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Değerli ARIŞ okuyucuları,
Bilindiği üzere halı, dokuma ile işlemelerin oluşturduğu objeler
ihtiyaç ve süs eşyası olarak kullanılmasının yanısıra, ekonomiye
katkısı, ülkemizin kültürünü tanıtması açısından el sanatlarımızın
en önemli örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş He
günümüz arasındaki bağın kurulmasında rol oynayan, yüzyıllardır
geçerliliğini sürdüren, Türk Kültürünün geniş yelpazesi içinde yer
alan bu sanat dalları değişik kültür ortamlarına girmesine rağmen
töplumumuz içerisinde değişmez yerini tarih boyunca korumuştur.
Bu sebeple, Türk halı, dokuma ve işlemelerimiz bir yandan ülkemizin
tanıtımındaki ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken diğer
yandan geçmiş nesillerin duygu düşünce ve ihtiyaçlarının bizlere
ulaştırılmasında aracı görevi görmektedir. Kısaca; Halılarım ız,
Dokumalarımız ve İşlemelerimiz geçmiş ile gelecek arasında
kurulan köprülerdir.
ARIŞ (Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi)'ın 3. sayısıyla
henüz bitmeyen heyecanımızla birlikte karşınızda olmaktan kıvanç
duyuyoruz. Sözlerime belki de artık sloganımız haline dönüşen
Prof. Dr. Sadık Tural'ın "Kervan hareket etmiş, göç yola koyulmuş,
hayâl gerçeğe dönüşmüştür" ifadeleri ile başlamak istiyorum. 1,
2 derken Arış'ın 3. sayısı da şu an elinizde.
ARIŞ'ımızın her şeyden önce Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi gibi bir devlet kurumu ile Mayıs
ve Mayıs Danışmanlık ve Dış Ticaret A. Ş., Tasarımhane Ltd. Şti.
GRAFİKER Ofset Ltd. Şti. gibi özel kuruluşların işbirliğinin ve özverili
çalışm alarının en güzel örneğini sergilediği düşüncesindeyiz.
Bu düşünceyle mutlak ortak çalışmaların ürünlerinden biri
olduğuna inandığımız yayınımızın yaşamasının konuyla doğrudan
ilişkili olan bilim adamları veya amatör ruhla bu işe gönül veren
şahıs, kurum ve kuruluşların desteğine ve ilgisine bağlı olduğunu
baştan ifade etmek istiyoruz.
Bir dergi yayınlamak acaba hangi sıkıntıları getirir diyenler
böyle bir tecrübeden geçmeliler. Bizler, herşeyi göze aldık ve böyle
bir tecrübeden geçtik. Yayınımıza desteklerini esirgeyen veya
olum suzluk gösterenlerin kendilerince haklı sebepleri
bulunabileceğini ifade ederken yayınladığımız dergilerle, bu tür
kişi ve kurumlara "Aynası iştir kişinin lâfa bakılmaz" diyerek cevap
vermek istiyoruz. Hataları ve eksikleri eleştirmek çok kolaydır.
Mühim olan bu hata ve eksikliklerin tekrarlanmaması için katkıda
bulunmak ve olumlu eleştirilerle teşvik etmektir.

Halı, dokuma ve işleme sanatlarım ız sadece sanat tarihine
değil, diğer bilim dallarına da inceleme, araştırma konusu olabilecek
kadar, zengin bir hâzineye sahiptir. Bu sebeple, dokuma ve işleme
ürünleri kimyagerinden, sosyoloğuna, halkbilim cisinden,
edebiyatçısına, felsefecisinden, tekstil mühendisine, bilim ve kültür
tarihçisine kadar herkesin ilgi alanı içerisine girmektedir.
Sayın Prof. Dr. Sadık Tural'ın "Ben güzelin ve güzelliğin Türk
kızlarının göğnüne nasıl yansıdığını ve oradan nasıl halı 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 şuur ifadesidir" şeklindeki sözleri halının yalnızca sanat
tarihine ait bir konu malzemesi olmadığının söze dönüşmüş en
güzel örneğidir demek istiyorum.
Böyle bir dergiyi yayın hayatına geçirmek, hem maddî hem
de manevîproblemleri beraberinde getirmiştir. Ancak II. sayımızdan
aldığımız olumlu tepkiler bizleri daha da şevklendirmiştir. ARIŞ,
artık hepimizin dergisidir. Zaman zaman güç anlar yaşamadık
değil. Bunu itiraf etmek durumundayız. Arış'ın ipleri kimi zaman
gerildi, kimi zaman gevşedi, kimi zaman birbirine karışıp
düğümlendi, kimi zaman da kopma noktasına geldi. Nasıl bir
tezgâhta halı dokuyan kişi bazı teknik imkânsızlıkları yaşıyor ise,
biz de aynı şekilde sancılar çektik. Önceleri herkese ARIŞ adını
açıklamak zorunda kaldıksa da, artık ARIŞ adı artık hafızalara
yerleşti. ARIŞ, GMK. Bulvarı, No: 133 Maltepe/ANKARA şeklinde
adresimize gelen yazı ve mektuplardan bunu anlıyoruz.
Evet, üçüncü sayımızla yine sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda
yer alan bölümlerimiz Makaleler, Tadımlık, Türkmenistan Köşesi,
Koleksiyonlardan, Halı Sözlüğü, Edebiyatımızda Halı, Bibliyografya,
Haberler, Halıcılarımızdan Yankılar, Yayın Tanıtımı ve Arış ll'nin
Ardından adını taşımaktadır. Sözü edilen bölümleri kısaca tanıtacak
olursak;
M akaleler bölümünün ilk yazısında Prof. Dr. Reşat Genç
"Kaşgarlı Mahmud'a Göre XI. Yüzyılda Türklerde Dokuma ve Yaygı
İşleri" hakkında bilgiler vermektedir. Bir tarihçi gözüyle konuya
hâkim olan Sayın Genç, Türklerde dokumacılık tarihinden söz
edeceklerin mutlaka Kaşgarlı'nın verdiği bilgileri de göz önünde
bulundurmaları gerektiğinin altını çizerek vurgulamaktadır.
"Türk Halı Sanatının Tarihî Gelişmesi" başlığı altındaki ikinci
makale 'Halı Sanatının Duayeni' olarak kabul ettiğimiz değerli
hocamız Prof. Dr. Oktay Aslanapa'ya aittir. Halı sanatımızın
tarihinde kısa bir gezinti yapmamızı sağlayan bu makalede
kendilerinin Ekim ayındaki Kazakistan seyahati sırasında gördüğü
halılarla Osmanlı saray halıları arasındaki bağlantıya dikkatimizi
çekmesi Sayın Aslanapa'mn hâlâ araştırıcı ruhunun devam ettiğinin
göstergesidir.
Özellikle motiflerin yorumlanması konusunda bilgilerini,
tecrübelerini ve çalışmalarını yakından takip ettiğimiz ve bu konuda
bizlere aydınlatıcı yayınlar sunan hocamız Sayın Prof. Dr. Beyhan
Karamağaralı "Türk Halı Sanatımızdaki Motiflerin Yorumu Üzerine"
adlı makalede özellikle "Mandala" şeması ile halı motifleri üzerinde
bağlantı kurması ve Kur'an'daki âyetlerin ışığında motiflerin
ikonografik çözümlemelerinin yapılmasının bu konu ile ilgilenen
araştırıcılara yol göstereceği düşüncesindeyiz.
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Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve dergimize gerek
yazılarıyla gerekse reklâm ve tanıtımı konusundaki destekleriyle
katkıda bulunan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Önder
Küçükerman'ın "Türk Halıcılığında Kimlik Korunması" adlı
makalesinin herkesi ilgisini çekeceği kanısındayız.
Yayın kurulu üyemiz Erol Kalender'in "Türk Halı Sanatı Tarihinde
Savonnerie ve Aubusson Halılarının Yeri" adlı yazısı Türk Halı
Sanatının önemini vurgulayan, Batı'da Türk halılarının ne kadar
haklı bir yere sahip olduğunu belirten ve bugüne kadar üzerinde
durulmayan Savonnerie ve Aubusson Halılarına dikkat çekmeyi
amaçlamaktadır.
Prof. Dr. Sadık TuraTın Tadımlık olarak adlandırdığı bölüme
Hat Sanatı ile başlamış bulunuyoruz. Halı, dokuma ve işlemelerde
yer alan hat örnekleriyle bağlantı kurmamıza öncülük edeceğini
düşündüğümüz ve bize özgü bir sanat olduğuna inandığımızdan
bu sanatın özelliklerini bu dalın yaşayan piri olarak kabul ettiğimiz
bizlere büyük yardımları olan çok değerli hocamız Sayın Uğur
Derman'ın kaleminden yayınlıyoruz. "Türk Hat Sanatı: incelikleri
ve Bediî Değerleri" adını taşıyan bu makaleyi halı, dokuma ve
işleme sanatlarımızla yoğunlaşan dergimizin yazıları arasında
güzel bir çeşni olarak sizlere sunmaktan mutluyuz.
Her sayıda Türk Devletlerinden birine yer verm eyi
düşündüğümüzü daha önceki sayılarım ızda belirtmiştik. Bu
sayımızda Türkmenistan Köşesi bölümünde Mayıs 1997’de
Türkmenistan'ı seyahati sırasında Türkmen Halılarını inceleyerek
tanıtan Serap Leloğlu-Ünal "Aşkabat Müzelerindeki Halılar" adlı
yazısında Türkmenistan M illî Tarih ve Etnoğrafya Müzesi'nin
deposunda saklanan halıların fotoğraflarını araştırıcıların dikkatine
sunmaktadır.
Koleksiyonlar bölümünde Sayın Suzan Bayraktaroğlu'nun
Vakıflar Genel Müdürlüğü halı koleksiyonunu tanıtıcı bir yazısı yer
almaktadır (Bu yazının yayınlanması için gerekli izni sağlayan
Vakıflar Genel Müdürü Sayın Mustafa Keten’e teşekkür ediyoruz).
Halı Sözlüğü bölümünde ise, her zaman böyle bir sözlüğe
ihtiyaç olduğunu söyleyerek araştırmacıların dikkatlerini çekmeye
çalışan tavırlarıyla konunun ehemmiyetini vurgulayan Sayın Prof.
Dr. Sadık Tural'ın ",Halı Sözlüğü İhtiyacı veya Türkmen Halı Sözlüğü"
adlı yazısıyla bu bölümü başlatmış bulunuyoruz. Gerçekten de
halı terminolojisi, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bir
edebiyatçı olarak konuya gösterdiği hassasiyet ve heyecanla bu
sözlüğün Türkiye Türkçesi'ne çevrilerek ortaya çıkarılmasını sağladığı
için Sayın Tural'ın bu yazısından birçok araştırmacının yararlanacağı
ve onlara ilham kaynağı olacağı inancındayız.
Edebiyatımızda Halı bölümü ise, daha önceki sayılarımızda
yayınladığımız halı ve kilimle ilgili hikâyeler ve şiirlerden aldığımız
beğeniler doğrultusunda devam ettirilmiştir. Bu bölümde ''Ayşe
Kızla Vato" hikâyesini ve "Kâğıtsız-Kalemsiz" şiirini okuyucularımıza
sunuyoruz. Ayrıca, bizleri kırmayarak "Halı Dokuya Dokuya, Şiir
Okuya Okuya" adlı makalesiyle katkıda bulunan saygıdeğer
hocamız Müjgan Cunbur Hanımefendinin yazısını okumanızı
hararetle tavsiye ediyoruz.
I. sayımızdan beri Bibliyografya bölümünün yazarlarından
Sayın Doç. Dr. İsmail Öztürk ve Araş. Gör. Gonca Karavar'ın halı
ve kilime ait makaleleri konu alan yayınları tanıtıcı bölümü iki
kısımda yayınlamak zorunda kaldığımızı II. bölümün IV. sayımızda
devam edeceğini okuyucularımıza duyurmak istiyoruz.
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Haberler bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından İzmir'de 2326 Eylül 1997 tarihinde düzenlenen ve dünyaca ünlü halı uzmanı
Ferenc Batâri'nin konuşmacı olarak katıldığı ve Serap LeloğluÜnal'ın yerinde izleyerek ''İzmir'de Teknik Analiz ve Restorasyon
Semineri Gerçekleştirildi" başlığıyla bizlere bu faaliyet konusunda
bilgiler veren yazısını dikkatinize sunuyoruz.
"Ankara'da Sanat Adına Yeni Bir Ses Yeni Bir Nefes: Çetinkaya
Halı, Kilim ve El Sanatları Kulübü" başlığı altındaki haberde ise
böyle bir kulübün kurulduğunu ve hizmet vermeye hazır olduğu
dergimiz aracılığıyla sizlere de duyurarak, el sanatlarına gönül
veren kişileri çatısı altında toplayan kulübün çeşitli konferanslara,
sergilere ve dergimizi tanıtıcı faaliyetlerine ve üye olmaya davet
ediyoruz.
Halıcılarım ızdan Yankılar bölümünde Dr. Azize Aktaş-Yasa
Konya'daki halıcılarımızın problemlerini kaleme almış ve onların
çalışm alarını yerinde gözlemleyerek, mülâkatlarda bulunarak,
tespitleriyle "Konya'da El Halıcılığının Bugünkü Durumu ve
Problemleri" başlığı altındaki yazısıyla halıcılarımızdan yankılar
köşemize ses getirmiştir. Her yöremizle ilgili bu tür çalışmalara
ihtiyacımız olduğunu yeri geldiği üzere vurgulamak istiyoruz.
Halı üreticisinin problemlerini, isteklerini yayınlam aya devam
edeceğiz. Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi beklediğimizi
ifade etmek istiyoruz. Dr. Azize Aktaş-Yasa bu bölümle ilgili ikinci
yazısında ise halı sektörü için önemli bir atılım olarak kabul
edilen Sedirler Halıcılık Merkezi'ni tanıtıcı bilgiler vermektedir.
Yayın Tanıtımı bölümünde Türk halı sanatı için önemli bir
yayın olan "Turkish Carpets from the 13th-18th Centuries" adlı
yayın Erol Kalender tarafından tanıtılmaktadır. (Bu yayının bizlere
ulaştırılmasını sağlayan Sayın Nuri ve Engin Akın'a ve Tekstilbank
yetkililerine şükranlarımızı sunarız).
Tanıtımı yapılan ikinci yayın ise, "Hakkâri Kilim leri''adını
taşıyor.
Arış'm son bölümünde bizlere yayınlarında yer veren basın
ve yayın kuruluşlarına teşekkürlerimizi ifade etmek amacıyla
Genel Koordinatörümüz Sayın imran Baba tarafından kaleme
alınan "Arış l l ’nin Ardından" köşesiyle bu yazıları sizlerle
paylaşmak istiyoruz.
Bizlere güç veren taltifleri ve teşvik edici davranışlarıyla
Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Reşat Genç
başta olmak üzere, yıllardır belki de birçoğumuzun hayâlinden
geçenleri -şahsım adına belirtmek isterim ki böyle bir derginin
çıkması en büyük hayâlim di- gerçekleştirme imkânı verdiği,
bizimle bilgisi ile görgüsünü paylaştığı ve paylaşma fiilini şuur
seviyesinde yaşadığı ve bizlere de aşılayarak yaşattığı için Sayın
Prof. Dr. Sadık TuraI hocamıza şükranlarımızı sunarız. Gerek
yazılarıyla, gerekse eleştirileriyle bizlere katkıda bulunan saygıdeğer
hocalarım ıza, araştırıcılara, bizlerin en telaşlı anlarında
yatışmamızı sağlayan verdiği moral ve sakinleştirici tavırlarla
destekleyen Genel Koordinatörümüz Sayın İmran Baba'ya, İdarî
ve M alî işler Şube Müdürü Sayın Vedat Demirbaş'a, dergimize
resim ve arşiv yönünden katkıları bulunan Kütüphane Müdürü
Sayın Ergüvün Kocatürk'e, gerek abonelik işlerinde gerek dergimizin
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dağıtımında gerekse tanıtımımızda en az bizler kadar yoğun
Bugün hâlâ evlerimizin vazgeçilmez öğesi olan halılarımız, renk,
günler yaşayan Yurtiçi ve Yurtdışı işler Şube Müdürü Sayın Savaş
motif, kompozisyon düzeni, uygulanan motiflerin yorumu,
Yaşa'ya, tebrikleri, teşvikleri ve eleştirileriyle güç veren değerli
ekonomiye olan katkısı, toplum içindeki yeri gibi konular
uzman arkadaşlarımıza ve kurumumuzun her bir personeline,
çerçevesinde, çeşitli yozlaştırma teşebbüslerine meydan vermeden
ayrıca başımız sıkıştığında gerek bilgisayar, gerek fotokopileme
birkez daha yeniden ele alınmalı ve bu konuda çeşitli çalışmalar
işlemleri sırasında hızır gibi yetişerek destek veren birçok yazımızın
başlatılmalıdır. Artık halı ve kilim motiflerinin belli bir terminoloji
dizgi işlemlerini de üstlenen Bilgisayar işletmeni Tayyar Aksoy ve
çatısı altında toplanmasına, motif ve halılara verilen adların ortak
Ramazan Çağlar'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza
dil birliğinde olmasına yönelik faaliyetler yapılmalıdır. Başlatılan
teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
ve devam eden çalışmalar da teşvik edilmelidir. Vurgulamak isteriz
Atatürk Kültür Merkezi ile işbirliği halinde bir ortak çalışmanın
ki, her bir motifin ve kompozisyon düzeninin ardında insanımızın
ürünü olan ARIŞ'ın yayınlanmasında özellikle yayıncılık konusundaki
göz önüne sermek istediği ancak, ifade edemediği sırlar ve mesajlar
tecrübelerinden yararlanmamızı sağlayan, yayın danışmanlığından,
gizlidir. Bu mesajları ortaya çıkarmak için kültür tarihçilerine ve
dergimizin, uluslararası boyutta olması sebebiyle iki dilde
sanat tarihçilerine çok işler düşmektedir.
yayımlanması için gayret sarfederek çevirileri üstlenen ve reklâm
ARIŞ'ın gelecek sayılarında da birlikte olma umudunu
konularında yardımcı olan Mayıs ve Mayıs Danışmanlık ve Dış
taşıdığımızı Yayın Kurulu arkadaşlarım Dr. Azize Aktaş-Yasa, Erol
Ticaret A.Ş.'nden bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Orhan
Kalender, Serap Leloğlu-Ünal (Sadık Hocanın deyimiyle dörtlü
Çıtanak olmak üzere Sayın Yasemin Conker, Sayın Handan Deniz'e
çete) adına da belirtirken her sayıda Yayın Kurulu'ndan bir
ve Sayın Müge Nişancı'ya dizgi işlerini üstlenen Sayın Ahmet
Tath'ya, yaptıkları tasarımlarla dergimizin kendine has bir düzene
arkadaşımızın Editörden yazısıyla sîzlerle birlikte olacağını ifade
oturtulmasını sağlayan Tasarımhane Tanıtım Ltd. Şti. 'nden Bilkent
ediyor ve IV., V., VI.,... ve diğer sayılarda hep birlikte olmak ümidiyle
Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Özlem Özkal’a ve
hayatınızın halı ve kilim motifleri kadar çeşitli, renkli, zengin ve
tüm emeği geçenlere ve Grafiker Ofset Ltd. Şti. ’nin personeline ne
görkemli olmasını dilerken sözlerime Sayın Bahattin Karakoç
kadar teşekkür etsek azdır. Görüldüğü üzere bir ekip çalışmasının
şairimizin;
ürünü olan, sadece tek bir kişinin değil, belki de saymayı
Bahar Sofrası Çiçekten
unuttuğumuz adsız kahramanların da bulunduğu Arış'ımızın
Yürek Bir AVŞAR Kilimi
bugünlere gelmesinde ve bu yayının hayata geçirilmesinde emeği
Umutluyum Gelecekten
geçen, ucundan tutan herkese teşekkürlerimizi ifade edecek
Bağladım Kırık Telimi
kelimeler bulmakta güçlük çekiyoruz. *
mısraiarıyla bitirirken tüm okuyucularımıza saygılar sunuyorum.
I.
ve II. sayımızda aldığımız en olumsuz tepkiler reklâmlarımız
üzerineydi. Ancak, bunu da itiraf etmek durumundayız ki
halıcılarımızdan bu dergide olması gereken reklâmları almakta
zorlandık. III. sayımızda bizlere destek olan halıcılarım ıza
eleştirileriyle yönlendiren, mektup ve telefonla bizleri arayan tüm
«»
ilgililere ve abonelerimize sonsuz teşekkürlerimizi belirtmek istiyoruz.
Vurgulamak istiyoruz ki, halıcılarım ız hiç olmazsa senede dört
defa çıkan bu dergide reklâmını bulundursun, hiç olmazsa bir
dergiden 10 adet satın alıp dükkanında sergilesin. Çünkü el
* Bizleri bu sayımızda gerek maddi gerekse manevi katkılarıyla yalnız
bırakmayan, Sayın Hayati Babaoğlu, Gündegül Parlar, İsmet Seçkin, Selim
sanatlarımızın en önemli dalı olan bu sanatımızın halıcılarımızın
İlkin, Serra Türk, Emine Serter, Yasemin Yiğit, Alp Orçun, Abdûlkadir
desteğine problemlerinin ve isteklerinin dergimiz aracılığıyla
Ersoy, Kerim Sefer, Yılmaz Önel, Adnan Moldibi, Süleyman Kazmaz, Nevin
duyurulmasına ihtiyaç vardır.
Korucuoğlu, Ahmet Akın, Haşan Lök, Sibel Asna’y ajjj^ettarlık duygularımızı
ifade etmek istiyoruz.
Marifetler iltifata tabiidir. Türk Sanatı için ARIŞ'ı bir marifet
olarak kabul ettiğimizden (aldığımız olumlu eleştiriler doğrultusunda
bunu kabul ediyoruz) özellikle II. sayımız sonrasında aldığımız
iltifatlar, destekler, teşvikler bizleri güçlendirmiştir. Hem yazılarınızla,
hem reklâmlarınızla ayakta duran bu derginin daha iyi olması
sizlerin ellerindedir.
ARIŞ'ın III. sayısıyla karşınızdayız. Her türlü eleştiriye açığız.
Söyleyeceğiniz her söz, bizlere yazacağınız her mektup veya
göndereceğiniz her araştırma teker teker dikkate alınmaktadır.
Bütün bu gayretlere karşılık bir ödül istemiyoruz. Ancak, bütün
bu gayretleri gözardı ederek birtakım olumsuzluklara meydan
vereceklerin de karşısında olacağımızı belirtmeden geçemiyoruz.
Bu sebeple, haset karışmamış eleştirilerinizi lütfen bizlere ulaştırın.
ARIŞ'ın IV. sayısının çalışmalarının başladığının ve IM art'ta
elinizde olacağının müjdesini verirken (Araştırmacıların bizlere
gönderdiği yazıların sıraya alındığını ve yeri geldiğince
yayınlanacağını buradan duyurmak istiyoruz) Türk Sanatının
mimarisiyle, halısıyla, kilimiyle, minyatürüyle, çinisiyle, seramiğiyle,
tezhibiyle, ahşabıyla, madeniyle ve hat sanatıyla bir bütün
olduğunu ve bu konuların hepsinin hemen hemen halıda birleşerek
popüler hale geldiğini vurgulamak istiyoruz.
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Dear Readers,
We are more than happy to be together again. Before
introducing this issue, I would like to extend my gratitude to those
vvho contributed to this effort by their valuable articles and
financial supports.
VZe believe, vve have managed to prepare an issue full of
articles that can grasp your interest. The first article vvritten by
Prof. Reşat Genç, illuminates thel 1th century Turkish embroideries
and flat vveavings, and also provides Kaşgarlı Mahmut's opinions.
The second article by Prof. Oktay Aslanapa, has also a historical
point of vievv, and highlights the relationship betvveen Ottoman
Palace carpets and the ones that he has analysed during his
Kazakhstan trip. The third article is by Prof. Beyhan Karamağaralı.
We believe, her article analysing especially the relationship betvveen
the Mandala scheme and carpet motifs and also offering
iconographic analysis of motifs in the light of Quran, vvill be a
valuable reference for the researchers. "İdentity Protection in
Turkish Carpeting" titled article by Dr. Önder Küçükerman is
another one that, vve believe, you vvould enjoy. The last article
is from our editorial board member Erol Kalender, and Savonnerie
and Aubusson carpets are the focus of this study.
We started a nevv section: Different Tastes. İn this section, vve
vvill publish articles related to other branches of art. İn this issue,
Art of Turkish Calligraphy is the subject of our article by Dr. Uğur
Derman.
Another nevv section is "From Turkic Republics", and
Türkmenistan is the republic focused on in this issue. "Carpets
from Aşkabat Museums" by Serap Leloğlu-Ünal and "Mid-Asia
Turkoman Carpets At A Clance" by Nalan Türkmen are the tvvo
studies published in this nevv section.
We introduced some carpets from the collection of General
Directorate of Vakıflar. I vvould like to thank to General Director
Mustafa Keten, vvho issued the necessary permits.
Some sections are not published in English. The titles of these
sections can be translated as "carpet dictionary", "bibliography"
and "carpet in our literatüre". We thought their translations
vvould not be very sensible.
The Technical Analysis and Restoration Seminar held in İzmir
anş 111 /1s »7

betvveen September 23-26, and the opening of Çetinkaya Carpet
Club are the topics of the News Section.
"From the Manufacturer" Section starts vvith a study by Dr.
Azize Aktaş-Yasa. Dr. Yasa, visiting lots of manufacturer in Konya,
reflects her observations and intervievvs in her essay titled " The
Current Status and Problems of Hand-Made Carpeting in Konya
Region". Dr. Yasa, introduces Sedirler Carpet Çenter in her
follovving essay.
İn "Book Revievv" Section, Erol Kalender introduces "Turkish
Carpets from the 13th-l8th Centuries" titledpublication sponsored
by TekstilBank. The second publication is Hakkari Kilims.
Our last section is "Follovving Arış II". Our General Coordinator
İmran Baba, shares his thoughts and feelings relevant to past
issues of Arış vvith us in this section.
Before finishing this text, I vvould like to remind you that the
studies of the 4th issue has been started almost one month ago,
and it vvill be available on March 1, 1998. We vvill be looking
forvvard to receiving your comment. We believe, vve can better
improve this periodical, if vve can receive feedback from ali of you.
I should add that, nevv studies and financial contributions (adds)
vvill also be highly appreciated.
Hoping to be together in the 4th issue.
Your sincerely,

.jfb n tm
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Prof. Dr. Reşat Genç**
Eski söyleyişi ile “Tokımak” bugünkü söyleyişle
“Dokumak” sözü, tokmak kelimesinden kaynaklanan bir
fiildir.Herhangi bir şeyi tokmaklayarak, tokmak ile döverek
imâl etmek anlamına gelmektedir. Gerçekten bizde
Osmanlı döneminin aşağı yukarı sonlarına kadar, tokmak
ile dövülmek suretiyle imâl edilen kılıç ve benzeri silâhlar
için de halı, kilim vb. gibi tezgâhta iplik düğümleri bir
tokmak ile sıkıştırılarak yapılan şeyler için de “dokumak”
fiili kullanılırdı. Bugün ise bu tabir yalnız halı, kilim ve
kumaş imâl etmek için kullanılmaktadır. Ancak, şu hususa
da işaret etmeliyiz ki tokımak (dokumak) sözünün kaynağı
olan tokmaklamak sözü, sıkıştırmak, sıkılaştırmak
anlamına da gelmektedir.
XI. yüzyılda Türklerde dokuma işleri ile ilgili olarak
Kaşgarlı Mahmud’un verdiği bilgilerden anlaşıldığına
göre, dokuma işlerinde kullanılan bir âletin (bu âlet
muhtemelen bugün mekik olarak adlandırılan âlet
olmalıdır) adından dolayı, hem bu âlete hem pamuklu,
ipekli vb. kumaşların dokunduğu tezgâha hem de mesleği
dokumacılık olan kimselere “közek”1deniliyordu. Dokuma
konusunda yapılan işleri sıra ile; yünün veya pamuğun
atılmak, çubuklanmak ya da didilmek suretiyle
kabartılması, eğrilmesi, yumak yapılması ve tezgâhta
dokunması şeklinde sıralayabiliriz.
Kaşgarlı Mahmud’un eserinde dokumanın bu safhaları
ile ilgili pek çok kayıt mevcuttur. Ancak, hemen şunu da
belirtelim ki, bu kayıtların hepsi doğrudan doğruya
dokumacılık ile ilgili olmayıp, şüphesiz büyük çoğunluğu
evlerde ve özellikle kadınlar tarafından yapılan örgü
işleriyle ilgilidir. Bununla birlikte, verilen örneklerin
dokumacılığı da ilgilendirdiği dikkate alınarak, örgü ve
dokuma ile ilgili hususları birlikte ele almayı faydalı gördük.
Koyun veya devenin kırkılması suretiyle elde edilen
yün yıkandıktan sonra elle didilmek, ya da “yeten”2veya
“yetenğ”3 denilen atımcı yayı ile atılmak veya “çeçge”4

Bu makalede; Kaşgarlı Mahmud’un
Divanü Lügati’t-Türk adlı eserindeki
bilgiler ışığında, X I. yüzyılda
Türklerin kullandıkları Dokuma ve
Yaygı işleri hakkmdaki terimler teker
teker ele alınarak incelenmiştir.
Ayrıca Türklerde dokum acılık
tarihini araştıranların Kaşgarlı’nın
verdiği bilgileri gözardı etmeme
leri gerektiği de vurgulanmıştır.

adı verilen dokumacı tarağı ile taranmak suretiyle
kabartılıyordu. Yün’ün “sağ”5 denilen çubuklarla
çubuklanarak kabartıldığı da anlaşılmaktadır. Bundan
sonra yün eğrilmek üzere sümek yapılıyordu.6 Sümek
yapılması sözkonusu olan yün şüphesiz yapağı yün idi/
Türklerin, kabartıldıktan sonra halka gibi yapılarak
eğirilmek üzere kola geçirilen yün sümeğine "dava” 8
dedikleri de anlaşılmaktadır.
Kola geçirilen veya dolanan yün sümeği, o zaman da
hemen hemen aynı adı taşıyan iğ (ig, yig)9ile eğriliyordu.
İğ’in üst kısmındaki yuvarlağa XI. yüzyılda da ağırşak
(arguşak)10 deniliyordu. Eğirme işinde kirman’ın da
kullanıldığı ve Türklerin genellikle “uç” adını verdikleri
bir ağaçtan kirman yaptıkları anlaşılmaktadır.11 İplik
eğirme ve eğritme ile ilgili olarak Divanü Lügati’t-Türk’te
m---------------------------------* Bu makale, 27-31 Mayıs 1996’da Kayseri’de yapılan Türk
Soylu Halkların Halı, Kilim, Cicim Sanatı Bilgi Şöleni’nde bildiri
olarak sunulmuştur. Bu yazının Arış Dergisi’nin III. sayısında
yayınlanmasını sağlayan mesai arkadaşım Atatürk Kültür Merkezi
Başkanı Sayın Prof. Dr. Sadık Tural’a ve Yayın Kurulu’ndaki
genç arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı.
1 Divanü Lügati’t-Türk, Kilisli Muallim Rıfat yayını I-III,
İstanbul 1333-1335; C.I, s. 327-Besim Atalay tercümesi I-III, Türk
Dil Kurumu Yayını, Ankara 1939-1941; C., I.s.391. Bundan sonraki
notlarda gereksiz birtakım bilgileri tekrarlamamak için, Divanü
Lügati t-Türk’ün yayınlayıcısı ile çeviricisinin unvanları KilisliAtalay şeklinde yazılıp, ilgili ifadelerin yer aldığı cilt ve sayfa
numaraları gösterilmekle yetinilecektir.
2 Kilisli III, 16-Atalay III, 21.
3 Kilisli III, 275-Atalay III, 372.
4 Kilisli I, 359-Atalay 1,429.
5 Kilisli III, 114-Atalay III, 154.
6 Kilisli II, 190, III, 186, 215-Atalay II, 241, III, 248, 289.
7 Kilisli III, 11-Atalay III, 8.
8 Kilisli III, 179-Atalay III, 237.
9 Kilisli I, 49,80-Atalay I, 48,85.
Kilisli 1,131-Atalay 1,149.
11 Kilisli 1,38-Atalay I, 35.

This article examines the terminology vvith regard to
vveaving vvorks used in 11 th century by Turkish people,
in the light of information stated in Divanü Lugati't Turk
(Classical Turkic Dictionary) vvritten by Kaşgarlı Mahmud.
İt also emphasises that researchers of Turkish art vveaving
should not ignore this information provided by Kaşgarlı.

Prof. R eşat G en ç**
The verb vveaving, today pronounced as 'dokumak'
and previously pronounced as 'tokımak', is a verb
ıgı lated from the word 'tokmak' (mallet). İt means
prod jcing something through beating vvith mallet. İn
ipproximately until the late Ottoman period, the
rb veaving ('dokumak') used to be used both for such
vvç^bons as svvord produced through beating vvith a
fet and for carpets and kilims produced through
tightening up the yarns vvith a mallet. Today, this verb
is only used for carpet, kilim and cloth production.
Hovvever, it should be emphasised that 'to beat vvith a

mallet' (tokmaklamak), the origin of verb 'to vveave'
(tokımak-dokumak), has also a meaning of tightening
up.
As understood from the information provided by
Kaşgarlı Mahmud as to the vveaving in 11 th century,
the name 'közek'1 vvas given both to the people whose
profession vvas vveaving, to the loom vvhere the cotton
or silk clothes vvere vvoven and to a device used for
vveaving vvhich might be the device named as shuttle
today. The vvorks done for vveaving can be ranked as
follovvs: fluffing up, spinning, balling and vveaving of
the vvool or the cotton.
The vvork of Kaşgarlı Mahmud includes
several records concerning those phases of
vveaving. Hovvever, it is to be noted that those
records are not vvholly related to vveaving, but
mostly to knitting vvorks conducted by vvomen
at their homes. Nevertheless, in view of the
relevance of this information to vveaving, vve
have felt necessary to deal vvith both of those
issues together.
The vvool, obtained through shearing of
a sheep or a camel vvere fluffed up through
picking into fibres by hand, through fleecing
vvith a spring called 'yeten'2 or 'yeteng'3 or
through carding vvith a carding machine called

*
This article vvas presented in Festival on the
Art of Carpet, Kilim and Cicim of Noble Turkish
Societies held in Kayseri betvveen 27-31 May 1996.
My appreciation goes to Prof. Sadık Tural, President
of Atatürk Culture Çenter, and myyoung colleagues
in the Çenter for their support in the publication
of this article.
** President of Atatürk Supreme Council for
Culture, Language and History.
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pek çok kaydın yer almış olması, bu tip işlerin XI. yüzyıl
Türklerinin günlük hayaünda ne derecede yer tuttuğunu
da göstermektedir.12
Şüphesiz, atılarak kabartılıp eğirilmesi gereken şey
sadece koyun veya deve yünü değildi. Sözkonusu yüzyılda
pamuk da önemli bir örgü ve özellikle de dokuma
hammaddesi idi. Gerçekten de biz, atılarak kabartılmış
ve eğrilmek üzere hazırlanmış pamuk sümeğine “pisti”
denildiğini de Kaşgarlı’nın kayıtlarından öğreniyoruz.13
Burada hemen şu hususa da işaret etmek istiyorum.
Türkiye Türklerinin büyük çoğunluğunun ataları olan
Oğuzlar pamuğa “pambuk”, Karahanlı sahası Türkleri ise
“kepez” diyorlardı. Osmanlı döneminde ise, bitkisinin
çiçeğinin renginden dolayı pamuğa daha çok “penbe”
denilmiştir. Türkiye’de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
pamuk ve özellikle kepez ile ilgili yer adlarının çokluğu,
bu bitkinin tarımının Anadolu’ya Türkler tarafından
getirildiğini gösterecek mahiyettedir. Gerçekten de biz,
daha Anadolu Selçukluları döneminde pamuğun, bugün
olduğu gibi Türkiye’nin en önemli ihraç maddelerinden
biri olduğunu biliyoruz.
iplikler, eğirilme sırasında veya eğirilmesi işi bittikten
sonra yumak haline getiriliyordu. Türklerin çoğu, ipek ve
yün ipliklerinin yumağına umumiyetle “bezinç”14, Argu’lar
ise “teşriim”15 adını veriyorlardı. Türklerin iplik eğirme

tekniği ile ilgili olarak Kaşgarlı’nın
vermiş olduğu bilgiye bakılarak,
o nların öre cekleri veya
dokuyacakları şeyi göz önünde
bulundurarak ona göre iplik
eğirdikleri de anlaşılmaktadır.
Gerçekten onun, “asrı” kelimesini
kaplan olarak izah ettikten sonra,
iki renkli ipliğe de, kaplana
benzetilerek “asrı y ış ığ ”
•1 fi
denildiğini belirtmesi , XI.
yüzyılda Türklerde muhtelif
renkleri bir arada ihtiva eden
iplikler yapma işinin de varlığını
açıkça göstermektedir. Bu son
ifadeden, eğitilmiş ipliğe “yışığ”
da dedikleri anlaşılan Türklerin
umumiyetle bu anlamda “yıp”
(ip)17 kelimesini kullandıklarını
biliyoruz. Aşağıda görüleceği
üzere onlar, iki renkli ipliklerden
başka, aynı şekilde iki renkli
keçeler de yapıyorlardı.
Yukarıda da kaydettiğimiz
gibi, elde edilen yün ve pamuk
ipliklerinin önemli bir kısmının
elde örülerek18muhtelif giyim ve
kuşam eşyası y a p ıld ığ ı
muhakkaktır. Bununla beraber
Kaşgarlı M ahm ud’un bez
dokuma-sından19, adamın bez
dokutmasından20ve bir başkasının da bez dokumasından21
bahsetmesi, elde edilen ipliklerin belki de daha çok
dokunmak suretiyle değerlendirildiği anlamına gelebilir.
Şüphe yok ki, bez ve sair şeyler tezgâhlarda
dokunuyordu. Kaşgarlı Mahmud, o dönemde tezgâh’a ne
denildiğini maalesef yazmamıştır. Buna karşılık, o,
günümüzde olduğu gibi tezgâha sarılmış olan ve
uzunlamasına atılmış bulunan iplere “eriş” (arış)22,
enlemesine atılan iplere ise “arkağ” (argaç)23denildiğini
bildirmek suretiyle dokuma tezgâhına işaret etmiş
bulunmaktadır. Dokumacılıkta kullanılan bir âlet de,
12 Ayrıca bk. Kilisli I, 96,210-Atalay 1,105, 248.
13 Kilisli 1,395-Atalay I, 467.
14 Kilisli III, 276-Atalay III, 373, Bezinç.
15 Kilisli I, 402-Atalay 1,485, Teşriim.
16 Kilisli 1,113-Atalay 1,126.
17 Kilisli III, 2-Atalay III, 3.
18 Kilisli 1,160-Atalay 1,183.
19 Kilisli 11,102-Atalay II, 129. Böz tokıdı, Oğuzca.
20 Kilisli 11,248-Atalay II, 308. Ol böz tokıtü.
Kilisli 111,200-Atalay III, 268. Er böz tokıdı.
22 Kilisli 1,59-Atalay 1,61., (arış) ve Arış Arkağ. Besim Atalay,
kelimenin harekelenişine bakarak eriş’i arış şeklinde okumuş
ise de, bugünkü kullanılışı daha çok eriş şeklindedir. Batı
Anadolu’da bugün tezgâha uzunlamasına sarılan iplere eriş,
enlemesine sanlanlara da argaç denilmektedir..
23 Kilisli 1,107-Atalay 1,118.
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Turkish VVeaving Works İn 11th Century According to Kaşgarlı Mahmud
Prof. REŞAT GENÇ

'çeçge'4. We also understand from the records that the
vvool vvas also fluffed up through striping vvith sticks
called 'sağ'3. After that, the vvool vvas become sümek
to be spun6. The vvool to become sümek vvas the type
of vvool7. Turkish people also used to use the vvord
o
'dava for vvool sümek tvvisted in circles and put onto
the arm to be spun.
Wool sümek tvvisted around the arm used to be spun
using a spindle ('iğ' in Turkish) pronounced similarly in
olden times as 'ig' or 'yig'9. The circle on top of the
spindle vvas also called as 'ağırşak' (arguşak)10 in 11 th
century. İt has been understood from the records that
hand spindle ('kirman') vvas also used for spinning, vvhich
Turkish people used to produce from a vvood called
'uç'11. That several information as to yarn spinning vvas
included in Divanü Lügati't Turk reveals the importance
of such vvorks in the daily lives of 11 th Turkishmen12.
Unquestionably, sheep or camel vvool/fur vvere not
the only to be fluffed up and spun. İn 11 th century,
cotton vvas also another important ravv material used
for knitting and vveaving. We leam from the records of
Kaşgarlı that cotton sümek fluffed up and prepared for
spinning is called 'pisti'13.
Here, I vvant to point out another issue. Cotton vvas
called as 'kepez' by Turkish people living in Karahanlı
region, vvhereas it vvas called as 'pambuk' by the Oğuz,
the ancestors of most of the Turkish people of Turkey.
İn Ottoman period, the cotton vvas generally named
'penbe', that is pink, due to the colour of its flovver. The
variety of site names related to cotton and particularly
to 'kepez' in Seljukian and Ottoman periods is an
indication that the agriculture of this plant in Anatolia
vvas the initiative of Turkish people. İn truth, vve recognise
that the cotton has been one of the most important
export goods of Turkey since Anatolian Seljukian times.
Yarns vvere vvound into a bali after the completion
of spinning process. BalI of silk or vvool yarns vvere called
'bezinç'14 by most of the Turkish people and 'teşrüm'15
by Argu people. İn vievv of the information given by
Kaşgarlı vvith regard to spinning techniques of Turkish
people, vve know that, before spinning the yarn, Turkish
people used to take into consideration the type of
vveaving they vvould produce. Kaşgarlı explains the vvord
'asrı' as tiger in his vvork and then he states that tvvocoloured yarn is called 'asrı yışığ' due to its similarity to
a tiger16. Those statements also clarifies the existence
of producing yarns consisting of various colours in itself
in 11 th century. Turkish people, named the spun yarn
as 'yışığ', have also used the vvord 'yıp' (rope-'ip' in
modern Turkish)17 for this purpose. As you vvill see
belovv, Turkish people also used to produce tvvo-coloured
felts as well as tvvo-coloured yarns.
İt is certain that majority of vvool and/or silk yarns
obtained is used for producing various hand-made18
dressing clothes. Furthermore, that Kaşgarlı Mahmud
speaks of his vveaving clothes19, a person's vveaving
ı / ı?

clothes20 and another person's vveaving clothes21 can
be an indication shovving that the yarns vvere generally
utilised through vveaving.
Naturally, clothes and other similar things vvere vvoven
on the looms. Kaşgarlı Mahmud, unfortunately, has not
vvritten vvhat the loom vvas called in those times. But,
he points out to the vveaving loom by speaking of the
meaning of 'eriş' ('arış'-vertically ejected yarns tvvisted
around a loom)22 and of 'arkağ' ('argaç'-horizontally
ejected yarns tvvisted around a loom)23. 'Közek', another
vveaving device, consists of yarns knotted one över
another and is used for separating top and bottom yarns
on the loom24. İn our understanding, this device may
be a kind of vveaving shuttle. We have just mentioned
above that the same name is given to craftsmen vveaving
silk and other clothes.
Kaşgarlı explains the vvord 'az' as 'anything like cloth
or any vvork of art similar to cloth'25. İt can be understood
from those expressions that cloth vveaving used to have
a unique place vvhich vvas considered as producing a
vvork of art.
Another technical vvord used in Divanü Lügati't Turk
is 'yer'. According to explanations of Kaşgarlı, 'yer' is
the surface of a cloth or an 'argaç'. As a model, during
the process of vveaving a silk cloth, if the dominant
colour upon 'eriş' or 'argaç' is green, the dominant
colour of the cloth vvoven is also green and it is called
'yaşıl yerliğ barçın' (green local silk)26. That, today, this
vvord is used vvith its same definition stated by Kaşgarlı
meaning the colour and particularly the quality of a
cloth is quite important in terms of shovving the cultural
sustainability of Turkish people in the art of vveaving.
İn 11 th century, Turkish people used to vveave a cloth
made of a vvool-cotton mixture taking the 'eriş' as vvool
and the 'argaç' as cotton, vvhich vvas called 'yatuk'27.
Also, there vvas a cotton vveaving called 'çek'28 vvhich
Yimek tribe used to vvear on as dresses vvhereas Turkish
people used to use as table or sofa clothes. Additionally,
Kıpçaks used to make raincoats from a kind of striped
and embroidered vveaving29. On the other hand, Divanü
Lügati't Turk points out to Turkish vveaving of silk through
the records speaking of ravv silks30, silk yarn balls31 and
weaving of silk clothes32. Looking at the names of clothes
marketed in Turkish markets in 11 th century, vve see
that Turkish people made use of Chinese silk but also
produced their ovvn silken clothes.
Before ending vvith vveaving and knitting vvorks, vve
vvant to point out address to embroidery frames
ornamented by Turkish vvomen in 11 th century. Kaşgarlı,
in his Dictionary, interprets the sentence 'kız çikin çiknedi'
as 'the girl embroidered motifs on a silken cloth vvith
golden threads'33. This information refers to that Turkish
vvomen and girls in 11 th century also embroidered vvith
golden threads, as today. Additionally, Kaşgarlı points
out that 'çikin' means silk and that 'çikin yıpı' means
silken thread. He also emphasise that the same vvord
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yukarıda işaret edildiği gibi, “közek” olup, birbiri üzerine
düğümlenen iplerden müteşekkil olduğu anlaşılan közek’in
tezgâhtaki üst ve alt iplikleri birbirinden ayırmada kullanıldığı
belirtilmektedir24 ki, kanaatimize göre bu bir tür mekik
olmalıdır. Ayrıca, aynı kelimenin ipekli ve sair kumaş
dokuyan sanatkârlara isim olarak verildiğinden de yukarıda
bahsetmiştik.
Kaşgarlı’nın “âz” kelimesini, “kumaş ve kumaşa benzer
sanat eseri olan her şey” şeklinde izah edişinden25, onların
kumaş dokuyuculuğuna ayrı bir önem vermekte ve bu işi
bir sanat eseri meydana getirmek şeklinde değerlen
dirmekte oldukları anlaşılmaktadır.
Divanü Lügati’t-Türk’te dokumacılık ile ilgili olarak
kaydedilen teknik terimlerden biri de “yer” kelimesidir.
Kaşgarlı’mn izahına göre yer, kumaşın veya argaç’ın yüzüdür.
Meselâ, ipekli kumaş dokunurken, eriş veya argaçtan birine
hâkim olan renk yeşil ise, elde edilen kumaşın rengine de
yeşil hâkim oluyor ve buna “yaşıl yerliğ barçın” (yeşil yerli
ipek) deniliyordu2'1. Yer kelimesinin günümüz Türkiye
Türkçesinde kumaşın rengi veya daha ziyade kalitesi
anlamında, yani hemen hemen Kaşgarlı’nın yaşadığı
dönemdeki anlamı ile aynı anlamda kullanılması, Türklerin
dokuma sanatındaki terminoloji ile ilgili kültür devamlılığını
göstermesi bakımından da dikkate değerdir.
XI. yüzyılda Türklerin eriş’i yün, argaç’ı pamuk olmak
üzere dokudukları bir yün-pamuk karışımı kumaşa “yatuk”27,
Yimek boyuna mensup olanların elbise yaparak giydikleri
ve diğer Türklerin ise örtüler yaptıkları pamuklu bir
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dokumaya “çek"28 dediklerini görüyoruz. Ayrıca, bir çeşit
çizgili ve nakışlı pamuklu kumaştan Kıpçaklar yağmurluk
yapıyorlardı29. Diğer taraftan Divanü Lügati’t-Türk’te, henüz
eğirilmemiş ham ipekten30, ipek iplik yumağından ’1ve
ipek kumaşın dokunmasından32 bahseden kayıtların
bulunuşu, Türklerde ipekli dokumacılığa işaret etmektedir.
Gerçekten de XI. yüzyıl Türk piyasalarında pazarlanan
kumaşların adlarına baktığımızda, Türklerin Çin’den gelen
ipekli kumaşları çokça kullandıklarını, ama kendileri
tarafından imâl edilen ipekli kumaşlarında var olduğunu
görmekteyiz.
Dokuma ve örgü işleri konusuna son vermeden önce
XI. yüzyılda Türk kadınlarının gergef işlediklerine de işaret
etmek istiyoruz. Kaşgarlı’nın “kız çikin çiknedi” cümlesini,
“kız nakış yaptı, altın tellerle ipek kumaş üzerine tasvirler
yaptı"‘'î şeklinde izah edişinden, günümüzde olduğu gibi,
sözkonusu yüzyıl Türk kadınlarının ve bilhassa genç
kızlarının altın sırmalı ipliklerle nakış yaptıklarını
göstermektedir. O ayrıca çikin kelimesinin ibrişim, bundan
alınarak “çikin yıpı”nın ibrişim teli, ibrişim ipliği anlamına
geldiğini kaydettiği gibi aynı kelimenin ipek kumaşı
kılaptanla, yani altın sırmalı ibrişimle işlemek ve dikmek
anlamına geldiğini de kaydetmektedir.34 Böylece, millî
kıyafetlerde günümüzde de rastlanan bu tip el işlemelerinin
kökenlerinin de en az XI. yüzyıla kadar gittiği anlaşılmış
olmaktadır.
Halı, kilim ve keçe ile ilgili birkaç konuya temas edecek
olursak; Kaşgarlı M ahmud’un eserinden yazım
kelimesinin35 döşek ’1’ ve genel olarak yaygı ve sergi
anlamında kullanıldığım görmekteyiz. Bundan alınarak
XI. yüzyıl Türkleri halıya “tülüğ yazım” (tüylü yaygı)
diyorlardı. Yazık ki, müteakip dönemlerde Türkler kendi
dillerindeki Tülüğ Yazım kelimesini bırakarak Halı
kelimesini benimsemişler ve kullanmaya başlamışlardır.
Bu ise, halı’nın orijin itibariyle Türklerden değil de
İranlılardan, Ermenilerden vb. kaynaklandığı şeklinde
birtakım spekülâsyonların yapılmasına sebep olmuştur.
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24 Kilisli 1,327-Atalay I, 391.
25 Kilisli 1,75-Atalay I, 79.
26 Kilisli 111,104,5-Atalay 111,142. Yer, yaşıl yerliğ barçın.
27 Kilisli 111,11-Atalay III, 15.
2®Kilisli 111,116-Atalay III, 155.
29 Kilisli 1,328-Atalay I, 392.
30 Kilisli 1,349-Atalay I, 416.
31 Kilisli 111,276-Atalay III, 373.
32 Kilisli 111,104-Atalay III, 142,3.
33 Kilisli 111,203-Atalay III, 301. Kız çikin çiknedi.
34 Kilisli 1,347-Atalay I, 414.
35 Kilisli 111,15-Atalay III, 19.
3®Döşek adı döşemek kökünden gelmektedir. XI. yüzyılda
Türkler, içine yatıp uyudukları şeye de döşek diyorlardı. Yatak
ise, yatılan yer anlamını ifade ediyordu. Ancak zamanla yatak
sözü döşek’in yeri almış ve bu anlamda döşek çok daha az
kullanılır olmuştur. Ancak, ifade etmeye çalıştığımız gibi döşemek
fiili XI. yüzyılda evlerin tabanlarına veya duvarlarına halı, kilim,
keçe, renkli çarşaf vb. sererek yahut gererek donatıp, süslemek
anlamını da ifade ediyor ve bu manada döşek bazen de mefruşat
demek oluyordu. Ayrıca döşek, yastık vb. gibi şeylerle birlikte,
konfor malzemesi olarak da kullanılıyordu.
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has the meaning of sevving and embroidering a silken
cloth vvith gold silken threads34. Thus, it is understood
that the origin of such handicrafts that vve see even
today on our national dresses goes back to at least 11 th
century.
Corning to a fevv issues as to carpet, kilim and felt,
Kaşgarlı notes that the vvord 'yazım '35 is used for
mattress36 and covering in its general meaning.
Originating from this vvord, 'tülüğ yazım' (tüylü yaygıfeathered covering) used to be spelled out for carpet by
11 th century Turkish people. Unfortunately, in the
follovving periods, Turkish people left this expression
and embraced the vvord 'halı', also being used today,
for carpet. This led to several speculations claiming that
the carpet vvas originated not from the Turkish but from
the Persian or the Armenians. As clearly seen, not
conserving our language and filling our language vvith
foreign-originated words and expression have led to a
situation of others' taking possession of our ovvn culture.
This is a fact vvhich is valid for today, as vvas yesterday.
At present, that vve are using VVestern-originated vvords
and expressions instead of Turkish one vvill, no doubt,
I I I 199i

cause similar problems in the future.
We knovv from the records that, in 11 th century,
most of the Turkish people used to cover the floor vvith
kilims and felts. VVith regard to this issue, Kaşgarlı
Mahmud speaks of a vvord 'kivviz' as 'covering; that is
anything like carpet or kilim'37. He also gives the meaning
of 'küvüz' as 'covering; that is anything like carpet, kilim
and covering made of vvool'38.
Thus, in 11 th century Turkish language, 'kivviz' or
'küvüz' vvere also used as the name of 'yaygı' (covering)
just as 'yazım'; but those vvords, and so, used to express
mostly felts and similar covering types. As a matter of
fact, that Kaşgarlı explains the vvord 'kiziz' (or 'kidhiz')
as 'felt used by Turkomans for making tent coverings
and kerchiefs during migrations'39 and that the similarity
in pronunciation and meaning of this vvord vvith 'kvviz'
and 'küvüz' has revealed that floor coverings in Turkish
houses and tents vvere mostly felt-like coverings instead
of 'tülüğ yaygı' (feathered coverings).
With regard to felt-related information given by
Kaşgarlı, it is important here to note that, instead of the
vvord 'kiziz' used by Turkish people living in Karahanlı

