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TEKSTİLBANK,

bankacılığa yeni standartlar

kazandıran hizmetleriyle,

sizi bekliyor.

e d i t ö r d e n

Çalışma konulan, bir kişinin, bir ailenin ve nihayet bir grubun
malı değildir. Geçmişte böyle olduğu dönemler de olmuştur.
Bazı aileler çalıştıkları konularla anılmış ve hatta lakap ve soyadları
konuları ile ilgili olmuştur. Debbağ, hekimbaşları, halıcı gibi.
Ancak, günümüzde, demokratik hayat görüşünün hakim olduğu
bir ortam da “bu konunun tek sahibi benim ” şeklindeki bir
düşünce biçiminin mantıksızlığı ortadadır.
Diğer taraftan, halı sanatının sahipsizliği dikkat çekici olmuş
ve bu boşluğu farkeden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
konuyla ilgili bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Üç ayda bir çıkan
Arış Dergisi, T ürkiye’de, halı sanatı ile ilgili araştırm aları
yayınlayan, halıcıların sorunlarına değinen ilk dergi olmanın
onurunu taşımaktadır. Aynca, bir devlet kuruluşunun böyle bir
dergi çıkarıyor olm ası, devletim izin konuya gösterdiği
hassasiyetin bir göstergesidir. Çabalarımızın ses getirdiğini
görm ek ayrıca bizi çok mutlu etmektedir. Son edindiğimiz
bilgilere göre, istanbul’da da halı ve kilimle ilgili bir dergi
çıkarm aya başlanacakmış. Öncülük etmek hem kıskançlıkla^
hem de düşmanlıkları davet eder. Sonra katmanları, öncüler
kıskanmazsa sonrakilerin kıskançlığı önemli değildir. Halı ile
ilgili çalışmalar nekadar çok olursa, halkın bilinçlenmesi ve
konuya sahip çıkması da o kadar artacaktır.
Yayın Danışma Kurulu, hem üç sayının değerlendirmesini
yapmak, hem de yayın kuruluna daha sonraki sayılar için
yönlendirici görüş aktanmında bulunmak üzere Şubat ayı içinde
toplandı: Sn. Aslanapa, Sn. Karamağaralı, Sn. Diyarbekirli, Sn.
Mülayim, Sn. Deniz bir tam günlük çalışma sırasında sadece
dergimizle ilgili değil, alanın akademik ve ekonomik boyutları
ile ilgili fikirlerini de ifade ettiler. Yapıcı, olumlu eleştirilerini
dinlem em ize im kân verdiler. Sn. Ö lçer ise, toplantıya
katilmamakla birlikte, yeterli ve doyurucu bir raporu kurulumuza
ulaştırdı. O toplantının, yayın kurulu üzerindeki etkilerinin
sonuçlarını dergimizin dördüncü sayısından itibaren yansımalar
yoluyla anlamak mümkündür. Diğer taraftan, toplantı sırasında
kurul başkam Sn. Tural'ın da söylediği gibi "teorik eleştirileri,
uygulam anın içine taşım am ışların söylediklerinden ve
beklentilerinden bazılarının Arış'a yansıması hiçbir zaman
mümkün olmayacaktır". Bu sayının editörü olarak; Tadımlık

kısmına, bir önceki "doyumluk" kısmını da dikkate alarak, bu
sayıda yer verilmemesine karar verildi.
Bu sayımızda neler var? Arış Dergisi dördüncü sayısında
yedi makaleye yer verdi: Halı ve halıcılığımız ile ilgili problemlerle
ciddi olarak ilgilenen başkanının Prof. Dr. Sadık Tural’ın,önce
Kavramlar Ne diyor? başlığı ile verdiği çeşitli kavram tanımlan
ve sonra "sivastika" adlı tamganın nakış olarak kullanımı
konusunu incelediği makalesi “H alı’nm İşlevi’nin Özel B ir
Göstergesi” başlığını taşıyor. Bu zengin kapsamlı yazıda,
ikonografinin ne olduğu ve Türk Sanatı araştirmalanndaki önemi
konulan vurgulanmıştır, ikinci makale, Budapeşte Uygulamalı
Sanatlar Müzesi Halı Seksiyonu Başkanı olan Ferenc Batâri’ye
ait olup,"The First Museum Exhibition of Ottoman Turkish CarpetsBudapest 1914" başlıklı yazının Türkçe çevirisi Yayın Kurulu
üyemiz Şebnem Ercebeci tarafından yapıldı. 1914 yılında,
Budapeşte’deki Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde, üçyüzelliiki
parçadan oluşan Türk haklan sergisinin anlaüldığı yazıda, serginin
çoğunluğunu meydana getiren Transilvanya haklarının tarihinden
ve özelliklerinden de bahsedilm ektedir. Prof. Dr. Beyhan
Karam ağaralı’nm makalesi "Ejder ve Lotus M otifinin Halı
Seccâdelerdeki İkonografisi" başlığını taşır. Her nekadar
ikonografiyi konu alan bir seminer düzenlenmiş ve sonucunda
Güner inal Hanım için bir armağan kitabı çıkarılmış olsa da,
ikonografık araştırmaların eksikliği bilinen bir gerçektir. Bu
sebeple her sayımızda bu konu ile ilgili çalışmalara da yer vermek
istiyoruz, ikonografiyi “şahsî beğenilerin dışında, geleneksel
kurallara göre şekillere, işaretlere ve sanat unsurlarına anlam
yüklemek” olarak tanımlayan yazar, halılarda görülen ejder ve
lotus motiflerinin anlamlan üzerinde durmuştur. Bir diğer makale
Prof. Dr. Neriman Görgünay-Kırzıoğlu’na aittir ve "Osmanlı
Devleti Armalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu ile
İlgili ve Gazi Portreli Üç Halı" başlığını taşır. Dokumalann, Türk
halkının hayatı üzerindeki önemine değinen Kişioğlu, Osmanlı
Devleti’nin son yıllannda dokunmuş, üzerinde Osmanlı arması
bulunun bir halı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü
haürası olarak dokunmuş bir halı ile Atatürk’ün portresi işlenmiş,
üzerinde istiklâl Marşı’ndan mısralar ile Namık Kemâl’in şiirinin
yazılı olduğu bir diğer halı olmak üzere üç halıyı tanıtmıştır.
Sevim Arslan’ın makalesi “Tülü-Gabbeh-Ryijy” başlığını taşır ve
birbirleriyle sıkı benzerlik gösteren, ancak Konya Karapınar’da
Tülü, güneybatı iran’da Gabbeh, Finlandiya’da ise Ryijy olarak
anılan dokumalar ve özellikleri anlatılmıştır. Bu sayımızda,
Türkmenistan’dan bir makale var. Halı sanat tarihi araşürmacısı
olan ve Türkmenistan Bilimler Akademisi’nde çalışan Maya
D jum aniyazova’nın m akalesi "Umur-Duman" başlığını
taşımaktadır. Sn. Djumaniyazova, yazısında, Türkmen halılanna
kısaca değindikten sonra, özel bir grubu temsil eden, çadırlann
üstüne örtülen ve umur-duman denilen gruptan bir halıyı tanıtir,
kom poziyonun ikonografik anlam ını açıklar. M akaleler
bölümünün son yazısı, 1964’de basılmış, istanbul Üniversitesi
Coğrafya Enstitüsü Dergisi’nden bir yazı olup, "Kökboya" başlığını
taşımaktadır. Tuncer Baykara’ya ait olan yazıda, Latince adı
Rubia Tinctorum olan bir cins kökboyanm tarihi ve kullanımı
üzerinde durulmuştur. Prensip olarak, şimdiye kadar basılmış
yazılan yayınlamayan dergimiz, üzerinden 34 yıl geçmiş olmasına
rağmen bu makaledeki bilgilerin günümüzde de geçerliliğini
devam ettirebileceği görüşüyle konunun uzmanlannın dikkatine
sunmaktadır.
Bilindiği üzere, Arış Dergisi her sayısını, halı sanatı ile
tanınan bir ülkeye ayırmaktadır. Üçüncü sayıda Türkmenistan
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Publication Advisory Board has summoned in February
in order to make an evaluation of the three issues and
presentation of enlightening ideas for the following issues
he publication board. Mr. Aslanapa, Mrs. Karamağaralı,
Diyarbekir!^ Mr. Mülayim and Mr. Deniz have expressed
r opinions about not only our magazine but also the
'emic and economic aspects of the field during a fully
study. Mrs. Ölçer has presented an enlightening and
informing report to our board although he could not join
the meeting, lt is possible to learn about the results of the
effects of the said m eeting on the publication board by
w ay of the percussion received after the fourth issue.
Moreover, as Mr. Tural, the head of the board has expressed
during the m eeting "lt shall never be possible to reflect
some of the explanations and expectations of those who
have not harmonized the theoretical criticisms with practice,
to Arış." lt has been decided not to include the "short
explanations" part in this issue, by taking into consideration
the "comprehensive explanations" part.
W hat do we have in this issue? Arış Magazine has seven
articles in the fourth issue. O ur president Prof. Dr. Sadık
Tural, who is interested in the problems of carpet weaving
has written an article with the title of "A Special Indicator
of the Carpet's Function. The second article belongs to
Ferenc Batari, the head of the Budapest Applied Arts
Museum Carpet section and the Turkish translation of the
article w ith the title of "The First Museum Exhibition of
Ottoman-Turkish Carpets-Budapest 1914" has been made
by Şebnem Ercebeci, a m em ber of our Publication Board.
In the article about the Exhibition of the Turkish Carpets
made up of 352 pieces in the Applied Arts M useum , in
Budapest, in 1914, the history and characteristics of the
Transilvania carpets making up the majority of the exhibition
are explained. Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı's article has
the title of "Iconography of Dragon and Lotus M otive in
C a rp e t Prayer Rugs". The w rite r w h o has d efin ed
Iconography as "attributing meaning to shapes, signs and
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art factors according to traditional rules, a part from personal
tastes" has dwelled upon the meanings of the dragon and
lotus motives on the carpets. An other article belongs to
Prof. Dr. Neriman Görgünay Kişioğlu and its title is "Three
Carpets Which Have Ghazi Portrait Ottom an State Coat of
Arms and Relation W ith the Foundation of the Grand
National Assembly". M rs.Kişioğlu who has touched upon
the im portance of weaving on the lives of Turkish people
has introduced the carpets. One of the carpets has been
woven in the last years of the O ttom an State, the other
carpet has an Ottom an coat of arms on it and it has been
woven as a m em ory of the inauguration day of the Grand
National assembly an finally the third carpet has the verses
of the National Anthem and a poem of Namık Kemal written
on it. Sevim Arslan's article has the title of "Tülü-GabbehRyijy" and it is about the weaving type named as Tülü in
Konya Karapınar, Gabbeh in south western Iran and Ryijy
in Finland and the characteristics of this type are also
e x p la in e d . In this issue w e have an a rtic le fro m
Turkm enistan."U m ur D um an" is the title of the article
w ritte n by M aya D ju m an iyazo va, a m em b e r of the
Turkmenistan Science Academ y w ho is a researcher on
carpet history. In his article, Mrs. Djumaniyazova shortly
touches upon Turkmen carpets and presents a carpet from
the group named as "Um ur- Duman" which represent a
special group and used to cover the tents and explains the
iconographic meanings of the motives. The last of the
Articles has been published in 1964 and its title is "Madder".
The article which belongs to Tuncer Baykara is about the
history and application areas of a type of m adder named
as Rubia Tinctorum in Latin. Principally, our magazine does
not publish the articles which are published up to now
however, the information in this article is still assumed to
be valid today, despite 34 years.
As it is well known, Arış M agazine, gives inform ation
about a country famous for its carpet weaving art, in each
issue. Azerbaijan Part of the magazine starts with an article

halılarını tanıtan derginin bu sayısında Azerbaycan halıları
tanıtılm aktadır. A zerbaycan Köşesi, Arış D ergisi Genel
Koordinatörü İmran Baba’nm yaptığı "Latif Kerimov Müzesi
M üdürü Rüya Tagiyeva ile B ir Sohbet" başlıklı yazı ile
başlamaktadır. Geçtiğimiz Aralık ayında Azerbaycan’da bulunun
Sn. Baba, müzeyi ziyaret ederek, Azerbaycan haklan ve müze
hakkında topladığı bilgileri bu yazı ile ilgilenenlerin dikkatine
sunmuştur. Azerbaycan Köşesi’ndeki diğer yazı, Azerbaycan
Halı ve Halk Tatbiki Sanatı Devlet Müzesi M üdürü Mira
Mehmethanova’nm "Azerbaycan’da Halıcılık Sanatının Gelişimi"
başlıklı, Türkiye Türkçesine aktarımını Aljira Topalova’nm yaptığı
makaledir. Tarihî kaynaklarda Azerbaycan halılarına değinen
Sn. Mehmethanova, bu haklan gruplara ayınp, her bir grubun
tekniği, kalitesi ve kullanılan motiflerini anlatmıştır.
Anş Yayın Kurulu, Türk haklarının günümüzdeki durumunu
ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma başlatmış ve valiliklere
birer yazı ile, il sınırları içinde yapılan hah-kilim faaliyetlerini
konu alan sorular yollamıştır. Gelen cevapları ise, sırasıyla ve
değiştirmeden illerimiz ve Halıcılığımız başkğı ile açılacak olan
bir köşede yayınlayacağını üçüncü sayıda duyurm uştur.
Dördüncü sayı ile başlayan ilk il Aksaray olmuştur. Bu köşede
Aksaray eski valisi M. Cahit Kıraç’ın konu ile ilgili bilgi verdiği
bir yazı ile, Prof. Dr. Bekir Deniz’in "Geçmişte ve Günümüzde
Aksaray Halıları-I (Eski Aksaray Halıları)" başlıklı makalesi
bulunmaktadır.
Koleksiyon köşemizde, Sema Koç’un hazırladığı 'Ankara
Etnografya Müzesi Halı ve Kilim Koleksiyonu" başlıklı yazı ile
sergideki hakların kısa envanter bilgileri ve fotoğraflarını bulmanız
mümkündür.
Geçen sayıda Hak Sözlüğü köşesinde, Prof. Dr. Sadık Tural’m
özel görüşleri ile birlikte Türkçeye aktardığı "Türkmenistan Halı
Sözlüğü" kitabının önsözünü yayınlamış ve gelecek sayılarda
devam edeceğini bildirm iştik. Ancak, T ürkçeye aktarılan
sözlüğün çizim ve resimlerinin eksikliği ve yeterince açıklayıcı
olmadığı anlaşılmış, bu yüzden yayın kurulumuz yayınından
vazgeçilmesinde birleşmiştir.
Edebiyatımızda Hak köşesinde Prof.Dr.Sadık Tural’m Natalya
Nekrasova’ya ithaf ettiği “Hak Seccâde” adlı şiiri yer alır. Yeri
gelmişken, Afyon’dan bize gönderdiği çeşitli şiir ve yazılar için
Sn. Orhan T ürkeş’e çok teşekkür etmek isteriz. Bu köşeyi
açmamızdaki amacımız, belirli kişilerin ilgi alanlarına hitap
etmenin ötesinde, hak ile şimdiye kadar ilgilenmemiş kişilerde
de bir bilinç uyandırmaktır. Edebiyatımızda Halı köşemize
gösterilen alaka öylesine yoğundu ki, bu bilinci yavaş yavaş
uyandırmaya başladığımızı düşünüyoruz. Köşemiz için Orhan
Türkeş’in yolladığı yazılardan ikisini seçtik. "Çorap Destanı"we
"İsparta’nın Halıları Gül Kokar" başlıklı şiiri beğeni ile
okuyacağınızı düşünüyoruz.
Bibliyografya köşesinde ise Doç.Dr. ismail Öztürk ile Gonca
Karavar’ın birlikte hazırladıkları "Türk Halı ve Kilimine İlişkin
Makaleler Bibliyografyasının ikinci bölümünün bir kısmı yer
alacaktır. Yazarlann hazırladığı bibliyografyanın, şimdiye kadar
basılanlar ile birlikte, daha genişletilmiş ve tamamlanmış şekli
Anş Dergisi'nin ilavesi olarak küçük bir kitap halinde basılacaktır.
Böylece bu sayıdan itibaren baskısı kesilmiştir.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Kasım ayı içinde ГѴ.
U luslararası T ü rk K ültürü K o n g resi’ni g e rç e k leştird i.
Tarafımızdan hazırlanan, Kongre’de hak ile ilgili çalışmaları
kapsayan yazı Haberler köşesinin ilk yazısıdır. Gene aynı köşede
Dr. Azize Aktaş-Yasa’nm, Konya’daki Etnografya Müzesi’nde

açılacak olan Halı-Kilim Seksiyonu ile ilgili haberini bulmanız
mümkündür. Aynca, Şebnem Ercebeci'nin hazırladığı "Ankara'ya
Üreticiden Tüketiciye Esen Rüzgar: Manisa Gördes Halı ve
Kikm Sergisi" başkğını taşıyan yazı ile 'Türk Kadınının El Emeği
Göz N uru Günümüz insanının G ururu : Dokumalarımız ve
işlemelerimiz" bu bölümün diğer bir haberleridir.
Yayın Tanıtımı köşesinde sizlere, yakın zamanda basılan hak
ve kilim ile ilgili yayınlan tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu sayımızda
ilk tanıtım Şebnem Ercebeci’ye ait olup, yazar güzel bir ifade ile
"17-19. Yüzyıl Konya-Kapadokya Halıları" adlı kitabı tanıtmıştır.
Serap Leloğlu-Ünal ise "Türk Halı Sanatını Konu Alan İki Yeni
Yayın" başlıklı yazısı ile, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
tarafından yayınlanan Moskova Şark Sanatları Devlet Müzesi
Türk, Azerî ve Türkmen Seccâdeleri adlı bir kitap ile, Kültür
Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye’de El Sanatı Geleneği
ve Çağdaş Sanatlar içindeki Yeri Sempozyumu Bildiriler Kitabı
ve içinde yer alan hak ile ilgili makaleleri tanıtmıştır.
Bu sayımızın sonunda, Arış bibliyografyası ve dizinine de
ulaşmanız mümkün olacaktır. Aynca, üçüncü sayımızdaki resim
alt yazılanndan doğan bir takım hatalardan ötürü özür diliyoruz.
Bu hataları giderm ek amacı ile bu sayımızın sonuna, önceki
sayılanınızı kapsayan bir hata cetveli koyduk.
Felsefe Tarihi profesörü, hocamız Mübahat Türker-Küyel
tarafından hazırlanan ve Arış 4'ün ilâvesi olarak basılan "Halı
Konusu Hiç, Felsefenin Görüş Alanına Girebilir mi?" başlıklı
kitapçık, hak motiflerine felsefî bir bakış açısından yaklaşarak
yapılan evren tasvirini ortaya koyar.Sn. Türker-Küyel'in bu farkk
yaklaşımı ya da başka bir söyleyişle, felsefî bakışı ufkumuzu
açacak ve araştırm alara yeni bir yön kazandıracaktır, diye
düşünüyorum.
Türk Kültürü Dergisi’nin 419. sayısında, "Türk insanının
küçük sanat alanındaki yaratıcı gücünü ve kabiliyetini geliştirmek,
toplumda küçük sanat eserlerine karşı duyulan ilgiyi canlı tutmak,
bu konuda beliren ihtiyacı karşılamak yönünden el sanatı
çalışmalarını tanıtm anın çok yararlı olduğunu kabul etmek
gerekir" diyor Sn. Süleyman Kazmaz. Dergimizi her fırsatta
tanıtmaya ve misyonumuzu anlatmaya yönekk yazılanndan dolayı
Süleyman Kazmaz’a teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Halk bilimcisi
Sn. Kazmaz’ın dediği gibi, "Tarihten, zengin Türk medeniyetinden
gelen Türk el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak amacına yönelik
olan Arış" dergisi, bir nebze de olsa bu boşluğu dolduracaktır.
Editörler, yaptıran işin önemini, ortaya koyduklan sonucun
başansını vurgulamak için, karşılaştıran güçlükleri ifade etmek
için yazı yazıyorlar. Ben bu geleneği bozmak istiyorum: Herbirisi
ilk halinden elinize ulaştığı son haline kadar defalarca elimden
geçmiş olan bu yazılar ve adını artık bu alanda uğraşanların
hafızalarına yerleştirmiş bulunan Arış, benim savunmama ve
övgüme ihtiyaç duymayacak kadar ortadadır. Editör ya da yayın
kurulumuzun çalışmaktan gerçekten zevk duyan bir elemanı
olarak şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Halı-Kilim konusu
ile ilgili bilgileri yabancıların öğrenmesine imkân verip, hak
tanıyanlar, bizim gibi kültürüm üzün öz çocuklarına da
araştırm alarını yapabilm eleri için bir takım kolaylıklar
sağlamalıdırlar. Herkes kendince bir hüküm verebilir. Arış,
gelecekte, kütüphaneye gidenlerin ulaşabileceği bir başvuru
kaynağı olacak. Başkaca cümleye ihtiyaç duymuyor, okuyuculan
kendim ve yayın kurulundaki arkadaşlarım adına saygıyla
selamlıyorum, д о
Serap Leloğlu-Ünal
10 Nisan 1998
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with the title of "A conversation with Rüya Tagiyeva, director
about a country famous for its carpet weaving art, in each
issue. Azerbaijan Part of the magazine starts with an article
with the title of "A conversation with Rüya Tagiyeva, director
of Latif Kerimov Museum " and its written by Imran Baba,
the General Coordinator of Arış Magazine. Mr. Baba, who
was in Azerbaijan last Decem ber has visited the museum
and presented the inform ation he has gathered about
Azerbaijan carpets and the museum. The other article is
the Azerbaijan part is "The developm ent of art of carpet
weaving in Azerbaijan" written by Mira M ehm ethanova,
Director of Azerbaijan carpet and Public Applied Arts State
Museum translated in to Turkey Turkish by Aljira Topalova,
Mr. Mehmethanova who has handled the Azerbaijan carpets
in historical sources has seperated these carpets into groups
and explained the technique, quality and motives of each
carpet group.
Arış Publication Board has initiated a study aiming to
reveal the current situation of the Turkish carpets and has
sent questionnaires to the governors about the activities
of carpet-rug perform ed w ithin the boundaries of the
province. The results received w ere announced to be
published in the third issue w ithout any charge and with
the right order in a section with the title of "Our Provinces
and our art of carpet weaving". The first province, in the
fourth issue has been Aksaray. In this section, there is an
informative writing of Aksaray ex-governor M . Cahit Kıraç
and an article of Prof. Dr. Bekir Deniz w ith the title of
"Aksaray Carpets Today and in the Past -l- (O ld Aksaray
Carpets).
You can find, in our collection section the article named
as "Ankara E th n o g rap h y M useum C a rp e t and Rug
Collection" short inventory information and photographs
on the carpets in exhibition, prepared by Sema Koç.
In the section of Carpet in our Literature, you can find
Prof. Dr. Sadık Tural's poem "Carpet Prayer Rug" dedicated
to Natalya Nekrasova. By the way we would like to extend
our thanks to Mr. Orhan Türkeş for the poems and texts
he has sent us fro m Afyon. O u r ta rg e t is to create
consciousness in people w ho are not interested in the art
of carpet weaving and to appeal to the fields of interests
of certain people of course. There is such vast interest in
our "Carpet in our Literature" Section that, we believe we
have started to create this consciousness to some extend.
We have selected tw o of the texts sent to us by Orhan
Türkeş. We think that you will like the poems "The legend
of the sock" and "The Carpets of Isparta Smell Like Rose".
In th e B ib lio g rap h y section, you can read the
"Bibliography of Articles an Turkish Carpets and Rugs"
prepared collectively by Ass. Prof. Ismail Öztürk and Gonca
Karavan lt shall not be printed after this issue because it is
decided to publish it in the form of a booklet, as of 1998,
as an annex to the Arış Magazine, in a complete and more
comprehensive form together with those published upto
now.
Atatürk Culture Center has held the IVth International
Turkish Culture Congress in November. The first writing of
the News section belongs to Serap Leloğlu-Unal and it is
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about the activities performed in the Congress about carpet
weaving. Again in the same column you can find the news
about the Carpet Rug section opened in the Ethnography
Museum in Konya, written by Dr. Azize Aktaş-Yasa.
In the Publication Promotion section we aim to introduce
the recent publications about carpet and rug. In this issue,
the first, promotion belongs to Şebnem Ercebeci and she
has presented the book nam ed as "1 7th 19th century
Konya Kapadokya Carpets" with a nice expression. Serap
Leloğlu-Unal has presented the articles in the "Proceedings
of the symposium on the Tradition of Handicrafts in Turkey
and its place among Contemporary Arts" published by the
M inistry of Culture and the book nam ed as "M oscow
Eastern Arts State Museum, Turkish, Azerbaijan and Turkmen
Prayer Rugs" published by Atatürk Culture C enter and
finally her article on "Two new Publications on Turkish Art
of Carpet Weaving".
At the end of this issue, it will be possible to have access
to the Arış bibliography and index. Moreover, we would
like to apologize for the mistakes about the footnotes of
the pictures in the third issue. In order to eliminate these
mistakes, we have added a mistake register covering the
previous issues in this issue.
The booklet titled "Can carpet be a topic in philosophy"
which was prepared by M üb. Т.К. Professor in History of
Philosophy-and published as an addendum of Arış 4, uses
a philosophical view in amluahing carpet motifs and gives
the description of universe. I believe this different approch
by TK. will genlighten our philosophical view and provide
a new direction in research in this field.
In the 4 1 9th issue of the Turkish Culture Magazine, Mr.
Süleyman Kazmaz states as such "We have to accept that
prom oting the activities of Handicrafts are quite useful in
terms of upgrading the skills and creative pow er of the
Turkish people in the field of small sized art, keeping the
interest of public in small art pieces alive, and meeting the
requirements of this issue", lt is an honor for us to extend
our thanks to Mr. Süleyman Kazmaz for this articles aiming
to explain our mission and promote our magazine. As Mr.
Kazmaz w ho is a Sociologist points out. "Arış Magazine
whose objective is to introduce and provide the survival of
Turkish handicraft dating back to a rich Turkish civilization
and history, shall fulfill this gap, to the extend that it can.
Editors w rite in order to express the difficulties they
face, underline the success and the significance of their job
and the results they reveal. I w ant to breach this tradition.
These articles which I have worked on starting from the
first day they were w ritten until they got their last form
and "Arış" that has entered the memories of those working
in this field, does not need my defense or my promise
anymore. People can make their own decisions. Arış, shall
be source of advice for the visitors of the libraries, in the
future. I d on 't need any further sentences and I send my
deepest regards to each and every one of you on behalf,
of myself and my friends in the publication board, д о
Serap Leloğlu-Unal
10 April 1998

