieces is similar to Konya carpets, whereas
tw o of them are of the end of the century or from early
14th century and the fourth one is of 15th century. Technical
and ornamentation - related characteristics of the carpets
are also given th ro u g h p ictu re s and d ra w in g s.
Under the title of Seljukian Carpets Found a t Fustat,
more than one thousand Anatolian carpets of 13th, 14th
and 15th centuries found at Fustat between 1935-36 have
been examined, lt has been stated that most of those
carpets were disseminated to several museums and
collections throughout the world, particularly in Sweden.
lt has also been emphasised that few of those carpets,
exported to Egypt from Anatolia, have been published by
C.J. Lamn. According to Aslanapa, art of carpet-weaving
bro u g h t to the Islamic w orld by Turkish people was
expanded up to Spain with the single woof knot technique
and had their place in European paintings.
Figured carpets of 14th century, the second group
after the Seljukian carpets, have been examined under the
title of A n im a l Carpets (p p .37-59). In this chapter,
characteristics of animal carpets have been dealt with and
information is presented on animal carpets seen in European
paintings. This chapter, introducing animal carpets being
exhibited in various museums, is also visually satisfactory
w ith detailed drawings of the figures on those animal
carpets, pictures of animal carpets and European paintings
with animal carpets.
Under Ottoman Period Carpets (pp.61 -94), a group of
carpets, illustrated in Italian, Dutch and Hollandaise paintings
but named as Holbein Carpets since mostly seen on Italian
Holbein's paintings, have been introduced. Those carpets,
with geometrical shapes and plant motifs styled with plaited
Cufic bordures, point out the beginning of a new style.
They have been dealt with under four groups. This chapter,
covering also the carpets seen on the paintings of Crivelli
and M em ling, has been enriched w ith drawings and
pictures.
Under the title of 14th and 17th Centuries Classical
Age Turkish Art o f Carpet-Weaving (p p.103-1 36), carpets
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from Uşak and its environs have been dealt w ith as starm otif white-grounded Uşak carpets, the keys opening
doors for classical period of Ottoman art of carpet. The
samples of this second brilliant period of Turkish art of
carpet-weaving, after Seljukian period, have been presented
to the reader through beautiful photos and drawings.
Besides classical developm ent of Turkish carpets,
Ottoman Carpets have been examined in a separate chapter
(pp.1 37-144), dominated by fully naturalistic motifs and
with a brand new technique, beginning from the late 16th
century. This chapter, dealing also with the discussions on
the production place of Ottoman carpets, states that it is
possible to consider that those carpets had been woven
in such regions close to the palace as Istanbul, Bursa and
Edirne.
In Praying Carpets chapter (pp.145-206), it has been
stated that the oldest praying carpets of 15th century have
developed in a separate group in Turkish art of carpetweaving. Those praying carpets have been introduced
separately and samples at the museums and collections
have been focused on. Uşak, Konya, Ladik, Gördes, Mucur,
Kırşehir, Milas, Bergama and Hereke Carpets and Praying
Carpets, along with Feshane Carpets, have been dealt with
emphasizing their outstanding characteristics and have
been introduced to the reader.
Conclusion chapter (pp.207-212) puts forward that
the Turkish art of carpet-weaving continued its development
from Hun period until 19th century and that there are
continuous efforts for reviving the tradition of Turkish art
of carpet-weaving in Konya, Kayseri, Sivas and Kırşehir in
Central Anatolia, Isparta, Fethiye, Döşemealty, Balıkesir,
Yağcıbedir, Uşak, Bergama, Kula, Gördes, Milas, Çanakkale
and Ezine in Western Anatolia, and Kars and Erzurum in
Eastern Anatolia. We wish from heart the realisation of
those activities and highly recommend this book for those
who want to learn our history of carpet in detail. We also
wish to draw your attention to the captions, detailed
footnotes and outstanding bibliography indicating in which
collections or museums the drawings and pictures -especially
those used in the book- are and the index covering the
names of people, museums, galleries, libraries, collections
and historical buildings where there are carpets and/or
pictures and miniatures w ith carpet motifs and relevant
terminology.
Our gratitude, once again, goes to Prof. Oktay Aslanapa
fo r this book, accepted as a main reference book for
researchers and for those who are interested in the subject,
despite the fact that it has been ten years up to now from
its publication. We also want to remind that we await more
detailed publications from Aslanapa reflecting his experience
on late period carpets.
Wishing an increase in the number of such publications,
we want to express that we introduce this book to inform
the wide range of readers that we want to reach through the
objectives of our periodical and to put forward the contributions
of Aslanapa to our art of carpet-weaving, « э

Atatürk Kültür D il ve Tarih
Y ü k s e k K u r u m u ’n d a
d ü ze n le n e n Ş ırn a k El
Sanatlan Sergisi.
Ş ırn a k
H a n d ic r a f t s
Exhibition held at Atatürk
High Council of Culture,
Language and History.

Ş eb n em E rceb eci*
Sergiler ve Fuarlar üreticiden tüketiciye aracı ve
köprü vazifesi gören organizasyonlardır. Bu faaliyetler
sayesinde üretilen ürünler tüketiciye ulaştırılır ve haberdar
olmaları sağlanır.
Mayıs 1997 içerisinde Ankara birçok sergi ve fuara
ev sahipliği yapmıştır. Kayseri, Van, Balıkesir, Bursa,
Hatay, Şırnak, E rzurum ’daki halı, kilim ve dokumalar
ilimize kadar getirilerek sergilenmiştir. Dergimizin bu
sayısında bir sergi ve fuar hakkında Anadolu’nun binlerce
yıllık yaratıcılığının yaşayan ürünleri olarak kabul
ettiğimiz halı ve kilimlerimizi tanıtma ve de en çok hangi
yörelerimizin bu konuya duyarlı davrandığını vurgulamak
amacıyla Arış okuyucularına bilgiler sunmak istiyoruz.

ŞIRNAK EL SANATLARI SERGİSİ
Şırnak Kilimleri ve Şal-Şapik Kumaşı
8-10 M ayıs 1997 ta rih le rin d e A n ka ra ’da Şırnak
K ilim le ri ve özellikle de yöreye ait giysiler ve Şal-Şapik
kumaşları sergisi A tatürk K ü ltü r D il ve Tarih Yüksek
K u ru m u T o p la n tı S alonu’nda g e rç e k le ş tirilm iş tir.
Devlet Bakanlığı ve M illi Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği
ile düzenlenen bu sergiden önce 7 Mayıs 1997 tarihinde
Ankara Sheareton O teli’nde organize edilen b ir defileyle
yöreye ait g iy s ile r te şh ir edilm iş, yöresel yem ekler
ta n ıtılm ış, kısacası b ir Şırnak Gecesi yaşanm ıştır.
* B aşbak anlık Atatürk Kültür M erk ezi U zm anı.

A ta tü rk K ü ltü r D il ve T a rih
Y ü k s e k K u ru m u ö n ü n d e
kurulan K ilim Tezgâhı (Şırnak
ilinde, k ilim dokumacılığında
G e rm e li T ip H e re ke T ip i
tezgâhlar ku lla n ılır. K ilim in
d o k u n a n k ıs m ı te z g â h ın
arkasına gerdirilerek kaydınlır.
D okunan her sıradan sonra
iplikler kirkitle sıkıştınlır). (Bu
b ilg i sayın B. D u rg u n ’dan
alınmıştır).
Rug loom placed in front of the
Atatürk Supreme Council fo r
Culture, Language and History
(In Şırnak, fo r rug weaving,
Stretching Type Hereke looms
are used. Woven part of the
rug is slipped behind the loom
through stretching. Following
each range woven, the yarns
are tightened up w ith kirkit).
(This information was obtained
from Mr. Durgun).
arış
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Şebnem Ercebeci*
Exhibitions and fairs are organised activities
acting as bridges between manufacturers and
consumers. Owing to those activities, consumers
are informed about the manufactured products I
which are also submitted to them.
During May 7997, Ankara hosted several
exhibitions and fairs. Carpets, rugs and weavings
were brought to and exhibited in Ankara from
places such as Kayseri, Van, Balıkesir, Bursa, Hatay,
Şırnak and Erzurum. In this issue, we wish to
inform Arış readers about an exhibition and a
fair emphasising the introduction of carpets and
rugs which we accept as the living products of I
thousands of years of Anatolian creativity and I
revealing which regions are most sensitive and я
responsive to the introduction of our carpets. Ш
ŞIRNAK HANDICRAFTS EXHIBITION
(Şırnak Rugs and Şal-Şapik Clothes)
Between 8-10 May 1997, Şırnak rugs,
regional dresses of Şırnak and Şal-Şapik
clothes were exhibited at the M eeting
Hall of A tatürk Supreme Council fo r
Culture, Language and History, in Ankara.
Prior to the exhibition organised
in cooperation w ith the M inistry of
State and the M in istry of N ational
Education, on 7 May 1997, a fashion
show was held at Ankara Sheraton
Hotel w here regional clothes
were exh ib ite d and regional
food was in tro d uced . In fact, a
Ş ırn a k N ig h t was liv e d by th e
participants.
* Specialist, Atatürk Culture Center.

Şırnak El Sanatlan Sergisi’nden
B ir K ilim Tezgâhı.
A Rug Loom from Şırnak
Handicrafts Exhibition.
I

LÜLÜPER M o tifi. Kırsal kesimde aileler çok kalabalık
olduğu için, aile arasında sürekli b ir huzursuzluk söz
konusu olmuştur. Aile fertlerinden b iri olan dokuyucu
kadın aynlmak istediğinde bunu kilimine işlemiştir. Aynlığı
ifade eden bu m otif lülüper ism ini almıştır. (Sn. Bahattin
D urgun’a verdiği bu bilgiden dolayı teşekkür ederiz).
Lülüper M otif. In rural areas, families are so crowded that
there is a continuous uneasiness am ong the fam ily
members. When a w om an weaver, a m em ber of the
family, wished to leave home, she ornamented her wish
on her rug. This m otif symbolising separation is named
as lülüper (We thank Mr. Durgun for the inform ation he
submitted).

Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın ve Şırnak Valisi
Sayın K âm il A cun’un b üyük destek ve rd iğ i bu sergi
sayesinde Ankaralılar Şırnak ilin in hem k ilim le ri, hem
giysileri, hem de kumaşlan hakkında bilgi edinmişler ve
kilom etrelerce uzakta dokunarak üretilen kilim le ri satın
alma imkânını elde etmişlerdir. Özelikle de sergi salonunun
içine ve önüne kurulan tezgâhlar halkın büyük ilgisini
çekm iş ve bu organizasyona ayrı b ir renk katm ıştır.