Görülmektedir dili korumamak, dili yabancı kelimelerle
doldurmak, öz kültürümüzün başkalarına mal edilmesi gibi
bir durumla karşı karşıya kalmamıza sebep olmuştur ki,
bu dün olduğu gibi bugün için de geçerlidir. Bugün de bazı
Türkçe kelimeleri bırakarak yerlerine Batılı dillerden
kelimeler kullanıyor oluşumuzun gelecekte başımıza benzer
sıkıntılar getireceği şüphesizdir.
Sözkonusu yüzyılda Türklerden pek çoğunun, evlerinin
tabanlarına daha çok kilim ve bilhassa keçe gibi şeyler
yaydıkları anlaşılıyor. Bu cümleden olarak Kaşgarlı Mahmud,
eserinde “Kiwiz” kelimesini “yaygı; yani halı ve kilim gibi
şeyler”37 olarak tarif ettikten sonra “küvüz”ü de “yaygı;
yünden dokunmuş döşek, halı, kilim ve yaygı gibi şeyler”38
diye açıklamaktadır.
Görülmektedir ki XI. yüzyıl Türkçesinde yazım
kelimesinden başka kwiz veya küvüz kelimesinin de “yaygı”
cins ismi olarak kullanıldığı, ama bu sonuncuların daha çok
keçe, döşek ve sair yaygı türlerini ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Nitekim yine Kaşgarlı’nın “kiziz” (veya “kidhiz”) kelimesini
de “Türkmenlerin çadır örtülerinin veya göç zamanı
bürgülerinin yapıldığı keçe”39 olarak izah etmesi ve bu
kelime ile kwiz ve küvüz kelimeleri arasındaki ses ve anlam
benzerliği; ifade etmeye çalışüğımız gibi, sözkonusu dönem

Türk ev ve çadırlarındaki taban yaygılarının, genellikle
‘Tülüğ” yaygı’dan çok keçe türü yaygılar olduğunu gösterir
durumdadır.
Kaşgarlı Mahmud’un keçe konusunda verdiği diğer
bilgilere gelince: Daha çok Karahanlı sahası Türklerinin
kullandıkları “kiziz” kelimesi yerine, Oğuzlar’ın
(Türkmenlerin) daha XI. yüzyılda bugün olduğu gibi
“keçe”40 kelimesini kullandıkları görülmektedir.
Sözkonusu yüzyılda Türklerde, düz renkli keçelerin
yanı sıra, nakışlı ve renkli keçelerin varlığı da anlaşılmaktadır.
Bu cümleden olarak Kaşgar’da yapılan ve “kimişke”41
denilen nakışlı bir keçenin meşhur olduğunu yine Kaşgarlı
Mahmud’dan öğrenmekteyiz. Ayrıca, bazı keçelerin kaplan
derisi gibi iki renkli olarak nakışlanıp süslendiği de Divanü
Lügati’t-Türk’ün kayıtları arasında yer almaktadır.
Diğer taraftan Türklerin “oyma”42 adını verdikleri ve
‘Türkmen keçesi” olarak meşhur olan keçeden çizmeler
■

----------------------------------------37 Kilisli 1,305-Atalay I, 366.
3®Kilisli 111,123-Atalay 1,164.
39 Kilisli 1,418-Atalay I, 507.
40 Kilisli 111,165-Atalay III, 219.
41 Kilisli 1,406-Atalay I, 490.
42 Kilisli 11,81-Atalay II, 100.
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region, Oğuz people (Turkomans) preferred to use the
word 'keçe'40 for felt in 11 th century, as we do today.
İn 11 th century, besides single-coloured felts, there
were embroidered and multi-coloured felts. We learn
from Kaşgarlı Mahmud the reputation of an embroidered
felt made in Kaşgar and knovvn as 'kim işke'41.
Furthermore, Divanü Lügati'tTurk records a two-coloured
em broidery of some felts like a tiger's skin.
On the other hand, Turkoman people used to produce
boots from the felt knovvn as 'Turkoman felt', named
by Turkish people as 'oyma'42. They also made use of
a thin felt named 'caydam'43 both for making raincoats
and for filling the mattress. İt is important to put in
remembrance that the coverings in houses of Turkish
people vvere mostly of felt, a material vvhich they used
for producing kerchiefs, sandals and caftans. That today's
Mid-Asia Turkish society also makes use of colourful felts
both as floor coverings and also as vvall coverings should
be assessed as the continuity of a tradition and life style
from the period of Kaşgarlı.
Although Kaşgarlı points out that vvool felt used to
be made through kicking vvith the feet: 'He helped me
kicking the Turkoman felt for making boots'44. He also
speaks of the vvool prepared for obtaining felt45 but has
not detailed it.
I feel necessary to point out another issue vvith regard
to the coverings in 11 th
century. İn this period, Turkish
people used to ornament the
vvalls vvith red-coloured 'aşu'
soil46. They used to cali
this o rn am en tatio n as
'bezek'47 and the vvork of
ornamentation as 'bezemek'.
Besides this ornamentation
vvith 'aşu' soil, the vvalls vvere
also o rn am ented vvith
embroidered sheets, felts or
carpets. They used to cali
those vvall coverings as 'tam
kerim i' (vvall co verin g)
com bining tvvo vvords:
'kerim' and 'tam' (vvall in
1 1 th c e n tu ry Turkish
language)48. Thus, it is clear
that the origin of using vvall
coverings or vvall carpets,
vvhich is a common Turkish
tradition, goes back to 11 th
century.
As seen, before coming
to Anatolia, Turkish people
had had a rich vveaving
culture of vvhich roots vvent
back to the depth of Turkish
history.

İn vievv of those information, please take a look at
page 71 of a luxuriously printed book called Turkish
Harıdicrafts (Turkish Institution of History Publications,
Ankara 1993) prepared by the General Directorate for
Research and Planning of Public Cultures ofthe Ministry
of Culture, reading as follows: "Turkish people coming to
Anatolia (1071 A.D.) found an advanced-level vveaving
business the basis of vvhich had been established by the
civilisations settled in Anatolia centuries ago".
Yes! Hovv unfortunate vve are to read such a sentence
in a book published by the Ministry of Culture, particularly
after learning several things from Kaşgarlı on Turkish art of
vveaving... And, vvhat should be said to those art historians
vvho have not been able to respond to this claim?
Despite the complexity of meaning, the idea is quite
clear: Turkish people had knovvn nothing about vveaving
before coming to Anatolia vvhere they learned the art of
vveaving. Hovvever, it is Turkish people vvho brought cotton
vveaving to Anatolia, along vvith cotton agriculture, silk
vveaving and sericulture.
The most important proof of this claim is Divanü
Lügati't Turk. On behalf of scientific honour and of the
realities of Turkish history, I believe, it is our most natural
right to vvish that those people vvho dare to speak of the
history of Turkish art of vveaving vvill take the information
given by Kaşgarlı into consideration.« »

Kaşgarlı Mahmud a Göıe XI. Yüzyılda Tiirkleıde Dokuma ve Yaygı İşleri
Prof. Dr. REŞATGENÇ

yaptıklarım ve “caydam”43 adlı ince bir keçeden de hem
yağmurluk yapmak hem de yatağa iç olarak doldurmak
suretiyle istifade ettiklerini anlıyoruz. Keçeden ayrıca börk,
kaftan, çarık vb. imalinde de faydalanan Türklerin
evlerindeki yaygıların önemli bir kısmının sözkonusu
dönemde keçeden olduğunu bir defa daha hatırladıktan
sonra, günümüz Orta Asya Türk âleminde de, özellikle
kırsal kesimde gerek yaygı malzemesi gerekse duvar örtüsü
olarak renkli keçelerin pek bol bir şekilde kullanıldığını
görmek, Kaşgarlı dönemindeki geleneğin ve yaşayışın bir
uzantısı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kaşgarlı Mahmud, keçenin yünü ayakla tepmek suretiyle
yapıldığını, “o bana çizme yapılan Türkmen keçesini
tepmekte yardım etti’44 şeklindeki kaydı ile bildirmiş ise
de, bu konuda fazla bilgi vermemiştir. O, keçe yapılmak
üzere hazırlanan yünü de bir cümle ile kaydetmiş45, fakat
bunun nasıl hazırlandığını da açıklamamıştır.
Söz konusu yüzyılda yaygı konusu ile ilgili bir başka
hususa da burada işaret etmekte yarar görüyorum. Bu
dönemde Türkler evlerinin duvarlarını kırmızı renkli aşu
toprağı46 ile süslüyorlar, bu süslere “bezek”4/, süslemek
işine de bezemek diyorlardı. Ancak, aşu toprağı ile yapılan
süslemeden başka, duvarlara nakışlı çarşaf, keçe veya halı
gibi şeyler asmak veya germek suretiyle de evlerinin
duvarlarını süslediklerini görüyoruz. Bu tür duvar örtülerine
onlar “kerim” veya XI. yüzyıl Türkçesinde duvar demek
olan “tam” (dam) kelimesinden alarak “tam kerimi” (duvar
örtüsü) diyorlardı. Bu vesile ile, duvar halısı veya örtüsü
kullanmak şeklindeki yaygın Türk geleneğinin köklerinin
de en az XI. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır.
Görülmüştür ki Türkler henüz Anadolu’ya gelmeden
önce, kökleri Türk tarihinin derinliklerine inen zengin bir
dokuma kültürüne sahip bulunuyorlardı.
Hal böyle iken, Kültür Bakanlığımızın Halk Kültürlerini
Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından
AO

hazırlanan Türk El Sanatları (Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara 1993) adlı, büyük masraflarla hazırlanmış
lüks baskılı bir kitabın 71. sayfasında bakınız neler yazılıdır:
“Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde (M.S. 1071)
kendilerinden yüzyıllar önce bu topraklara yerleşen
uygarlıkların temelim atmış oldukları ileri seviyede bir
dokumacılık bulmuşlardır. ”
Evet! Kaşgarlı’nm Türklerde dokumacılık hakkında
verdiği bilgileri öğrendikten sonra, Kültür Bakanlığı adına
yayınlanmış bir kitapta böyle bir bilgiye rastlamak ne hazin.
Sanat tarihçilerinin bu ifadelere bugüne kadar gereken
cevabı vermemiş olmasına ne demeliyiz?
ifadesi karışık olmakla beraber, niyet hemen hemen
açıktır ve denilmek istenen şudur: -Türkler dokumacılık
falan bilmezlerdi. Bunu Anadolu’ya gelince öğrendiler.- Oysa
yünlü ve pamuklu dokumacılığını da, pamuk tarımını da,
ipekli dokumacılığını da ipek böcekçiliğini de Türkler
beraberlerinde Anadolu’ya getirdiler.
Bunun en büyük kanıtı da Divanü Lügati’t-Türk'tür. Hiç
olmazsa bundan böyle Türklerde dokumacılığın tarihinden
söz etmeye cesaret edeceklerin, Kaşgarlı’nın verdiği bilgileri
de göz önünde bulundurarak hareket etmelerini dilemek,
İlmî haysiyet adına da, Türk tarihinin gerçekleri adına da en
tabiî hakkımızdır diye düşünüyorum. «
43 Kilisli 111,133-Atalay III, 176.
44 Bkz. 42 numaralı notta gösterilen yerler.
45 Kilisli 1,418-Atalay 1,164.
46 Kilisli 1,83-Atalay I, 89. Aşu (aşı) topladığı bugün de
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde aynı ad ile bilinmekte ve
duvarları süslemekte kullamlagelmektedir.
47 Kilisli 11,256, III, 197-Atalay 11,318, III, 263’te Bezet; Kilisli
II, 107-Atalay II, 131’de Bezeldi; Kilisli II, 112-Atalay II, 142’de
Bezedi. Bezemek sözü bugün de aynı anlamda ve oldukça yaygın
bir biçimde kullanılmaktadır.
4®Kilisli 1,334-Atalay III, 398’de “kerim” kelimesi ve izahı.
Burada görüldüğü üzere “tam” kelimesi söz konusu yüzyılda
duvar anlamında kullanılıyordu (ayrıca bkz., Kilisli III, 84-Atalay
III, 119). Bu kelimeyi bugün Türkiye Türkçesi’nde dam şeklinde
telaffuz etmekteyiz. Dam ise, dört tarafı duvarlarla çevrili ve
üstü de örtülü mekânları (ev, ahır hapishane vb.) ifade ettiği
gibi, evlerin üstünü örten örtü veya bu örtünün üst yüzü için
kullanıldığı da malûmdur.
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i l i Halı Sanatının Tarihî
Prof. Dr. Oktay Aslanapa*
Halı, Türklerde üstünde oturulan, namaz
kılınan gündelik bir eşya olduğu halde
kültürümüzün bir ifadesi olarak sanat eseri
kalitesine yükseltilmiştir. Türklerin yaşadığı
bir bölge olan Sibirya’da, Altay Dağları
eteklerinde, Pazırık kurganlarının
beşincisinde buzul içinde bulunan en eski
halı Türk düğümü ile yapılmıştır. Bu halının
Asya Hunlarına ve M.Ö. 3.-2. yüzyıllara
maledilmesi genellikle kabul edilmiştir.
Ayrıca Türkolog Osman Nedim Tuna’nın
kurganda bulunan koşum takımlarında ağaç
üzerine Göktürk yazısı ile Türkçe kelimeleri
okuması Hun Türkleri ile bağlantıya işaret
etmektedir.
Rudenko’nun Pazınk Halısı’nı keşfinden
45 yıl kadar önce 1906-1908’de Aurel Stein
Doğu Türkistan’da Lou-Lan’da 3. ve 4.
yüzyıllardan kalma düğümlü halı parçalan
bulmuştur. 1913’de A. Von Le Coq Turfan
araşürmalan yaparken Kuça’nın baüsında
Kızıl’da diğer bir düğümlü hah parçası
bulmuştur ki, bu da 5-6. yüzyıllara
tarihlendirilmektedir.
Abbasîler zamanında Türklerle Halı
Sanatı Baü’ya İslâm Dünyası’na getirilmiş
olup, eski Kahire (Fustat) da bulunmuş halı
parçaları arasında Kahire Arap Müzesi’nde bulunan kûfi
kitabeli iki parçadan biri H. 202 (M. 817/8) tarihlidir. İsveç
koleksiyonundaki diğer parçalarla birlikte Lamm tarafından

Resim/Picture 1
Konya Selçuklu Halısı13. yy (3.20x2.40 m.)
İstanbul T.I.E.M.

yayınlanan kûfi ldtabelj üÇnncü parça Washington Textjle
Museum dadır. Bu halılar Abbasi devri örneklen olarak
görülür. Düğüm tekniği bakımından, Doğu Türkistan’da

Konya Seljukian Carpet, 13th century (3.20x2.40m.)
İstanbul T i E M

bulunan parçalarla benzerlik bunların Türk menşeine
bağlılığına işaret edebilir.

*Sanat Tarihçisi, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Şeref
Üyesi.
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Prof. O k tay A sla n a p a *
Carpet, despite being a daily furniture of Turkish
people used for sitting or praying, has been raised to
level of a 'work of art', a type of expression of our culture.
İn Siberia, a region vvhere Turkish people used to live,
at the feet of Altay Mountains and at the fifth of Pazırık
kurgans, the oldest carpet found under glaciers was
vvoven using Turkish knot. İt is a generally accepted idea
that this carpet is appropriated for the Asian Khuns and
for 3rd-2nd centuries BC. Furthermore, a connection
vvith the Khun Turks has been pointed out by Turkologue
Osman Nedim Tuna vvho read Turkish vvords vvritten in
Göktürk alphabet on wood of harness that had found
in the 'kurgan'.
45 years before Rudenko explored the Pazırık carpet,
in 1906-1908, Aurel Stein had found knotted carpet
pieces dated 3rd-4th centuries in Lou-Lan in Eastern
Türkistan. İn 1913, during his Turfan researches, A. Von
Le Coq found another knotted carpet piece in Kızıl, in
vvest Kuça, vvhich dates back to 5th-6th centuries.
İn Abbasî period, Turkish people brought the art of
carpet-vveaving to the world of İslam. One of the two
carpet pieces vvith kûfi inscription found in old Cairo
(Fustat), in Cairo Arabic Museum, dates back to 81 7-8
(202 in Müslim Calendar). The third piece vvith kûfi
inscription published by Lamm along vvith othersamples
in Svveden collection is in VVashington Textile Museum.
Those carpets are considered as samples from Abbasid
period. The resemblance they have shovvn vvith those
in Eastern Türkistan in terms of knotting technique may
point out to their Turkish origin.
Considering that Şamara, the centre of the Abbasid
people (838-883), was a city established for Turkish
military units, a connection vvith the art of vveaving of
9th century Abbasid period is easy to be formed.
Tvvo small pieces of carpet found by Lamm in Fustat
11111J9!

and appropriated for Stockholm museums are
characteristic for şamara style. Those correspond to the
techniques of carpets pieces found in Türkmenistan vvith
their short vvoollen yarns lined upon single vvefts. Their
geometrical compositions comprising of lozenge-shaped
figures are parallel to those of Turkish carpets. Other
interesting pieces found in Fustat are in New York
Metropolitan Museum. The Cufic letters on the bordures
made of yellovv-coloured Cufic letters on dark blue
coloured ground are more developed than those of
Abbasid pieces. Those may be from the period of Tulunlus
ve Ahşits. Carpet and vveaving quality of the Tulunlus
reached its peak at the time of Humeraveyh ruling över
Egypt, Syria and Adana.
No piece of carpets was left in Persia from the Seljukian
times. Despite the glorious renaissance experienced by
ali branches of art, the demolition of the Mogols led to
a destruction of such fragile goods as textile products,
carpets and miniatures.
Nevertheless, vve have been clarified on this subject
by the Anatolian Seljukians perpetuating the art of Big
Seljukians. These are Konya Seljukian carpets of 1 3th
century, vvhich constituted the basis of Turkish art of
carpet vveaving that vvould be in a constant development
in future. Those Seljukian carpets, explored by Martin
of Svveden in 1905 at Konya Alâeddin Mosque, might
have been placed there by Soltan Alâeddin Keykubat
after 1221 vvhen the Alâeddin Mosque vvas expanded.
Those carpets vvith 5-6 metres length are among the
most monumental samples of Seljukian period vvith their
Kufic vvritten bordures. Geometrical motifs and plant
motifs conformed to those geometrical motifs vvith a
strong stylisation are the most important characteristics
* Art Historian, Honor Member of Atatürk Culture Çenter.
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Abbasîlerin merkezi Samarra’mn (838-883) Türk askerî
birlikleri için kurulmuş bir şehir olduğunu düşünürsek,
9. yüzyıl Abbasî devri Halı Sanatı ile kolayca bağlantı
kurabiliriz.
Lamm tarafından Fustat ele geçirilip, Stocholm
müzelerine maledilen iki küçük parça halı Samarra üslûbu
için karakteristiktir. Bunlar tek argaçlar üzerine sıralanmış
kısa yün ipliklerle Doğu Türkistan’da bulunan halı
parçalarının tekniklerini andırmaktadır. Baklavalardan
meydana gelen geometrik kompozisyonları da tamamıyla
Türk halılarındaki örneklere uygundur. Fustat’da bulunan
diğer ilgi çekici parçalar New York Metropolitan
Müzesi’ndedir. Bunların koyu mavi zemin üzerine sarı
kûfi harflerden meydana gelen bordürlerindeki kûfî harfler
Abbasî parçalarından daha gelişmiş haldedir. Bunlar belki
Tulunlular ve Ahşitler devrine girer. Tulunluların Mısır,
Suriye ve Adana’da hâkim olduğu Humeraveyh zamanında
halı ve dokuma kalitesi doruğuna varmıştır.

Bundan sonra gelen İran’da Büyük Selçuklular
döneminden hiç bir halı parçası kalmamıştır. Bütün
sanatlarda parlak bir Rönesans yaşandığı halde daha sonra
Moğolların yıkımları yüzünden tekstil ürünleri, halı ve
minyatür gibi dayanıksız eserler yok olmuştur.
Fakat Büyük Selçuklu sanaünı devam ettiren Anadolu
Selçukluları bu konuda bizi aydınlatmaktadır. Bunlar, 13.
yüzyıl başlarından kalan Konya Selçuklu halılarıdır. Bunlar
daha sonraki yıllarda devamlı gelişen Türk halı sanatının
temelini oluşturmuştur. 1905’de İsveçli Martin tarafından
Konya Alâeddin Camiinde keşfedilen bu Selçuklu halılan,
Alâeddin Camü’nin genişletildiği 1221 yılından sonra Sultan
Alâeddin Keykubat tarafından buraya vakfedilmiş olmalan
gerekir. 5-6 metre uzunluktaki bu büyük halılar iri kûfî
yazık bordürleriyle Selçuklu sanaünın en âbidevi örnekleri
arasında yer almaktadır. Geometrik motifler ve kuvvetle
üslûplanarak geometrik şekillere uydurulmuş bitki
motifleri, iri, dik hatlı kûfî bordürler yanında Selçuklu

Resim/Picture 2
Konya Selçuklu Halısı
13. yy (0.90x0.74 m.)
İstanbul T .İ.E .M .
Konya Seljukian Carpet
13th century (0.90x0.74 m.)
İstanbul T.İ.E.M.
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of Seljukian carpets, along with big and vertical-lined
Cufic bordures. Since they were produced for mosques,
no figures were made use of1.
By recent years, it was an unkonvvn fact that the
Seljukian used to produce rich animal-figured carpets
in the same period. İn 1990, in Nepal, Fred Çağan
purchased an old animal-figured carpet on behalf of
New York Metropolitan Museum. İt was announced that
this carpet was brought from a Buddhist monastery
destructed by the Chinese in Tibet. Additionally, four
other old animal-figured carpets vvere explored in Tibet,
vvith vvhich the total number raised to 12. Those old
animal-figured carpets found in Tibet had brought from
Anatolia, carrying the same characteristics vvith other
Anatolian Seljukian carpets in terms of vvool type,
technique used and colours. Technical analysis revealed
that some of these carpets dated back to 12th-13th
centuries. Of those carpet, a vvell-conserved animal
carpet purchased by Kirchheim in Munich resembles to
a carpet laid dovvn under the feet of Mary during her
vvedding described on Sienna-school painting dated
1410, having been found in London National Gallery.
On one of the carpets, there observed such figures
resembling to a cat or a man's face embroidered on
ivory-coloured ground, a feature differing from other
carpets. İn vievv of the ordering samples of those carpets
produced for Buddhist monasteries, they must have
been prepared using a composition of odd creatures.
VVithout having any order for production, it could not
be rational that those carpets had been produced in
Anatolia and then exported to Tibet.
Seljukian animal carpets experienced a development
phase in 14th century to animal-figured carpets vvhich
had been, at first, recognised vvith the help of carpet
descriptions of European painters, particularly the Italians.
Later on, discovery of the original carpets ensured the
clarification of those descriptions. İn Anatolian animal
carpets, those noble lines and mysterious concepts lasted
until 16th and 17th centuries, but lost completely in the
follovving centuries.
The carpet of 15
found in Beyşehir Eşrefoğlu
Mosque in 30 May 1932 by R. M. Riefstahl, vvho found
three other Seljukian carpets in the same Mosque, is
exhibited at Konya Mevlâna Museum and considered
as a sample of Holbein type. Hovvever, this naming given
for its description on paintings of Hans Holbein is not
true due to the fact that Holbein had never described
those tvvo types of carpet included in this group. Those
types of carpets had been previously described by Italian
painters and dated back to 15th century.
Holbein name has been used for those compositions
seen also in 16th century vvith geometrical plant motifs
stylised, beginning from the age of the Conqueror in
1451, in a vvay that the original could not be realised.
Hovvever, the real development in 16th century started
vvith carpets vvoven in Uşak region. The most glorious

Resim/Picture 3
Beyşehir Selçuklu Halısı 13. yy (1.70x2.54 m.)
Konya Mevlânâ Müzesi
Beyşehir Seljukian Carpet 13th century (1. 7 0 x 2 . 5 4 m.)
Konya Mevlânâ Museum
period of Turkish art of carpet-vveaving is divided into
tvvo groups: Uşak Carpets in 16th-1 7th Century and
Ottoman Court Carpets. Of them, Medallion and Star
carpets of Uşak are recognised names. Beginning from
early 16th century, Medallion carpets of Uşak developed
into their classical shape and immediately exported to
Europe. There are samples vvith even 10 metres of length.
Star carpets of Uşak are more common in terms of
quantity. Those carpets, medium in size, are rarely longer
than 4 metres2.
Besides classical development of Turkish carpets,
Ottoman Court carpets, a totally different group in terms
of technique and decor, emerged in the second half of
16th century. A brand nevv style vvas created through
naturalist leaf and flovver decoration of Ottoman art
1 Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987, p. 13.
2 Yetkin, Türk Halı Sanatı, 2nd Issue , Ankara 1991, p.87.
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Hayvan Halısı 15. yy
İstanbul Vakıflar Halı Müzesi.
Carpet vvith animal figüre 15th century
İstanbul Vakıflar Carpet Museum.

Resim/Picture 5
III. Holbein tipi halı 16. yy
(4.30 x 2 m.)
Berlin İslâm Eserleri Müzesi

j

halılarının en karakteristik özelliğidir. Bunlar cami için
yapıldığından figür kullanılmamıştır.1
Son yıllara kadar Selçukluların aynı dönemde zengin
hayvan figürlü halılar da yaptıkları bilinmiyordu. 1990’da
Nepal’de Fred Çağan tarafından New York Metropolitan
Müzesi adına eski bir hayvan halısı satın alınmıştır. Bu
halının Tibet’de Çinlilerce tahrip edilen bir Budist
manastırından getirildiği bildirilmişti. Bununla beraber
Tibet’de hayvan figürlü dört eski halı daha keşfedilmişti,
hepsi 12 kadardı. Tibet’de bulunan bu eski hayvan halıları
Anadolu’dan gelmedir. Bunlar yünün cinsi, teknik ve
renkleri bakımından diğer Anadolu Selçuklu halıları ile
aynı özellikleri gösterir. Teknik analizler bunlardan
bazılarının 13. hatta 12. yy.dan kaldığını göstermiştir.

III. Holbein type carpet 16th
century (4.30 x 2 m.) Berlin
Museum of Islam ic Arts.

Bunlardan Kirchheim tarafından Münih’de satın alınan
iyi durumda korunmuş bir hayvan halısı Londra National
Gallery’de bulunan 1410 tarihli Siena ekolü Meryem’in
evlenmesi tablosunda ayaklar altında yere serili halıya
yakın benzerlik göstermektedir.
Halılardan birinde diğerlerinden farklı olarak fildişi
renk zeminde insan yüzüne veya belki kedi cinsine
benzeyen şekillerin de yer aldığı görülür. Budist
manastırları için yapılan bütün bu halıların sipariş olarak
gönderilen örneklere göre bu garip yaratıklar
kompozisyonu ile hazırlanmış olması gerekir. Sipariş
olmadan bu halıların Anadolu’da yapılıp Tibet’e
gönderilmesi düşünülemez.
10. Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987, s. 13.
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vvith the use of such flovvers as tulip,
hyacinth, carnation and bright
scarlet. For those luxurious carpets
vvith elegant and rich patterns,
Persian Sine knot was used instead
of classical Gördes knot due to
closeness of the ends. Woollen and
cotton yarn knots are more closely
vvoven, vvhich created a softer, velvetlike impact.
At the end of 15th century, tvvo
paintings of Crivelli dated 1482 and
1486 describing a carpeting scene
show three carpet descriptions. A
similar original carpet, exhibited at
Iparmüveszeti Museum in Budapest,
is also a half-star medallion model,
the use of vvhich I observed on new
Kazak carpets during my visit to
Kazakistan in O cto b er3. Those
carpets had lasted until 18th century
and the development of Turkish
carpets continued until the late 19th
century.
İn addition to vveaving looms
established by Abdülmecit in 1844
in Hereke, Abdülhamit II added
another 100 looms and production
of Hereke carpets was started. İn
Hereke, the production of same
styled carpets have been continued
vvith the m a n a g e m e n t and
supervision of the Sümerbank.
Furthermore, efforts are ongoing for
revivinig and conserving the art of
carpet vveaving in such regions as
Konya, Kayseri, Sivas and Kırşehir in
Middle Anatolia, İsparta, Fethiye,
Döşemealtı, Balıkesir, Yağcıbedir,
Bergama, Kula, Gördes, Milas,
Çanakkale and Ezine in VVestern
Anatolia, and Kars, Erzurum, Van,
Bitlis and Siirt in Eastern Anatolia.
The most important characteristic
of Turkish art of carpet vveaving is its
continuity. İt is important not to
disregard the tradition vvhile
developing a nevv source or receiving
any motifs or elements. Hovvever, it
is im portant also to note that
freedom of expression is the basis of
innovation in art.

3 Ş. Yetkin, ibid., p.30.
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Resim/Picture 6
Beyaz Zeminli Uşak Halısı 13. yy
(1.70x2.54 m.)
Konya Mevlânâ Müzesi
Uşak Carpet vvith vvhite
background 13th century
(1.70x2.54 m.)
Konya Mevlânâ Museum

Bu Selçuklu dönemi hayvanlı halılarının 14. yüzyılda
hayvan figürlü halılar olarak yeni bir gelişme safhası
kendini gösterir. Bu hayvan figürlü halılar ilk defa başta
İtalyanlar olmak üzere Avrupalı ressamların eserlerindeki
hah tasvirlerinde tanınmış, daha sonra bu halıların
asıllarının bulunması bu tasvirlerin belirlenmesini
sağlamıştır.
Anadolu hayvan halılarında bu asil hatlar ve esrarlı
kavram 16. ve 17. yüzyıllar boyunca devam eder, fakat
sonra tamamen kaybolur.
Beyşehir Eşrefoğlu Camisi’nde üç Selçuklu halısını
bulan R. M. Riefstahl’in 30 Mayıs 1932’de aynı camide
bulduğu, bugün Konya Mevlânâ Müzesi’nde teşhir edilen
15 m2 büyüklüğündeki halı sonraları Holbein adı ile
tanınan halı tiplerinin örneği olarak kabul edilir. Hans
Holbein’in tablolarında görüldüğü için verilen bu isim
doğru değildir. Çünkü bu gruba giren iki tip halıyı Holbein
hiç resmetmemiştir. Bu tip halılar ondan çok önce İtalyan
ressamlar tarafından resmedilmiş olup, 15. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
1451 Fatih devrinden başlayarak bu halılarda geometrik
ve aslı anlaşılmayacak derecede üslûplanarak
geometrikleşmiş bitki motifli kompozisyonlar 16. yüzyıl
boyunca da sürmekte olup, hep Holbein adıyla tanınmıştır.
Fakat 16. yüzyılda asıl gelişme Uşak ve çevresinde yapılan
halılarda başlar. Türk halı sanaünm en parlak devri 16. ve
17. yüzyılda Uşak haklan ve Osmanlı saray haklan olarak
iki esas grupta toplanır. Bunlardan Madalyonlu ve Yıldızk
Uşak halıları alışılmış isimlerdir. 16. yüzyıl başlanndan
itibaren süratle gelişerek klâsik şeklini almış olan
Madalyonlu Uşak halıları, hemen Avrupa’ya da ihraç
edilmiştir. 10 m.’ye kadar uzunları vardır. Yıldızlı Uşak
haklan sayıca daha büyük bir grup olup, orta boy halılardır.
4 m.’den uzunlan pek azdır.2
Türk halılarının klâsik gelişmesi yanında teknik ve
dekor bakımından tamamen farkk bir grup Osmank Saray
halıları 16. yüzyılın son yarısında ortaya çıkar. Osmank

sanatında ortaya çıkan natürakst yaprak ve çiçek dekoru
lâle, sümbül, karanfil ve nar çiçekleri ile yepyeni bir üslûp
yaraülmıştır. Çok ince ve zengin desenk bu lüks haklarda,
uçları birbirine daha yakın olduğu için klâsik Gördes
düğümü yerine İran Sine düğümü kullanılmıştır. Yün ve
pamuk iplik düğümler daha sık olup, kadifeyi andıran
yumuşak bir etki bırakır.
XV. yy sonunda Crivelli’nin 1482 ve 1486 tarihli
tablolannda resmettiği tefşir sahnesini gösteren iki resimde
üç hak tasviri görülmektedir. Bunun benzeri orijinal bir
halı Budapeşte Iparmüveszeti Müzesi’nde yarım yıldız
madalyon örneğinin ekim ayı başında Kazakistan
seyahatinde yeni Kazak Haklarında kuüanıldığını görmem
geleneğin devamına işaret etmektedir.3
Bu haklar 18. yüzyıla kadar sürmüş, bundan sonra 19.
yüzyıl sonuna kadar Türk halısı gelişmesine devam
etmiştir.
1844’de Abdülmecit’in Hereke’de kurdurduğu kumaş
tezgâhlarına 1881’de II. Abdülhamit 100 halı tezgâhı
kurdurup, Hereke halılarının yapılmasını başlatmıştır.
Burada Sümerbank idaresinde aynı üslûpta haklar bugün
de yapılmaktadır. Ayrıca Konya, Kayseri, Sivas, Kırşehir
bölgesi ile Batı Anadolu’nun İsparta, Fethiye, Döşemealti,
Balıkesir, Yağcıbedir, Bergama, Kula, Gördes, Milas,
Çanakkale, Ezine, Doğu ve Güneydoğu’da Kars, Erzurum,
Van, Bitlis ve Siirt’de halı sanatının canlandırılması ve
devamı için çalışılmaktadır.
Türk hah sanatının en önemli karakteri devamlılığındadır. Yeni bir kaynak geliştirmek herhangi motif
veya unsur alma veya vermede geleneğin gözden
kaçırılmaması önemlidir. Bunun dışında her türlü
ifade hürriyeti sanatta olacak bütün yeniliklerin
esasıdır. «
2 Ş. Yetkin, Türk Halı Sanatı, II. baskı, Ankara 1991, s.87.
3 Ş. Yetkin, a.g.e., s.30.
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Dr. Beyhan Karamağaralı*
Milletleri tarihî bir varlık olarak oluşturan kültürel
değerlerin en önemli elemanlarından biri sanat gelenekleri
ve bu geleneklerden doğan estetik kriterlerdir. Yüzyıllardan
beri devam eden motif, kompozisyon ve estetik kriterler
toplumun inançları doğrultusunda şekillenmekte ve çok
az değişikliğe uğrayarak devam etmektedir. Türklerin
inanç felsefelerine dayalı olarak yaptıkları halı ve kilimlerin
süsleme programlarında da bu prensipleri ve estetik
kriterleri takip etmek mümkündür.
Havlı dokumaların tarihi M.Ö. V-III. yüzyıllara
tarihlenen V. Pazırık kurganında ortaya çıkarılan halıya
dayandınlmaktadır. Bu dokuma 183x196 cm. ölçülerinde
3.58m2’lik bir halıdır. Gördes düğümü ile dokunduğu ileri
sürülmektedir. Kırmızı, küf yeşili, sarı-kahverengimsi
renklerden oluşmaktadır. Halının argaç ve atkılan yündür.
Dokumanın üzerinde merkezde 24 kare, karelerin
ortalarında palmet motiflerinin ilk örnekleri görülür.
Karelerin oluşturduğu panonun etrafını saran birinci
bordürde grifon figürleri; daha enli ikinci bordürde Hun
sanaünda metal, ahşap ve keçe üzerinde türlü şekillerde
bulunan Ren geyikleri sırası yer alır. Üçüncü bordürde,
merkezdeki karelerin içinde de görülen sembolik palmet
motifleri vardır. Dördüncü bordürde, tınsla giden atlar
dikkati çeker. Bu atlara binmiş veya bir aşın olarak yanında
yürüyen insan figürleri vardır. însanlann kıyafetleri bütün
bordür boyunca gerek renk gerekse biçim bakımından
aynı özelliklere sahiptir. Atların hepsinin renkleri aynı,
yeleleri tıraşlı, kuyruklan bağlıdır. Atların kuyruklannın
bağlanması ve yelelerinin kesilmesinin Türkler’de bir yas
alameti olduğu ileri sürülmektedir1. İnsanların en bağlı
bulundukları âdetler ölümle ve ölü gömme ile ilgili
olanlardır. Alparslan da Malazgirt’te savaşa başlarken
atının kuyruğunu bağlamıştı. Bu şehit olmaya gitmek
anlamını taşıyordu2. Pazınk halısı, ölüm kültüyle alâkalı
olarak yapılmış olmalıdır. Halının atlı bordürünün sol üst
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köşesinde yer alan tekerlek motifi hayatın bütünlüğünü,
öldükten sonra ömrün devamını ifade etmektedir. Bu
Hinduizm ve Budizm’de sonsuzluğu ve Tann’yı ifade eden
bir semboldür.
İnsanın son yolculuğunda cesedin halı ve kilimlere
sarılmasını Palladiy, “Türkler tabutu, akkeçe ile halıdan
o
yapılan bir katafalka koyarlar” şeklinde ifade eder . Bu
yolculukta ölünün tabut yerine, halı ve kilime sarılarak
mezara götürülmesi adeti hâlen Anadolu’da muhtelif
bölgelerde özellikle Niğde’de yaşamaktadır. Kayseri’nin
Sarıoğlan Kasabası Kale Köyü’nde mezarın içine halı
‘ Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat
Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
1 B. Ögel, Islamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara
1993, s. 68.
2 A. Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ankara
1993, s. 86.
3 W. Barthold (Çev. A.İnan) “Türklerde ve Moğollarda Defin
Merasimi Meselesine Dair”, Belleten, 43 (1947), s. 526.
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Pazirik carpet should have been vvoven vvith relevance
to cult of death. Wheel motif placed on left upper side
of horseman bordure of the carpet symbolises the unity
of life and continuity of life after death. This symbol
expresses eternity and God in Hinduism and Buddhism.
Palladiy telis about covering the dead body vvith
carpets and kilims as "Turkish people put the coffin on
a catafalque made of carpet and of vvhite felt"3. İn this
travel to eternity, the tradition of covering the dead
body vvith carpets or kilims instead of putting into a
coffin is stili alive in some regions of Anatolia, particularly
in Niğde. The dead body is placed into the grave vvith
a carpet in Kale Village of Sarioğlan, Kayseri4. İt is also
a knovvn fact that similar tradition is living among
Turkoman people in Kaz Mountain.
Thus, carpet and kilim vveavings are not merely
materials responding to our daily needs at homes but
are given an important role arranging our life after death.
İt is therefore that human beings have transferred their
beliefs and traditions onto the carpets vvith several signs
and symbols, just as they have dravvn symbols and
vvritten on tombstones their devotion to God. Hence,
the symbols on the carpets and kilims are very important
documents reflecting the culture of Turkish societies.

One of the most important elements of cultural value
concept making nations a historical existence is art
traditions and aesthetic criteria born out of those
traditions. Those motifs, compositions and aesthetic
criteria having lasted for centuries are shaped in direction
of society's beliefs and survive vvith littie alterations. İt
is also possible to follovv those principles and aesthetic
criteria on ornamentation programs of carpets and kilims
vvoven based on belief-related philosophy of the Turks.
History of nappy vveavings (ripple clothes) is
considered to be based on the carpet found in 5th Pazirik
Kurgan dated 5th-3rd BC centuries. This vveaving is a
carpet of 3.58 m2 vvith 183x196cm dimensions. İt is
claimed that this carpet vvas vvoven vvith Gördes knot.
The carpet is of red, mouldy green and yellovvish brovvn
colours. VVefts and vvarps of the carpet are of vvool. On
the vveaving, there observed 24 squares at the centre
and first samples of 'palmet' motifs at the centre of those
squares. On the first bordure surrounded panel composed
of the squares, there are 'grifon' figures, vvhereas, there
are reindeer line on the vvider second bordure, observed
vvith various types on metal, vvood or felt in Huns' art.On
the third bordure, there are symbolic 'palmet' motifs,
seen also inside the squares at the centre. The fourth
bordure includes trotting horses, along vvith human
figures either riding or vvalking near to those horses.
Clothes of those human beings are similar through the
bordure both in terms of colour and of style. Colours of
ali horses are the same, manes of the horses are shaved
and their tails are tied up. İt has been claimed that a
tied up horse tail and shaved manes are the indication
of grief in Turkish tradition1. The traditions most addicted
by the people are the ones related to death or burial.
Alparslan, also, tied his horse's tail up before commencing
the war in Malazgirt, vvhich meant going to martyrdom2.
arış 111, 19 9 7

*
Hacettepe Üniversity, Faculty of Letters, Department of
Archeology and Art History.
1 B. Ögel, Islamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1993,
p.68.
2 A. Sevim, Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ankara
1993, p.86.
3 W. Barthold, translated by A.İnan, "Türklerde ve
Moğollarda Defin Merasimi Meselesine Dair", Belleten,43
(1947), p.526.
4 My thanks go to Prof. Haşan Güngör vvho gave me this
information.
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konularak ölünün mezara yerleştirildiği bilinmektedir4.
İzmir, Bergama yöresine ait bir 15. yy. halısı (TİEM
Kaz Dağı’nda da benzer bir geleneğin Türkmenler arasında Env. 566) 159x200 cm. ölçüsündedir. (Resim 1). Halının
bulunduğu bilinmektedir.
ana motifi ortasındaki göbekte belirlenir. Dıştaki
O
halde halı ve kilim dokumaları sadece evlerimizdekisekizgenden sonra dört adet sekizgen bordür ile
günlük ihtiyaçları karşılayan bir meta olarak yapılmamışlar, çevrelenen şekil, koyu mavi bir zemin üzerinde bir altıgen
ölümden sonraki hayatimizin düzenlenmesinde de önemli ve onun da içinde dört kollu haçvarî bir şemadan meydana
bir rol kazanmışlardır. Bu sebepledir ki, insanlar nasıl gelir. Bu şeklin kollan üzerinde sekiz kollu yıldızlar ile
mezar taşlan üzerine tannya bağlılıklannı bildiren yazılar yıldızlann merkezlerinde birer kare yer alır.
yazmış, semboller yapmışlarsa, benzer biçimde birtakım
Diğer bir 18. yy. İzmir Bergama halısında da (TİEM
işaret ve şekillerle inanç ve geleneklerini halılara da Env. 670, 152x210 cm.) ana motif olarak bir kare içinde,
aktarmışlardır. Yani, halılar ve kilimler üzerindeki şekiller sekizgen bordürlerin oluşturduğu bir göbek ve onun
Türk toplumlarının kültürünü aksettiren, çok önemli içinde de yörünge çizen sekiz adet sekiz kollu yıldız ile
belgelerdir. Ayrıca bu motifleri yapan ve kullananların merkezde bir sekiz kollu yıldız daha bulunur (Resim 2).
Anadolu’ya gelmeden evvel nerelerde yaşadıklannı, hangi
Bu yörüngelerinde dönen yıldızlan ile gökyüzü tasvir
kültür çevreleri ile alışverişte bulunduklannı da ortaya
4
Bana bu bilgiyi veren Prof. Dr. Haşan Güngör’e teşekkür
koyarlar.
ederim.
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They also reveal vvhere the vveavers and users of them
lived before coming to Anatolia and vvhich cultural
environments they contacted vvith.
A 15th century carpet of Bergamajzmir (TIEM Inv.
566) is of 159x200 cm. (Picture 1). Main motif of the
carpet is at the centre. This figüre surrounded by four
octagonal bordures after the octagon at outside border
is comprised of a four-sided cross-like scheme inside a
hexagon on a dark blue background. On the branches
of this figüre, there are eight-sided stars and at the centre
of each star there is a square.
On another 18th century Bergama - İzmir carpet
(TIEM Inv. 670, 152x210 cm.), main motif is a centre
comprised of octagonal bordures inside a square full of
eight eight-sided stars dravving an orbit and another
eight-sided star at the centre (Picture 2).
arış m m ;

Sky is described vvith the stars turning around their
orbits. Once again, on an 18th century Bergama carpet
(TIEM Inv. 444, 178x237 cm.), the same composition
is observed. On another 18th century carpet of Çanakkale
(Metropolitan Museum of Art, NevvYork, 143x197 cm.),
main motif is an octagon at the centre inside of vvhich
there is a cross-like figüre.
Occasionally, it is noticed that an extension of a
square is added to horizontal-vertical and diagonal axis
of this cross-like diagram opened from to centre to the
sides. On a 19th century Ezine-Çanakkale carpet of
110x1 70 cm., there is a cross figüre vvith an octagonal
star at the centre (Picture 3). The figüre is expanded
zigzagging through squares left betvveen branches of
the cross. The same composition is repeated on another
Çanakkale carpet of the same century (TIEM Inv. 452,
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edilmiştir. Yine bir 18. yy. Bergama halısında (TÎEM Env.
444,178x237 cm.) aynı kompozisyon görülür. 18. yüzyıla
ait bir Çanakkale halısında da (Metropolitan Museum of
Art, New York, 143x197 cm.) ana motif olarak göbekte
bir kare içinde sekizgen, onun içinde de haçvari bir şekil
yer almaktadır.
Bazen, merkezden yanlara açılan içteki bu haçvari
diyagramın, yatay-dikey ve çapraz eksenlerine bir karelik
uzantı eklendiği de görülmektedir. Bir 19. yy. Çanakkale
Ezine halısında (110x170 cm.) merkezde haç şekli ile
onun ortasında sekiz köşeli yıldız yer alır (Resim 3). Haçın
kolları arasında kalan karelerle şekil zigzak yaparak
genişler. Bu yüzyıla ait bir diğer Çanakkale halısında da
(TİEM Env. 452, 162x216 cm.) aynı kompozisyon
tekrarlanır. Bunların merkezlerinde ve kolları üzerinde
yıldızlar vardır (Resim 4). 3.12.1972 tarihinde Antalya
Müzesi’ne Konya yöresinden getirilen 109x162 cm.

ölçüsündeki bir 19. yy halısında, aynı haçvari
kompozisyonun genişletilmiş şekli üç defa tekrarlanmıştır
(Resim 5). Bu şemaların ortalarında dikdörtgen veya kare
göbekler vardır. Yine İplikçi Camii’nin 20.yy. halıları
arasında bunların benzerleri mevcuttur (Resim 6).
Halı sanatında ana motif olarak tasarlanan ve içiçe
kare, sekizgen ve merkezlerinde lotus bulunan haçvari
şekiller Hinduizm ve Budizm felsefelerinde inançla ilgili
bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu diagram
sonsuz enerji yüklü tanrısal bir gücü temsil eder. Buna
Budizm’de mandala denir (Resim 7). Şemada kare, bazen
daire, sekizgen ve merkezden dört yöne doğru uzanan
haçvari şekiller bulunur. Ortada çoğu kere bir lotus, dört
yönde de birer çiçek yer alır. Bu şema mimariye de plan
tipi olarak yansımıştır (Resim 8), Merkezdeki lotus,
herşeyin başlangıcı, Buda’nın üzerinde yükseldiği düşünce
sistemidir. Bu kompozisyonlardan bir örnek Afganistan’da
5. yy.’a ait bir mağara
mabette, bir diğeri ise Uygur
şehirlerinden Hoço, Murtuk,
Tun-huang’daki mabetlerin
tavanlarındaki fresklerde ve
stupa planlarında görülür5.
17. yy. bir Konya halısında
(TlEM Env. 295) ana
kompozisyonu baklava ve
içindeki yıldızlar teşkil eder
(Resim 9). 19. yy. bir Ber
gama halısında da baklavalar
içinde Budizm’de Tann’yı
temsil eden yıldızlar görülür.
Uygur fresklerindeki 6 halı
resimlerinde bu kompozis
yonları bulmak mümkündür
(Resim 10). Yani bu motifler
kutsal Buda’nın simgeleridir.
Buda’nın ayak izi şekli
üzerindeki Tanrı sembolleri
arasında bu m otifler
görülmektedir.
Doğunun güçlü, enerji
dolu bu kutsal diagramını
Müslüman sanatkârın da
b e n im s e m iş o ld u ğ u
anlaşılmaktadır. Budizm ve
Hinduizm’de mabetlerin
biçimleri mandala diagramı

■

---------------------------

3
A.V. Le Coq, Bilderatlas
ZurKunts Und Kulturgeschichte
Mittel-Asiens, Berlin 1912, s 102103; Chotscho, Graz 1979, Tfl.
10; E Rawson, TheArt ofTantra,
London 1982.
6
A.V. Gabain, Das Leben im
Uigurischen Königreich von Qoco
(850-1250), Tfl. 34, 44, 60-61.
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örnek alınarak yapılırken, Müslüman sanatkâr da Orta
Asya’nın bu geleneksel diagramından etkilenmiştir.
Anadolu Selçuklu mimarisinden Timur dönemi mimarisine
kadar egemen olan bu motifler, Erzurum Çifte Minareli
Medrese’nin minare kaidesinde ve Gur-i Mir’in planında
(Resim 11) ortaya çıkmıştır. Anadolu’da cami ve
medreselerde taş ve çini süslemelerde bu motif ve plan
kendilerini göstermiştir7 Bu diagram Kur’arida Enbiya
Suresinin 33., Yasin Suresinin 38 ve 40. ayetlerinde şu
şekilde ifade edilmiştir. Enbiya 33: “Geceyi vegündüzü, ay
ve güneşi yaradan O’dur. Her biri bir yörüngede yürür”.