Prof.Dr. Sadık Tural*
Resim/Picture I
İnsanın dile dönüştürmesi açısından daha hızlı akan
düşüncelerinin bir kısmı, beş duyuyla tanınabilen,
adlandınlabilen dünyaya, diğer bir kısmı beş duyuyu aşan
âleme ait inanış ve tasavvurlardır. Maddî dünyanın
varlıkları, uyanmlan yoluyla, insanın manevî dünyasında
yeni hükümlere yol açıyor. İnsan, kendini, diğer insanları,
canlı ve cansız başka varlıkları sorgulamak yoluyla, ne
olduğunu, ne için yaraüldığını ve Yaratan ile kendisi
arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini
kavramaya uğraşıyor. Böyle bir kavrayışın sonucunda
ise, hem kendine yabancılaşmayacak, hem benzerlerine,
hem de yaratan (Hâlik)ına...
İnsanoğlu, yaradılış sırrıyla ilgili bu kavrayış için çektiği
çilelerin bir kısmını, bilim adına bilimin dili ve metodları
ile; bir kısmını ise, sanat adına sanatın imkânları ile ortaya
koyuyor. Özellikle sanatın dilinin ve malzemesinin aracı
olarak kullanıldığı tepki verişlerde, ya gördüğünü doğrudan
nakletme veya taklit etme; ya üstü örtülü ifadeler gibi
yollardan birini benimsiyor. Üstü örtülü ifade kavramı
bizim için çok önemlidir; çünkü, sanatın esasını bu
örtülendirme teşkil eder. Edebiyat metinlerinde dilin
imkânlarından doğan örtülendirme (kinaye, istiare,
tesbih- î beliğ, telmih vb.) gerek nazım, gerekse nesirli
eserlerde kolayca görülebiliyor.
Bu noktada bir konuyu açıklığa kavuşturmaya
çalışayım: Hangi alana ait kompozisyonu esas alırsak
alalım, T ürk estetiğ i denilince ne anlaşılıyor?
Türk estetiğinde renk tercihi nasıldır?
Türk estetiğinde soyutlama hangi hallerde niçin
yapılıyor?
Türk estetiğinde somutlaştırma aracı gibi kullanılan
sembolik şekiller hangileridir, nasıl adlandırılır ve anlamlan
nelerdir?
Türk soylu halklar hangi durum veya parça için güzel
diyor, güzellik anlayışlarında boyut, renk, hacim hangi
ölçüde etkilidir?

Talas ve Issık Kol civarında bulunan,"saymalıtaş"
adı ile bilinen, üçbin yıl öncesine tarihlendirilen
yüze yakın şekilli kayalardan birinde gördüğümüz
sivastikanın oluşumu ile ilişkilendirilebilen, hürriyet
ve güç sembolü dağ keçilerinin tasviri.

Türkler, somutlaştırmanın mekânlaştırma olarak
karşımıza çıktığı mimarî eserlerinde (dinî, sivil, askerî,
ticarî) eser, çevre, insan ilişkilerini nasıl kuruyor, nasıl
süslüyor, özel yapı haline nasıl dönüştürüyor?
Bu sorulann cevaplan üzerine bağımsız bir kollokyum
veya bilgi şöleni düzenlenebilir, düzenlenmelidir.
Bu sorulan halı, kilim, cicim, keçe, palas gibi dokuma,
örme sanatı ürünlerini esas alarak cevap aramayı
deneyenler, işin zorluğunu tanımış oluyorlar. Bazılan ise,
Türklerin bu konuda meydana getirdiklerini yabancılann
gözü ile görmek ve anlamak gibi bir yolu benimsiyorlar.
Bu konuda en az hatalı hükümler veren K. Erdmann bile
motif bilgisi veya bezek-yorum bilimi alanına gelince, Issık
Kol veya Çin Türkistanı gibi Türkiye'ye çok uzak eski
coğrafyamızda geçmişte ve bugün meydana getirilenleri
dikkate almadan hükümler vermiştir. Hah motiflerini
araştıran ancak zamansız kaybettiğimiz
Ş. Yetkin, merhum G. Erbek, bu sanatın dışında da
incelemeleri bulunan merhum H. Z. Koşay, merhume
E. Esin ve O. Aslanapa, N. Diyarbekirli, G. İnal,
B. Karamağaralı, N. G. K işioğlu, Ö. Küçükerman,
S. Mülayim, N. Ölçer gibi Arış’a yansıyan imzala Antik

*
Başbakanlık Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanı.
arış

Resim/Picture 2
Kırgızistan'daki "saymalı
taşlardan bir örnek (L.
Dyadyuçenko, Saymalı
Taş, basılmak üzere
tarafıma teslim edilmiş
kitaptan).
Dekor Dergisi’nde yazılarını takip ettiğimiz Ö.
Çokay gibi araştırıcılar bu yanışların tarihten
günümüze akıp gelen örtülü anlamlarını
kavramaya ve yorumlamaya çalışmaktadır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk
kökenli 200-220 milyon insan, estetik,
ekonomik ve işlevlik (fonksiyonel) ihtiyaçlan
için dokuma, örme v.s. işlerdi ürünler
meydana getirmiş; son kırk yıldır eski Sovyet
ülkeleri ve Avrupa, yirmi yıldır da Amerika,
Türklerle ilgili yanlış bilgilendirilmenin
olum suz sonuçlarıy la içiçe yaşıyor.
Siyasî, ekonom ik tü rd en düşünce
kirlenmelerinin, halı, kilim gibi apolitik alanlara
da sıçramış olması üzücüdür. Medyatik
destekli bu politik kirlenmenin bilim ve sanat
alanına bulaşm asına T ürk dostu olan
yabancıların da izin vermemesini isteriz ve
bekleriz. Medyatik dünya aracılığıyla yansıtılan
ve artırılan bu kirlenme, biz Türk aydınlarını
çok üzmektedir.

KAVRAMLAR NE DİYOR?
Herhangi bir varlığın başka bir alanda, ölçü ve ölçeğini
yeniden değiştirerek meydana getirilmesi, örneğine uygun
veya örneğini hatırlatan
yahut örtülerini açmayı
gerektiren bir obje hâline
dönüştürülm esi, bazen
sanat, bazen zenaattir.
Yaratılmış ile yaratan
a ra s ın d a k i iliş k ile re
yapılmış bir sunuş anlamı
da taşıyan dinî sanat
eserlerinde, özellikle İslâmî
olanlarında örtülendirme
daha fazladır.
Varlıklar âleminden
bize gelen uyarımların
bizde yaptığı etkileri, ya
varlığı hatırlatacak, ya da
etkiyi duyuracak tarzda
y en i b ir b ü tü n lü ğ e
dönüştürme işine sanat,
ortaya çıkan kompozisyona
sanat eseri denir.Sanat
eseri, hareket noktası
açısından bir uyarımın

Resim/Picture 3
Makao'da (Çin) bir Budist tapınağındaki
yiyeceklerin kutsandığı masada sivastika
motifi. (S. Leloğlu-Ünal Arşivi'nden).
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y o ru m lara ihtiyaç vardır.
İnsan, tab iat, Y aradan,
ilişkilerine bağlı so ruların
cevaplarını, bilgi, sezgi ve
metodlu merak yoğurmalıdır.
Bu konudaki metodlu bilginin
(г-il P ij Л
anahtar kavramlarından beşi
sembolik, alegorik, ikonik,
m o tif ve d e s e n d ir . Bu
k av ram ların ta n ım la rın d a
anlaşm azsak, m etodum uzu
kuramayız.
konuda bilgi edinme, bilgiler arası
ilişkiler yoluyla yeni hükümler
verme işleminde, zaman ve enerji
iû ffll
harcamasını en aza indiren yol,
yöntem, usûl anlamına geliyor.
Biz sanata ait bir objektivizasyon
olan halı bezeklerinin nasıl
yorumlanabileceğinin
metodunu
vıı
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terim seviyelerine çıkarmak
üzere
tanımlayıp,
Çizim /Figure I
d ü şü n celerim ize a n ah tar yapm aktan geçiyor.
Başka dillerden alınmış kelimeleri de kullanarak sanatın
Türklerin kullandığı bazı Şaman işaretleri ( N.A.
örtülendirmesini
adlandırmak ve hükme bağlamak daha
Alekseyev, Türk Kökenli Sibirya Halklarında
kolay
olacak:
A legorik ifade, sem bolik ifade,
Şamanizm, Novosibirsk 1984, s. 143).
ikonografi,motif, desen..
Dile dayanmayan sanat eserlerinde de, dünyadaki bir
sonundaki heyecanların başkalarına taşınması, başkalarına varlıktan alman etkilerin bir sanat objesi haline
gösterilmesi ve paylaşılması ihtiyacının ortaya çıkardığı dönüştürülürken ortaya çıkan objenin üzerinde de bu
bütünlüktür.
türden örtüler vardır. Gerek resim, heykel, kabartma,
Bu heyecanların, cinsî olmayan haz ve elemler türünden gerekse mimarînin bazen ana, bazen de tamamlayıcı
olması, bir tezi savunmak niyeti ve gayreti taşımaması
sanat eseri ile karşı karşıya olmanın belirtileridir. Bu açıdan
sanat eserinin yorumu,"kişisel görüşler" aktarma veya
felsefe yapma değil, psikolojinin, sosyal psikolojinin,
sosyolojinin, metod desteği ile zenginleştirilmelidir.1
Sanat eserinde, bir özün üstüne atılan örtüler, en
alttakini saklamak için konulan tüller hangi anlamları
Bu işaretlerden çoğu bizim dam galara benzemekledir.
taşıyor, özde olan ile, bu tüllerin ilişkileri ne ölçüdedir?
Ç izim /Figure 2
Bir sanat eserinin yaratılmasına sebep olan heyecanı,
Türklerin kullandığı bazı damgalar.
eserin neresinde nasıl bulabiliriz? O tüllerin arkasına
(O. Akçokraklı - î. Otar, Kırım'da Tatar Tamgalan,
sığınan unsurları nasıl adlandırabilir, yorumlayabilir,
(Yay. Haz. Ü. Sel), Ankara 1996, s. 36).
kavrayabiliriz? Sanat eserinin özü ile parçalan arasındaki
ilişkiler yeterince kavranabilir mi? Sanat eserinin yaratıcısı
olan kişinin, diğer insanlarla, tabiat, eşya ve büyük unsuru olan her türlü süsleme sanatlarında kullanılan
yaratıcıyla (Hâlik) ilgi ve ilişkilerini nasıl kavrayabiliriz? örtülendirmeleri şu kelimeler aracılığıyla kavrayabiliriz:
Bilgi, başkalarına ulaştırılırken iki özellik taşıyan
Sembol (Symbol) / sembolik, Alegori (Allegori) /
yapısıyla karşımıza çıkıyor: Örtülendirilmiş ifade, doğrudan Alegorik (Allegoric), İkon (leon) / İkonik, (Iconic),
anlatım... Din ve Edebiyat (özellikle şiir) alanlarına ait İkonografik (Iconographic).
bilgiler,üstü örtülü iletişim özelliği gösteriyorlar. Onları
Türkçe sözlük, "sembol" kelimesine "duyularla ifade
anlamak sanıldığından zor, hatta bazen mümkün de değil.
Halı ve kilim de, şiir gibi örtülü bilgilerin yorum gerektiren
1 Sanat kavramındaki soyutlama ve objektivizasyon için, bkz.
bir anlatımın yansıdığı ürünlerdir. Bu örtülü anlatımın, bu Sadık Tural, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ankara 1993, s. 87özel bilgilerin anlaşılması için keyfî, şahsî olmayan metodlu 98.
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alegorik ifade denir. Alegorik anlatımda daima çağrıştırılan
ile ilgili bir çağrıştıran unsur vardır ve çağrışım ne kadar
güçlü olursa çağrıştırmak üzere seçilen yol ve obje de o
kadar etkilidir denilebilir.
Dil Kurumunun yayınladığı, Türkçe Sözlük, ikon
kelimesine, "Ortodokslarda, Meryem veya ermişlerin
tahta üzerine mumlu veya yumurtalı boyalarla yapılmış
dinî resimlerine verilen ad" karşılığını veriyor. Bu eksik
tanımı şu şekilde yeniden ifadelendirmek gereğini duyduk:
Efsanevî bir hayatı olan Hz. İsa, Hz. Meryem ve ona
inanan ilk oniki kişinin imanlarının sonucu olan çileleriyle
ilgili örtülü ifadelere ve ifadelerden doğan objeleştirmelere
ikon, bunu hareket noktası yapan bir anlayışla her türlü
bir işaret aracılığıyla anlatıma da ikonik denir; bunlann
kavranmasıyla ilgili tahmin, tercih, tefsir yapmaya ise
ikonografi denilebilir. Mısır ikonografisi (Hıristiyanlık
öncesi); İslâm sanatları ikonolojisi...

Çizim/Figure 3
Resim/Picture 4

Altaylarda süsleme motifi olarak kullanılan
mitolojik kartallardan bazıları
(B.Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş,
cilt V, Ankara 1985, reş. 105).

Kırgızistan El Sanatları Müzesi'nden
bir keçe örneği (S. Tural Arşivi'nden).

edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya
işaret, remiz, rumuz, timsal, symbol" karşılığını
veriyor. Bu kelimeye dayanarak, sembolik ifade
kavramını, herhangi bir varlıktan alman etkilerin
varlıkla ilgili bilginin olduğu gibi aktarılmasına
değil, onu hatırlatacak türden yerine koyuşlann
başarısına bağlayarak, ifadelendirme olarak
tanımlayabiliriz. Sembolik, herhangi bir varlığın,
ya kendisini veya yaptığı etkiyi duyurmak,
düşündürm ek, hayâl ettirm ek için aracılar
kullanma, asıl öğenin yerine koyuşlar yoluyla
yapılan ifa d e le n d irm e an lam ın a g elir.
Böyle bir ifadeyi çözebilmek için sembol adı
verilen, yerine koyuşu biliyor olmak gerekir. Her
alanın sembolleri birbirinden farklıdır. Kastedilen
ifadeyi kısaltıp, ekonomiklik kuralının sonucunda
doğan semboller bir kenara, sembolik ögeler
ayrıştırıcı, ilgili olanları temsil edici, biraz da bir
sırrı taşıyıcı işaretler, harflerdir,
tabakanın veya mesleğin kendisine mahsus işareti,
sembolü bulunduğu gibi, milletlerin de birbirinden
ayrı olan remizleri, işaretleri, timsalleri vardır.
Soyut olan veya soyut yönü ağır basan bir
kavramın veya varlığın kendisini hatırlatmak, o
kavram veya varlıkla ilgili duygu, düşünce ve hayâl
uyandırmak için varlığın bütününü değil, herhangi
bir yönünü veya bir parçasını doğrudan yahut az
örtülü bir şekilde somutlaştırılarak ifadelendirmeye
IV/1
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Resim/Picture 5
19.yüzyılın ilk yarısından Deve süsü.
Türkmen Yomud {Türkmen Folk Art,
Aşkabat 1990).

İçinde gizliliğin belirtisi olan, sır taşıyan işaretler,
harfler döneminden sonra, özellikle Rönesans'la beraber
tasvir sanatına büyük yer ve destek vermiş olması,
Hıristiyan ikonografisini sembolik, hattâ alegorik olmaktan
çıkarıp, bir resim sanatı olma yönünde geliştirdi. İslâm
ise, imanın ve inanan insanın yaradılış sebebine
yabancılaşmaması için, yaradanın yerine put karakteri
taşıyan bir objenin konulmaması için, resim sanatına, daha
doğru bir ifadeyle, tasvire çok dikkate değer sınırlar ve
hattâ yasaklar koydu. Bundan dolayıdır ki, Müslüman
milletlerin herbirinin millî bir dünya olarak ortaya çıkan
sanatlarında, objeleştirme, tasvirden çok tezhip yönünde
gelişti.2 Tasvir sanatında şekillerin arkasında metafizik
bir dünya arama zahmeti istemezken, Müslüman
milletlerin sanatlarında, ayrı ayrı yorumu gerektiren
remizler, mazmunlar, işaretler, sem boller vardır.
Türkler, gerek İslâmiyet öncesinde, gerekse İslâm
sonrasında bu örtülendirmeyi çok severek, neredeyse
soyutlamaya doğru taşıyarak kendilerine mahsus bir sanat
dünyası kurdular.

Ancak yeri geldi, o
soyut yaratm aların
içine insan figürleri de
yerleştirdiler.
Minyatürlerdeki
mantığı
biraz
d e ğ iştire re k veya
g enişleterek insan
figürlerine ulaşm a
eğilimi ve başarısı için
Divriği Darüşşifası'nda
veya Niğde Hüdavend
Hatun T ürbesi'nde
bulunan tasvirler, bu
d ü şü n cem izin bir
delilidir.
Motif, her biri tek
b aşın a b ir varlık
taşımadığı halde, bir
bütünün
bir
bezemenin bir süsün
anlamlı parçası olma
özelliği taşıyan sanat
öğelerinden herbiridir.
T ahta, m erm er,
taş, pişmiş toprak veya
ö rg ü lü , dokum alı
yahut işlemeli yün,
pam uk, ipek gibi
malzemelerden
herhangi birinin oluşturduğu zemine, farklılaştığı bir
özellik taşımakla beraber, süslemeye bir heyecan katmak
için değil yerine ilgi sağlamak için tekrarlar yoluyla elde
edilen düzlem üstü şekillendirmelere motif denilebilir.
Desen ise, renkli veya renksiz resim soyundan anlamlı
çizgiler... Bir desen tamamlanmış bir eser de olabilir; bir
kompozisyonu ön hazırlığı (etüd, eskiz), ön çalışmaları
tam am lanm am ış şek il a ray ışları da olabilir.
İşin bu noktasında Şebnem Ercebeci'ye söylediğim
görüşlerimi tekrarlayacağım: Motif, ikon, sembol, remiz,
desen, model gibi kaynağını ve pek tabiî düşündürüşünü
başka bir dilden alan kelime ve kavramların peşinde çile
çekmek yerine, örnek, yanış, nakış, bezek, çitik, şekil,
süs, işlengi, en-im, göl/gol, sayma, oy, oyu, oya,
oyum, bediz, bedüz kelimelerinden birini kullanabiliriz.
Bu kelimeleri tanımlara kavuşturarak, kavramlaştınp (her
kavram düşüncenin anahtarıdır, hem dile, hem düşünceye
derinlik kazandırır). Sanat eserlerinin üzerindeki üstü
örtülü ifadeleri yorumlamak daha kolaydır. Bir şiiri doğru
yorumlamanın, doğru açıklam anın yolu, o dilin
imkânlarının sanata nasıl taşındığının bilinmesinden geçer.

2
Sadık Tural, "Estetik Duyarlılık Konusunda Kavramlaşürma
Denemesi", Erdem, Aydın Sayılı Özel Sayısı-III, Nu. 27, Ocak
1997, s. 1255-1267.
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Resim/Picture 6
Sivastika motifli halı, 17-18, yüzyıl, 192x110 cm. {Halı, sayı 82, Eylül 1993, s.82)

Hali nin İşlevinin Özel Bir Göstergesi

PROF.DR. SADIK URAL

Resim/Picture 7
Sivas Keykâvus
Şifahanesi
(1217-18), kapı
ve batı pencere
arasındaki
bordürlerden
aynntı.
(Ş. Ercebeci
Arşivi'nden).