Dergimizin M a rt 1997’deki I. sayısında Balıkesir-Sındırgı
Haklan Sergisi’ni ziyareti sırasında Atatürk Kültür Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Sadık T u ra l’ın sözlerine bu sergi
vesilesiyle te kra r yer verm ek istiyoruz: “Türkiye’nin

büyüdüğünü ve küçüldüğünü bu sergilerle daha iyi anlıyoruz.
Çünkü, herhangi bir ilimizi veya yöremizi A nkara’ya,
A nkara’y ı bir ilimize veya yöremize taşıyan bu sergilerle
halı ve kilimlerimiz üreticiden tüketiciye ulaşıyor ve kendi
sınırları dışına çıkıyor. Böylece
Türkiye hem ortak kültürel
p aydasını hem de ortak
ekonomik paydasını büyütüyor.
Sergilerle pazarlayıcı sistem
denem eleriyle üreticiden
tüketiciye ulaşan halı ve
kilimlerimiz bunun en güzel
göstergesidir. ’’ Bu sözleri halı
ve k ilim le rim iz i tanıtan her
s e rg i iç in te k ra rla m a m ız
mümkündür. Üç gün için bile
olsa Ankara’dan çok uzakta
olan Şırnak İli’nin tüm mahallî
özelliklerini bu organizasyon
aracılığıyla yaşadık. Kısaca;
Şırnak her yönüyle Ankara’ya
taşındı. Yöredeki faaliyetler
hakkında b ilg i sahibi olduk.

Ş ırn a k K ilim le r in d e n
G ö rü n tü le r.
Views from Şırnak Rugs.
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Due to this exhibition supported by Ms. Işılay SAYGIN,
the Minister of State, and Mr. Kamil ACUN, the Governor
of Şırnak, people of Ankara were supplied with information
both about the rugs and about the clothes and dresses
of Şırnak and had the opportunity to purchase those rugs
woven kilometres away. People, particularly, showed their
interest to the counters placed inside and outside the
exhibition centre which turned the occasion into a more
colorful event.
We wish to quote the remarks of Prof. Sadık Tural,
the Head of Atatürk Centre of Culture, during his visit to
Balıkesir-Sındırgı Carpets Exhibition, as also stated in our
first issue in March 1997: "We have a better understanding
o f Turkey's development or underdevelopment through these
exhibitions. For our carpets and rugs extend their limits and
reach from the manufacturers to the consumers through
these exhibitions which carry any province or region to
Ankara or Ankara to any other province or region. Thus,
Turkey enlarges both her common cultural denominator and
her common economic denominator. The most im portant
and clearest indicator o f it is our carpets and rugs reaching
from the weaver to the consumer through exhibitions and
marketing system studies", lt is possible to say all these for

every exhibition introducing our
carpets and rugs. Even for three
days, we had the chance to live
the local characteristics of Şırnak
province, far away from Ankara,
th ro u g h this event. In short,
Şırnak moved to Ankara w ith all
aspects and we were informed
about the local activities in Şırnak.
During the exhibition, Mr.
Bahattin D urgun, D irector of
Şırnak Public Training Centre,
p re s e n te d th e f o llo w in g
in fo rm a tio n on the activities
being c o n d u c te d in Şırnak:
"Şırnak rugs used to be handwoven by our grandmothers and
mothers on traditional rug looms
in villages, arable fields and
nom ads' tents fo r centuries.
Those rugs, o w in g to th e
opening of several courses under
b ig p ro je c ts h a v in g been
implemented since 1993, began
to be woven through technical
and scientific methods under the
guidance of trainers (m aster
trainees). The rugs, woven for
fu n c tio n a l purposes am ong

I

Yöreye ait giysiler ve Şal-Şapik Kumaşı.
Regional dresses and Şal-Şapik clothes.

people previously, beg in n in g fro m 1994, w ith the
initiative of Mr. Kamil Acun, the governor of Şırnak, were
taken under tw o projects. All activities have been
conducted by "Province Skill Training Com m ission"
which was established for those projects. The first project
was put into action by the Ministry of State responsible
for employment and the Ministry of National Education;
and the second one began to be im plem ented under
the supervision of the Private Adm inistration w ith the
finance of Emergency Support Fund. The first project is
fo r training purposes and trainees are given certificate
at the end of the courses. The graduates of those courses
are taken to the second project since they are now adult
weavers. Thus, people are provided wth job opportunities,
along with a big rise in rug weaving". Durgun also stated
that there were 600 looms, a province-based number,
w ith a total of 1200 weavers. He also expressed that
real w ool and m adder are used fo r w eaving and all
patterns used on Şırnak rugs reflected and symbolised
believes, lives, nature and good and bad feelings and
thoughts of Şırnak people.
Şal-Şapik clothes, basic material of which is mohair,
is a unique weaving of Şırnak which is not woven in any

Sergiyi gezerken aldığımız bilgileri aktaracak olursak;
Şırnak H alk E ğ itim M erkezi M ü dü rü Sayın Bahattin
Durgun, ild e ki faaliyetler hakkında bizlere şu b ilg ile ri
vermişlerdir. “Asırlar boyu köylerde, mezralarda ve göçebe
çadırlarında klâsik k ilim tezgâhlarında ninelerim iz ve
annelerimiz tarafından elle dokuma sonucu üretilen Şırnak
K ilim le r i 1993 ta rih in d e n itib a re n b ü y ü k p ro je le r
kapsamında kurslar açılarak, bu sayede teknik ve bilimsel
m etodlarla ve öğretm en (usta öğrenci) gözetim inde
üretilmeye başlanmıştır.
Daha önceleri halk arasında kullanım amaçlı üretilen
kilimler, 1994 yılından itibaren Sayın Valimiz Kâmil Acun’un
girişim leriyle ik i proje kapsamına alınmıştır. Bu projeler
için ilde “îl Beceri Kazandırma Komisyonu” oluşturulmuş
olup, b ü tü n ç a lış m a la r bu k o m is y o n ta ra fın d a n
yürütülm ektedir. B irin ci proje, istihdam ı geliştirm eden
sorum lu D evlet Bakanlığı ve M illi E ğ itim Bakanlığı
tarafından iş b irliğ i halinde açılmış, ik in c i proje ise,
finansmanı Acil Destek Fonu’ndan, Özel İdare denetimli
olarak oluşturulm uştur. B irin ci proje eğitim amaçlıdır.
Kurs bitim inde s e rtifika verilir. Bu kurslardan mezun
olanlar, b ire r ye tişkin dokuyucu olduklarından ik in c i
projeye alınmaktadırlar. Böylece insanlarımıza hem iş
imkânı doğmakta hem de k ilim üretim inde büyük artış
olm aktadır.” Sayın D urgun, ayrıca il bazında 600 adet
tezgâh olduğunu, bu tezgâhlarda 1200 k iş in in k ilim
doku d u ğ u n u , k ilim le rd e h a k ik i yün ve k ö k boya
kullanıldığını belirtm iş ve Şırnak kilim lerinde kullanılan
tüm desenlerin yöreye has olduğunu, yöre halkının
inancını, yaşantısını, başından geçmiş acı, tatlı duygu ve
düşüncelerini, tabiat ile iç içe geçen ömrünü, sembolize
ettiğini ifade etmiştir.
Şal-Şapik Kumaşı ana malzemesi tiftik olan ve sadece
Ş ırnak ilin e özgü olan T ü rk iy e ’nin h iç b ir ye rin d e
dokunamayan b ir kumaştır. Aldığımız bilgilerin ışığında,
kumaşın lacivert, siyah, krem , mavi, açık kahverengi,
çizgili gibi renk ve desenli olanlan mevcuttur. Kesinlikle
sıcak su ve deterjanla yıkanmamalıdır. Bu kumaşın en
büyük özelliği vücudu kışın sıcak, yazın da serin tutmasıdır.
Sergi sırasında en ilgi çekici dokuma olan Şal-Şapik kumaşı,
ziyaretçiler tarafından ilgililere en çok sorulan sorularla
niteliği öğrenilmeye çalışılan b ir özellik taşımıştır. Kilim leri
ve kumaşlan büyük ilgiyle izlenen, Şırnak İlin i Ankara’ya
getiren bu serginin dergimize haber yapılması sırasında
ye tkilile rd e n gördüğüm üz ilgiye burada; başta Şırnak
Halk Eğitim M erkezi M üdürü Sayın Bahattin Durgun ve
Kurs öğretmenleri A li ve Kudret Tokgözoğlu olmak üzere
âlenen teşekkür ediyoruz.
Şırnak Halk Eğitim M erkezi’ne göre; “Şırnak ilinde
kilim sanatı çok yaygın olarak yapıldığı halde, T ürkiye
genelinde kilim ciliğ im iz fazla tanınmamaktadır. Bugüne
kadar katılmış olduğumuz fuarlar ve açtığımız sergiler ile
Şırnak kilim ciliğim izi tanıtma amacındaydı. Ancak, Şırnak
ilinin merkezi bölgelerden uzak olması sebebiyle, bu tür
fuarlara çok sık katılmamız mümkün olamamaktadır. M illi

Eğitim , K ü ltü r ve Devlet Bakanlığımızın bu tü r sergi ve
fuarlan düzenlemeleri halinde, Şırnak mahallî el sanatlannı
tanıtma imkânımız artacak, dolayısıyla kilim le rim izi ve
Ş al-Şapiklerim izi pazarlama sorunum uz da ortadan
kalkacaktır.”
Ancak, Şırnak’ta son yıllarda mahallî el sanatlarına
önem verildiği ve desteklendiği için halkın ilgisini kilim cilik
ve Şal-Şapik kurslarına yönelm iştir. Bu sevindirici b ir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
8-10 Mayıs 1997 tarihlerinde düzenlenen Şırnak Kilim
ve kumaşlarının sergilendiği bu faaliyetten kaynaklanan
yetkililerin halkın göstermiş olduğu ilgiden kaynaklanan
memnuniyeti açıkça gözlemlenmiştir.
Bu sergi, TR T 1’de yayınlanan sunuculuğunu Erkan
Tan’ın, yapım ve yönetimini Canan San’nın gerçekleştirdiği
17-5-1997 Cumartesi günü GünDoğusu adlı programda da
ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.
Gönül ister ki; her yöremizde dokunan halılar, kilimler,
kumaşlar çeşitli sergiler ve fuarlarla halkımıza tanıtılsın,
zaten bu konuda d u y a rlı olan insanım ız daha da
b ilin ç le n d irils in ve g ittiğ i her sergide öğreneceği b ir
geleneği, b ir motifi ya da yöresel b ir adlandırmayı, terimi,
kom pozisyon düzenini kendinden sonraki nesillere,
çevresindekilere aktararak bir zincir oluştursun ve halımız,
kilim im iz her yerde tanınsın, öğrenilsin, b ilinçli üretici,
tüketici ve araştırıcıların katkılarıyla hakettiği yeri her
zaman koruyabilsin.
Şırnak Kilim ve kumaşlannı tanıtan bu sergiden ötürü
emeği geçen herkesi kutluyor, verdikleri bilgilerden dolayı
yetkililere teşekkür ediyor ve böyle b ir serginin en kısa
zamanda yeniden tekrarlanm ası tem ennisiyle, ild e k i
faaliyetlerde başanlar diliyoruz, mw
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oth e r region th ro u g h o u t Turkey. In the lig h t of the
inform ation obtained, there are such variations of ŞalŞapik as dark blue, black, cream-coloured, light brown
and striped. The cloth should not be washed w ith hot
water and detergent. The most im portant characteristic
of this cloth is tha t it keeps the body hot in w inter and
cool in summer. Şal-Şapik cloth, considered as the most
interesting weaving of the exhibition, has had a feature
of being a weaving whose quality and essence were
questioned most. We wish to extend our thanks to Mr.
Bahattin D urgun, D irector of Şırnak Public Training
Centre, and to Ali and Kudret Tokgözoğlu, course trainers,
for the kind attention they paid us during our efforts for
placing this exhibition bringing Şırnak to Ankara w ith
its valuable clothes and rugs o n to o u r m agazine.
A c c o rd in g to Şırnak P ublic T ra in in g C entre,
"although art of rug weaving is so common and popular
in Şırnak, our rug-weaving is not so famous throughout
Turkey. We have aimed introducing Şırnak rug-weaving
throu gh our exhibitions and some fairs in w hich we
have been able to participate. However, since Şırnak is
far away from the central region, it is not possible fo r
us to participate in such activities often. If such Ministries
as National Education, Culture and State organise those
kinds of exhibitions and fairs, we will be able to introduce
Şırnak's local handicrafts and thus we w ill be able to
overcome the marketing problem of our rugs and ŞalŞapik clothes".
Nevertheless, it is to be noted th a t since local
handicraft has been given im portance and supported
recently in Şırnak, the attention of the people has been