Yasin 38: “Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir.”
Yasin 40: “Ay vegüneş de ayrı ayrı yörüngelerde dolaşırlar. ”
Bu âyetler, güneşi, yıldızları ve onları yaratanı aynı
diagramla ifade etmektedir. Bütün bunlar Müslüman
sanatkârın bu diagramı bilerek ve Allah’ı anmak için
yaptığını gösterir.
Bergama yöresine ait bir 19.yy. seccadesinde (112x120
cm.) çarkıfelek motifleri halıyı çevreler. îçte, nişi haürlatan
■—i-----------------------------------------' N. Akgül, “Some Cosmic Motifs and Elements in Seljuk
and Ottoman Architecture”, lOth International Congres of
Turkish Art, September 17-23,1995 Geneva.
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carpet, there are stars inside the lozenge-shaped figüre,
vvhich represent God in Buddhism. İt is possible to
observe those compositions on carpet pictures in Uygur
frescoes (Picture 10)6. Thus, those motifs are the symbols
of holy Buddha, vvhich can also be observed among the
God motifs on the figüre representing footprint of
Buddha.
İt is understood that Müslim artists have also embraced
this holy diagram of East full of povver and energy. İn
Buddhism and Hinduism the design of temples were
originated from traditional mandala diagram of Mid-Asia,
vvhich also influenced the Müslim artists. These motifs,
dominant from Anatolian Seljukian architecture to Timur
period, are observed on minaret base of Çifte Minareli
Medrese in Erzurum and on the plan of Gur-i Mir (Picture
11). This motif and plan are also seen on stone and tile
ornamentation in Anatolian mosques and school of
theology7. This diagram is expressed as the follovving

M~—-----------------------------------

-* A.V. Le Coq, Bilderatlas Zur Kunts Und Kulturgeschichte
Mittel-Asiens, Berlin 1912, pp.102-103; Chotscho, Graz 1979,
Tfl. 10; P. Ravvson, The Art of Tantra, London 1982.
6 A.V. Gabain, Das Leben im Uigurischen Königreich von
Qoco (850-1250), Tfl.34,44,60-61.
7 N. Akgül, "Some Cosmic Motifs and Elements in Seljuk
and Ottoman Architecture", lOth International Congress of
Turkish Art, September 17-23, 1995 Geneva.
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162x216 cm.). At the centre and on the branches of
these, stars are placed (Picture 4). On a 19th century
carpet of 109x162 cm., brought from Konya region to
Antalya Museum on 3 December 1972, expanded version
of the same cross-like composition is repeated for three
times (Picture 5). İn the middle of those schemes, there
are square or rectangular navels. Similar figures exist on
20th century carpets at iplikçi Mosque (Picture 6).
Cross-like figüre vvith lotus at the navel and comprised
of concentric squares and octagons, designed as main
motif in art of carpet-vveaving, is a symbol related to
beliefs in Hinduism and Buddhism philosophies. This
diagram represents a divine povver loaded vvith eternal
energy. This is called mandala in Buddhism (Picture 7).
İn the scheme, there are cross-like figures extending to
four directions from the centre, square, octagon and
sometimes from the circle. At the centre, there is mostly
a lotus and a flovver at each direction. This scheme is
reflected as a plan type into architecture (Picture 8).
Lotus at the centre is the beginning of everything, a
system of thinking on vvhich Buddha ascends. The
samples of these compositions are seen on frescoes and
'stupa' plans in a 5th century temple in Afghanistan and
in the temples in such Uygur tovvns as Hoço, Murtuk
and Tun-huang .
On a 17th century Konya carpet (TİEM Inv. 295), the
main motif is comprised of a lozenge-shaped figüre and
stars inside (Picture 9). On a 19th century Bergama
arış ı ı ı m ; M
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kısmın kemeri üzerinde tepede
ejder motifi vardır (Resim 12).
Bu halının benzeri Uygur duvar
resimlerindeki8halı ve kumaş
desenleri ile dikkati çeker
(Resim 13). Bu desenler, İslâm
inancında da yer alırlar ve İslâm
felsefesi ile Budist felsefeyi
birleştirirler. 18. yy. Konya
halısında da (özel koleksiyon,
103x163 cm.) göğün katlan ve
cennet ana m otifi ifade
edilmektedir. Kur’arida
ve göğün katlan belirtilmiştir.
A. Stein’in Serindia adlı
kitabında tespit ettiği ve
Göktürklerin “bulung” dediği
bu m o tif, M ü slü m a n
sanatkârlar için de kutsaldır
(Resim 8). Konya Mevlana
Müzesi’nde bulunan 13. yy.
halısındaki bu yön işareti ve
aralardaki Allah’ı hatırlatan
yıldızlar (Resim 14), son dönem
İplikçi Camii halısında da
görülür (Resim 6). Yönlerin
k u t s a llığ ı K u r ’a n ' da
belirtilmiştir. Şuara Suresi 28.
âyetinde “O, doğunun, batının
ve ikisi arasında bulunanların
Resim/Picture 9
Rabbi’dir”ve Meraiç Suresi 4041. âyetinde “Doğuların ve
batıların Rabbine yemin ederim” denilmesi yönlerin
halılarda önemle belirtilmesine açıklık kazandınr. O halde
bu halılardaki motifler doğu ve İslâm düşüncelerinin bir
sentezidir.
Mandala şekliyle bağdaşan Kur’anâaki ifadeler ve yine
Kur’an’la bağdaşan yön gösteren şekiller, halı
kompozisyonlarındaki motif geleneğinin Orta Asya’dan
beri devam eden, İslâmiyetle ters düşmeyen Anadolu’da
meyve veren örnekleridir. Bu örnekler aynı zamanda
Türklerin Anadolu’ya hangi bölgelerden geldiklerini ortaya

koyar. Türkmenistan ve
halinde gelerek yerleştiklerini, oralardaki gelenekleri
Anadolu’ya taşıdıklarını ve Anadolu’da yeni motif ve
kompozisyonlarla hah sanatını zenginleştirdiklerini
göstermektedir.
Bu desenlerin Doğu felsefesine ve aynı zamanda Kur’an
âyetlerine bağlanması halılann Türklerden başka milletlere
mal edilemeyeceğini de gözler önüne serer. ®
■—~-----------------------------------------8 A.V. Gabain, a.g.e, Tfl 58.
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Resim/Picture 10
in Enbiya 33 and Yasin 38-40 of the
Koran: "He created the night and the
day, and the moon, and the sun. Each
of them run in an orbit" (Enbiya 33);
"Sun also runs in its orbit" (Yasin 38);
and "Moon and sun runs in separate
orbits" (Yasin 40). Those verses express
the sun, the stars and the creator of
them vvith the same diagram. Ali these
show that the Müslim artist apply this
diagram on purpose and in memoriam
of Allah.
On a 19th century praying-rug of
Bergama (112x120 cm.), vvheel-offortune motifs surround the carpet.
İnside, there is a dragon motif on the
top of an arch reminding a niche
(Picture 12). The similarity of this
carpet and carpet and cloth patterns
on Uigur wall paintings8 is considerable
(Picture 13). Those patterns have also
their place in İslam and combine
Islamist philosophy vvith Buddhist
philosophy. An 18th century Konya
carpet (private collection, 103x163 cm.),

Resim/Picture 11
expresses the levels of sky and the heaven as the main
m otif, vvhich are also expressed in Koran.
This motif, determined by A. Stein in his Serindia and
named as 'butung' by Gokturks, is also holy for the
Müslim artists (Picture 8). This sign of direction and stars
betvveen reminding Allah on a 13th century carpet at
Konya\Museum of Mevlana (Picture 14) are also seen
on a late period Iplikçi Mosque carpet (Picture 6). The
holiness of these direction is also expressed in Koran.
Verse 28 of Şuara in Koran reads as follovvs: "He is the
God of the east, of the west and of those betvveen them
Verses 40-41 of Meraiç in Koran also read as follovvs: "I
swear on the God of the east and the west". Those verses
clarify the importance of directions on carpets. Thus,
8 A.V. Gabain, a.g.e, Tfl 58.
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Resim/Picture 13

Resim/Picture 14

those motifs is the synthesis
of eastern and Islam ic
philosophies.
The expressions in Koran
vvhich reconciled vvith Mandala
figüre and direction figures
reconciled vvith Koran are
fruitful samples of m otif
tradition of carpet compositions
c o n t in u in g
fro m
M idAsia and vvhich are not in
conflict vvith İslam. These
samples are, at the same time,
reveal from vvhich regions
Turks cam e to A n atolia.
They also shovv that Turkish
tribes came to Anatolia from
Türkmenistan and Mogholistan,
they brought those traditions
to Anatolia and enriched
the art of carpet vveaving
vvith nevv m o tifs and
compositions.
The connection of these
p a tte rn s w ith
e a s te rn
philosophy and vvith the verses
in Koran reveals that carpets
can be the possession of the
Turks but not of any other
nation. « »

Prof. Dr. Önder Küçükerman1
Bu yazıda, gelenekli Türk
halıcılığının kimlik özelliklerinin
“düşünce temeli” üzerinde kalın
çizgilerle durulmaktadır. Bu amaçla,
öncelikle, halıcılığın “kimlik” olarak
taşıdığı önemli özellikler değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu
yaşayan sanatın ürünlerinin, “gelecek için de mesajlar
taşıdığı” düşünülürse, bugün halıcılığı sürdürenlerin
üzerindeki önemli sorumlulukların ana başlıkları
tanımlanmaktadır.
Diğeryandan, Asya’dan başlayan veAnadolu’da Osmanlı
İmparatorluğu dönemlerinde de halıcılığın kimliğini
korumak ve geliştirmek amacıyla, Topkapı Sarayı’nda,
Dolmabahçe Sarayı’nda ve Yıldız Sarayı’nda, her zaman
en üst düzeyde projelerin hazırlanmış bulunduğu
bilinmektedir.
Bütün bunlarla bağlantılı olarak, günümüzdeki
halıcılığın, yavaş yavaş kaybedilmekte olan “kimlik taşıma
rolünün korunup güçlendirilmesi” için ne gibi projelerin
hayata geçirilmesi gerektiği üzerinde ayrıntılarıyla
durulmaktadır.
Tarih Boyunca Halılar Üzerinde Dokunan Bir “Kimlik”
Türk halılarının tarih boyunca oynadığı önemli
roller arasında acaba hangisi en şaşırtıcı özellikler
taşımaktaydı?
Bu sorunun yanıtı, her halde şu başlıklar altında
toplanabilir:
1- “Ekonomik yönden, üretiminde rekabet gücüne
sahip bulunan bir malzeme” olan yün iplikleriyle, gelenekli
düşünme sisteminin kültürel birikimini “simgeler”
biçiminde ve bir anlamda “kodlayarak” halılar üzerine
kayıt edebilmek.
2- Bu simgelerin “gerçekten doğru olmasını garanti
edebilmek”.

Resim/Picture 1
Türk halıcılığının geliştirilmesi için, geçen yüzyılda,
Dolmabahçe Sarayı tarafından yaratılan çok büyük destek
ve “Hereke” halılarının görünmeyen gücü (1988).
Hereke'deki fabrikaların büyük halı tezgâhları (1988).
The support for improving Turkish carpeting by
Dolmabahçe-Palace, and the povver of Hereke carpets
(1988). The large looms of the factory in Hereke (1988)

3- Ve bu yolla, “eski bir kimliğin sürekliliğini”
sağlamak.
İşte bu temel ilkeler, “halı düşüncesinin temelinde
her zaman öncelikle ve en güçlü biçimde bulunmaktadır.
Hatta bir bakıma, yazılı bir belgede bile, ancak halılar
üzerindeki kadar “açık bilgi”nin bulunabileceği söylenebilir.
Aslına bakılırsa, eski halıları dokuyanlar da, böyle bir
“kayıt yaratma süreci içinde” bulunduklarını bilirlerdi. O
nedenle de “en iyi bildikleri simgeleri biçimlendirip”
halıların üzerine dokumaktaydılar. Zaten halı dokumanın
belki de en önemli yanı da burasıdır. Tarih içindeki en
önemli halıları dokuyanları, hiç kuşkusuz “en iyi bildikleri
halıyı” dokumuş olduklarını kabul etmek zorundayız.
Dolayısıyla eski halıcıların, halılar üzerinde bugünlere
ulaştırdıkları “kayıtlar ve bilgiler” gerçekten dönemlerinin
“doğru” değerleridir.
Diğer yandan, geçmişte dokunan halıların, günümüzde
*
Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Başkanı ve “The International Committee for the Conservation
of Industrial Heritage” (TICCIH) Türkiye Temsilcisi.
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Prof. Ö n d e r K ü çü k erm an *
This article underlines "the basis of idea" for identityrelated characteristics of traditional Turkish art of carpetvveaving. With this aim, primarily, important features hat
the carpet-vveaving has carried as its "identity" have been
assessed. Moreover, in view of the fact that products of this
living art give such messages for the future, this article
describes main titles of momentous responsibilities of those
people vvho are continuing to perform this art of carpetmaking.
On the other hand, it is a knovvn fact that there are
top-level projects prepared for Topkapı Palace, Dolmabahçe
Palace and Yıldız Palace to protect and develop the identity
of carpet-making during the lifetime of the Ottoman Empire
in A natolia, including those prepared in Asia.
İn connection vvith the above, this article emphasises
the importance of design and implementation of such
projects in order to protect and strengthen the role of
carrying an identity of today's art of carpet-vveaving vvhich
is about to be faded.
An "İdentity" Woven on Carpets for Centuries
VVhich of the important roles played by Turkish carpets
for centuries have the most astonishing features? The
response to this question can be gathered together
under the follovving headings:
1. To record cultural backlog of traditional system of
thinking on the carpets through "coding" in the form
of "sym bols" using yarns, "a material having a
competitive povver for production in terms of economics".
2. To "vouch for the rightness" of those symbols.
3. And, thus, to ensure "the continuity of an olden
identity".
İt is the above-mentioned principles lying on the
basis of "the idea of carpet" having top priority and
necessary povver. İt is even possible to say that a vvritten
ar ış 1 1 1 1 997

document can hardly include "dear information" revealed
by the carpets.
İn fact, the vveavers of old carpets vvere avvare of
being in such recording process. İt is therefore they
shaped and vvove on their carpets "the symbols they
knevv best". This, conceivably, is the most important
part of carpet-vveaving. VVe have to admit that the ones
vvho vvove the most important carpet in the history are
the ones vvho vvove the carpet that they knevv best.
Accordingly, "records and information" reached today
through carpets of old carpet vveavers are the "precise"
values of their time.
On the other hand, in vievv of the fact that the olden
carpets, unlike today's, vvere not vvoven through a
sensitive dravving designed on a paper or using Computer
based on arithmetical values, the complexity of vvork
increases a bit more. Certainly, vveaving any carpet in
any period is a process of complex procedures.
Conversely, although carpets are considered as the
products of a technical "knot technology", there are
quite different aspects beyond. To illustrate, in old ages,
thinking scale of a weaver should have included a direly
"complex organisational logic". Moreover, it vvas
necessary to arrange ali those perplexing patterns on a
carpet each time in an arithmetical order and to apply
it vvithout any mistake up to the last knot. Needless to
say, during the vveaving process lasting for months,
vveaver vvas to apply this arithm etical order
"continuously", "vvithout any mistake" and any
corruption. Besides, any mistake encountered in the
process of symbol design could not be easily removed
*
Mimar Sinan University, Faculty of Architecture, Industrial
Design Department, Head of Department;
Turkish Representative of "The International Comittee for the
C onservation of Industrial Heritage" (TI CCI H) .

Resim/Picture 2
Hereke Fabrika'sının Dolmabahçe Sarayı
bahçesindeki merkezi olan "Hereke Dokumahanesi".
Hereke VVeaving shop in Dolmabahçe Palace, vvhich
can be considered to be the extension of Hereke Factory.

olduğu gibi, matematiksel doğrulukla hesap edilerek kağıt
ya da bilgisayarda tasarlanmış hassas bir çizim üzerinden
yapılmadığı da düşünülürse, işin karmaşıklığı daha da
artar. Aslına bakılırsa, her dönemde her türlü halıyı
dokumak, çok karmaşık bir işlemler sürecidir.
Diğer yandan, halılar, teknik yönden sadece bir “düğüm
teknolojisinin ürünü gibi görülmekle birlikte, işin
arkasında bambaşka özellikler bulunmaktadır. Örneğin,
eski tarihlerde de, bir halıyı dokumaya başlayanın, düşünce
ölçeğinde, çok “karmaşık bir organizasyon mantığina
sahip bulunması gerekmekteydi, üstelik bir halının
üzerindeki çok karmaşık desenleri, matematiksel bir
düzen içinde her defasında yeniden sıralamak ve son
düğüme kadar hatasız olarak uygulamak da gerekliydi.
Unutmamak gerekir ki, bir halının aylar süren dokuma
işlemi sırasında, bu matematiksel düzenin hiçbir biçimde
bozulmadan, “sürekli ve hatasız olarak” uygulanması
zorunluluğu vardı. Üstelik de dokunacak simgelerin
tasarımı sürecinde yapılacak küçük bir hata, halıyı
tamamlayan en son düğüme kadar kolay kolay
giderilememekteydi.
Kısacası, eski günlerde bir halıyı dokumanın teknik
sorunları yanında, dev gibi büyüyen bir de “estetik kimlik
mesajları sorunu” bulunmaktaydı. Halı dokuyucular
açısından, işin en son adımına kadar süregelen çok özenli

aşamaların yaşanması gerekmekteydi.
O
nedenle, yüzlerce yıl önce bir halı dokumaya
başlayan kişinin, bu kadar karmaşık bir işi çok
basitleştirecek, ve “sonucu garanti edecek deneylere
sahip bulunması” gerekmekteydi.
işte bu “garanti”nin bugünkü adı “kimlik”tir.
Başlangıcı böylesine çok önemli ve karmaşık olan
bir işin sonucunda dokunup tamamlanan bir halı,
mutlaka “doğru” olmalıydı. Çünkü, dokunması
tamamlanmış ve ama doğru olmayan bir halıyı
sonradan söküp yeniden düzeltmek imkânsızdır. O
yüzden, halı dokuyanlar, her zaman “tarihe mesaj
bıraktıklarını çok iyi biliyorlardı” ve özellikle usta
işi ürünlerinde, kesin ve yalın bir sistem geliştirmek
zorundaydılar.
Aslına bakılırsa, “h alin in gelenekli kimlik
açısından taşıdığı bu olağanüstü önemli rol,
günümüzde de hemen hemen hiç değişmemiştir.
Dokunan halıların günümüzdeki bir “gazete” gibi,
kolayca tüketilen endüstri ürününe dönüşmesini
önleyecek en yaratıcı yolların geliştirilmesi bugün
için de gereklidir.
işte bu “gerçek”, günümüzde sürdürülen halı
dokumacılığının geleceği açısından, üzerinde en
büyük duyarlılıkla durulması gereken yönüdür.
Halı’ya “Kayıt Edilmiş” Eski Kimlik
Mesajlarını “Okuyabilmek”
Yukarıda kalın çizgilerle tanımlandığı gibi, günümüzün
karmaşık çözümlerine alışmış bir göz için bile, eski halılar
üzerindeki, Türk kimliğinin simgeleri olan “en saklı
mesajları”, kolaylıkla okunabilmektedir. Hele bu eski
simgeleri doğru olarak tanımlayabilen deneyimli bir göz
için, en küçük bir eski halı parçası bile zengin anlamlar
taşımaktadır. Küçük bir parçadan, o halının gerek kültürel
kaynağı, gerekse zaman içinde geçirdiği değişim en küçük
ayrıntılarıyla ortaya çıkartabilmektedir.
işte halıların bu önemli özelliği, gerçekte “başka bir
dil”i yazıp okuyabilmek gibidir. Onun doğru olarak “yazılıp
okunabilmesi, öğretilmesi ve unutulmaması, geleneğin
sürekliliği” açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Osmanlı Döneminde Niçin Sarayın
En Usta Sanatçılarına Halı Tasarımı Yaptırılmıştı?
Anadolu’da Selçuklular’dan başlayarak, Osmanlı
İmparatorluğu döneminin, çeşitli tarihlerinde dokunmuş
bulunan halılar, bugün müzelerin en önemli eserleri
arasındadır. Bu nasıl sağlanmıştır?
Bu konudaki ilginç noktalan ortaya çıkarabilmek için
arış
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prior to the last knot finalising the vveaving.
Concisely, in old days, besides technical problems of
carpet-vveaving, there vvas the "problem of aesthetic
identity messages", getting increasingly bigger and
bigger. İn terms of carpet vveavers, it vvas essential to
encounter very painstaking processes ongoing from the
beginning to the end.
Consequently, centuries ago, the person commenced
vveaving a carpet should have "experienced several
experiments that vvould guarantee the result" and
facilitate such a complicated task.
Today, name of this "guarantee" is "identity". The
carpet vvoven as the result of such an important and
complicated process should be "the right". By reason
of that, it is not possible to undo and then correct a
vvrongly vvoven carpet. İt is therefore that the carpet
vveavers vvere alvvays "avvare of their message to the
history" and vvere to develop a certain and plain system
particularly for master products.
İn fact, this exceptionally significant role of "carpet"
in terms of traditional identity has not faced much
changes today. Even today, it is necessary to develop
most Creative methods that will prevent the carpets from
turning out to be an easily consuming industrial product
as a nevvspaper.
İt is this "reality" that vve must follow up vvith interest
and sensitivity in consideration of the future of carpetvveaving ongoing today.

"Reading" Old Identity-Related Messages
"Recorded" onto the Carpet
As underlined above, "the most secreted messages"
on the olden carpets, that are the symbols of Turkish
identity, can be easily read even by eyes familiar to
today's complex solutions. For an experienced eye, able
to describe those symbols in their correct form, even a
smallest piece of an old carpet carries the richest
meanings. This small piece of vvork reveals the details
concerned ranging from cultural source of the carpet
to the transformations it experienced vvithin centuries
passed.
This significant characteristic of carpets is like a foreign
language literacy. Reading and vvriting of this language
in the correct form, along vvith teaching and protecting,
has a great importance in terms of "continuity of
tradition".
W hy Master Artists of the Ottoman Empire Were
Responsible for Carpet Designing?
Today, museums exhibit their most important and
valuable vvorks of art as the carpets vvoven in Anatolia,
for a duration beginning from the Seljukian period and
continuing vvith the Ottoman Empire. Hovv vvas it

Resim/Picture 3
Hereke'deki tarihi fabrikanın sergisi olan ünlü köşk (1988).
The famous place in Hereke used for exhibiting carpets,
from historical factory.
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Resim/Picture 4
Gelenekli Türk Halıcılığının, Anadolu'da kendi kendine
yaşamaya uğraşan küçük atölyeleri, uygun destekler
sağlanırsa, çok etkin bir duruma dönüşebilir.
İsparta yakınlarında halı dokuyanlar (1987).
öncelikle şu gibi soruların yanıtlarının bulunması gerekir:
Acaba bu özel halılar niçin üretilmişti? Niçin bunlardan
hiçbirisi, birbirinin eşi değildir? Niçin bu özel halılar, temel
kimlikleri değiştirilme-den, ama yeni “kimliklerle
zenginleştirilerek” dokunmuş-tur? Niçin devletin en üst
düzeyindekiler, sarayların en üst düzeydeki sanatçıları ve
ustaları bu işle ilgilenmişlerdi? Niçin bu halılar, teknolojik
olarak geliştirilmiş, ve “en büyüğü”, ya da “en incesi”
gibi amaçlarla tanımlanıp dokunmuştu?
Örneğin Topkapı Sarayı içinde çalışan en usta
“nakkaşlar” bu işlerle niçin bu kadar özenle
uğraşmaktaydılar? Ya da 19. yüzyılın ortalarından sonra,
Dolmabahçe Sarayı’nın desteğiyle, yepyeni bir kimliğe
sahip olan Hereke halıları niçin en üst düzeyde ve çok
büyük desteklerle yaratılmıştır?
Bütün bunların tek bir açıklaması bulunmaktadır: Çünkü
halılar, gelenekli kimliğin canlı tutulabileceği ve “herkesin
günlük hayatında yeri bulunan” en önemli üründü.
Türk Halıları, Gelenekli ‘Türk Evinin
Mekan Kimliğini”de Yaratmış Bir Temel Öğedir
Yüzlerce yıl boyunca halıcılığa gösterilen bu duyarlılığın
tek bir hedefi bulunmaktaıdı. Çünkü, halılar, “Türk

kimliğinin en önemli ürünüydü” ve bu nedenledir ki, “halı
düşüncesi” Anadolu’da yaratılan yeni bir mimari kimliğin
gelenekli kaynağı olarak yeniden yorumlanıp kullanılmıştı.
Bugün ‘Türk evi” olarak isimlendirdiğimiz mimarî mekan
türünün kaynağında, “halı en önemli birim olarak” görev
yapmıştır. Ye bilinen kültürler arasında, halının böyle
önemli ve etkin bir rol oynadığı başka bir örnek de yoktur.
Nitekim dikkat edilirse, Türk evinde kullanılan halıların
tümü, mimarî isimler taşımaktadırlar. Bu nokta çok
önemlidir. Çünkü halılar, bir anlamda mimarî mekanın da
standartlarını belirlemekteydi. Çünkü bu halılar, doğrudan
doğruya bu mekânları oluşturmaktaydılar. Zaten devletin
halı kimliğinin standartlarını korumak amacıyla, yüzlerce
yıl boyunca “iplikten, renge, boyuttan fiyata kadar”
düzenlediği sistemler de bu düşüncenin gerçek
göstergesidir.
Gelenekli Türk Halıcılığının ve Kimliğinin
Sürekliliğinin Sağlanabilmesi İçin Öncelikle Nelerin
Yapılması Gerekmektedir?
Yukarıda kalın çizgilerle belirtilen bütün bu soruların
ışığında, bugün Türkiye’deki halıcılığın durumuna
bakılınca, bazı çok temel değişimlerin yaşanmakta olduğu
arış ııı
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achieved? İn order to reveal interesting points on this
issue, firstly, such questions as the follovvings have to be
responded:
W hy vvere those special carpets vvoven? W hy none
of those carpets look like each other? W hy vvere those
carpets vvoven vvithout any change in their basic identity
but enriched through new identities? W hy this task
attracted the attention and interest of top-level statesmen,
top-level artists and masters of the palace? W hy those
carpets vvere developed technologically and vvoven
aiming at "the largest" or "the thinnest"?
To illustrate, what vvas the reason behind that the
master artists (nakkaş) of Topkapı Palace shovved their
best efforts for this task? Or, follovving mid-nineteenth
century, vvhy Hereke carpets, having a brand new identity,
vvere created vvith great support of Dolmabahçe Palace?
Ali these questions have one explanation: Because
those carpets were the most important products that
had a place in everyone's daily life and that vvould ensure
keeping the traditional identity alive.
Turkish Carpet is a Main Element that Created the
"Residence İdentity of Traditional Turkish House"
Sensitivity shovved to art of carpet-vveaving for
centuries had only one purpose. Since the carpets vvere
"the most important products of Turkish identity", "idea

of carpet" vvas reinterpreted and utilised as the traditional
source of a nevv architectural identity created in Anatolia.
Carpet is "the most important element" in the emergence
of this architectural site type vvhich vve named as "Turkish
house" today. And among recognised cultures, there is
no such sample having an important and efficient role
played by carpet.
Besides, if one pays attention, it is easy to realise that
ali the carpets used in-house of Turkish people carry
architectural names. This point has a vital importance,
since those carpets have determined standards of that
architectural site by directly structuring that site. İn fact,
the real indicator of this understanding is the systems
"ranging from yarn to colour and from size to price"
organised by the State to protect the standards of carpet
identity for centuries.
W hat Are the Priorities to Ensure the Continuity of
Traditional Turkish Carpet-VVeaving and Its İdentity?
İn the light of ali those questions indicated boldface
above, some very basic changes have been experienced
by Turkish art of carpet vveaving. Under the impact of

Resim/Picture 5
Buğdüz Halı Atölyesinin destek bekleyen
çok büyük birikimi.
The great accum ulated capacity of
Buğdüz Carpet Shop, vvaiting for support.

TürkHalıcılığında "KimlikKorunması"
PROF. DR. (IM)FRKl (l KIRMW

görülmektedir. Bu değişimlerin etkisi altında, gelenekli
Türk halılarının sürekliliğinin yeniden sağlanabilmesi için,
karşı karşıya bulunan sorunlar 5 temel grup olarak şöyle
özetlenebilmektedir:
1-Türk halıcılık geleneğinde görülen değişimlerin en
başta geleni, halıcılığı bir “kimlik ürünü olarak
değerlendirip, onun bu önemli rolünün geliştirilmesi için
uğraşması gereken” kesimlerin dağınıklığı ve azlığıdır.
Bu önemli sorun ortaya konulup, tanımlanıp, çözüm yollan
bulunmadıkça, Türk halıcılığının binlerce yıllık geçmişinin
son halkası, bir anlamda kendi başına terkedilmiş gibi
olacaktır.
2- Halıcılık, Türkler için “doğal bir ürün” gibi kabul
edilmiş ve gelişimi kendi haline bırakılmış gibidir.
3- Halı dokumacılığı, sadece bir “istihdam yaratma”
kaynağı olarak görülüp, “kimlik ürünü olan” yönü sahipsiz
bırakılmış gibidir.

4- Türk halıcılığı, öncelikle ticarî bir üretim amacı
olarak kabul edilip, halı dokuyan diğer ülkelerin “üretimden
ve kimlik rekabetinden kaynaklanan projelerine” karşı
koruyamamanın gelecekte yaratacağı sorunlar, tam ve
açık olarak tanımlanmamış ve çözümlenmemiştir.
5- “Halı gerçeği”, kendi başına bırakılabilecek bir
üretim alanı değildir. Bu önemli konuyu her yönden
koruyabilecek en üst düzeydeki bir gücün yeniden
yaratılması gerekmektedir. Böyle bir koruyucu ve
destekleyici gücün varlığı oluşturulmadığı sürece, Türk
halıcılığının önce gelenekten gelen gücü sahipsiz kalarak
zayıflayacak, daha sonra ise buna bağlı olarak, hiç kuşkusuz
taşıdığı çok yönlü değerler ortadan yok olabilecektir.
Unutmamak gerekir ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun
her döneminde bile, halıcılık çok özel ilgi ile korunmuş
ve en üst düzeyden çok güçlü destekler sağlanmıştı.
Gelenekli halıcılığın, birçok kez, “dönemlerin
değişimlerine” bu yolla uyumlu
duruma getirilmiş olduğu da gözden
uzak tutulmamalıdır. Bu amaçla,
bazen dokuma, iplik, tezgâh
teknolojileri geliştirilmiş, bazen
gelenekli motiflerin korunarak
yeniden yorumlanmasına bile
gidilmiştir. Hatta bazen de ülkenin
yaşadığı değişimlere uyumlu olarak
“gelenekli kimliği kaybetmeksizin
yepyeni halı türleri” yaratılmıştır.
İşin ilginç tarafı, yüzlerce yıl
boyunca, devletin en üst düzeyinden
destek görmüş olan bütün bu
projelerin çok başarılı sonuçlara
ulaşmış bulunmasıdır. O dönemlerin
halılarının, bugün en önemli
müzelerin en önemli koleksiyonları
arasında bulunması, bu girişimlerin
ve desteklerin başarısının en açık
göstergesidir. « »
Fotoğraflar:
Prof. Dr. Önder Küçükerman

Resim/Picture 6
İsparta'da halı dokuyan bir kadın.
A vvoman vveaving carpet in İsparta.

Resim/Picture 7
these changes, in re-ensuring the continuity of traditional
Turkish carpets, the problems encountered are
summarised belovv:
1. The first change experienced in Turkish tradition
of carpet vveaving is the disorder and scarcity of those
people vvho has to consider the carpet-vveaving as "a
product of identity and to struggle for developing this
very important role of it". Unless this important problem
is described and unravelled, last chain of the thousandyear history of Turkish art of carpet-vveaving vvill,
figuratively speaking, be left alone.
2. Carpet-vveaving is, as it vvere, accepted as a "natural
product" and its development is on its ovvn way.
3. Carpet vveaving is considered merely as an
"employment resource" and its "product of identity"
aspect is disregarded.
4. Turkish art of carpet-vveaving is regarded primarily
as a commercial production means, and problems to
be caused in the future due to not protecting our art
against other countries' projects for production and
identity protection have not been clearly described and
resolved.
5. "Reality of carpet" is not a production area to be
left alone. İt is essential to create a top-level authority
to safeguard this very important issue. Unless the
existence of such a protector or supporter is provided,
traditional povver of Turkish carpet-vveaving vvill be
vveakened and, consequently, its multi-faceted values
vvill be lost forever.
III
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İsparta'daki halı pazarı, Türk halıcılığının geliştirilmesi
açısından hayata geçirilmiş önemli bir destek olmuştur.
Bu gibi yerel halı pazarlarının desteklenmesi çok büyük
önem taşımaktadır.
Carpet Bazaar in İsparta, demonstrates an important
contribution to the development of Turkish carpeting.
To support such local bazaars is critical.

Not to forget, even in every period of the Ottoman
Empire, art of carpet-vveaving was conserved vvith a
great care and supported by top-level authority. İt is
important here to note that, several times, traditional
carpet-vveaving was harmonised in conformity vvith the
changes of the time. With this aim, from time to time
vveaving, yarn and vvorkbench technologies vvere
developed and even traditional motifs vvere reinterpreted.
At times, in conformity vvith the changes experienced
by the country, "brand nevv carpet types" vvere created
"vvithout losing the traditional identity".
The most interesting aspect of the issue is the
accomplishments of those projects supported by toplevel state authorities for centuries. The most apparent
indicator of this initiatives and supports is the place of
those carpets at today's most important and valuable
collections of the most important museums. »
Photography: Prof. Önder Küçükerman

Bu yazı Türk halı sanatının önemini vurgulayan,
Batı'da Türk halılarının ne kadar haklı bir yere
sahip olduğunu belirten ve bugüne kadar
üzerinde durulmayan Savonnerie ve Aubusson
halılarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Erol Kalender**
Türk halılannın Batı'da tanınması ve beğeni toplaması
en çok Batı ile kurulan ticarî ilişkiler ve dönemin
ressamlarının eserlerinde Türk halılarına ayrı bir yer
vermesi sonucunda oluşmuştur. Bugün bile bazı Türk
halılarının tarihlendirilmesinde bu ressamların tabloları
ölçüt olmaktadır. Türk halı sanatını ele alan bir çok yayında
Savonnerie ve Aubusson halıları üzerinde durulmayışı
büyük bir eksiklik olmuştur.1
Türk sanatının ve halılannın Batı'da, özellikle Fransa'da
tanınması Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sonucunda
Fransa'ya ihraç edilen halılann çokluğu ile oluşmuştur.
Birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi Fransa'da da saray
ve kiliselerde ilgi gören Türk halılan Fransız hak sanatını
doğrudan etkilemiştir. 17. yüzyılda Fransa'da hah
dokumacılığı büyük gelişme göstermiş ve Avrupa halı
dokumacılığının merkezi olmuştur. Hah yapımcıları
loncasının o zaman mevcut olduğu bilinmektedir. Savaştan
yorgun çıkan ve dinî problemlerin yaşandığı bir dönemde
tahta çıkan IV. Henry millî endüstüriyi geliştirmek için
halıcıkğa önem vermiş ve 1598'de Protestan dokumacılan
Flanders'ten getirerek bu alanda ilk temelleri atmıştır.3
1601 yıknda hak ticaretinin gekşmesi için bir Danışma
Kurulu bile oluşturulmuştur. 1608 yıknda Pierre Dupont
isimli bir Fransız, Louvre'da hak imali için onay alarak
çakşmalara başlamıştır. 1623 yıknda Pierre Dupont yün
ve ipekten doğu tekniği ile altın iplik kullanarak Polonya
halılanna benzer hak yapım tekniğini keşfettiğini açıklar.
1627 yıknda ise Dupont, Louvre'daki atelyesinde sadece
hak dokumakla kalmayıp koltuk döşemesi ve perde de
imal etmeye başlamıştır.4
13 Ekim 1644'te Pierre Dupont, Simon Lourdet ile
birlikte bir ortaklık kurarak Paris yakınlarında terk edilmiş
sabun fabrikasında dokuma imalat ve ticareti için patent
alarak bu atölyede yapılan mefruşat ürünlerine Savonnerie
adını vermişlerdir. Burada kalın düğümlü haklar ve diğer
o

ürünler aynı teknikle 18. yüzyıl sonuna kadar üretimini
sürdürmüştür.5
1644'ten itibaren Savonnerie halıları Türk halıları
olarak pazarlanmıştır. Kadife görünümlü bu Savonnerie
halılarında keten atkı ile birlikte Türk düğümü
kullanılmıştır. 1660 yıllarından itibaren Savonnerie
halılarında çiçekli İran halılarının etkileri görülmeye
başlanır. Bu dönemde yapılan haklar XIII. Louis halıları
olarak adlandırılır ve bunlar olağanüstü incelikte olup,
• • fi
kahve veya mavi fon üzerine çiçeklerle bezenmiştir.
Savonnerie haklarının kurucularından biri olan Dupont,
İstanbul'da kalarak hak dokuma tekniğini incelemiş ve
hak üzerine bir çok ticari antlaşma yapmıştır. Dupont'un
Apollon galerisi için ürettiği 13 kahverengi zemink haksı
İstanbul dönüşü sonrasına rastlar.7 Bu halılarda bir takım
kraliyet sembolleri bulunmaktadır. Savonnerie halıları
estetik değerlerinin yanı sıra politik değerleri ile de ön
plana çıkmaktadır. Diplomatik ilişkileri geliştirmek için
** Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
*
Bu yazının hazırlanmasında yardımlannı esirgemeyen
Şebnem Ercebeci’ye teşekkür ederim.
1 Türk halı sanatı tarihinde bu halılara ilk defa Haydar
Arseven ve Oktay Aslanapa dikkat çekmiştir: Haydar Arseven,
"Feshane Halıları", Türkiyemiz, sayı 47, Ekim 1985, s. 16-23;
Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987, s.
204.
2 Batı'da Türk Sanatı için bkz. Günsel Renda, "Avrupa
Sanatında Türk Modası", Sanat üzerine, Ankara 1985, s.139-150;
Günsel Renda, "Osmank-Avrupa Kültür lUşkileri", AkademiaTürkiye, İzmir 1991, s.20-28.
3 lan Bennett, Rugs and Carpets of the World, New Jersey
1988, s.279.
4 Bennett 1988:280.
5 Elisabeth Floret, "French Carpets: La Savonnerie", Halı,
sayı 78, December 1994, s.84-85.
6 Floret 1994: 85.
7 Floret 1994: 85.

t t a of Savonnerie m
This article intends to attract the attention to
Savonnerie and Aubusson carpets emphasising the
importance of Turkish art of carpet-vveaving,
indicating the place of Turkish carpets in the VVest
but disregarded up to today.
Resim/Picture 1
XIV. Louis Savonnerie halısı, 17.yy. ikinci yansı, Musee
du Louvre, Env. no.: OA 5432 (Floret 1994: 82).
Savonnerie Carpet, XIV Period, 17th Century 2nd half,
Musee du Louvre, Env. no.: OA 5432 (Floret 1994: 82).
Erol K a len d er**
The celebrity of Turkish carpets in the West is a result
of commercial relations vvith the West and their private
appearance on the paintings of most important artists
of the time. Even today, those paintings of the artists
have been used for historical assessment of some Turkish
carpets. İt is big shortage that Savonnerie and Aubusson
carpets have been dishonoured by several publications
v^e^ıng vvith Turkish art of carpet-vveaving1.
Celebrity of Turkish art and carpets in the West,
especially in France, is a result of the amount of carpets
exported to France due to capitulation given to France2.
As in most of European cities, Turkish carpets vvere also
paid great interest in palaces and churches of France
and had a direct impact on French art of carpet-vveaving.
During 17th century, carpet vveaving in France
experienced a great progress and France became the
centre of European carpet-vveaving. The existence of a
carpet vveavers' Corporation in that time is a knovvn fact.
Henry IV, exhausted by the war and ascended the throne
in a period of religious problems and inconsistencies,
gave great importance to carpet-vveaving for developing
national industry and he laid the foundation by bringing
Protestant vveavers from Flanders in 15983.
*
My appreciation goes to Ms. Şebnem Ercebecil for her
support during the preparation of this article.
** Specialist, Atatürk Culture çenter.
1 İn the history of Turkish art of carpet-vveaving, for the
first time, Haydar Arseven and Oktay Aslanapa dealt vvith these
carpets: Haydar Arseven, "Feshane Halıları", Türkiyemiz, Vol.47,
October 1985, pp.16-23; Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının
Bin Yılı, İstanbul 1987, p. 204.
2 For Turkish art in the VVest, see Günsel Renda, "Avrupa
Sanatında Türk Modası", Sanat Üzerine, Ankara 1985, pp.139150; Günsel Renda, "Osmanlı-Avrupa Kültür İlişkileri", AkademiaTürkiye, İzmir 1991, pp.20-28.
3 lan Bennett, Rugs and Carpets of the World, Nevv Jersey
1988, p.279.
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Resim/Picture 2
Türk ve Islâm Eserleri Müzesi'ndeki
Feshane yapısı taban halısından detay
(Arseven 1985:19).
A Detail from a Feshane Carpet exhibited
in Museum of Turkish and Islamic Arts.

-Sevr vazolarında olduğu gibi- halı bir hediye aracı olarak
kullanılmaktaydı ve bu halılarda kraliyet sembolleri tüm
ihtişamıyla yerini alıyordu. Savonnerie halıları halının bir
siyasî amaç olarak kullanılmasının güzel bir göstergesidir.
Üretilen Savonnerie halılannın diplomatlara hediye olarak
verilmesi bunun bir ispatı olmalıdır.
1743'te Krallık Konseyi gelişmeler üzerine,Aubussonda
bir halı fabrikası kurulmasına karar verir. Fabrikayı
dönemin mâliyesinden sorumlu Orry de Fulvy
gerçekleştirir. Orry de Fulvy aynı zamanda Vincennes
porselenlerinin üretimini gerçekleştiren kişidir.
Aubusson'da fabrika kurulurken Türk halılarının nasıl
dokunduğuna dair ayrıntılı bilgiler ile birlikte Türk halı
örnekleri Paris'ten Aubusson'a gönderilmiştir.8 Fabrika'da
1744 sonunda 8 dikey dokuma tezgahı bulunuyordu.
Aubusson halılannın ilk desencisi ressam Jean-Joseph
Dumons, İzmir ve diğer Anadolu merkezlerinden getirtilen
halıları doğrudan doğruya kopya etmiştir.9 Büyük beğeni
gören Anadolu desenli bu halılann kopya yolu üretilme
işleri birkaç yıl daha devam etmiştir. Bundan sonra
İstanbul, İzmir ve diğer Anadolu merkezlerinde üretilen
halılann renk ve desenleri birleştirilerek yeni tip halılar
üretilmeye başlanmıştır.
1797'de halkta para miktarının artışı, onları halı
tüketimine yönlendirmeye başlamıştır. Renk ve
desenleriyle Türk halılarının karışımı olan bu yeni tip
haklar halk tarafından da büyük beğeni ile karşılanmıştır.
1760'larda ressam Perrot hak desenleri arasına, daha fazla
natüralist çiçekler ile barok ve rokoko motifler katmaya
başlayarak bu haklan Chevillon ile birlikte Grek Modası
diye tamtmışür.10
19. yüzyıldan itibaren papatya ve gül girlandları ile

barok ve rokoko kıvrımları halılarda
görülmeye başlanmıştır. Başta Türk halıları
olmak üzere Doğu halılarının desenlerinin
yanında Fransız motifleri de bu halılarda
birlikte kullanılmıştır.11
Türk hak sanatı tarihinde gerekli önemi
göremeyen Savonnerie ve Aubusson haklarının
bugün dünyadaki pazar payı oldukça
yüksektir. Saüşı artırmak için ilk başta Türk
halıları olarak pazarlanan bu halılarda
hem Türk düğümü, hem Türk motifleri
kullanılmıştır. Zamanla Barok ve Rokoko
modasına uyan Savonnerie ve Aubusson
haklan "bir siyasî güç göstergesi" olarak tüm Avrupa'ya
yayılmıştır.
18. yüzyılda Osmank Devleti'nin Fransa ile yakınlaşması
her alanda kendini hissettirmiştir. Bozulan endüstriyi
düzeltmek için tıpkı Fransa'da IV. Henry'nin yaptığı gibi
Osmank Devleti de dokumacılığa önem vermiş bu amaçla
Batı’dan tezgâhlar getirtmiştir. II. Mahmut Feshane'de bu
amaçla bir fabrika kurarak ilk adımı atmış,12 Sultan
Abdülmecid, Sultan Abdülhamid ve Sultan Abdülaziz
Hereke Dokumahanesi'ne gerekli önemi vermişlerdir.13
Gerek Feshane, gerek Hereke haklannda o dönemde tüm
sanat dallanm etkileyen barok, rokoko ve ampir üslûplann
izleri açıkça görülür. Bu etki, dönemin genel bir üslûbu
olmakla birlikte daha çok Savonnerie ve Aubusson
halılarının bir etkisidir.
Sonuç olarak Baüklaşma döneminde Fransa ile kurulan
ilişkiler sonucunda Savonnerie ve Aubusson haklannda
görülen motifler 19. yüzyılda Türk hak sanatını doğrudan
etkilemiştir.
Bu etki özellikle örnekleri çok az olan Feshane
haklannda14 açıkça görülmektedir. Günümüz halıcılığının
desenleri de bu yeni anlayışın sonuçlarıdır. « »

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

®Bennett 1988:285.
9 Bennett 1988:286.
10 Bennett 1988:284.
11 Bennett 1988:289
12 Feshane için bkz. Önder Küçükerman, Türk Giyim Sanayii
Tarihindeki Ünlü Fabrika "Feshane" Defterdar Fabrikası, İstanbul
1988.
13 Hereke için bkz. Önder Küçükerman, Anadolu'nun
Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke Fabrikası
"...Saray'dan Hereke'ye Giden Yol...", İstanbul 1987.
14Arseven 1985:16-23; Aslanapa 1987:204.
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İn 1601, a consultative committee vvas established
for the development of carpet trade. İn 1608, a
Frenchman named Pierre Dupont received an approval
for carpet production in Louvre and started his vvork.
1623 is the year vvhen Pierre Dupont claimed that he
formulated a carpet-vveaving technique similarto Polish
carpets through an eastern technique vvith wool and
silk and by using golden yarns. İn 1627, Dupont started
manufacturing of curtain and upholstery fabrics, along
vvith carpet vveaving, in his vvorkshop in Louvre4.
On 13 October 1644, Pierre Dupont formed a joint
venture vvith Simon Lourdet and received Copyright for
vveaving manufacturing and trade in a deserted soap
factory near Paris. They named the furnishing products
created in this vvorkshop as Savonnerie. Here, there
continued the production of thick-knotted carpets and
other products vvith the same technique until the end
of 18th century5.
Beginning from 1644, Savonnerie carpets were marketed
as Turkish carpets. On these
Savonnerie carpets having a
velvet-like appearance, along
vvith flax vveft, Turkish knot vvas
utilised. Starting from 1660s,
there observed influence of
Persian flovver carpets on
Savonnerie carpets. These
extraordinarily elegant carpets
of the time have been named
as Louis XIII carpets, vvith flovvers
ornamented on brovvn or blue
background6.
Dupont, one of the founders
of Savonnerie carpets, examined
carpet vveaving techniques in
İstanbul and signed several trade
a g re e m e n ts on c a rp e ts .
Dupont's production of the
c a rp e t vvith 1 3 brovvn
backgrounds for Apollon Gallery
dated follovving his arrival
from İstanbul 7. These carpets
included various royal symbols.
Savonnerie carpets have been
first of importance due to their
political values as vvell as

aesthetic values. Carpet used to be utilised as a gift to
develop diplomatic relations, as observed vvith Sevr
vases, vvhere royal symbols had their place vvith their
full magnificence. Savonnerie carpet is a good illustration
shovving the use of carpets tovvards political aims. That
produced Savonnerie carpets were presented to diplomats
should be the confirmation of this idea.
Upon the developments as to Royalty Council in
1743, it vvas decided to established a carpet vveaving
factory in Aubusson. Establishment of the factory vvas
realised by Orry de Fulvy, responsible for finance of the
time. Orry de Fulvy, at the same time, vvas the person
vvho accomplished the production of Vincennes
porcelains. During the establishment process of the
■----------------------------------------------4 Bennett 1988:280.
5 Elisabeth Floret,"French Carpets:La Savonnerie", Halı,
Vol.78, December 1994, pp.84-85.
6 Floret 1994:85.
7 Floret 1994:85.
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Resim/Picture 4
Goblen denilen üç
kesimli Feshane
dokuması büyük
seccade (Arseven
1985:17).
Large prayer
carpet voven in
Feshane

The Place of Savonnerie and Aubusson Carpets İn Turkish History of Carpet-Weaving

Resim/Picture 5
XV-XVI. Louis dönemi Savonnerie halısı
18. yy. (Halı, December 1994: 38).
Savonnerie Carpet, XV-XVI. Louis
Period ( 18th century). (Halı,
December 1994: 38).
facto ry in Aubusson, detailed
information on Turkish carpet vveaving,
including samples of Turkish carpets,
vvere transferred from Paris t o
Aubusson8. As of 1744, there vvere
eight vertical vveaving looms in the
factory.
Jean-Joseph Dumons, the artist and
the first designer of Aubusson carpets,
directly imitated the carpets brought
from İzmir and other Anatolian towns9.
Those carpets vvith Anatolian patterns
encountered great admiration and
production of carpets through direct
imitation continued for a fevv years.
A fevv year later, new carpets vvere
begun to be produced through
combining colours and patterns of the
carpets vvoven in İstanbul, İzmir and
other vveaving centres of Anatolia.
Increase in the incomes of people
in 1797 led them to consume carpets.
Those nevv ty p e ca rp ets, a
combination of Turkish carpets vvith
various colours and patterns, vvere extremely admired by
the people. İn 1760s, Perrot, through adding more
naturalistic flovvers and baroque and rococo motifs among
the carpet patterns, introduced those carpets, vvith
Chevillon, as the Creek Fashion10.
Beginning from 19th century, there observed camomile
and rose girlands, along vvith baroque and rococo curls,
on the carpets. Those carpets also included French motifs
together vvith Eastern carpets patterns, particularly of
Turkish carpets11.
Savonnerie and Aubusson carpets, neglected in the
history of Turkish art of carpet-vveaving, today, have a
bigger portion of vvorld market. Turkish knot and Turkish
motifs vvere used on these carpets marketed as Turkish
carpets at first. As time passes, Savonnerie and Aubusson
carpets follovved the Baroque and Rococo fashion and
expanded ali Europe as "a political indicator".
İn 18th century, closer relation betvveen the Ottoman
Empire and France made itself felt in every area. The
Ottoman Empire, just as Henry IV in France, gave top
priority to carpet-vveaving in order to develop the
deteriorated industry and, vvith this aim, imported vveaving
looms from the VVest. The first step vvas initiated by
Mahmut II, who established a vveaving factory in

Feshane12. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülhamid and
Sultan Abdülaziz gave top importance to Hereke Weaving
House13 Both Feshane carpets and Hereke carpets reflect
the tracks of baroque, rococo and empire style having
had a great impact on ali kinds of fine art. This impact,
vvhile being the general style of that time, is the impact
of Savonnerie and Aubusson carpets.
Consequently, as a result of relations vvith France in
the VVesternisation period, motifs observed on Savonnerie
and Aubusson carpets directly influenced Turkish art of
carpet-vveaving in 19th century. This influence can be,
distinctively, observed on Feshane carpets14 of vvhich
samples are rarely found. Patterns of today's carpetvveaving are also results of this nevv understanding.®
*

8 Bennett 1988:285.
9 Bennett 1988:286.
10 Bennett 1988:284.
11 Bennett 1988:289
12 For Feshane see Önder Küçükerman, Türk Giyim Sanayii
Tarihindeki Ünlü Fabrika: Feshane Defterdar Fabrikası, İstanbul
1988.
13 For Hereke see Önder Küçükerman, Anadolu'nun
Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke Fabrikası
"..Saray'dan Hereke'ye Giden Yol...", İstanbul 1987.
14 Arseven 1 985:1 6-23; Aslanapa 1987:204.