Telmih yahut teşbih yahut mecâz-ı mürsel'i bilmeyen
birine bir mısranın arkasındaki dünyayı anlatamazsınız.
Türk milletinin oyma, kakma, dağlama ve kabartma yoluyla
yahut başkaca süsleme aracılığıyla meydana getirdiği
sanat eserlerinin herbirinin arkasındaki dünyayı anlamak
için, YANIŞBÎLÎM veya BEZEK YORUMBİLİM yahut
NAKIŞ YORUM BİLİM adlarından birini benimseyip
yaygınlaştıracağımız bir alan ve bilim anlayışına ihtiyacımız
var.
Şebnem Hanım, yukarıda söylediklerim için, bana
bütünüyle değilse de, yarıya yakın ölçüde hak veriyor.
Öyle büyük yabancı asıllı Türkologlar var -ki, en genci
Dimitri Vasiliyev dostumuzdur- Türk kültürünün sanata
dönüştüğü noktalarda ortaya çıkan bezekleri, yanışları,
nakışları yorumlarken, arkasındaki değer anlayışını
kavramış olabilme başansıyla doğru orantılı olarak kalıcı
hükümler verebildiler. Kişinin zihnen veya bedenen
harekete geçmesini hazırlayan veya sağlayan tavır alışlan
ve tepkileri doğuran veya yoğuran, eyleme dönüşmesine
yol açan temel dürtülere DEĞER denir. Dokuma, işleme,
örme ve çitimeye dayalı sanatlardaki değerler, milletlere
göre değişen dürtülerin doğurduğu ve sonucu farklı olan,
farklı bezek, nakış yahut yanışlann yorumunu yapabilmek
için, yeterli bilgiye ve sezgiye sahip olmak gerekir.
Buradaki sezginin ve sezinlemenin gereğine ve önemine
dikkat çekmek isterim.
Yanış yorumbilim veya nakışbilim veyahut bezek
yorumbilim adlardan birini kullanılmasını teklif ettiğimiz
çalışma alam, sanata özgü değer ile bir millete ait değerin
örtüşen yönleri bakımından, insanî öz ile kültürel özün
bütünleştirici yanlan açısından örtülendirilerek meydana
getirilenin, doğru değerlendirilm esi ve hükm e
bağlanmasıdır. Böyle bir değerlendirme ve hükme bağlama
yalnız sanat eserini değil, kültür bütününü görebilmeyi
gerektirir.3

Çizim/Fİgure 4
Sivas Keykâvus Şifahanesi'ndeki
süslemelerin çizimi (G. Schneider,
Geometrische Bauornamentik der
Seldschuken in Kleinaisen, Wiesbaden
1980, çizim no. 97).

3
19. Yüzyılın sonlarında Fransız mozaikçisi ve ressamı
Pretextat LECOMTE adlı eserin dekorasyonu ve restorasyonu
için İstanbul'a davet edilmiş, ailesiyle eski başkente yerleşmiş,
yaptığı incelemeler (Önsözündeki tarih Mayıs 1901) Paris'te
Arts et Metiers en Orient adıyla yayınlanmış, 1974 (?) yılında
Ayda Düz tarafından Türkçe'ye kazandınlmış ve merhum Kemal
Ilıcak'ın takdim yazısıyla yayımlanmıştır. Bu eserin 79-127.
sayfalar arasında tokuma, işleme sanatımızın -yanlış anlayıp
anlatmaları dikkat edip fark edip, hatâları tekrar etmeye
kalkmadan- Anadolu'dan İstanbul'a akan ürünlerin hem ticaret
ve işlev, hem de sanat yönlerini görm ek mümkün olabilir.
atış I V 11 9 9 8
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Çizim/Figure 5
Divriği Şifâhanesi'nin (1228-29)
süslemelerinin çizimi (G. Schneider,
a.g.e., çiz.80).
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Her sanat eserinin, ön plânda veya aslî özelliği olmayan
bir işlevi vardır. Eğer o işlev, aslî ve ön plândaki özellik
olursa zenaat (Artizane) adını alır. Türk milleti ise, meydana
getirdiği hem sanat, hem de zenaat eserlerinde işlevi
dikkate almıştır. Halı, kilim, palas, cecim, zili, şırdak, keçe,
sumak türünden kirkitli ve düz dokuma, örme, çitime
yoluyla oluşan ürünler, işlev, estetik ve ekonomi olmak
üzere üç ana açıdan değerlendirilebilir.
Halı, kilim v.s. türünden ürünlerde, işlev denilince,
hem kullanımdaki yerini, hem de bu ürünlerin üstündeki
bezekler aracılığıyla "iletilen1'i, örtülenen "söylem"! (mesaj)
anlamaktan yanayım.

kalıcılık özelliği göstermesi ilgili olabilir) üzerinde yer
alan yanışların bir olayı, durumu dileği sonraki kişi ve
zamanlara kalacak biçimde saklaması anlayışından dolayı
kalug, kalıçı kelimelerine mi bağlanacağı, yoksa kav/hav
(tüylü yükselti) kelimelerine bağlı kavlı/havlı'dan bozma
bir kelime mi olduğu konusunda hüküm vermek kolay
değil... Her üçünde de kelime Türkçe asıllı olmayı gerekli
kılıyor. Diğer taraftan, halı kavramıyla, gelenekli bilgiye
dayanan el becerisinin sonucu olan düğüm esaslı
dokumaları anlıyoruz. Bu halılar, elle üretildiğinden tıpa
tıp aynısını bulmak da, seri üretim yapmak da mümkün
olmayan ürünlerdir. Başkalarının ihtiyacı düşünülerek
satılmak veya değişilmek üzere üretilenler ile cehize
konmak için dokunanlarda, sanat yönü ağır basmakla
birlikte, üretildiği ailenin içinde ihtiyacı karşılamak üzere
dokunan halılann, renk, düğüm sayısı, bezek türü ve yanış
tercihi bakımından daha az özenmişlik görülmektedir.
Türk halısının başka milletlerden aynlan yönü ve yanı,
işlevi veya işleve bağlı farklılaşmaları ile yanış, nakış,
bezek adı verilen yüzey üzerindeki şekillendirilmiş
öğeleridir.
Çizim/Figure 7
D iy arb ak ır Ulu C am îi'nin
süslemelerinin çizimi.
(G. Schneider, a.g.e., çiz. no. 69).

HALİNİN İŞLEVİ BAKIMINDAN BÎR BEZEĞİN
YORUMU
Hah sanatı, yünün, pamuğun veya ipeğin, işlevin
gerektirdiği bir ölçü (ebat, boyut) ile düğümlerden oluşan,
üzerinde genellikle bezekler bulunan, havlı bir dokuma
ürünüdür. Halı sanatını düz yaygı dokumalardan ayırmak
üzere "kirkitli dokuma" veya "havlı dokuma" denilmesini
doğru bulanlara katılanlardanım.
Halı kelimesinin kalıg (kelime sonundaki g sang,
kapug gibi kelim elerin sarı, kapı kelim elerine
dünüştüğünde düşen g'dir; bu adlandırma değerlilik,
yanışı yoluyla haber taşıyıcılık ve dayanıklılık bakımından

I rn «трЯ m r—Jnl m i—*i
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İÜ :
Arış'ın 3. sayısında, Prof. Dr. Reşat Genç'in Kaşgarlı
Mahmud'un bin yıl önce meydana getirdiği Türklük
Ansiklopedisine yansıyanlar bakımından halı sanatımızı
işleyen yazısında, kavramlar ve terimlerle ilgili verdiği
bilgiler, çok düşündürücüydü. Teferruata girmeksizin bu
konuda şu cümleyi söyleyip kendi meselemize döneceğiz:4
Koyun, keçi, deve üretmiş, evcilleştirmiş, islâh yoluyla
yeni hayvanlar edinmiş olan Türkler, bu hayvanların
etinden, sütünden ve derisinden istifade etmenin örneğini
verdiler. Ancak, asıl örneklik eden yönü bakımından
Türkler, bu hayvanlara yünlerini eğirip ip haline getirerek
dokuma, örme ve işleme sanatlarına ait katkılar yaptı.
Yaklaşık binbeşyüz yıldan beri Tanm Havzasına, Türkistan
bozkırlarına pamuk eken Türk Soylu Urukların hem giyim,
hem örtünme ihtiyacını karşılayan eşyalarda yün, pamuk
kullanırlar. Evi (üy, otağ) hah, kilim ve keçeden

Çizim/Figure 6
Divriği Kale Camîi'nin
süslemelerinin çizimi
(G.Schneider, a.g.e.,
çiz.no.70).

4
Büyük saygı duyulan korkulan, çekinilen yahut
ongun sayılan hayvanlar: Dağ keçisi veya kıvnmlı boynuzu,
geyik boynuzu, ejder, pars ayağı, aslan dişi, yılan, akrep,
balık, yırtıcı kuşlar... (veya bunlann stilize edilmiş şekilleri).
arış I V 1 1 9 9 8
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keçeden yapılmış bir milletin (ki bugün Kırgızistan ve
Kazakistan'da da Çin sınırları içinde kalmış bulunan
merkezi Kaşkar olan Uyguristan yahut Çin Türkistan'ı
veyahut Doğu Türkistan denilen coğrafyada da keçe ve
halıdan yapılmış ak üy de oturulur.) dokuma sanatlarına
hâkim olmaktan doğan teknolojilere bağlı âlet isimlerini
adlandırması akıl sahiplerinin kolayca kavrayabileceği bir
durumdur.5
Türkler yaylak, kışlak düzeni ile (göçebe olmayan)
yaşayan birbirlerinden mallarını (hayvanlarını da)
dağlayarak veya halı, kilim ve keçenin üzerine dokuyarak,
çok özel yapılmış, karışm ayı önleyici dam galar
kullanmışlardır.Damga bugünkü bazı kurum ların
amblemleri gibidir.

Çizim/Figure 8
Sivas Çifte Minareli Medrese'nin süslemelerinin
çizimi. (G. Schneider, a.g.e., çiz.71).

Her aileye mahsus ayırıcı bir işaret taşıyan damga
(tamga) bulunduğu gibi, bazı damgalar bir sülâleyi, bazıları
bir Türk boyunu göstermektedir. Bu damgaların
herbirinin anlamları da farklıdır.6 Türklerde, gerek
dokuma örme, işleme, gerekse, oyma, dağlama,
kabartma sanatlarının örneği olan eserlerde, damga
kökenli işaretler vardır. Bu damga kökenli, işaretlerin
sanat heyecanı uyandırmak üzere kullanılanlarını
gruplandırabiliriz:
1. Orhun yazısı da denilen alfabeye dayalı olan bu
harflerin tabiî bir sonucu sayılan dam galar
2. Eşya (ok, makas, kılıç vb.)ların resmî anlamına
gelen damgalar, işaretler...
3. Şaman veya Kam tarafından tılsım aracı olmak
üzere kullanıldığına inanılan ve Hz. Süleyman mührü
türünden en eski tabiat dinimizle ilgili işaretler, tamgalar
Türklerde bezeme sanati ile ilgili şekillendirişlerin
arkasında, bu üç ana kaynaktan gelen bezekler nakışlar
bulunmaktadır. Bu üç ana kaynağa şunları da ilâve
edelim:
4. Büyük saygı duyulan korkulan, çekinilen yahut
ongun sayılan hayvanlar: Dağ keçisi veya kıvrımlı boynuzu,
geyik boynuzu, ejder, pars ayağı, aslan dişi, yılan, akrep,
balık, yırücı kuşlar...(veya bunlann stilize edilmiş şekilleri).

5.
Bir olayı veya bir dileği yahut bir rüyayı, hem
sembolik, hem de soyutlanmış ve ana çizgilere ulaşmış
bir şekilde anlatmak.7

5 Türklerde, pamuk, yün, ipek elde etme kültürü ve bunlar
aracılığıyla m eydana getirdikleri ürünler konusunda bk.
Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 2.bs., Beşinci cilt,
Ankara 1985, s. 137-242.
6 Türk damgalannı doğru anlamak ve Türklük ile damga
ilişkisini açıkça görebilmek için; a. Osman Akçokralı, Kırım’da
Tatar Tamgaları, Bahçesaray 1926 adlı eski harfli eserini notlarla
(Emel D ergisi’nde yayınlandı) genişleten İsmail O tar’ın
eklem elerini de bir araya getirip, Inver Sel
tarafından yayma hazırlanan, K ırım ’da Tatar
Tamgaları, Ankara 1996 adlı; b. Ali Rıza Yalkın,
Türk Damgaları, Bursa 1943; e. Bahaeddin Ögel,
a.g.e:, d. Güran Erbek, Anatolian Motifs, 3. Baskı,
İstanbul 1987, s. 36-38, gibi kitaplarla F. Köprülü,
F.
Sümer, I. Kafesoğlu, E. Esin, B. Ögel,
Diyarbekir^ O. Aslanapa ve R. Genç’in eserlerine
başvurulabilir. Bu yazının yazılmasından önce
söylediğim birkaç cümleyle ilgilenip, makaleye
dönüştürmeme yol açan, küçük bir bibliyografya
o luşturan Serap Hanım ile yazının çeşitli
yönlerden genişlemesine sebep olan Şebnem Hanım’a âlenen
teşekkür ediyorum.
7 Halinin da sadece uzmanlan tarafından okunan bir özel
metin olduğu öteden beri ileri sürülm üştür, (bkz. Önder
Küçükerman, "Türk Halıcılığının Tarihten Gelen Sorunları",
Arış, yıl I, sayı I, Mart, 1997, s. 46-49) Kaüldığımız bu iddiaya
ise, Kazakistan veya Türkmenistan'da halı, kilem, "okuçları"nı
görünce daha çok inandık. Fakat, A rış'm ikinci sayısında
yayınladığımız Sağatbek Medevbekule'nin "Sumağın Sım" adlı
bir sumakın yanışlannı okuyan yazısı ilk ve tek yazılı delil olarak
(bu makaleyi bana gönderen k ız k a rd e ş i Karlıgaş Kadeşeva'ya
tekrar teşekkürler etmeliyim) bilim âlemine sunulmuştur.

Çizim/Figure 9
Sivastika motifi.
(P. Liebetrau, Oriental Rugs,Sweden 1972, s.38 ).
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6. Geometrik çizimler; çiçek çeşitleri, Arap, Lâtin, Kiril
harfli ifadeler...8
7. Kişiler, kahramanlar (Leyla Mecnûn vb., Molla
Nasreddin vb., Manas, Köroğlu vb.; Fuzûlî, Nevâî vb.; 18.,
19, ve 20, yüzyıllara ait siyaset ve idare adamları).
Yukarıdaki maddelerde yeralan yanışlarla ilgili örnekler
vermek konuyu geliştirip bir kitap hacmine taşımak işini
Türk Halıcılığına gönül verenlere bırakıyorum. Bezek,
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Resim/Picture 8
Erzincan Halısı 19.yüzyıl, 102x187 cm. Vakıflar
Halı Müzesi, (Turkish Handwoven Carpets, Cat. No:3,
Ankara 1990).
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yanış, nakış, göl v.s. kelimelerinden hangisini kullanırsak
kullanalım, bu adlardan birini taşıyan, sayısını kesinlikle
bilemediğimiz açık veya örtülü (symbolic stilize, alegorik,
ikonik) birçok işaretin adlarının, çizimlerinin ve
anlamlarının katalogunun yapılması bu alanın en büyük
problemidir. Ben, bu yazıda bazılarının sivastika,
bazılarının gamalı haç adını verdiği tamganın nakış olarak
kullanımı üzerinde duracağım.
Türkler, Şamanlık adı verilen tabiat dinine ait değerlerin
dünyasını hem tamgalanna hem inanış ve davranışlarına
yansıttılar. Tabiat, tanrı, insan münasebetlerinin bir
göstergesi olan Yeni Kün (Nevruz) Bayramını bile yeni
keşfedebilmiş Türkiyeli aydınlara ikibin yıl önceki
inanışlarımızın ve değerlerimizin dünyası olan damgaların
hem kimlik belgesi gibi kişiyi, aileyi sülâleyi, hem de boyu
veya bodunu gösterdiğini anlatmak kolay değil. Diğer
taraftan güneşin rengi olan sarının, hem değişim aracı
olan altunun, hem ısıtan yaylaka gidilmesine, ürün
alınmasına yol açan güneşin işareti sayılan ve mecazî
olarak kudret, kuvvet (güneşten kinaye, altuna telmih)
değerli ve ölümsüz anlamlarına gelen + (artı) işaretinin
Şamanlığa inanan Türklerde kudret, kötü ruhları kovan
tılsım olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Türkler, bu
SKişaretinin askerlik sanatına uzak Hintlilerde ve Çinlilerde
mitolojik kahramanlıklarının sırrı izlenimi verdiler.
Türkolojiden yüz yıl önce temelleri atılan Sinoloji ve
Hindoloji araştırıcıları, gördükleri bu işareti, Türklere
bağlamayı düşünemediler.
Atilla, Hun/Kun Türklerinin başbuğu olarak Roma'ya
kadar ilerledi... Doğu Avrupa'ya yazlık bir başkent yaptığı
söylenen bu efsanevî kahraman Avrupa müzik, sahne
sanatlarına da, destan gibi edebiyatlarına da büyük katkısı
oldu. Atilla'nın destanî hayatı yüzünden ölümsüzlüğüne
inanıldığını9 biliyoruz.

8 Bunlardan sadece yazılı halı seccâdeler üzerine Prof. Dr.
R. Ank'ın yönlendirmesi ve yönetimiyle bir (yaklaşık 100 sayfa)
araştırma yapan ve okuma imkânı bulduğum S. Leloğlu-Ünal'ın
çalışması bile işin zenginliğini ve zorluğunu anlamama yetti...
Keşke bu araştırmayı yayınlayacak bir kuruluş bulabilsek...
Ayrıca bu sayıda N. Görgünay-Kırgızoğlu'nun yazısına bakılabilir.
9 Hungarya'nın Hun/Kun yurdu (veya işgali altındaki yer
anlamına geldiğini E. Tasn'adi'den dinlemiştim) Magyar'ın ise,
Atilla’yla birlikte gelen maji (büyü) ile uğraştığına inanılan kam
(şaman) larla ilgili bir kelime olmayı düşündürmekle beraber
çok eski slâv olmayan bir m illetin adı olması daha çok
mümkündür. Asıl konu ise Atilla’nın bayrağında/sancağında
bulunan gamalı haç da denilen güneş sembolünün -Süleyman
mühründeki ölümsüzlük sağlayan yıldız gibi- Avrupa'ya yayılmış
olması ihtimalidir. Bu konuda bk. A G. Nemeth, Atilla ve Hunlar,
(çev: Şerif Baştav), İstanbul 1962; b. Yaşar Önen, Tarihte, Efsânede
ve Kahramanlık Destanlarında Atilla, Kültür Bakanlığı Yayınlan,
Ankara 1981.
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Bu komutanın etrafındaki mitolojinin alegorik ifadesi
olan bu (sivastika, gamalı haç) işaretinin, Atillânın
ordusundaki komutan bayraklarından birinin üzerinde
bulunduğuna, bugün bile Altay’larda süsleme için
kullanılan yırtıcı kuş resminin stilizasyonundan alındığına
ve bu yolla A vrupa'ya taşındığına inanıyorum .
Halkların ve kültürlerin renklere ve şekillere yüklediği
özel anlamlar vardır. Halklar ve kültürler bu anlam
farklılıklarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Türkler sarıyı
merkez, hükümranlık, kırmızıyı tanrı, koruyucu ruh, ocak,
dirlik, bağımsızlık, hürriyet; yeşili ise dirilik, tazelik olarak
anlamlandırıyorlar. Diğer taraftan sarının bir haç şeklinin,
hem de uçlan bükülmüş ışık saçan güneşi hatırlatan şelâle
dönüştürülmüş haliyle Türk soylu halklar tarafından
bayraklarına koyulmuş olması, halı araştırıcılarının bu
işareti yorum larken dikkat etm elerini gerektirir.
Türk Soylu Halklann meydana getirdiği yaylak kışlak
düzenli hayata ait yüksek kültür öğelerinden herhangi
birisini Çin'e veya Hind’e bağlamak ihtiyacını duyan
yabancı araştırıcılarla aynı çizgiye düşmek yanlışından
kurtulmak isteyenlerdenim.
Sivastika'nın Hind orjinli veya Çin asıllı olduğunu ileri
süren Batılıyı anlamak mümkün. Bir Türk araştıncısının
bu iddiayı tartışmasız kabul etmesini anlamak ise, mümkün
değil:
a. Çerh, çark adını taşıyan ve eski tabiat dinlerinden
semavî dinlere geçmiş olan talihin oluşum biçimi, dünyanın
dönmesine sebep olan özel güç ve insanın ömrünü tayin
eden oluşum ve gelişimini belirleyen devrî (astrolojik)
kavram haline dönüşen bu işaretin tabiat inanışıyla ilgili
bir kalıntı olduğunu söyleyebiliriz. Şamanlann eşyalannın
ve başlıklannın üzerinde bu türden, işaretler bulunduğunu
biliyoruz. Hz. Süleyman'ın özel bir güç ve kuvvet taşıdığına
inanılan ve bugünkü İsrail devletinin bayrağında bulunan
yıldızı gibi Türklerin, Türk soylu halkların hafızasında
günümüze kadar ulaşan eski inanışların izi olmak üzere
devam eden bu işaret halı ve kilimlerimizde rahatça
görülebilir.
b. Şahsen biz Koçgarmüyüzün iki tanesinin veya dört
tanesinin sırt sırta vermesi suretiyle oluşmuş bir şekil
olduğuna dair açıklamalar da dinledik. (Kırgızistan Halı
Müzesi'nde bu konuda izahatte bulunuldu.) (Resim 2)
e. Çiftleşen yılan, ejder, Koçgarmüyüz (ikili, dörtlü,
sekizli koç veya keçi boynuzu) gibi ana bezek (yanış,
nakış) lerin de stilize edilmesi sonucunda ortaya çıkan
uçları dönük haç (gamalı haç, sivastika).