directed to courses for rug-weaving and Şal-Şapik clothm aking. This situation is rem arkably im p o rta n t and
pleasing.
During this event between 8-10 May 1997 where
Şırnak rugs and clothes were exhibited, we could easily
observe the happiness of the authorities due to the
interest of the people.
We wish from the depths of our hearts th a t all
carpets, rugs and clothes woven in every region of our
country be introduced to our people through exhibitions
and fairs; and our people, already sensitive about the
issue, be more conscious and create a chain by way of
transferring his or her knowledge obtained during those
exhibitions --a tradition, a motif, a local term, a naming,
or a co m p o sitio n -; and, thus, our rugs and carpets be
learnt and recognised in every place and keep its place
w ith the co n trib u tio n s of conscious manufacturers,
consumers and researchers.
We want to congratulate everyone who contributed
their efforts to this exhibition introducing Şırnak rugs
and clothes, to thank the authorities for the information
they submitted and to extend our wishes for the success
of the activities being conducted in Şırnak w ith our
request for repetition of such an exhibition in near future.
This exhibition was also introduced in a TV program
called G ündoğusu presented by Mr. Erkan Tan and
produced by Ms. Canan Sarı on TRT1 channel on 1 7
May 1997. € »
Şırnak El Sanatları Sergisi’nden Görüntüler.
Views from Şırnak Handicrafts Exhibition.

Van V a liliğ i E l S a n a tla rı O k u lu , h a lı ve k ilim le r in d e n g ö r ü n tü le r ,
School o f Handicrafts o f the Governorship o f Van; views from carpets and rugs.

YAZLIK'97 MOBİLYA ve DEKORASYON
FUARI NDAKİ HALI ve KİLİM SERGİLERİ
14-21 Mayıs 1997 ta rih le rin d e Ankara Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Salonlarında Yazlık’97 Mobilya ve
Dekorasyon Fuarı açılmıştır.
Her seksiyonunda ahşaptan, madene, seramikten
işlemelere, bakırcılıktan gümüş işlemeciliğine, ebrudan
el işlemelerine kadar çeşitli malzemelerden yapılmış sanat
ürünlerinin satışa ve izleyenlerin beğenisine sunulduğu
bu fuarda halı, kilim ve dokumalarımız serginin ziyaretçiler
tarafından en çok ilg i çeken bölüm lerini oluşturmuştur.
Dergimizin konusunu oluşturması itibariyle çeşitli el
sanatı örneklerinin yer aldığı bu fuarda sergilenen halı ve
kilim lerim iz üzerinde durmak istiyoruz. Bu organizasyon
bünyesinde halı, k ilim üreticileri; satıcıları ve tüketicileri
ile yaptığımız görüşmeler sırasında elde ettiğimiz bilgileri
sizlerle paylaşmak düşüncesindeyiz.
Söz konusu halı, k ilim ve dokuma olduğu için fuara
bu alanda iştira k eden k u ru m ve kuruluşlarla, k iş ile ri
tanıtacak olursak:
1. Van Valiliği Özel İdare El Sanatlan Okulu (A. Baki
Aysan) VAN.
2. Kocataş T ica re t Yağcıbedir El H alıları ve İp lik
T ic a r e t i (C e m a l K o c a ta ş ) S IN D IR G I.
3. Oltu Kehribar Taşı ve Küçük Sanat Ürünleri Üretim
ve P a z a rla m a K o o p e r a t if i E R Z U R U M .
4. Koçak Halı ve K ilim (Gültekin Koçak) KAYSERİ.
5. Uygun Halı (Metin Uygun) Kayseri ve Yöresi Halı
ve K ilim leri.
6. Yılmaz İpek El Dokuması Saf İpek İmalât ve Satış
M erkezi Harbiye/HATAY.
7. Anadolu K ü ltü r Sanat M erkezi (Nâlân Aydın)
BURSA.
8. H itit Tekstil, ANKARA.

Van Valiliği Özel İdare El Sanatlan Okulu’ndan Sayın
Baki Aysan’dan Van yöresi kilim leri hakkında çeşitli bilgiler
alınmıştır. Buna göre; “Van Kilim ciliği el sanatlan arasında
önemli b ir yere sahip olmasıyla tanınmaktadır. Özellikle
de köylerde yaygın olan bu sanat geçmişte toplumumuzda
fazla söz sa h ib i olm ayan k a d ın la rım ız ın kim seye
anlatamadığı duygu ve düşüncelerinin tercümanı olmuştur.
Kadın, yaşadığı duygulan, sevinçleri, üzüntüleri, hüzünleri,
k e d e rle ri b irle ş tirip , ş e k ille n d ire re k dokum alarına
aktararak ifade etmiştir. Meselâ k u rt ayağı, akrep m otifi
kötülükleri, koç boynuzu yiğ itliğ i, kuş m otifleri sevgiyi
dile g e tirm iştir. Bu k ilim le rin boyutları genel olarak
1.20x1.80 m.’dir. Aynca, Van kilim lerinin arka arkaya çift
sıra halinde arış iplerinin arasından çapraz olarak önden
ve arkadan argaç ipliklerinin geçirilm esi ile dokunduğu
belirtilm iştir.
Sayın Aysan’ın ifadesine göre; yörede her kilim in ayn
b ir adı vardır. Bu k ilim le rin fo toğraflarıyla beraber
yanlannda adlannı ve a n la m la n açıklayan b ir broşürün
yayınlanması sevindirici b ir durum arzetmektedir. Sergi
sırasında bu broşürün ziyaretçilere dağıtılması yörenin
faaliyetleri hakkında b ilg i sunması açısından takdire
değerdir. Bu tü r çalışmaların halı ve kilim le ilgilenen
müesseselere ö rn e k te ş k il etm esini canı gönülden
diliyoruz. Aldığımız bilgilerin ışığında, halkımızı halı ve
k ilim tü k e tim in e k a tk ıd a b u lu n a c a k ş e k ild e
b ilin ç le n d irm e k , tanıtım ını yapm ak için, kâ r amacı
gütm eksizin fuarlara katılarak oldukça uygun fiyatlarla
hizmet vermeyi amaçladıklannı öğreniyoruz. Bugün belki
de az b ir fiyatla alacağımız b ir k ilim in birkaç yıl sonra
kıymet kazanacağının garantisi veya bu parçanın gelecek
nesillerim ize miras olarak kalması bizi sevindiren b ir
d u ru m olm alıdır, işte bu nedenle ö z e llik le fu a rla r
aracılığıyla halka hem fiyat hem de kalite açısından uygun
örnekler sunulmaktadır. Van Valiliği, bu k ilim le ri az b ir
a r ı ş 11 / 1 9 9 7

H it it T e k s t il’ de s e rg ile n e n h a lı ve k ilim le r .
Carpets and rugs exhibited at H itit Textile section.
CARPET and RUG EXHIBITIONS IN SUMMER'97
FURNITURE and DECORATION FAİR
Between 14-21 May 1997, Summer '97: Furniture
and Decoration Fair was opened at the halls of the Ministry
of Industry and Technology in Ankara.
Each section of the fair included several works of art
made from various materials ranging from w ood to
minerals, from ceramic to ornamentation, from coppery
to silver embroidery, and from marbling to handicrafts.
The sections where our carpets and rugs were exhibited
were, once again, the most interesting parts attracting
people's attention.
As the carpet is the subject of our magazine, we
w ant to deal w ith the carpets and rugs exhibited in this
fair where all kinds of handicrafts were included. We wish
to share all information we obtained through discussions
and interviews w ith the carpet and rug dealers, weavers
and consumers during this event.
Below are the organisations, institutions and individuals
who have participated in this fair on the subject of carpet,
rug and weaving:
Kayseri yöresi halı vve kilim lerim iz.
I K a y s e r i c a r p e t :s
: a n d ru g s

1. Private Adm inistration School of Handicrafts,
the Governorship of Van, VAN (Mr. A.Baki Aysan).
2. Kocataş Trade, Yağcıbedir Hand-Woven Carpets
and Yarn Trade, SINDIRGI (Mr. Cemal Kocataş).
3. Oltu Manufacturing and Marketing Cooperative
for Amber and Small Works of Art, ERZURUM.
4. Koçak Carpets and Rugs, KAYSERI (Mr. Gültekin
Koçak).
5. Uygun Carpets: Kayseri Region Carpets and Rugs
(Mr. M etin Uygun).
6. Yılmaz Silk Hand-Weavings: Manufacturing and
Marketing Centre for Pure Silk, Harbiye, HATAY.
7. Anatolian Centre fo r Culture and Art, BURSA
(Ms. Nalan Aydın).
8. H itit Textile, ANKARA.
We received some inform ation on Van region rugs
from Mr. Baki Aysan from Van Private Adm inistration
School of Handicrafts: "Van rug-weaving is famous for its
place among all other handicrafts. This art, particularly
common in villages, has been the interpreter of the secret
feelings and thoughts of our wom en who, previously,
had been underestimated for years. Women expressed
their feelings, their happinesses, their sorrow and their
grief on their weavings by combining and shaping them.
For instance, evil has been symbolised through such
motifs as wolf-foot or scorpion, whereas courage through
a ram's horn and love through bird motifs. The size of
those rugs is generally 120x180 cm ".
Furthermore, it has also been stated that Van rugs
are woven through passing weft yarns transversely between
w a rp yarns one a fte r a n o th e r as tw o ranges.
According to Mr. Aysan, in the region, each rug has
a name. During the fair, a brochure having a picture of
the rug together w ith its name and its explanation was
delivered to the visitors for each rug, which was appreciated

Balıkesir - Sındırgı Haklan.
Balıkesir-Sındırgı carpets.

Erzurum Karabağ K ilim i denilen Ö rnekler
(E rzurum K üçük Sanat Ü rü n le ri Ü retim
işleme Pazarlama Sanat K ooperatifinden).
Samples called Erzurum-Karabağ Rug (From
Erzurum M a n u fa c tu rin g a n d M a rk e tin g
C o o p e ra tive fo r S m a ll Works o f A rt).

kârla tüketiciye sunarak bu sanata katkı sağlamak
için çalışm alarda bulunm aktadır. B ütün bu
ç a lış m a la rd a n ve k o n u y a g ö s te r d ik le r i
duyarlılıklardan ötürü Van Valiliği bünyesindeki
El Sanatları O kulu na faaliyetlerinde başarılar
diliyor, k ilim le rim iz in m o tifle rin i bozmadan,
yüzyıllardan beri gelen geleneklere haksızlık
etm eden, yozlaşm alara meydan verm eden
çalışmalarda bulunmalarını temenni ediyoruz.