M. Uğur Derman*
‘Türk Hat Sanatı” ifâdesi bir iddiayı da beraberinde
getirmiş oluyor. Çünkü bahis konusu harfler, aslı itibariyle
Türk’e ait değil; Araplar’ın Nabatî kavminden alıp
benimsedikleri ve İslâm’ın zuhûrundan ancak iki asır
sonra sanat hüviyeti kazandırdıkları bir okuma-yazma
vâsıtası... Türkler, İslâmiyet’i kabul edişlerinden sonra
tanıştıkları bu yazı sistemiyle, zaman içinde o kadar içli
dışlı olmuşlar, onu öylesine sevmişler ki, ‘Türk Hat Sanati”
kavramı son beş asırdır mübalağadan uzak bir tesbiti
aksettirmekte ve bu üç kelime birlikte pek yaraşmaktadır.
“Sanat” vasfını kazanmış bulunan bazı meslekler, asıl
gayeleri itibariyle insanlığa fayda sağlayan bir vazifeyi de
yerine getiriyorlarsa, muhakkak ki ehemmiyetleri çok
daha artmaktadır. Bu cümleden olarak, herşeyden önce
İslâm âleminin okuma-yazma ihtiyacını da gidermeyi gaye
edinen hüsn-i hattın (güzel yazının) ortaya çıkışı dînî
mâhiyette sayılır. Çünkü hat sanatına bu kadar kıymet
verilmesi, Kur’ân-ı Kerîm’in mushaf hâlinde yazıya
aktarılmasında ona yakışan bediî güzelliği arayıp bulmak
gayretiyle başlamış, gündelik yazışmalardaki sanat
tezâhürü daha sonraları belirmiştir. Batı’ya hükmeden
Rönesans hareketinin de dînî konularla doğduğu ve uzun
müddet böyle sürdüğü hatırlanırsa, bunu olağan
karşılamak gerekir.
İslâmîyeti kabul eden hemen hemen bütün kavimlerin
-herşeyden önce- dînî gayretle benimsemiş oldukları Arap
yazısı, bu sebeple, Hicret’ten (622) birkaç asır sonra artık
bir milletin değil, bütün İslâm ümmetinin ortak malı hâline
gelmiş; aslı ve başlangıcı için doğru olan “Arap hattı” sözü
de zamanla şumûlünü genişleterek, en hakkaniyetli târifiyle
“İslâm hattı” vasfını kazanmıştır. Esâsen, hattın sanat
olarak gelişmesi, XIV. asırdan itibaren Arap kavmi dışındaki
Müslüman milletlerde daha belirgin bir mertebede
hissedilmekte, bu hususta Osmanlı Türkleri de başı
çekmektedir. Hat sanatı Osmanlılarca bir ilâhî emanet

gibi alındıktan sonra, asırlarca süren bir süzülüp arınma
ve üslûplaşma hareketine girişilmiş; bütün bunlar yazının
esasını bozmadan yapılmıştır.
İslâm tarihi boyunca Şam, Bağdad, Kurtuba, Kahire,
Konya, Semerkand, Herat, Tebriz gibi taht merkezlerinde
hükmünü sürdüren devlet ve hânedanlann (Emevî, Abbâsî,
Fâümî, Eyyûbî, Memlûk, Selçuklu, İlhanlı, Tîmurî, Safevî,
Akkoyunlu...) devrinde daima ilgi çekici bir sanat olarak
görülen hüsn-i hat, buna meraklı hükümdar veya devlet
büyüklerinin himâye ve alâkasıyla yükselişini
sürdürmüştür. İstanbul’un fethini müteâkip hat sanatının
liderliğini alarak bunu beş asra yakın devam ettiren
Osmanlı Devleti’nin hükümdarlarından yedisinin fiilen bu
sanatla meşgul oldukları bilinir (Resim 1). İstanbul’un
hüsn-i hatta böylesine bağlanışı İslâm âleminde de şu
sözlerle tescil edilmiştir: “Kur’ân-ı Kerîm Hicâz’da nâzîl
oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı”. Gerçekten, o
mushafları (Resim 2) görüp de, İslâm hattına Kur’an-ı
Kerîm’in süregelen bir mûcizesi nazarıyla bakmamak
imkânsızdır. Bunun dışında, dîvânından fermânına, mermer
üstüne hâkkedilmiş çeşme kitâbesinden mezar taşma
kadar her bir eser, isimlerini burada ayrı ayrı yâdetmeye
imkân bulunamayan hat sanatkârları tarafından, İstanbul’un
ismine lâyık bir biçimde, güzelliği görebilenlerin
nazarlarına sunulmuştur.
Hat, bu sanata âşinâ bir insanın elindeki kamış kalem
(Resim 3) ve onun damarındaki kan mesâbesinde olan is
mürekkebinin işbirliğiyle kağıd veya benzeri bir yazı
sahasında husûle getirilir. Harflerin bünyesi, hat nev’ine
göre, yazıldığı kalemden çıkan eşkenar dörtgen veya kare
şeklindeki noktalarla ölçülendirilir (Resim 4). Harflerin
boylarının, kavislerinin, meyillerinin, aralarındaki
mesafenin tâbi olduğu ölçü birimi dâima bu noktanın
*
Prof, h.c., Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Öğretim Üyesi.

The Art of
Its Subtleties and Aesthetic Values
M. U ğ u r D e rm an *
Translated by Semiramis Çavuşoğlu

The expression of "the art of Turkish calligraphy"
carries a claim vvithin itself for the ietters used in this art
do not belong to the Turks originally. The Arabs took
these İetters from the Nabataean people and gave them
an artistic identity two centuries after the emergence of
İslam. The Turks vvere acquainted vvith this vvriting system
after embracing İslam. İn time, they vvere so fond of it
that the concept of "the art of Turkish calligraphy" has
been used vvithout any exaggeration for the last five
centuries.

VVithout doubt, the importance of some professions
vvhich bear the characteristics of an "art" increases even
more if they essentially aim to fulfill the important
purpose of serving the humanity. As a case in point,
calligraphy vvhose primary purpose has been to meet
the needs of the Muslims to read and vvrite, turned into

Resim/Picture 1
Sultan II. Mahmud’un (1785-1839) celî sülüs levhası
(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi).
A plate in /offthuluth by Mahmud II (1785-1839). (Topkapı

* Prof, h.c., Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts.

Palace Museum Library)

1

i

Resim/Picture 2
Şeyh Hamdullah’ın nesih hattı ile 914/1508’de yazdığı
mushafın serlevha bölümü. Tezhibi Haşan b. Abdullah
yönetimindeki Saray Nakkaşhanesi’nindir. (İstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi).
Frontispiece of a mushaf copied by Şeyh Hamdullah in
naskh in 914/1508. The illumination vvas done in the
painting studio of the palace directed by Haşan b.
Abdullah. (İstanbul University Library).

köşegen boyudur. Hüsn-i hat, noktalardan oluşan basit
bir çizgi sisteminin ortaya koyduğu büyüleyici
hendesesiyle de hayranlık uyandırmıştır. Sanat
yazılarındaki satırlar ve satır araları da nokta hesabıyla
tesbit edilir. Harf ölçüleri, uzun bir zaman içinde oluşan
“güzeli arayış”lar neticesinde kesinleşmiştir; bununla
beraber, hattatların mecbur kaldığında bu ölçülerin dışına
taştıkları da görülür.
Hat sanaünda, çoğu kere renklerin rol almadığı uçuk
bir zeminde bediî kavramların sadece siyah çizgiler halinde
böylesine ifâdelendirilişi -diğer harf sistemlerinde
görülmediği için- Batı’lı ressamlarca da tetkik ve ilham
konusu olarak alınmıştır. Bu noktadan bakıldığında da,
hattı, resim seviyesine çıkamamış basit ve iptidâi bir
çalışmanın tezâhürü olarak değil, resmin ötesinde ve resim
kavramları ile anlatılamayacak bir estetiği ifâde eden
yüksek bir sanat mahsûlü olarak görmek gerekir. Her bir
harfi -münferid şekliyle de- mutlak güzelliği yakalamış
bulunan ve kelimedeki konumuna (Resim 5), yani başta,
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ortada ve sonda yer alışına göre farklı bir manzara ve ifâde
kazanan, ayrıca bâzı harfleri uzatılıp çekilmeye (keşîde)
müsâid olan hüsn-i hat, istif (terkip, kompozisyon)
imkânlarıyla da olağanüstü bir câzibeye bürünmüştür
(Resim 6). Bu hâliyle, değişebilmeye kapalı belirli
şekillerden ibâret olan Latin harflerine ve Uzakdoğu’nun
çizgi estetiği güçlü, fakat birbirinden ayrı tutulmuş harf
gruplarından oluşan yazılarına karşı da bâriz bir âhenk
üstünlüğü gösterir ve benzeri bulunmayan müstakil bir
sanat dalı olduğunu da böylece ispatlar. Hattın okumayazma vasıtası olarak gündelik hayatta yer alması, ondaki
bediî kudretin ayrıntılarım hisseden insanlarda veya insan
topluluklarında güzellik kavramının yerleşmesine, taşıdığı
ölçü sistemi de intizam duygusunun doğmasına sebep
teşkil etmiştir.
Hat sanatının taklidi olarak doğup geliştiği kabul
edilmektedir. Bu sebeple, önceleri bu sanata emek verenler
aynen hocaları gibi yazmayı, üslûplarının da bu yoldan
ayrılmamasını benimsemişlerdir. Fakat daha sonraki
yüzyıllarda, taklid keyfiyetine farklı bir yorum getirilmiş;
her yeni hattat, yetiştikten ve bu hususta ehliyetini
ispatladıktan sonra, kendi sanat hüviyetini ortaya koymayı
tercih etmiştir. Artık bu seviyeye gelmiş bir hattat, arzu
ettiği zaman kendi hocasının veya eski bir üstadın eserini
taklid etmeyi, bunu da yazısının altında belirtmeyi bir
şeref saymıştır. Taklid ederken, hattatın gözü, karşısına
aldığı bir yazıyı o anda hâfızasına nakşeder ve elleri de
kâğıd üzerine fotoğrafla geçirilmiş gibi aynını yazar.
Tahmin edilemeyecek kadar zor olan ve Türk Hat
Sanaü’nda da bir hayli örneklerine rastlanan taklid hüneri,
arış ı ı
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Resim/Picture 3
Hüsn-i hattın yazılmasında kullanılan kamış, bambu veya
ağaçtan hazırlanmış kalemler (Derman Arşivi).
Reed, bamboo and vvooden pens used in calligraphy
(Archives of Derman).

Cairo, Konya, Samarqand, Herat and Tabriz. İn these
centers rulers and dignitaries of the State took an interest
in calligraphy and protected the calligraphers. After the
conquest of Constantinople, the Ottomans became the
leaders in the art of calligraphy and kept this position for
nearly five centuries. İn fact, seven Ottoman sultans
actually practiced this art (illustration 1). The follovving
vvords clearly indicate the leading position of İstanbul in
regard to calligraphy: "The Holy Qur'an vvas revealed in
the Hijaz, it vvas recited in Egypt and calligraphed in
İstanbul". Indeed, vvhen one sees those mushafs,
(illustration 2) one believes that Islamic calligraphy is a
miracle of the Holy Qur'an-a miracle that stili exits today.
Besides the mushafs, one also sees Islamic calligraphy in
dîvvâns (collection of poetry), fermâns (imperial decrees),
on the inscriptions of fountains and tombstones in İstanbul.

Resim/Picture 4
Yesâri Mehmed Es’ad Efendi’nin noktayla ölçülendirerek
1200/1785’de yazdığı bir ta’lîk temrini (Ârif Hikmet Bey
Kütüphanesi-Medîne).
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an independent art ovving to the efforts encouraged by
İslam. At first, calligraphy vvas used in copying the Holy
Qur'an in the form of mushafs in an aesthetically pleasing
vvay. Later on, daily correspondence vvas calligraphed
vvith artistic considerations. The reader should not be
surprised at the fact that this art emerged vvith a religious
nature and continued this vvay for a long time. İn fact,
the arts vvhich emerged in the VVest during the
Renaissance dealt vvith religious subjects and carried this
influence for centuries.
Almost ali peoples vvhich embraced İslam adopted
the Arabic script-above all-because of religious
perseverance. For this reason, a few centuries after the
Hegira (622) the Arabic script became the common
asset not only of a nation, but of the entire Islamic
community; the term "Arabic script" vvhich vvas used
correctly to denote the essence and origin of this script
vvas later expanded in meaning to be defined most
correctly as "Islamic calligraphy". From the fourteenth
century onvvards, the development of calligraphy as an
art vvas felt more evidently among Müslim nations other
than the arabs and particularly among the Ottoman
Turks. İt vvas the Ottomans vvho considered the art of
calligraphy as a sacred relic and subjected it to a
movement of selection and stylization vvithout spoiling
the essential characteristics of this script.
Throughout Islamic history, the states and dynasties
such as the Umayyads, Fatimids, Ayyubids, Mamluks,
Seljukids, llkhanids, Timurids, Safavids and the Aqqoyunlus
reigned in centers such as Damascus, Baghdad, Cordoba,
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An exercise sheet ( tamrîn) in ta'lîq by Yesârî Mehmed
Es'ad Efendi vvhich he vvrote in 1200/1785 by measuring
vvith the rhomboid dots. (Arif Hikmet Bey Library-Medina).
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Resim/Picture 5
Osmanlı-Türk sülüs hattının XIX.
yüzyıldaki şekil zenginliğine misâl:
Be ve mim harflerinin onbeş türlü
bağlanışı (Derman A rşivi),
ancak seçilen hattatın şîvesi iyice
tetkik edildikten sonra gerçek
leştirilebilir; yazılar da âdetâ
kopya alınmışçasına farksız
görünür, lâkin hiç bir sûrette
kopya değildir (Resim 7). Hat
eğitimi sonunda hocanın verdiği
îcâzetnâmenin de eski bir
hattatın yazısına taklıd olarak
yazılmakla alınması geleneği
mevcuttur (Resim 8).
H attın sanat şekline
dönüşmesinde, meşk (Resim 9)
yoluyla hocasından bunu
öğrenmiş bir insanın gerekliliği
dışında en mühim vazife kamış
kaleme düşmektedir. Onun elde
tutuluşu, döndürülüşü, buna
bağlı olarak hattın tam kalem
ağzıyla veya daha ince (yani
dikine) tutulup kağıda yaslanışı,
iktizâsına göre kalem ağzının
kağıda kısmen intibâkı, ortaya
çıkan harf veya harf gruplarının
mükemmeliyetini temin eder.
Her yazı nev’i için belirlenmiş
olan kalem ağzı genişliği (meselâ
takribi ölçüyle nesih 1 mm., sülüs
ve ta’lîk 2-2,5 mm.) bundan daha da küçüldüğünde yazı
ince, haiî (=gizli), hürde (=küçük) gibi vasıflarla tanıtılır,
büyüdüğünde ise celi olarak anılır.
Islâm medeniyetinde hattın pek çok çeşidi olmuşsa
da, Osmanlı zevki, zaman içinde bunlardan sanata en
yatkın gördüklerini tercih etmiştir. Bediî değerleri Türkler
indinde ağır basan hat nevileri şunlardır: Sülüs, celi sülüs,
nesih, rıkâ’(icâze), ta’lîk, celi ta’lîk, dîvânî, celî dîvânî,
nk’a (el yazısı), tuğra. Selçuklular’da ve XV. yüzyıl sonlarına
kadar Osmanlılar’da hat sanati, devrinin mükemmeli olarak
müşâhede edilse de, üslûbu itibariyle Abbâsîler’deki
gelişmelere tâbi idi. Bu konuda, Bağdad’da yaşayan XIII.
asrın büyük ismi Yâkûtül-Musta’sımî’nin (P-1298) aklâm-ı
sitte (sülüs-nesih-muhakkak-reyhânî-tevkî’,rıkâ’ adıyla

An example of the rich variety of forms in
Ottoman-Turkish thuluth script in nineteenth
century: The connection of the letters bâ and
mim in fifteen ways (Archived of Derman).

Resim/Picture 6
“İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir” meâlindeki hadîsin
Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer tarafından celî sülüsle
1344/1926’da yazılmış istifli şâheseri, tezhibi Muhsin
Demironat’a âittir (Türkpetrol Vakfı Kütüphanesi).
The jalî thuluth composition of the hadîth: "The highest
rank is that vvhich is conferred by Science". This work,
dated 1344/1926, is a masterpiece by İsmail Hakkı
Altunbezer. The illumination was done by Muhsin
Demironat. (Türkpetrol Foundation Library).

Resim/Picture 7
Hâfız Osman’ın Şeyh Hamdullah’a taklid olarak yazdığı
nesih kıt’a (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi).
The passage (kıt'a) in naskh in vvhich Hafız Osman emulated
Şeyh Hamdullah's vvork. (Topkapı Palace Museum Library).
arış n/ 19 9 7
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bilinen altı nevi yazı) anlayışı Anadolu’da da geçerliydi.
Ancak Amasyalı Şeyh Hamdullah (1429-1520), 1485’den
sonra İstanbul’da - Yâkut’un harflerinden en güzellerini
seçerek -ortaya koyduğu üslûpla aklâm-ı sitteye Türk
damgasını vurmuş oldu ve ondan sonra bütün Osmanlı
topraklarında “Şeyh üslûbu” yaygınlaştı (Resim 2). Yine
XVI. asırda, Ahmed Karahisârî (1469-1556), Yâkut yolunu
tekrar canlandırmaya çalıştıysa da (Resim 10), bu yol
ancak bir hattat nesli yürütülebildi. Bu defa XVII. yüzyılın
son çeyreğinde, Hâfiz Osman (1642-1698) isimli bir hat
büyüğü, aklâm-ı sitteyi eleyip arındırma faaliyetini Şeyh
üslûbu için gerçekleştirdi. (Resim 7,11). Bu gelişmeden
hemen sonra aklâm-ı sittenin düzlük hâkim olan çeşitleri
(;muhakkak, reyhânî) Türk zevkiyle bağdaşmadığı için
terkedildi. Zâten Osmanlı mimârisinde ağır basan yuvarlak
çizgiler, hat sanatında da hâkim olduğundan Osmanlı
Türkleri kûfî gibi sert çizgili yazılara fazla iltifat
etmemişlerdir.

Sülüsü andıran ve on altıncı asra kadar resmî
yazışmalara ayrılmış olan tevkî’ hattı da, vazifesini dîvânî
ve celî dîvânî (bunun celî vasfı büyüklüğünden değildir)
isimli iki Türk yazısına bırakınca, aklâm-ı sittenin sâdece
üçünün Osmanlılar’da kullanılması sürdürüldü. Bunlardan
sülüs ve onun uzaktan okunabilecek kalınlıktaki celî sülüs
şekli sanat göstermeye en ziyâde müsâid olanlarıdır. Hattın,
çoğu zaman satır hâlinde yazılmasına mukabil, celî sülüste
istif endişesi, yani harf ve kelimelerin bir kaide dairesinde
üst üste terkip edilmesi lüzûmu baş gösterir (Resim 6).
istif tertibinde, ekseriya aşağıdan yukarıya doğru iki-üç
katlı bir sıralama takip edilir; harf ve kelimeler okunuşa
göre başarıyla yerleştirilmişse, bu yazının “teşrifâtı
yerinde”dir. Osmanlı hattatları, Kur’ân âyetlerinin hatâlı
okunmasına meydan vermemek için, bu teşrifat
mes’elesine anadili Arapça olan diğer Müslüman
milletlerden fazla riâyet etmişlerdir. Resim terbiyesi almış
bulunan hattatların istif hususunda daha muvaffak

Resim/Picture 8
Necmeddin Okyay’ın (1883-1976),
Im âdü’l-Hasenî’ye taklid olarak
yazdığı ve Hocası Sâmi Efendi’den
aldığı ta’lîk icâzetkıtası (1323/1905,
Derman Arşivi).
An icâzet kıt'a (certificate) in ta'lîq,
d a te d
1 323/1 9 0 5 , vvhich
Necmeddin Okyay (1883-1976)
calligraphed in order to emulate
Imâd al-Hasanî. His teacher Sâmi
Efendi gave this certificate to
Necmeddin Okyay (Archives of
Derman)
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Resim/Picture 10

Ahmed Karahisârî’nin celî sülüs, sülüs,
muhakkak, gubârî hatları ile bir kıt’ası
(Süleymaniye K ütüphanesi).
A kıt'a by Ahmed Karahisârî in jalî
thuluth, thuluth, muhaqqaq and
ghubârî scripts. (Süleym aniye
Library).
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The calligrapher produces his vvorks
by using a reed pen (illustration 3) and
soot ink on a paper or a similar surface.
According to the kind of the script, the size
of the letters are measured by rhomboid
or quadratic dots produced by the pen
(illustration 4). The size of the dot depends
on the vvidth of the pen's nib. The vvidth,
length and position of each letter is
calculated
by taking the dot as a unit. The
V fr : ' C
U
L
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length of the letters is measured vvith
t / '/ >
■
■
“■****;' > * /^^ /^ *yyy//
reference to the length of a dot; that is,
the diagonal measure from corner to corner.
Thus, the simple system of lines consisting
of dots creates a geometry that vvins the
admiration of the beholder. İn any piece
of vvriting that is regarded as a vvork of
calligraphy the length of the lines and the
spaces betvveen them are calculated by
Resim/Picture 9
means of dots. Calligraphers may not alvvays adhere too
Mustafa Râkım Efendi’nin bir öğrencisi için yazdığı, iki
strictly to these measurements, vvhich emerged in a long
harfin bitişme şekillerini gösteren (müfredât) sülüs-nesih
meşki, sw/ms harfleri lâl mürekkebiyle ölçülendirilmiştir time as a result of the search for beauty, but vvhen they
deviate from the norm, they do not do so arbitrarily.
(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi).
Othervvise, the proportions the scripts have attained
A thuluth-naskh meşk by Mustafa Rakım Efendi vvhich he vvrote
över the years will be distorted.
for one of his pupils. This meşk isa mufradât (letters incombination
İn the art of calligraphy, aesthetic concepts are
vvith one other letter). The letters in thuluth vvere delineated
expressed only by black lines on a slightly colored
vvith red ink of ruby color. (Topkapı Palace Museum Library).

Resim/Picture 11
Hâfız Osman’ın 1093/1681 tarihli sülüs - nesih kıt’ası
(İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi).
A kıt'a in thuluth-naskh dated 1093/1681 by Hâfız
Osman (İstanbul University Library).

olduklarını da bu vesileyle belirtmeliyiz. Hâfız Osman
vâdisindeki sülüsü celî olarak yazmakta kendi devrine
kadar erişilmemiş bir mertebeye gelen Mustafa Râkım
(1757-1826) da ayrıca ressamlığıyla tanınır (Resim 12) ve
onun yazı tavrı Sâmi Efendi (1838-1912) eliyle (Resiml3)
daha da gelişerek zamanımıza kadar intikâl eder. Celî
sülüsün karşılıklı getirilmesinden doğan ve farklı bir hat
nev’i sayılmayan müsennâ (aynalı) yazı da Türk zevkine
hayli uygun gelmiştir (Resim 14).
Osmanlılar’ın sanat icrâsı için en ziyâde
benimsedikleri sülüs, mushaf yazımına tahsis
ettikleri nesih ve icâzetnâmelere mahsus nkâ”
(;icâzet) yazıları da Hâfız Osman yolunun devamı
olarak XIX. yüzyılda Kadıasker Mustafa izzet

Resim/Picture 12

|

Aynı zamanda ressam olan Mustafa Râkım kağıdın
bir yüzüne papağanı çizdikten sonra diğer yüzüne
de “Ey lütuflarının nasıl belireceği bilinmeyen
Allahım! Bizi korktuğumuzdan emin eyle”mânâsına
gelen duâyı dehâsına yaraşır biçimde bu kuşun
çizgilerine göre istiflemiştir (Derman Arşivi).
Mustafa Râkım, who was at the same time a
painter, drew a parrot figüre on one side of the
paper and, on the other side, he composed
the follovving prayer inside the drawing: "Oh
Lord vvhose divine favor has no boundary! May
you render us safe from what we fear". The
composition is a manifestation of his genius.
(Archives of Derman).
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background. VVestern painters vvere interested in and
inspired by this art since this kind of expression is not
seen in other letter systems. From this vievvpoint,
calligraphy should not be considered as a simple vvork
belovv the level of dravving. On the contrary, it is a highly
artistic product that is beyond dravving. İn calligraphy,
each letter by itself is an expression of absolute beauty.
Each letter is vvritten differently according to its position
in the beginning, in the middle or at the end of the
word (illustration 5) and some letters can be elongated.
Calligraphers arranged the letters in different vvays and
created charming compositions (illustration 6). The
letters of the Latin alphabet are static and the alphabets
of the Far Eastern countries consist of separate groups
of letters made of aesthetic lines. Islamic calligraphy is
superior to these alphabets in regard to the harmony of
the letters. İt is indeed a separate, distinct and original
art form. The use of calligraphy in daily life as a means
of reading and vvriting led to the development of aesthetic
concepts in the minds of people. The measurement
system of the letters led to a sense of orderliness.
The art of calligraphy emerged and developed by
way of imitation. Therefore, in the beginning, the pupil
did his best to emulate his master and the school to

vvork. Thus, the imitated vvork looks precisely the same
as the original, but, in imitative calligraphy, it should be
noted, the original vvas never copied by tracing
(illustration 7). The pupil receives his certificate
(icazetname) from his master after having emulated an
old master's vvork (illustration 8).
The most important elements in making calligraphy
an art the pupil vvho learns it from his master by an
example (meşk) (illustration 9) and the reed pen. The
vvay a calligrapher holds it and turns it in his hand and
the vvay he applies the nib of the pen to the paper
determines the excellent arrangement of the letters or
the letter groups. The vvidth of the pen's nib is determined
for every kind of script. (For example, approximately 1
mm. for naskh and 2-2,5 mm. for thuluth and ta'lîq).
When it is larger, the script is called jalî.

Resim/Picture 13
Sâmi Efendi’nin ihtiyarlığında zırnık mürekkebiyle yazdığı
enfes bir celî sülüs taslağı (Derman Arşivi).
An outline vvritten vvith yellovv arsenic ink in splendid jalî
thuluth by Sâmi Efendi in his old age. (Archives of Derman).

V

vvhich his master belonged. But, in later centuries, each
nevv calligrapher preferred to express his ovvn artistic
identity. A calligrapher, vvho has reached this point,
considered it an honor to emulate his ovvn master or an
old master and to acknovvledge this in his vvork. İn
imitation, the calligrapher registers the piece to be copied
in his memory and copies the vvork on paper as if he
vvere taking a photograph. One sees several specimens
of imitated vvorks in the art of Turkish calligraphy. İn
fact, imitation is much more difficult to achieve than
one can imagine. The calligrapher thoroughly examines
the style of the master before he starts to emulate his

Although there have been several kinds of scripts
in Islamic civilization, the Ottoman taste selected those
vvhich vvere most suitable for artistic usage. These are:
Thuluth, jalî tuhuluth, naskh, riqâ, (icazet), ta'lîq, dîvvânî,
jalîdîvvânî, riq'a (handvvriting) and the tuğra. Calligraphy
reached perfection in the Seljukid and the Ottoman
periods until about the end of the fifteenth century.
Hovvever, concerning the style, it stili depended on the
developments during the Abbasid period. İn this regard,
Yâqût al-Musta'simî (d.1298), the great figüre vvho lived
in Baghdad in the thirteenth century, identified the
aqlâm-i sitta or six pens (thuluth-naskh-muhaqqaq-rayhânî-

,

Türk Hat Sanatı: İncelikleri ve Bediî Değerleri
M. IĞIR DERMAN

Resim/Picture 14

I

Mustafa Halim
Özyazıcı’nın (1898-1964)
celî sülüs le müsennâ istifi:
“Men dakka dukka”
(=Çalma kapıyı; çalarla
kapını). 1384/1964 tarihli
levhanın tezhibi. F. Çiçek
Derman’ındır (Derman
Arşivi).
A mirror-image
composition dated 13841964: "Men dakka dukka"
(Don't cause trouble or
you will have trouble). The
illumination vvas done by
Mrs. Çiçek Derman
(Archives of Derman).

(1801-1876) ve Mehmed Şevki (1829-1887) efendiler gibi
iki büyük üstadın elinde farklı üsluplarda nihâî şeklini
almıştır (Resim 15-Resim 16).
Osmanlı kültüründe müstesnâ yeri olan bir başka hat
nev’i de taliktir. Aslı İran’da nesta’lîk adıyla bilinen ve XV.
yüzyıldan beri Osmanlılar’da görülen bu yazı -sülüs ile
celî sülüsün haşmetine mukabil- nârin yapısıyla, XVII. asrın
ortalarına yaklaşırken İstanbul’da daha da yayılmaya
başlamış; harekesiz yazıldığı cihetle, edebî metinlerde ve
meşihat dâiresinde tercih edilmiştir. XVIII. yüzyılın son
çeyreğine kadar İran’ın mâruf hattatı Mîr Imâdü’l-Hasenî
(1564-1615) vâdisinde yazılıyorken, sağ tarafı felçli olduğu
için sol eliyle eser veren Yesârî Mehmed Es’ad (?-1798),
Osmanlı’ya has bir ta’lîk üslûbunu İmâd’ın yazılarından
seçerek bulmuş (Resim 4), oğlu Yesarîzâde Mustafa İzzet
(?-1849) bu tavrı daha da millileştirmiştir (Resim 17). Hele

onun elinden çıkan celî ta’lîk binâ kitabelerinin seyrine
doyulmaz. Bu yazı da evvelce anılan Sâmi Efendi’de kemâl
noktasını bulmuştur (Resim 18).
Devlete mahsus yazılardan tuğra (Resim 7), dîvânî
ve celî dîvânînin (Resim 19) de gelişmesini XIX. yüzyılda
tamamladığını belirttikten sonra, başladığımız noktaya
dönersek: Osmanlı hattatları,
1)
Batidan tesir almamakla benliğini koruyabilen
hat sanatını, “üstad-talebe” mânevi ilişkisiyle öğreterek
-maddî karşılık beklemeksizin- yeni nesillere aktarmayı
asırlarca sürdürebildikleri;
2)
“Allah güzeldir, güzelliği sever” hadîsini (Resim
18) her harfinde yaşayarak yazmanın neticesi, “mutlak
güzellik” kavramını bu yazının çizgilerinde yakaladıkları
için, onların torunları bugün “Türk Hat Sanatı”
diyebilmenin hazzını duyuyor.
ar ıî
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tawqî'-riqâ') and laid down their rules. After his death,
his pupils carried on his vvork in Anatolia as vvell. Hovvever,
after 1485, Şeyh Hamdullah of Amasya (1429-1520)
selected the best letters in Yâqût's vvorks and stamped
the Turkish influence on the aqlâm-i sitta in İstanbul.
Aftervvards, the "Şeyh's style" became vvidespread in
the Ottoman lands (illustration 2). İn the sixteenth
century, another calligrapher by the name of the Ahmed
Karahisârî (1469-1556) attempted to revive Yâqût's style
(illustration 10), but this attempt did not last for more
than a generation of calligraphers. During the last quarter
of the seventeenth century, Hâfız Osman (1642-1698),
another great calligrapher, found his ovvn style by the
aesthetic evaluation of Şeyh's calligraphic vvorks
(illustration 7,11). Before long, muhaqqaq and rayhânî
vvere eliminated from the aqlâm-i sitta because these
scripts had fevv curved and rounded letters and they
pointed angles such as the kûfî since the rounded lines
vvhich characterized Ottoman architecture vvere also
dominant in calligraphy.
Until the sixteenth century, the tawqî' script, vvhich
is similar to thuluth, was used in official correspondence.
From then on, it was replaced by tvvo Turkish scripts
called dîvvânîand jalî dîvvânî(here the vvord ja lîdoes not
denote the size of the script). Thus, only three scripts in
the aqlâm-i sitta vvere used by the Ottomans. Among
them, the ones that are most suitable for artistic usage
are thuluth and jalî thuluth. The latter is vvritten vvith a
pen of a very vvide nib so that it can be read from a
distance. Although calligraphy is generally vvritten on
lines, in jalî thuluth the calligrapher has to arrange a
composition (illustration 6), namely, letters and vvords
are composed one above the other according to a
principle. İn the composition, the letters and vvords are
generally arranged from the bottom to the top in tvvo
or three layers. İn order to avoid any misreading of the
Our'anic verses, the Ottoman calligraphers took great
care about composing the vvords and letters correctly.

Resim/Picture 15
Kadıasker Mustafa İzzet
Efendi’nin Ayasofya Câmii
için yazdığı çapı 7,5 m. olan
levhalardan biri (1275/1859).
One of the plates dated
1275/1859 vvhich Kâdıasker
M u stafa İzzet Efendi
calligraphed for Ayasofya
Mosque. The diameter of
the plate is 7,5 m.

İn fact, they vvere more careful in this regard than other
Müslim nations vvhose native tongues vvere Arabic. Let
us note that calligraphers vvho vvere trained in dravving
vvere more successful in arranging compositions. Mustafa
Râkım (1757-1826), vvho reached an unprecedented
level in calligraphing thuluth in its jalî form according
to the style of Hâfız Osman, was also knovvn as a painter
(illustration 12). Mustafa Râkım's style in calligraphy vvas
further developed by Sâmi Efendi (1838-1912) (illustration
13) until it reached the present day. The Turks also used
the mirror image (muthannâ) form in vvhich the same
tvvo passages in jalî thuluth vvere facing one another and
intersecting in the middle. İt vvas not regarded as a
separate kind of script, hovvever (illustration 14).
The Ottomans mostly used the thuluth in artistic
vvorks, they devoted the naskh to mushaf vvriting, and
the riqö' (icazet) script to vvriting the icâzetnâmes. İn the
nineteenth century, tvvo Ottoman calligraphers by names
of Kâdıasker Mustafa izzet (1801-1876) and Mehmed
Şevki (1829-1887) Efendis interpreted Hâfız Osman's
vvorks in different vvays until the present day and perfected
those types of the aqlâm-i sitta vvhich are stili used today
(illustration 15-16).
Ta'lîq is another important script in Ottoman culture.
İt originated in Iran by the name of nasta'lîq and the
Ottomans used it from the fifteenth century onvvards.
Contrary to the grandeur of thuluth and ja lî thuluth,
ta'lîq has a delicate appearance and it became vvidespread
in İstanbul tovvards mid-seventeenth century. Since it is
vvritten vvithout vovvel markers, ta'lîq vvas preferred in
literary texts and in the office of the Şeyhülislam. Until
the last quarter of the eighteenth century, ta'lîq vvas
vvritten in İstanbul according to the style of the renovvned
Persian calligrapher Mîr Imâd al-Hasanî (1564-1615).
Later, Yesârî Mehmed Es'ad (d. 1798), vvho vvas paralyzed
on the right side and had to vvrite vvith his left hand,
found a nevv method for vvriting ta'lîq by choosing vvhat
appealed to his taste from among the letters and vvords

Resim/Picture 17
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin
İstanbul’da Fatih Câmii yanındaki
karakol binası için yazdığı celî ta’lîk
kitâbe, ortada Sultan II. Mahmud’ın
tuğrası görülüyor.

I

An inscription in jalî ta'lîq vvhich
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi
calligraphed to be placed on the
façade of the poliçe station near
Fatih Mosque. İn the middle is
seen Sultan Mahmud ll's tuğra.
of Imâd (illustration 4). Yesârî's son Yesârîzâde Mustafa
izzet (d.1849) adopted this style to the Ottoman taste
(illustration 17). His inscriptions in jalî ta'lîq on buildings
are of unsurpassed beauty. This script reached perfection
at the hands of Sâmi Efendi (illustration 18).
The development of tuğra (illustration 17), dîwânî
and ja lî dîwârıî (illustration 19), vvhich vvere used in
official state correspondence, vvas completed in the
nineteenth century. Let us note that there are some
reasons vvhich account for the continuous development
of c a llig ra p h y until the tvventieth cen tu ry:
1. Among the branches of Islamic art, there is no

art in Europe comparable to calligraphy, hence perhaps
it is the only art that escaped VVestern influence. The
Ottoman calligraphers transmitted this art to their
students and to the next generation throughout the
centuries on the basis of a firm method of teaching and
vvithout expecting money in return.
2.
İn line vvith the tradition of the Prophet to the
effect that "God is beautiful and loves beauty" (illustration
18), the Ottoman calligraphers felt the concept of
"absolute beauty" in every line of calligraphy. Therefore,
today their grandchildren are delighted to be able to
mention "the art of Turkish calligraphy". « »

ssim/Picture 16

ehmed Şevki Efendi’nin celî muhakkak,
lî sülüs ve nesih hatları ile yazdığı ve
lâm Peygamberi’nin hâricî ve ahlâkî
.sıflannı anlatan “hilye-i nebevi levhası”
282/1866 tarihli, Kahire M illî
iitüphanesi).

hilye levha or panel in jalî muhaqqaq,
lî thuluth and naskh by Mehmed Şevki
endi. A description of the Prophet is
ritten on these panels. (D ated
282/1866, National Library of Cairo)

Resim/Picture 19
T uğrak e ş İs m a il H akkı
Altunbezer’in zer-endûd (=sürme
altın) olarak yazdığı celî dîvânî
levha: “Elde altun bileziktir sanat
/ Ki verir ehline feyz ü rifat”.
A levha in jalî dîvvânîoverlaid vvith
gold by Tuğrakeş İsmail Hakkı
Altunbezer: "Elde altun bileziktir
san'at/ Ki verir ehline feyz ü rif'at=
One can rely on a craft in ali
circumstances to earn one's living.
Thanks to it, one prospers and
gains eminence" (Topkapı Palace
Museum Library).
F o t o ğ r a f l a r / P h o to g r a p s :
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Resim/Picture 18

Sâmi Efendi’nin celî ta’lîk hattı ile “Allah güzeldir, güzelliği
sever” hadîsi (Türkpetrol Vakfı Kütüphanesi).
The vvork in jalî ta'lîq by Sâmi Efendi depicting the hadîth:
God is beautiful and loves beauty". (Türkpetrol

Serap Leloğlu-Ünal*
Topraklarının büyük bir kısmı Karakum Çölü üzerinde
yer alan, bugün 4,5 milyona yakın bir nüfûsa sahip olan
Türkmenistan Orta Asya’da küçük bir ülkedir. Savaşlar
ve bağımsızlıklarım yitirmek gibi her türlü baskıya karşılık,
yüzyıllarca geleneklerine bağlı bir millet olarak yaşayan
Türkmenler, bu geleneklerini günümüzde de yaşatmaya
çalışmaktadırlar.
Türkmen kültürünün önemli bir parçası olan halı,
yüzyıllar boyunca renk, teknik ve motif özelliklerini
yitirmeden günümüze ulaşmıştır. Boy özelliklerine göre
gruplanabilen Türkmen halıları zengin bir motif dünyasına
sahiptir. Halı Bakanı sayın Ogulnabat Meredova’nın “ezber
elli gelin kızlar” olarak tanımladığı dokumacılar,
çevrelerinden gördüklerini, halk hikayelerini ya da duygudüşüncelerini bu halılara yansıtırlar. Türkmen halkının
bir sevgi ve şevkat yumağı alünda birleşmesini sağlayan,
gelenek, görenek ve inançları benliğinde taşıyan halı, aynı
zamanda devlet sembolü olarak bayraklarında da yer alır.
Türkmen halılarına önce “Buhara Hanlığı” sahip
çıkmış. Türkmenistan’ın çeşitli bölgelerinden getirilen
halıların Buhara pazarında satılmasını sağlamış. İşte bu
nedenle hâlâ, Türkmen halılarının bir bölümü, özellikle
Tekelerin “Kuşlu Göllü” halıları Buhara halısı olarak bilinir.
Daha sonra Ruslar sahip çıkmışlar. Bölgede dokuttukları
halıları başka yerlerde pazarlamışlar. Bir anlamda halıcılığa
destek olmuşlar ama kendi sergilerinde sergilemişler,
kendi maddî çıkarları için kullanmışlar, dolayısıyla
kendilerine maletmişler. Bugün, çok şükür, Türkmenler
bağımsızlar ve kendi kültürlerine sahip çıkabiliyorlar.
Türkmen halkının hayatında önemli yeri olan halı
için Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bir müze
kurulmuştur. Türkmenistan Halı Müzesi adlı bu müze 20
Mart 1993 yılında kurulmuş olup, beş yıldır faaliyet
göstermektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurat
Türkmenbaşı’nın emri ile kurulan müze, Aşkabat’ın en

Resim/Picture 1
Türkmenistan Halı Müzesi.
Türkmenistan Carpet Museum

işlek caddelerinden olan Köroğlu Caddesi üzerindeki,
daha önce ticarî amaçla kullanılan bir bina içine
yerleşmiştir. îerleşmeden önce güveye karşı bir önlem
olarak bütün bina mermer kaplanmıştır.
Bugün müzenin koleksiyonunda yaklaşık 1000 kadar
halı ve halı ürünleri bulunmaktadır. Hepsinin düzenli
olarak envanterlerinin yapıldığı söylenmekle birlikte
envanter defterlerini görmemiz mümkün olmadı.
Halılar, Müze’ye satın alma yolu ile gelmektedir.
Ayrıca, Türkmenistan’da yurt dışına halı çıkarmak yasak
olduğu için gümrükte el konan halılar da müzeye
gönderilmektedir. Bunların yanısıra, el dokuma
fabrikalarında dokunmuş halılardan en iyileri seçilerek
müze koleksiyonuna aktarılıyor.
Müze Müdürü Tuvakbibi Durdiyeva, koleksiyon
larında çok sayıda halı ve halı ürünleri olduğu için hepsini
sergileyememekten şikayetçi idi. Ancak güzel bir yol
bulmuşlar. Müze’de düzenli aralıklarla sergiler değişiyor.
Bir süre torbalar, daha sonra ensiler, bir süre sonra
kapılıklar sergileniyor. Böylece koleksiyondaki diğer
kıymetli parçalarda ilgilenenlere takdim edilmiş oluyor.
Mayıs ayında Müze’de halı ve ensilerden meydana gelen
480 parça sergileniyordu.
Müze binası, bir arakat ile iki asıl kata sahiptir. Bu
katlarda sergiler boylara göre düzenlenir. Girişin de olduğu
alt katın sol tarafında Hazar ve Daşhovuz vilayetlerinde
oturan Yomutlann ve sağ tarafında ise Ersarilerin halıları
sergilenmektedir. Bu katta ayrıca, “akyüp” denilen
kabartma halı ürünleri vardır. Çadırların kenarlarına
*

* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
ar ış 1 1 1 / 1 1 s ?

(îpetsin
Aşkabat
Sera p Lelo ğ lu -Ü n al*
Türkmenistan is a small country in Central Asia, the
population of vvhich is approximately 4.5 million, today,
and the majör part of the lands of vvhich lay in Karakum
desert. Turkomans, vvho have alvvays been a nation
deeply attached to traditions, for centuries, in spite of
every kind of oppression undergone through the years,
such as vvars and loss of independence are stili trying to
maintain these traditions.
Turkoman carpet, a significant part of Turkoman
culture, has reached our time vvithout any loss in its
characteristics in color, motif and technique. Turkoman
carpets, vvhich can be grouped according to their sizes,
posses a rich variety of motifs. The vveavers, defined as
"memory-handed brides" by the Turkoman-CarpetUnited Minister Ogulnabat Meredova, reflect vvhat they
see around them, legends or their thoughts-feelings on
the carpets. Carpet, vvhich provides the unity of Turkoman
*

* Specialist, Atatürk Cultural Çenter.

Resim/Picture 2
Türkmenistan Halı Müzesi alt
kattaki sergi salonu.
Exhibition hail on the first floor of
the Museum.

Resim/Picture 3
Türkmenistan Hah Müzesi üst
kattaki sergi salonu ve Türkmen
çadırı.
Exhibition hail on the second
floor of the Museum and the
Turkoman tent.
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Resim/Picture 4
Türkmenistan Halı Müzesi’nde sergilenen "Onurga Göllü" Ersari halısı.
Ersari Carpet vvith ' Onurga Göl' exhibited in Türkmenistan Carpet Museum.

gerilmek amacı ile yapılan bu parçalar, çok eziyetli bir iş
olan keten üzerine kıl çivi ile dokunurdu.
Ara kat binaya sonra ilâve edilmiş olup, sadece Teke
boyuna ait büyük halı yer alır. Bu halı, 264 metrekare
olup, 1941’de Moskova’nın kültür yılı ilân edilmesi üzerine
dokunmuştur. ‘Türkmen’in Kalbi” adını taşıyan ve sekiz
ayda dokunan hah bu yıla kadar dünyanın en büyük halısı
sayılıyordu. Bu yıl 38 dokuyucu tarafından dokunan ve
Türkmenistan’a bağımsızlığı kazandıran Cumhurbaşkanı
Sayın Saparmurat Türkmenbaşı’nın adı ile anılan halı, 266
metrekare olup, günümüzde dünyanın en büyük halısı
sayılır. Müze’nin üst katında ise, en kalabalık boylardan
olan ve Ahal ve Merv vilayetlerinde oturan Tekelerin
halıları sergilenir. Bu katta ayrıca iki adet “iki yüzlü halı”
vardır. Müze’de çalışan mihmandarlar, çok ince dokunmuş
olan bu kıymetli halılar ile ilgili hikayeyi şu şekilde
anlatırlar: “Türkmenistan’a sefer düzenleyen İran Şahı
Türkmen halılarına hayran kalmış ve dönerken birçok
dokumacıyı savaş esiri olarak İran’a götürmüş. Orada, en
güzel halıyı dokuyan dokumacıları serbest bırakacağını
söyleyerek, dokumacılık işine devam etmelerini istemiş. Bir
süre sonra dokumacılardan biri dikey tezgâhta iki yüzlü
halıyı dokuyarak Şah’a sunmuş. Halıyı çok beğenen Şah,
bir daha aynı tür bir halı dokuyamaması için dokumacının
gözlerini oydurmuş. ”
Üst katta ayrıca bir de Türkmen çadırı kurulmuştur.
Bütün çadır içi dekorasyonu ile sergilenen bu çadır, halk
bilim araştırmacılarına da ipuçları vermektedir.

Genellikle 19. ve 20. yüzyıla tarihlendirilen halı ve
halı ürünlerinin bulunduğu Müze’nin en eski halısı 17.
yüzyıla tarihlendirilen Merv’den gelmiş bir Teke halısı ile
gene 17. yüzyıla tarihlendirilen bir Salur Ensisidir.1
Sayın Durdiyeva, zaman zaman yurt dışı sergilerine
katıldıklarını da belirtti. Bunlardan Türkiye’deki, TÎKA
ile Türkmenistan Hükümeti’nin ortak bir çalışması sonucu
gerçekleştirilen 1994 yılında İstanbul Askerî Müze’de
açılan sergi idi.
Aşkabat’taki zengin halı koleksiyonuna sahip bir diğer
müze, Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’dir.
Ne yazık ki, müzenin kuruluşu ile ilgili bir bilgi edinemedik,
ancak, bağımsızlıktan öncede bu müzenin varlığından
haberdarız ve Türkmenistan Halı Müzesi kurulurken, bu
müzedeki halılardan götürüldüğünü biliyoruz .2
Geniş bir bahçe içinde yer alan Müze binası tek katlı
olup, genellikle kazı buluntularından meydana gelen büyük
bir koleksiyona sahiptir. Birkaç odayı dolduran, kazılardan
ele geçirilmiş seramik ve taş parçalar Türkmen tarihine
ışık tutacak niteliktedir. Bunların yanısıra 500’den fazla
1 Ensi, çadırın kapısına asılan düz halıdır. Özel günlerde
asılan bu halı, üzerindeki motiflere göre günün anlamını
vurgulardı. Bir örnek vermek gerekirse, üzerinde kopuz motifi
olan ensiler, kutlamalarda ya da düğün törenlerinde asılırdı.
2 Bu yazı çerçevesinde Türkmenistan Millî Tarih ve
Etnografya Müzesi’nin deposunda saklanan halılardan bir
kısmının fotoğrafım yayınlıyoruz. Bunların içinden bir kısmı hiç
değilse araştırmacıların işine yarar diye düşünüyoruz.
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people in a sense of love and sharing and vvhich carries
traditions and believes in its character also exists on their
flag as a symbol of State.
The ovvnership of Turkoman carpets has been
claimed first by the "Buhara Khanate". The carpets
broughtfrom various regions of Türkmenistan have been
sold in Buhara markets. This is the reason vvhy a group
of Turkoman carpets, especially the "Kuşlu Göllü" carpets
of the Tekes, are knovvn as Buhara carpets. They have,
then, been claimed to be ovvned by the Russians. They
have sold the carpets, vvhich they had vvoven in the
region, in different places. Even though they have given
support to carpet-vveaving in a sense, they have, at the
same time, exhibited the carpets in their ovvn exhibitions,
used them for their ovvn financial benefits
and consequently claimed the possession
of this art of carpet vveaving. Today, being
independent, the Turkomans can stand up
for the culture, vvhich actually belongs to
them.
Türkmenistan Carpet Museum has
been opened in Aşkabat, the Capital of
Türkmenistan, on 20 March 1993, for
carpets vvhich hold an important place in
the lifes of Turkoman people; and this
Museum has been carrying out its activities
ever since. This Museum has been
established in a building, previously used
for commercial purposes, located on
Köroğlu Street, one of the busiest streets
of Aşkabat, upon the order of President
Saparmurat Türkmenbaşı. The vvhole
building has been covered vvith marble
before setting in, as a precaution against
moths.
Today, there are about 1000 pieces in
the collection of the Museum. Even though
it is said that regular inventories are kept,
it has not been possible for us to see the
relevant records.
The carpets are collected by means of
purchasing Besides, since it's forbidden to
take carpets out of Türkmenistan, those
that are confiscated by the customs are
also sent to the Museum. Other than these,
the best samples vvoven in the handvveaving factories are also included in the
collection of the Museum.
The Director of the Museum Tuvakbibi
Durdiyeva vvas complaining about not
being able to exhibit the vvhole collection
due to the lack of space. Hovvever, they
have found a good solution of changing
the contents of the exhibition in regular
intervals. This vvay, ali the precious pieces
of the collection are displayed and have

Resim/Picture 5
Türkmenistan Halı M üzesi’nde
sergilenen Teke boyuna ait bir kapılık.
A door-top belonging to Teke,
displayed in the Museum.