Batı dillerinden aldığımız ikono-grafi, ikono-loji
kelimelerinin Hind Avrupa asıllı kültürlere ait işaretleri,
sembolleri ve alegorik şekilleri yorumlayabileceğini kimse
reddedemez. Ancak, biyolojik hastalıkların bile coğrafyalara
ve milletlere göre değiştiğini öğrendiğimiz günümüzde
ikonografi teriminin yerine, düşünce ve kültürel birikim
karşılığını da gözönünde tutarak, bezekyorumbilim,
ya n ışy o ru m b ilim , veyahut n a k ışyoru m b ilim
kavram lardan birinin kullanılmasını teklif ediyoruz. Bu
teklifimizi, Türk bilim adam lan n da, Türk sanatına gönül
veren Türk dostu, yabancı bilim adamlarının da anlayışla
karşılayacağını ümit ediyoruz.
Türk soylu halklardaki halı, kilim, cicim, sumak,
zili, palas, keçe, kiyiz, şırdak adlan verilen yün, pamuk,
ipek malzemesiyle şekillenen yaygı, örtü, yastık, heybe,
torba, çanta, seccade (namazlık) olarak kullanılan dokuma,
örme, işleme, sıkıştırma (tepme, dövme) sonuçlu ürünlerin
çeşitli açılardan değerlendirilmesi yapılabilir. Bu inceleme
alanlannı oniki grupta topluyoruz:
1. Bunlardan her birini meydana getiren aşiret ve
boylar (uruk);...
2. Meydana getirilen coğrafya;
3. Meydana getirildiği zaman;
4. Kullanımdaki işlevi;
5. Boyutlar (ölçüler);
6. Kullanılan teknikler;
7. Kullanılan malzeme (pamuk, yün, ipek, bitki lifi);
8. Boyama yöntemleri ve araçlan;
9. Kullanılan renkler;
10. Aile içi ekonomik veya pazarlama yoluyla Gayri Safi
Millî Hasılaya katkısı.
11. Makine halılannm üretiminde gelenekli motiflerin
yeri nedir ve ne olmalıdır?
12. Bu ürünlere konulan nakışlar ve anlamları.
Sadece onikinci madde bile, konunun büyük bir ekibin
a ra ş tırm a s ı g e r e k tir d iğ in i d ü ş ü n d ü rü y o r.10
Biz estetik değeri, sosyo-kültürel işlevi ve sosyo-ekonomik
yeri olan ürünlerimizi doğru kavramak ve sahip çıkmak
arzumuzun örneği olan bu yazıyla "ezber elli'' Türk kızlarına
selâm yollamak istiyoruz. ДО

SONUÇ
İnsanlık ailesi içinde birbirini görmezden gelemeyecek
kadar benzerlikleri bulunan, herbiri estetik, etnik,
nasyonalitik ve kültürel farklılıklar taşıyan bir tarihî
birikime sahip toplumlar vardır. Bu toplumlardan biri olan
Türk soylu halklar, fonksiyonel (işlevlik), estetik, ekonomik
özellik taşıyan halı, kilim, sumak, keçe, kiyiz, cicim, zili,
palas, şırdak vb. kirkitli veya düz dokumalann, örmelerin,
işlemelerin ve sıkıştırmalann ürünleştirilmiş örneklerine
sahiptir.

10
Sayın Selçuk Mülayim tarafından, bu şekillerle ilgili bir
alan araştırması için geliştirdiği soru kağıdının Arış'ın içerisine
konup, beşinci sayı ile dağıtılmasını istedi. O teklife katılıyorum
ve Prof. Dr. S. Mülayim'i kutluyorum.
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A SPECIAL INDICATOR O
CARPET'S FUNCTION
Prof. Sadık Tural *
2 0 0 - 2 2 0 m illio n o f T urk
o rig in a te d p e o p le , liv in g in
various regions of th e w o rld ,
was, and also now are creating
w e a rin g (d o k u m a ), k n ittin g
(ö rm e ) produced products fo r
their aesthetic, economical, and
functional requirem ents. For 4 0
years European and old Soviet
countries and fo r 2 0 years of
tim e Am erica have been living
w ith th e n e g a tiv e results of
having w rong knowledge about
Turks, lt is a distressing fact that
the economical and political sort
o f th o u g h t p o llu tio n s have
spread to the apolitical fields like
rugs and carpets. W e wish and
w a it fro m Turk fried foreigners
to stop th e spreading of this
political pollution which has the
s u p p o rt of th e m edia. Seeing
this dirtiness, being reflected and
day by day increased by th e
m edia w orld, makes us, Turkish
in te lle c tu a ls , v ery sorry and
w o rrie d a b o u t th e s itu a tio n .

Resim 9
Çanakkale (Ayvacık)
Halısı. 20.yüzyıl.
(S.Tural Kolleksiyonu'ndan).

* President, Atatürk Culture Center.
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In th e huge fa m ily of hum an beings, th e re exists
societies having sim ilarities th a t can n o t ignore each
other, and each having a historical a cc u m u latio n of
aesthetic, ethnic, nationalistic and cultural differences.
The Turk originated public have produced examples
of halı, kilim , sum ak, keçe, kiyiz, cicim , zili, palas, şırdak
etc. w hich are k irk itli or straight weavins (d ü z dokum a),
knittings (örm e), em broiders (işleme).
Th e works th a t w e m e n tio n e d above have som e
forms, w ith special meanings and that are either stylized
or abstracted, on them ; nam ed as bezek, yanış, nakış,
şekil, örnek, süs, işlengi, çitik, e n /im , göl, saym a, oy, oyu,
o y u m , o y a , b e d iz /b e d u z . T h e in te r p r e ta tio n or
c o m m e n tary of each of these can be m ade w ith in the
cultural accum ulation in ad d itio n to th e p erception.
N o one can reject th a t the words, iconography and
iconology, which w e have taken from western languages,
can interpret or can co m m en t on the Indian, European
o rig in a te d cultural signs, sym bols, a lle g o ric form s.
How ever, in today's w o rld in w hich w e see th a t even
the biological illnesses differ throughout the geographies
and nations, w e offer to use th e concepts of bezekyorum bilim , yanış-yorum bilim or nakış-yorum bilim instead
of iconography, considering the response of the cultural

accum ulations in Turkish language. W e hope th a t the
Turkish scientists and the supporters of Turkish Art and
fo re ig n scientists w o u ld u n d ersta n d this p roposal.
W e suggest tw o ways in th e e x a m in a tio n of th e
products th a t are in dokum a, işleme, örm e kinds. First
proposal is to collect the Turk originated public's forms
th a t are reflected in d oku m a, örm e, işlem e, d a ğ la m a ,
k a b a rtm a producs in seven separate groups considering
their sources:
1. T h e stam ps, m arks th a t are based on O rh u n
A lphabet and the natural concequence of these letters,
characters.
2. The marks and indications, m eaning the objects,
(sword, arrow ... etc.)
3. The marks and signs th a t are believed to be used
by Şaman's and Kam's as a spell and the signs th a t are
related to our oldest nature religion and th a t are in the
kind of Hz. Süleyman's seal.
Behind the form ings in the Turkish o rn am en tatio n
there exists bezek and nakış from these three sources.
N o w le t us a d d th e fo llo w in g s to th o s e th re e :
4 . T h e anim als th a t are fu lly respected, scared,
hesitated and flourished: G oat or its curved horn, antler,
dragon, panther foot, leon's teeth, snake, scorpion, fish,
ferocious birds (or their stylized form s)

Resim 10
Çanakkale (Ayvacık) Halısından aynntı. Sivastika
motifi, (S.Tural Koleksiyonu'ndan).
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5. Telling of a dream or an e ve n t or a wish in a
sym bolical and in an abstract w ay reaching the m ain
points.
6. G eom etric draw ings; flo w er kinds; Arabic, Latin,
Kiril lettered expressions.
7. Heroes, characters (Leyla Mecnûn, Molla Nasreddin,
Manas, Köroğlu, Fuzûlî, Nevâî etc. political scientists and
m anagers b e lo n g in g to 1 8 ., 19 and 2 0 . C enturies.
lt has been noticed th a t are of these form s " * "
nam ed as sivastica, gam alı haç, kutlu çengel, künlük
(güneş) can be seen in Turk originated publics before
its relation w ith th e C hristianity or w ith th e political
trend in Europe. The oldest sources, in relation w ith the
Turks, of this sign c o n n e c ts u p o n th e g re a t Hun
C o m m a n d e r Atilla w h o had a m ito lo g ic and lejandic
life. The Turks after m etin g th e Indians and Chinese,
w h o are m ore distinct to the art of w ar, m ade th e m
accept this sign w hich prepares their heroic lifetim e like
a spell.
The W estern Civilizations w h o learned the east from
Indians and Chinese did not show any sensitivity on the
constitution of th e o rn a m e n to lo g y a b o u t th e Turkish
people.

Even this tw elve points m ake us thin k th a t a large
scale of exam ination has to be m ade. W e w a n t to sulate
and greet to the 'ezber elli' Turkish Girls by this article
which is the exam ple of a desire of understanding and
supporting our products having aesthetic, socio-cultural
fu n s tio n s a n d s o c io -e c o n o m ic a l im p o r t a n c e .
O n th e prep aration of the subject of this w ritin g ,
Şebnem Ercebeci and Serap Leloğlu-Ü nal had gread
contributions in developing the w ay of m y thinking and
discussion. Special thanks fo r bo th of th e m and the
researchers th a t I tried to read th e ir articles on this
subject, mw

I
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Halı Yastık, (Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı
Yayını: 202, Ankara 1993, Resim No. 186).

Halı, kilim, palas, cicim, zili, şırdak, keçe, sumak
type of products, produced by the ways of kirkit, düz
dokuma, örme or çitime can be evaluated from three
different points of view.
W h e n w e say function in carpets and rugs (halı ve
kilim ) and same kind of products, its tried to be m eant
both their usage purposes and the message tryin g to
be given through the m eaningful signs placed on them .
W e express o ur special thanks and obligations to
both of the foreign and Turk originated scientists and
researchers w h o m ade investm ents on the Turkish Art;
and, a fte r w e propose to m ake th e e xam in atio n s in
tw elve different points of view for the products having
aesthetic and econom ic functions and that are produced
by w e a v in g , e m b r o id e r in g o r s q u e e z in g w a y s .
1. The tribes (aşiret, uruk) constituting each of these.
2. The geograp hical place w h e re th e constitution
takes place.
3. The tim e of constitution.
4. The functions in usage.
5. The dimensions.
6. Used techniques.
7. The materials used (cotton, silk, w ool, plant fiber)
8. The m ethod of coloring and the e q u ip m e n t used
for this purpose.
9. Colors used.
10. The c o n trib u tio n to th e Gayri Sâfî M illî Hasıla
(g ro s s r e c e ip ts ) b y m a r k e t in g a n d s a v in g s .
11. W h a t is th e place of the traditional m otives in
the m achine m ade carpets, at w hich point or level they
have to be?
1 2 . The em broid ers on these products and th e ir
m eanings.
arış ıı m 'n
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Picture/Reş im I
Holbein C arpet, Anatolia (Uşak), first
q u a rte r 1 6 th c e n tu ry . C a t. N o :6 .

Holbein Halısı, Anadolu (Uşak),
16.yüzyılın ilk çeyreği. Kat. No:6.

Ferenc B a tâ ri*
In 1 9 1 4 the Hungarian M useum of Applied Arts has
organised a large scale exhibition of O tto m a n Turkish
carpets mainly from Transylvanian collections in Budapest.
lt was th e fo u rth original rug e x h ib itio n , c o n ta in e d
m ostly rugs, after the Vienna, S tuttgart and N e w York
ones, in the history of oriental carpets. But it was the
first such exhibition, w hich included only one group of
oriental carpets and at the sam e tim e it was the very
first in dep end ent O tto m an Turkish carpet exhibition as
well. lt was not accedental, th a t such an exhibition was
organised in Hungary. H u ngary played an im p o rta n t
role in the continental im p o rtatio n of oriental carpets
in to E urope fro m th e 1 5 th to th e 1 7 th c e n tu ry .
At the begining of the 2 0 th century it was only the
activities of th e Transylvanian m erch an ts in Brasso
(K ronstad t, Braşov), w h ich was know n in th e carpet
lite ra tu re . This im p o r t h o w e v e r, w as m u c h m o r
widespread and was not restricted to Brasso or even to
Transylvania (in Turkish Erdel, in G erm an Siebenbürgen)
as it is clearly known from recent research.1 But it is fact,
th at Turkish carpets are preserved in the largest num ber
in Transylvania, having a less vicissitudinous history as
other parts of Hungary.
The large n u m b e r and the quality of the O tto m a n
Turkish carpets in H u n g a ry has called th e experts'
a tte n tio n on th e m , already in th e late 1 9 th century.
Special types of 1 7th century Turkish carpets w ere found
in such a large num ber, th a t th ey becam e know n as
"Transylvanian" carpets in th e lite ra tu re . T h e nam e
"Transylvanian" was and is still w ell-know n in literature,
b u t th e g e o g ra p h ic a l and political position of it is
practically unknow n, th at is w h y I believe it is im portant
to take notice of this topic too.
Transylvania used to be eastern p a rt of H u n g ary
surrounded w ith th e C arpathian M ountains. İts nam e

*Carpet section Curator of the Museum of Applied Arts in
Hungary.
1 Ferenc Batâri, "Turkish Rugs in Hungary", Halı, Vol. 3.
No. 2, London, 1980, pp. 82-90.
Ferenc Batâri, Regi török szönyegek Kecskemeten - O ld Turkish
Rugs in Kecskemet, Kesckemet, 1981. (Exhibition catalogue
with an essay).
Ferenc Batâri, O tto m a n Turkish C arpets - The Collections o f
the M useum o f A p p lie d Arts, Budapest, I. Budapest-Keszthely,
1994.
^
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Ferenc Batari*
Türkçeye Çeviren: Şebnem Ercebeci**

Macarca adı " Ormanın Ötesinde " anlamına gelen
1914'de Macaristan Uygulamalı Sanatlar Müzesi, daha
Erdely'dir. Bu, (Ortaçağ M acaristan'ında Katolik
ziyade Budapeşte'deki Transilvanya koleksiyonundan
Osmanlı Türk haklarının büyük çaplı bir sergisini organize Kilisesi'nin ve devlet bürolarının dili olan ) Lâtince'ye
el ti. E u, Viyana'da Stuttgart'da ve New York'da açılan çevrildi ve Transilvanya olarak bilinmeğe başladı.
sergilerden sonra, ekseriyetle halılardan meydana gelen Transilvanya'nm topraklarının büyük bir kısmı krallığa
dördüncü orijinal halı sergisi idi. Fakat, aynı zamanda aitti. 12, yüzyılda işsizlik olduğu dönemlerde Macaristan
hem sadece bir grup Doğu'ya özgü haklan ihtiva ettiği ve kralı II. Gezâ (1114 -1162), yeni bir vatan arayan ve daha
sonra kendilerine " Saksons " adını verdikleri bir çok
hem de ilk bağımsız Osmanlı Türk Halı Sergisi olduğu
Rhine Franks grubunu ülkeye soktu. 1526'da Papacy,
için bu gibi sergilerin ilki idi. Böyle bir serginin
Fransız Kralı, Venedik ve Milano ve Osmanlı sultanının
M acaristan'da organize edilmesi tesadüfi değildi.
Macaristan, 15, yüzyıldan 17, yüzyıla kadar, Doğu'ya özgü meydana getirdiği " Cognac Ligue " adındaki ittifak
halıların Avrupa kıtasına ithalatında önemli bir rol Habsburg İmparatoru V. Charles ile savaştı. O yıl, Kanunî
Sultan Süleyman H a b sb u rg la r bir müttefiki olarak
oynamıştır.
20,
yüzyıkn başlarında hak alanıyla ilgili kitap ve makale Macaristan'a hücum etti. 1526'da yapılan Mohaç Savaşı'nda
Qiteratiir) bilgisi olarak bilinen sadece Brassö ( Kronstadt, V. Charles'ın kayınbiraderi olan Macar Kralı II. Lois,
sadece savaşı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda hayatını
Braşov )'daki Transilvanyalı tüccarların faaliyetleri idi.
da kaybetti. Bu trajik olayların sonucunda yeni bir kral
Ancak bu ithalat çok daha fazla yaygındı ve son
için Macaristan'da iki ayrı seçim yapıldı. Macarlar, en
araştırmalardan açıkça (Türkçesi Erdel, Almancası
zengin asilzadelerden biri olan ve aynı zamanda
Sieberburgen) ile sınırlı kalmamıştı.1 Fakat, Türk
halılannın Macaristan'ın diğer bölümlerinde olduğu gibi Transilvanya'daki en zengin mevkinin sahibi Janos
daha az değişikkklere maruz kalarak Transilvanya'da çok Szapolyai'yi seçti. Diğer seçilen kral, V. Charles'ın küçük
kardeşi Ferdinand idi. Daha sonra Papa ve Sultan her iki
sayıda muhafaza edildiği de bir gerçektir.
Macaristan'daki çok sayıda ve kaliteli Osmanlı Türk Macar kralını da tanıdı. Bu arada Türkler, bugünkü
Haklan daha 19, yüzyılda uzmanlann dikkatini çekti. Özel Macaristan toprakların işgaüne devam ettiler, ve 1541'de
tip 17, yüzyıl haklan o kadar fazla sayıda bulundu ki, bunlar Buda ve Pest Türkler tarafından ele geçirildiğinde,
Macaristan üç bölüme aynlmıştı: Ferdinand, Macaristan'ın
literatürde " Transilvanya " halıları olarak bilinmeye
başlandı. " Transilvanya" adı çok iyi biliniyordu ve halen kuzey ve batı kısmına hükmederken, kısa zaman sonra
de bilinmektedir; Fakat, pratikte bunun coğrafî ve siyasî Transilvanya Prensliğinin meydana geldiği Doğudaki
topraklara da Kral Jânos hükmediyordu. Macaristan'ın
durumu bilinmemektedir; bu nedenle bu konu üzerine
kuzey ve batı kısınılan Türkler ile çarpışırken, Transilvanya
de d ik k a t ç e k m e n in , ö n e m li o la c a ğ ın a
inanıyorum.Transilvanya, Macaristan'ın doğu kısmında onlarla ekonomik durumunu sağlamlaştıran veren Macar
Karpat dağlan ile çevrik bir bölgede bulunuyordu. Buranın kültürünün zenginliğini muhafaza eden sözleşmeler yaptı.
■-------------------------------------------------------------------------------------17, yüzyılın sonunda, Osmanlıların işgal ettiği topraklar
*
Macaristan Uygulamalı Sanatlar Müzesi Hak Seksiyonu
kurtarıldığında ve Buda gene Macaristan'ın başşehri
Uzmanı.
olduğunda, Transilvanya Prenskği politik önemini kaybetti.
** Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
M
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in Hungarian is Erdely which means "beyond the forest".
This was translated into Latin (w hich was the language
of the Catholic Church and the state offices in mediaval
H ungary) and becam e known as Transylvania. M ost of
the te ry to ry of Transylvania b elon ged to th e C ro w n .
During a labour shortage there, in the 12th century, the
Hungarian King Geza ll (1 1 1 4 -1 1 6 2) let in several groups
of Rhine Franks, w h o w ere seaking for a new hom eland
and later called themselves "Saxons". In 1526 the "Cognac
Ligue", an alliance of the Papacy, the French King, Venice,
M ila n and th e O tto m a n S ultan fo u g h t a g ain st th e
Habsburg Emperor Charles V. That year Sultan Süleyman
th e M a g n ific e n t attacked H ungary, as an ally of the
Habsburgs. At the battle of M ohâcs in 1 5 2 6 the King of
H ungary Louis ll, w ho was the brother-in-low of Charles
V, lost n o t o n ly th e b a ttle , b u t also his life. As a
consequence of this tragic events tw o separate election
for a new king w ere held in Hungary. The Hungarians
elected Janos Szapolyai, w h o was one of th e richest
n oblem en and also held highest office in Transylvania.
The other elected king Ferdinand, w ho was the younger
b ro th e r of Charles V. Later th e Pope and th e Sultan
recognized both Hungarian kings. M eanw hile the Turks
m aintanied the occopation of the M iddle Hungary, circa
the teritories of present day H u ngary and w h en Buda
and Pest fell to the Turks in 1541, Hungary was practically
divided into three parts : Ferdinand ruled the northern
and western part of Hungary, w hile King Janos ruled the
e as tern te rito rie s , fro m w h ic h th e T ran sy lv a n ia n
P rincipality was soon fo rm e d . W h ile th e n orth and
western parts of Hungary rem ained in conflict w ith the
Turks, Transylvania entered on an agreem ent w ith them ,
which consolidated its econom ic position and preserved
for prosperity the Hungarian Culture. At the end of the
1 7th century, w hen the Turkish occupied territories were
liberated and again Buda becam e the Hungarian capital,
the Principality of Transylvania lost its political significance.
A fte r W o rld W a r I, in th e peace tre a te of T ria n o n ,
Transylvania was annexed to Romania.
O f the 352 carpets which w ere collected for the 1914
Budapest exhibition, m ore, than half, to be exact 1 81,
belonged to Transylvanian protestant, nam ely Lutheran,
Calvinist and Unitarian churches. The carpets w ere w orn
by the every day use in secular propriety, w h e re their
num ber w ere m uch m ore and in the catholical churches
too, w here they w ere generally used on the steps of the
altars. The carpets had m ore possibility to be b e tter
preserved w hen hanging on the walls or as a com m union
ta b le or p u lp it cover b e lo n g in g to th e c o m m u n ity
treasures of the less decorated or even puritan protestant
churches. Carpets as church decorations were not limited
to Transylvanian protestant churches in Hungary. There
are published date from the 1 7 -1 8th centuries Calvinist
Church Visitations Protocoils of present H ungary in the
County of Borsod, which are containing the conscriptions
of th e go o d s o f th e c o m m u n itie s .2 A lm o s t each
conscription contains references to 1-2 pieces of Turkish
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rugs, belon ging to the church. Even 4 rugs w ere lent
fro m a Calvinist church of to w n M iskolc, seat of this
county to the 1 9 1 4 E xhibition.3 But the sole protestant
characteristic of these carpets in church decoration as
m entioned above, are dispuitable. The I 7th and 1 8th
centuries p ro to c o ll of Canonica Visitation of C atholic
Churches in Upper H ungary reveal several references to
Turkish carpets as w e ll.4
O rie n ta l c arp e ts used to be o n e of th e m ain
decorations of Hungarian homes in the 1 6 -1 7th centuries.
These w e re less favou ired in th e age of rococo and
classicism. The oriental rugs w ere discovered again by
the m en of rom anticism of the 19th century, lt was at
th a t tim e th a t th e large pu b lic and p riv ate c a rp e t
collections w ere form ed; it was also at the same tim e
w h e n m eth o d ic al scholarly research began in to the
historical and techn ical aspects of o rien tal carpets.
The attention of the western trade turned to Hungary
afte r th e recent rep o rt on richness of Transylvanian
p ro tes ta n t churches in Turkish carpets at early 2 0 th
century, w h e n the cheap acquisition possibilities has
begun to be exhausted in the O rient. I am sorry to say,
but m any of classical Turkish carpets m igrated to abroad
in th a t tim e . lt was th e Transylvanian aristocrat, Dr.
Dom okos Teleki (1 8 8 0 -1 9 5 5 ), C ount of Szek and of the
H oly Em pire, him self a carp e t collector, w h o called
attention for the first tim e to the danger of the disapearing
of Turkish carpets from the poorer protestant churches.
Dr. Teleki took the edition of a book on Turkish carpets
in Transylvania upon himself at his ow n expens m ainly
for the sake of the saving of these carpets, all of th em
of m useum quality from the exportation from Hungary.
He aim ed by this book to call the art historians' attention
to these carpets and to stim ulate th e ir proprietors to
value th em and to prevent their exportation. Dr. Teleki
anim ated and helped Emil Schm utzler too, w h o was a
c a r p e t c o lle c to r in Brasso to e d it his b o o k :
A ltorie ntalisch e Teppiche in Siebenbürgen5 later. Jenö
Radisics de Kutas (1 8 5 6 -1 9 1 7) D irector General of the
Hungarian M useum of Applied Arts in Budapest, adapted
Dr. Teleki's p ro g ra m m e . A fter th e proposal m ad e by
Teleki the M useum collected to g e th e r the best pieces
of churches, museums and private collections to prepare

2 Bela Takâcs, Borsod i reform âtus tem plom ok reg i szönyegei,
(Old rugs of Calvinist churches in County Borsod), In : Herman
Otto Muzeum Evkönyve (Year a book o f the O. Herman Museum)
VII. Miskolc 1968, pp. 127-137.
3 Ferenc Batâri, Az avasi reform âtus tem plom török szönyegeiDie türkischen Teppiche der Reformierten Kirche a u t dem M iskolcer
Avasberg, In : Herman Otto Muzeum Evkönyve (Yearbook of

the O. Herman Museum) XVII-XVIII. Miskolc, 1979, pp. 115130.
4 Batâri, op. çit., see note 3, p. 116.
5 Emil Schmutzler, , A lt o rien talische n Teppiche in Sieben
bürgen, Hirschmann, Leipzig, 1933.
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Picture/Resim 2
Lorenzo Lotto C arpet. Uşak. M id .
I 7th century. Cat. N o :2 9 .