E rzu ru m K üçük S a n a t Ü rünleri ve
Pazarlama Kooperatifi bünyesinde ise, özellikle
Erzurum yöresine özgü “ Karabağ K ilim i” denilen
örnekler satışa sunulmuştur. Tabiattan alınma,
güller, yapraklar ve dallardan oluşan rengârenk
bu k ilim le r âdeta bu güzelliklere hasret doğu
insanının ru h u n u n dokum aya yansımasıdır.
Oldukça natüralist özelliklerin hâkim olduğu bu
k ilim le r de kooperatif aracılığıyla halka satışa
sunulmuştur.
Kocataş Sındırgı Halıları bölümünde ise,
B a lıke sir yöresine a it S ındırgı, Y ağcıbedir
örnekleri sergilenmiştir. Bu seksiyon özellikle
müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ve kaliteli
ürünleri ile dikkati çekmiştir.
Koçak Halı ve Kilim seksiyonunda ise
Kayseri’ye ait halılar özellikle de Bünyan Haklan
sergilenmiştir. İpek anşk haklan ile dikkati çeken
örnekler oldukça yüksek fiyatlı olmakla beraber,
k a lite le rin d e k i ta rtış m a s ız ü s tü n lü k le de
z iy a r e t ç ile r in b e ğ e n is in i k a z a n m ış tır.
Uygun Halı seksiyonunda ise, özellikle
Kayseri k ilim le ri satışa sunulm uştur. M e tin
Uygun tarafından T ü k e tic ile r D ern eğ i’nin de
aracılığıyla k ilim le ri oldukça düşük tutulan
fiy a tla rı ve ta k s itle satış im kân ının olm ası
nedeniyle bu reyon ziyaretçilerin âdeta akınına
uğramış ve en çok tercih edilen b ir rağbet ve
rekâbet ortamı gözlemlenmiştir.
İs k e n d e r u n ’un k e n d in e özgü ip e k
dokumalarının zevkle izlendiği Yılmaz İpek El

in view of the introduction of regional activities to the
participants. We wish and believe that such efforts will
act as an example for all institutions dealing w ith carpets
and rugs. In the lig h t of the inform ation we obtained,
we have learned th a t they have aimed at providing
services w ith moderate prices through fairs and w ithout
m aking a p ro fit o u t of it, and just fo r purposes of
in trod ucin g the art and having our people be more
conscious as to contribute to carpet and rug consuming.
lt is very im portant and pleasing that a rug that we can
buy paying a moderate price w ill be valuable in a few
years or will be an inherited to the next generations, lt
is the reason w hy the fairs present the people modest
sam ples b o th in term s o f price and of q u a lity .
Governorship of Van has conducted several activities to
c o n trib u te to th is a rt th ro u g h
marketing those rugs w ith a smaller
p ro fit. We th a n k the School of
Handicrafts in Van for all their activities
and their sensitivity and hope they
will achieve a great success w ith their
efforts. We also believe that they will
continue th e ir efforts w ith o u t any
co rru p tio n on the m otifs, w ith o u t
any disregard of the traditions coming
from centuries ago and w ith o u t any
degradation.
W ithin the section of Erzurum
M a n u fa c tu r in g

and

especially Kayseri kilims were exhibited. Since Mr. Metin
Uygun and Consumers' Association kept the prices lower
and provided instalm ent sale for the consumers, the
visitors showed their interest m ostly to this section,
which created a preferable com petition.
At Yılmaz Silk Hand-W eavings M an ufa ctu rin g and
Marketing Centre, where İskenderun^ silk weavings were
exhibited, several samples th a t one could not find in
Ankara attracted the visitors.
E rzurum Karabağ K ilim i denilen Ö rn e kle r (Erzurum
Küçük Sanat Ü rünleri Ü retim işleme Pazarlama Sanat
Kooperatifı’nden).
Samples called Erzurum-Karabağ Rug (From Erzurum
M anufacturing and M arketing Cooperative for Small Works
n f Art\

M a r k e tin g

Cooperative fo r Sm all Works o f Art,

such samples called Karabağ rugs of
Erzurum region were exhibited. Those
co lo u rfu l rugs carrying the roses,
leaves and boughs of nature is, in a
way, the reflection of the spirit of
eastern people yearning fo r those
beauties to their weavings. Via this
Cooperative, Erzurum rugs on which
the naturalistic features are dom inant
w e re p re s e n te d fo r m a rk e tin g
purposes.
A t K ocataş S ın d ırg ı C arpets
section, Sındırgı Yağcıbedir samples
of Balıkesir region were exhibited.
T his s e c tio n c a lle d a tte n tio n
particularly fo r its m oderate prices
and quality products.
C arp ets o f Kayseri re g io n ,
particularly Bünyan Carpets, were
exhibited at Koçak Carpets and Rugs
s e c tio n . A lth o u g h silk k n o tte d
products are notably expensive, these
samples had the appreciation of the
visito rs w ith th e ir hig h q u a lity .
A t U y g u r C arpe ts s e c tio n ,
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Van K ilim i (Van V a liliğ i El Sanatları
Okulu Seksiyonu’ndan).
Van Rug (From School o f Handicrafts o f
the G o verno rship o f Van S ection).

Van Kilim i (Van Valiliği El Sanatlan Okulu Seksiyonundan).
Van Rug (From School o f Handicrafts o f the Governorship
o f Van Section).

Dokuması İmalât ve Satış Merkezi’ne ait bölümde Ankara’da
bulamayacağımız yöresinden gelmiş örnekler ziyaretçilerin
oldukça ilgisini çekmiştir.
Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi adıyla sergiye katılan
bölümde bu seksiyonda edebiyat tahsili yapmasına rağmen
aileden gelen b ir hevesle bu işe gönül veren T ürkolog
Nâlân A y d ın ’ın özel k o le k s iy o n la rı h a kkın da b ilg i
edinilm iştir. Halı ve k ilim dışında diğer antika eşyaların
da sergilendiği bu birim , m eraklıların fuar boyunca en
önem li uğrak yeri olma özelliğini korum uştur. Cecim,
Kilim , Sumak, Afgan Halısı, Yağcıbedir, Bergama Haklan
özellikle de yüzyıla yaklaşan eskilikleri ile de dikkatim izi
çekmiştir. Bilhassa 80 yıllık b ir Bergama Halısı, 50 yıllık
b ir Yağcıbedir Halısı en çok ilg im izi çeken ö rneklerin
başında gelmiştir. Bu seksiyonda dokunmasının üzerinden
yıllar geçmiş antika değeri ve buna m ukabil de fiyatları
yü kse k olan halı ve k ilim le rim iz fu a rın çerçevesi
O

içinde yer almıştır.
Hitit Tekstil Ankara Koyunpazarı’nda imalât ve satış
yerleri olan bu müessese fuar nedeniyle oldukça uygun
fiyatlar ve seçme örneklerle ve Buldan dokumalarıyla bu
organizasyonun bünyesinde yer almıştır.
D ileğim iz; böyle fuarların çoğalması, organizasyonlann bilinçli ve amaca yönelik olarak gerçekleştirilmesi
ve Ankara’da büyük çapta tüm illerden gelen halı ve kilim
örneklerinin sergilendiği ve satışının yapıldığı H A LI ve
K İL İM F U A R IN IN organizesinin sağlanması ve bu
fa a liye tin h e r y ıl b ir gelenek haline g e tirilm e s id ir.
U nutm am alıyız k i; Hah ve k ilim le rim iz in tanıtım ını
yapmadığımız, üreticiden tüketiciye ulaştıramadığımız,
üreticilere destek verm ediğim iz sürece sahip çıkmamız
ve de yozlaşmasını önlememiz üzülerek belirtm ek isteriz
ki mümkün olamayacaktır, m*
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At Anatolian Centre for Culture and Art, the visitors
had the o p po rtun ity to obtain inform ation on private
collection of Turkologue Nalan Aydın, devoting herself
to carpets and rugs. This section, where other antiques
were also exhibited beside carpets and rugs, was one of
the most visited places of the fair. Cecim, Kilim, Sumak,
Afgan Carpets, Yağcıbedir and Bergama Carpets exhibited
were also of interest due to their ages. Particularly a
Bergama carpets of 80 years and a Yağcıbedir carpet of
50 years were the most interesting pieces of the section.
At this section, valuable works of art woven years ago
and, accordingly, w ith higher prices were included in the
scope of the fair.
H itit Textile, a firm having a m anufacturing and
marketing place in Koyun pazarı-An ka ra, was another firm
having a section in the fair w ith selected samples and
B uldan w e a v in g s , p r o v id in g m o d e ra te prices.
Our wish is to increase the number of such fairs, to
realise those events in view of the objectives, to provide
a big-scale CARPET and RUG FAİR in Ankara where carpet
and rug samples from all provinces are exhibited and put
to sale and to turn this activity into a trad ition to be
performed annually. We should not forget that it will not
be possible to prevent the corruption our art of carpet
and rug weaving unless we introduce them , unless we
bring them from the manufacturer to the consumer and
unless we support the manufacturers, mm
A n tik a B ir H alı ö rn e ğ i.
(A nadolu K ü ltü r Sanat
Merkezi Koleksiyonunda^.
An antique carpet (From
Anatolian Centre for Culture
and A rt Collection ).

Kayseri Sanz Avşar Dokuması
(Uygun Halı Seksiyonu’ndan).
Kayseri Sarız Avşar Weaving
(From Uygun Carpets Section).
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Serap L eloğlu-Ü nal*
“Su, T ü r k m e n ’in canı,
At, T ü r k m e n ’in kanadı,
Halı, Türkmen’in kalbidir.”
I\