Resim/Picture 6
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Türkmenistan Halı Müzesi’nde sergilenen Akşabat
Halı Fabrikasında dokunmuş bir halı. “Kuşlu göllü”
bu Teke halısı 310x1.96 m. ölçülerindedir.
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A carpet vvoven in the Aşkabat Carpet Factory,
in display in the Museum. The dimensions of this
"Kuşlu Göllü" (vvith bird & lake) Teke carpet are
3.10x1.96 (m).
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hah ve hah ürünlerinden meydana gelen zengin
koleksiyonunun küçük bir bölümü ne yazık ki tek bir
odada sergilenmektedir. Müze’nin en eski halı ürünü, 18.
yüzyıl sonundan gelen bir Salur ensisidir.
Her iki müzede de halıların en fazla 17. yüzyıl
ortalarına tarihlendirilmiş olması dikkat çekiciydi. Çünkü
biliyoruz ki, Avrupa ve Amerika müzelerinde daha eski

Resim/Picture 7
Türkmenistan Halı M üzesi’nde
sergilenen bir kapılık.
A door-top displayed in the Museum

dönemlere tarihlendirilebilen Türkmen halıları mevcuttur.
Türkmenistan’daki araştırmalanmız sırasında, yetkililerden,
bağımsızlıktan önce Rusların eski halıları Moskova ve
Petersburg müzelerine gönderdiklerini öğrendik. Bu
halıların bir an önce geriye iadesi için girişimlerin
başlaülması, Türkmen kültür tarihinin bütünlüğü açısından
elzem olduğu kanısındayız. »
arış ı n

İ

Carpets İn Aşkabat Museums
SERAP LELOCLU-ÜNAL

the chance to get the attention they deserve. 480 pieces
consisting of carpets and ensis vvere on display in the
Museum in May.
The Museum building has tvvo main floors and one
mezzanine floor. The exhibitions are arranged on these
floors according to the sizes of the carpets. On the left
side of the first floor, vvhere there is also the entrance,
the carpets of the Yomuts, inhabiting the cities of Hazar
and Daşhovuz; on the right side of the same floor, the
carpets of Ersaris are displayed. Embossed carpets called
"akyüp" are also exhibited on this floor. These pieces,
produced for stretching on the sides of tents, are made
by vveaving on linen vvith kıl çivi (a kind of very thin
n id d le ), vvhich is an ex trem ely tirin g task.

Resim/Picture 9
Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’nin
deposundan “Armanlı Göllü” bir Ersari halısı. 19. yy.
başında Kerki’de dokundu bu halı 189x1.33 m.
ölçülerindedir (Env. no. 581).
An "Armanlı Çöllü" Ersari carpet from the stores of
Türkmenistan National History & Ethnography Museum.
VVoven in Kerki in the beginning of the 19th century. İts
dimensions are 1.89 x 1.33 (m ) (Inv. no. 581).
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Resim/Picture 8
Türkmenistan M illî Tarih ve Etnografya Müzesi.
Türkmenistan National History and Ethnography
Museum.
Türkmenistan National History & Ethnography Museum.
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Resim/Picture 10
Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’nin deposundan bir Ersari halısı. 18.
yüzyıla tarihlendirilen bu hah 72x32,5 cm. ölçülerindedir (Env. no. 785).
An Ersari carpet from the stores of Türkmenistan National History & Ethnography Museum.
The dimensions of the carpet dating back to 18th century are 72x32.5 (cm) Inv. no. 785).

Resim/Picture 11
Türkmenistan Millî Tarih
ve Etnografya Müzesi’nin
deposundan Salur Ensisi.
18. yy. sonuna

tarihlendirilen bu ensi
147x176 cm. ölçülerindedir

(Env. no. 319).
A Salur Ensi from the stores
of Türkmenistan National
History & Ethnography
Museum. 18th century,
147x 176 (cm)
(Inv. no. 319).

Resim/Picture 12
Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’nin
deposundan bir namazlık 108x134 cm. ölçülerindedir
(Env. no. 321).
A prayer rug from Türkmenistan National History &
Ethnography Museum. 108 x 134 (cm) (Inv. no. 321).

Only the big carpet belonging to the Teke elan is
placed on the mezzanine floor vvhich is added to the
building aftervvards. This 264 sq.m. carpet has been
vvoven upon the announcement of 1941 as the year of
culture in Moscovv. This carpet named "the heart of the
Turkoman" vvhich had been vvoven in eight months had
been considered as the largest carpet in the vvorld up
to this year. The carpet vvoven by 38 vveavers and vvhich
is named after President Saparmurat Türkmenbaşı, vvho
has gained the independence for Türkmenistan is 266
sq.m. and it is considered to be the largest carpet in the
vvorld, today. On the second floor, the carpets on display
are those of the Tekes, vvho constitute one of the most
populated elans, inhabiting the cities of Ahal and Merv.
There are also tvvo "tvvo faced carpets" placed on this
floor. The hosts vvorking in the Museum narrate as follovvs
the story concerning these very finely vvoven precious
carpets: "The Persian Shah attacking Türkmenistan
admires the Turkoman carpets and returning home, he
takes vvith him many carpet vveavers as prisoners of war.
There, he teli them that he vvill setfree the one to vveave
the best carpet and asks them to carry on vvith the art
of carpet-vveaving. After a vvhile, one of the vveavers
arış m
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vveaves the tvvo faced carpet on vertical loom, and
presents it to the Shah. The Shah likes the carpet so
much that he has the vveavers eyes burnt out to make
sure that he can never vveave anything similar again."
There is also Turkoman tent pitehed on the second
floor. This tent, exhibited vvith full inside decorations
also serves in giving hints to researehers of social sciences.
The carpets in the Museum generally date back to
19th and 20th centuries. The oldest pieces of the
collection are a Teke carpet from Merv and a Salur ensi,
both dating back to the 17th century. 1
Tuvakbibi Durdiyeva stated that they occasionally
participate to the exhibitions abroad, one of vvhich had
been the exhibition realized as a result of the Turkoman
Government, and opened in İstanbul Military Museum,
in 1994.
1
Ensi is the plain carpet hung at the doors of tents. This
carpets, hung on special occasions, used to emphasize the
meaning of the day by means of the motifs on them. For
example, Ensi's vvith kopuz (one-stringed guitar) motif used
to be hung on the occasions of celebrations or vvedding
ceremonies.
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Resim/Picture 13
Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’nin
deposundan bir Ersari halısı. Lebab vilayetinden gelen
hah 19. yy.’a tarihlendirilen bu hah 128x89 cm.
ölçülerindedir (Env. no. 594).
An Ersari carpet from the Türkmenistan National History
& Ethnography Museum. The carpet originated from
Lebab, dates back to 19th century. Dimensions: 128 x
89 (cm) (Inv. no. 594).
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Another museum possessing a rich carpet collection
in Aşkabat is Turkoman National History and Ethnography
Museum. Unfortunately, we could not collect any
information concerning the establishment of this
Museum; hovvever, vve knovv that this museum existed
even before the independence and some pieces had
been transferred from here to the Turkoman Carpet
Museum during its establishment2
The museum building is one-story high, located in
a large garden. This Museum ovvns a vast collection,
consisting mostly of findings from archeological
excavations. Ceramic and stone pieces obtained from
such excavations, vvhich are arranged in a couple of
room, can shed light on the Turkoman history. Other
than these, a rich collection consisting of more than
500 carpets and similar products is unfortunately
displayed in a single room only. The oldest piece of this
collection is a Salur Ensi of the end of the 18th century.

İt vvas interesting that the oldest carpets in both
museums dated back only to the middle of the 17th
century. We knovv that in the museum in Europe and
America, there exist carpets dating back to earlier periods.
Upon our researches in Türkmenistan, vve have come to
learn from the relevant authorities that the Russians had
sent the old carpets to museums of Moscovv and St.
Petersburg. W e believe th at the im m ediate
commencement of interventions for the returning of
such carpets is a must vvith regard to unity of the history
of Turkoman culture.

2
VVİthin the scope of this article, vve are publishing the
photographs of some of the carpets kept in the storage's of
Turkoman National History and Ethnography Museum. We
believe that a least some of them vvill prove to be very useful
for the researchers vvorking on the subject.

Resim/Picture 14
Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’nin deposundan “Güllü Göl” motifleriyle
bezeli bir Ersari çuvalı. 19. yy. sonuna tarihlendirilen bu çuval 176x94 cm. ölçülerindedir
(Env. no. 287).
An Ersari storage bag vvith "Güllü Göl" motifs. Dates back to 19th century and of 176
x 94 (cm) size. (Inv. no. 278).
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Resim/Picture 15

Resim/Picture 16

Türkmenistan Millî Tarih ve Etnografya Müzesi’nin
deposundan bir Saruk çuvalı. 19. yy.’a tarihlendirilen bu
çuval 92x128 cm. ölçülerindedir (Env. no. 180).

Türkmenistan MillîTarihve EtnografyaMüzesi’nin deposundan
bir Ersari gergisi (duvar halısı). 19. yy. sonuna tarihlendirilen
bu halı 123x206 cm. ölçülerindedir (Env. no. 178).

A Saruk storage bag. Dates back to 19th century and
of 92 x 128 (cm) (Inv. no. 180).

An Ersari vvall carpet from the Museum. 19th century,
123 x 206 (cm) (Inv. no. 178).

Resim/Picture 17
Türkmenistan M illî
Tarih ve Etnografya
Müzesi’nin deposundan
“Kerpiç G öllü” bir
Saruk kapılık. 20. yy.
başına tarihlendirilir.
A Saruk door-top from
the stores of the
Museum. 20th century.
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Halitanı te l Bir Bala;

Yard. Doç. Dr. Nalân Türkmen*
Türkmenler’in en fazla değer verdikleri eşyaların
başında hiç şüphesiz yarı göçebe hayat tarzları ile sembolik
bir bağ kuran ve onların her türlü ihtiyaçlarına cevap veren
zengin dokuma örnekleri gelmektedir. Türkmen kadını,
çadır içindeki bütün malzemeleri, kendi yetiştirdikleri
hayvanların yününden yararlanarak büyük bir özenle
dokumuştur. Türkmen halılarında görülen her motifin
kendine özgü bir anlamı vardır. Dokuduğu halıya sadece
duygu ve düşüncelerini katmakla kalmaz, günlük hayatının
vazgeçilmez unsurlarını da aktarır. Örneğin Türkmen
hayatının can damarını meydana getiren su ve sulama

teması, yaylak ve kışlaklarda kurulan çadırlar, ekonomik
hayatın temel taşını oluşturan hayvancılık, boylar arası
mücadeleler, dinî inanışlar günümüze kadar gelen eski
Türkmen halılannın kompozisyonunda hayat bulmuştur.
* Muğla Üniversitesi, Arkeoloji-SanatTarihi Bölümü Öğretim Üyesi.

Resim/Picture I
Türkmen-Salur torbası, XIX. yüzyıl. 17-22 Haziran 1993/7.
ICOC Hamburg-Berlin Halı Kongresinin Fuan (N.Türkmen).
Türkmen-Salur torbası, XIX. yüzyıl. 17-22 Haziran 1993/7.
ICOC Hamburg-Berlin Halı Kongresi'nin Fuarı (N. Türkmen).

A ssis. Prof. N alân T ü rk m en *
Rich vveaving samples are the most valuable possesions
of Turkoman people, vvhich respond to every need of
Turkoman people and form a symbolic link vvith their
semi-nomad life style. Turkoman vvoman vveaves ali
materials inside her tent vvith utmost care using vvool
of the cattles and sheep they are breeding. Each motif
observed on Turkoman carpets has a unique meaning.
They not only reflect feelings and thoughts on the carpet
vvoven but also transfer the vital elements of daily life.
For instance, vvater and vvatering theme being the vital
point of Turkoman life, tents pitched at mountain pastures
called 'yaylak' and at 'kışlak' vvhere Turkomans live in
vvinters, stock-breeding being the milestone of economic
life, stryggles among tribes and religious beliefs have
been beautifully reflected on the compositions of old
Turkoman carpets reached until today.
Some part of Turkoman motifs are knovvn vvith names
of the objects they have been shaped. İn other vvords,
they carry names of the objects they represent in a
stylised form. According to Ponomaryov, those stylised
patterns, generally related to superstition, are symbolical
and shovv such features as to magic and talisman1.
Furthermore, Turkoman vveavings have another motif
group that vve may name as religious motifs, vvhich can
be observed on funeral carpets as vvell as those carpets
vvoven particularly for children2.
VVith regard to the motifs, each Turkoman tribe have
formed a various groups reflecting their ovvn character.
Hovvever, they have kept the same Turkoman style in
terms of colour, composition and some ornamentation
details. İt is possible to determine original motifs used
by Turkoman tribes and their sub-groups through a
revşevv of residence areas of each tribe and based on
ethnographic and historical materials. Generally looking
at Turkoman carpets, it can be observed that their motifs,
arış ı ı i : i 9 9 7

including those vvith specific tribe characteristics, contains
several common features. This both shovvs us the motif
exchange betvveen the tribes and makes us follovv
historical tracks of those tribes either divided into several
sub-groups or combined.
Since the majority of motif names of Turkoman
carpets have reached today, vve can achieve the real
source tribe through determining vvhich motifs vvere
taken from vvhich tribe. For instance, motifs taken by
the Yomuts from the Tekes are called Teke motifs by the
Yomuts. Similarly, vvithin the vvorld of motifs of each
tribe, there are a lot of samples named same as the tribe
that created it. According to Moshkova, tribal motif
degeneration is observed mostly among the tribes lacking
organisational capacity and among those carrying foreign
elements. For instance, Ersarıs, having lived under the
sovereignty of Buhara Khanate for three hundred years,
mostly lost their tribal characteristics. Accordingly, Ersarıs
has had an understanding of vveaving consisting of
several foreign motifs, compared to other tribes3. Many
small vveavings for daily use such as bags, sacks, pillovvs
and saddlebags are pieces best reflecting the motifs
extraneous to traditional understanding of the tribe.
Since Turkoman vvoman, sometimes, added her ovvn
Creative povver to the vveaving, they could lose their
*
Department of Archeology & History of Art, the University
of Muğla.
1 O. Ponomaryov, "The Motifs of Turkoman Carpets- The
Salor, Teke and Sarık", Turkoman Studies l-Aspects of the VVeaving
and Decorative Arts of Central Asia, London 1980, s.31.
2 V.C. Moshkova, "Tribal Göl in Turkoman Carpets",
Turkoman Studies l-Aspects of the Weawing and Decorative Arts
of Central Asia, London 1980, s.18.
3 V.G. Moshkova, "The rug making of the Choudors, Igdrs
and Shiikh-Choudor rug items- On the origin of the Türkmen
Rug ornament" Oriental Rug Revievv, Vol. IV, No.9, Philadelphia
1984, s.24.

Orta As\a Türkmen Halılarına Genel Bir Bakış
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Resim/Picture 2
Türkmen-Teke halısı, XIX.
yüzyılın ortası.
Özel bir koleksiyon Oon
Thompson’dan).
Türkmen-Teke halısı, XIX.
yüzyılın ortası.
Özel bir koleksiyon (Jon
Thompson'dan).

Türkmen motiflerinin bir bölümü biçimini aldıkları
objelerin adıyla tanınmaktadır. Başka bir deyişle, stilize
bir formda temsil ettikleri objelerin adlarını taşırlar.
Ponomaryov’a göre, bu stilize edilmiş desenler, genelde
batıl inançlarla ilgili olup, simgeseldir. Büyü ve tılsımlara
ait özellikler göstermektedir.1 Ayrıca Türkmen
dokumalarında, dinî motifler olarak adlandırabileceğimiz
bir motif grubu daha vardır. Bu motifler cenaze halılarında
olduğu gibi çocuklar için özel olarak dokunmuş halılarda
da görülmektedir."
Motifler konusunda, her bir Türkmen boyu, kendine
özgü karakteri ile farklı gruplar oluşturmuştur. Fakat renk,
kompozisyon ve bazı süsleme detaylarında, aynı Türkmen
üslûbunu korumuşlardır. Etnografîk ve tarihî materyallere
dayanarak, her bir boyun yerleşim bölgeleri incelenerek,
Türkmen boylarının ve bunların alt gruplarının
kullandıkları özgün motifleri bulabilmek mümkündür.
Genel olarak Türkmen halılarına bakıldığında, çok belirgin
boy özelliklerine sahip olanlar dahil, hepsinin motifleri
birçok ortak unsurları içermektedir. Bu durum bize sadece
boylar arası motif alışverişini göstermekle kalmaz, aynı
zamanda birkaç alt gruba ayrılmış ya da birleşmiş boyların
tarihî izlerini takip edebilmemizi de sağlamaktadır.

Türkmen halılarında, motif
adlarının önemli bir bölümü
günümüze kadar geldiğinden,
hangi motiflerin hangi boydan
alındığını tespit ederek, asıl
kaynak oluşturan boya
ulaşabiliriz. Örneğin Teke
boyundan Yomutlar’a geçmiş
olan m otifler, Yom utlar
tarafından Teke motifi olarak
adlandırılır. Bunun gibi her
boyun kendine özgü motif
dünyasında, motifi yaratan boy
ile anılan çok sayıda örnek
mevcuttur. Moshkova’ya göre;
boylara özgü motif dejene
rasyonu, özellikle yabancı
unsurların yoğun olduğu boylar
ile organizasyon bozukluğu olan boylar arasında
görülmektedir. Örneğin, üçyüzyıl boyunca Buhara
Hanlığı’nın yönetiminde yaşanan Ersanlar, önemli ölçüde
boy geleneklerini kaybetmişlerdir. Buna bağlı olarak
Ersanlar, diğer boylara nispeten bünyesinde pek çok
yabancı motifleri barındıran bir dokuma anlayışına sahiptir.
Torba, çuval, yastık, heybe gibi günlük kullanıma yönelik
pek çok küçük dokuma, boyun gelenekli anlayışına yabancı
olan motifleri en iyi yansıtan parçalar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kimi zaman Türkmen kadını, kendi yaratıcı
gücünü de işin içine kattığından, boy geleneklerine olan
bağımlılıklarını da bir nebze olsun yitirebiliyorlardı.
Dolayısıyla boyun karakteristik dokuma geleneğinden de
uzaklaşabiliyorlardı.
# o

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

1 O. Ponomaryov, “The Motifs of Turkoman Carpets- The
Salor, Teke and Sarık”, Turkoman Studies I-Aspects ofthe Weawing
and Decorative Arts of Central Asia, London 1980, s.31.
2 V.G. Moshkova, “Tribal Göl in Turkoman Carpets”,
Turkoman Studies I-Aspects ofthe Weawing and Decorative Arts
of Central Asia, London 1980, s.18.
3 V.G. Moshkova, “The rug making of the Choudors, Igdrs
and Shiikh-Choudor rug items- On the origin of the Türkmen
Rug ornament” Oriental Rug Revieuı, Vol. IV, No.9, Philadelphia
1984, s.24.
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dependence to tribe's characteristics a tiny bit and,
accordingly, become distant from traditional vveaving
style.
The most important motif of Turkoman carpets is
'göl' having the meaning of stagnant vvater in Turkoman
language, as in Turkish language. Lake, used as the main
motif of tribe, is considered as if an emblem. Those
lakes, forming the symbol and totem of a tribe, have a
great importance in ethnographic and ethnological
terms. Each tribe vveave their own lakes onto their
carpets. İt is therefore that the lake becomes a
determinative element of the tribes. Moreover, some
sources claim that they were respected and used as flags
until the end of 18th century.4 Tribes that lost their
freedom, even if they continued their vveaving traditions,
vvove the lake motif not onto their carpets but onto
such small vveavings as bags and sacks as a simple
ornamentation figüre. Thus, this tribe deprived of using
and recreating its ovvn göl has used
göl motif of the tribe that has the
sovereignty, of vvhich contours make
us determine to vvhich tribe it
belongs.5 Hovvever, it is not possible
to realise it by looking at the
elements inside the göl. İn other
vvords, outside contours of the motif
has formed another göl of their ovvn.
Motif-related understanding of each
Turkoman tribe is determ ined
through a variety together vvith the
ornamentation elements inside
those contours.6 Animal figures
ornamented inside the göls, stylised
plant figures such as trees and flowers
and spirals are not determinative
elements used for determining to
vvhich tribe the lake belongs.
Salurs, considered as the oldest
and the most povverful tribe among
Turkoman tribes, have used Salur
lake as the main lake on their carpets
(Picture 1), vvhereas, Tekes vvove
Teke lake as the main lake motif
(Picture 2). Sarıks, a small Turkoman
tribe, until the end of 19th century,

Resim/Picture 3
Türkmen-Sank halısı, XIX. yüzyıl başı
Berlin Etnografya Müzesi Rickmers
Koleksiyonu (Robert Pinner’den)
Türkmen-Sarık halısı, XIX. yüzyıl başı
Berlin Etnografya Müzesi Rickmer:
Koleksiyonu (Robert Pinner'den)

made vveaving merely for responding to their ovvn needs.
Motifs observed on Sarık carpets, early samples of vvhich
rare, generally, are not unique to the tribe. Determinative
symbol of the tribe "demirci göl" or "omurga göl"
named as Sarık göl (Picture 3). Yomuts, sub-grouped as
Atabey, Caferbey, Ata, İğdır and Abdal, is one of the
biggest Turkoman tribes having developed their ovvn
carpet vveaving. Yomuts made use of such specific lakes
as "gepse göl" (Picture 4), "tırnak göl" and "cifte kartal".
Ersarıs, knovvn as a big Turkoman tribe, vvove "güllü
gölü" as the main göl on their carpets (Picture 5).
As knovvn, Turkoman people, like Turkish societies of
steppe culture in Internal and Mid-Asia, are societies
continuously moving betvveen their 'kışlak' and 'yaylak',
■----------------------------------------------4 V.G. Moshkova, a.g.m., London 1980, s.20.
5 V.G. Moshkova, a.g.m., London 1980, s.20.
6 Ulrich Schürmann, Central Asian Rugs, London 1967, s.24.
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Türkmenler’de de, Türkiye Türkçesi’nde olduğu gibi
“durgun su birikintisi” anlamında kullanılan “göl”, Türkmen
halılarının en önemli motifidir. Boyun ana motifi için
kullanılan göl, bir nevi amblem olarak nitelendirilmektedir.
Bu göller, bir boyun sembolünü ve totemini
oluşturduklarından, etnografık ve etnolojik bakımdan
büyük önem taşımaktadır. Her boy halılarına, kendi
göllerini dokumaktadır. Bu nedenle göl, boyların belirleyici
bir unsuru haline gelmiştir. Hatta kaynaklar, XVIII. yüzyılın
sonlarına kadar bayrak gibi kullanılıp, saygı gördüklerini
ifade etmektedir.4 Özgürlüğünü yitiren boylar; dokuma
geleneklerini devam ettirseler de, gölü halılarında değil
torba, semer gibi diğer küçük dokuma örneklerinde basit
bir süs unsuru olarak dokuyorlardı. Böylece kendi gölünü
kullanma ve yeniden yaratma hakkından yoksun bırakılan
boy, egemenliği altına girdiği boyun gölünü kullanarak,
onlara itaat ettiklerini gösteriyorlardı.5 Bir Türkmen
gölünün konturlanndan, hangi boya ait olduğunu tespit
edebilmek mümkündür. Fakat gölün içindeki unsurlara
bakarak bunu gerçekleştirmek imkânsızdır. Başka bir
ifadeyle motifin dış hatları, başlı başına bir göl
oluşturmaktadır. Bunların içindeki süsleme unsurları ile
birlikte çeşitlilik kazanarak, her Türkmen boyunun motif
anlayışını ortaya koymaktadır.6 Göllerin içini süsleyen
hayvan figürleri, ağaç ve çiçek gibi stilize edilmiş bitkisel
motifler, helezonlar, gölün hangi boya ait olduğunu
gösteren belirleyici unsurlar değildir.
Türkmen boyları arasında en eski ve en güçlü boy
alarak nitelendirilen Salurlar, halılarında Salur gölünü ana
göl olarak kullanırlarken (Resim 1), Tekeler’de Teke
gölünü ana göl olarak halılarında dokumuşlardır (Resim
2). Küçük bir Türkmen boyu olan Sarıklar ise XIX. yüzyılın
sonlarına kadar, sadece kendi ihtiyaçlarını gidermek için
dokuma işiyle uğraşmışlardır. Erken tarihli örneklerine
pek rastlanmayan Sarık halılarının motifleri büyük ölçüde
kendilerine özgü değildir. Boyun belirleyici sembolü ise
Sarık göl adı ile tanınan “demirci göl” ya da “omurga
göl”dür. (Resim 3) Atabey, Caferbey, Ata, İğdır, Abdal gibi
çok sayıda alt kollara ayrılan Yomutlar, kendi halı
dokumacılığını geliştiren en büyük Türkmen boylarından
biridir. Yomutlar “gepse göl” (Resim 4), “tırnak göl”, “çifte
kartal” gibi belli başlı gölleri kullanmışlardır. Büyük bir
Türkmen boyu olarak bilinen Ersanlar da, halılarında ana
göl olarak “güllü gölü” dokumuşlardır (Resim 5).
Bilindiği gibi, Iç ve Orta Asya’da bozkır kültürüne
mensup Türk topluluklarında olduğu gibi Türkmenler de,
konar-göçer hayat biçimlerinin bir gereği olarak yaylak
ve kışlak arasında sürekli hareket halinde olan
topluluklardı. Bu nedenle kolay kurulup sökülebilen yatay
dokuma tezgâhı kullanırlardı (Resim 6). tik önceleri yerel
halı dokuyucularının kullandıkları ve dokuma tezgâhı
olarak adlandırdıkları ilkel alet; kalınlık ve uzunlukları
birbirinden farklı boyutta olan, hatta kimi zaman çadırın
bazı ihtiyaçları içinde kullanılan ahşap değneklerden
ibaretti. Yatay durumdaki tezgâhlar biri dar, diğeri geniş
olmak üzere iki kirişlidir. Geniş kirişli tezgâhta halılar,

dar kirişli tezgâhta çadır kolanları dokunmaktadır.
Tezgâhların verimli olarak çalışabilmesi için kimi zaman
yaşanılan çadırdan ayrı olarak, bahçeye küçük keçe çadırı
kurulmaktadır. Bazen de birer güneşlik inşa ederlerdi ki,
Türkmenistan’da tercih edilen budur. Daha küçük
tezgâhlar ise çadırın
içine, erkeklerin oturduğu bölüme
n
konulmaktadır .
Dokuma tezgâhının yanı sıra, dokuma işleminde
kullanılan makas, bıçak gibi aletler de son derece basittir.
Aletlerin bu ilkelliğine karşılık dokunan halıların yüksek
kalitesi oldukça şaşırtıcıdır. Orta Asya Türkmenleri de
Anadolu’da olduğu gibi düğüm atıldıktan sonra, ucu yukarı
doğru bakan ve keser adı verilen bıçak kullanır. Bütün
sıra bittikten sonra, düzgün bir halı havı temin etmek için
düğümler “sınd” yani makasla düzeltilir. Türkmenler’in
dokuma esnasında kullandıkları tarak, ilginç bir özellik
taşımaktadır. Moshkova’nın da teyid ettiği gibi mahallî
nalbantlar tarafından yapılarak, kasaba pazarlarında satılan
tarakların dişleri demirden, sapı da sert ağaçtan olup, dış
tarafına ve dişlerin üzerine genellikle küçük demir
halkacıklar ve çemberler takılmaktadır. Tarak çözgüye
her vurduğunda bu halkacık ve çemberler zil gibi ses
çıkarmaktadır8. Havın uzunluğu dokumanın kalınlığı ile
bağlantılıdır. Teke gibi düğüm yoğunluğu fazla olan ince
dokuma ürünlerine sahip boylarda, hav yüksekliği daha
kısa iken, Yomut, Ersan gibi boyların düğüm yoğunluğu
az olan kalın dokumalarda, hav yüksekliği daha uzundur.
Dokuma işlemi bittikten sonra, tezgâhtan kesilen halının
alt ve üstündeki çözgü iplerinin uçlan serbest kalır. Bunlar
bir saçak oluşturacak şekilde ufak düğümler halinde
bağlanır. Saçakların bağlanma şekli, boylara göre çeşitlilik
kazandığından, bir ölçüde ayırt edici bir özelliktir.
Gelenekli Türkmen halılarım değerli kılan en önemli
unsurların başında, parlaklığından birşey kaybetmeksizin
günümüze kadar dayanabilen solmaz renkleri gelmektedir.
Türkmen haklan arasındaki boy farklılıklannı belirleyen
karakteristik motif anlayışından sonra, renk unsuru
gelm ektedir. Türkmen halılarında m otif ve
kompozisyonların düzenli ve istikrarlı kullanılması,
4 V.G. Moshkova, a.g.m., London 1980, s.20.
5 V.G. Moshkova, a.g.m., London 1980, s.20.
6 Ulrich Schürmann, Central Asian Rugs, London 1967, s.24.
7 Peter A.Andrews, “The Türkmen Tent”, Türkmen-Tribal
Carpets and Traditions, Washington D.C. 1980, s.47.
8 Halı tezgâhı ve dokuma malzemelerine ait bilgiler,
27.08.1994 tarihinde Aşkaabat’a 45 km. mesafede bulunan
Göktepe köyündeki halı dokuyucularından alınmıştır.

Resim/Picture 4
Türkmen-Yomut halısı, XIX. yüzyıl. 17-22 Haziran 1993/7.
ICOC Hamburg-Berlin Halı Kongresi’nin Fuarı
(N. Türkmen).
Türkmen-Yomut halısı, XIX. yüzyıl. 17-22 Haziran 1993/7.
IC O C Ham burg-Berlin Halı Kongresi'nin Fuarı
(N. Türkmen).
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Resim/Picture 5
Türkmen-Ersan halısı,
XIX. yüzyılın başı. Özel
bir koleksiyon (Jon
Thompson’dan).
Türkmen-Ersarı halısı,
XIX. yüzyılın başı. Özel
bir koleksiyon (jon
Thompson'dan).

tarihlendirmede güçlük çıkarmasına rağmen, renk
unsurunun devreye girmesi ile bu konu önemli ölçüde
açıklık kazanır. Bir Türkmen boyunun halısında, bir rengin
farklı renk varyasyonlarının kullanılması, o boyun zaman
içinde yer değiştirerek, farklı bölgelere göç etmesinin bir
kanıtıdır. Bu veriler, tarihî bilgilerin ışığı altında
değerlendirildiği takdirde, halının ne zaman dokunduğunu
tespit etmek mümkün olmaktadır.
Türkmen halılarında gelenekli olarak kullanılan temel
renk kırmızı olup, bu rengin akla gelebilecek her tonu
kullanılmıştır. Ciğer kırmızısı, kiremit kırmızısı, şarap
kırmızısı, kahverengine dönük kırmızı, turuncuya çalan
kırmızı gibi bu rengin birçok varyasyonu, Türkmen insanı
ile adeta bütünleşmiştir. Şüphesiz bu renkler, farklı boyama
metodlan, mordanlar ve diğer katkı maddelerinden elde
edilmektedir. Kırmızı renge karşı duyulan bağlılık, belki
de çok eski bir geleneğin varlığını kanıtlamaktadır. Aslında
bu durum, geniş bir renk yelpazesine sahip olan oryantal
halı dünyası ile büyük bir çelişki içindedir9. Türkmen

halılarında başlıca rengin kırmızı olması, tek renk izlenimi
yaratsa da, her bir ana rengin kullanıldığı görülmektedir.
Mavinin çeşitli tonları, koyu yeşil, beyaz ve fildişi kullanılan
diğer renklerdir. Yapılan araştırmalarda en az renk
kullanılan boylar Teke, Salur ve Sarıklar iken en fazla renk
kullanan boylar ise Çavuldur ve Yomutlar’dır.
Türkmen ailesi özellikle çeyizi meydana getiren
dokuma ürünlerinde, bitkisel boyalar kullanarak,
geleneksel renk anlayışını korumak için büyük gayret
göstermelerine karşılık , I 86OT1 yıllardan itibaren Orta
Asya pazarlarında görülmeye başlayan sentetik boyalar10,
bitkisel boyalara olan talebi hızla düşürmüştür. Zamanla
sentetik boyalarla üretilmeye başlanan Türkmen halıları,
bitkisel boyalarla dokunan halılara nazaran doğal ve
karakteristik niteliklerini kaybetmiştir. « »
9 Stefan A. Milhofer, Die Teppiche Zentralasiens, Hannover
1968, s. 78.
10 Mark Whiting, “The dyes of Turkoman Rugs”, Halı, Vol.l,
No.3, London 1978, s.281-283.
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a necessity of their nomad life styles. Therefore, they
used to use horizontal vveaving looms that vvere easy to
mount (Picture 6). This primitive device previously used
by local carpet vveavers and named as 'vveaving loom'
vvas made of vvooden sticks of vvhich length and thickness
differ and vvhich vvere sometimes used for the needs of
the tent. Horizontal looms have one narrovv and one
large joists. Looms vvith large joist are utilised for vveaving
carpets, vvhereas, looms vvith narrovv joist are for vveaving
tent belts. A smaller tent of felt is set up at the garden,
besides the living tent, in order to ensure productivity
of the looms. Sometimes, a sunshade is built, vvhich is
preferred by Turkomans. More smaller looms are placed
inside the tent, into the part vvhere men are sitting7.
Besides vveaving loom, such devices as scissors and
knife used for vveaving are also quite simple. Despite
primitive nature of those devices, high quality of the
carpets vvoven is interesting. Mid-Asia Turkomans, as in
Anatolia, use a knife called 'adze' (cutter) point of vvhich
is upvvards. After completing vvhole line, knots are
rectified using a 'sınd', a scissors, to ensure a smooth
carpet pile. The reed used by Turkomans for vveaving
has an interesting feature. As confirmed by Moshkova,
those reeds, produced by local blacksmiths and marketed
in town bazaars, have iron cards and a hard-vvooden
handle. Small iron rings and circles are put on outvvard
part and on the cards. Each time the reed hits the vvarp,
these rings and circles make a beli noise8. Pile length is
directly related to thickness of the vveaving. Pile length
is shorter in such tribes as Teke vvhere thinner vveavings
vvith high knot density are preferred. On the contrary,
it is longer in thick vveavings vvith less knot density of
such tribes as Yomut and Ersarı. Upon the completion
of vveaving process, ends of vvarp yarns, at the top and
bottom of the carpet released from the loom, are freed.
They are attached vvith small knots to form a fringe.
Knotting type of fringes is a determinative feature since
it differs betvveen tribes.
One of the most important elements valuing the
traditional Turkoman carpets is their bright
colours surviving up today vvithout fading.
Characteristic motif understanding vvhich
determines the tribal differences betvveen
Turkoman carpets is follovved by the
element of colour. Orderly and consistent
use of motifs and compositions on
Turkoman carpets makes the dating
process difficult, vvhich is clarified vvith
the colour element. Use of different colour
variations of one colour on a Turkoman
carpet is a argum ent shovving the
migration of that tribe to different regions
vvithin a certain period of time. These
data, in case assessed in the light of
historical information, make it possible
to determine the vveaving date of a carpet.

Traditionally, the basic colour used on Turkoman carpets
is red vvith various tones. Such variations as royal red, tile
red, terra rosa, wine, brovvnish red and orange red are, as
if, become integrated vvith Turkoman people.
Unquestionably, those colours are obtained from different
dyeing methods, mordants and other additional substances.
Addiction to red is, perhaps, a confirmation of the existence
of an olden tradition. İn fact, this situation is in a great
dilemma vvith oriental carpet vvorld having a vvide spectrum
of colours9. VVhile that the main colour for Turkoman
carpets is red creates a single-colour image, it is observed
that ali main colours are used on those carpets. Other
colours used include various tones of blue, dark green,
vvhite and ivory. Researches indicate that Tekes, Salurs and
Sarıks are tribes using less colours, vvhereas Çavuldurs and
Yomuts have made use of more colours.
Although Turkoman families had shovved great effort
for conserving traditional understanding of colour by
using vegetable dyes especially for dovvries, the
emergence of synthetic dyes10 in Mid-Aisan markets
from 1860s decreased the demand for vegetable dye.
Zamanla sentetik boyalarla üretilmeye başlanan Türkmen
halıları, bitkisel boyalarla dokunan halılara nazaran doğal
ve karakteristik niteliklerini kaybetmiştir. »

w~~-----------------------------------

' Peter A.Andrevvs, "The Türkmen Tent", Türkmen-Tribal
Carpets and Traditions, VVashington D.C. 1980, s.47.
8 The information vvith regard to vveaving looms and
vveaving instruments vvas taken from carpet vveavers in Göktepe
village, 45 km. away from Aşkaabat, on 27 August 1994.
9 Stefan A. Milhofer, Die Teppiche Zentralasiens, Hannover
1968, p.78.
10 MarkVVhiting, "The dyes of Turkoman Rugs", Halı, Vol.1,
No.3, London 1978, pp.281-283.

Resim/Picture 6
Aşkabat’a 45 km. mesafede bulunan Göktepe köyünde
halı dokuyan kadınlar. (N. Türkmen).
Aşkabat'a 45 km. mesafede bulunan Göktepe köyünde
halı dokuyan kadınlar. (N. Türkmen).

Resim/Picture 1
Bergama- Çanakkale Halı (Çarklı Elek). 197x136 cm. 18-19. yy.
Geldiği yer: Balıkesir Ayvalık Çınarlı Camii.
Bergama- Çanakkale Carpet (Çarklı Elek). 197x1 36 cm.
18-19. century
Orinin- Balıkesir Avvalık C ınarlı M nçnııp

Suzan Bayraktaroğlu*
Vakıflar Genel Müdürlü ğ ü ’nün h alı ve kilim
koleksiyonunu vakıf camilerin
den getirilen, eskimiş ve
kullanılmayan halı ve kilimler
oluştururlar.
Bu halı ve kilimler camilere
çeşitli yollarla yapılan bağışlarla
gelirler; Müslümanların kutsal
evi olan camileri yaptıran kişi
veya cami çevresinde yaşayan
kişiler, hayır işlemek, sevap
kazanmak amacıyla, camilere
ibadet ederken gerekli olan bazı
eşyaları bağışlarlar. Bu eşyalar
halı, kilim, rahle, şamdan,
Kur’an-ı Kerim, kandil vs. dir.
Bunlara bağışlanmış eşya
anlamına gelen “teberrukat
eşyası” denilmektedir.
Anadolu’da yaygın bir
gelenek olarak, ölen kişi bir
halıya veya kilime sarılarak
camiye getirilir. Defin işlemi
tamamlandıktan sonra bu halı
veya kilim camiye hediye edilir.
Camilerimize halı-kilim
bağışlamak geleneği yüzyıllardır
artarak devam ettiği için,
günüm üzde cam ilerim iz
ihtiyacının çok üstünde halı ve
kilim e sahip olmuşlardır.
* Sanat Tarihçisi, Vakıflar
Genel Müdürlüğü Halı Uzmanı.
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Resim/Picture 2
Çanakkale-Baratlı Halı. 200x142 cm. 18-19. yy.
Geldiği yer: Balıkesir Ayvalık Çınarlı Camii.
Çanakkale-Baratlı Carpet. 200x142 cm.
18-19. century
Origin: Balıkesir Ayvalık Çınarlı Mosque.
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Su zan B ayraktaro ğ lu *
Old carpets and kilims
vvhich are no longer used and
brought from foundation
mosques constitute the carpet
and kilim collection of the
G e n e ra l D ire c to ra te of
Foundations.
The kilims and carpets are
given to the mosques as
donations. The people who
finance the construction of
these mosques orvvho live near
by, donate some of their
belongings to the mosque to
accomplish a pious deed and
to
acquire
merit.
Carpets,kilims, rahles (a low
stand for reading Kur'an,
candle holders, Kor'ans, can
be nam ed am ong these
donations. Such goods are
called "teberrukat eşyası",
vvhich means donations.
A tr a d itio n vvid ely
common in Anatolia is to bring
the body of a dead person to
the mosque, vvrapped in a
carpet. After the burial is
completed, the carpet is left
to the mosque.
Due to the fact that the
tradition of donating carpets
* Art Historian,
Carpet Expert of General
Directorate of Foundations.

*

C a rp e t and Kilim Collection of General D irecto rate of Foundations
Suzan

and kilims to mosques dates back to
very early times and is carried on in
increasing amounts, mosques, today,
have more carpets and kilims in their
possession than they need. İn
accordance w ith fo undation
regulations, these carpets can not be
throvvn away; consequently, they are
either laidone on top of other, or
rolled and stored away.
On the other hand, today, it is
popular to decorate mosques using
carpets of the same kind. This brings
along the problem of space and
method of putting away previously
used carpets; besides,it has an adverse
effect such as causing extinction of
our hundred years old art of handmade carpeting.
These old carpets and kilims
vvhich are not used in the Foundation
mosques are collected and stored by
the G en eral D ire cto ra te of
foundations. These pieces are
introduced in the exhibitions held
for the Foundation Week, after their
cleaning, maintenance and inventory
registration.
İn the collection of the General
Directora of Foundations, there are
samples from Uşak, Gödeş, Kula,
Milas, Ladik, Kırşehir, Mucur,
Bergama, Bursa, Sivas and some other
Eastern regions. Also, carpets vvhich
can not be included in any cathegory,
but possess original patterns and
colors, and traditional Anatolian
carpets vvoven by different clans can
be seen in the collection.

Resim/Picture 3
Ladik Halı 191x112 cm. 17-18. yy.
Geldiği yer: Balıkesir Yeşilli Camii.
Ladik Carpet 191 x112 cm.
17-18. century
Origin: Balıkesir Yeşilli Mosque.

Resim/Picture 4
Lesghi Yıldızı Motifli Halı 224x115 c
19. yy.
Geldiği yer: Bursa Yıldırım Camii.
Lesghi Yıldızı Motifli Carpet 224x115
19. century
Origin: Bursa Yıldırım Mosque.

Bayrakt aroğlu

Vakıflar Genel Müdürlüğü H alı-kilinı koleksiyonu

Vakıf şartları gereği bunlar yok edilmeyecekleri
için ya üst üste serilmekte, ya da toplanıp bazı
yerlerde muhafaza edilmeye çalışılmaktadır.
Öte yandan günümüzde camileri tek tip halı
ile döşemek moda olmuştur. Bu durum, caminin
daha önce kullanılan halılarının nerede muhafaza
edileceği sorununu ortaya çıkarmakta, ayrıca
yüzyıllardır devam eden gelenekli el dokuması
halıcılığımızın da yok olmasına sebep olmaktadır.
Vakıf cami veya mescitlerinde bulunan bu eski
ve ihtiyaç fazlası halı ve kilimler, Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından toplanarak depolanmaktadır.
Temizliği, bakımı ve envanter kayıtlan yapılarak,
Vakıf Haftası münasebetiyle açılan sergilerle
tamülmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Koleksiyonunda,
17. yüzyıldan başlayarak Anadolu’nun çeşitli
yerlerinde dokunan ve dokunduğu yerin adıyla
anılan Uşak, Gördes, Kula, Milas, Ladik, Kırşehir,
Mucur, Bergama, Bursa, Sivas ve Doğu
Anadolu’nun bazı yörelerine ait halılar ile belirli bir
gruba girmeyen fakat orijinal desen ve renkleriyle
Türk Halı Sanatının zenginliğini ortaya koyan halılar
ve tüm Anadolu’ya yayılmış çeşitli boy ve oymaklar
tarafından dokunan gelenekli Anadolu kilimlerinden
örnekler bulunmaktadır. « »

Resim/Picture 5

iki Ucu Uzatılmış Madalyon Motifli
(anahtar deliği motifli) Halı (Kars)
160x135 cm. 18-19. yy.
Geldiği yer: Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Carpet vvith a Key Hole (Kars) 160x135 cm.
18-19. century.
Origin: Elazığ Harput Sare Hatun Mosgue.

Resim/Picture 6
Uşak Halı 170x130 cm. 17-18. yy.
Geldiği yer: Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Uşak Carpet 170x1 30 cm. 17-18. century.
Origin: Elazığ Harput Sare Hatun Mosque.
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Resim/Picture 7
Resim/Picture 8

Ejderli Kafkas Halısı 345x96 cm. 16. yy.
Geldiği yer: Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Kafkas Carpet witn Dragon Motif 345x96 cm.
16. century.
Origin: Elazığ Harput Sare Hatun Mosgue.

Gördes Halı Seccade
175x123 cm. 18-19. yy.
Geldiği yer: Elazığ Harput
Sare Hatun Camii.
Gördes Praying Rug
175x123 cm. 18-19. century.
Origin: Elazığ Harput Sare
Hatun Mosgue.

Resim/Picture 9

I

Gördes Çift Mihraplı Halı 267x175 cm. 17-18. yy.
Geldiği yer: Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Gördes Carpet with Double Altar 267x1 75 cm. 17-18th c.
Origin: Elazığ Harput Sare Hatun Mosque.

Resim/Picture 10
Altıgen Madalyonlu Uşak Halı 290x110 cm. 18. yy.
Geldiği yer: Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Uşak Carpet vvith Octagonal Medallion 290x110 cm. 18th c.
Origin: Elazığ Harput Sare Hatun Mosque.

Resim/Picture 11 |
Kırşehir Halı (Kuşlu-cennetbahçesi tasvirli) 165x100cm. 19. yy.
Geldiği yer: Kastamonu Nasrullah Camii.
Kırşehir Carpet (vvith Carden of Eden description)
165x100 cm. 19th c.
Origin: Kastamonu Nasrullah Mosque.
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Resim/Picture 12
Manzarab Kırşehir Halı 164x107 cm. 18. yy.
Geldiği yer: Kastamonu Nasrullah Camii.
Kırşehir Carpet with a vievv 164x107 cm. 18. century.
Origin: Kastamonu Nasrullah Mosgue.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı-Kilim Koleksiyonu
Suzan
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Resim/Picture 13
Kırşehir Halı Seccade 165x124 cm. 18. yy.
Geldiği yer: İsparta Uluborlu Alaaddin Camii.
Kırşehir Prayer Rug 165x124 cm. 18. century.
Origin: İsparta Uluborlu Alaaddin Mosque.

Resim/Picture 14
Mucur Halı Seccade 152x195 cm. 18. yy.
Geldiği yer: Kastamonu Nasrullah Camii.
Mucur Prayer Rug 152x195 cm. 18. century.
Origin: Kastamonu Nasrullah Mosgue.

Resim/Picture 15
Sivrihisar Kilimi 317x180 cm.
Geldiği yer: Sivrihisar Belediyesi.
Sivrihisar Kilim 317x180 cm.
Origin: Sivrihisar Municipality.
ı arış 111/19»;
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Resim/Picture 16

Batı Anadolu Kilim (Yüncü
Yörük) 227x152 cm.
G eldiği yer: Balıkesir
Merkez Okçukara Camii.
VVestern Anatolia Kilim
(Yüncü Yörük) 227x152 cm.
Origin: Balıkesir Merkez
Okçukara Mosgue.

Resim/Picture 17

Şarköy Kilim 154x106 cm.
Geldiği yer: Bursa Yeşil Camii.
Şarköy Kilim 154x106 cm.
Origin: Bursa Yeşil Mosgue.
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Resim/Picture 20
Hayat Ağaçlı Ve El Motifli
Kilim Seccade 172x124 cm.
Geldiği yer: Elazığ Harput
Sare Hatun Camii.
Prayer Rug vvith Tree of Life and
Hand Motif 172x124 cm.
Origin: Elazığ Harput Sare
Hatun Mosgue.

Resim/Picture 18
Sumak Eskişehir civarı. 113x80 cm.
Geldiği yer: Eskişehir Seyitgazi Seyit Battal
Gazi Külliyesi Camii.
Sumak Eskişehir. 11 3x80 cm.
Origin: Eskişehir Seyitgazi Seyit Battal Gazi
Külliyesi Mosque.

Resim/Picture 19
Stilize Karanfil Motifli Kilim 338x83 cm.
Geldiği yer: Eskişehir Seyitgazi Merkez Ak
Camii.
Kilim vvith stylized lale 338x83 cm.
Origin: Eskişehir Seyitgazi Merkez Ak Mosgue.

Resim/Picture 21
Stilize Hayvan Motifli Kilim 360x215 cm.
Geldiği yer: Uluborlu Abdurrahman Paşa Camii.
Kilim vvith stylized animal figüre 360x215 cm.
Origin: Uluborlu Abdurrahman Paşa Mosque.

Resim/Picture 22
Zili 275x148 cm.
Geldiği yer: Uluborlu Alaâddin Camii.
Zili 275x148 cm.
Origin: Uluborlu Alaâddin Mosgue.