Lotto Halısı (Uşak) 17, yüzyılın ortası.
Kat. No: 29.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Trianon Barış
Antlaşması ile Transilvanya Romanya'ya katıldı.
1914 Budapeşte Sergisi için toplanan 352 halıdan
yarıdan fazlası, net olarak söylemek gerekirse 181'i
Transilvanya Protestanlanna yani Lutheran, Calvanits ve
Unitarian kiliselerine aitti. Halılar, sayıları çok olmakla
beraber dinî olmayan âdetlerde ve genellikle sunaklann
basamaklarında bulunduğundan Katolik kiliselerinde her
gün kullanılmaktan yıpranmışü.Halılann duvarlara asıldığı,
sunak masası veya Protestan kiliselerinde kürsü örtüsü
olarak kullanıldığı ve daha iyi korunduğu ihtimali vardır.
Kilise süsleri olarak halılar, Macaristan'da Transilvanya
protestan kiliseleri ile sınırlı değildi. Kominyonların
(Hıristiyanlıkta bir mezhep) mallarının kayıtlarını ihtiva
eden Borsad şehrindeki şimdiki Macaristan'ın Calvinits
kilise ziyaretleri protokollerinde 17. - 18, asırlarda
yayımlanan veriler mevcuttur. Hemen hemen her kayıtta
I ll 9 9 8

kiliseye ait bir iki parça Türk Halısına atıf
yapılmaktadır.2 Hatta dört hah 1914
Sergisi'ne Miskolç şehrinin Calvinits
Kilisesi'nden, bu şehrin kürsüsü olarak
ö d ü n ç a lın m ış tı.F a k a t y u k a rıd a
bahsedildiği gibi, kilise dekorasyonlannda
sadece Protestan özelliği tartışılabilir. 17.
- 18, yüzyıllarda yukarı Macaristan'daki
Canonica Katolik kiliseleri, ziyaret
protokollanndaTürk haklarına bir çok atıf
yapmaktadır.
Doğu'ya ait halılar, 16. -17, yüzyıllarda
Macar evlerinin ana dekorasyonunu
meydana getiriyordu. Bunlara Klasizizm
ve Rokoko devirlerinde daha az rağbet
edildi. Doğu menşeli halılar 19, yüzyılın
Romantizm taraftarı insanları tarafından
tekrar keşfedildi. İşte bu devirde, çok
sayıda kamû ve özel halı koleksiyonları
oluştu; gene bu süre zarfında Doğu menşeli
hakların tarihî ve teknik yönleri hususunda
metodik ilmî çalışmalar, araştırmalar
başladı.
Doğudan ucuza elde etme ihtimalinin
tü k en m eğ e başladığı 20, yüzyılın
başlarında, Transilvanya Protestan
Kiliselerinin Türk Halıları bakımından
zenginliği konusundaki rapordan sonra,
Batılı tüccarların dikkati Macaristan'a
çevrildi. Birçok klasik haklarının bu devirde
yurtdışına çıkarıldığını söylemekten
üzgünüm. Transilvanyalı bir aristokrat olan
Dr. Domokos Teleki (1880 - 1955) Szek
Kontu ve bir halı koleksiyoncusu olan Holy Empire'ın
bizzat kendisi ilk defa daha fakir Protestan kiliselerinden
Türk Halılarının yok olma tehlikesine karşı dikkati çekti.
Dr. Teleki, hepsi Macaristan'dan ihracatta müze kalitesinde
olan bu halıların korunması amacıyla masrafların büyük
bir kısmını kendisi karşılayarak, Transilvanya'daki Türk
halıları konusunda bir kitabın basımını üstlendi. Kendisi
bu kitapla, sanat tarihçilerinin dikkatini bu halılara çekmeyi
ve mal sahiplerinin bunları değerlendirmelerini ve
ihracatlarını önlemelerini teşvik etmeyi amaçlıyordu. Dr.
Teleki, Brasso'da bir halı koleksiyoncusu olan Emil
Schmutzler'i de Altorientaliscke Teppiche in Sienbürgen5
adlı bir kitabı bastırmak üzere harekete geçirdi ve ona
yardım etti. Daha sonra Budapeşte'deki Macaristan
Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nin Genel Müdürü Jenö
Radisics de Kutas (1856 -1917), Dr. Teleki'nin programını
uyarladı. Teleki, tarafından yapılan tekliften sonra,
Budapeşte'deki bir sergi çerçevesinde kitap hazırlamak
üzere, müze kiliselerin müzelerin ve özel koleksiyonlarının
en iyi parçalarını bir araya getirdi. Sergi katalogunun
önsözünde Radisics de kutas şöyle yazdı:" Bu hakların ön
analizleri, sınıflandırması ve mukayesesi müzede daha
basit ve etkiliydi. Plânlanan kitabın hazırlıklarına ilâveten,
müstesna ve öncü bir sergi organize etmek için bu
mükemmel halı koleksiyonu tarafindan bir fırsat önerildi.
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th e boo k w ith in th e fra m e w o rk of an e x h ib itio n in
Budapest. In th e Preface of th e exh ib itio n catalog ue
Radisics de Kutas w ro te : "The p relim in e ry analyses,
classification and the com parison of these carpets w ere
m ore sim ple and efficient in the M useum . In addition
to the prepation of th e planned book an o p p o rtu n ity
was offered by this w o n d erfu l collection of carpets to
organise an u n c o m m o n and pioneering exh ib itio n , lt
m ust have a s ig n ific a n t e d u c a tio n a l and scientific
im portance over an aestetical experience given to the
exhibition visitors".6
The 1 9 1 4 exhibition was not the first opp ortun ity of
th e H u ngarian public to visit a rug e xh ib itio n in the
H ungarian M useum of A pplied Arts in Budapest. The
M useum has organised the exhibition of Arnold Ipolyi's
collections in 1 8 8 6 . T w e n ty fo u r o ld o rie n ta l carpets
belonged to the Collectons too, w hich w ere exhibited
in extra room . The collection consisted of 18 Turkish
rugs-am ong th e m w e re 9 prayer rugs, tw o w ith sixs
c o lu m n s , six w ith tw o c o lu m n s , I 3 s ig n e d as
Transylvanian aquisition-furtherm ore there w ere other
4 Persian carpets and one Indian ru g .7 I d o n 't know of
any such earlier exhibition any w here. There is a study
on history of rug exhibition w ritten by Kurt E rdm ann.8
He pointed out th at the "Exhibition of Oriental Carpets"
of the K.u.K. Trade M useum in Vienna, in 1981 was the
first rug e x h ib itio n . Indeed it was the first exhibition
w here mostly oriental rugs w ere shown, lt was follow ed
by a sm aller rug exhibition in S tu ttg a rt in 1 9 0 9 , and
then by an o th er m ore significant one in N e w York in
1 9 1 0 . W e have to regard the Budapest 1 9 1 4 exhibition
as the fourth one, dedicated solely to oriental rugs. The
famous large exhibitions of Paris 1 90 3 and M ünih 1 91 0
one w e re devo ted to Islamic Art, dealing w ith every
aspect of it, rather than to oriental rugs only. Erdm ann
has w ro n g ly pointed o u t the "Special Loan Exhibition
of C arpets and O th e r Textiles fro m Asia M in o r" of
Pensylvania M useum , Philadelphia in 1 9 1 9 as the first
exhibition, w hich contained only one group of oriental
carpets, lt was the Budapest 1 91 4 exhibition, which was
the first in fact of this kind.
Dr. K âroly C sânyi ( 1 8 7 3 - 1 9 5 5 ) c u ra to r of th e
H ungarian M useum of A pplied Arts was entrusted to
g e th e r carpets, to carry o u t research on th e m and to
organise an exhibition in the M useum . The rugs of the
larger churches, private collections and m useums w ere
already know n to the experts. The M useum tried to
bring new, unknow n m aterial fo r the book and to the
exhibition, th at is w hy Dr. Csânyi spent 6 weeks in 191 2
and 3 weeks in 191 3 w ith Dr. Teleki travelling by horse
carriage, autocar and train all over Transylvania looking
for carpets. Dr. Csânyi took notes of 6 0 0 old Turkish
carpets d u ring th e ir field trips in Transylvania as the
m entioned in one of their reports on the 1914 exhibition.9
This observation gave an opp o rtu n ity to a mistaken on
th e n u m b e r of old carpets in H u n g a ry fo r th e later
experts, pointing out this num ber of old carpets existing
there.
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Am ong the carpets collected in the M useum ca 5 0 %
b e lo n g e d to p ro te s ta n t churches, 3 0 % to p riv ate
collections and 2 0 % to museums. The m ore significent
lenders w e re : "Black Church" of BrassĞ (K ronstad t,
Braşov) 38 : "Friar's" Church of Segesvâr (Schassburg,
Sighişoara) 30; M useum of Applied Arts of Budapest 30;
Brukenthal M useum of Nagyszeben (H e rrm an n sta d t,
Sibiu) 25; Dr. D om okos Teleki collection 18; Lutheran
C h u rch of Szâszsebes (M ü h lb a c h , Sebeş A lb a ) 17;
Lutheran Church of M edgyes (M ediasch, M ediaş) 1 3;
M rs. Jozsef Keszler c o llectio n , Budapest 11 carpets.
The e xh ib itio n in Budapest organised the carpets
according to th e ir chronology, dividing th e m into I 3
differen t groups. Painting w ere also exhibited, w hich
represented Turkish carpets and w hich w ere revelant
carpets on show. The exhibition was accom panied by
a catalog ue w ith 9 2 pages of te x t and 21 black and
w hite photographs. There w ere the descriptions of 3 1 2
rugs of the 352 pieces collected in the M useum and this
w ere w ritten by Dr. Csânyi w ith the assistence of Sândor
Csermelyi C urator and Kâroly Layer Assistent Keeper of
the M useum . The technical descriptions w ere m ade by
Miss Vilm a Kele W arden of the textile collection w ith
Mrs. Herm an M ulder. The Preface was w ritten by Jeno
Radisics, the introductions to the special groups w ere
the works of Dr. Csânyi. The descriptins contained the
catalogue number, denom ination, descriptions of pattern
and colours, signes, n u m b e r of knots, m easu rem ent,
d a tin g , o rig in , and th e p ro p ie to r of th e c arp e ts.
The catalogue was written according to the 13 groups
of the e xh ib itio n . The I 3 groups w ith the n u m b e r of
the exhibits w ere the follow in g : I. Holbein 4; ll. Lotto
31 ; III. Bird Uşak 23; IV. Large Uşak 7 (w ithin 6 Star and
I M e d a llio n ones); V. Sm all M e d a llio n Uşak 7; V I.
"Transylvanian Uşak w ith opposed arch m ihrab 106; VII.
Tw o colum ns prayer rugs (Gördes, C ourt M anofactory)
53; VIII. Prayer rugs w ith out columns 53; IX. Six columns
prayer rugs (Ladik) 2 0 (w ithin 1 w ith four, 1 w ith eight
colum ns); X. Late Ladik rugs 2; XI. Kula prayer rugs 4;
XII. Three ball rugs (c h in te m a n i) 5; X III. D ifferent rugs
5 (w ith in 2 dragon patterned carpets, 3 large Pattern
Holbeins).

6 Kâroly Csânyi, (with S.Csermelyi and K. Layer), Erdelyi
török szönyegek kiâH itâsânak leirö lajstrom a, (Catalogue of the
exhibition of the Turkish carpets from Transylvania), Budapest,
1914
7 Jenö Radisics, Kepes k a b u z n eh ai Ipo lyi A rn old n a g yvâ ra d i
püspök gyüjtem enyeihez, (İllustrated catalogue of the collections
of the late Rev.y A. Ipolyi, Bishop of Nagyvârad), Budapest,
1886.
8 Kurt Erdmann, Teppich A usstellungen seit 1890. In : E.K.
: S ieb e nh un de rt Jahre O rie n tte p p ich , zu seiner C eschichte u n d
Erforschung. Busseschung. Bussesche Verlag, Herford, 1966.

pp. 23-26.
9 Erdelyi török szönyegek (Turkish Carpets from Transylvania).
In : Magyar Iparmüveszet (Hungarian Applied Art (Journal of
the Hungarian Society of Applied Arts), XVII. Budapest, 1914.
Nr. 2, pp. 63-67.
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Sergi ziyaretçilerine verilen estetik tecrübeye ilâveten
bariz bir öğretici ve ilmî önemi olmalıdır".6
1914 sergisi Macaristan halkına Budapeşte'deki
Macaristan Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde bir halı
sergisini ziyaret etmek için verilen ilk fırsat değildi. Bu
müze, 1886' 'da Arnold Ipolyi'nin koleksiyonları için bir
sergi organize etmişti. Koleksiyonlara ait yirmidört eski
Doğu menşeli halı da ayrı bir odada sergilendi. Bu
koleksiyon, on sekiz Türk halısından oluşuyordu, bunlann
arasında dokuz namaz halısı, ikisi altı sütunlu , altısı iki
sütunlu halı, onüçü Transilvanya olarak imzalanmıştı.
Aynca dört İran Halısı ve bir Hindistan Halısı vardı.7 Bu
kadar eski serginin varlığını başka hiç bir yerde
bilmiyordum. Kurt Erdmann8 tarafından yazılan halı
sergisinin tarihi konulu bir çalışma var. Bu çalışmada
Erdmann 1981'de Viyana'da K.U.K. Ticaret Müzesi'nde
açılan "Doğu Kökenli Halı Sergisi'nin İlk halı sergisi
olduğuna işaret ediyor. Gerçekten de bu ekseriyetle Doğu
kökenli halılann gösterildiği ilk sergi idi. Bunu 1909'da
Stuttgard'da daha küçük bir halı sergisi ve daha sonra
1910'da New York'ta bir diğer daha önemli bir sergi takip
etti. 1914 Budapeşte Sergisi'ne sadece Doğu kökenli
halılara ithaf edilmiş, dördüncü sergi olarak bakmalıyız1903 Paris ve 1910 Münih ünlü, büyük sergileri, sadece
Doğu kökenli halılardan ziyade, İslâm sanatmn her konusu
ile ilgilenerek bu sanata hasredilmişti. Erdmann, 1919'da
Philadelphia1daki Pensylvania Müzesi'nde açılan, " Küçük
Asya'dan özel olarak ödünç alman halı ve diğer tekstil
malzemeleri sergisi'ni" sadece bir grup Doğu kökenli
halı ihtiva eden ilk sergi olarak belirtmekle, yanlışlık
yapmıştır. Gerçekte bu çeşitin ilk örneği, 1914 Budapeşte
sergisi idi.
Macarların Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nin Müdürü
Dr. Karoly Csanyi'ye (1873 -1955), bu müzede bir sergi
araştırma yapma görevi verilmişti. Büyük kiliseler, özel
koleksiyonlar ve müzelerdeki halılar zaten uzmanlarca
biliniyordu. Müze, yeni, bilinmeyen malzemeleri kitapta
ve sergide bir araya getirmeye çalıştı; Bu sebeple Dr.
Csanyi, Dr. Teleki ile birlikte atlı araba, otomobil ve tren
ile, 1912'de altı hafta ve 1913'de üç hafta halıları aramak
için bütün Transilvanya'da seyahat ettiler. Dr. Csanyi,
1914 sergisi hakkındaki raporlarından birinde bahsettiği
gibi, Transilvanya'da yaptiklan saha araştirmalan sırasında
altıyüz eski Türk Halısı hakkında notlar aldı.9 Bu gözlem,
burada mevcut eski halıların sayısına işaret eden
uzmanların, Macaristan'daki eski halı miktan hakkında
yanılgıya düştüklerini anlama fırsatı verdi. Müzede toplanan
halıların %50'si Protestan kiliselerine %30'u özel
koleksiyonlara ve %20'si müzelere aitti. Daha önemlisi
ödünç verenler otuz sekiz halı ile Brasso (Kronstadt,
Braşov)'daki "Black Church", otuz halı ile Budapeşte
Uygulamalı Sanatlar Müzesi, yirmibeş halı ile Nagyszeben
(Herrmannstadt, Sibiu) Brukenthal Müzesi, onsekiz halı
ile Szaszebes ( Mühlbach, Sebeş Alba ) 'daki Lutheran
Kilisesi, onüç halı ile Medgyes (Mediasch, Mediaş)'daki
Lutheran Kilisesi, onbir halı ile Budapeşte'deki Bayan
IVM 9 9 8

Picture/Resim:3
"Bird" carpet. Uşak or Selendi. Late 16th Century.
Collection jozsef zalatnai stürm er, szekes
Fehervâr. Cat: N o :4 1 .

Kuşlu Uşak Halısı. 16.yüzyılın sonu. Kat. No:41. I

Jozsef Keszler Koleksiyonu idi. Budapeşte'deki sergi
haklan onüç farkk gruba bölerek, kronolojik sıralamalanna
göre organize etti. Sergilenen halılarla ilgili ve Türk
Halılarını temsil eden resimler de sergilendi. Sergiye
doksaniki sayfalık metni ve yirmibir siyaz beyaz fotoğrafı
olan bir katalog da eşlik ediyordu.
Müzede toplanan üçyüzelliiki parçadan yüzoniki halinin
tanımı da vardı ve bunlar; Csanyi tarafından Sendor
Csermelyi Müdürü ve yardımcısı Karoly Layer'in
yardımlarıyla yazılmıştı. Teknik tasarım lar tekstil
komisyoncusu Bayan Vilma Kale Walden ile Bayan
Herman Muldem tarafından yapılmıştı. Önsöz, Jenö
Radisics tarafından yazılmıştı ve özel grupların girişleri
de Dr. Csanyi'nin eseriydi. Katalogdaki tanımlar, halılann
sayısını, adını model ve renk tanımlannı, işaretleri, düğüm
sayısını, boyutlarını, tarihini, menşeini, ve sahiplerinin
adlarını ihtiva ediyordu.
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Picture/Resim 4
Coupled, C olum n Prayer Rug. Ladik. First half I 7.century-Râth G yörgy Collection Budapest. Cat. No: 2 7 6 .
Ladik seccâde. 17, yüzyılın ilk yansı. Kat. No:276.
The grouping of the carpets is mostly valid until our
days. W estern literature uses the nam e "Transylvanian
for all type of prayer rugs,(w hich w ere on the exhibition
w ith th e exception of carpets, w hich have an ever-all
pattern. The "Transylvanian" nam e is limited only to one
ty p e by Dr. Csânyi and by th e H u n g arian literatu re
g e n e ra lly , lt is group No. VI., the richest w ith I 0 6 items,

contain in g such an Uşak carpets, w hich have usually
double, opposed arch mihrabs within tw o mosque lamps
in the earlier pieces and a ngular floral scrolls, or one
smaller m edallion and the border is decorated by rows
of cartouches containing an arabesque and floral scroll,
and their variations.
Dr. Csânyi has fo u n d 2 8 such carpets, w hich have
arış I V / 1998
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Katalog sergilenen onüç gruba göre yazılmıştı. Bu
onüç grup sergileniş sırasına göre aşağıdaki gibiydi:
I. 4 adet Holbein; II. 31 adet Lotto; III. 23 adet Kuşlu
Uşak; IV. 7 adet Büyük Uşak (6 adeti yıldızlı ve I adedi
madalyonlu); V. 7 adet Küçük Madalyonlu Uşak; VI. 106
adet karşılıklı mihrabı olan Transilvanya Uşak; VII. 53
adet iki sütunlu seccâde Gördes, saray imalatı (Court
Manufactory); VIII. 53 adet sütunsuz seccâde; IX. 20 adet
altı sütunlu seccâde (Ladik) (I adeti dört ve I adedi sekiz
sütunlu); X. 2 adet daha sonraki Ladik Halısı; XI. 4 adet
Kula seccâdesi; XII. 5 adet Çintemani motifli Halı; XIII.
5 adet farklı halı (Bunlardan ikisi ejder motifli, üçü büyük
Holbein tipinde);
Bu halıların gruplanması hemen hemen günümüze
kadar geçerlidir. Batı literatürü, "Transilvanyalı" adını her
tarafında örnekler olan halılar hariç, her çeşit seccâde
(namaz halısı) için kullanmaktadır. Genellikle, Dr. Csanyi
ve Macar literatürüne göre "Transilvanyalı" adı sadece
bir tip halı ile sınırlıdır.
Bu 106 adetle en
zengin grup olan Grup
No
IV olup, ilk
yapılanlarında
genellikle iki kandil
( c a mi l â m b a s ı )
arasında karşılık lı
mihrabı olan ve üçgen
ş ekl i nde çi çekli
b e z e m e le r iç e re n
bordürlerin bulunduğu
Uşak halıları gibi olan
halılar ve bunların
değişik şekilleridir.
Dr. Csanyi, kiliseye
yapılan hibelerle veya
mal sahibi ile ilgili
Macarca, Lâtince ve
A lm anca y a z ıla rı
bulunan ve on tanesinin
17, yüzyılda, 15 tanesinin 18, yüzyılda ve iki tanesinin 19,
yüzyılda yazıldığı böyle 28 halı buldu. Dr. Csanyi, bu
dokümanların yardımı ile, bu halıların tarihleri üzerinde
düzeltmeler yapabildi. Sergide, 17, yüzyıl eseri olarak
belirtilen 230 halı; aynca 17.-18. yüzyıl eserleri olarak 31
parça bulunuyordu; 13 parça 17, yüzyıldan öncesine aitti;
ve sergi de 30 parça 18, yüzyıla ve 7 parça da 19, yüzyıla
aitti.
Bu sergi, halk ve M acaristan ve yurtdışındaki
uzmanlarca da büyük bir başarı kazandı. Birinci Dünya
Savaşı bu halılar üzerinde daha fazla araştırma yapılmasını
engelledi. 1917'de Radisics öldü. Yeni Romanya
İmparatorluğu'na bağlanan Transilvanya'da Dr. Teleki'nin
durumu kritikleşti. Dr. Csanyi, Politeknik Üniversitesi'nde
Profesör olarak göreve başladı. Müzenin yeni müdürü
Gyula Vegh, 1914 sergisinin büyük başansını göz önüne
alarak Transilvanya Türk Halıları konusunda tekrar bir
kitap yazmaya karar verdi. 1925'de Dr. Vegh Keroly Layer