\

\

Tü rkm en halkının b ir
sevgi ve ş e fk a t yu m a ğı
altında birleşmesini sağlayan,
g e le n e k , g ö r e n e k ve
inançları benliğinde taşıyan
halı, Türkm en halkının hayatında önemli b ir yer teşkil
eder.
Yıllarca özgür iradeleri dışında b ir sistemle yönetilmiş
ve dış dünyaya kapalı yaşamak zorunda bırakılm ış olan
T ü rk m e n le r, b ü tü n bu baskılara k a rş ılık k ü ltü re l
değerlerini, özellikle halı dokumacılığını yozlaştırmadan
korum ayı başarabilmiş ve bunu b ir hayat tarzı olarak
ortaya koyabilmişlerdir.
T ürkm enlerin halıya ve rd ikle ri değeri, bu sektörü
b ir bakanlık altma toplamalarında ve resmî b ir bayram
olarak kutlamalarında gözlemek ve anlamak mümkündür.
Türkm en halı bayramı, bilindiği kadarıyla dünyanın
resmî platform da kutlanan tek halı bayramıdır. Beş yıl
önce ö z g ü rlü ğ ü n e kavuşan T ü rk m e n is ta n ’ın ilk
cumhurbaşkanı olan Saparmurat Türkm enbaşı’nm emri
ile bu bayram, her y ıl Mayıs ayının son pazar günü
Aşkabat’ta büyük törenlerle kutlanmaktadır. Ayrıca, her
ik i yılda b ir düzenlenmesine karar verilen uluslararası
nitelikte b ir halı sempozyumu bayramı zenginleştirmekte;
böylece dünyanın dört b ir yanından gelen bilim adamlan
ve ziyaretçilere Türkmen haklan tanıtılmaktadır. İlki geçen
yıl düzenlenen bu sempozyuma Prof. Robert Pinner, Prof.
Walter Denny, J. Thompson gibi Batılı halı uzmanlarının
yanısıra T ürkiye’den de Prof. Dr. Nejat D iyarbekir^ Yard.
Doç. Dr. Nalân T ürkm en ve Berna Cengiz’in katılm ış
olduğunu programdan öğreniyoruz. Bu sempozyumun
Д

b ild irile ri daha fazla gecikmeden basılırsa, hiç değilse
bilinm eyenlerin b ir kısmına ışık tutacağı inancındayız.
Bu yıl Mayıs ayının son pazarında Halı Bayramı
kutlandı; T ü rk iy e ’den gitm iş d ö rt kişi olarak bizler de
kutlam a alanında bulunduk. 25 Mayıs 1997 tarihinde
kutlanan halı bayram ında, A şkabat’ta ki büyük Halı
M üzesi’nin arkasındaki meydan, b ir şenlik alanı haline
getirilmişti. Büyük meydan, sıra sıra asılmış, değişik renk
ve m otiflerde halılardan oluşan b ir duvar ile çepeçevre
kuşatılm ıştı. Meydanın b ir kenarına ise son dokunan
büyük halı asılmışti. Bağımsızlığın beşinci yılı için dokunan
bu Teke halısının 38 dokuyucusuna T ü rkm e n ista n
Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurat Türkmenbaşı tarafından
M ahtum K ulu ş iir Bayram ı’nda madalya ve rild i. 266
metrekare olan ve ‘Türkmenbaşı” olarak adlandırılan halı,
dünyanın en büyük halısı olma özelliği taşır.1 Tekelerin
“kuşlu göl” m otifleri ile bezeli halıda, Teke Halıları’nm
tipik renkleri yani kırmızı, beyaz, turuncu ve siyah renkleri
kullanılmıştır.
* Başbakanlık Atatürk Kültür M erkezi Uzm anı.
I . Bilindiği gibi, bundan önce dünyanın en büyük halısı
şimdi Aşkabat Türkmen Halı M üzesi’nin büyük salonunda
serg ilen en “T ürkm en’in Kalbi” isim li halı idi. 1941’de,
Moskova’nın kültür yılı olarak ilân edilmesi üzerine dokunan
halı, 264 metrekaredir.
О
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Serap Leloğlu-Ünal*
"W ater is the soul o f Turkomans,
Horse is the wing o f Turkoman, and
Carpet is the heart o f Turkomans."
Carpet, reflecting the traditions and believes of
Turkomans and ensuring the unity of the Turkomans
w ith love and tenderness, has an im portant place in the
life of Turkomans.

Turkoman people, forced to live isolated from the
external w orld being governed under a system not
acceptable by any Turkoman, have been able to protect
their cultural values, particularly their carpet-weaving
tradition w ith o u t ant corruption and to put this feature
as their life style.
* Specialist, Atatürk Culture Center.

Y o m u tla rın gabsa g ö lü .
Gabsa gölü of the Yomuts.

B ir ton civarında ağırlığa sahip olduğu söylenen, elli
kişinin zorlukla taşıdığı bu muhteşem halı, asıldığı yerde
ağır ağır dalgalanırken, altında Türkm en m üziğinin en
güzel ö rn e k le rin i dinlem ek, T ürkm e n danslarının en
zariflerini izlemek m üm kün oldu. Bu halinin karşısında
yabancı m isyon te m silcileri, T ü rkm en istan ’ın yüksek
bürokrasisi ve yabancı m isafirler bu dev halıya yüzlerini
dönmüş halde, açık sahnede Türkm en sanatının b ir başka
boyutunu izlediler. Saatlerce ş iirle r okundu, şarkılar
söylendi, dans edildi, mizah gösterileri yapıldı. Bunlarla
dolu zamanlar, izleyenler için unutulamayacak anlardı.
Ş e n lik a la n ın ın b ir b a şka k ö ş e s in d e ise,
T ü rkm e n ista n ’ın bütün bölgelerinden gelen gruplar,
halılarla kaplı üylerini (çadır/toprak ev) kurmuş, haklarını
serm iş, üye uğrayacak z iy a re tç ile ri için ikra m la rın ı
hazırlamış oturuyorlar; zaman zaman da şarkı söyleyip,
dans ediyorlardı. “Üy”lerin yanlarındaki setlerde torbalar,
asmalıklar, kapılıklar ve ensilerin yanısıra küçük haklardan
hazırlanan tu r is tik eşyalar da te ş h ir e d ilm e kte yd i.
Bayram süresince sunulan diğer bir gösteri ise, haknın
g e çird iğ i aşamaların tanınm a sıyd ı. M ahallî kıya fetli
h a n ım la rın sunduğ u bu g ö s te ri, yü n ü n ta ra k ile

taranması, sonra peşke yapılması yani ip haline getirilmesi
ve en son aşama olan çitilm e s i (dokunm ası) oldu.
Bayram, Türkmen boy ve tayfalarına ait çeşitli hakların
bir arada izlenebilmesini sağladı. Anadolu’dan da bildiğimiz
gibi, T ürk halkı çeşitli boylardan oluşur. Türkmenistan’da
bu boyların belirgin farklılıklarla gruplaşmalar yaşadığı
gözlenir. Bu durum özellikle el sanatlarında belirginleşir.
Her boy farklı m otif ve kompozisyonda haklara sahiptir.
Şenlik alanını b ir duvar g ib i çevreleyen halılarda,
Yomutların tırnak gölünü ya da gabsa gölünü, Tekelerin
kuşlu gölünü, Pendilerin pendi gölünü, Beşirlerin yılanlı
beşîrini ve diğer pekçok m o tifi b ir arada görebilm ek
mümkündü.
Türkm enistan’ın Çöl Pazarı’nda hak panayırı vardır,
her hafta; bayramda ise bu seçilmişlerden oluşmuş özel
b ir s e rg i öze l b ir g ö s te ri a n la m ı k a z a n m ış tı.
Hak’yı hem estetik bir obje, hem günlük hayati tanzim
eden işlevk b ir varlık, hem de zanaat ve ticaret aracı olarak
anlayıp, onun adına bir bayram kutlayan, gekşen, büyüyen,
bilinçlenen, benlik ve kim liğiyle zenginleşen Türkm enleri
biz de kutlarız.

Ш
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The im portance and value given by Turkoman to
carpet can be understood from that all activities in the
sector are collected under a Ministry and official festivals
are organised in relation.
Turkomans' carpet festival, as far as it is known, is
the only carpet festival celebrated officially throughout
the w orld. This festival, w ith the order of Saparmurat
Türkmenbaşı, the first president of Türkmenistan which
gained her independence five years ago, has been
annually celebrated with great ceremonies on last Sunday
of May, in Aşkabat. Furthermore, an international carpet
symposium organised once in tw o years enriches the
festival and, thus, several international scientists and
visitors are inform ed about the Turkoman carpets. The
agenda of the first symposium held last year indicates
that, besides Western scientists such as Prof. Robert
Pinner, Prof. Walter Denny and J. Thompson, Prof. Nejat
Diyarbekirli, Assis. Prof. Nalan Türkmen and Berna Cengiz
also participated in the symposium. We believe that an
urgent publication of the m inutes and notices of this
symposium w ill enlighten, at least, some parts of the
unknown.
This year, we, four persons have participated in the
Carpet Festival held on last Sunday of May 1997. During

this festival held on 25 May 1997, the square behind
the big Carpet Museum in Aşkabat was turned into a
festival place. The big square was surrounded by a wall
made up of carpets w ith various colours and m otifs
hung one after another. One side of the square, a big
carpet that was lately woven was hung. 38 weavers of
this big Teke carpet, woven in the m em ory of the fifth
anniversary of independence, were awarded with medals
by Turkmenistan President Mr. Saparmurat Türkmenbaşı
on M ahtum Kulu Poetry Festival. This carpet named
"Türkm enbaşı", of 266
is the largest carpet of the
w o rld .1 Red, w hite, orange and black colours that are
the typical colours of Teke Carpets were used on this
carpet ornam ented w ith "Kuşlu G öl" motifs of Tekes.
While this magnificent carpet of one ton and hardly
moved by fifty person was slowly waving where it was
hung, we had the o p p o rtu n ity to listen to the best
I . Previously, the carpet named "Heart of Turkoman"
which is exhibited in Aşkabat Turkoman Carpet Museum was
known as the largest carpet of the w orld. This carpet, woven
in 1941 is 264 squaremeters.

Tekelerin kuşlu gölü.
Kuşlu göl of the Tekes.
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Beşirlerin, gerati m otifli halısı.

Beşirlerin, yılanlı beşir m otifli halısı.
Yılanlı beşir carpet of the Beşirs.

Gerelti m otif carpet of the Beşirs.

examples Turkoman music and to watch the most elegant
of Turkoman dances. While looking at this carpet, high
bureaucratic authorities, foreign delegations also watched
another dimension of Turkoman art performed on open
stage. Hours full of poetry, songs, dances and comedy
performances would never be forgotten by the audience
of this glorious show.
In another corner of the festival area, there were
groups of people co m in g fro m d iffe re n t parts of
Türkmenistan, w ho established th e ir tents/soil-m ade
houses, called ' üy', laid th e ir carpets o u t preparing
offerings and waiting for their visitor, sometimes singing
and dancing. Bags, ’asmahks', door coverings, 'ensis'and
tourist gifts made from small carpets were exhibited on
the sets near the ' üy'.
A nother show perform ed during the festival was
the introduction of the process of carpet-weaving. This
show p erform ed by w om en in tra d itio n a l dresses
including combing of the wool with wool comb, making
thread (peşke) and the last process of weaving (çitmek).
The festival provided the opportunity to see various
carpets of different Turkoman clans and troops together.
As we know from Anatolia, Turkish people are comprised
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of diffe re n t clans. In Turkm enistan, it can easily be
observed that those clans are split in groups determined
by obvious differences. The difference mostly becomes
evident in terms of handicrafts. Each clan has different
m otifs and com positions fo r carpets. On the carpets
surrounding the festival place like a wall, it was easy to
observe nailed lake or gabsa lake ( tırnaklı g ö l / gabsa
gölü ) of the Yomuts, lake w ith bird (kuşlu göl) of the
Tekes, p endi lake of the Pendis or prophet w ith snake
(yıla n lı beşir) of the Beşirs and m any o th e r m otifs.
A carpet fair is held in the Desert Bazaar of Turkomans
every week. During the festival, a special collection
consisting of the selected carpets became a significant
show.
We w a n t to congratulate the Turkomans having
an u nderstan ding fo r carpets b oth as an aesthetic
object, a fu n ctio n a l o b je ct of daily life and also an
in d ustrial and com m ercial to o l, and ce le b ra tin g a
festival for the memory of the carpet, thus, developing,
g ro w in g self conscious and e n ric h in g w ith th e ir
authentic identity. ım

»