Resim/Picture 23
Elibelinde Motifli Kilim 160x105 cm.
Geldiği yer: Uluborlu Alaâddin Camii.
Kilim vvith Hands on Hips Motif 160x105 cm.
Origin: Uluborlu Alaâddin Mosque.
.
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__________________________________| | Resim/Picture 24
Zili 215x145 cm.
Geldiği yer: Uluborlu Alaâddin Camii.
Zili 215x145 cm
Origin: Uluborlu Alaâddin Mosgue

I Ük

Halı Sözlüğü İhtiyacı

çalıştıkları yöre ile ilgili yaptıkların özel derlemeler ile
mezuniyet, master, doktora, doçentlik tezleri türünden
araştırmalann arkasına konulan küçük sözlüklerden de
faydalanılanak bir sözlük yapılsın.
Celâl Esad Arseven dışında sanatın tarihî zemindeki
millî duyarlılık örneği olan dünyaya ait sözlük ve
ansiklopediye olan ihtiyacı kavramış ve eser vermiş iz'an
ve vicdan sahibi olanı bulmak çok güçtür. Hah, kilim
kongresini düzenlemiş olanların bildirilerini basamadığı
(basmadığı mı deseydim) bir ülkede böyle hayırlı işlere
kalkışmak başlı başına bir savaş olan ve kahramanlık
meydanıdır. Ben bu işleri daha 55'e varmamış genç bir
kadrodan bekliyorum. Onlar da yapmaz ise bir Anadolu
sözüne sığınırım: "Ört ki Ölem".
II

Prof. Dr. Sadık Tural**
I
Sözlük, bir kelimenin bir dildeki anlamlarını gösteren
çok özel bir kitaptır. Sözlükler, bir dilin içinde kelimenin
yanlış kullanımını önlemek üzere, farklı anlamlarını
gösteren bir yapı taşıyabileceği gibi, bir dilden bir dile
türünden de olabilir.
Asıl çetrefil olan türü ise, bir alana ait çok özel
sözlüklerin yapılması ve yayınlanmasıdır. Biz, bu tür çok
özel sözlüklere kavram ve terim sözlükleri diyoruz.
Kavram ve terim sözlükleri, ansiklopedik bir nitelik taşımak
zorunda olup, verilen bilgilerin temel ve tartışılmaz bilgiye
dönüştürülmüş olmaları gerekir. Ne yazık ki, Türkiye'de
mimari, el sanatları veya halı, kilim yahut resim veyahut
musiki ve hattâ edebiyat alanlannda sanıldığı kadar çok
sayıda ve ilgilisini aydınlığa çıkaracak seviyede kavramlar
ve terimler sözlüğü yoktur.
Bana göre, şimdiye kadar karşılaştığım sözlükler
yetersiz veya çok yetersiz; çünkü, soyut bilgiler değil,
örneklendirilmiş ve çizimlerle desteklenmiş renk bilgisi
bakımından aydınlık yanı ve yönü olan kaliteli baskılı
eserlere ihtiyacımız var. Elimizdekilerde ise -buram buram
tercüme kokanlar da değil- bu özelliklerin hiçbiri yok.
Mimarî alanında son yıllarda tercüme kokulu birçok eser
yayınlandı. Edebiyat alanında ise, eski eserlerin tekrarı
nitelikli kitaplar var. Bugün Türk dünyasının meselelerini
gören, kavram ve terim sözlüklerine dünden daha çok
ihtiyacımızın olduğunu belirtmek istiyorum.
Şu ana kadar elimizde halı ve kilimi doğrudan konu
eden kavram ve terim sözlüğü yok. Gönlümüz isterdi ki,
Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü başta
olmak üzere yüksek okul ve fakültelerimizin konu ile ilgili
mezuniyet tezlerinin sonlarında verilen sözlükler ve bazı
araştırıcıların (Örnek: Bekir Deniz, "Kırşehir Mucur
Halılarının Sözlüğü," ARIŞ, sayı 1, Mart 1997, s. 148-153)
* S.Muradova, Halıcılık ve El İşlerinin Sözlüğü, Aşkabat 1967.S.1-13

** Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanı.

ARIŞ, fitne odaklarını kımıldatmıştır. Arış, karmdarlann
ağrılarını artırmıştır. Ama Arış söz veriyor: Bazı dişi
ağrıyanlara rağmen, konu ile ilgili bir ansiklopedik sözlük
hazırlanacaktır. Bu müjdeyi bu kadarıyle verelim. Bu
bilgiyle yetinelim; yapmakta olduğumuzu biraz gizleyelim.
Şu ana kadar elimizde Türk dünyasında örneklenmiş
sözlükler var. Özbekistan'da basılmış olan müteveffa
Moşkova'nın hazırladığı meşhur eserin -ki Rusça'dırarkasındaki küçük sözlük, Türkmenlerin yayınladığı
bağımsız sözlük Azerilerin hazırlattığı bazı eserlerin
arkasındaki lugatçeler, nihayet yeni elime geçmiş olan
İran'da hazırlanan bir sözlük.
Türkmenistan'da hazırlanan sözlük, ne yazık ki, giriş
kısmının ilk sayfaları Sovyetik kafanın sonucu olan bir
propoganda malzemesidir. Girişin bir kısmı ise, dokuma
sanatlarını ortaya koyduğu ürünlerin işlevleri ile ilgili indî
görüşlerdir. O bölümleri geçerek sözlüğün bizim işimize
mutlaka yarayacağına inandığım bazı paragraflarını almak
ihtiyacını duyuyoruz:
III

"Kelime bilgisi yönünden hanımların el sanatları ile
ilgili söz servetlerinden eş anlamlı kelimeler önemli bir yer
işgal etmektedir. Kelimelerin köklerinin Türkmencenin
kelime haznesinden olmakla birlikte o kelimelere yeni bir
anlam katmak yoluyla veya dilimize yeni kelimeler eklemek
süretiyle eş anlamlı kelimeler ortaya çıkıyor. Bu türden
kelimeler yapıları bakımından oldukça farklıdır. Aşağıdaki
kelimelere dikkatle bakalım:
1) Ayrı seslerden ortaya çıkan esas kelimeler aynı
manayı taşımaktadır: Becergi, göl (gol), nağış.
2) Çeşitli yapım eklerinin gelmesiyle. Örnek:
kes-er — eg-di; boyağ-çı — renk-çi; dokma-çı — halı-çı
tik-im-çi — tik-içi, tik-in-çi, tik-yön; becer-içi — beceryön, maşın-çı, nağış-çı
3) Eşanlamlı kelimelerden birinin aslı ve yapım ekini
almış çift terim olup, öbürünün sadece yapım ekini almış
kelime olarak kullanıldığı yerler vardır. Örnek:
güle geçirici — güleçi; güle çekici — güleçi; tara
dokayıcı — taraçı
arış ı ı ı

halı dokayıcı — halıçı; dokma dokaycı — dokmaçı
Fiillerden genellikle dokumacılık ve el sanatlarındaki
keşde çekici — keşdeçi; boyağ boyaıcı — boyağçı iş ortamını anlatan terimler, birleşik isimler veya kelime
4) Eşanlamlıların ikisinin de sıfat ya da sıfat nitelikli gruplan kuruluyor:
kelime grubundan ibaret olarak kullanılanlar vardır. Örnek: a. Ash ve ash olmayan fiillerden:
dürlüsiz gedel — ak gedel; ovadan lem (güzel alem) basırmak goymak, çalmak, kakmak (vur-), tikmek, eğirmek;
—
kebelek lem; gışık gıra (eğri yön) — eğri gıra
b. İki öğesi de eylem olanlar: aldımgaç;
5) Eşanlamlıların birinin sayı ve ortak fiil, öbürünün c. İsimle eylemin bir araya gelmesinden:
sıfat ile ismin birleşmesinden ortaya çıkarılarak kullanılan yün daramak, yün yuvmak (yıka-), yüp (ip) eğirmek, dokma
vardır. Örnek: dokuzdan gaydan (dönen) kelef (?) — yüvürtmek, gül sapmak, uç almak,buğa (buhara) basmak;
ağır kelef; böş el kakılan çökek — yassı çökek d. Zarfla eylemin birleşmesinden:
6) Eşanlamlı kelimeler iş ortamlarını anlatan kelime düve çitmek, yara çitmek, darta bermek, döke bermek.
gruplarında da görülmektedir (Burada bunların
Dokumacılıkta ve hanımların hâkim olduğu diğer el
eşanlamlılığı göz önüne alınmıştır). Örnek:
sanatlarında görülen mallara ait desenlere verilen isimler
aca basış (basma, basmak);aca yatınş (yatırma, yatırmak)
çeşitli yollarla verilmiştir. Bu daha çok üretilen malın
aca (acıya) goyuş (goyma, goymak); erşi sağış (sağma, hayattaki rolüne göre, verdiği hizmete göre veya bir şeye
sağmak); erşi dartış (dartma, dartmak) — çekmek; erşi benzetilerek verilmiştir. Ürünlerin hayattaki yerine
çekiş (çekme, çekmek)
fonksiyonuna göre, onları aşağıdaki gibi gruplara bölebiliriz.
1. Döşemelik malzemeler: Keçe (gölli, golsüz), hah
Dokumacılıktaki (örmeciler de diyebiliriz) ve diğer el
sanatlarındaki terimleri yapıları itibariyle çeşitlilik
(düyphalı, ulı hah, ocakbaşı ayağaşak), palas, kilim.
2. Herhangi bir çuval niteliğindeki eşyalar: çuval
göstermektedirler.
1. Ash kelimeler (kök kelime) olan terimler: Halı,
(garçın çuval, halı çuval, gizil çuval, darakı çuval, argış
çuval); torba (azıktorba, suuluktorba, duztorba, çemçetorba,
göl, âlem, guş.
2. Yapım ekini almış terimler: Başlık, gaşık, çüyke, attorba, iymtorba, iktorba yada ikselik, hahtorba, uktorba
yada uğuç (?).
ikselik, keser.
3. Giyim kuşamlar:
3. Çift terimler: buğdayboğun, donuzburun, sekizkeşde.
a. Tarada dökülmüş olup, rengine, kalitesine göre isim
4. Kelime öbeklerinden meydana gelen terimler:
verilen ürünler: Gok don, garmadon, gırmızı don, yedi dürlî,
Toprak kakmak, göl sapmak, keçe basmak.
Hanımlarımızın bediî eserlerin terimleri çeşitli kelime keteni, galbiri, sovsanı, darayı; kumaşlar.
b. Yünden kılıçla dökülmüş olup, rengine göre
gruplarından gelmektedir:
isimlendirilenler: Ağarçökmen, ak çökmen.
1. İsimlerden olanlar:
4. Yünden kılıçla dökülmüş olup fonksiyonu ve
a.Aslı isimler (yalın olanlar):don, torba, halı, çıbık (çubuk), kelle.
ölçüsüne
göre isimlendirilenler: Gulaç, düzyüp, akyüp vs.
b. Yapımekini almış isimler gölçe, halıça, durluk, aynaak seçek
5. Süs eşyaları: Ensi, gapıgünlük, golam-öy yüpi,
c. Çift isimler: okgözi, tazıguyruk, heykelbağ, bıçgıdiş.
asmalık, halik, ümürduman, düzi, örtmen.
2. Sıfatlardan ve sıfat nitelikli kelimelerden
Dokumacılıkta ve diğer el sanatlarında üretilen ürünlerde
yapılanlar:
desenlerin isimleri genelde herhangi bir şeye, varlığa
a. Ash sıfat: ak, gök, gara, ulı, kiçi;
benzetilerek verilmektedir. Onları aşağıdaki gibi gruplara
b. Türemiş sıfat: başlı, uçlı, garalı;
ayırabiliriz:
c. Çift sıfat: sakargışık, gızıldoğn.
1. Çeşitli eşyalara benzeterek: Göl (köl), gölçe
3. Sıfatia isimden yapılanlar:
(kölçe—Türkçe: küçük göl), göncük (şay-süs), semavar
kemce dırnakgöl (biraz tırnak desenli, kem<Far.) ovadan
(semavar), dağdan (ağaç, ondan yapılmış süs malzemesiâlem, gulpaklı gıra (seçekli yön), guşlı göl (kuşlu desen)
metanetin, sağlamlığın simgesi), çakmak (ateş alınan),
4. Sayılardan ve sayı anlatan kelimelerden yapılışı:
teğek (teğek), heykel (heykel).
a. Yalın sayıdan: dört, sekiz;
2. Hayvanlara, haşerelere, onların çeşitli
b. Sayı ve sayı anlatan kelimelerde adın birleşmesinden:
oynam goçak, sekiz goçak, goşa (çift) goçak, on bir çille, organlarına, has olan hareketierine benzeterek: Guş,
guşgözi, guşganat, gurbağa, gurbağanın gözi, gurbağanın
yedi yüp,kırk goçak
c. Sayı ve sayı anlatan kelimelerle sıfatın birleşmesinden: gulağı, domuzburun, sıçan (fare) ızı, gücük (enik) ızı,
dokuz dürli, yedi dürli ya da yedi tovlı, goşa (çift) gıyak; taşıguyruk, yılan, tovuk, tavus, düye (deve), at dişi, iner
d. Sayı ve sayı niteliğindeki kelimelerle fiilin birleşmesinden (erkek deve) dişi, gapırga, onurga, goç buynuz, buynuz,
içyan (akrep), içyanağız.
meydana gelen:
3. İnsan organlarına benzeterek Göz, gulak, barmak,
böşden gaydan (kelet), dokuzdan tutulan (basma);
dırnak, kelle, yanak, diş, gapırga, ourga, bövrek, burun,
e. Sayı ve isimle fiilin bir araya gelmesinden:
böş (5) el çalnan (çölek), üç el kakılan (aldıngaç), üç gat enek, yumruk, gulpak (saçın bir şekli).
4. Bitkilere, ağaçlara benzetmek yoluyla: Gül,
işiten (yüp)
yaprak,
goçur (?), çıbık (dal, çubuk), govaça (pamuk kozası),
4. Fiil köklerinden kelime yapılışı:
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erikgül, çınar yaprağı, darağt, alma, çopantelpek (papatya),
cümcüme, bossan.
5. Çeşitli araç gereçlere benzetmek yoluyla: Erre,
bıçgı, eğdi, pökibaş, gözenek, sında gulpı, orak dişi, darak,
labır (?), çark, möki.
6. Gökteki varlıklara, doğal olaylara, zenginliklerdir
çeşmelere (kaynaklara), manzaraya benzetmek yoluyla:
Ay, gün, yıldız, â(e)lem, ümür (sis), duman, aksuv, yaşıysuv,
toprak.
7. Yurt ve aşiret isimleri verilmekle:
a. Halılar: Ahal halısı, Ahal ensisi, Yomut palası, Yumut
örtmeni, Caparbay halısı, Salır çuvalı, Pendi halısı, Çovdur
halısı, Beşir halısı vs.
b. Desenler Tekegöl, pendigöl, salurgöl, pendigora, yomutgöl,
yazılayakgöl, ersangöl, beşirgöl, çovdurgöl.
8. Her çeşit malzemelere benzetmek yoluyla: Kerpiç
(tuğla), teğbent (?), seçek, toynuk, hamtoz, atanak, simirme,
saylan, möhrap (??) vs. (Şu anda okumakta olduğunuz sözlük
derlendiğinde de yukarıdaki gruplamalara ait kelimelerin
tümü sözlükte gösterilmeye çalışıldı).
Türkmen kadınların el sanatlarının terminolojisinin
ağızlara bağlı söyleyişlerden doğan farklılıklar o kadar önemli
değil. Diyalektlerde fonetik (ses), morfolojik ve leksikagrafik
farklılıklar görülse bile bu sanatların oldukça eskiliği, her
yerde bulunduğundan ürünlerin biribirlerine ornamental
(burada süs, bezek anlamında) benzerliği görülmektedir.
Burada esas farklılık benzetilen eşyalar belirli bir ağızda
nasıl isimlendiriliyorsa sanat anlayışında da aynı isimleri
kabul ediliyor. Örnek:
Aynı desene Aşgabat yörelerinde gapırga deniyorsa
Esengulı yörelerinde bıçgı, kerki yörelerinde erre
denmektedir.
Aşgabat, Merv (mary) yörelerinde göl (sadece halı nakişlanna verilen isim) denilse Esengulı'da köl denilmekte
vs.bilimlik leksikografinin ana bölümünden biri olarak bilinen
dokumacılık (örgücülük) ve diğer el sanatları kelime bilgisi,
edebî dilimizin zenginleşmesinde esas kaynak oluştur
maktadır. Bu dil halkın içinde devam etmekle gittikçe zengin
kelime öbeklerine değişmektedir. Sonuçta da dilin sanatsal
aracı olarak kullanılmaktadır. Örnek: eriş-argaç bolmak (iç
içe girmek), boyası sınka (rengi dökülmek), nili azmak (?),
gılı gınlmadık (çeki düzen verilmemiş), inneden çıkma
(oldukçayeni, yepyeni), dokmalıyalı (dokunmuşgibi), gözi
gara düşmek (?), gök innö-ni götin sancıp bilmezlik (her
halde oldukça cahil dokuma-cıya hitaben), gülyaydı bilmez
halına... (cahil ani.) vs.
Bu kelime ve kelime grupları yeni türemekte olan
kelimelerin gölgesinde zenginleşegelmektedir. Bunları
derlemek, düzene koymak millî medeniyetimizi öğrenmede,
profesyonel leksikayı ortaya koymakta çok önemlidir.
Türkmen halısının dünyaca ün kazanması onlar hakkında
geniş çaplı yazıların, bilgilerin yazılmasını talep etmektedir.
Bunlar düşünülerek okuyuculara Türkmen hanımlarının el
işleri hakkında az çok bilgi vermek amacımızla bu sözlük
yazılmaya başlanmıştır.
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Halıcılık ve el sanatlar sözlüğü, anlatımlı (izahlı)
sözlük tipinde olmakla profesyonel kelimelerim) bilgisi
olarak Türkmence'de yapılmış olan ilk adımdır.
Sözlükte halıcılığa, taracılığa, keçeciliğe, dikinçiliğe, ipekçiliğe
vediğerel sanatlarındagörülen sözlerinçoğu mevcuttur. Mümkün
olduğukadarürünlerdeki desenlerinisimlerive onlann anlalımlan
verilmiştir. Kullanılan ham maddelerin isimleri, onlarla yapılan
analizler, onlardan üretilen ürünler, onlardan nelerin yapıldığına
dair sözlükte bilgi vardır. Yine de hanımlarımızın el sanatlarında
kullandıkları gereçlerin, renklerin vs. İsimleri geçiyor, yapüğı
fonkayonlan (fonksiyonelliği) gösterilmektedir, ürünlerinbölgesel
payı belirlenmiş, önemli işaretlerverilmiştir.
Kitapta bulunan kelimeler canlı (yaşayan) halk ağızından,
Türkmenistan BilimlerAkademisinin Mağtımgulı adındaki Dil
ve Edebiyat Enstitüsünün leksikografiya sektörünün büyük
katalogundaki kelimelerden, bu sektörün görevlilerinin son
dönemlerdeProf Leksi'dantopladıklanbilgilerden, malzemelerden
yazarların eserlerinden, halkyaraüalığının tüllerinden seçilmiştir.
Geçen yy'dan günümüze kadar halıcılıkla ilgilenen
gezginlerin, etnografların, sanat öğrenicilerin işlerine bakıldı.
Halıcılık ve el ele sanatları uğruna kardeş cumhuriyetlerden
yapılan işler, onlann tecrübeleri öğrenildi. Halı ürünleri, diğer
sanat işlerinin hepsi kendi aslı nüshasında kontrol edildi.
Sözlükte terimler, kelimeler, kelime öbekleri alfabetik
sıralamayagöre verilmiştir. İlk önce madde başı verilerek sonra
anlatımlar izlemektedir. Uzun ünlüler iki noktayla işaretlenmiştir.
Örnek: göl, (gö:l), indemir (i: ndemir), önevüç (ö: nevüç) vs.
Madde başı kelime halk dilinde nasıl morfolojik şekilde
kullanılıyorsa (ekli, eksiz) sözlükte de aynı şekilde göreceksiniz.
Örnek ağsaklı goçak avnacık Ahal gınacı, Beşir halısı, gülli
göl, teke göli, gamşın bil (bel) yüpi, darakı çuval, köynekçe
nağşı, kök atmak, sapak çekmek, ölemin ayırma çiğdi.
Madde başı kelime olarak "aca yatırmak, dokma
yüvürtmek, gıra yıkmak, ölem sapmak, toprak kakmak,
yanağı çıkarmak" gibi kelime grupları da verildi.
Tabiî ki halkın içinden bunlar hakkında daha zengin
malzemeler vardır. O malzemeleri tam derlemek, İlmî
açıdan bakmaklık filologların önemli işlerinden biridir.
Verdiği bilgileri, anlatımları, söyledikleri efsaneleri için
sözlüğü düzücü Türkmenistan'ın ödüllü halıcıları D.
Annagulıyeva'ya, O. Bekdurdıyeva'ya, O. Babayeva'ya, M.
Mıradova'ya, A. Tağanmıradova'ya, O. Hocageldiyeva'ya,
halıcılar A Durdıyeva'ya, E. Berdiyeva'ya, N. Atayeva'ya,
A. Hallıyeva'ya, N. Mıradova'ya, H. Nepesova'ya, H.
Nepesova'ya, G. Agageldiyeva'ya, P. Söhetliyeva'ya, D.
Pölvangulıyeva'ya, G. Taganova'ya, G. Sökbedova'ya ve
diğerlerine minnettar olmakta, teşekkürler etmektedir.
Sözlüğü okuyarak, kalitesinin iyileşmesi için iyi
tavsiyelerde bulunan yoldaşlara yazar teşekkür etmektedir.
Sözlük hakkında okuyucuların notlarını, bakışlarını
aşağıdaki adrese göndermelerini rica ediyoruz: Aşgabat
sok. Gogo, 15. Türkmenistan İlimler Akademisinin
Mağtımgulı Dil ve Edebiyat Enstütüsü.
* NOT:
— bir kapalı e'dir
-n— nazaln'sidir.
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CONTACT ERA,
IF YOU ARE SEARCHING FOR ;
“ THE LEADER PRODUCERIN HANDMADE TURKISH RUGS.”
* READY TO SHIP PERMANENT STOCK OF 100 000 PCS.
* AVAILABILITY OF CREATING YOUR OWN DESIGN / QUALITY.
* SPEEDY AND RELIABtE SERVİCE.
* UNBELIEVABLE CHEAP PRICES.
* ERA CARPETS IS AT YOUR SERVİCE WITH ITS 30 YEARS OF EXPERIENCE.
* CALL US, FOR OUR MONTHLY PRICE REPORTS.
Address : Çemberlitaş Yeniçeriler Cad. Taşdirek Çeşme Sok. No. 10 / 2 34490 İSTANBUL / TURKEY
Phone : 00 90 212 516 50 76 ( 4 Lines)

Telefax : 00 90 212 516 50 80

“Hamdullah Subhi Beyefendiye”
İştah ve lezzetle yenen bir öğle yemeğinden sonra
köpüklü kahveler arasında içilen sigaraların dumanlarından
kulübün taam salonu hayli sislenmişti. Bir tarafta av
mübahesesi, diğer cihette Meclis-i Mebusan müzâkerâtının
mâbâ’di olan siyaset mücadelesi, şu köşede birkaç asil
gencin, belki, bir güzel kadın tarafından aldatılmış bir
refika karşı kahkahaları, ekseri müdavimleri yaşlı, vekarlı
zatlardan mürekkep olan bu mahfilin havasını haz ve neş’e
rüzgârıyla dalgalandırıyordu.
Bizim sofrada bahis Türk, Macar ve Lehlilerin târihi
külâh ve libaslarının müşabehetlerine dâirdi. Konyağın
son damlasını emen Kont “Geza...” iri sigarasını silkerken
ecdadının eski hil’atlarıyle kendisinin biriktirdiği âsâr-ı
nefise koleksiyonunu göstermek için bizi konağına dâvet
etti.
Benimle beraber Amerikalı, İtalyan ve Alman dört
yemek arkadaşı kulübün avlusunda bekleyen Kontun
otomobiline bindik. On dakika sonra kendimizi bir geniş
mermer merdiven başında bulduk. Bıyıkları tıraşlı bir
uşak sağ tarafta üstü koyu güvez çuha ile kaplanmış bir
kapı açtı. Bir taş odaya girdik. Dört duvarına yaslanmış
camlı dolapların içinde bu âilenin atalarına ve târihine âid
birkaç yüz çank, çizme, papuç, terlik, takunya vardı. Bu
ayakkabıların sonradan görme kimseler gibi, böyle baş
sedirde ceviz dolapların parlak camlan arkasında, sahte
birer kibar tavnyle duruşlarında gizli tuhaflık vardı. Kontun
kâtibinin arkasında diğer bir odaya dâhil olduk. Burada
oymalı iki abanoz koltuk ve iki iskemleden maada iki
büyük demir kasa ile ortada bir camlı mustatil masa vardı.
Bu masanın cam şahtı altında fırûze, mercan işlemeli,
gümüş oymalı telkârî bıçaklar, yatağanlar serilmişti.
Bu iki kasadan çıkarılan küçük ceviz çekmeceler içinde,
gümüş tepsiler üstünde, bize gösterilen elmaslı, yâkutlu
sorguçlar, safirli, lâ’lli ve firuzlu kılıç kemerleri, murassa
kadın ve erkek düğmeleri, gümüşlü, mineli eski Türk ve

Macar üzengileri, el aynaları, önümüze yığılıverdi. Bu
hânedana ecdattan kalan ve dâimâ büyük oğla intikal eden
bu kıymetli âile hâtıralarının bu suretle dikkatle
saklanmasını takdirden kendimizi alamıyorduk. Burası
bir küçük hazine-i Karun idi.
Geniş merdivenden yukarı kata çıktık, burada, yemek
odasından salona kadar gümüş leğen, ibrikten, ufak İncili
yasüğa kadar bütün eşyanın bir kıymeti, bir inceliği vardı.
Camekânın derununda Asya ve Avrupa’nın hemen her
târihi milletine âid olmak üzere pırlantadan akike, altından
pirince kadar belki üçyüz yüzük, kadife yivler arasında
sıralanmıştı.
Duvarlardaki pastel ve yağlı boya nefis levhalara
uzaktan bir göz atmadan geçemiyorduk. Şimdi kontun
yazı odasında idik.
-İşte, dedi. Macaristan’da bir eşi bulunmayan bir levha,
bir hakiki “Vato”1
Bu, tahminen seksen santim boyunda ve elli santim
eninde bir tablo idi. ormanda bir pınar başında kurulmuş
bir sofra... Kenarda bir genç saz çalıyor. İki tâze uzanmışlar
dinliyorlar, biraz beride iki kadın katmerli ve kabarık
libaslar ile rakseder görünüyorlardı.
-Şimdi bundan kıymetli bir şey göstereceğim.
Parmağıyla o meşhur Fransız boyagamnın2 levhasının
yanında asılı bir küçük halıyı gösterdi. Bu bir Gördes
seccadesiydi. Şimdi bütün gözler bu nefiseye çevrilmişti.
Bir antika meraklısı olan Amerikalı ile hünerver ve ressam
*
Bu hikâye Müftüoğlu Ahmet Hikmet’in Çağlayanlar adlı
kitabından alınmışür. (Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Çağlayanlar,
Haz: Fethi Tevetoğlu, Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1971).
1Jean Ant. Watteau, 1684’te (Valensia) da doğmuş, 1721’de
veremden ölmüş bir ressamdır. Kadın resimleriyle köy ve kır
eğlenceleri, tiyatro levhalan, panolar, askeri levhalar ve bazı
tasvirler tersim etmiştir.
2 Coloriste. iyi renk vuran, renklerin te’sirini takdir eden
ressam... Olmak -olağan, ısırmak- ısırgan gibi.
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İtalyan seccadenin yanına yaklaşarak altından küçük
ilmiklerine bakıyorlardı:
Koyu mavi zemin üstüne kırmızı bir kenar ve sarı
zırhlar ile çevrilmiş ve ortası dört ve sekiz köşe
madalyonlar ile bezenmişti. Kenarın, zırhların ve
madalyonların içleri anlaşılmaz nakışlarla dolu dağınık
fakat muntazam, hiç bir şekle uymaz fakat hendesî, ne
çiçek, ne yaprak, fakat düşünce, ne resim, ne hendese
fakat ince idi... (Vato)nun yaz levhası yanında seccadenin
bu hâli başka türlü, sanki sırf tasavvufî, ruhanî, rumûzî
mânevî bir bahar şekli arz ediyordu. O derece renkler
uygun ve tatlı idi.
Kont halının karşısına geçmiş:
-Bakınız! Bakınız! diyordu; şu çiçeklerde mâviden
kırmızıya, kırmızıdan sarıya, ne latif bir âhenk ile geçiliyor.
Boyalara bu garip imtizacı, bu hayâle gelmeyen güzel
imtizacı veren hangi ilimdir, hangi terbiyedir. Sanmam ki
Türkiye’de bir halıcılık mektebi bulunsun, diyordu.
-Hayır.
-Ben Hind’in, İran’ın o üstlerinde oklarla vurulmuş
ceylan, kaplan resimleri, çelimsiz süvariler, bücür insanlar,

kurbağalara benzer kuşlar işlenmiş halılarını sevmem.
Onlarda ne hayvan hayvan, ne çiçek çiçektir. Bu tabiî
maddeler yanm ve iptidaî surette taklit, tersim olunmuştur.
Türk halılarında tabiatı taklitten eser yoktur. Bütün nakışlar
tulûat ve icattır. Bütün bu hüner, munis ve düşündürücü
bir garabettedir. Nakışları birbirine benzer daha iki halı
görmedim.
- Hattâ bir halıdaki mukabil iki şekilden bile biri diğerine
tamamıyle müşabih değildir.
-Bu Gördes halisiyle, (Vato) nun tablosu karşısına tesadüf
eden ipekli eski Kıbrıs kumaşı kanepe ve koltuklara
oturduk... Şimdi zairler hâne sahibinin verdiği sigar ve
sigaraları savuruyordular.
Kont dedi ki:
-Bir gün fakir düşsem belki (Vato) yu satabilirim. Fakat
âile yâdigârı eşyam ile bu halıyı elimden çıkarmam
sanıyorum.
Târihî, değerli eşya ve nefais ile dolu olan bu konakta,
bu odada yabancı gibi boynu bükük durması memûl olan
A Watteu, 1Maestri Del Colore, İtalya 1966, s.XII. (Atatürk
Kültür Merkezi Aydın Sayılı Kütüphanesi Koleksiyonundan).

v
A. Watteu, I Maestri Del Colore, İtalya 1966, s.X-XI
bu Türk san’atının bu Türk fikrinin, bu Türk zevkinin, bu
Türk kadınlığının saltanatı huzurunda gönlüm iftiharla,
ihtiramla çarpıyordu. Gözlerim ıraklara doğru daldı.
Kurutan, yakan güneşli ve gölgesiz ve nihayesiz bir çölün
ortasında bir bardak buzlu su bulan yolcu memnuniyetini
hissettim. Düşündüm, düşündüm, düşündükçe ağlamak
istedim.
Gözümün önüne geliyordu:
Harap Gördes kasabası, Balçıktan karanlık, ocak
dumanlarından sisli evleri, Melûl ve sâkin ahalisi... Kapının
eşiğine çömelmiş, yün eğiren soluk benizli ihtiyar kadınları.
Halı tezgâhının önünde birkaç kırık tahta iskemlenin
üstüne oturmuş başını öne eğmiş bir “Ayşe kız” ile iki
küçük arkadaşı halının erişleriyle argaçları arasında kınalı
parmacıkları titreyerek didiniyorlar ve en büyüğü:
Gece bir ses geldi derinden, derinden
Beni mi çağırdı Yemen çöllerinden?
mânisini, Arabistan’da silâh altındaki “Mehmed”ini
düşünerek yavaş yavaş fısıldarken kara gözlerinden, üstüne
bir damla yaş düşürdüğü şu sarı renkli dal, bu
mahrumiyetin, bu kederin ateşiyle kıvrılarak ruhanî bir
şekil alıyor.
Artık dumanlı gözler, önündeki örneğe bakmıyor,
titreyen eller ağaçların tellerini saymıyor. Mükedder fakat
necip, hünerver fakat esrarengiz bir ruhun şevkiyle gelişi
güzel argaçlar renk renk ilmikleniyor...
Ben bu levhayı böyle görüyorum.
Ey tatlı kokulu kır menekşesi! Ey karanlıklar içinde
^

nur ağlayan mahzun yıldız! Ey Ayşe kız! Sen bu nefis
şaheseri nasıl meydana getirdin? mektep, üstad görmeden
nasıl en büyük Fransız ressamı olan Yato ile imtihan
meydanına girdin? Ve aynı şeref mevkiini kazandın. Bu
feyz, bu isti’dâd, bu zevk sana nerden geldi?.. Cevap ver
Allahım! Ona nereden geldi?
Koyu çividî bir yeldirme veya çubuklu bir peştemala
bürünmüş, sâde, saf, fakir hâlinde, ümmî dimağınla yıllarca
ihtiyar muallimlerin resimhânelerinde çalışmış, tecrübeler
geçirmiş, kitaplar okumuş, eski üstadların levhalarını
tedkik etmiş, renklerin kimyada, hikmette terkiplerini,
tesirlerini öğrenmiş, binlerce takdirler, tenkitlere mâruz
kalmış ressam (Valto) nun yanında zekâ ve hüner âleminin
huzuruna çıkarak aynı mevkie, aynı kıymete nâil oluşuna
ne sebep bulayım?.. Tahsilsiz, fıtrî zevkinle, cibillî irfanınla
renklere verdiğin insicama, zarafete sihir mi, mûcize mi
diyeyim? Ey Ayşecik!...
Ey AyşeciklerL. Avrupa’nın zekâ merkezlerindeki
müzelerde sizin saf fakat icazkâr eserleriniz için ayrı ayrı
salonlar, sergiler açıldı. Muhâfızlar tâyin edildi.
Hünerlerinizin inceliklerini, güzelliklerini anlamak için
mütehassıslar zuhur eti. Bu ne kudret, bu ne feyizdir?...
Siz yalnız usûlün ve emsâlin hâricinde bir hünerver,
bir ressam, bir mühendis, bir nâkış değilsiniz. Türklüğün
ruhundaki salâbet ve vekan gösterecek mânâları misalsiz
nakışlarınızla, rumûzî ilhamlarınızla izhar eden birer de
şâirsiniz. Onun için Anadolu halılarının bütün târihimizi
gösteren celâdet âhengini, metanet meâlini İran ve Hind
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halılarının şuh ve lenfavî inceliklerinde göremem.
Ey Türk ili! Viranhanelerinin enkazıyle mâmûrelerinde
ateşler gizlidir. Baykuşlarından bülbül sedâsı gelir... Ey
Türk kadını! Irkında ne icazkâr bir feyz vardır ki hem
mevte asker yetiştirir, hem ebediyete hüner eriştirirsin!
Seni benden çok evvel takdir edenler, yine Vato gibi
ressamların vatandaşları oldukları için beni affet!...
Ben bu istiğrakta iken arkadaşlarımın hâne sahibine
vedâ ettiklerini görerek mahçup fakat müftehir, seccadenin
huzurunda kalben secde ettim ve odadan çıkarken, belki,
dedim, bu eserin icazkâr sânii, sefaletten, noksan tegaddiden,
hayatının baharında solmuş bir tâze çiçektir.
Budapeşte - 20 Nisan 334 (1918)
Okuyucularımıza kolaylık olması açısından seçme
bazı kelimelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.
âsâr-ı nefise: Antika güzel sanatlar,
cibillî: Tabiî.
Cihet: Yön, taraf.

Gördes Halısı, 17. yüzyılın
ikinci yansı, 178x138 cm,
Budapest Museums of Applied
Arts, Env. No: 54.375.1.

Hil’at: Eskiden padişah veya vezir tarafından takdir
edilen beğenilen kimseye giydirilen süslü elbise,
kaftan.
icazkâr: Herkesin yapamayacağı surette iş gören, söz
söyleyen,
isti’dâd: Kabiliyet.
Lâ’l: Kırmızı taş.
Libas: Giysi, giyilen şey.
Mâbâ’d: Son.
Murassa: Kakmalı, tezyinli, süslü.
Mübâhese: Karşılıklı konuşma, bahsetme.
Müstatil: Dörtgen.
Müşabehet: Benzeyiş, benzeme.
Müzâkerât: Bir iş hakkında konuşma, tarüşma.
Refik: Arkadaş,
rumûzî: işaret.
salâbet: Sağlamlık, manevî kuvvet, dayanma.
sânü: Görülen iş, ikinci, yaradan, sanat eseri olarak
meydana getiren.
Taâm: Yemek.
Vekarh: Ağırbaşlı, temkinli.
Yatağan: Pala.

Türk toplum hayatında yeri bulunan, insanlarımızın
ilgilendiği ve etkilendiği bir çok şey, işler, olaylar,
sanatlar kısaca konular edebiyatımıza da ilham kaynağı
olmuştur. El sanatlarım ızdan dokumacılık, Türk
ahiliğindeki otuz iki meslek arasında, daima en önemli
dallardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu kabul edilişin
sonucu, dokumacılık ürünlerinden halı, kilim, bütün
dokumalar ve bunları dokuyanlar da bir ilham kaynağı
olarak edebiyatımıza girmişlerdir.
Dr. M üjgân C unbur*
Türk halı ve kilimleri eski şiirimizde, divan şairlerimizin
sevdiklerinin, övdükleri kişilerin geçtiği yollara, ayaklarının
altına serilmişler. Çimenler Nevruz sultanının teşrifi için
yayılmış yeşil halılara, çiçekler de sanki o halıları bezeyen
motiflere benzetilmiştir. Şeyhülislâm Yahya Efendi bir
beytinde şöyle diyor:
Bisât-ı ayşe kadem bastı nâz ile nevrûz
Şükûfe perde-serâ-yı ademden etti bürûz
Şair, baharın yavaş yavaş gelişini Nevruz’un nazlanarak
hayat kilimine basışı olarak tasvir ediyor,çimenin üzerindeki
motifleri de yokluk perdesinin arkasından birden bire
görünen çiçeklere benzetiyor. Bu beyitteki bisat, kilim ve
döşeme anlamında kullanılmıştır.
Hah,daha genişçe ele alırsak dokumacılıkla ilgili
terimler de edebiyatımıza girmiştir. Dergimizin adı olan
“arış” veya “eriş” ve “argaç” kelimelerine eski
edebiyatımızda pek rastlanmıyor. Yalnız Nedim bir
beytinde “arış” ve “argaç” yerine Farsça karşılıkları olan
“târ” u “pûd” kelimelerini kullanarak sanat yapıyor ve:
Târ u pûdu terk-i târ u pûd-ı hestîdir anın
Şâl-i dervîşî dokunmaz sevdiğim Keşmir’de
yani onun arışı, argacı, varlık arış ve argacını terk etmektir,
sevdiğim Keşmir’de dervişlik şalı dokunmaz, demek istiyor.
O devrin kıymetli bir dokuması olan Keşmir Şalı’nın arış
ve argacı divan edebiyatımızda böylece yer almış oluyor.
Nedim bir İstanbul şairidir. Vaktiyle Şahidi İbrahim
Dede’nin Tuhfe-i Şahidi adlı meşhur sözlüğünden taranmış
Şehrîlerin yani İstanbulluların kullanmadıkları kelimelerin
bir araya getirildiği bir risale görmüştüm. O risalede “arış”
Şehrîlerin kullanmadıkları ilk kelimeler arasında yer almıştı.
Nedim’in beyti ve o küçük risale, her ikisi de doğma

büyüme İstanbullu olan annemle büyük annemin “Kırk
tarakta kırk bezi var, hiç birinin de erişi argacı yok”
deyişlerini hatırlattı. Bu atalar sözü, her şeyi ben yaparım
diye ortaya atılarak başlayıp da bitiremeyenler için
söylenirdi.
Biz yine Nedim’in Keşmir Şalı ve dervişlik şalı için
kullandığı “târ” ve “pûd” kelimelerine dönelim, On
dokuzuncu yüzyıl tarihçilerinden ve divan şairlerimizden
Vak’anüvis Lütfî Efendi yine aynı devir şairlerinden
Hasırcızâde Hâfız Mehmed Ağa’yı öven şiirinde bu
kelimeleri kullanmış ve dokumacılık terimlerinin yer aldığı
şu beyitleri söylemiştir:
“Her ne dem nazm-ı terin dehre olunsa tebyîn
Döşenir safha-i terkibe hasîr-i tahsîn
âferin eyser-i esnâf-ı kumâş-ı ma’nâ
N’ola şâkirdin olursa udebâ-yı pişin
Sana eypir-i suhen eskiden olmuş mahsur
Târ u pûd-ı nükte-i nazm-ı mezâmîn-i nevin”
Bu beyitlerde, “her ne zaman yeni bir manzumen
açıklansa, terkibin safhasına güzelleme hasırı döşenir. Bir
başka deyişle güzel bulmanın dili tutulur, diyerek “hasîr”
iki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Aferin ey mana
kumaşının baş esnafı, senden önce gelen edipler senin
öğrencin olursa şaşılmaz. Ey sözün piri, en yeni
mazmunların nazmının nüktesinin arış ve argacı sana
eskiden beri hasrolunmuştur.”diyen Lütfî Efendi şiirini
şu beyitle tamamlamıştır:
“Câmi’-i nazmını eyfâriş-i dergâh-ı edeb
Bast-ı kaliçe-i takriz ile ettim tezyin”
* * Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Yürütme
Kurulu Üyesi.
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Yani ey edebiyat dergâhını döşeyen, manzumenin
câmiini takriz halısını yayarak süsledim. Evet halı, divan
edebiyatımızda çoğunlukla “kaliçe” olarak geçmektedir.
Hasırcızâde’yi öven ikinci divan şairi, devrin sadrazamı
Safvet Paşa’dır. Bu konuda iki kıt’ası vardır, o da bu
manzumelerinde halıyla ilgili “yaymak, kali, Uşşak, atlas,
ferş” gibi bir takım terimler kullanmakta, bir kıt’asında
şunları söylemektedir:
‘Yayılıp kaldım görünce kâli-i uşşak-veş
Verdi âsân bana hayret Hasırcı-zâdenin
Atlas-ı çarh benim olsa gelince hâneme
Ferş ederdim pâyine Safvet Hasırcı-zâdenin”
Görünce Uşak halısı gibi yayılıp kaldım Hasırcı-zâde’nin
eserleri beni şaşırttı. Ey Safvet! Gökyüzünün mavi renkli
atiası benim olsaydı evime gelince Hasırcı-zâde’nin ayağına
sererdim, demek isteyen Paşa ikinci kıt’asını şöyle
düzenlemiş:
“Keçeci-zâde Efendi görse derdi âferin
Mürtecil nesc ettiği bir mısrâ-ı âzâdeyi
Okıyanlar bûriyâdır derseler kezzâbdır
Eylesem tatvil evsâfı Hasırcı-zâdeyi”
Onun irticalen dokuduğu her serbest mısra’ı, Keçecizâde İzzet Molla görseydi “aferin” derdi. Hasırcı-zâde’nin
niteliklerini uzatsam, okuyanlar bu riyadır, ikiyüzlülüktür
derseler,çok yalan söylemiş olurlar, derken şair, “buriyâ”
kelimesini hem de “hasır” anlamında kullanmıştır.
Divan edebiyatının mazmunlarla dolu şiirlerini bırakıp
yakın zamanlara gelelim. Yüzyıllardan beri Anadolu’nun
dört bucağında hah dokunmaktadır. Bu toprakların
yetiştirdiği şairler de bu halıları dokuyanların acılarına,
dertlerine şiirleriyle ortak olmuşlardır. Yeni dönemlerde
Divan edebiyatının hayatı mazmunlar perdesi arkasından
gösteren manzumelerinin yerini, gerçek hayatın aynası
olan şiirler almağa başlamıştır, Artık halı ve kilim
konusunda, sadece kupkuru düşüncelerin değil, acı tatlı
duyguların da şiirlere girdiği görülmektedir.
İşte İskenderun’un Belan ilçesinin Kızılkaya köyünde
doğan bir edebiyat öğretmeni Sarıcalıoğlu ârif Hikmet
(doğ. 1899) “Halıcı” başlıklı şiirinde şunları dile getiriyor:
“Gönlünde bir dert mi var, ayrı mısın eşinden.
Genç yüzün daha solgun bir akşam güneşinden
Yorgun mu, hasta mısın? Aldırma haydi doku!..
Vur kirkidi!. İsterse buz kessin için, dışın,
Saplandıkça bağrına dişleri kuduz kışın
Bir dakika gülmeyen bahtına lânet oku.
Bilmezler ki her teli canından sevgilidir
İşlediğin her nakış ıstırabın dilidir:
Gönlünün feryadını besteler perde perde..
Çek bahtının bitmeyen ebedî cefâsını,
Sen göz nuru dök, işle; el sürer safâsını,
Ömrün gibi halın da sürünür kuru yerde..
(Sadeddin Nüzhet Ergun: Türk şairleri c.I, s.66)
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Bu şiirde halıdan çok onu dokuyan yorgun, belki hasta,
eşinden ayrı, dert dolu, bahtsız bir kadın ön plandadır.
İkinci kıtada halının dokunduğu mekân ve zaman söz
konusudur. Adeta insanın soğuktan içi titrer, üçüncü kıtada
dokunan halının her nakşında dokuyanın acısının yansıdığı
görülür. Son da halı ve halıyı kullananlar dile getirilir. Bin
bir göz nuru dökülerek dokunan halı yerlere serilmiştir.
Şiiri okuyan, acaba halıya mı, yoksa dokuyana mı acısam
diye düşünür.
Halıları genellikle genç kızlar, gelinler, kısacası kadınlar
dokurlar, Tabii olarak onlann duygularım bir kadın daha
iyi anlayıp anlatabilecektir, şimdi de genç bir şair Gürsoy
Solmaz’ın “Halıcı Kız” adlı şiirini okuyalım:
“Başında yazması, elinde kına
Kilim dokur, halı dokur, şal dokur.
Gelir uzaklardan, gider yakına...
Sevgi dokur, saygı dokur, yol dokur,
Kovan dokur, petek dokur, bal dokur...
Her ilmek bir anlam; her anlam desen,
Yalandır sanır, gelip görmesen.
Bir sevgi rüzgârı, gönülde esen
Arzu dokur, istek dokur, fal dokur
Ova dokur, bayır dokur, çöl dokur...
Her duygu işlenir, hayret mi hayret...
Her nakış, ilmekte doyumsuz ibret,
Sevgiyle verilen bunca bin gayret...
Ana dokur, kızı dokur, bol dokur
Akıl dokur, yürek dokur, kol dokur...”
(Erciyes, Yıl:19, Sayı:227,Kasım 1996, s.5)
Bu anlamlı şiir, Anadolu’da en güzel halıların dokunduğu
merkezlerden birinde Kayseri’de çıkan bir dergide
yayınlanmıştır. Anadolu kadını hep dertli değildir. Halıcı
kızlar türkü de söylerler, halı üzerine yakılmış türkülerini
kirkitlerinin sesine eklerler.
İşte Anadolu’nun bir küçük köyü. Adı Taşkale, görüntüsü
de öyle, sanki taştan bir kale... Daha doğrusu dağ gibi, bir
büyük kaya. Yaşanan mekânların bir kısmı da o kayanın
içine oyulmuş. İhtiyar kadınlar yün eğiriyorlar, köyün kızlan
da halı dokuyorlar. Sanki yedi dağın çiçeği o halılara
yansımış, renk renk, motif motif göz alıyor. Ve genç kızlann
ağzında bir türkü:
Ort’asya’dan çıktık yola
Halı dokuya dokuya
Ayrıldık on sekiz kola
Halı dokuya dokuya...
Yüzlerce yıldan beri süre gelen bir geleneği bu türkü,
bir yandan halıcılığımızın doğuş kaynağına götürürken, bir
yandan da şiirimizle musikimizin kardeşliğini pekiştiriyor.»