ile birlikte Pane Emille Levy Yayınevi'nde, seçkin halılara
ait otuz renkli reprodüksiyonu olan tanınmış Tapis Turks
Provenant des Eglises et collections de Transylvanie adlı
albümü yayınlandı. Bu genel olarak Csanyi'nin 1914
Kataloğu esaslarına dayanıyordu. Albümün önsözünde
Dr. Vegh hakların muhafaza edilmesinde, Protestan
kiliselerinin önemli rolüne atıf yapmakta fakat hatalı olarak
halılann mevcudiyetinin Osmanlı işgali ile ilgili olduğunu
ileri sürmekte ve halılann kilisede kullanılmasının İslam
dinindeki uygulamalara! taklidi olduğunu düşünmektedir.
Ancak, Transilvanya hiç bir zaman Türkler tarafından
işgal edilmemiştir; Türk halıları " Türk döneminden"
önce, hibe olarak kiliselere gönderilmelerinden önce,
Macar asilzadelerinin ve soylularının evlerinde iç
dekorasyonun bir parçası olarak da çok meşhurdu. Bu
albümün esasında, bilimsel bir eser olarak plânlanmadığmı
söylemekten üzgünüm; fakat milletlerarası bir dilde
Fransızca olarak, daha önce iyi bilinmeyen Doğu kökenli
halı grubuna ait oldukça önemli
ve zengin bilgi veriyordu.
Ancak, halı literatüründe
bunun önemi; Dr. Marino ve
d a r a Dall'oglio tarafından
hazırlanan yeni İngilizce
baskısı ile doğrulandı. Onlar
kitaba yeni bir önsöz ilâve
ettiler ve her klişe literatürün
gözden geçirilmesi gibi bir
çalışmadan meydana geliyor
ve bazen teknik veriler de
sunuyordu.
1914
Budapeşte
Sergisi'nde mevcut olan
halıların büyük bir kısmı,
halen Transilvanya
Kiliselerinde ve Müzelerde
m uhafaza edilm ektedir.
Fakat özel koleksiyonlarda
bulunan halılann büyük bir kısmı şimdi yok olmuş veya
dağılmıştır. 1914 sergisinin bütün fotoğrafları negatifler
halindeydi ve bunlar Budapeşte'deki Uygulamalı Sanatlar
Müzesi'ne aitti. Ancak, bunlann yansı ikinci Dünya Harbi
sırasında tahrip oldu. Budapeşte'de daha evvelce Dr.
Csany'nin kızına ait olan bunlarla ilgili bir seri
tamamlanmamış orijinal fotoğraflar vardı; ancak 1914
sergisine ait tek bir fotoğraf dahi bulamadık.
Aynı zamanda Transilvanyalı (Transilvanian) olarak
adlandırılan halılar ile ilgili olarak son bir kaç yıl içinde
bir çok şey keşfedilmiş ve başanlmıştır; gene de bu çalışma
tamamlanmış olmaktan çok uzaktır. Bu konuda Türkiye'de
ve özellikle Türk arşivlerinde daha ayrıntılı bir çalışma
yapılması gerekir. Osmanlı İmparatorluğu iyi organize
edilmişti, ve dokümanlar, sanat ve hiç şüphesiz halı
dokumacılığı da dahil olmak üzere hayatın her konusu
ile ilgileniyordu. »

The First Museum Exhibition of Ottoman Turkish Carpets
FERENC BATARI

Picture/Resim 5
C h intam ani Prayer Rug.
O tto m a n Em pire. 1 7th
c e n tu ry . C a t.N o :3 0 6 .

Ç intem ani m otifli
seccâde. 17, yüzyıl.
Osmanlı, Kat No: 306.

inscriptions in Hungarian, Latin and G erm an language,
connected to the proprietor, or to the don atio n to the
church and date. 10 of th em w ere w ritte n in the 1 7th
centu ry, 15 in th e I 8 th century, and 2 in th e 1 9 th
century. Dr. Csânyi was able to m ake some corrections
on th e d a tin g of th e carpets by th e help of these
d o c u m en ts . T h ere w e re in th e e x h ib itio n 2 3 0 rugs
identified as 1 7th centu ry works; fu rth er 31 pieces as
1 7 -1 8th century works; I 3 pieces w ere earlier, then the
I 7th century and 30 belonged to the 18th century and
7 pieces belonged to the 19th century in the exhibition.
The exhibition had a g reat succes w ith th e public
and w ith the experts too in H ungary and abroad. The
First W orld W ar paralised further reserch w ork on these
carpets. In 1 9 1 7 Radisics died. Dr. Teleki's position in
Transylvania, w hich was anexed to the new Romanian
Im p e riu m , b e c a m e c ritic a l. D r. C sânyi re c e iv e d
em ploym ent as professor in the University of Polytechnik.
Dr. Gyula Vegh, the new Director of the Museum decided
again edit a book on "Transylvanian" Turkish carpets in
view of the great succes of the 1 91 4 exhibition. In 1925
Dr. V egh w ith Kâroly Layer published the w ell know n
portfolio album "Tapis Turcs P rovenant des Eglises et
C o lle c tio n s de T ra n s y lv a n ie " w ith 3 0 c o lo u re d
reproductions of selected carpets at the Paris Publishing
House Ё т ііе Levy. lt was c o m p ille d on th e basis of
Csânyi's 1 9 1 4 catalogue. In th e Preface of the A lbum
Dr. Vegh refers to the im p o rtan t role of the protestant
churches in th e preservation of th e carpets, b u t the
w rongly brings the existence of the carpets in connection
of O tto m a n occupation and he thinks, th a t the usage
of the carpets in churches is an im itation of an M oslem

religious practice. But Transylvania was never occupied
by O ttom ans; the Turkish carpets w ere very popular as
p a rt of th e in te rio r d eco ra tio n in th e hom es of the
Hungarian nobility and patricians, from w here they then
fo u n d th e ir w a y to th e churches as pious don atio ns
before the "Turkish period" as w ell. Sorry to say this
Album was not the originally planed scientific work. But
it gave inform ation on a highly im portant and rich group
of o rie n ta l c arp ets e a rlie r n o t w e ll k n o w n in an
in te rn a tio n a l la n g u a g e : in F ren ch . H o w e v e r its
significance in the carpet literature is verified by its new
English Edition p rep ared by Dr. M a rin o and d a r a
Dall'O glio. They added a new preface to the book and
each plate has a study like review w ith literature and
som etim e wits technical data to o .10
A g o o d m an y of th e carpets w h ich w e re at th e
Budapest exhibition of 1 9 1 4 , are still preserved in the
churches of Transylvania and in the museums. But most
of the carpets which w ere in private collections, has now
disapeared or are dispersedd. All of th e item s of the
1 9 1 4 exhibition w ere photographed on glass negatives
and belonged to the Archiv of the Budapest M useum
of Applied Arts. H ow ever half of these w ere destroyed
during W orld W ar ll. There is an incom plet series of their
original photos belonged earlier to Dr. Csânyi's doughter
in Budapest. W e were unable to find a single photograph
of the 1 9 1 4 exhibition.
Also a lot has been acheaved and discovered during
the past few years concerning the so called Transylvanian
c arp e ts,11 y e t th e w o rk is far fro m c o m p le te . M o re
extensive research is required on the spot in Turkiye and
in particular in Turkish Archives. The O tto m a n Empire
was well organised and the docum ents dealt w ith every
aspects of life, in clu ding th e arts and course carp et
w eaving as w ell, rn *

10 Gyula Vegh, and Kâroly Layer, , Turkish Rugs in
Transylvania, A new edition by Marino and Clara Dall'Oglio.
The Crosby Press, Fishguard, 1977.
11 Ferenc Batâri, T ransilvani a d o p p ia n icchia - Un g ru p p o
m o lto p a rtic o la re d i ta p p e ti a p rig h ie ra . In G he reh -R ivista d i
ta p p e d e tessili, Torino, 1994, 4. Pp. 39-47.
Ferenc Batâri, A z "e rd e ly i" szö n ye g -T h e "T ra n s y lv a n ia n "
C arpet. In : Keletkutatâs (Orient-research) Budapest, 1995,

tavaszi sz. pp. 127-1 35.
Ferenc Batâri, The D ouble-N iche "Transylvanian" Prayer Rugs.
In : Papers, Presentations - 7 th In te rn a tio n a l C onference on
O rie n ta l Carpets. Düsseldorf, 1996. Pp. 39-48.
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Osmanlı Türk Halılarının tik Müze Sergisi B udapeşte-1914
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I Picture/Resim 6
■ "Erdeli" (Transylvanian) carpet. Uşak. Around 1 6 0 0 . Cat. No: 74.

Erdel (Transilvanya Halısı). Uşak. 1600 civan. Kat. No:74.
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Resim/Picture I
Konya Sırçalı Mescid'de bulunan
ejder ve lotus motifli hah seccâde 103x108 cm.
(Foto : Ali Sami ARITAN)

Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı*
Dinî veya lâdinî sanatlar başlangıcından beri
inanca bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Paleolitik
mağara resm indeki kıvrak hatlı motif ve
figürlerden taşkın kalça, kann ve göğüsleri ile
prim itif m agna m ater h ey k ellerin d en ,
Michalengelo'nun Vatikan Şistine Kilisesi
tavanındaki Adem'in yaratılış freskine kadar her
dönemin eseri, sanatçının içinde yaşadığı sosyal
çevrenin inancını sergilemektedir. Dinî mimarî
olsun, dinî el sanatlan olsun hepsinde aynı durum
söz konusudur. Budizm'de lotus, Ahdi Atik'de
sinagog Hristiyanlıkta kilise, İslâmiyette yedi
kat gök kutsaldır.1Yani, sanatkânn eser vücuda
getiren kişinin ürünü, onun inanç gücü, dinî
hassasiyeti ve yeteneği ile orantılıdır. Meydana
getirilen nesne ise sanatkânn zihnindeki düşünce
ve tahayülün yani görünmeyenin görününe
dönüşerek taşa, madene, ahşaba, halıya yani
malzemeye aktarılmasıdır. Burada nesnenin
ampirik olarak, yani dokunma, görme gibi duyu
organlan ile algılanması değil, onun bilinmeyen
ve görülm eyenin görünen olarak ortaya
çıkmasıdır. Sanatkânn bilme ve görme noktasına
ulaşması ise, onun Tanrı'ya kavuşması, O'na
ermesi ile mümkün olur. Sanatkâr inanca ve
dinin öğretilerine göre hareket ederek Tann'yı
t a h a y y ü l e d e r , ç i z e r v ey a y a pa r .
Michelangelo'nun yaptığı Davûd heykeli, onun
Tanrı fikri hakkındaki görüşünü açıklar. İslâm
sanatında ise gökyüzü, sonsuzluk, cennet
tasavvurlan gibi Kur'an'ın bize vaaz ettiği şeyler,
mimariye bağlı sanatlardan, el sanatlanna kadar ayn ayn
şekillerde, sembollerde ortaya çıkar. Bu motiflerin ve
sembollerin analizi, İslâmî ikonografık açıklamaları
gerektirmektedir.

10 3 x 1 0 8 cm prayer rug w ith
dem o n and lotus pattern at Sırçalı
M escid in Konya.

* Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi.
1 Kuran-ı Kerim'de yedi kat gök : Mü'minun 17, 86; güneş
h arek eti: Enbiya 33, Yasin 38; ay: Kad 2, Yasin 39-40; yıldızlar
: Yasin 40.
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o f. B eyhan K a ra m a ğ a ra lı*
oth religious and non-religious arts are from tim e
em orial the products of creeds. Works of art in all
eras from the sinuous figures and prim itive m agna m ater
statuettes w ith oversized hips, bellies and breasts to
Adam 's creation fresco on the Vatican Şistine Church by
Michelangelo depict the beliefs of the social environm ent
lich lived the artists. This is valid as m uch for the
ous architecture as for the handicrafts. Holy are the
in Buddhism, synagogue in Old Testam ent, church
hristianity and seven layers of sky in Islam 1. Stated
rently, the quality of an artist's product is proportional
the strength of his belief and his religious sensitivity
d of his artistic ability. The product th a t he creates is
actually the final stage of the process of conversion of
his thoughts and ideas into the stone, m etal, canvas or
rug, or of invisible into visible. Rather th a n being a
subject conceived em pirically through sensory organs,
this product constitutes the visible and tangible rendition
of invisible and intangible. The artist reaches the point
of conceiving the invisible and intangible w hen his soul
is associated w ith th e Creator. Based on his religious
beliefs and tenets, the artist imagines, draws and carves
th e A lm ig h ty . T h e s tatu e of D a v id s c u lp tu re d by
M ichelangelo is the personification of his ideas of G od.
As fo r th e Islamic art, th e promises of K oran like sky,
infinity and paradise are revealed in a vast variety of
forms and symbols in a num ber of areas from architectural
arts to handicrafts. An analysis of these forms and symbols
will require some explanations on the Islamic iconography.
T h e ic o n o g ra p h y is th e process o f im p u tin g
significance to th e form s, signs and elem ents of art
a c c o rd in g to tra d itio n a l rules o u ts id e of personal
preferences. İts purpose is to reveal th e m etaphysical
feelings, thoughts and philosophy. Verses of Koran, laden
w ith sym bolic m eanings, will greatly contribute to the
I 11 9 9 8

Resim/Picture 2
Birinci resimden detay.
Sandık içinde stilize ejder başları.
Detail from previous photo : Stylised
dem o n heads w ith in the box.

solution of the grounds of patterns and com positions
th ro u g h studies of lslamic art history and philosophy
and art.
W ith this in m in d and in th e lig h t of th e above
considerations, w e w a n t to dwell on the significance of
the dem on and lotus patterns figuring on some Turkish
carpets.
There is a 1 03 x 1 8 0 cm . prayer rug w ith w oo llen
warps and wefts at Sırçalı M escit in Konya (Picture 1).
According to the statem ent of a m em ber of this chapter's
congregation, it was w oven by his gran d m o th er at Sille
in 1 9 0 9 . This rug, rem iniscent of its Kırşehir brethren as
to its com p osition and patterns, has a broad b order
consisting of flo w ers and pine bran ches. İts m ain
composition is a floral pattern of which the b o îtie r makes
rig h t angles w ith in a cove expressed like a stair. The
single flow er constituting the pattern's focus is a lotus,
w hich is reproduced alm ost like its sym m etry on the
w ater. Large lily leaves circle this central pattern. The
vaultal corners of the cove contain branches w hich bear
flo w e rs a m o n g w h ic h are th re e s e m iflo w ers w ith
threelobes. Above the cove is a rectangular box w ith a
thin catenal border in which are seen tw o dem on heads
knotted to each o ther (Picture 2).

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

* Instructor of History of Art of the Faculty of Letters in
Hacettepe University.
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Ejder ve Lotus Motifinin Halı Seccadelerdeki İkonografisi
PROF. DR. BEYHAN KARAMAĞARALI

İkonografi, şahsî beğenilerin dışında, geleneksel
kurallara göre şekillere, işaretlere ve sanat unsurlarına
anlam yüklemektir. İkonografinin bir amacı da halkın fizik
ötesi duygu ve düşüncesini, felsefesini ortaya koymaktır.
Sembolik anlamlar yüklü olan Kur'an ayetleri, İslâm
felsefesi ve İslâm tasavvufu ile İslâm sanatı tarihi
incelemeleri motif ve kompozisyonların, İslâmî çözümüne
yardımcı olacaktır.
Biz de bu maksatla bazı Türk haldan üzerindeki ejder
ve lotus motiflerinin, yukanda işaret etmiş bulunduğumuz
hususlar dikkate alınarak anlamları üzerinde durmak
istiyoruz. Konya Sırçalı Mescid'in içinde 103 cm. eninde,
180 cm. boyundaki, argacı da yün olan bir seccâde
bulunmaktadır (resim I). Mescid'in cemaatinden olan bir
şahsın ifadesine göre halı seccâde 1325H. tarihinde Sille'de
anneannesi tarafından dokunm uştur. Renkleri,
kompozisyonu ve motifleri bakımından K ırşehir
seccâdelerine benzeyen halıyı çiçekler ile çam dallanndan
oluşan enli bir bordür dolamaktadır. Seccâdenin ana
kompozisyonunu, kavsarası dik köşeler yapan ve merdiven
şeklinde ifade edilen nişin içinde yer alan ortadaki çiçek

motifi oluşturur. Bu tek çiçeğin esasını bir lotus teşkil
eder. Bu lotus veya nilüferin sanki aksi suya vurmuş veya
simetriği alınmış gibi bir görüntüsü vardır. Ortadaki bu
çiçeğin etrafını iri nilüfer yapraklan çevrelemektedir. Nişin
kemer köşeliklerinde çiçekli birer dal bulunur. Dalların
içinde dört lobu mevcut üçer yarım çiçek ile rûmîler
dikkat çeker. Niş üstünde sandık tabir edilen dikdörtgen
bir çerçeve vardır. İnce bir zencerek bordür ile çevrelenen
bu kısmın içinde ortada düğüm yapan iki ejder başı aşağı
doğru sarkmaktadır (resim 2). Ejderin etrafında sekiz
loblu lotus çiçekleri, ortadaki düğümün içinde de yine bir
bitki mevcuttur. Burada siyah zemin üzerinde içleri bej
ile doldurulmuş kırmızı sekiz loblu çiçekler ile çam
dallarından oluşan bordür ile sarı, kırmızı, beyaz ve açık
kahverenginden oluşan sandık ve yine aynı renklerden
meydana gelmiş bir lotus görülür.
Çin'de Tao'nun cisim haline gelmiş şekli ejder en
büyük kuvvet sembolüdür. Bütün tecellileri gibi Ejder de
Tao'nun tecellisidir. Ejder yani Tao, yorulmayan, sonu
bulunmayan bir aktivitedir. O potansiyel enerjidir. Onun
aktivitesi mutlaktır, o her zaman mevcuttur. O kainatın
her safhasında, her zerresinde tecessüm eder.
O, geçmişi, bu anı ve geleceği elinde tutar. Mutlak
zaman, mutlak feza, mutlak cisimdir. Kosmozu
yaratan odur. Ejderin kendisi esrarengizdir. Ejder,
erişilmeyen dağlarda veya denizin dibi bilinmeyen
derinliklerinde saklanır. Fırtınada bulutların
üzerindedir. Ejder yelesini karanlık girdapta yıkar.
Tırnakları ışığın parıltısıdır. Sesi, ormandaki
yapraklann hışırtısı ve hızı akmaya başlayan bir
su gibidir.
Ejder, yin ve yang yani evrensel birliği
nesnelleştirmektedir. Gökyüzünün ejderi yang,
o
sulann ejderi yin'e dönüşebilir.
XIII-XIV. yüzyıl Anadolu Türk-İslâm sanatında
ejder motifi gerek mimarî süslemede, gerek el
sanatlarında çok kullanılan bir semboldür.4
o

Resim/Picture 3
Ahlat mezartaşı (Karamağaralı
1992:159, res.321)
A hlat Tom bstone (Karam ağaralı
1 9 9 2 , 159; picture 3 2 1 ).

2 J.C. Cooper, Erdemin Işığı Taoculuk, İstanbul
1994, s. 142-143.
3 Cooper 1994 :142.
4 Gönül Öney, "Anadolu Selçuklu Sanatında Ejder
Figürleri", Belleten XXXIII, sayı 130, 1969, s.171-192.
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Iconography of Demon And Lotus Patterns On Prayer Rugs
PROF. BEYHAN KARAMAĞARALI

Resim/Picture 4
Shantug, Chia-hsiang, Wu aile Mezarlığı
(Karamağaralı 1992, reş. 441).
W u fam ily cem etery at Shantung in Chia-hsiang,
(Karam ağaralı, 1 99 , picture 4 4 1 ).

A round the dem o n are octolobal lotus flowers and the
central m edal is d e co ra ted w ith a n o th e r p lan t. The
selected leitm otiv here is a box w ith a border m ade up
of octolobal verm ilion flow ers filled w ith buff, yellow ,
pink and light brow n and a lotus m ade up of the same
colours.
The incarnated form of Tao in China is the dem o n,
representing the greatest physical m ig h t and, as such,
is perennial, eternal, indefatigable and invincible, lt is
an ubiquituous potential energy w ith absolute activity,
personified in all parts and at all tim es in the universe,
holding the past, present and future in its hand. lt is the
absolute tim e, absolute space and absolute m atter w ith
w h ic h it c re a te d th e cosm os. T h e d e m o n itself is
mysterious, hiding in the inaccessible m ountain heights
and im penetrable depths of sea. lt is above the clouds
d u rin g th e tem p ests, lt w ashes its m an e in a dark
m aelstrom . İts nails are the reflexion of the light and its
voice is the w hisper of the leaves in the forest and the
lu lle b y of th e s tre am m e a n d e rin g in th e fie ld s 2 .
The d e m o n is personified as yin and yang w hich
together make up the universal entity. Yang, the dem on
o f sky, m a y c h a n g e in to y in , t h a t o f w a t e r 3.
The dem on pattern is a symbol very frequently used
in both the architecture and handicrafts of the Anatolian
Turkish-lslamic art during the thirteenth and fourteenth
centuries4. In the A hlat tom bstones, tw o dem on heads
constituting a vault are knotted in the centre (Picture
3) and hung d o w n w a rd 5. The first exam ples of this
pattern are found at the W u family cem etery in Shantung
Chia-hsiang to represent the afterm ath. A similar pattern
was fo u n d also in a Shian-fu to m b s to n e (Picture 4 ),
believed to have been m ade betw een fourth and sixth
centuries6.
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A sarcophagus lid, dating back to the first quarter of
fo u rth centu ry and n o w in the M inneapolis M useum
has a s im ila r d e m o n fig u re o f e x a c tly th e sam e
c om p osition7. A Nastorian m o n u m en t, erected in the
last quarter of seventh century in Shian-fu, is embellished
w ith the sam e decorative pattern w ith the difference
th a t the dem ons there are covered w ith scales8. M an y
sim ilar exam p les of this m ay be seen in C h in a and
M o n g o lia (P ic tu re 5 ). T h e y a p p e a r in th e sam e
com position a top the O rhun steles just like in the Ahlat
tom bstones.
The d e m o n patterns w e e n co u n ter in these steles
reappear w ith in a special fram e on the upp er p art of
our pray-rug and represents a divine power. The tu rn 9
of Moses' stick into a snake or a d e m o n 10 and the ban
placed by the hadiths on killing the house snakes or
snakes resem bling long silver sticks a p p ro x im a te the
Islamic snake-dem on philosophy to the oriental dem on
one.