E m in e A slan*
“ Hereke ve Kayseri T ip i İpek El Dokum a H alılar”
gerek desen gerekse üslûp olarak ülkemizin kendine has
k ü l t ü r ö z e llik le r in i y a n s ıta n ü r ü n le r d e n d ir .
M illî kültürüm üzün b ir öğesi olarak Hereke halıları,
uluslararası düzeyde ülkemizin tanıtılmasında önemli b ir
araçtır. “ Hereke Halısı” adıyla tüm dünyada tanınan bu
ürünler aynı zamanda, önemli ihraç kalemlerimizdendir.
Türkiye açısından ticarî ve kültürel önemi olan Hereke
halıcılığı son yıllarda, hem iç pazarda hem de geleneksel
pazarımız durum undaki başta Almanya olmak üzere AB
pazarında, Çin tarafından yaratılan haksız rekabet baskısı
altındadır.
T ü rkiye ’ye has özellikleri ile uluslararası pazarlarda
isim yapmış olan Hereke ipek halılarının desenleri ve
diğer özellikleri, Çin tarafından taklit edilerek “ Made in
China-H ereke/İstanbul” etiketiyle, ismi de kullanılarak
yan fiyatına Türkiye’de ve AB ülkelerine pazarlanmaktadır.
Hereke halısının özelliklerini taşıması ve asıllarına göre
yarı fiyatına satılmaları, bu ta k lit ü rü nlerin y u rtiç i ve
yurtdışı piyasalarda yaygın talep bulmasına yol açmaktadır.
T a k lit Çin halılarının, AB pazarında T ü rk menşeli
asılların a göre fiy a tın d a n dolayı te rc ih e d ilm eye
başlamasıyla, 1992 yılından başlamak üzere AB pazanna
ihracatımız üç kat azalmıştır. 1992 yılında, T ürkiye’nin ve
Çin’in ihracat rakamlan 17 milyon dolarla birbirine eşitken
1993 yılında Çin’in ihracat değeri 22 milyon dolara, 1994’de
24 m ilyon dolara ulaşmıştır. 1995’de ise Ç in’in ihracatı
biraz gerileyerek 1992 seviyesinin biraz üzerinde, 17.5
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. T ü rkiye’nin ihracat
rakamlan ise Çin’in artışına tezat olarak, 1993 yılında 11.8
milyon dolara, 1994 yılında 8 m ilyon dolara, 1995 yılında
ise 4.6 milyon dolara düşmüştür.
T ü rkiye ’nin gerileyen ihracat seyri, b irim fiyatların
1992 y ılın a g ö re y a rı yarıya azalm asına rağm en
değişmemiştir. İpek el dokuma halıcılığının sonu anlamına

gelen bu gelişmelere son vermek ve taklit Çin haklarına
karşı içerde ve dışarıda önlem alabilm ek üzere T ü rk
halıcıları arayış içine girm iştir.
Bilindiği gibi, son yıllarda uluslararası ticarette serbest
rekabet k u r a lla rın uygulanması ön plana geçmiştir. 1994
yılında Uruguay T u ru ile sonuçlanarak 1995 yılı başından
itibaren yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
Anlaşması hükümleri, serbest rekabetin araçlanndan biri
olan fik ri / sınai m ülkiyet haklan hususundaki hassasiyeti
yansıtmaktadır. DTÖ Ticaretle Bağlantılı F ikri M ülkiyet
Anlaşması’nın (TRIPS) 51, maddesinde, fikri/sınai mülkiyet
haklannı ihlal ederek haksız rekabet yaratan taklit mallann
ticaretinin önlenmesiyle ilg ili olarak, üye ülkelerin kendi
iç düzenlemelerini yapmalarının ge re kliliğ i hükm ü yer
almaktadır.
Öte yandan Türkiye, AB ile girm iş olduğu güm rük
b irliğ i ile, A B ’nin ticarî politikalarını üstlenmiş, bunun
yanında f ik r i/ sınai m ülkiyet hakları korunması ile ilg ili
mevzuatın yakınlaştırılm ası kabul e dilm iştir. Ayrıca,
G üm rük B irliğ i’nin uygulanmasına yönelik 95/1 sayılı
O rtaklık Konseyi Kararı’nm Ek: 8 I. Maddesi gereğince
Türkiye TRIPS Anlaşması hükümlerini üç yıl içinde adapte
edeceğini taahhüt etmiştir.
Bu çerçevede Türkiye, fikri/sınai mülkiyet haklannm
k o ru n m a s ıy la ilg ili 555 sayılı K anun H ü km ü n d e
Kararnam e’nin 27.06.1997 ta rih li, 22326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmasıyla, bu alanda güm rük b irliğ i ve
D TÖ ile u y u m lu d ü z e n le m e le ri g e rç e k le ş tirm iş
bulunmaktadır.
A ynı şekilde T ü rk iy e , içe rid e serbest rekabet
kurallarının uygulanmasını tem inen 16.12.1994 ta rih i
itib a riy le Rekabetin Korunması K anunu 'nu devreye
sokmuştur.
*
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri adına
Emine Aslan tarafından hazırlanıp dergimize gönderilmiştir.

T ü rü Manufacturers Condense Their Efforts
to Tale Measures for Imitated Chinese Carpets*
Em ine Aslan*
"Hereke and Kayseri Type Silk Hand-Made Carpets"
are products reflecting our country's unique cultural
characteristics both in terms of patterns and of style.
Hereke carpet, an element of our national culture,
is an im p o rta n t way of international in tro d u ctio n of
Turkey. Those products know n as 'Hereke carpets'
th rou g ho u t the w orld are our im portant export items.
Hereke carpet production, having both economical
and cultural importance for Turkey, is subject to an unfair
com petition created by China both w ithin EU market,
especially in Germ any our trad ition a l customer, and
w ithin domestic market.
China, im itating the patterns and other features of
Hereke silk carpets and their unique Turkish characteristics,
is marketing those patterns to Turkey and to EU countries
w ith half price, using the same name w ith an etiquette
"Made in China - Hereke/İstanbul". That those imitations
carry the features of Hereke carpets and are sold w ith
half price, results noticable demand both in-country and
abroad.
W ith the preference of im itated Chinese carpets to
Turkish original carpets in EU market, our export to EU
market has decreased to one-third beginning from 1992.
Exporting volum e of China is $22 m illion in 1993 and
$24 m illion in 1994, whereas export figures of China
and Turkey were equal as $1 7 million in 1992. In 1995,
export of China has decreased to $1 7.5 million, slightly
higher than 1992 figures. In opposition, Turkey's export
figures were decreased to $11.8 m illion in 1993, $8
m illio n in 1 9 9 4 and $ 4 .6 m illio n in 1 9 9 5 .
Decreasing export trend of Turkey has not changed
in spite of 50% decrease in unit prices.
Turkish carpet manufacturers have been in a search
fo r taking necessary measures both in -co u n try and
abroad against the Chinese imitations and for stopping
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those developments that will put an end to hand-woven
silk carpet.
As known, free com petition rules are dom inant on
the international arena. The terms of the W orld Trade
Organisation (WTO) Agreement, that was brought into
force in the beginning of 1995 upon the completion of
Uruguay Round in 1994, reflect the susceptibility as to
intellectual/industrial property rights, one of the means
of free competition. Article 51 of the WTO Trade Related
Intellectual Property Agreement (TRIPS) states with regard
to prevention of trade of imitated goods creating unfair
competition through breaking the intellectual /industrial
property rights that member countries should develop
their own internal arrangements.
On the other hand, Turkey, through the Customs
Union established with the EU, has undertaken the traderelated policies of the EU and also agreed upon the
adaptation of regulations w ith regard to the protection
of intellectual/industrial property rights. Furhtermore, in
accordance w ith Attached Article 8.1 of Council of
Partnership Decision No. 1/95 for the application of the
Customs Union, Turkey has com m itted to adapt the
conditions of TRIPS Agreem ent w ith in three years.
W ith in this fra m e w o rk , Turkey realised the
arrangements towards harmonisation with the WTO and
the Customs Union by issuing resolution no.555 as to
the protection of intellectual/industrial property on the
Official Journal dated 27 June 1997 and numbered 22326.
Similarly, Turkey passed the Law for Protection of
Com petition on 16 December 1994 w ith regard to the
a p p lic a tio n of free c o m p e titio n rules in -c o u n try.
In Turkey, protection of consumer's rights is another
subject dealt with great care, parallel to the developments
*

* Prepared and given to our magazine by Emine Aslan

on behalf of Unions of İstanbul Textile and Confection Exporters.

T ü rk iy e ’de, Dünya’daki gelişmelere paralel olarak
tü k e tic i haklarının korunm ası da d ikkatle ele alınan
konulardan birisidir. 8.3.1995 tarihinde yürürlüğe konan
4077 sayılı T ü ke tici H a kla rın ın Korunm ası Hakkında
Kanun ile tüketiciler aleyhine yapılan faaliyetler kontrol
altma alınmıştır.
T ü rk halıcıları, D ünya’da ve T ü rk iy e ’de serbest
rekabetin ve tüketicinin korunmasına dönük politikaların
uygulanması hususunda güçlü b ir eğilim olduğunun
farkındadır. Çin’in Hereke haklarını desen, isim ve diğer
özellikleri itibariyle ta klit ederek uluslararası pazarlarda
pazarlaması, hem “fik ri/s ın a i m ülkiyet haklarını ih la li”
hem de “ticaretin kötüye kullanılması” anlamına gelmekte,
aynca taklit ürünler orijinalmiş gibi tüketiciye arz edilerek
“ tü ke tici hakları ihla l edilm ektedir. Bu nedenle, T ü rk
halıcıları çalışmalarında, Ç in’in bu tü r faaliye tlerinin
önlenebilm esinin hukukî zem inini araştırmaya öncelik
vermişlerdir.
Bu çerçevede öncelikle, T ü rk pazanna taklit ürünlerin
girişinin önlenmesi amacıyla, “ Hereke T ip i El Dokuma
İpek H a lıla rı” nın “ coğrafî işa re t” kapsamında tescil
ettirile re k ülke içinde korunm anın sağlanabilmesi için
T ü rk Patent E n stitüsü ’ne başvuruda bulunulm uştur.
Yapılan bu başvuru, adı geçen k u ru lu ş tarafından
incelenerek kabul edilm iş ve I Eylül 1996 tarihli, 22744
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilgililerin itirazına ve
görüşüne açılmıştır. Tescil işlem i, başvurunun Resmi
Gazetede yayımlanmasını takip eden 6 aylık süre zarfında
herhangi b ir itira z yapılm adığı takdirde kesinleşm iş
olmaktadır ve 6 aylık süre I M art 1997 tarihinde dolmuştur.
Bu tarihten itibaren, ülke sınırları içinde korunm a
sağlanmıştır. Aynca T ürkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar
gereği, korunm anın DTÖ ülkelerine yayılabilmesi için
T ürk Patent Enstitüsü tarafından girişim ler başlatılacaktır.
B unu n dışında T ü r k h a lıcıla rın a , Dış T ic a re t
Müsteşalığı’na başvuruda bulunularak Çin kaynaklı taklit
mal girişine, “T ü rk iy e ’nin H aklarını K orum a K ararı”
çerçevesinde önlem alınması istenmiştir.
Başvuru, “T ü rk iy e ’nin T ic a rî H aklarını K orum a
D eğerlendirm e K u ru lu n d a görüşülm üş ve T a k lit Çin
halılarının çoğunlukla Almanya üzerinden T ü rkiye ’ye ve
diğer ülkelere dağıtıldığı gerekçesiyle, doğrudan Çin’e
yönelik tedbir almaktansa DTÖ ve AB nezdinde sorunun
çözümüne yönelik girişim ler başlatılması karan alınmıştır.
Bunun yanında, T ü rk pazarına yapılan ithalatın
izlenebilm esini tem inen Halı İhtisas G iriş G üm rükleri
oluşturulm ası ve ith al halılar için kıym et araştırması
yapılması adı geçen Kurulca alman diğer kararlardandır
ve bu k a r a r la r uygulanması için Gümrük Müsteşarlığına
b ild irim yapılmıştır. Ancak, T ü rk pazanna yönelik alınan
bu önlemler, başta Almanya olmak üzere dış pazarlarda,
en azından T ü rk Patent E nstitüsü’nce önlem alınması
yönünde yapılacak çalışm alar sonuçlanıncaya kadar,
T ü rk iy e aleyhine haksız rekabetin sürm esine engel
oluşturmamaktadır.