“Ömür billah okul yüzü görmemiş
Ak ellere kurşun kalem değmemiş
Kaderine küsmüş, bize küsmemiş
Kilimi dokuyan ellere kurban
Ömür billah okul yüzü görmemiş
Bu kadar nakışı nerede bellemiş
Bir çimdik kağıda kalem sürmemiş
Kağıtsız kalemsiz güllere kurban
Ömür billah okul nedir bilmemiş
Doya doya kana kana gülmemiş
Sevincin böylesin kimse görmemiş
Gülmeden güldüren dillere kurban
Ömür billah okul yüzü görmemiş
Kömür gözler ak kağıdı bilmemiş
Bu koca kilimi nasıl donatmış
Hiç almadan veren kullara kurban
“Kilim ısmarladım Orhaneli’ne
Elleri kınalı çilli geline
Kırkaltı Temmuzu düştü önüme
Çöreler köyünün yoluna kurban”
Bedri Rahmi Eyüboğlu
,------------------------

* Bu şiir, kilimlerimizdeki dünyanın renk
ve nakış zengiıüiğ ne vurgun bir şairressamımızın biiyfk coşkusunun dile
getirildiği Kâğıtsız-Kalemsiz adlı yazıdan
alınmıştır (Türkiyemiz Dergisi, sayı17,
Haziran 1972, s. 23^0).
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Serap Leloğlu-Ünal*
Türk toplumunun kendi değerleri üzerinde düşünmeye
başlamasının yüz yıllık bir geçmişi vardır: 1890’lı yılların
başlarında İkdam, Sabah gazeteleri ile Servet-i Fünûn dergilerinde
kültürümüzle ilgili yayınlar başladı. Türk kültürü ve sanatı üzerine
yapılan yoğun araştırmalar 1910-1918 yıllan arasında Gökalp’in
önderliğindeki hareket sırasında yoğunlaştı ve bir kısmı da
yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nde gelenekli sanatlar
konusundaki duyarlılık Atatürk döneminde (1920-1938) istenen
noktaya ulaştı. Son yirmi yıldır ise bu konudaki çalışmalar
üniversitelerimizin bünyesine taşındı. Sanatın çeşitli dallan ile
ilgili millî ya da milletlerarası ölçülerde bilimsel toplantılar yapıldı,
yapılıyor. Belediyeler ya da valilik/kaymakamlıklarla
üniversitelerin işbirliği sonucu gerçekleştirilen toplantılar daha
çok tercih edilmektedir. İzmir’de de bu tür bilimsel toplantılara
bir yenisi eklendi. Oldukça ilgi gören toplantı bir proje
kapsamında gerçekleştirildi.
Bu proje, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel El Sanatlan Bölümü öğretim elemanlanndan Yard.
Doç. Öznur Aydın yönetiminde sürdürülmekte olup, ‘Halı-Kilim
ve Geleneksel Tekstillerde Dokuma ve Restorasyonda Geliştirilen
Yeni Tekniklerin Araştınlması Projesi’ adım taşımaktadır. Halıkilim ve gelenekli dokumalar açısından önemli bir potansiyel
meydana getiren Ege Bölgesini kapsayan bu araştırmanın amacı,
yeni ve eski halılarda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu
çözebilmektir. Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından desteklenen
projenin ilk adımı olarak bir analiz laboratuvarı kurulması
plânlanmıştır. Sayın Aydın, turistik bir şehir olan İzmir’de Gümrük
ve Emniyet’in yakaladığı tekstillerin yaşlannın tesbiti, kaçak ya
da antika değere sahip olup olmadığı konusunda, kurulacak bu
laboratuvarda yapılacak bir analiz ile rapor verme imkânının
elde edileceğini ve bu test verilerinin daha sağlıklı, bilimsel
nitelik taşıyacağını belirtti.
1997-99 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu proje
kapsamında, 23-26 Eylül 1997 tarihleri arasında Teknik Analiz
ve Halı Restorasyon Semineri’ başlığım taşıyan bir seminer
düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen ve Macaristan Fahri
Konsolosu Erdal Keresteci’nin yardımlan ile desteklenen Seminer

için Macar bilimadamı Ferenc Batâri davet edilmişti. Halen
Budapeşte Uygulamalı Sanatlar Müzesi (Budapest Iparmüveszeti
Muzeum) Halı Seksiyonu Başkanı olarak görev yapan Sayın
Batâri, sanat tarihçisi olup, eğitimini önce Budapeşte’de, daha
sonra ise Floransa’da tamamlamıştır. Yirmi yıl kadar önce
Macaristan evlerinin iç mimarisini incelerken, bu evleri süsleyen
halılar dikkatini çekmiş ve genellikle 15.-16. Yüzyıllara
tarihlendirilen bu halılan inceleyerek çalışmalanna başlamıştır.
Çeşitli dillerde yazılmış, bir kısmı ülkemizde de basılmış kırka
yakın makalesi olan ve yurtiçi-yurtdışında olmak üzere pekçok
sergi açmış olan bu değerli bilimadamı, dört gün süresince Türk
halılarının tarihi, restorasyon ve analiz teknikleri gibi çeşitli
konularda konferanslar vererek, izleyenleri bilgi yağmuru ile
beslemiştir.
Sayın Ferenc Batâri’nin ilk konferansı ‘Osmanlı-Türk
Halılannm 500 Yılı, Budapeşte Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nin
Ünlü Koleksiyonu’ (Ottoman Turkish Carpets of 500 Years, A
Famous Carpet Collection in Hungary) başlığını taşımaktaydı.
Budapeşte Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nin kuruluş amacından
ve tarihinden sözederek konuşmasına başlayan Batari, daha
sonra Müze’deki örneklerden slaytlarla desteklediği konuşmasına
Türk halı tarihi ile devam etti. Bu slayt şöleninde, Koleksiyonun
en erken tarihli halısı olan bir Crivelli halısını, daha sonra
Memling, Holbein halılarını, Uşak gruplarından örnekleri,
Osmanlı Saray halılannı, çeşitli seccade gruplanm ve son olarak
Transilvanya halılannı görebilmek mümkündü. Konuşmasında
Türk halılarının üretimine de değinen Batari, Osmanlılar
döneminde halı üretiminin ekonomik yönden büyük önem
taşıdığını, atölye ürünleri ile köy ürünlerinin yanısıra, yaylakkışlak düzende yaşayan Türk gruplarının dokuduklarının da
ticarî mal sayıldığını belirtti.
‘Macaristan’da Bulunan 16. ve 17. Yüzyıl Doğu Halılannm
Tanıtılması’ (Oriental Carpet Commerce in Hungary in the 16th
and 17th Centuries-Data and Comments-) başlığını taşıyan ikinci
konuşmasında Batâri, Macaristan tarihine kısaca değinerek,
Türklerin Macaristan’ı fethetmesiyle Türk halılarının ülkeye
ticarî yoldan girişini anlattı. Ayrıca, Türk-Macar ticarî ilişkileri
a * Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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Sera p Lelo ğ lu -Ü n al*
The startdate for Turkish people's thinking of their ovvn
values has a hundred-year history. İn the beginning of 1890s,
the articles as to out cultural values were published in such
nevvspapers as ikdam and Sabah, and in a magazine named
Servet-i Fünûn. Concentrated researches on Turkish culture
and art were intensified during a movement led by Cökalp
betvveen 1910-1918, some of vvhich were published. Sensitivity
on traditional arts in the Republic of Turkey was come to an
expected point in the age of Atatürk (1920-1938). The last
two decades has been a period when those studies have been
transferred to the universities. Several national and international
scientific meetings have been held vvith regard to various
branches of art. The meetings held by the universities in
cooperation vvith municipalities or provincial and sub-provincial
governorships are the most preferred. Another such scientific
meetings was held in İzmir recently, vvhich was realised under
a project.
This project, named "Project for Researching New
Techniques Developed in VVeaving and Restoration in Carpets,
Kilims Traditional Textiles", has been implemented under the
leadership of Assist. Prof. Öznur Aydın of the Department of
Traditional Handicrafts, the Faculty of Fine Arts of the University
of Dokuz Eylül. The objective of this research covering ali
Aegean Region vvhich has an important potential for carpets,
kilims and traditional vveavings is to solve any problem that
may occur in old and new carpets. As the first step of this
project supported by the State Planning Organisation, it has
been envisaged to establish an analysis laboratory. Mr. Aydın
has stated that an analysis to be conducted in that laboratory
vvith regard to the determination of age of those textiles
seized by the Customs or the Poliçe Departments in İzmir, a
tourists city, and vvhether those textiles were illegal or antique,
vvould enable the opportunity of reporting and the testing
data vvould be healthier and more scientific in terms of quality.
Under this project to be implemented betvveen 1997-99,
"Technical Analysis and Carpet Restoration Seminar" was held
betvveen 23-26 September 1997. Hungarian scientist Ferenc
Batari vvas invited for this Seminar supported by Hungarian
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Charge d'Affairs Mr. Erdal
Keresteci and held Theatre
Hail of the Faculty of Fine
Arts of the University of
Dokuz Eylül. Mr. Batâri, the
Head of Carpet Section of
the Budapest Museum for
Applied Arts (Budapest
Iparmüveszeti Muzeum), is
an art historian vvho completed his education first in Budapest
and then in Florence. He started his studies by revievving
carpets, mostly of 15th-16th centuries, used for ornamentation
in Hungarian houses interior designs of vvhich he examined
twenty years ago. He, having approximately forty article
published in several languages including Turkish and
participating in several in-country and overseas exhibitions,
presented a treasury of knovvledge to the participants of the
seminar through his speeches on history of Turkish carpets,
restoration and techniques of analysis for four days.
The first conference of Mr. Ferenc Batâri was the 'Ottoman
Turkish Carpets of 500 Years, A Famous Carpet Collection in
Hungary'. Batari started his speech vvith the objective and
historical background of Budapest Museum for Applied Arts
and continued vvith history of Turkish carpet vvhich he supported
vvith a slide-show consisting of samples of the Museum. This
slide shovv made it possible to see a Crivelli carpets, the earliest
of the collection, Memling and Holbein carpets, samples from
Uşak groups, Ottoman court carpets, various praying rug
groups, and finally, Transilvania carpets. Batâri, vvho touched
on production of Turkish carpets in his speech, stated that in
the Ottoman period carpet production had been very important
in economic terms and vvorkshop and village products, in
addition to those vvoven by Turkish tribes in 'yaylak-kışlak'
order, had been considered as commercial goods.
The second speech of Batâri, 'Oriental Carpet Commerce
in Hungary in the 16th and 17th Centuries-Data and
Comments-', included Hungarian history vvith emphasise on
* Specialist, Atatürk Culture Çenter.

ile ilgili en erken tarihli belgelerin
15-16. yüzyıla ait olduğunu, 17.
yüzyıla tarihlendirilen belgelerde
ise halı ticaretinde görülen
gelişmenin arttığını ve 1667-1704
yılları arasına tarihlendirilen
belgelerin kendileri tarafından
incelendiğini söyleyen Batari, bu
araştırm anın sonuçlarını
detaylandırarak sundu. Bu
konferans, Macaristan’da Türk
dönemi süresince halı ticaretinin
nasıl yapıldığı ve o dönemlerde
halı fiyatları ile alıcı isimlerine
kadar çok çeşitli bilgileri özellikle
belgelere dayanarak vermesi açısından çok önemliydi.
‘Bir Erken Osmanlı Halısının Restorasyonu’ (Restoration of
an Early Ottoman Carpet) başlıklı konuşmasında ise, çalıştığı
müzeye 1914’de dört parça halinde gelen bir Lotto halısını nasıl
restore ettiklerini anlatan Batâri, restorasyon ilkelerinin tarüşıldığı
toplantılardan da bahsetti. 1957 yılında, Venedik’te düzenlenen
bir kongrede tarihî eserlerin, özellikle halıların nasıl korunacağı
ile ilgili ilkelerin tespit edildiğini ve Venedik kongresinden sonra
bu dört parça halıyı restore etmeye karar verdiğini, ancak sistemi
belirlemekte oldukça zorlandığım belirtti. Sonunda on yıl kadar
önce halının restorasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Batari,
bu restorasyonda temel ilkenin, daha sonra halı üzerinde çalışacak
araştırmacıları yanıltmamak için orijinal parçalarla yeniden
dokunan parçaların birbirinden ayırtedilebilmesi olduğunu ifade
etti. Yani halıya bütünde baktığımızda onu tek parça olarak
görebiliyoruz, ama incelediğimizde yeniden dokunan ara parçalan
hissedebiliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle halının
analizinin yapıldığını, daha sonra ise öğrencisi Lilla Tompos ile
birlikte çizimlerinin yapıldığını belirten Batari, halının atkı ve
çözgü ipliklerinin yeniden hazırlandığını ve onarım ile
tamamlamada hem kilim tekniğini, hem de iğne tekniğini bir
arada kullandıklarını anlattı. Bu restorasyon sonucunda halının
oldukça çarpıcı bir sergi malzemesi olduğunu, birkaç sergide
sergilendiğini ve restorasyonun üzerinde on
yıl geçmesine karşılık hiçbir deformasyon
olmadığını belirtti.
‘Uygulamalı Teknik Analiz’ Seminerin bir
başka çalışması idi. Fakülte’deki İzmir Ticaret
Odası Halı Grubu Başkanlığı tarafından
düzenlenmiş olan Atölyede gerçekleştirilen
seminere Dokuz Eylül Üniversitesi, Geleneksel
El Sanatları Bölümü’nün öğretim elemanları
katıldı. Eski bir halı üzerinde yapılan bu çalışma,
halının düğüm tekniği, malzemesi, renkleri ve
motiflerinin tesbiti üzerine gelişti.
Arkeoloji ve Etnografya M üzesi’nde
gerçekleştirilen son oturumun konu başlığı
‘Bir Halı Koleksiyonu O luşturulm ası,
Koleksiyonun Saklanması Restoratör
Workshop, Araştırma, Sergiler’ idi. İzmir İl
Kültür Müdürü Selçuk Göksayar, Müze
Müdürü Dr. Turan Özkan, Müdür Yardımcısı
Yaşar Canbaş ve Müze’de görevli uzmanlar
ile öğretim elem anlarının k a tıld ığı
toplantıda Batâri, Budapeşte Uygulamalı

Sanatlar Müzesi’nin nasıl kurulduğuna, halı
koleksiyonunun nasıl meydana getirildiğine,
Türk halılarının da yer aldığı sergilere
değindikten sonra, koleksiyoncuların ve
müzecilerin dikkat etmesi gereken bilgileri
aktardı.
Bilimsel anlamda doyurucu anlar
yaşanan Seminere İzmirli ve Manisalı
halıcılar da ilgi gösterdiler. Çeşitli halı
şirketleri gezilerek faaliyetleri hakkında bilgi
alındı. 25 Eylül 1997 günü, Goblen Halıcılık
Şirketi'nin sahipleri İzak Eskinazi ve Rüştü
Okan, seminere katılanlara bir akşam
yemeği verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Gören Bulut’un da aralarında bulunduğu davetliler arasında
Macaristan Fahri Konsolosu Erdal Keresteci, İzmir Halı
İhracaatçılan Birliği Başkanı Zekai Dağtekin ile birkaç İzmirli
halıcıyı görebilmek mümkündü.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Geleneksel El Sanatları Bölümü’nün
bir diğer projesi, Yuntdağ Halıcılık ile ortaklaşa çalışılan
‘Geleneksel Anadolu Kilimleri Projesi’dir. Araştırma sonucu
belirlenen ve üretilmesine karar verilen kilimlerin deneme
ürünleri yapılmış olup, doğal boyarmaddelerle hazırlanan el
eğirmesi ipliklerle üretilen bu ürünlere Garanti Belgesi verilme
aşamasına gelinmiştir. Bu proje kapsamında Sayın Batâri’ye bir
gezi programı düzenlenmiş; Manisa’da Yuntdağ Halıcık AŞ.’nin
Doğal Boya Atölyesi ve Deposu gezdirilerek, özellikle kırmızı,
mor, sarı renklerin reçeteleri ve boyarmaddelerin ham ve
öğütülmüş örneklerinin yanında, iplik ve yapak numunesi de
alınmıştır. Yoğun bir bilgi alışverişi ile geçen bu ziyaretten sonra
Manisa’daki çeşitli camiler ve müzeler gezilerek, buralardaki
halılar incelenmiştir.Bu tür toplantıları Kültür Bakanlığı veya
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ya da ilgili fakültesi
bulunan üniversitelerin yapmasını istemek ve beklemek hepimizin
hakkıdır; asıl istek ve beklenti ise, bu tür faaliyetlerin geniş
kitlelere duyurulması ve gerçek ilgililerinin dikkatini
çekmesidir. ^

"Transilvanya" Halısı, Uşak, Yaklaşık 1600
(Ferenc Batâri, Ottoman Turkish Carpets,
Budapest 1994, p.141.)
"Transylvanian" Rug, Uşak, about 1600.
entry of Turkish carpets to Hungary in commercial
ways through conquest of Hungary by the Turks.
Furthermore, he stated and explained in detail that
the earliest documentation on Turkish-Hungarian
trade relations vvere of 15th-16th centuries, that the
documentation of 17th century had pointed out to
an increase in carpets trade and that those documents
betvveen 1667-1704 had been examined by Batâri
himself. This conference has been very important
due to its documentation-based presentation of
various information ranging from carpet trade
methods in Turkish period in Hungary to carpet
prices of the day and to names of the purchasers.
İn his speech titled 'Restoration of an Early
Ottoman Carpet', Batâri described their restoration
activities of a Lotto carpet brought to the museum
he had vvorked in four pieces. He also spoke of
meetings on restoration principles. He mentioned
that, in a congress held in Venice in 1957, those
principles vvith regard to conservation of historical
vvorks of art, particularly of carpets had been
determined, that he had decided to restore this fourpiece carpet follovving the Venice congress and that
he had had difficulties in determining the system.
Batâri, having stated that the restoration of this
carpet had been realised ten years ago, expressed
that the basic principle in this restoration had been
to distinguish betvveen original and re-woven pieces
so as not to mislead the researchers. Thus, looking
at a carpet as vvhole, one can see it as a single-piece; but,
after examining, one can feel the re-vvoven intermediary pieces.
Batâri stated that, in order to achieve this process, he first had
analysed the carpet and then dravvings had been made vvith
his assistant Ms. Lilla Tompos. He explained that weft and
vvarp yarns of the carpet had been re-prepared and both kilim
technique and pin technique had been used together for
restoration and completion of the carpet. He also stated that,
as a result of this restoration process, the carpet had become
an attractive exhibition material and that no deformation had
been encountered despite these ten years passed.
'Applied Technical Analysis' vvas another research subject
of the Seminar. Academic staff of the Department of Traditional
Handicrafts, the University of Dokuz Eylül, participated in this
seminar held in the vvorkshop arranged by the Association of
Carpet Group of İzmir Chamber of Commerce in the Faculty.
This study held on an old carpet has been developed upon
determination of knotting technique, material, colours and
motifs of the carpet.
Title of the last session held in İzmir Museum of Archaeology
and Ethnography vvas 'Forming and Conservation of a Carpet
Collection: Restaurateur, VVorkshop, Research and Exhibitions'.
This meeting vvas participated by Mr. Selçuk Göksayar, İzmir
Provincial Directorfor Culture, Dr. Turan Özkan, the Head
of the Museum, Mr. Yaşar Canbaş, Deputy Head of the Museum,
other specialists of the Museum and several academic staff. İn
this session, Batari spoke of the establishment of Budapest
Museum for Applied Arts, creation of the carpet collection and
the exhibitions consisting of Turkish carpets, and he gave
important information for collectors and museum staff.
Carpet dealers from İzmir and Manisa also paid great
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attention to this Seminar vvhere satisfactory moments were
experiences in scientific terms. During the seminar, various
carpet firms were visited and information was received on
their activities. On 25 September 1997, Mr. izak Eskinazi and
Mr. Rüştü Okan, ovvners of Goblen Carpet, hosted a dinner
for participants. Among the guests, it was possible to meet
Prof. Gören Bulut, Deputy Dean of the Faculty of Fine Arts,
the University of Dokuz Eylül, Mr. Erdal Keresteci, Charge
d'Affairs of Hungary, Mr. Zekai Dağtekin, President of İzmir
Carpet Exporters Association, and several carpet dealers from
İzmir.
Another project of the Department of Traditional Handicrafts
of the University of Dokuz Eylül is the Traditional Anatolian Kilim
Project, implemented in coordination with Yuntdağ CarpetMaking. Samples were completed for those kilims determined
for production as a result of researches conducted. The project
is at the stage of providing VVarranty Certificate for those pieces
produced by using hand-spun yams prepared with natural dyes.
Under the project, a field visit was organised for Mr. Batâri
including a visit to Natural Dye VVorkshop and Storage of
Yuntdağ Carpet Making Inc. in Manisa vvhere yarn and wool
samples were received, along vvith raw and cultivated samples
of dyes and of recipes in red, purple and yellovv colours. Follovving
this visit full of an exchange of information, visits made to
various mosques and museums in Manisa enabled examination
of carpets exhibited there. İt is our right to wish from the Ministry
of Culture, Atatürk High Council for Culture, Language and
History and universities having related faculties to organise such
seminars and meetings. Hovvever, the main expectation of us
is that those activities should be announced to broad masses
of people and should attract the attention. w

Ercebeci*
04.10.1997 Cumartesi günü Çetinkaya Galeri’nin Kavaklıdere
Cinnah Caddesi 21/10’daki halı ve kilimlerle donatılmış mekânında
tüm halı ve kilimseverler toplandı. Düzenlenen bu toplantıda aynı
zamanda Arış Dergisi’nin birinci ve ikinci sayılarının da tanıtımı
yapıldı. Dergi, bu konuya destek veren Sayın Sami Müdüroğlu ve
Mine Akay tarafından kaülan konuklara hediye edildi. Başlıkta da
belirttiğimiz üzere Ankara sanat açısından bazı konulara susadığı
için olsa gerek halı ve kilimlerimizin sergilendiği ve satışa sunulduğu
bu sıcak ve sevimli ortam özellikle Türk Halı Sanatı açısından
önemli bir adım olarak kabul edilmelidir. Kültürümüzün bu çok
önemli parçalarım bir kulüp veya dernek halinde destekleyerek
ortaya çıkaran ve emeği geçen herkesin çalışmaları takdire ve
dikkate değerdir.
“Başlangıç noktamız Ankara ama ileride yurtdışma açılmak
ve oradan isteyenleri buradaki çatımız altında toplamak arzusu ile
bu işe başladık" diyen Sayın Mine Akay, Sami Müdüroğlu, ve
Hikmet Çetinkaya Kavaklıdere’nin hoş bir apartman katında
Çetinkaya Hah, Kilim, Resim ve El Sanatları Kulübünü açmışlar.
“Bu kulübe kültürümüze sahip çıkmak isteyen tüm sanatseverleri,
yabana ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen esnafı, mahallî
ve karakteristik el sanatlarına bağlı kalmak isteyen üreticiyi ve bu
değerli el sanatlarımıza gönül vermiş yerli ve yabancı kişileri üye
olmaya davet ediyoruz” diyorlar. “Kulübümüzde organize
edeceğimiz konferans sergi ve faaliyetler ve bu arada yapacağımız
Arış Dergisi’nin promosyonu ile yurt içinde ve yurtdışında en kısa
zamanda sesimizi duyurabileceğimizi ümit ediyoruz” diyerek
sözlerine devam ediyorlar.
Türk Halı, Kilim, Resim ve El Sanatları çeşitli sebeplerle
hakettiği yere ve ulaşmak istediği potansiyele henüz gelememiştir.
Biz, kendi yaklaşımımızla bunun gerçekleşmesi için çaba
göstereceğiz diye görüşlerini belirten ortaklar, her geçen gün üye
sayımızın yükselmesi hem ARIŞ Dergisi hem de ÇETİNKAYA
Kulübü için olumlu bir yönde çalıştığımızı göstermektedir. “Bu
bizi hem umutlandırıyor hem de gururlandırıyor” diyerek
duygularını ifade ederken, sunulacak hizmetleri şu şekilde
sıralamaktadırlar:
a) Eski kilim ve halılarımızı sergilemek.
b) Halı ve kilim konusuna ilgi duyanları bilgilendirmek.
c) Üyelerin istekleri ve tercihleri doğrultusunda konferans,

konuşma ve sergiler düzenlemek.
d) Arış Dergi’sinin gerek kalite, gerekse sayı olarak arzu edilen
konuma gelebilmesi için çeşitli promosyonlar düzenlemek.
e) Potansiyel müşteri ve alıcı üyelerin özel istekleri olduğunda
bunu tedarik edebilecek esnafa bildirip el sanatları ile ilgili her
türlü ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak.
f) Çeşitli müzayedeler düzenlemek.
g) Kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturan hah ve
kilimlerimize değer verilmesini sağlamak, bu konuda çeşitli
eksperlerle işbirliği halinde bulunmak.
h) Halı, kilim ve el sanatlarımıza yönelik çeşitli müzayedeler tertip
etmek.
i) En önemli amaç ise el sanatlarımıza ilgi duyanları bir çatı altında
toplayarak dernek veya vakıf oluşturulmasında çalışmalarda
bulunmaktır.
j) Memleketlerine dönen üyelerle teması devam ettirmek ve
kulübün imkân ve hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak.
Bu faaliyetlerin bir başlangıcı ilk olarak Başbakanlık Atatürk
Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen
IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi sırasında 4-7Kasım 1997
tarihlerinde düzenlenen bir sergide ilgililerin dikkatine
sunulmuştur.
Bütün bu sözünü ettiğimiz ve yerinde izlediğimiz faaliyetlerin
diğer kuruluşlara örnek teşkil etmesini ve amatör ruh taşıyan
yüreklere can katmasını, gelecek nesillere tanıtılmasına vesile
olmasını canı gönülden dilerken, bu çalışmalardan dolayı başta
Sayın Sami Müdüroğlu olmak üzere Sayın Hikmet Çetinkaya,
Sayın Mine Akay ve emeği geçen herkese Arış Yayın Kurulu
adına şükranlarımızı sunuyor, bir örnek girişim olarak kabul
ettikleri Arış Dergisi gibi biz de kendilerinin bu örnek
teşebbüslerini kutluyor, başarılarının ve çalışmalarının devamını
diliyoruz.
Ümit ediyoruz ki; Çetinkaya Galeri ile Arış Dergisi arasında
yapacağımız ortak çalışmalar, hah ve kilim sanatı adına yenilikler
getirecek ve bu sanatımıza sağlanacak katkılar bizleri de,
ilgilenenleri de, araştırıcıları da mutlu kılacaktır.
Ayrıntılı bilgi almak için 467 3177436 43 75 numaralı telefonları
arayabilir veya ÇETtNKAYA GALERÎ’sini Cinnah Caddesi 21/10,
Kavaklıdere'de ziyaret edebilirsiniz. O
Kulübün gelecekteki programı şöyledir:
14-22 Kasım 1997 Üstadlar Karma Resim Sergisi
16 Kasım 1997 Bambu, Camveeski ağaçtanyapılmış dekoratifmo
bilya (sandık, sehpa, dolap, iskemle, camekan gibi)
23 Kasım 1997 HEREKE Halıları Sergisi.
25 Kasım-5 Aralık Karma Resim Sergisi
29 Kasım 1997 Anadolu KİLİMLERİ Sergisi.
07 Aralık 1997 MİLAS ve YAĞCIBEDİR Halıları Sergisi.
08-18 Aralık 1997 Çetinkaya Galerisi Resim Öğrencileri Sergisi.
14 Aralık 1997 KÜTAHYA Çini ve Porselenleri Sergisi.
20-31 Aralık 1997 ÜSTADlar Yılbaşı Özel Karma Resim Sergisi
21 Aralık 1997 Hediyelik El Sanatları Sergisi.
* * Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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Handicrafts Club

Ş e b n e m E rceb eci*
Ali carpet and kilim lovers met on Saturday, 4 October 1997,
at Çetinkaya Gallery, Cinnah 21/10, Kavaklıdere, Ankara, a place
ornamented vvith carpets and kilims. This meeting vvas also for
introduction of Arış1s first tvvo issues. Mr. Sami Müdüroğlu and
Ms Mine Akay vvho provided his continuous support on this
subject gave Arış to the guests of the meeting as a gift. This
sincere meeting, vvhere our carpets and kilims vvere exhibited
and marketed, should be acknovvledged as an important step
for Turkish art of carpet vveaving, particularly for Ankara, a city
longing for artistic activities. Appreciation and acknovvledgements
should go to ali people vvho support those very important parts
of our culture under the roof of a club or an association.
Ms. Mine Akay, saying that they started this activity for
collecting ali those people vvishing to open for overseas despite
that the starting point is Ankara, established Çetinkaya Carpet,
Kilim, Painting and Handicrafts Club at a pleasant apartment
in Kavaklıdere district along vvith the cooperation of Mr. Sami
Müdüroğlu, Ms. Mine Akay and Mr. Hikmet Çetinkaya. Their
invitation for membership goes to ali lovers of art for conservation
of our culture, to ali businessmen and tradesmen for trading
among ali countries at an international platform, to ali
manufacturers for being devoted to local and characteristic
handicrafts and to ali local and foreign people for setting their
hearts on our magnificent handicrafts. They have also added
that they vvished to attract the attention both in-country and
abroad through conferences, exhibitions and other activities to
be held and through introduction of Arış.
Belovv are the comments and ideas of Çetinkaya Club:
Turkish carpets, kilims, paintings and handicrafts may not have
its deserved place and potential. Both our partners vvho have
promised to do their best through their ovvn approaches and
the increase in our memberships are indicators for our positive
vvork for Arış and for Çetinkaya Club. İn addition to our hopes
and pride, the services to be presented are in the follovving:
(a) To exhibit old kilims and carpets;
(b) To inform people interested in carpets and kilims;
(c) To organise conferences, seminars and exhibitions in direction
of preferences and vvishes of the members;
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(d) To arrange some activities to ensure Arış's place in terms
both of quality and of publication;
(e) To assist for responding the handicraft-related needs of
tradesmen who are able to supply orders of potential customers
and consumer members;
(f) To arrange auctions;
(g) To cooperate vvith various experts in order to ensure
conservation and appreciation of our carpets and kilims;
(h) To arrange various auctions for carpets, kilims and handicrafts;
(i) To conduct such activities for establishment of clubs and
associations for people interested in our handicrafts;
(j) To contact vvith the members living in other cities/countries,
making them benefitfrom ali opportunities and services of the Club.
Those activities vvere, initially, presented to the people
concerned in an exhibition held betvveen 4-7 November 1997,
during IVth International Congress for Turkish Culture organised
by the Atatürk Supreme Council for Culture Language and
History Atatürk Culture Çenter.
We wish from the heart that those activities will be positive
examples for other institutions and for ali people carrying an
amateur spirit for this sector. Our gratitude and appreciation,
on behalf of Executive Committee of Arış goes to Mr. Sami
Müdüroğlu, Mr. Hikmet Çetinkaya, Ms. Mine Akay and ali people
provided their efforts. We vvant to congratulate this initiative of
them who acknovvledged our Arış as another important initiative.
We hope that common activities of Çetinkaya Club and Anş shall
produce innovative initiative for the art of carpet and kilim vveaving.
For further information, you can contact officials of Çetinkaya
Gallery, Ci nna h 21/10, Kavaklıdere, Ankara
(Phone:90.312.4673177-4364375).
Future agenda of the Club:
4-22 Nov 1997 Masters' Painting Exhibition.
16 Nov 1997 Decorative furniture made of bamboo,
glass or old vvooden materials.
23 Nov 1997 Hereke Carpets.
25 Nov-5 Dec 1997 Painting Exhibition.
29 Nov 1997 Anatolian Kilims.
7 Dec 1997 Milas and Yağcıbedir Carpets.
8-18 Dec 1997 Exhibition of Painting Students of Çetinkaya
Gallery.
14 Dec 1997 Kütahya Tiles and Porcelains.
20-31 Dec 1997 Masters' Painting Exhibition for Nevv Year.
21 December 1997 Handicraft as a Cift.___________________
* Specialist, Atatürk Culture Çenter.

Konya'da bir zamanlar halı mezatının
yapıldığı Eski Dellal Pazarından bir
görünüm.
A vievv from Old Dellal Bazaar
vvhere carpet auctions take place.

Dr. Azize Aktaş-Yasa*
Bu köşemizde sizlere halıcılık sektöründeki gelişmeleri,
değişmeleri, problemleri duyurmak, bu sektörün sesi olmak
ve onun, ilgili mercilere ulaşmasını sağlamak istiyoruz.
Bunu yaparken; estetik, işlevsel ve ticarî yönlerinin
yanısıra kültürel kimliğimizin bir parçası olan ve ülkemizin
uluslararası platformlarda tanıtılmasında önemli bir yeri
bulunan bu sanat dalının korunması ve yaşatılması için
dokuyucudan siparişi verene, pazarlayıcıdan alıcıya kadar
toplumun bütün kesimlerinde daha yüksek düzeyde bir
bilincin oluşmasına katkıda bulunmak başlıca hedefimiz.
Çünkü biliyoruz ki kültür değerlerimize sahip çıkabilmenin
yolu, yeterli ve doğru bilinçlenmeden geçiyor. El
halıcılığımızın sadece ticari kaygılara yenik düşerek
yozlaşmasına engel olmak da tabiî.
Bir başka hedefimiz ise üreticilerin ve pazarlayıcıların
sorunlarına eğilerek bu sorunlara çözüm yolları aramak
ve bunun için Bakanlıkların, kamu kuruluşlarının,
üniversitelerin ve medyanın konuya dikkatlerim çekmek.
Halı sektörünün İktisadî yönünü ve sağlayacağı iş
imkânlarını gözler önüne sererek bu konudaki güzel ve
yapıcı girişimleri duyurup yerel yöneticilere ve müteşebbislere
örnekler sunmak da yine hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Bu düşünceyle işe önemli bir halı merkezimizden,
Konya’dan başladık. Konyalı halıcılarla görüştük; onların
sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Ancak önce Konya’da
el halıcılığının bugünkü durumuna kısaca değinmek
istiyoruz.
El ipi ve kök boyanın kullanıldığı Konya imalatı halı
ve kilimler Türkiye piyasasında bulunan en kaliteli mallar
arasında yer alıyor. Kalitelerine bağlı olarak fıatları da
biraz yüksek. Bu halı ve kilimler iç piyasada tutulduğu
gibi, ülkemize ihracat girdileri açısından da önemli katkılar
sağlıyor.
1992 yılında Konya Ticaret Odası’nda işlem gören halı
ihracat 27.000 m2 ve 14,9 milyar TL olarak hesaplanmış.

Bu rakam, yine Ticaret Odası verilerine göre 1993 yılında
20,3 milyar TL, 1994 yılında 65,7 milyar TL ve 1995 yılında
69,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Keza 1996 yılına ait
Konya Ticaret Odası Fasıllar Bazında İhracat Raporu’nda,
halılar ve dokunabilir madde yer kaplamalarının miktarı
92.428 kg ve ihracat getirisi 131,3 milyar TL olarak
belirtilmiş. Sadece bu yılın Ocak ayında ise 10.774 kg
miktarındaki halı ihracatından 19 milyar TL gelir elde
edilmiş. Turistlere yapılan satışlar bu ihracat rakamlarının
dışında kalıyor.
İhracat ağırlıklı olarak Almanya, Fransa, İsveç, İtalya,
İngiltere, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri’ne
yapılıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında İslâm ülkeleri,
Meksika ve Yeni Zelanda da yer alıyor.
Ticaret Odası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu
arada, 1996 yılı içinde İsrail’e kökboya halı ipi ile Avusturya
ve Almanya’ya da sarı safran çiçeği, papatya gibi boyar
çiçeklerin ihracatı yapılmış.
Konya Ticaret Odası’nın -Temmuz 1996 itibariyle- halı
ve kilim üretim ve ticaretiyle uğraşan 250 üyesi mevcut.
Bu üye sayısına, mobilya ve beyaz eşya ticareti ile
uğraşırken bu arada halı da satanlar dahil değil.
El halılarında mevcut potansiyelin yeterince
değerlendirilemediğini vurgulayan halı ihracatçılarının
hedefi, 2000 yılına kadar ihracatlarını 1 milyar dolara
çıkarabilmek.
Konya’da gerçekleştirilen önemli bir çalışma da
geleneksel halıcıkğımızın yeniden canlandırılması amacıyla
pilot bölge olarak seçilen 8 yörede ‘Türk El Halıcılığı”
(THE) adıyla bir projenin yürütülmesi olmuş. Ladik, Sille,
Taşkale, Akören gibi yerlerde üretilen el halılarımızın
kültür ve gelenek zenginliğinin yeni üretimlerle
canlandırılması ve bu yolla istihdamın arttırılması gayesine
yönelik bu proje, bunun için belirlenen yörelerde
geleneksel halı türlerinin ve özelliklerinin araştırılması,
belgelendirilmesi, arşivlenmesi ve böylece dokunan
halıların kalite kimlik belgesi eşliğinde pazarlanması gibi
çalışmaları kapsıyor.
Başbakanlık Atatürk K ültür M erkezi Uzmanı.
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Konya'da bir zamanlar halı
mezaünın yapıldığı Eski Dellal
Pazanndan bir görünüm.
A vievvfrom Old Dellal Bazaar,
where carpet auctions take
place

Current t e and Poblems of Hand-Weavina in
Dr. A zize A ktaş-Yasa*
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İn this part of our magazine, we wish to announce
developments, changes and problems in carpet weaving
sector, to be the voice of this sector and to ensure its reaching
to the authorised levels concerned.
Doing this, our main objective is to contribute to formation
of a higher level of consciousness at ali levels of society for
conservation of this branch of art having an important place
in the introduction of our country at international platform,
besides its being a part of our cultural identity with its
aesthetic, functional and commercial aspects, for we
acknovvledge that the only means of embracing our cultural
values is reaching an adeguate and right conscious. Another
is, vvithout a doubt, to prevent degeneration of hand-weaving
having defeated by commercial anxieties.
Another objective of us is to care for problems ofproducers
and marketers and to attract the attention of the ministries,
the public institutions, the universities and the media.
Our objectives, also, include but not limited to reveal job
opportunities to be provided by economic aspect of carpet
sector, to announce constructive initiatives in this sector, and
to present samples for local administrators and entrepreneurs.
İt is vvith this understanding that we started this task
in Konya, a centre of carpet vveaving. We intervievved
vvith carpet vveavers from Konya and tried to express their
problems, before vvhich we want to brief current status
of hand vveaving in Konya.
Konya carpets and kilims vvoven using hand-yarns and
root dyes are among the most quality products of Turkish
market. Their prices are bit higher due to their quality.
Those carpets and kilims, besides their share in internal
market, also contribute to Turkey's export inputs.
İn 1992, carpet export processed in Konya Chamber
of Commerce vvas estimated as 27,000 m2 and TL 14.9
billion. This figüre increased to TL 20.3 billion in 1993,

to TL 65.7 billion in 1994 and to TL 69.2, billion in 19^5.
Similarly, in Item-Based Export Report o Konya Chamber
of commerce dated 1996, amount of carpets and vveavable
floor coverings vvere shovvn as 92,428 kg vvith an export
income of TL 131.3 billion. İn January of this year, a total
of TL 19 billion vvas received from the carpet export of
1,774 kg. İt is important here to note that ali those figures
exclude tourists' purchasing.
Exporting is generally to Germany, France, Sweden,
Italy, the Great Britain, Denmark and the United States
of America. Several Islamic countries, Mexico and Nevv
Zealand are also included in those aforementioned
countries.
According to information provided by officials of the
Chamber of Commerce, in 1996, root dye carpet yarns
vvere exported to Israel, along vvith such dyeing flovvers
as saffron flovver and camomile exported to Austria and
Germany.
As of July 1996, Konya Chamber of Commerce has
250 registered members dealing vvith carpet and kilim
production and trade. This figüre does not include those
businessman selling carpets as a secondary job.
Emphasising inadequate assessment of current potential
of handvveaving, target of carpet exporters is to increase
their export to US$ 1 billion by the year 2000.
Another important activity conducted in Konya is a
project named Turkish Hand-Weaving' (THE) implemented
in eight (8) pilot regions for revival of traditional carpetvveaving tradition of our country. This project, tovvards
an increase in employment rates through reviving cultural
and traditional richness of carpets hand-vvoven in Ladik,
Sille, Taşkale, Akören and some other places, covers such
activities as researching, documenting and archiving
traditional carpet types and characteristics, and thus
marketing those carpets vvith a quality identity certificate.
Under the project, an archive vvas made up of those
carpets photographed and documented through a
research conducted in museums, private collections,
* Specialist, Atatürk Culture Çenter.
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Proje için seçilen yörelerin halıları müzeler, özel
koleksiyonlar, camiler ve çeşitli dokümanlar taranarak,
fotoğrafları çekilerek belgelenmiş, boyudan, ilmek sayılan,
ait oldukları yöre özellikleri kaydedilerek bir arşiv
oluşturulmuş. Bu arşiv içinden seçilen 450 adet halının 1/1
ölçeğindeki renkli desenleri bilgisayar teknolojisinden
yararlanılarak yemden hazırlanmış ve ait olduklan bölgenin
üreticilerine dağıtılmış. Saf yün ve doğal boyalı ipliklerle
gerçekleştirilen bu üretim, malzeme temininden ipliklerin
boyanmasına, desenlerine ve dokuma tekniklerine kadar
her aşamada Kültür Bakanlığınca denetlenmiş ve üretim
kalitesinin artması sağlanmış.1
Konya’da el halısı imalatçılarının sayısı kesin olarak
tesbit edilmemiş. Ancak şu anda büyüklü küçüklü 25
civarında imalatçı olduğu söyleniyor.2 İmalatçıların
dağıttıklan tezgâh sayısı 10 ile 70-80 arasında değişiyor. Bir
tezgâhda 2-3kişi çalışabiliyor. İmalatçılar yünün iplik haline
getirilmesinden boyanmasına, yıkanmasına varıncaya kadar
üretimin her aşamasını kontrol altında tutuyorlar. Halı
imalatı genellikle evlerde yapılıyor. Atölye sistemi
denenmesine rağmen yürütülememiş. Şehrin içinde, daha
çok göçle gelen insanlar ek bir iş olarak evlerinde halı
dokuyorlar. Konya’nın Sedirler, Araplar, Kumköprü,
Mengene, Kovanağzı gibi semtlerinde fason iş yaptırılıyor.
Şehrin çevresinde ise, imalat, genellikle tarlası olmıyan
dağlık kesimlerde yapılıyor. 10-12 yıl evvel bir dağ köyünde
100 tezgâh bulunurken ihracat yapılamadığı ve kalitesiz
mal para kazandırmadığı için tezgâh sayısının 20’ye kadar
düştüğü belirtiliyor. Tezgâhı olmıyanlara imalatçılar
tarafından tezgâh veriliyor. Konya içinde ve çevresinde
10.000 hanenin halı dokumasıyla uğraştığı tahmin ediliyor.
Konya’da el halısı ticareti ile uğraşanlann bir kısmı
yukanda sözü edildiği gibi imalatı kendileri yaptınrken,
diğerleri halılan çeşitli yollarla temin ediyorlar. Bunlar halı
ve kilimleri genellikle doğrudan doğruya dokuyucudan
alıyorlar. Ağırlık, 3-4yıl öncesine kadar Eski Dellal Pazarı
olarak adlandınlan Nakibü’l-Hac Seyid İbrahim Hanında
yapılan mezatta iken, artık köylüler getirdikleri malları
bizzat pazarlıyorlar. Paraya ihtiyaç duyunca kendileri için
dokudukları halıları satabiliyorlar. Halıcıların köyleri
dolaşarak halılan mahallinde saün almalan ise kullanılan
bir başka usûl. Bir de “seyyar” olarak adlandınlan kişiler
var ki onlar da köy köy dolaşarak battaniye veya makine
halısı karşılığında el halısı alıp bunları tüccarlara
pazarlıyorlar. Aynca bu mallar küçük esnafta bulunabildiği
gibi Konya’nın ilçelerinde kurulan halı pazarlanndan da
temin edilebiliyor. Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz
şahıslardan Hüseyin Kaplan, eski ve orta eskilikte mal
bulmakta sıkınü çektiklerini, Nadir Gezginci ise, bundan
on yıl öncesine kadar yılda 3040 civannda 100/120 yaşında
halı çıkmasına karşılık bugün bu sayının yılda sadece 1-2
parçaya düştüğünü belirttiler. Nitekim biz de Konya’nın
Başarakavak kasabası ile Ulu ve Kiçi Muhsine köylerinde
yaptığımız araştırmalarda 10 yaşından daha eski halı ve
kilime rastiayamadık.

Konya Kavak modeli bir kilim.
A Konya Kavak type kilim.

Konyak halıcılann sorunlanna gelince; aslında biliyoruz
ki bu sorunlar sadece Konya’ya özgü değil, ülkemizden
bir kesit. Meselâ geçen yıl (26-31 Mayıs 1996)
Kurumumuzca düzenlenen ‘Türk Soylu Halkların Halı,
Kilim ve Cicim Sanatı” konulu uluslararası bilgi şöleni
esnasında Kayseri halı imalatçılarının Başkanımız Prof.
Dr. Sadık Tural’a ilettikleri metinde de benzer problemlere
değiniliyordu.'' Kayseri’de üretilen ipek halıların aynı
model ve desende Çin’de taklit edilerek gümrüksüz olarak
Türkiye’ye sokulduğu ve Türk, Hereke, Doğu Türkistan
adlan alünda haksız rekabete sebep olacak şekilde ucuz
fiata turistlere satıldığı, Türk halılannm yan fiaüna satılan
bu halıların üreticileri maliyetin %15-20 altında mal satmak
zorunda bırakarak zararlanna sebep olduğu belirtilmişti.4
1Konya’da el halıcılığının bugünkü durumuna değinilirken,
KonyaTicaret Odası yetkilileri dışında, şu iki kaynaktan da ihracaat
rakamları için yararlanılmıştır: “Konya’nın Halı İhracatı Artıyor”,
Konya Ticaret Odası Dergisi, Kasım 1993, s. 38-39; 1995 Yılı Konya
îli’nin Yıllık Ekonomik ve Ticarî Durumu Hakkında Rapor, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konya Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü,
Konya, 1996.
2 Bu yazı hazırlanırken görüşlerine başvurduğumuz: Eğerci
Halıcılık'tan Hüseyin Eğerci, Karavan Halıcılık’tan Hüseyin Kaplan,
Genç Ortaklar Halıcılık’tan bir yetkili, Gezicioğlu Eski Halı-Kilim
Pazan’ndan Nadir Gezgin, Fırat Halı ve Kilim Pazan’ndan Paşa
Erdem, Tarihî Dereli Kemal Baharatçısı El İpi-Kök Boya-Halı
Kilim Galerisi’nden Yafes Sinop’a katkılarından dolayı teşekkür
ediyoruz.
3 Azize Aktaş Yasa, “Uluslararası Türk Soylu Halklann Halı,
Kilim ve Cicim Sanatı Bilgi Şöleni”, Bilge, 9/Yaz (1996), s. 10.
4Türkiye piyasalarına giren Çin halılarına karşı alman tedbirler
bir önceki sayımızda aynntılan ile yer almıştır. Bkz. Emine Aslan,
‘Türk Halıcıları Taklit Çin Halılarına Karşı Önlem Almak üzere
Çalışmalannı Yoğunlaştırdı”, Arış, 2 (Ağustos 1997), s. 118-123.
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mosques and various documents, including dimensions,
loop numbers and regional characteristics of the carpets.
Of the selected 450 carpets, colourful patterns were reprepared at 1/1 scale using Computer technology and
delivered to the producers of the regions concerned. This
production realised vvith pure vvool and natural dyed
yarns vvere supervised by the ministry of Culture at every
level ranging from equipment supply to yarn dyeing and
from patterns to vveaving techniques, vvhich enabled an
increase in the quality of production .
No certain number of carpet manufacturers have been
determined in Konya. Hovvever, it has been rumoured
that there are approximately 25 manufacturers vvhich
vary in size . The number of vvorkbenches delivered by
the manufacturers change betvveen 10 and 70-80. 2-3
people vvork on each vvorkbench. The manufacturers
control every step of the production process - from the
conversion of vvool into yarn to dying and vvashing.
Carpet manufacture is usually done at homes. VVorkshop
system could not be carried on, although it was tried
previously. İn the city centre, people mostly migrated to
the city vveave carpets at their homes, vvhich they consider
as a secondary job. Commission vvorks are very common
in such districts of Konya as Sedirler, Araplar, Kumköprü,
Mengene and Kovanağzı, vvhereas, manufacturing of city
suburbs is made in mountainous regions of Konya vvhere
field is not available for agriculture. VVhile a mountain
village used to have 100 vvorkbenches 10-12 years ago,
this number was decreased to 20 due to lack of exporting
activities and non-quality goods bringing no income.
Manufacturers provide vvorkbenches for those people
vvho do not have any and it is estimated that a total of
10,000 houses deal vvith carpet vveaving in Konya and
surroundings.
As mentioned above, some of those dealing vvith
hand-vvoven carpet trade in Konya are also manufacturers,
vvhereas some others supply carpets using another method
and purchase them directly from the weavers. Novvadays,
village people market their products by themselves vvhile,
3-4 years ago, it was common to find the carpets in
auctions held at Nakibü'l-Hac Seyid ıbrahim Inn called
'Old Broker Bazaar' (Eski Dellal Pazarı). Village people
may, novv, market those carpets they wove for themselves
when in need. Another method is carpet dealers' visiting
the villages and purchasing the carpets at the vveaving
places. There are also such people called 'peddler' (seyyar)
vvho purchase hand-vvoven carpets for marketing to
traders in return for blankets and machine-vvoven carpets
in the villages. Furthermore, those carpets may also be
supplied from carpet bazaars held in sub-provinces of
Konya, besides from the shops of modest tradesmen. Mr.
Hüseyin Kaplan, one of the individuals that we intervievved,
stated that they had difficulty in finding old and semi-old
goods. Another person, Mr. Nadir Gezginci, mentioned
that, despite an annual figüre of 30-40 for carpets of 100arış m / n ü ;
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120 years old, novvadays this figüre decreased to one or
two in a year. Hence, vve could not observe any carpet
older than 10 years in Başarakavak town and Ulu and Kiçi
Muhsine villages.
VVith regard to the problems of carpet traders of Konya,
vve, in fact, acknovvledge that those problems are national
ones, not particularfor Konya. To give an example, during
the international information festival on 'Carpet, Kilim
and Cicim Art of Turkish Societies' held betvveen 26-31
May 1996 by our institution, the presentation of Carpet
Manufacturers of Kayseri to Prof. Sadık Tural, the Head
of our Centre, focused on similar problems . İn this
presentation, it was stated that silk carpets of Kayseri had
been imitated in China vvith same model and pattern,
that those Chinese carpets had been entered in Turkey
vvithout any customs and marketed to tourists vvith
relatively lovver prices under the name of Turkish, Hereke
and Eastern Türkistan, and that Turkish manufacturers
had been to sacrifice their ovvn carpets 15%-20% belovv
the manufacturing price. This situation had been a negative
impact on hand-vveaving. We encountered in Konya vvith
a similar problem in another shape: a quality decrease
and marketing opportunity in international platforms due
to unfair competition caused by demands of tourist for
cheaper goods.

İç ve dış piyasalarda çok rağbet gören
Konya-Nuzumla kiliminin sinekli modeli.
Konya-Nuzumla kilim vvith flies, vvhich is very popular
in local and international markets.

Konya'da dokunan BalıkesirYüncü modeli bir kilim.
A Balıkesir-Yüncü type kilim vvoven in Konya.

Bu durum el dokumacılığını da olumsuz yönde etkiliyordu.
Aynı problem bir başka şekilde Konya’da da karşımıza çıktı.
Malzeme ve işçiliğin çok pahalı olduğu ülkemizde Avrupalı
turistin ucuz mal isteği karşısında haksız rekabetin yol
açtığı kalite düşüşü ve buna bağlı olarak yurt dışında azalan
pazar şansımız.
Konya’nın büyük halı imalatçılarından Hüseyin Eğerci,
bu konuda: “ülkemizde Türk el halıcılığı ve kilimciliği yavaş
yavaş bitmek üzere; bunun en önemli sebeplerinden biri
de kaliteli üretimin azalması” diyerek imalatçıları iki gruba
ayırıyor: Çok kaliteli ve pahalı mal üretenler; ucuz mal
üreterek kaliteden ödün verenler. Hüseyin Kaplan da
üretilen mallan çok kaliteli ve çok kalitesiz olarak yine iki
grupta değerlendiriyor. Dünya piyasalarına kaliteli mal ile
açılabilmemiz ve bu piyasalardaki pazar payımızı
yükseltebilmemiz için ise önerileri aynı: imalat sektörüne
kalite standardı getirilmesi.
Dışanya kendi imkânlan ile açılmanın zor olduğunu
vurgulayan halı imalatçısı ve pazarlamacıları, Devlet
tarafından verilen ihracat teşviklerinin kalkmasının el halısı
ve kilimi ihracatının 3-4 yıl öncesine göre gerilemesine
sebep olduğuna işaret ediyor ve Devletin bu konudaki
ilgisizliğine dikkat çekiyorlar. Özel sektörün kendi
imkânlanyla ayakta durmaya çalışüğını belirterek, teşviklerin
kalkmasına ilâveten Çin halısının Türkiye piyasasına
girmesinin de ciddî imalat yapan firma sayısını düşürdüğünü
ifade ediyorlar. Hüseyin Eğerci: “Siparişle çalıştığımız
müşteriler bittiği zaman bu işi bırakmak zorunda kalacağız”
diye yakınıyor ve ekliyor: “Önceden hazıra imalat yaparken
şimdi sipariş dışında imalat yapamıyoruz”.
Bu kritik durumun ortaya çıkmasında turistik halı-kilim
satışındaki tekelleşme de etkili olmuş. Seyahat acentalannın
büyük hah firmalan ile anlaşmalan, küçük firmalann saüş
yapma şansını yok etmiş. Bu arada turistlerin acentalar
aracılığı ile gelmesi, halıcılann “paşan” müşteri olarak
adlandırdıklan ve bir acentaya bağlı olmadan ülkemize gelip

alış-veriş yapan turist sayısında, dolayısıyla iş hacminde
azalmaya yol açmış. Turist müşteri sayısının azalmasında,
Avrupa’dan gelen turistlerin güzergâhlan üzerindeki muhtelif
problemlerin -meselâYugoslavya’daki savaşın-da rol oynadığı
ifade ediliyor.
Konya’daki halı imalatçılan genellikle sipariş üzerine
çalışıyorlar. Tamamen siparişe dayalı imalat yaptıklanm
söyleyen Hüseyin Eğerci, siparişlerin model ve ebatlannın
yurt dışındaki firmalar tarafından verildiğini, siparişin, ne
çok satılıyorsa ona göre yapıldığını belirtiyor ve bir yılda
üretilen halıların ancak dörtte birinin orijinaline sadık kalarak
dokunduğunu ileri sürüyor. Arkasından da, Devlet denetimi
ile teşvik ve güvencesinin olmamasının, imalatçıları, ne
satılıyorsa onu yapmaya yönlendirdiğini ekliyor. Zaman
zaman müşterinin zevkine hitap ederek modernizasyon
çalışmalan yaptıklanm söyleyen Yafes Sinop, bazı kilim
modellerini halıya uyarlamış. Hüseyin Kaplan ise: “Müşterinin
yönlendirmesi tabiî ki söz konusu. Farklı alternatifler
sunuyoruz, onların seçtikleri arasından tercihler yapıyoruz.
Yelpazeyi geniş tutarak ve müşterinin tercih ettiği desenlere
öncelik vererek imalat yapıyoruz.” diyor. Kaplan, oıjinaline
uygun halılar da çalıştıklarını belirterek bu arada bir ikilemi
dile getiriyor ‘Ticarî kaygı ile halılarımız yozlaşsın mı, yoksa
halı ticareti hiç yapılmasın mı?” Ve sonra içinde bulunulan
durumu özetleyiveriyor: “Orijinal parçalar müzelerde, özel
koleksiyonlarda yaşıyacak, diğerleri ise insanların
ufuklanndaki değişikliği gösterecek”.
Konyalı halıcılann, mevcut potansiyelin -dokuyucu,
tezgâh, malzeme açısından- daha iyi değerlendirilebilmesi
için Devletten bir takım beklentileri var. Örneğin el halısı
üretiminde atölyeciliğin teşvik edilerek evlerde üretim
usûlünün terk edilmesi gerektiğini düşünüyorlar ve bunun
için uygun faizli kredi verilmesini, vergi indirimleri ve sigorta
ödemelerinde kolayhk sağlanmasını istiyorlar. İstisna ve
muafiyetlerin kapsamının genişletilmesini kaliteli imalat için
önemli bir adım olarak görüyorlar. İhracat teşviklerinin
yeniden verilmesi ve ihraç edilecek mala kalite standardı
konulması gerektiğini söylüyorlar ve Devletin pazar bulma
konusunda desteğini bekliyorlar. Yine Devletin uluslararası
platformlarda konferanslar, sempozyumlar, sergiler ve
fuarlarla Türk halısını bütün dünyaya tanıtması gerektiği de,
onlar tarafından, içinde bulunulan çıkmazdan kurtulmanın
en etkin yolu olarak görülüyor.
Bunlar, geleneksel el halıcılığımızı ilgilendiren genel
beklentiler. Özel olarak Konya’ya gelince, mallarını İstanbul’u
devreden çıkararak satabilmek için İstanbul’a gelen esnafın
kolaylıkla Konya’ya ulaşmasını sağlayacak sivil hava alanı
açılması ve İstanbul-Konya, Ankara-Konya arasına hızlı tren
hattı konması gibi talepleri var.
Konyalı halı imalatçılan ve pazarlamacılan, yukanda dile
getirmeye çalıştığımız bütün olumsuzluklara rağmen,
geleceğe ümitle bakıyorlar. Özellikle bu piyasanın içinden
yetişen genç ve dinamik iş adamlan, yeni atılımlarla Konya’da
el halıcılığını sürekli daha iyi yerlere taşıma çabası içindeler.
Dileriz, ilgili merciler de kendi üzerlerine düşeni yapmaktan
kaçınmazlar.