Resim/Picture 5
Bezeklik 9. Mabed batı duvannda ejder ve lotus,
9-10, yy. (A. Von Le Coq, Chotco, Berlin 1970'den)
D em on and lotus on w estern wall of 9 thtem ple
of 9 th or 1 0 th century in Bezeklik (From A. Von
Le Coq, C hotco, Berlin 1 9 7 0 )
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Ejder ve Lotus Motifinin Halı Seccadelerdeki İkonografisi
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Resim/Picture 6
Berlin Pergamon Müzesi'nde geometrik
madalyonun yukarısında lotus bulunan
mezartaşı (Karamağaralı 1992, reş. 90.)
Tom bstone at Pargam on M useum in Berlin
w ith a lotus pattern above geom etrical
m edallion (Karam ağaralı, 1 99 2 , picture 90).

Ahlat mezartaşlannda kemerşekli yapan iki ejder başının,
ortaya yerde düğümlenerek (resim 3) başlarını aşağıya
doğru sarkıttıkları görülür. 5 Bu şeklin ilk örneklerini
Çin'de Shantung Chia-hsiang'da, Wu aile mezarı odasının
ahireti tasvir eden bölümünde başlan aşağıya doğru olan
iki ejderin tepede bir düğüm yaparak bir kemer meydana
getirdikleri görülür. Shensi'de IY-VI. yüzyıllar içinde
yapıldığı kabul edilen bir mezartaşı üzerinde tepede
kemerin tepe kısmında düğüm yapan (resim 4) iki ejder
başı bulunmaktadır. 6
Mineapolis Müzesi'nde bulunan VI. yüzyılın ilk
çeyreğine ait bir lahit kapağında da aynı kompozisyonda
ejder figürü mevcuttur.7 Sian-Fu'da VIII. yüzyılın son
çeyreğine ait bir Nesturî anıtında da aynı tarzda ejderlerle
kemer şekli meydana getirilmiş ve ejderlerin üzeri pullarla
kaplanmıştır.8 Bunlann Çin'de, Moğolistan'da daha pekçok
örneği mevcuttur (resim 5). Orhun stellerinde de Ahlat
mezartaşlarındaki gibi stelin en üstünde yine aynı
kompozisyon içerisinde görünürler.
Işte bu stellerde karşılaştığımız ejder motifleri yine
aynı kompozisyon içerisinde halı seccademizin baş
tarafında, üstte, özel bir çerçeve içinde tanrısal bir gücü

temsil etmektedir. Kuran'da Musa'nın sopasının yılan veya
ejder şekline gelmesi 9 ve hadislerde 10 "ev yılanlannm"
ve gümüş çubuk gibi uzun yılanların öldürülmesinin
yasaklanması ve onun mistik yönünün gösterilmesi, ejderyılan hakkındaki İslâm felsefesi görüşünü Doğu ejderi ile
yaklaştırmaktadır.
Seccâde halı üzerinde duracağımız diğer motif lotustur.
Lotus çamurun karanlığında biter, bulanık suyla beslenir,
çiçeklerini güneşin aydınlığında açar. Lotusun kökleri
ölümsüzlüğü, sapı hayatı simgeler. Lotus geçmişin,
geleceğin ve bu anın simgesidir. O suyun ve ışığın etkilerini
taşır. O aydınlık ve olgunluğu temsil eder. O bir
bütünlüktür. Tüm varlıkların üstündedir. O, bütün
nesnelerin esasıdır. O kendi kendini yaratan, yoktan var
edendir. Budizm'de Buda'yı temsil eder. İkonografide
kullanılan lotus, duyu organlan ile algılanan lotus ile aynı
şey değildir. İkonografık olarak o, çok büyük veya çok
küçük olabilir. Bu durum, bu çiçeğin çizimini yapanın
orantıyı bilmemesinden kaynaklanmaz. Bilâkis bu durum
sanatkâr için onun izafi bir tarafının olduğunu gösterir.
Yani lotus mecazî, manevî ve İlahîdir.11
Lotus veya nilüfer çiçeği Kuran'da geçmediğine göre
üzerinde namaz kılınan ve secdeye vanlan bu seccade de
sadece süs olarak mı kullanılmıştır, yoksa ikonografi bir
anlamı mı vardır? Lotus'un ilâhî anlamı Anadolu'da,
Selçuklulardan Osmanlı İm paratorluğu'na kadar
19
sürmüştür. Mezartaşlan üzerinde de motifin kullanılması
uhrevî alemle olan bağlantısını göstermektedir. Berlin
Pergamon Müzesi'ndeki geometrik bir madalyonun
5 Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezartaşlan, Ankara 1992,
s.74-78, Kat. No : 60, 64, 71, 288, 289, 291-298, 316-321.
6 Karamağaralı 1992 : 77, resim : 441.
7 O. Siren, Chinese Painting, I, London, s. 17-18, lev. III.2
8 A. Von Wennig-W. Heimann, "Daş Nestorianner-Denkmal
von Sian-Fu", Orientalisches Archis, III, Leipzig 1912-13, s. 19
20, Abb. 2.
9 Taha 20, el-Kasas 31, Şuara 32.
10 Buharî, Bedi'ül Halb 14; Müslim, Selam 128 (2233); Ebû
Davûd, Edeb 174 (5249, 5261).
11 J. Chevalier-A. Cheerbrant, Dictionnaire des Symboles,
1964 s. 466467; H. Read, Sanat ve Toplum (Çev. Selçuk Mülayim),
Ankara 1981, s. 58-72; Yaşar Çoruhlu, "Lotus İkonografisi ve
Uygur Sanatında Lotus", Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk
Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara 1997, s. 155-168; Cooper
1994:146.
12 Beyhan Karamağaralı, "İçiçe Daire Motiflerinin Mahiyeti
Hakkında", ’Sanat Tarihinde îkonografik Araştırmalar’ Güner
İnal’a Armağan, Ankara 1993, s. 249-270.
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Iconography of Demon And Lotus Patterns On Prayer Rugs
PROF. BEYHAN KARAMAĞARALI

Resim/Picture 7
Ankara Aslanhane Camii mihrabı
M ih rab of Aslanhane M osque in Ankara

The o th e r p a ttern w e w o u ld like to dw ell on our
prayer rug is the lotus. A p lan t arising fro m the black
silty depths and fe e d in g on m urky w a ter, th e lotus
blossoms into the sunny atm osphere. İts roots represent
the im m o rtality and its stem depicts the life. The lotus
is the sym bol of the past, present and future, lt bears
th e effects of th e w a te r and lig h t, represents th e
e n lig h te n m e n t and m aturity. As a unity, it is situated
above all oth er objects of w hich it is the alm a m ater,
creating others similar to itself. In Buddhism , it depicts
Buddha, however, the lotus used in the iconography
is not the same as th a t conceived w ith sensory organs.
From the iconographic view point, it m ay be far larger
or smaller than the real thing. This is not due to the fact
th a t it has a certain relative aspect for the artist rather
than because he does n o t have a notion of ratios. In
other words, the lotus is allegoric, spiritual and divine11.
O ne m ig h t w o n d e r w h e th e r the lotus is used solely
for decorative purposes in this rug on w hich prayers are
m ade or w h e th e r it has anm iconographic significance
since it is not m entioned anyw here in the Koran. Should
it be it said th a t the divine co n te xt of lotus continued
in A natolia fro m Selchuks to O tto m a n s 12. İts use also
on the tom bstones is suggestive of its connection w ith
the a fte rm a th . A to m b sto n e w hich has fo u n d its w ay
into the Berlin M useum (Picture 6 ) corroborates this
s ta te m e n t w ith as lotus carved above a g e o m etric al
m edallion13.
The dark violet palm ettoes bursting diagonally from
the second stalactite ofthe vault box of th e m ihrab in
the Aslanhane Mosque in Ankara decorate the curvatures
arış I V / 1 9 9 8

o f th e a lta r (P ic tu re 7 ), c re a tin g thus a h ith e rto
unprecedented crosswise vegetal com position. Second
of the four palm ettoes here is the lateral view of a lotus.
There is a dem o n atop the alter of Aslanhane M osque.
In o th e r w o rd s , th e d e m o n an d lotus w as used
togetherjust like in the prayer rug. Similarly, the verso
of the facade of one Ahlat tom bstone having a knotted
d e m o n fig u re u n d er a vau lt is d e co ra ted w ith lotus
patterns14.
The sim ultaneous use of these tw o concepts is due
to th e fa ct th a t th e y convey th e sam e m ean in g and
represent the divine pow er. This situation brings th e
pray-rug and the altar closer to each o th e r fro m the
utilisation view point: Prayers are m ade before the altar
and on the prayer rug. The lotus and dem on, symbolising
the divine p o w er in the oriental philosophy, reappear
in the casa dei w ith the sam e allegories im p u te d to
them . lt m ay therefore be contended that these patterns
have entered the anatolian peninsula to w a rd th e end
of the thirteenth century by trespassing eras and borders.
The failure to find older exam ples of this should not
lead the reader to believe th a t he is in fro n t of a new
concep t. In fact, an e ig h te e n th cen tu ry M ilas carpet
depicting th e w a te r surface w ith a single line (Picture
8) and an equisenile Gördes one w ith columns of which
the socles and architraves have the same patterns (Picture
9 ) are th e expressive p ro d u c ts of th e sam e id ea.
lt is quite possible to increase these examples almost
ad infinitum , lt should suffice, however, to state th at the
appearance of these patterns on the carpets is of importance
in illuminating the Turkish culture history, mm

Ejder ve Lotus Motifinin Halı Seccadelerdeki İkonografisi
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Resim/Picture 8
18, yy. Milas Halısı,
New York Metropolitan
Museum of Art, 158x217 cm.
('Turkish Handwoven
Carpets 2,1988 :116)
158x21 7 cm carpet of Milas
origin from 1 8 th century at
M etro p o litan M useum of
Art in N e w York (Cat. :
Turkish H andw oven
Carpets 2 ,1 98 8 : 1 1 6 ).

yukarısında yer alan (resim 6) bir lotusu havi mezartaşı
güzel bir örnek teşkil eder.13
Anadolu'da Ankara Aslanhane Camii mihrap nişi kemer
kavsarasınm yukarıdan itibaren ikinci stalaktitinden çapraz
olarak çıkan, patlıcan moru palm etler mihrabın
köşeliklerini süslerler (resim 7). Böylece kemer köşelikleri
daha evvel hiç görülmeyen bir çapraz bitkisel kompozisyon
meydana getirirler. Buradaki dört palmetten ikincisi yandan
görülen bir lotustur. Aslanhane Camii'nin mihrabında,
tepede ejderha mevcuttur. Yani bu mihrapta ejder ve lotus
bir arada tıpkı bizim seccâdem izde olduğu gibi
kullanılmıştır. Ayrıca Ahlat mezartaşlarında da kemer
şeklinde, tepede düğüm yapan ejderli şahidelerin diğer
yüzlerinde lotus bulunur.14
Bu iki kavramın bir arada kullanılması, aynı anlamı
içermeleri ile ilgilidir. İki kompozisyon da tanrısal gücün
bir çeşit göstergesidirler. Bu durum seccâde ile mihrabı
k u llan ılış b içim leri bakı mı ndan, b irb irle rin e

yaklaştırmaktadır. Mihrap önünde secde edilirken, bu
seccâde halı üzerinde de namaz kılınmaktadır. Doğu
felsefesinde tanrısal gücün sahibi olan lotus ve ejder,
Allah'ın evinde yine kendilerine yüklenen sembolik
anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. O halde bu motifler
devirleri ve sınırları aşarak muhtemelen 13, yüzyılın
sonlarından itibaren Anadolu'ya girmiştir.
Bugün için eski örneklerini bulamamamız bunun yeni
bir motif olduğunu düşündürmemelidir. Suyun üstünü bir
hatla belli eden diğer benzer bir örnek 18, yy. Milas
halısında (resim 8), başka bir örnek de yine 18, yy. Sütunlu
Gördes halısında (resim 9) sütun kaide ve başlıklarında
karşımıza çıkar. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Bu
motiflerin halılarımız üzerinde yer alması, Türklerin kültür
tarihini aydınlatmada önem taşımaktadır, m*
13 Karamağaralı 1992 : 77, resim : 90.
14 K aram ağ aralı 1992, re sim : 296-298, 316-322.
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Resim/Picture 9
Sütunlu Gördes halısı, 18, yy. İstanbul Vakıflar Halı Müzesi,
Env. No : 796,120x171 cm. {Turkish Handwoven Carpets 2, 1988:143).
120x1 71 cm Gördes carpet of 1 8 th century w ith colum n patterns, İstanbul
Vakıflar C arpet M useum , (C at. Turkish H andw oven Carpets 2, 1 98 8 : 1 4 3 ).

P rof. Dr. Neriman Görgünay-Kırzıoğlu*
Dokumalar Türk halkının, doğumundan ölümüne
ka dar, hayatının bir parçası olmuş; kişi, son yolculuğuna
bu dokumalardan biri ile çıkmıştır. Bebeğin kundağının
bağı, b eşiğ in i sallayan ip, an n elerin yaptığı
dokumalardandır. Anadolu kadını çocuğunu, kendi
dckudıığu beşikte büyütmüş; yapüğı torba içinde, sıründa
taşımıştır. Eşinin silâh torbasını, evinin yaygısını, seccâdesini,
minderini, yastığını, erzak çuvalını, at, deve, öküz örtüsünü,
hep halı ve kilim gibi dokumalardan yapmıştır. Yaşama
biçimine bağlı olarak, tuz torbasından kara çadıra kadar,
bir konut için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını, hafif ve
kolay laşınabilen, yünden yapılmış eşya ile karşılamıştır.1
Bu gelenek, konar- göçer hayattan yerleşik hayata geçişte
de, sürdürülmüştür. Önceleri çadırlarda kullanılan halı,
giderek konaklarda, saraylarda ihtiyaç ve süs eşyası olarak
yüzyıllar boyu kullanılmıştır. Başlangıçta çadır ihtiyacını
karşılayan halı ve kilimler, giderek gelişmiş, sanat niteliği
kazanmış, dünyaya ün salmış ve üzerine âyet, hadis ve
şiirler yazılmış, devlet arması ve devlet büyüklerinin resimleri
işlenmiş, hattâ Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış
günü hâtırasına bile, yazılı halı dokunm uştur.
Hah ve kilimlere tarih ve yazı yazma geleneği,
Anadolu'da yüzyıllar boyu sürmüş ve günümüze kadar
gelmiştir. Bu gelenek, Azerbaycan ve Tebriz'de de geçerli
olmuştur.
Bu makalede, Osmanlı Devleti Arması işlenmiş bir halı
ile Türkiya Büyük Millet Meclisinin Açılış Günü hatırasına
dokunmuş diğer bir halıyı; ayrıca, Gazi Mustafa Kemâl
Paşa p o rtreli ve şiir yazılı halıyı tanıtacağım .
Osmanlı Dönemi'nin son yıllarına ait, Sultan Hamid
zamanında yapılmış, canlı koyu kırmızı zeminli halıya,
özenle bir Devlet Arması işlenmiştir (Resim I). Armada
sağ tarafta, Kara Kuvvetlerimizi temsil eden "Alsancak",
solda Deniz Kuvvetlerimizin timsâli "Göksancak"
bulunmaktadır.

Üç bordürlü halı, çiçeklerle süslüdür. Halinin üst kısmında,
ana bordür üzerinde "Padişahım çok yaşa" yazılıdır. Argaç
ve arışı yün, boyut 204x166 cm'dir.
Bilindiği gibi, Birinci Cihan Harbi sonunda, Osmanlı
Devleti yenilip, düşmanlar ülkemizi işgal edince, M. Kemal
Paşa'nın başkanlığındaki Erzurum ve Sivas Kongreleri
kararlarına göre, ülkemizi kurtarmak için 23 Nisan 1920
Cuma günü, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti kuruldu. Resim 2'de görülen halı, o günün
hâtırasına dokunmuş bir halıdır. Bej rengi zeminli bu
halıya, gönder uçlan birbirine çapraz yerleştirilmiş iki Albayrak işlenmiştir. Bu bayraklar üzerine, yeşil renkli
büyükçe bir Hilâl konmuştur. Hilâlin iki ucu arasına,

*Emekli Prof. Dr.
1 N. Görgünay-Kırzıoğlu, Türk Halk Kültüründe Doğu
Anadolu Dokumaları ve Giysileri, Ankara 1994, s. 4,27,28.

Prof. Neriman Görgünay-Kırzıoğlu*
The textiles are a part of th e life of Turkish people
and everyone is returned to th e earth w ith a shroud
m ade of such textiles. The tie-string of infant's swaddle,
th e rope w ith w h ich th e m o th e r swings th e baby's
h a m m o ck are textiles fabricated by the housew ife. In
the past, the A natolian m o th e r raised her children in
th e h a m m o c k of her ow n m ake and carried th e m as
infants in the knapsacks. The man's w e a p o n bag, the
floor spread of the house, the prayer rug, the pillow, the
cushion, the bags fo r victuals, th e covers fo r horses,
cam els and oxen are all m ade by th e w o m e n in th e
sam e w a y as she had w o v e n th e carpets and rugs.
D e p e n d in g on th e w a y of life, th e w oo l was th e raw
m aterial for all household needs fro m the salt bag to
the te n t as this m aterial was fo u n d to be lig h tw e ig h t
and p lia b le .1 This tra d itio n co n tin u ed even after the
transition from nom adic to aldeal life and the rug, initially
used as the tent, gradually becam e an item of household
in the m anors and palaces and used fo r centuries as
such. Carpets and rugs w hich w ere utilised initially as
tents have continuously developed, acquired an artistic
nature and a w orld w ide reputation. There are m any on
w hich im perial coats-of-arm s and statesmen's portraits
and chapters and verses fro m holy books w ere w oven.
T h e re is even o n e m a d e on th e occasion of th e
inaug uration of the Turkish G rand N ation al Assembly
The habit of entering dates and weaving inscriptions
on carpets and rugs have continu ed into our days in
ty h e A n a to lia ju st like in A z e rb a ija n an d T a b riz.
I propose to describe in this article a carpet on which
th e O tto m a n c o a t-o f-a rm s is w o v e n , one m ad e to
c o m m e m o ra te the inaug uration of the Turkish G rand
N ational Assembly and a third one bearing the portrait
of Gazi M ustafa Kem al Pasha above a m eticulously
rendered poem .
I V/ 1998

Resim/Picture I
Osmanlı Devleti Arması işlenmiş halı.
(Erzurum, Mustafa Elbin Koleksiyonu'ndan)
C arpet having the O tto m a n State's coat-of-arm s
(From M ustafa Elbin's Collection in Erzurum ).

The first exam p le dates back to the last days of the
O tto m a n E m pire, m o re specifically to th e reign of
E m peror H a m id . The im perial c oat-of-arm s is w oven
into the vivid scarlet background of this rug. The red
banner representing the ground forces is on the right
w hile the blue banner of the navy is against the form er
on the left (Picture I ) . The rugh has three borders, each
bedecked by flow er patterns. The inscription of "Long
Live th e Sultan" is on th e upp er p art and in th e m ain
border of this rug w oven to 2 0 4 x 1 6 6 cm . w ith in its
w oollen w e ft and w arp.
*Retired Professor
1 N. Görgünay-Kırzıoğlu, Eastern Anatolian weaving and
costume in Turkish Public Culture, Ankara 1994, s. 4,27,28.
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kırmızı renkli Ayyıldız işlenmiştir. Kahverengi
düz bordür, halıya çerçeveli bir tablo görünümü
vermiştir (Resim 2).2
Halinin üst tarafındaki Ayyıldızın ortasında
(Şema I, Nu. I) "Allah, Muhammed"; başmda ve
sonunda üçer Yıldız bulunan küçük kırmızı Hilâl
içinde "Ankara" (Şema I, Nu.2); halı zemininde
sağ tarafta üstte "Şanlı Gazanfer" (Şema I, Nu.3);
sol üstte 'Türk Ordusu" (Şema I, Nu.4); Sağdaki
bayrak ile gönder arasında "4" (Şema I, Nu.5);
iki gönder arasında üstte (Kamerî-Hicrî ay)
"Şaban" (Şema I, Nu.6); sağdaki bayrağın altında
"23" (Şema I, Nu.7); iki gönder kavşağı altında
"Nisan" (Şema I, Nu.8); soldaki bayrağın altında
Hicrî "1338" (M. 1920) (Şema I, Nu.9); soldaki
bayrak ile gönder arasında ise "6 Asbân "yazılıdır.
Alttaki yeşil renkli, büyük Hilâl'in içinde, sağında
ve sol ucundaki üç Yıldız arasında, Türkiya Büyük
Millet Meclisi (Şema I, Nu. 11); büyük yeşil hilâlin
altında ve yanında, zeminde düz, yatay iki satırda
sağda "Sana selâm tebrik" (Şema I, Nu. 12);
soldaki düz, yatay iki saürda "Sana ta'zîm-i hürmet"
yazılıdır (Bu sözler, Şanlı, Gazanfer Türk
Ordusu'na aittir).
Zeminde en alttaki yarım daire şeklindeki yazıda,
"Türkiya'nın Vatanın sîne-i hamiyyetinden doğan Ulu
Millet Meclisi'nin gösterdiği (unutulmuş bir kelime) sana
ta'zîm-i hürmet etmiştir" (Şema I, Nu.l4)yazılıdır.
Bu durumda halıda, 23 Nisan Hicrî 1338 (M. 1920)
tarihi ile şu cümle vardır: Şanlı Gazanfer Türk ordusu,
Türkiya'nın sîne'i hamiyyetinden doğan, Ulu Millet
Meclisi'nin gösterdiği (.........) sana selâm ve tebrik
ile ta'zîm-i hürmetler etmiştir.
Resim 3'de görülen halinin, en az 23 Ağustos
1923'den (Gazi'nin Kastamonu'da şapkayı ilk giydiği
günden) önce dokunduğu anlaşılmaktadır. Bu halıda,
koyu krem rengi zeminde, Gazi portresi işlenmiş,
M ehmet Akif ve Nâmık Kemal'den m ısralar
yazılmışür (Şema 2: A,B,C,Ç). Halıdaki Gazi portresi,
âdetâ bir fotoğraf gibi canlıdır. Giysisinin yakası,
kırmızı renklidir. Başındaki kalpak siyah ve bej rengi
ile işlenmiş, renklerin uygun kullanılışı ile kalpağa,
astragan görünüşü verilmiştir. Bordür, kıvrık dallı
çiçeklerle süslenmiştir. Gazi'nin sağ tarafına, kara
ordumuzun timsali "Albayrak", sol tarafına deniz
kuvvetlerimizin timsali "Gökbayrak" işlenmiştir.
Halinin zemininde üst tarafta, kırmızı renkli bir
Ayyıldız vardır. Yıldızın iki tarafındaki yazı, birer
siyah şeritle çevrilmiştir.
Zeminde, üstte Ayyıldız'ın sağ tarafında (Şema
A) Mehmet Akif in istiklâl Marşı'ndan bir mısra :
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Resim/Picture 2
Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluş
hâtırasına dokunmuş, 23 Nisan 1920 tarihli halı.
(Ali Karadal Koleksiyonu)
C arpet bearing the date of 2 3 rd April 1 92 0 ,
w oven to c o m m e m o rate the inauguration of
Turkish G rand N ational Assembly
(From Ali Karadal C ollection).