B unun için , en büyük pazarımız d u ru m u n d a ki
A lm a n y a ’nın T ic a re t O d a la rı ile ilg ili B ir lik ve
D e rn e k le rin in , ta k lit Ç in h a lıla rın a ka rşı hassas
d a v ra n ılm a s ı h u s u s u n d a u y a rılm a la rı a m acıyla
bilgilendirilm esi kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu
kam panya gazete ila n la rı ve diğ e r basın araçlarıyla
zenginleştirilerek devam edecektir. Bu kampanyayla hedef,
hem nihai tüketici hem de diğer kullanıcılar nezdinde
m illî şuur yaratılmasıdır.
Konu ile ilg ili olarak A B ’nin ilg ili kuruluşlarıyla da
temasa geçilmiştir. T ü rk Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı
B irlikle ri Brüksel Tem silciliği tarafından organize edilen
AB kuruluştan nezdindeki girişimlerle, taklit mallara karşı
AB düzeyind e önlem alınm ası am açlanm aktadır.
B ilin d iğ i üzere, 1996 yılı başından itibaren girilen
Türkiye-AB güm rük b irliğ i ile ik i taraf arasında tek b ir
serbest dolaşım alanı olu ştu ru lm u ş ve A B ’nin ticarî
politikalan Türkiye tarafından adapte edilmiştir. Diğer bir
ifade ile, üçüncü ülkelere karşı ticarî ilişkilerde tam b ir
b irlik söz konusudur. Bu durum da, T ü rk iy e ’nin ticarî
hakları aleyhine yapılacak herhangi b ir g irişim d ire kt
olarak AB’ni de ilgilendirmektedir. AB ’nin ilgili kuruluştan
ile yapılm akta olan temaslarda esas olarak bu nokta
vurgulanmaktadır
T ü rk halıcıları, T ü rk pazarında dolaşımda bulunan
ta k lit h a lıla rın tü k e tic ile re sunulm ası aşamasında
tüketicinin bilgilendirilm e hakkında saygılı davranılması
için kendi içle rin d e de organize olma çalışm alarını
sürdürmektedir.
T ü rk halıcılarının bu girişim leri, hem Türkiye hem
de Dünya seviyesinde örnek alınabilecek mahiyettedir.
Bu g iriş im le r, yalnızca se ktö rü n ke n d i çık a rla rın ı
gözetmesini aşmış, serbest rekabet kurallarının uluslararası
ö lç e k te u y g u la n m a s ı ça b a sın a d ö n ü ş m ü ş tü r.
Arış ilk ve şim dilik tek örnek olarak akademik uyanış
te m silcisidir; Arış, ilân ve reklâm larla desteklenerek
yaşatılmalı, halı ü re ticisi ve pazarlayıcılarının da sesi
olmalıdır.
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th ro u g h o u t the w orld. W ith the Law on Protection of
consumers' Rights numbered 4077 passed on 8 March
1995, the activities held against the consumers began
to be under control.
Turkish carpet manufacturers are aware of the strong
trend related to the application of policies concerning
the p ro te c tio n of consum ers' rig h ts and of free
co m p e titio n both th ro u g h o u t the w o rld and w ith in
Turkey. China's marketing Hereke carpets im itating the
pattern and the name as well as other features both
means "vio la tin g intellectual and industrial property
rig h ts" and "abusing the tra d e ". This im ita tio n also
"breaks the rule as to consumers' rights" supplying the
imitated goods as if they are original. Therefore, Turkish
carpet manufacturers, in their search, have given the
p rio rity to research the legal platform s to avoid such
activities conducted by China.
W ithin this framework, in order to stop entrance of
im ita ted goods in to Turkish m arket, Turkish Patent
Institute was appealed to pro te ct the "Hereke Type
Hand-Made Silk Carpets" w ith in the country through
'geographical sign1 registration. This application was
adm itted by the said Institute and w ith the publication
in the O fficial journal dated I September 1996 and
numbered 22744, the issue was opened for comments
and objections of the persons concerned. Registration
process would become decisive unless an objection was
forwarded w ithin six months after its publication on the
Official Journal, and this period of six months was expired
on I March 1997.
Beginning from this date, protection w ith in the
country borders has been established. Furthermore, in
accordance w ith the agreements signed also by Turkey,
the Undersecretariat of Foreign Trade was applied for
taking measures for the entrance of Chinese-originated
im itated goods into Turkey w ith in the fram ew ork of
"D e c is io n as to P ro te c tio n o f T urkey's R ig h ts".
The a p p lic a tio n was review ed by Assessment
Committee for Protection of Turkey's Commercial Rights
and, w ith the justification th a t Chinese im itation are
delivered to Turkey and other countries mostly through
Germany, instead of taking measures directly for China,
it was decided to start initiatives as to the solution of
th e p ro b le m on th e W TO and EU p la tfo rm .
In a dd itio n , to m o n ito r the im p o rt into Turkish
market, establishment of Carpet Specialisation Custom
Entries and research fo r value of im ported carpets are
am ong other decisions taken. The Undersecreteriat of
Customs was also inform ed about the application of
those decisions. However, these measures taken for the
protection of Turkish market in foreign markets, especially
in Germany, are not obstacles fo r the continuation of
unfair com petition against Turkey until the finalisation
of activities by Turkish Patent Institute.
In the light of the above, an inform ation campaign
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has been started to inform all associations and unions
in Germany, related to the Chamber of Commerce, for
being cautious and careful to Chinese imitations. Said
c a m p a ig n w ill c o n tin u e th r o u g h n e w s p a p e r
advertisements and other media tools. The objective
through this campaign is to create a national conscious
b o th fo r fin a l consum ers and fo r o th e r users.
Related to the issue, connection was also established
with the EU institutions concerned. With these initiatives
started by Brussels Branch of Turkish Textile and Garment
M aking Export Unions, it has been aimed at taking
measures fo r im itated goods w ith in the EU market.
As know n, a single free m o ve m e n t area was
established between tw o parties w ith the realisation of
the Customs Union between the EU and Turkey. Under
the Customs Union, Turkey also adapted the EU's trade
policies. Thus, a full unity should be taken into account
for commercial relations against third countries. Under
these circumstances, any approach towards the violation
of Turkey's commercial rights is directly related to the
EU. In fact, this is the crucial point that has been focused
on during the contacts with the concerned EU institutions.
Turkish ca rp e t m a n u fa ctu re rs has c o n tin u e d
organisation activities, also w ith in themselves, fo r
respecting the inform ation rights of the consumer, on
imitated carpets w ithin Turkish market.
The aforem entioned initiatives of Turkish carpet
manufacturers is of great im portance both in Turkey
and th ro u g h o u t the w orld. These initiatives, exceeded
the protection of sector's own benefits, has turned into
an effort as to the application of free com petition rules
at international scale.
Arış is the first and only, by now, representative of
an academic awakening. Arış should be kept alive w ith
advertisements and prom otions and be the voice of
carpets manufacturers and d e a le rs .»
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A te Atış

Basın ve yayın hayatına g ird iğ im iz i duyurm aya
gösterdikleri hassasiyete ve ilgiye âlenen teşekkürlerimizi
sunarken gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bizleri
te b rik ederek gayretlendiren, heyecanımızı paylaşan,
bizlere eleştirileriyle yol gösteren, katkıda bulunan herkese
minnettarlık duygularımızı belirtm ek isteriz. Şahsî mektup
yazan Prof. Dr. Selçuk Mülayim, A v u s tra ly a Büyükelçisi
Bilal Şimşir, Gündegül Parlar, Fatmanur Başaran, Nevin
Korucuoğlu, Suzan Bayraktaroğlu, Natalia Nekrasova ve
Ramazan U y k u r'a âlenen te ş e k k ü rle r e diyoruz. Bu
sayımızda, yayınlarında Arış 'a yer vererek tanıtan dergi
ve gazetelerden alıntılara yer vermek suretiyle saygılarımızı
sunarken, ilk defa Türkiye'de yayınlanan ve yalnızca Halı,
kilim , dokuma ve işleme sanatlarımızı konu eden b ir
derginin yayın hayatına geçirilmesindeki gururum uzu ve
heyecanımızı da böylece ifade etm eyi b ir borç b iliriz.

We w o u ld like to th a n k to those w h o have
announced our entrance to the publishing w orld, for
their sensitivity and kind attention, while extending our
gratitude to those w ho have m otivated us w ith their
praises, shared our enthusiasm, exposed different points
of view w ith their criticisms and given us support, both
in and abroad. We thank Prof. Dr. Selçuk M ülayim ,
Australian Ambassador, Bilal Şimşir, Gündegül Parlar,
F a tm a n u r Başaran, N e vin K o ru c u o ğ lu , Suzan
Bayraktaroğlu, Natila Nekrasova and Ramazan Uykur
w h o have sent us personal letters. To express our
gratefulness, we are publishing quotes from magazines
and newspapers who have spared room for ARIŞ in their
publications. We also take the o p p o rtu n ity to express
once more our pride and excitem ent as the publishers
of the first and only magazine published in Turkey,
covering only carpet, kilims and the art of weaving.