« E S »

arış

111/ 199;

Karaman yöresinden bir halı.
A carpet from Karaman.
Mr. Hüseyin Eğerci, one of the biggest carpet
manufacturers in Konya, divided manufacturers into two
groups by saying that Turkish hand-woven carpets and
kilims were about to disappear by virtue of a decrease in
quality manufacturing: those manufacturing expensive
and quality products and those manufacturing cheaper
goods and making concessions from the quality. Mr.
Hüseyin Kaplan also evaluated the manufactured good
in two groups: the quality goods and the non-quality
goods. Both suggestions for entering into world markets
vvith the quality goods and for increasing our share in
those markets are the same: A Standard of quality in
manufacturing sector...
Carpet dealers and manufacturers have emphasised
that it is difficult to expand their limits abroad vvith their
own means. They have also expressed that removal of
export incitements provided by the government led to a
three orfour-year regression of hand-vvoven carpet exporting
and attracted the attention for indifference of the
government on this subject. Having mentioned that private
sector is standing on their own, they have also pointed
out that, in addition to the removal of incitements, entrance
of Chinese carpets into Turkish market have also decreased
the number of serious manufacturing firms. Mr. Hüseyin
Eğerci, complaining about that they will have to quit their
job vvhen their order-based manufacturing is stopped by
the dients, has added that they cannot manufacture unless
for orders.
We learned that monopolism on carpet-kilim marketing
for tourists vvas also considered as a negative impact for
this current situation. Agreements betvveen travel agencies
and big carpet manufacturing firms minimised the job
opportunity of small firms. Furthermore, that the tourists
travel to Turkey through travel agencies decreased the
number of independent tourists, called 'paşan' by carpet
manufacturers, and volüme of the business. Another reason
for the decrease in number of tourist consumers is said to
be various problems on the way to Turkey including
Yugoslavian vvar.
Carpet manufacturers in Konya generally work orderbased. Mr. Hüseyin Eğerci, a fully order-based manufacturer,
has spoken of models and dimensions of orders coming
from overseas firms, vvhich have depended on the most
demanded. He has also added that only a quarter of those
carpets vvoven in a year are faithful to their original shape.
He, correspondingly, has stated that lack of incitement and
guarantee of the government directs carpet manufacturers
to what is sold. Mr. Yafes Sinop, conducting modernisation
studies in accordance vvith the aesthetic values of his dients,
has spoken of adaptation of some kilim models to carpets.
Mr. Hüseyin Kaplan has stated: 'There is a guidance from
the dients... We offer different alternatives and prefer vvhat
is selected by them. VVidening the fan of alternatives, vve
manufacture giving priority to patterns preferred by the
consumers'. Mr. Kaplan has also spoke of a dilemma saying
that they are manufacturing carpets fitting to the originals:
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'Shall be prefer the degeneration of our carpets through
commercial anxieties or the disappearance of carpet sector?'.
Finally, he has summarised the current status: 'Original
pieces shall live in museums and private collections, vvhereas,
the others will reflect the change in people's horizons'.
Carpet manufacturers and dealers in Konya have some
expectations from the government for a better evaluation
of the current potential in terms of vveavers, looms and
materials. To give an example, they believe in abandoning
of manufacturing at homes through encouragement of
vvorkshop work in hand-weaving, for vvhich they need
credit provision vvith adequate interests, tax discounts
and convenience in insurance-related payments. They
consider vvidening the coverage of exemptions and
exceptions as a big step for quality manufacturing. They
speak of the necessity for a Standard quality for the goods
to be exported and of the provision of export incitements.
They avvait the government's support for entering into
markets. They also emphasise the importance of
introducing the Turkish carpets through conferences,
symposiums, exhibitions and fairs to be held by the
government at international platforms, a way vvhich they
see an efficient vvay of being saved from this cul-de-sac.
These are general expectations vvith regard to our
traditional hand-weaving. There are also some demands
as to establishment of a civil airport and fast-train railvvays
betvveen İstanbul-Konya and Ankara-Konya vvhich vvill
enable the tradesmen directly reach Konya vvithout any
additional work in İstanbul.
Carpet manufacturers and dealers of Konya, despite ali
problems mentioned above, look at the future vvith a great
optimism. Particularly theyoung and dynamic businessmen
grovvn out of this sector are in an effort for raising handvveaving sector in Konya to higher levels. We hope competent
authorities shall practice vvhat they ought to do.

Sedirler Halı Merkezinin dış görünümü.

Halı Sektörü İçin
Önemli Bir Atılını:

General Vievv of Sedirler Centre of Carpet.

Dr. Azize Aktaş-Yasa*
Kaliteli el halılan ve kilimleri ile Türkiye piyasasında
iyi bir yer edinen, ülkemizin ihracatına önemli katkılar
sağlayan Konya’da, mevcut dokuyucu potansiyelinin hiç
olmazsa bir kısmını değerlendirecek büyük bir proje
hayata geçiriliyor.
Karatay Belediyesi tarafından, geçmişi Selçuklular
dönemine kadar uzanan, el halıcılığının hâlâ yoğun olarak
devam ettiği Sedirler mahallesinde bir halı merkezi
kuruluyor. Temeli 1996 yılı Temmuz ayında atılan ve bu
ay (Ekim 1997) hizmete girmesi plânlanan tesis 1800
m2’lik kapalı alanda üç katlı olarak inşa edilmiş. 300 kişiye
iş imkanı sağlayacak, üretim ve pazarlamaya yönelik olarak

kurulan tesisin işletmesi özel bir firma tarafından
gerçekleştirilecek.
Dokuyucuların aynı zamanda bölgedeki zengin ve köklü
geleneği yeniden canlandırarak, devamını sağlayacak şekilde
eğitileceği bu merkez, el halısı üretiminde atölye sistemine
geçilmesi bakımından da önemli bir aülım. Atıl durumdaki
dokuyucu ve tezgâhlan yeniden sektöre kazandıracak, el
halıcılığımızı daha ileriye götürecek bu girişimi takdirle
karşılıyoruz. İlk defa Karatay Belediyesi’nin önderlik ettiği
bu önemli uygulama umarız yerel yönetimlere ve
müteşebbislere örnek olur. 0» ______________________
®~* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.

Tezgâhın hazırlanışı

Merkezden görüntüler.

Preparation of loom.

Vievvs from the Centre.

Sedirler Çenter of
Halı dokuyan kadınlar.
VVomen vveaving carpet.

Dr. A zize A ktaş-Yasa*
A big project to assess at least a part of existing vveaver
potential has been at the commencement stage in Konya,
a city contributing to export of Turkey through its
important place in Turkish market vvith high quality handvvoven carpets and kilims.
A centre of carpet has established in Sedirler district
of Karatay Municipality, vvhere hand-vveaving is stili an
intensive activity that dates back to Seljukian period. The
three-floor facility, foundation of vvhich vvas laid in July
1996 and vvhich vvas opened in
October 1997, vvas built on a
covered area of 1800 m2. The
facility will provide employment
for 300 persons, vvith special
emphasis on production and
marketing, and vvill be managed
by a private firm.
This centre, providing training
for vveavers on conservation and
continuity of this rich and rooted
tradition of the region, is an
important development in terms
of vvorkshop system in handvvoven carpet production. We
appreciate this initiative that vvill
contribute to the progress of handvvoven carpet sector through
benefiting from idle vveaving
machines and looms. We hope
and strongly believe that this
important application of Karatay
Municipality vvill be a typical for
other local governments and
entrepreneurs.
_______________
* Specialist, Atatürk Culture Çenter.
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Halı dokuyan erkekler.
Men vveaving carpet.
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Türk halı sanatının ihtişamını gözler önüne seren,
gerek fotoğraflarıyla, gerekse baskı kalitesi ile mükemmel
sayılabilecek yeni bir yayın Türk kültürünün hizmetine
sunuldu. Türk halı sanatı için oldukça iddialı bir dönem
olan 13. ile 18. yüzyıl arasındaki dönemi ele alan bu kitabın
her zaman başvuru kitabı olacağı şüphesiz. Yurtiçi ve
yurtdışından çok özel 163 parça halının tam sayfa

mm
|!
‘’üĞ m
Ü
% ,
<8^:i ^• ■
--i|
;1

resimlerinin bulunduğu bu kitap, Londra National Gallery,
Varşova Museum Narodowe ve Berlin Nationalgalerie’de
bulunan Türk halılarının resimlendiği tabloların görüntüleri
ile zenginleştirilmiştir.
İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul
Vakıflar Halı Müzesi, Konya Mevlâna Müzesi, Berlin İslâm
Sanatları Müzesi (Staatliche Museen zu Berlin Museum
für Islamische Kunst), Budapeşte Uygulamalı Sanatlar
Müzesi (Iparmüveszeti Müzeum) ve Heinrich Kirchheim
Koleksiyonundaki en nadide parçaların bir arada tanıtıldığı
bu kitap Ahmet Ertuğ tarafından yayma hazırlanmış,
Tekstilbank' m sponsorluğunda Milano'da basılmıştır.
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Müdürü Dr. Nazan
Ölçer, Berlin İslâm Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Volkmar
Enderlein, Budapeşte Uygulamalı Sanatlar Müzesi Halı
Seksiyonu Başkanı Dr. Ferenc Batâri, Londra National
Gallery Danışmanı Dr. John Mills'ın Türk halı sanatı ile
ilgili yazılarının yer aldığı kitapta, kataloglanan halıların
teknik incelemeleri Berlin İslâm Sanatları Müzesi Tekstil
restoratörü Nils Rüters tarafından yapılmıştır. Robert
Bragner'ın edit ettiği bu kitabın tasarımı Joelle Danon
tarafından yapılmış, renk ayırımı ve baskısı Milano'da,
ciltleme işlemleri Padova'da gerçekleştirilmiştir.
Bu kitabın ortaya çıkmasında büyük gayretleri olan
Nazan Ölçer, kitabın başında Türk halı sanatının
tamtimında Friedrich Sarre, Ernst Kühnel, Kurt Erdmann,
Oktay Aslanapa ve Şerare Yetkin'in çok önemli rol
oynadıklarını belirterek mevcut çalışmalar üzerine bilgi
vermektedir. Türkiye ve Avrupa'da Türk halılarının
bulunduğu müzelerdeki önemli parçaları Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi'nde bir araya getiren serginin somut bir
çalışması olan bu kitabın ortaya çıkmasında Tekstilbank'ın
sponsorluğu üstlenmesinin önemine değinen Ölçer, sergiye
katılan kişilere teker teker teşekkür etmektedir.
Kitabın Türk halı sanatı ile ilgili ilk yazısı Dr. Nazan
Ölçer tarafından kaleme alınmıştır (s.VII-XXII). Türk halı
sanatı tarihini ele alan yazı (Turkish Carpets and Their
Collections in Turkey) Pazınk Halısından 19. yüzyıla kadar
olan dönemi en yeni bilgilerle yeniden yorumlamaktadır.
Konya Halıları olarak bilinen Selçuklu halıları, Osmanlı
halıları, Türk halıların Avrupa'ya ihracı ve Avrupa'da Türk
halılarına karşı başlayan büyük ilgi, hayvan figürlü halılar,
Uşak halılan, Memlûk ve Osmank saray haklan, ehl-i hiref
örgütünde halıcılar, belgelere göre diğer halı dokuma
merkezleri, fiyatları ve Batı'ya ihracı, Türkiye'de halı
koleksiyonu ve Topkapı Sarayı halıları Nazan Ölçer'in
yazısında değindiği başlıca konuları oluşturmaktadır.
*
ÖLÇER, Nazan- ENDERLEİN, Volkmar- BATÂRİ, FerencMILLS, John, Turkish Carpetsfrom the 13th-18th centuries, (Yay.:
Ahmet ERTUG, Ed.: Robert BRAGNER), Milan 1996: Amilcare
Pizzi SPA, Tekstilbank Yayını, XLIV+236 sayfa, 163 resim.
** Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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An İmportant Publication For The Art of Carpeting

Erol K alen d er**
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A new publication revealing the magnificence of the
art of carpeting and vvhich can be considered to be
perfectfrom the points of both photography and printing,
has been released to serve the Turkish culture. There is
no doubt that this publication dealing vvith the very
generous period of Turkish art of carpet making from
1Bth to 18th centuries, will alvvays be a majör reference
book. İn addition to full page photographs of 163 carpets
from both Turkey and abroad, the book has been
enriched vvith pictures of paintings from London National
Gallery, Warsaw National Museum and State Museums
of Berlin National Gallery, in vvhich Turkish carpets are
illustrated.
The most rare pieces from İstanbul Museum of Turkish
and Islamic Arts, İstanbul Vakıflar Carpet Museum, Konya
Mevlana Museum, Berlin Museum of Islamic Arts (Staatliche
Museen zu Berlin Museum für Islamische Kunst, Budapest
Museum of Applied Arts (Iparmüveszeti Müzeum, and
Heinrich Kirchheim Collection are introduced in this book
vvhich has been prepared by Ahmet Ertuğ, sponsored by
TekstilBank and published in Milan.
Articles from Dr. Nazan Ölçer, Director of İstanbul
Museum of Turkish and Islamic Arts, Dr. Volkmar
Enderlein, Director of Berlin Islamic Arts Museum, Dr.
French Batari, Curator of the Carpets Section of Budapest
Museum of Applied Arts, Dr. john Mills, London National
Gallery Advisor on Turkish art of carpeting are included
in the book; the technical inspection of the classified
carpets is performed by the Textile Restaurateur of Berlin
Museum of Islamic Arts, Nils Rüters. The book designed
by Joellle Danon, has been edited by Robert Bragner;
preprint, and print processes were held in Milan, vvhere
binding has been completed in Padova.
Nazan Ölçer, who has made a lot of effort during ali
the preparation and production period of this book,
arış ı ı ı ı ı s n

mentions Friedrich Sarre, Ernst Kühnel, Kurt Erdmann,
Oktay Aslanapa and Şerare Yetkin's significant role in
the presentation of the Turkish art of carpeting in her
prologue, and gives information about current studies.
Ölçer, also highlights the importance of the sponsorship
provided by Tekstil Bank for the creation of this book
vvhich is a very solid output of the exhibition held in
İstanbul Museum of Turkish and Islamic Arts, and extends
her gratefulness to ali the contributors.
The first article in the book, concerning the Turkish
art of carpeting, is again provided by Dr. Ölçer. Turkish
Carpets and Their Collections in Turkey titled article
revievving the history of Turkish art of carpeting, reevaluates the period starting vvith Pazirik Carpet and
comes up to the 19th century. Other topics of the article
are Seljuk carpets, vvhich are also knovvn as Konya carpets,
Ottoman carpets, the exportation of Turkish carpets to
Europe and the great interest of Europeans to those
carpets, carpets vvith animal figures, Uşak carpets, Memluk
and Ottoman palace carpets, carpet manufacting centers,
prices, and Turkish carpet collections.
Dr. Volkmar Enderlein, in his article, reminds the
importance and superior quality (vvhich is a result of
3600 per square meter of Pazirik carpet found by Russian
archeologist in 1949, and states that Turkish knot
technique had been used in this carpet. Enderlein, also
gives detailed information about Seljuk period Konya
carpets vvhich had been considered to be the best and
most beautiful carpets by Marco Polo. European painters
such as Holbein, Bellini and Lotto depicted Anatolian
carpets in their paintings, is another topic of Dr.
Enderlein's article named M edieval Carpets from Asia
Minör. Finally, he comments on carpets vvith geometrical
figures vvoven in Cairo under the influence of Memluks,
and their impact on Ottoman palace carpets after the
concurrence of Cairo.
Dr. Ferenc Batari, highlights the importance of carpets
in the cultural relations betvveen Turkey and Hungary,
in his article titled Turkish Carpets from Budapest. Also
giving numeric records of the Turkish carpets in their
collections, Dr. Batâri states that Turkish carpets grasp
noticeable interest in Hungary. Three Memling, two
Holbein, thirteen Lotto and a number of 17th century
prayer rugs from the Museum vvhich possesses a very
rich collection of Turkish carpets, are pointed out in his
article. Batari, determines the origin of the prayer rugs,
*
ÖLÇER, Nazan- ENDERLEİN, Volkmar- BATÂRİ, FerencMILLS, John, Turkish Carpets from the 13th-18th centuries,
(Publisher.: Ahmet ERTUC, Editör: Robert BRAGNER), Milan
1996: Amilcare Pizzi SPA, Tekstilbank Publications, XLIV+236
pages, 163 pictures.
Specialist, Atatürk Culture Çenter.

Türk Halı Sanalı İçin Önemli Bir la\ın: T IR M S IIC \RPETS from the 13th-18th cenlurles
Erol
Berlin İslâm Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Volkmar
Enderlein, Anadolu'daki Orta Çağ Halıları (Medieval
Carpetsfrom Asia Minör) adlı yazısında (s.XXIII-XXVTII)
1949'da Rus arkeologların Altaylar'da ortaya çıkardığı
Pazırık halısının Türk düğümü ile dokunduğunu ve
metrekarede yaklaşık 3600 düğümü olduğu vurgulayarak
kalitesi ile önemine değinmektedir. Enderlein, Marco
Polo'nun "Dünyanın en iyi ve en güzel halıları" dediği
Selçuklu dönemi Konya halılan hakkında aynntılı bilgiler
vermektedir. Hans Holbein, Lorenzo Lotto, Gentile Bellini
gibi Avrupalı ressamlann eserlerinde Anadolu halılannın
resimlendiğini belirten Enderlein, ayrıca yazısında
Kahire'de Memlûk Sultanlarının himayesinde üretilen
geometrik desenli halıların, OsmanlIların Kahire'yi
almasıyla Osmanlı saray halılarını nasıl etkilediklerini
vurgulamaktadır.
Budapeşte Uygulamalı Sanatlar Müzesi, Halı Seksiyonu
Başkanı Dr. Ferenc Batâri'nin Budapeşte'deki Türk
Halılarını (Turkish Carpets from Budapest) ele alan
yazısında (s.XXIX-XXXVlI) Türkiye Macaristan kültürel
ilişkilerinde halının önemli bir yer tuttuğuna
değinmektedir. F. Batâri, kayıtlarda geçen Türk haklannın
sayısal dökümünü vererek, Türk halılannın Macaristan'da
benimsendiğini ifade etmektedir. Budapeşte Uygulamalı
Sanatlar Müzesi'nin son derece zengin bir Türk halısı
koleksiyonuna sahip olduğunu belirten Batari, bu yazısında
Müze’de yer alan üç Memling, iki Holbein, onüç Lotto ve
17. yüzyıla ait pek çok seccadeye yer vermektedir. Bu
seccadelerin Ladik, Gördes, Kula olduğunu ve bunların
Transilvanya Halıları olarak adlandınldığım ifade eden
araştırıcı 1914'te Budapeşte Uygulamalı Sanatlar
Müzesi'nde 358 parçadan oluşan çok büyük bir sergi
gerçekleştiğini ve bunların bir çoğunun kiliselerden
geldiğini yazısında belirtmektedir. Batâri'nin Macaristan'da
Türk halıları üzerine uzman olması, bir çok belgeye
erişebilmesinin Türkiye için çok büyük bir kazanç
olduğunu düşünüyoruz. Yazısı kültürler arası ilişkiyi
pekiştirmesi açısından da son derece büyük bir değere
sahip.
Kitabın son yazısı doktorası da bu alanda olan Londra
National Gallery danışmanlığı yapmış Dr. John Mills'a ait.
Batı Avrupa resimlerinde Türk halısı (The Turkish Carpet
in the Painting ofWestern Europe) konusunu ele alan Mills
yazısında (s.XXXIX-XLIV) Carpaccio, Holbein, Lotto,
Bellini, Crivelli, Pierro della Francesca, Andrea Previtali,
Sebastiano del Piombo, Willem Key, Francois Clouet,
Cornelis de Vos, Nicholaes van Gelder ve Pieter de
Hooch'un resimlerinde Türk halılarının nasıl yorumlandığı
ifade edilmektedir. Hemen hemen hepsi tarihli olan bu
ressamlann eserlerinde görülen Türk halılan bugün ancak
koleksiyonlarda yerini alan örnekler için tarihlendirmede
önemli ölçüt oluşturmaktadır.
Türk halı sanatı için çok özel 163 parça örnek, tam
sayfa resimlerle ilgilenenlere sunulmaktadır. Bu halılann
bazılarının detay resimleriyle görsel zenginliğe kavuşan
kitapta ayrıca Türk halılarının resimlendiği tablolara yer
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verilmiştir. Kronolojik sıra ile verilen levhalar şu başlıklar
altında toplanmıştır: Erken Orta Çağ halıları, Geç Orta
Çağ halıları, Büyük ve küçük sekizgenli halılar, Holbein
halılan, Memling halılan, geometrik desenli Konya halılan,
Lotto halılan, büyük boyutlu Uşak halılan, madalyonlu ve
yıldızlı halılar, bulut motifli halılar, beyaz zeminli Uşak
halıları, Saf Seccadeler, anahtar delikli seccadeler,
seccadeler ve Transilvanya halıları.
Kitabın sonunda 163 parça halının teknik analizleri
Nils Rüters tarafından yapılmış. Bu bölümde (s.225-232)
dönemi, yüzyılı, malzemesi, boyutları, düğüm tekniği,
nerede bulunduğu ve yayınlanmışsa yayın hakkında bilgiler
bulunmaktadır. Kitap bibliyografya ile sona ermektedir.
Konusunda uzman birbirinden değerli yazarların
oluşturduğu bu bilgi birikimi bu konuda hemen herkesin
başvuracağı bir yayın olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk
halı sanatının zenginliğinin yabancı otoritelerce de kabul
edildiği bir yayın haline gelen bu kitabın hazırlanmasında
emeği olan herkesi kutluyoruz. Kitapta yer alan yazılann
Türkçe ve diğer dillerde de yayınlanmış olmasının böyle
bir yayının daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlayacağı
inancındayız.
Sadece sanayisi ile değil kültürü ile de zenginleşen ve
bunu birbiri ile paylaşan toplumların çağdaş uygarlık
seviyesine ulaşmaları da o kadar kolaydır. Son derece
zengin olan kültür unsurlarımızdan halıyı tanıtan bu kitabın
minyatür, çini, seramik, taş, ahşap, maden... gibi diğer
alanlara örnek olması ve sanayicilerimizin Tekstilbank'ta
olduğu gibi bu çalışmaları desteklemesi en büyük
isteğimizdir. «
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which are commonly called as Transylvanian Carpets,
to be Ladik, Gördes and Kula. İnformation about an
exhibition held in the Museum in 1914 vvhich included
358 pieces most of vvhich had been brought from
churches, is also given. We believe, that access of Dr.
Batari, vvho is an expert on Turkish carpets
in Hungary, to very important documents
can be very beneficial for Turkey, and his
article strengthening the inter-cultural
relationship is very valuable especially from
this point of view.
book is vvritten by Dr. John Mills. Dr. Mills
shares his thoughts about the Turkish
carpets depicted in the paintings of
Carpaccio, Holbein, Lotto, Bellini, Crivelli,
Pierro della Francesca, Andrea Previtali,
Sebastiano del Piombo, VVillem Key,
Francois Clouet, Cernelis de Vos, Nicholaes
van Gelder and Pieter de Hooch,in his
article titled The Turkish Carpet in the
Paintings of Western Europe. Turkish carpets
seen in these paintings, most of vvhich are
dated, also helps the experts to determine
their period.
163 very special pieces of Turkish art
of carpeting are presented with full page
pictures. The book also includes detailed
vievvs from some of these carpets, and
samples from the paintings vvith Turkish
carpets. W ith chronological order,
follovving parts are included: Early medieval
carpets, late medieval carpets, carpets
vvith large and small octagons, smallpattern Holbein carpets, Memling carpets,
Konya carpets vvith geometrical patterns,
Lotto carpets, large-size Uşak carpets,
carpets vvith medallions and stars, carpets
vvith cloud bands, vvhite-ground Uşak
carpets, multiple-niche prayer carpets,
prayer carpets vvith a keyhole, prayer
carpets, Transylvanian carpets.
analysis of these 163 carpets is presented
by Nils Rüters at the end of the book. İn
this section, information about the period,
century, material, size, weaving technique,
current location and publication are given.
The books ends vvith a bibliography.
publication offering information and
comments provided by very valuable
experts, can be considered as a reference
for any carpet fancier. We congratulate
everyone vvho has contributed to this
book.
economic and social development vvith
cultural
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enrichment, their total vvellness increases. We hope, this
book dealing vvith one of our outstanding cultural values,
vvill lead similar activities about other cultural arts like
miniature, vvood vvorks, ceramics, ete.., and number of
companies like TekstilBank increases.

17. yy. Konya halısı, Biga Camii Kebir'den
260x120 cm. T.l.E.M. Env. No: 386.
17th Century Konya Carpet, from
Biga Mosque 260xl20cm T.l.E.M. Env. No: 386.

Hakkâri im leri

A rış dergim izin

II.

sayısının yayım işleri
tam am landığı sırada
Türkiye’de hah ve kilim
konusunda oldukça az
yayın çıkmasından ve
çoktan beri böyle bir
yayın görmeyi istediği
mizden dolayı olsa gerek
güzel bir çalışmayla
karşılaştık.

Şebnem Ercebeci*
Anş’ın II. sayısındaki Prof. Dr. Sadık Tural’ın “Bilimsel’e
Giden Yoldaki Bilinç ve Arış II” adlı yazısında belirttiği gibi
söz verdiğimiz üzere Hakkâri Kilimleri adındaki katalog
niteliğindeki baskı kalitesinin mükemmelliği ve halılarımızın,
kilimlerimizin sesini duyurmayı amaçlayan bu yayını III.
sayımızda siz değerli okuyucularımıza kısaca tanıtmak
istedik.
Hakkâri Valiliği tarafından Devlet Bakanı Sayın Işılay
Saygın’ın desteğiyle hazırlanan, editörlüğünü Soner Yalçınlı,
tasarım ve uygulamasını; Altan Elmacı’nın yaptığı,
fotoğraflarını Enver Özkahraman’m çektiği Repromart Ltd.
Şti’nin yayına hazırladığı bu çalışma Türkçe ve İngilizce
olarak Temmuz 1997’de Ankara’da 2000 adet basünlarak
ilgililerin dikkatine sunulmuştur.
Bu yayın, Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın’ın sunuş
yazısıyla başlamaktadır. Anş’ın I. sayısında Prof. Dr. Sadık
Tural ile Halı ve kilimlerimiz üzerine bir söyleşisi ile hah
ve kilim atölye çizimlerinin bulunmasından da anlaşılacağı
üzere (Arış I, Mart 1997) Sayın Işılay Saygın’ın bu konudaki
duyarlılığının bir göstergesi olarak bu kitabın elimize ulaşüğı
düşüncesindeyiz.
Sayın Işılay Saygın sunuş yazısında “Hakkâri yöremizde
dokunan kilimlerde de görülen birçok şekil ve motif zaman
zaman yerel bir özellik gösterse bile genel hatlanyla binlerce
yıllık kültürel aktarımın ürünü olan Türk dokumacılığının
bir parçasıdır. Ancak binlerce yıllık dokuma sanatımızı
koruyup geliştirmek olan HİŞAŞ (Hakkâri İplik Sanayi
AŞ.’nin) katkılarıyla yeniden canlanan dokuma sanatımız
daha şimdiden bölge turizmine ve ekonomisine katkılar
sağlamaya başlamıştır.” şeklinde görüşlerini dile getirmiştir.
Hakkâri Valisi Kemal Çelik ise yazısında “Amacımız
Hakkâri ilimizin kendine özgü desen ve motiflerinin yer
aldığı incelik ve sanat zevkinin işlendiği birbirinden güzel
kilim çeşitlerimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasıdır”
şeklindeki ifadeleriyle âdeta hislerimize tercüman olmuştur.

Hakkâri ilimizin kısa bir tarihçesinin ardından yörenin
tabiî ve tarihî güzellikleri, günlük hayattan alınma
sahnelerle hareketlendirilmiştir.
Hakkâri Kilimleri bölümünde motifler, teknik ve
bezeme özellikleri hakkında bilgiler verilmiş ve Hakkâri
yöresinde dokunan kilimlerin onu dokuyan boyun ya da
aşiretin adını aldığına dikkat çekilmiştir. Çözgü ve atkı
iplerinin yünden olduğu, en önemli özelliğinin 1.30x2.00
m boyutlarında ortalama büyüklüğün 2m , ağırlığının ise
1.700 kg/m2 olduğu ifade edilmiştir.
Bir Kilimin Öyküsü adlı bölümde ise; resimlerle bir
yünün nasıl kilime dönüştüğü oldukça güzel ifadelerle
dile getirilmiştir. Bu ifadeleri sizlere de aktararak
paylaşmak istiyoruz.
o

YÜN KIVRIM KIVRIM DÖNER KİRMENDE
KÖK, ÇİÇEK RENK OLUR USTA ELLERDE
RENKLER ÇİÇEK ÇİÇEK AÇAR İPLERDE
DUYGULAR DÜĞÜM OLUR NAKIŞ OLUR DİLE GELİR KİLİMDE

İlmek İlmek Nakış Nakış Kilimlerimiz bölümünde
ise her kilimin tam sayfa fotoğrafı verilerek isimleri, bu
isimlerin anlamlan teker teker siyah zemin üzerinde âdeta
tezat oluşturan renk cümbüşleri şeklinde katalog halinde
belirlenmiştir. Gülbatuhan, Gülbavan, Gülcan, Gülçin,
Gülenver, Gülhanife, Gülhazar, Gülsarya, Gülşivan, Herki,
Hevçeker, Kesneker, Lüleper, Mükremin, Sine, Sumak
(Şemdinli), Sünbül, Şahvani, Şamari, Zap Suyu, Ziloli,
adındaki kilimler bu katalogda yer almıştır. Kilimlere
verilen bu adlann ayrı bir araştırma konusu olarak ele
alınmasının gerekli olduğu görüşündeyiz.
Yeleklerimiz bölümünde kilimden yapılan yeleklerin
fotoğraflanna yer verilmiştir.
Baskı kalitesindeki mükemmellikten ve Hakkâri gibi
yeni gelişmekte olan ilimizdeki halkın geçim kaynağının
büyük bir kısmını oluşturan halı ve kilim dokumacılığını
ele alarak yurt içinde yurt dışında tanıtımını sağlamasından
dolayı bu yayının gerçekleştirilmesini düşünen, destek
veren ve emeği geçen herkese halı ve kilimlerimizi
sahiplenenlere ancak böyle yayınlarla cevap vereceğimiz
görüşündeyiz.
Türk insanının duygusunu, hislerini ve varlığını
ispatiayan en güzel örnekler olduğunun düşüncesiyle Anş
Yayın Kurulu adına teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
Halılarımıza, kilimlerimize veya onlarla ilgili bu tür
yayımlara özellikle devletimizin veya özel kamu
kuruluşlannm vereceği desteği Türk Sanatının gelişmesi
için önemli bir hizmet olacağını ifade ediyor, bu çalışmanın
diğer illerdeki çalışmalara örnek teşkil etmesini canı
gönülden diliyoruz.
Not: Sayın Işılay Saygın'ın Siirt, Bitlis ve Van şehirlerinde
birer halı üretim merkezi kurma çalışmalarını gurur duyarak
öğrendik. ÖzellikleVan için bir kitap hazırlatıldığını ise herkesten
önce okuyucularımıza duyurma mutluluğunu tadıyoruz.»
* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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Ş e b n e m E rceb eci*
As we promised previously and as Prof. Sadık Tural
stated in his article named 'Conscious on the Way to the
Scientific and ARIŞ' published in the second issue of ARIŞ,
in this third issue, we wish to introduce you the catalogue
named Hakkari Kilims aiming at bringing our carpets and
kilims into the foreground.
This publication vvas printed 2,000 copies in July 1997
both in English and in Turkish. The catalogue vvas prepared
vvith the support of Ms. Işılay Saygın, the State Minister,
by the Governorship of Hakkari. The vvork vvas edited by
Mr. Soner Yalçınlı, and designed and applied by Mr. Altan
Elmacı. The photographs vvere by Mr. Enver Özkahraman.
The publication of the vvork vvas by Repromart Ltd. Comp.
This publication begins vvith the introductory article
of Ms. Işılay Saygın, the State Minister. İt is our
understanding that this catalogue is an indicator of Ms.
Saygın's sensibility on this issue, a fact vvhich has also
been overstressed by an intervievv held vvith her by Prof.
Sadık Tural and her vvorkshop dravvings as to carpets and
kilims included in the first issue of ARIŞ in March 1997.
Ms. Saygın states in her introductory article: "Almost
ali figures and motifs vvoven on kilims of Hakkari, though
having a local characteristic, are a part of Turkish art of
vveaving which is a product of a thousand-year cultural
transfer in general. Hovvever, Turkish art of vveaving,
refreshed vvith the contributions of Hakkari Yarn Industry
(HISAS) aiming at conservation and development of
Turkish art of vveaving, has started to contribute to tourism
and economy sectors of the region".
The article of the Governor of Hakkari, Mr. Kemal Çelik,
reads as follovvs: "Our objective is to introduce, both in
country and abroad, a variety of our magnificent kilims
vvhich reveals the elegance and good taste of Hakkari
through unique figures and motifs of the region".
The catalogue, follovving a brief history of Hakkari
a r ış ı m m ;

province, includes natural and historical beauties of
the region animated vvith several scenes taken from
daily life.
İn the chapter named "Hakkari Kilims", detailed
information is provided in terms of motifs, techniques
and ornamentation used in vveaving. The chapter also
place emphasis on that the kilims vvoven in Hakkari region
are given the name of the tribe or the elan that vveave
that kilims. The chapter also says that the vvarp and vveft
yarns are of vvool and that the most important
characteristic is the dimension of those kilims (1.30x2.00
m) vvith a size of 2m2 and vvith a vveight of 1.700kg/m2.
"Story of a Kilim" reveals the process through vvhich
a vvool turns out to be a kilim. We vvant to share vvith
you those beautiful expressions:
VVool become curls
Root become colours
Colours open like flovvers,
in the hands of masters.
Feelings become knots and,
Find themselves in carpets.
"Our Kilims knot by knot, vvhere full-page photographs
are printed for each kilim, gives the names of those kilims
vvith the meaning of each name, printed on black ground
vvith striking colours creating a paradoxical scenery. Such
kilims as Gülbatuhan, Gülbavan, Gülcan, Gülçin, Gülenver,
Gülhanife, Gülhazar, Gülsarya, Gülşivan, Herki, Hevçeker,
Kesneker, Lüleper, Mükremin, Sine, Sumak (Şemdinli),
Sünbül, Şahvani, Şamari, Zap Stream and Ziloli ar included
in this catalogue. We believe that the names given to
the kilims are another subject for researeh.
"Vests" chapter of the catalogue includes the
photographs of the vests produced from vvoven kilims.
We strongly believe that we can only respond to those
vvho are the ovvners of our carpets and kilims and vvho
support the realisation of such a publication vvith our
similar activities. We appreciate both the excellency of
printing quality and such a publication vvhich is a successful
device introducing, both in country and abroad, the art
of carpet and kilim vveaving, one of the most important
income generating activity of a nevvly developing province,
Hakkari.
On behalf of ARIŞ Publication Group, vve thank this
team for those most beautiful samples proving the
feelings, emotions and existence of Turkish people.
We believe that the support to be provided by our
Government or private/public sector institutions for such
publications vvith regard to carpet or kilim vveaving will
contribute to the development of Turkish art. We vvish
by heart that this vvork vvould be a model for the follovving
studies in other provinces.
________________________
* Specialist, Atatürk Culture Çenter.

V
*
We decided to continue to quote the articles related
Arış'm II. sayısı hakkında çıkan yazılara yer vermeyi
bir gelenek olarak sürdürüyoruz. Bu sebeple, dergimizi to ARIŞ from the press. You vvill find some articles from
tanıtan basın ve yayın hayatındaki yerimizi gözler önüne various nevvspapers and periodicals highlighting our role
in art of carpeting.
seren yazıları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
By this opportunity, we vvould also like to extend our
Eleştirileriyle, verdikleri gayretle, gösterdikleri ilgiyle,
katkıda bulundukları reklamlarla kısaca maddî, manevî gratitude to those of you vvho contributed to this effort
desteklerle bizlere güç veren kişi, kurum ve kuruluşlara sometimes by their kind attention and interests,
sometimes by their constructive comments and
teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
II.
sayımızda reklamlarıyla karşınızda olmamızısometimes by their advertisements.
I
vvould especially thank to Turkish Airlines, Turkcell,
sağlayan Türk Hava Yolları G ei^l M üdürlüğü’ne,
Turkcell’e, Tekstilbank’a, Oyak Sigorta’ya, Milli Piyango Tekstilbank, Oyak Sigorta, General Directorate of Milli
Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye Halk Bankası’na, Çetinkaya Piyango, Turkey Halk Bank, Gallery Çetinkaya ( Mr. Sami
Galeri’ye ( Sayın Sami Müdüroğlu, Sayın Mine Akay ve Müdüroğlu, Ms. Mine Akay and Mr. Hikmet Çetinkaya)
Sayın Hikmet Çetinkaya’ya) Düzen Laboratuvarlar Düzen Laboratory Group (Dr. Yahya Laleli and Ms. Ülker
Grubu’na (Prof Dr. Yahya Laleli’ye ve Sayın Ülker Üçer’e)
Üçer), Bilim İlaç (Dalin), Akbaş Halıcılık (Mr. Emrullah
Bilim ilaç (Dalin)’e, Akbaş Halıcılık (Emrullah Akbaş)’a Akbaş), Bindallı Kilim ve Halı, and Korçelik, vvhofinancially
Bindallı Kilim ve Halı’ya ve Korçelik’e minnet ve contributed to this effort and gave us the opportunity
şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz.
to publish this 3rd issue.
Bu sayımıda da yine dergi ve gazetelerden alıntılara
Mr. Ahmet Kabaklı from Türkiye Nevvspaper Culture
yer vermek suretiyle Türkiye Gazetesi Kültür Servisi’ne,
Department, Mr. Emrah Güler from Turkish Probe, Ms.
Sayın Ahmet Kabaklı’ya, Turkish Probe’ûan Sayın Emrah Emel Budak from Antik & Dekor, Mr. Esen Yalçın and Mr.
Güler’e, Antik & Dekor Dergisi Yazı işleri Müdürü Sayın Faruk Şuyun from Dünya Nevvspaper, Mr. Mustafa Demir
Emel Budak’a, Dünya Gazetesi’nden Sayın Esen Yalçın’a, and Mr. Cem Cabbarfrom Dünya Globus Distribution
Sayın Faruk Şuyun’a, Satış ve Pazarlama Bölümü’nden and Sales, Board of Editors of Türk Dili Periodical,
Sayın Mustafa Demir ve Cem Cabbar’a, Türk Dili Dergisi Managers of Channel HBB's Bugün Programme, Mr.
Yazı Kurulu’na, HBB Televizyonu Bugün Programı Cevdet Canel from Alem FM had significant contributions
Yetkililerine, Alem FM’den Sayın Cevdet Canel’e dergimizi to the promotion of our periodical. We thank to ali of
tanıttıkları ve bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. them.
Bu vesile ile yazılarıyla destek olan değerli hocalarımıza,
Finally, we vvould like to thank to our authors and
abonelikleri ile katkıda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki readers, hoping them not to vvithdravv their kind interests
okuyucularımıza, göstermiş oldukları ilgiden dolayı, diğer from our periodical. We believe these efforts vvill lead
sayılarımızda da birlikte olma temennisiyle Türk Sanatı Arış to its deserved position in publishing vvorld and
ve Türk Halıcılığı adına ARIŞ’ı hakkettiği yere getirme Turkish Art of Carpeting. VVİsh to come together again
çabamızda bizleri yalnız bırakmayacakları umuduyla ve three months later.
3. sayımızda da aynı hassasiyeti göstermeleri dileğiyle
Sincerely yours,
saygılar sunuyoruz.
İmran BABA
imran Baba
Arış Halı, Dokuma ve işleme Sanatları Dergisi
Genel Yayın Koordinatörü

General Coordinator of
Arış, Magazine of Carpet, VVeaving & Embroidery Arts

3 ŞAHISLARA İLİŞKİ KESME DUYURUSU
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 4. sayıdan itibaren
Mayıs & Mayıs A.Ş. Yayıncılık Grubu ve Orhan Çıtanak'la
hiç bir ilişkisi kalmamıştır, duyurulur.
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Dünya Gazetesi Kitap Eki,
Yıl 7, Sayı 73, 31 Ekim 1997.
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Türkiye Gazetesi,
15 Kasım 1997.
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t/ halt ile yapılmış mimarî âbideleri veya Pi
k kassodan sonra çizilmiş l}issir»i veren eski hay_ " van motifleri, yahut fek Azerî halısına kondu
rulmuş yirmiden fazla hayat sahnesini bir albümde
çordunuz mü hiç? Aynı yerde mukaddes âyetleri di
li1getiren inanılmaz güzellikte semboller "Anahtar
delileli'' Konya halılarına nakdesilmişse içiniz hay
ranlıkla dolmaz m ı'
İşle "U ç aylık Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları
Dersrsi"rKİp (Quarterly Magazine Of Carpet, Weaving 8 Embreidery Arts) vıyfa sayfa, ben bunları ve
daha neleri g<>rdum.
Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk
Kültür Merkezi Başkanı Prol. Dr. Sadık Tııral ın sahi
bi okluğu bu nefis dergi, yalnız sunduğu, hârika tab
lolarla rıegıl. halılar vr arlı gecen öbür sanatlar üze
rinde anlamlı inceleme yazılan ile de dikkati çeki
yor. Her yazının ayrıca İngilizcesi de var. 'Abonelik
ve reklam için Tel: 90-312 231 23 48 Faks: 90-312
232 43 211
Arış'ın 1997 Ağustos unda çıkan ikim ı sayısı elim
de, III. sayısı ise, pek yakında çıkacak, bekleyiniz.
Çünkü, ilme ve sanata meraklı her kitaplıkta arana
cak kıymetli bir eser bu.
Prot Sadık Tural. "Bilimsele Giden Yoktaki Bilim
ve A r* II" adlı yazısında: "...Sanat dünyasında bi/
varız. Biz dünyanın çeşitli coğrafyasına dağılmış
220-250 milyon nüfuslu Türkler, estetik fttiyaçlan
nı karşılayan bir sanat dünvasına sahihiz. Mimari
miz, ev/üy, müzik ve edebiyatımız ile sevidik sanat
larımız yanında, el sanatlarımızdan; cini, seramik
minyatür, maden, hah, kilim, cicim-keçe isleme ve
heykel kabartma sanatlarımız da yeterime a ş tırıl
mamakla beraber, /engin, orijinal bir dünyadır
Türkler, milletler ailesi içinde sanatlarıyla da vardır.
Var olmak haska, varlıftın bilincinde olmak başka
dır.
İdeolojinin, günlük politikanın ve bilcisizlifiin ört
tüğü, karanlıkta bıraktığı meselelere sanip ç ık t ık ç a
fitne ve felâket tollallanna rağmen varidimizin şuu
runda oldukça, varlığımızı BAŞKALARI da kabul ed
e r' diyor.
Hocamız Prof. Oktay Arslanapa'nın Türk Halı s
" C a g a n , f s k e n .ı/ i v e
natında. ilk kez ortay,
rtaya koyduğu "Cağa
insan
hayvan halıları, dergide yeniden degerve hayvan fieürleri karalaştırılmıştır
Erol Kalenderin "Ananlar Delikli Sec ( adeler* de
nemesinde:
"Kur'ârvı Kerim'de ver alan bazı âyetler, bu sec
cadelerin anlamlarına ac ıklık getirmektedir. Kur'ân
En am Sûresi, 59. âyette Ctayfan anahtarlan, O'nun
yanındadıı Onları, O ndan naskası bilmez. (O) ka
rada ve denizde olan her seyi bilir. Düsen !>ir yaprak
tki mutlaka onu bilir) yerin karanlıkları içinde gömü
len dam», yas ve kum hiçbir şey yoktur ki apac ık far
kitapta olmasın" diye anahtar delikli halıların yapıl*
sebeplerini yorumlamaktadır

The Warp Stretches for Second Time
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Arı» perlonu» the nece»v*ry functkvt ol I1U
ıng » M . up to mm . had bren a gap for aN ıhıme
mncemed wıih ıhc ımhısırv The projesi »m
undenaken hy the Atatürk Culteral C enler ia
ctNijuiKtıofi »ıth ıhc Mayı» A Mayıs PublıOtıng
Ciroup «tıktı ıv rcmmmctl tatfh ter ita hıgh ıpıal»ty prınlıng and graphic deaıgn. The le ıt« in
Fnglıah and 1 «ırkı J» ate «uppaied hy n d ı vımal
mMerialı

T

Ana portoıms the
M n g whwt, up lo now.
had baon a gap lor a>

n b r b f hfstory o f Turktoh
carpet-wt?avlng

T h # w « rp

An*. wh»ch tlenv«a it» naıne fnım "warp"
referring to the thrcad uretched lenglhwı«e in
vveaving*. locuvc» ma unly an the arı o l carpetmak.ng hot wdl alv» deal« wiıh olher lype* «»I
wea*ıng art meh a< the kilim, cicim , tnmak.
zili. pnia*. k ıvlt. and «erig. ali nf whıch are
crafted m the vnme manner
The nchntM nf Turkı\h culture %howk ıt*clf
in ıhe w«rtd trf wool weav ıng. T V tophtttKaicd
Turkish underMandıng ı>f «hMraciion n reflecied
in the ınOM alr deıugı» lound ın ali hrancfıc* of
ıhe »ravıng artı; lor eıample. m carpet». kilim»
ceeım* and kecea. whıch have heen pmduced
for ovcı 2.300 y«ar\
Turkish carpet-making ochKved famc vvith
vanotıs e\amples of the "Pa/ınk Kurgum" pro
duced at the fool o f the Ahin Mouniaın* in
Sihena fnun ıhe *rd hı Sth centunes R t Bul
actually i* *» tfae I Hh century Srl|Mkıan carpet.
reeogm/ed m the hegmmng of the M\ of Turkish
carpet making m Anatolıa. that has provided the
stmng hasis fıw ıhe development of weiivmg in
lerms of lectmıgue cıılnr. pattem anıl ctmıpiMİ

to Via tfvnnd stmtchad
loctnea nat-oniy on ıha
art ol carpol-meiung bul
hrpee ot waev«ıg art

For rtM a rc h

M w are n e ss and
dlscuasion in Ari»
An» al»o wrvck ıhc rr^uııenıcnt» of M.adem u » and lhn»e anderlaking re»earch
(Seva« siy. peııplc ınieırMed ia soeh a fıeld of
uudy have ncedcd to spend a gteai dral of lime
tost lo locate the infannataaı. Now m Ari», il i»
collet-ıcd in one pime. Other dıfTk utties entoun
lered by reıenrchcr». »uch a» the absence of
comınsm curpet lermınology. and proMema
a»suciated v*ı«h locating U l ıhe carpd-makıng
cvnters in Turtcy. wıl1 al»«ı he meteume.
IVvelopmenl» a»uıctaie«l vvith Turkish car.
pet-making hnve reached a »landslıll annhutahkto the many different m»litution» and to an
inereasing cnmıpıion in »tyle. Uı*hnk|ue. color
and pnttems
tlıgrrssıons ln>m regıonul ı har
U t c r iv liı» causeıl hy commerciai pressures
Incrrased awurenrvs and acadermc d«ciHMon of
(hese ı»»«ıe» in ıhe pnge» «ıf An» fue» mum way
hnvard ftmlmg »ol ut kum Ana i» al»o important
in termt of cipimmug unknnvn aspecl». resulü
ing known »amples. and cnmplrting ıhe doct»
mrntaııon of carpets.
Ari» also ıncludc» new» of eahihition» and
y-smference»: provide» information on cot1w

MM&m
mm» from abriNMİ and pnvale collection* plu»
hook revıeu». hıbliographıe» and ficltım

H ig h lig h ts from the
iateat issue
The V C ta d i»»ne. laıınehed m Aııpıısi aml
cantıng T l. I .<MNI.4MKI. ol ters many ınıeresliıif
ıımcles. includıng Pntfcvsor Oktay Aslanapa-^
"New dıscoverir» in TurkiUı carpet art." wh>ch
meniKKi» the ı.«ımpanson of minval figüre» oa
Turkish carpeis. “ Carpet* from Ihe Ko/ak
ı Bergamaı regmn’ ı» a mnre tpedTıc anide, m
vvhKh Pn>fe«»or Bekir IV n ir assetts "Anamlu
ha» a very rich »ravıng eulturc F.very »ingle
eity. tovvn and village i» a weavıng çenter." and
"an umleısı.ındıng of Turkiıh carpet» and Hal
only be poa»ıMe thmııgh a

Turkish Probe, 3 Ekimi 997, s.21.

those ıntematefl m auch a
hald ol aiorty hava nanriad
lo apend a gront daat cf
ilme fuat to locate the
ınlotmntton

deıaMed reıeareh uf ıhoae ccmerv one nf vvhkh
i» Ko/ak "
Recep Karada^’» urtale. 'Namıal dyetviull
naed fnr T arirdı carpet». kilim» and hnvadr».
offer» more practıcal knoıvledgr fnr ıhı*e who
a re aelively iato carpeı vveaving. Profe»»ur
Rasim F.fendi divcuıves ıhe ' Fonr Sea»oa
Carpeis" ın Ihe Museum of Rakv in hi» artkle.
W e a v h tg c u ltu re :
GUray İbrahim Çırakman'* e»say i* on pal
Proleeaor Dana aaaert*
tem and motif feanıre» o f ftve Ottoman cınjrf ihnt Anatotıa haa a very
kaftan» from ıhe I7ıh eentury
neh «renving eu«ura. E very
An»'v »cvond ı»»ue alto ınclude» an mter
an g » c*y Knvn and vMage
v ıc * with f'Sulnahaı Metftlova. ırpreslttalıve
• a weawnfl onnie' A«
of Turfcoman Carpeı l'nıted. and the Nblmgıuundaretandmg ol Turkish
pfcy of Turtuh carprt» and kıhm» ı» commue«l
carpet» and hat woven covIh ere are al»o »horl »lorie». puem». hook
nrtoç» &an only be poaarbie
A n t ı« only avaılaMc by »aharfiplinn l or Ihrough a rtet ıle d ret e arch
ol lfx>ae ceoter»
• cali (3121231-2348
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