İmran BABA
Arış Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi
Genel Yayın Koordinatörü

İmran Baba
General Coordinator of
Arış, Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts
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Dokumadaki estetik
Üç aylık halı, dokuma ve işleme sanatları dergisi “Arış”ın ilk sayısı gktı. Dergide,
Türk halı tarihine ait çok önemli bilgilerin bulunduğu kıymetli yazılar yer alıyor

ç ayda bir yayınlanacak olan "A rış"
isim li dergi. A tatürk Kültür, Dil ve
Tarih Y üksek K urum u tarafından finan
se ediliyor. H alı, dokum a ve işlem e sa
n atlan gibi ko n u lan gündem e getirecek
dergi T ürkçe-İngilizce olarak çıkıyor.
D erginin ilk sayısında Prof.Dr. Sadık
K em al T u ra l’m “ D okum adaki Estetik
D uyarlık”, Yard.Doç.Dr. N alan T ürk
m en 'in “ O rta A sya ve A nadolu T ürk
m en D o k um alannda G örülen H ayvan
Figürlü Ö rnekler”,
Prof.D r. H. Ö rcün Ban ş ta 'm n "19 ve 20. Yüzyıl
A zerbaycan İşlem elerin
den Ö rnekler” . Şefik Fenm en ’in "E rken D önem Ta
s a n n u B ir Batı Anadolu
S eccadesi Ü zerine D üşün
ce ler”, S uzan B ayraktaro ğ lu ’nun “T ürk H alıların
da B atı L iteratürü Konu
su ” , Y rd.D oç.D r. M eldan
T a n rısa l'ın "T ürk ve Navaho H alılan n m Dili",
Prof.Dr. B eyhan Karam a ğ ra h 'n ın " B ir Konya
H alısı H akkında" başlıklı
m akaleleri ilgiyle okuna
bilir.
D erginin say falan ara
sında halı sergileri ile ilgi
li haberler. T ürk halıcılığı
nın sorunları, resm i ve
özel koleksiyonlarda bulu
nan halılar, halı ile ilgili
k itaplann tanıtım ı, bölge
haberleri, halı sözlüğü.
Türk halı ve kilim bibli

U

yografyası da yer alıyor. M iras
K e çe’nin hikayesi de ilgiyle okunabilir.
K aliteli bir dizgi, tasanm ve kağıtla
piyasaya çıkan derginin, Türk kültürü
nün izlerinin yok olm aya başladığı bu
günlerde önem li bir boşluğu dolduraca
ğına inanıyoruz. K ültür ve sanat alanın
daki branşlaşm aya çok güzel bir yayın
örneği olan " A n ş " a yaym hayatında ha
şan lar diliyoruz.
(A rış, O 312 231 23 48)

The wen end warp

of carpet-making
which refers to the thread stretched lengthw ise
in w eavings, w ill focus not only on the art o f
carpet-m aking but w ill also deal with other types
o f weaving art such as the kilim, cicim , sumak.
he first edition o f Ariş, an authoritative
and inform ative new quarterly form ulat zili, palas, kı vız. and serig, all of which are craft
ed to m e e t th e r e q u ir e m e n ts o f th e
cd in the sam e m anner. T he richness o f Turkish
culture show s itself in the world o f wool w eav
Turkish carpet-m aking, w eaving and em broidery
industries, is now available. Launched in M arch
ing. T he sophisticated Turkish understanding of
1997, A riş w ill serve as a forum for both the
abstraction is reflected in the intricate designs
found in all branches o f the w eaving arts; for
professional and am ateur practitioner or adm irer
exam ple, in c arpets, k ilim s. cecim s and keces
o f the weaving crafts.
A riş will perform the necessary function of that have been produced for ov er 2,500 years.
Turkish carpet-m aking achieved fam e with vari
filling what, up to now, has been a gap for all
ous exam ples o f the “Pazirik K urgani" produced
those concerned with the industry. Tile project
at the fo o t o f the A ltın M o u n tain s ın S ib eria
has b e rn und ertak e n by the A tatürk C ultu ral
from the 3rd to 5th centuries B.C. But actually it
C enter in conjunction with the M ayis S l M ayis
Publishing G roup which is renowned both for its is the 13th century Seijukian carpet, recognized
as the beginning o f the arl o f T u rkish carpethigh quality printing and graphic design. The
making in A natolia, that has provided the strong
texts in English and Turkish w ill be supported
basis for the developm ent o f w eaving in term s of
by rich visual materials.
A riş w hich d e rives its nam e from “ w arp” technique, color, pattern and com position. Ariş

BUKET COŞKUNER
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will also serve the re q u irem en ts o f academ ic
an d th o se u n d e rta k in g r e se a rc h . P re v io u sly
those intere sted in such a field o f stu d y havı
need ed to sp en d a g re a t d e a l o f tim e ju s t h
locate the inform ation. N ow in A riş, it w ill Ы
collected in one place. O th er d ifficulties encoun
tered by researchers, for exam ple, the absence o
a com m on ca rp e t te rm in o lo g y , an d problem :
associated w ith lo catin g all the carp et-m ak in j
centers in Turkey, will also be overcom e.
D evelopm ents associated w ith T u rk ish c ar
pet-m aking have reached a standstill attnbutabk
to the different institutions and to an increasing
corruption in style, technique, color and p a ttern
— d ig re s s io n s fro m re g io n a l c h a ra c te ris tic !
ca u se d by c o m m e rc ia l p re s s u re s . In creasec
aw a re n e ss an d a c a d e m ic d isc u s s io n o f these
issues in the pages o f A riş w ill g o som e w aj
tow ards finding solutions. A riş is also im portan
in term s o f explaining unknow n aspects, revalu
ing know n sam ples, an d c o m p letin g the docu
mentation o f carpets.
Ariş will also include new s from exhibition;
and conferences; provide inform ation on collec
lions from abroad and from private collections;
b o o k r e v ie w s ; b ib l i o g r a p h i e s a n d f ic tio n
Articles such as “ E xam ples o f A nim al Patterns
in the T e x tile s o f M iddle A sia an d A natolian
T urkcm cn” (A ssoc. Professor N alan Turkmen);
‘T u rk ish Carpets in W estern L iterature" (Suzan
Bayraktaroglu). and “T h e L anguages o f Turkish
ami N avaho C arpels” (A ssoc. Professor M eldan
Tanrısal) arc just som e exam ples o f the appeal
ing subject matter.
A riş will only be available by subscription
For inform ation, call (312) 231-2348. ■

H A Lİ K İLİM DÜNYASINA IŞ IK TU TA CA K B İR D ERG İ: A RIŞ
A ta tü rk K ü ltü r Dil ve T a rih Y ük
sek K u ru m u A tatü rk K ü ltü r M erkezi

B aşkanı P ro f.D r S ad ık T ü re l; “G e ç
m iş ile g ü n ü m ü z a r a s ın d a k i b ağ ın k u 
ru lm a sın d a b ü y ü k rol o y n ay a n y ü z 
y ılla rd ır geçerliliğini s ü rd ü re n . T ü rk
k ü ltü rü n ü n geniş yelpazesi içinde yer
a la n halı sa n a tım ız , değişik k ü ltü r o r
ta m la rın a g irm esin e ra ğ m e n , to p lu 
m lu n u z içindeki değişm ez yerini tarih
b o y u n c a k o r u m u ş t u r Bu y ü z d e n ,
T ü rk halı s a n a tı b ir y a n d a n bilim sel
yönüyle ön p la n a ç ık a rk e n , d iğ e r y a n 
d a n ülkem izin ta n ıtım ı ve ek o n o m i
sindeki verini k o ru m a k ta d ır. İktisadi
değerinin y an ısıra giderek a r ta n bir
ticari p o tansiyele s ah ip o lm a 
sı, farklı çevrelerin. T ü rk halısuıı sah ip len m ek k o n u su n d a k i
isteğini a r ttırm a k ta d ır
A ynca, son yılla rd a T ü rk
h a lıs ın ın siy a s î eğ ilim le rle
b a ş k a m illetlere m al edilm ek
istendiği, h a tta b u d o ğ n ıltu d a
A vnıpa ve A m erik a 'd a b irk a ç
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dild e yay ın yap ıld ığ ı b ilin m e k te d ir
Bu riir p ro b lem lere ek o la ra k o rta k
b ir halı term in o lo jisin in o lu ş tu r u la 
m am ası, ü lk em izd e k i halı m e rk e z le ri
nin b e lirlen m e sin in ta m a m la n a m a m ış
olm ası, b u k o n u d a k i sözlük ih tiy a c ı
nın g id erilem e m e si gibi belli b aşlı b i
lim sel e k s ik lik le r d ik k a ti ç e k m e k 
t e d i r . . . ’’
d iy ere k A rış D e rg isi’nin
çık a rılm a n ed e n lerin i aç ık lıy o r D e r
ginin ilk say ısın d a. îngilize ve T ü rk ç e
y a y ın la n a n
d e rg id e
u z m a n la rın
A n a d o lu -T ü rk
h a lıla rı
ü z e rin e
y a z ıla n v e r a lm a k ta

A r iş y a y in h a y a tin d a
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Prof. Dr. Sadık Tural'ın
önderliğiyle üç ayda bir yayınlanacak olan Halı. Dokuma ve İşleme .Sanatlan Der
gisi Arış, geçtiğimiz ay piyasaya çıktı. Çok iyi niyetli çalışmaların sonucunda oluş
turulduğu açıkca belli olan ve araştırmacıların değerli yazılan ile kuvvetlenen
Arış'ın keşke baskısı d a biraz daha kaliteli olabilseydi diyoruz. Ancak bu güzel d ü 
şüncenin teknik olarak da iyiye ve güzele ulaşmaması elbette ki mümkün değil.
Öncelikle Arış'ın fikir babası Prof. Dr. Sadık Tural'ı ve emeği geçen başta Prof. Dr.
Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli, Prof. Dr. Beyhan Karamagaralı, Prof.
Dr. Selçuk Mülayim. Doç. Dr. Bekir Deniz, Dr. Nazan Ölçer, Dr. Azize Aktaş Yasa.
Serap Leloğlu (inal, Şebnem Ercebeci, Erol Kalender ve tüm bilim insanlann) kut
lamak istiyoruz, llm anz ki Anş istenilen ve özlenilen kulvarda dünya standartla
rında yarışabilir ve tüm sanatlarımızı tanıtm akta etkin bir güç oluşturabilir.
Anş'ın ilk sayısını kutluyor ve nice sayılar diliyoruz.
m
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Ücretsiz Ek
Leloğlu - Ünal Serap, Türkmenistan Günlerinden

10 0 0

u n i *0-

OSMANLI ÖNCESİ
TÜRK
K
B

O
İ

L

N

G

D

İ

R
R

4- 7/EУ LOL

M

İ

E
L

S
E

ЩЩt m

b iş k e k b ild ir ile r i
26-31 Ağustos 1995

İ
R

İ

989 A N К A R A

m я

Ytnjmj HarırLıyanhn
Dr. A z iz e AKTAŞ YASA- Sez*™ OKAY A TILGAN

AT AT O R К K Ü L T Ü R

Türk

Kültüründen Görüntüler

ÖZDEMİR N

MERKEZİ

YAYINLARI

D izisi:2.o

utku

ULUSLARARASI MİMAR SİNAN
SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
(Ankara, 24 -2 7 Ekim 1988)

Cı!!*}
ATATÜRK K ÜLTÜR »MERKEZİ BAŞKAN LIĞI

ıı
H er sektörden yatırımcıların

finansal sorunlarının.

Zirve

doğru yaklaşımlarla

aşılabileceğine inanan

bankacılığın başarılı ismi

>

TEKST1LBAN K,

çağdaş hizm et anlayışının

gereği, size her adım da

profesyonel çözüm ler

sunuyor.

T E K S T İL B A N K ,

bankacılığa yeni standartlar

kazandıran hizm etleriyle,

sizi bekliyor.

8081 Bilei ve Acil Yardım Hattı
HAVA DURUMU

1 ACİLSAĞLIK

2 ACİL OTO

3 KARAYOLLARI

4 SİNEMA

EĞLENCE

8081 Turkcell Bilgi ve Acil Yardım H attı’nı arayarak, yalnızca Turkcell aboneleri
günün her saatinde bilgi alabilir. Ambulans numaraları, oto servisleri, karayollarının
son durum u, sinemalar, restoranlar, eğlence yerleri ve hava durumuyla ilgili ayrıntılı
bilgilerin hepsi 8081 hattında. 0 532 Turkcell, abonelerini bilgilendirmek için de
24 saat çalışır, iletişimlerini kaliteli ve kesintisiz sürdürür.

532
m

TÜRK TELEKOM

TURKCELL
0 5 3 2 Kesintisiz iletişim kaynağı