Zeminde, sağ tarafta (Şema B) :
Ölmez bu vatan, /arz-ı muhal ölse de hattâ,
Çekmez kürrenin sırtı bu tâbut-ı cesîmi
Zeminde, sol tarafta (Şema C) Nâmık Kemal'den :
Vatanın bağrına düşman dayasa hançerini
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.
Resmin altında (Şema Ç) :
Gaazi ve Müşir Mustafa Kemal Paşa Hazretleri yazılıdır.
Halının argaç ve arışı, pamuktur. Müzedeki kayıttan,
Kayseri'de yapıldığı öğrenilmiştir. İstanbul Türk-İslâm
Eserleri Müzesi'nde (Env. No. 1724) bulunmaktadır.
Boyutu 120x150 cm'dir. mw
A _-KmJ

Hâkkıdır, hür yaşamış Bayrağımın, hürriyet,
Hakkıdır, Hakka tapan Milletimin İstiklâl.
z Bu halı, Sivas-Divriği'de halı ve mobilya sahibi Ali Karadal
Koleksiyonundadır.
&

Şema/Figure 2
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Three Carpets Having The Ottoman Coat-Of-Arms And Gazi's Portraits On The Occasion Of
The Turkish Grand National Assembly's Foundation PROF. NERİMANGÖRGÜNAYKIRZIOGLU

W hen the enem y forces occupied parts of the country
after th e d efeat of the O tto m a n Em pire at the end of
the First W orld War, the Turkish Grand National Assembly
was fou n d ed on Friday the 2 3rd April 1 9 2 0 in Ankara
w ith th e in itiative of M ustafa Kemal Pasha w h o had
prepared the grounds for this event in the Erzurum and
Sivas congresses. The rug shown in the pho to 2 is one
w oven to com m em o rate this day. O n this rug having a
beige background are tw o red flags w ith poles crossing
each other. These tw o flags are crowned by an oversized
green crescent betw een the tips of w hich is a red star
and crescent. The plain brow n border gives to this rug
the impression of a picture placed into a fram e (Picture
2 ).2

In the centre of the star and crescent on the carpet's
u p p e r p a rt is th e inscription of "Allah, M o h a m m e d "
(Figure I , no 2), W ithin the small red crescent starting
and ending w ith three starts is the w ord "Ankara (Figure
I , no 3). The ideogram s of "Şanlı G azanfer" (glorious
lion) and 'Türk Ordusu" (Turkish A rm y) (Figure I , no 3
and 4 ) m ay be seen in the u p p er rig h t-h a n d corner.
Between the right flag and pole is the digit 4 (Figure I ,
no 5 ) and the w o rd "Şaban" is betw een the tw o poles
(Figure 1 no 6 ) w h ile the digits "23" (Figure 1, no 7)
and the w ord "Nisan" (Figure 1, no 8) is underneath the
cross of tw o flagpoles. Finally, the hegiral year 1 3 3 8
corresponding to gregorian 1 9 2 0 is below the left flag
(Figure I , no 9 ). O n e also sees th e inscription of "6
Asban" betw een the left flag and the mast. W ithin the
larg e g ree n c re s ce n t an d b e tw e e n th e th re e -s ta r
constellations located at th e crescent's arm s are the
w ords "Türkiye Büyük M ille t Meclisi" (Turkey's G rand
National Assembly) (Figure I , no 11). Finally, the words
"Sana selam tebrik" (Congratulations to you) (Figure I ,
no 12) and "Sana ta'zim -i hürmet" (H om age and respect
to you) (Figure 1, no 1 2 ) are respectively underneath
and beside the large green crescent and in tw o horizontal
lines on the right side (These inscriptions are intended
to praise the Turkish arm y).
The semicircular inscription at the lower most bottom
reads as follows: "Türkiye'nin vatan'ın sîne-i hamiyyetinden
doğan Ulu M illet M eclisinin gösterdiği (There is evidently
a fo rg o tten w o rd here) sana ta'zîm -i h ü rm e t etm iştir"
(T h e ..................displayed by the noble National Assembly
com ing from the nation's barm is a sign of recognition
to you) (Figure 1, no 14).
As for the carpet no 3, I is believed th at it was woven
before 2 3 rd August 1 92 3 w hen Ghazi had launched the
h e a d g e a r r e v o lu tio n .O n a d a rk c re a m -c o lo u re d
background is woven a portrait of Ghazi and verses w ere
added fro m M e h m e t Âkif and N âm ık Kemal (Figure 2,
Items A, В, С and D ).
The photograph-like vivid effect of Atatürk's portrait
in this carpet is enhanced w ith the red colour of his coat
arış I V / 19 9 8

Resim/Picture 3
Nâmık Kemal'in şiiri ile Mehmet Akif in
İstiklâl Marşı'ndan mısralar ile "Gazi ve Müşir
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" yazılı halı, İstanbul
Türk İslâm Eserleri Müzesi (Env. No. 1724)
C arpet inscribed w ith verses from N am ık Kemal
and national anthem by M e h m e t Akif, dedicated
to "Ghazi and Revered Marshal M ustafa Kemal
Pasha" ( Istanbul Turkish-lslamic Arts M useum ,
Inv. N o. I 7 2 4 )
and the m asterly use of the black and beige in his fur
hat gives the impression of an astrakhan headgear. The
all-around border is em bellished by flowers on curved
branches. The red and blue flagas representin g the
ground forces and the navy respectively are on the right
and left sides of Ghazi.
A red crescent and star in the upper part has lateral
inscriptions fram ed by black strips.
O n the right hand side are the follow ing verses from
M e h m e t Â k if 's n a tio n a l a n th e m (F ig u r e A ):
H a k k ıd ır h ü r y a ş a m ış B a y ra ğ ım ın h ü r r iy e t,
H a k k ıd ır H a k k a t a p a n m ille t im in is tik lâ l.
( E n title d to fre e d o m is m y u n s la v e d b a n n e r,
(E n title d to independence is m y G o d -lo vin g p e o p le .)
U n d e r n e a th th is m a y be re a d (F ig u re B):
Ö lm e z bu v a ta n , fa rz -ı m u h a l ölse d e h a ttâ
Ç e k m e z k ü r r e n in s ırtı b u t â b u t - û c e s îm i, i
(W o n 't die this n a tio n , even if it succom bs to d e a th ,
W on't b ea r the o ld glo b e the coffin o f this dim ension.)
The verses on the left belong to Namık Kemal (Figure C):
V a ta n ın b a ğ r ın a d ü ş m a n d a y a s a h a n ç e r in i,
B u lu n u r k u r ta r a c a k , b a h tı k a ra m â d e r in i. j
(E ven i f th e toes d is p la y th e ir d a g g e rs to it,
T h e re 'll a lw a ys be som e to save us fro m ill-fa te .)
Finally, u n d e rn e a th th e picture is th e inscription
(F ig u re D ) o f "Gazi ve M ü ş ir M u s ta fa Kem al Paşa |
Hazretleri" (G hazi and Revered Marshal M ustafa Kemal
Pasha).
This carpet, fo u n d to have been w oven in Kayseri
according to th e records of Turkish and Islam ic Arts
Museum in Istanbul. İts dimensions ane 120 by 150 cm. rn *

T

i

-

и

й

■

B

y

i

j

j

Arş. Gör. Sevim Arslan*
Konya Karapınar’da “Tülü”, Güneybatı İran’da
“Gabbeh”, Finlandiya’da “Ryijy” olarak adlandırılan halılar
adeta aynı bölgede, aynı kültürün ürünleriymiş gibi benzer
dokumalardır. Bu halılar ayrı ayrı incelendiğinde elde
edilen sonuçlar her üç ürün içinde ortak noktalarda
buluşmaktadır. Bu halılar dokuma teknikleri, desenleri
ve kullanılan malzemeler açısından birbirine eş ürünlerdir.
Aynca, öncelikle işlevsellikleri önemlidir; hepsi de kullanım
amaçlı üretilmiş ve birçok fonksiyon yüklenmiştir.
TÜLÜ
Konya’nın Karapınar ilçesinde 80’k yıllarda bir tesadüf
sonucu keşfedilen Tülü halıları dokuları, renkleri, yalın
ve çağdaş desenleri ile son derece ilginç ve farklı bir hak
türüdür. Yarı göçebe bir yaşam süren yöre halkı, pazara
çıkarmak amacıyla değil; sadece kendi gündelik
yaşamlannda kullanmak için Tülü h a k la n dokumaktadır.
Bu halıları “Kuşurgu” adını verdikleri sandık odalannda
saklamakta ve gerektiğinde buradan akp kullanmaktadırlar.
Çizim/Figure 1-2

Kış aylarında soğuktan korunmak amacıyla, bazen kapı
boşluklarına asarak, bazen yatak ve yorgan, bazen de
yerde yaygı olarak kullandıkları Tülü halılarının ebatları
küçük o la n la n ise genellikle seccâde veya minder olarak
kullanmaktadırlar. Yaz aylannda yaylaya çıkan yöre halkı,
toplandığı zaman çok yer tutmaması ve hafif olması
nedeniyle, kolay taşınabilirliğinden dolayı Tülü h a lıla rı
beraberlerinde götürmeyi tercih etmekte ve yine aynı
amaçlarla kullanmaktadırlar. Ayrıca, süt, yağ, kıyma gibi
çeşitli yiyeceklerini çömlek ya da kazanlara koyup,
üzerlerini Tülü halılanyla örterek sıcaktan korumakta ve
bu işlem e de “B asırık adını v erm e k ted irler.
Tülü halılarında, yöre halkının kendilerinin
yetiştirdikleri koyun ve keçilerden elde ettikleri yün, tiftik
kullanılmaktadır. Çözgüler genellikle yün, ilmeler ise
çoğunlukla tiftik, bazen de yündür. Yöre halkı eskiden
deve yünü de kullandıklarını söylemektedir. Tülü
halılannda kullanılan renk sayısı oldukça azdır. Çoğunlukla
yün ve tiftiğin doğal renkleri kullanılmıştır. Tülülerde
görülen beyaz, gri, kahverengi yün ve tiftiğin doğal
renkleridir. Bunlar dışında kullanılan boyama renkler;
lacivert, kırmızı, sarı, yeşil ve mor olmak üzere birkaç
renkle sınırlıdır. Yaptığımız analizlerde bu renklerin
sentetik boya olduğu tespit edilmiştir. Çözgüler doğal
beyaz renkte, atkılar ise farklı renklerde kullanılmıştır.
Atkı; halı türü dokumalarda yüzeyi fonksiyonel olarak
etkilemez.
Tülü haklan teknik özellikleri bakımından iki grupta
sınıflandınlırlar:
I- Düğümlü Tülü Haklan
II- Çeki Tülüleri
*
M arm ara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel El Sanatlan Bölümü, Hak, Kilim ve Kumaş Desenleri
Anabilim Dak.
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Resim/Picture I

es. Assis. S evim A rslan*
The carpet nam ed as "tülü" in
onya-Karapınar, "g abbeh" in Iran
"ryij'y" in Finland are sim ilar
ngs as if they are the products
f Ifhe sam e c u ltu re of th e sam e
. Results obtained through a
a ra te e x a m in a tio n o f th o s e
rpets m e e t a t such c o m m o n
points for all three products. Those
carpets are m atching works in terms
of weaving techniques, patterns and
m aterials used. Furtherm ore, their
fu n c t io n s a re a ls o o f g r e a t
im p o rtan c e . All are p roduced for
utilisation purposes and im posed
several functions.

TÜLÜ
T ü lü c arp e ts d is c o v e re d in
1 9 8 0 s in K a ra p ın a r, K o nya by
a c c id e n t are a d iffe re n t and an
interesting g ro u p of carpets w ith
th e ir textures, colours and th e ir sim ple and m odern
patterns.
Region's people lead a half-nom ad life and w eave
those Tülü carpets n o t fo r selling in m arkets bu t for
using in daily life. They keep those carpets in storerooms
called "k u ş u rg u " and use w hen necessary. Tülü carpets
are used som etim es as floor coverings, as bed clothes,
as blankets and as hung over d o o r spaces fo r being
protected fro m cold in w in te r tim e. The ones small in
size are used as praying carpets or cushion. People,
m oving to plateau (a type of sum m er cam ping-ground)
in sum m er, prefer to have their Tülü carpets w ith them
due th e ir w e ig h t and use th e m fo r a b o v e-m en tio n e d
arış I V / I 9 9 8 r n

purposes. They also cover their boilers using Tülü carpets,
full of milk, butter and m eat, so th a t they protect their
food from the heat; a process w hich is called "b a s m k " .
For Tülü carpets, p eo p le use m o h a ir and w o o l
obtained from sheep and lambs they themselves breed.
Warps are generally w oollen. W hereas loops are mostly
m o h a ir and p artly w o o lle n . People state th a t they,
previously, used to cam el hair (w o o l). The n u m b e r of
colours used on Tülü carpets are lim ited. Mostly, natural
colours of m ohair and the w ool are used . W hite, grey
*
Marmara University, Faculty of Fine Arts, Traditional
Handicraft division, Carpet, Tapestry and Fabric illustration
main branch of Knowladge.
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Çizim/Figure 4

Çizim/Figure 3
I-Düğümlü Tülü halıları da kendi içinde iki gruba
ayrılır; bunlardan birincisi “Yamçılı Tülüler”dir. Yamçılı
tülülerde yapağıdan alman bir tutam elyaf iki veya dört
çözgü üzerine Gördes düğüm tekniği ile bağlanarak ilme
sıraları oluşturulmuş ve her sıradan sonra 3-4 cm. kilim
dokuması yapılmıştır (Çizim 1-2). Çözgü ve atkıda kullanılan
malzeme ince yündür. Kullanılan renkler kırmızı, mavi, san
ve yeşildir. Bu halılarda geometrik düzen hakimdir.
Kompozisyonlar genellikle dikey renk banttan halinde ya
da içiçe geçmiş kareler biçiminde düzenlenmiştir. Aynca
tek renkten düz olanlan da vardır.
Aynı görünümde, aynı malzeme ve teknik ile üretilmiş
bu tür halılar Ağrı ve çevresinde “Geve”, Sivas ve Mut
köylerinde ‘Tülüce”, Konya ve Kırşehir çevresinde “Filikli”,
Batı Trakya’da “Hopan”, Yugoslavya Vianofça’da ‘Yammulia”
olarak adlandınlmaktadır.
İkinci grupta yer alan düğümlü tülülerde yün ve tiftik
iplik haline getirildikten sonra kullanılmıştır. Gördes düğüm
tekniği uygulanmıştır. Düğümler genellikle iki çözgü üzerine
bağlanmakta (Çizim 3), fakat birkaç örnekte düğümleme
işlemi bütün çözgüler üzerinde uygulanmamıştır. Birinci
düğüm sırasında iki çözgü üzerine düğüm bağlanıp, yandaki
iki çözgü atlanmış, ikinci sırada atlanan bu çözgüler üzerine
düğüm bağlanmıştır. Tülü halılarında her düğüm sırasından
sonra dört ya da sekiz sıra atkı ipliği geçirilmiştir (Çizim
4). Hav yükseklikleri de 1,5 veya 4 cm. olup, ara atkılan
örtmektedir. Bu teknik özellikler halinin seyrek ve yumuşak
olmasını sağlamaktadır.
II- “Çeki Tülüleri” olarak adlandırılan bu halılarda
düğüm yoktur. Halılarda hav, atkı ipliklerinin çözgü
aralanndan çekilmesi suretiyle oluşturulmuş ve havlann
uçları kesilmemiştir (Çizim 5). Bu halılara dokunuş
tekniğinden dolayı “Çeki Tülüsü” adı verilmektedir. Çeki
Tülülerinde de ara atkı sayısı ve hav yükseklikleri fazladır.
Bu teknikte havların uçları kapalı olduğundan yüzeyde
oluşan görüntü düğümlü halı yüzeyindeki görüntüden
farklıdır.

Tülü halıları, tek renk, desensiz örnekleri olmakla
beraber, çoğunlukla iki renk ile yalın olarak
desenlendirilmiştir. Desen özellikleri bakımından Tülü
h alıların ı altı gr upt a toplam ak mümkündür .
7- Düz ve Çerçeveli Tülüler: Tek renk kullanılarak
desensiz dokunmuş ya da ikinci bir renkle halinin etrafı
bordürle çerçevelenmiştir. Orta kısım doğal beyaz renkte
olup, bordürde koyu gri, kahverengi ya da lâcivert renkler
kullanılmıştır (şema 1-2-3-4).
II- Kareli Tülüler: Yüzey iki renk ile dama tahtasına
benzer şekilde karelerin yerleştirilmesiyle veya yüzey yatay
ve dikey çizgilerle parçalanarak kareler oluşturulmuştur.
Bazı örneklerde ince bir bordür görülmektedir. İki renk
kullanılmış, çoğunlukla yün ve tiftiğin doğal renklerinin
yanında ikinci renk olarak kahverengi, lacivert, sarı ve
kırmızı kullanılmıştır (şema 5-Ѳ-7-8).
III-Zikzaklı Tülüler: Bu halılarda zikzak hareketi bütün
zemini kaplayacak şekilde dikey olarak iki renk ile
oluşturulmuştur (şema 9-10).
IV- Madalyonlu Tülüler: Bu halılarda ortada son derece
yalın geometrik bir motif kullanılmış ya da aynı motif boyuna
doğru iki kez tekrarlanmıştır. Motifte kullanılan renk ile
halı etrafında bir çerçeve bordür görülmektedir. Zeminde
kullanılan renkler yün ve tiftiğin doğal renkleri; motif ve
Çizim/Figure 5
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Şema/Scheme I

Şema/Scheme 2

and brow n are natural colours of the m oh air and the
w o o l used fo r Tülü carpets. In a d d itio n , other, dyed
colours used are lim ited to a fe w colours such as dark
blue, red, yellow, green and purple. Upon the analysis
th a t w e have m ode, it was observed th a t those colours
are synthetic dyes. W arps are of natural w h ite colour,
w hereas w efts are of differen t colours. In carp e t-ty p e
weavings, w eft does not influence the ground functionally.
Tülü carpets are divided into tw o groups in term s of
their technical features:

types w ith single-colour and flat.
Those carpets, same in appearance and woven using
the same m aterial and technique, are called "geve" in
Ağrı region, "tülüce" in villages of Sivas and M ut, "hopan"
in W estern T h ra ce and " y a m m u la " in V ia n a p h c h a
Yugoslavia.
For the second group of knotted Tülü carpets, wool
and m o h a ir is used afte r th e y are m ade yarn . Here,
gördes knotting technique is applied. Knots are generally
spliced over tw o w efts and skipping next tw o w efts,
knot is spliced over those tw o wefts previously skipped.
I. Knotted Tülü Carpets
O n Tülü carpets, after each knot range, w e ft yarn is
II. Çeki Tülü Carpets
passed for four or eight range (Drawing 4). Pile thicknesses
are of 1.5 or 4 cm. and cover the interlining wefts. Those
I.
Knotted Tülü Carpets are also divided into tw ote ch n ic al features ensure a soft and gau ze c arp e t.
sub-groups, first of w hich is "yam çılı tü lü ". In yam çılı
tülü, a pinch of fibre taken from the w ool is knotted on
II.
Those carpets nam ed as "Çeki Tülüsü" do not
tw o or four warps using gördes technique and, following
have knots. Pile of th e carpets is o b ta in e d th ro u g h
th e establishm ent of loop ranges, rug w eaving of 3-4
contracting pile w e ft yarns betw een the warps and pile
cm after each range is m ade ( D raw ing 1 -2 ). M aterial
ends are n o t cut (D ra w in g 5 ). Th ey are called "çeki
used for w a rp and w e ft is fine w oo l. Colours used are
tülüsü" carpets, the num ber of interlining wefts and pile
red, b lu e, y e llo w and g re e n . O n those carp ets, a
thickness are also high. Since the ends of piles one closed
g e o m e tric a l o rd e r is d o m in a n t. C o m p o s itio n are,
in this technique, the im age on the surface is different
generally, organ ised as vertical c o lo u r bands or as
from the one on knotted carpet.
in te rtw in e d squares. A dditionally, there are also o th er
Tülü carpets, th o u g h having single-coloured and

Şema/Scheme 5

Şema/Scheme 6
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Resim/Picture 2
Şema/Scheme 9

Şema/Scheme 10

bordürlerde kahverengi, kırmızı ve lâcivert renkleridir
(şema 11-12-13-14).
V- Mihraplı Tülüler: Bir örnekte karşımıza çıkan düz
ve tek mihrap formu dışında diğer örneklerde mihrap
formu merdiven basamakları şeklinde ve içiçe üç ya da
dokuz defa tekrarlanarak bir yüzey kompozisyonu
oluşturulmuştur. Kullanılan renklerden birinci renk yün
ve tiftiğin doğal rengi, ikinci renk ise lacivert, kahverengi
ve kırmızı renkleridir (şema 15-16-17-18).
VI- Konulu Tülüler. Bu grupta çiçek, cami ya da
hayvan desenleri görülm ektedir (şema 19-20-21).

GABBEH
Tülü halılarına, kullanılan malzeme,
teknik ve desen özellikleri bakımından
benzerlik gösteren “Gabbeh Halıları”
güneybaü iran’da dokunmaktadır. “Gabbeh”
sözcüğü ailimizde kaba sözcüğünün karşılığıdır. Gabbeh
haklan göçebelerin kullandığı, taşınabikr dikey tezgahlarda
dokunmuştur. Bu haklarda Türk düğümü ve İran düğümü
birlikte kullanıldığı için hiç bir sınıfa dahil edilmemektedir.
Gabbeh halılarında da Tülü haklarında olduğu gibi atkı
sıralan beş ya da oniki sıradır. Kullanılan malzemeler yün,
tiftik, pamuktur; yakı ve geometrik desenler kullanılmıştir.
Kareli tülülerde görülen kompozisyon özelliği Gabbeh
haklarında da aynı biçimde görülmektedir (Resim 1-2).
Zikzaklı tülü olarak adlandırdığımız halinin benzeri aynı
kompozisyon özellikleri ile Gabbeh haklarında da karşımıza
çıkmaktadır (Resim 3-4). Bu haklarda yün ve tiftiğin doğal
arış I V 11 9 9 8
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Şema/Scheme 12

no-patterned samples, are mostly patterned simply by
using two colours, lt is possible to sub-group the Tülü
carpets under six titles in terms of their pattern-specific
features:
1. Flat and Framed Tülü Carpets: They are woven
with no pattern using only one colour or bordered with
a second colour. Medium is of a natural white colour and,
grey, dark blue or brown colours are used for border
(Scheme I-2-3-4).
2. Squared Tülü Carpets: Squares are placed on
the ground like draughts using two colours, or the ground
are divided into squares through vertical and horizontal
Resim/Picture 3

Şema/Scheme 14

lines. On some samples, a thin border is observed.
Generally two colours are used: brown, dark blue, yellow
and red as secondary colours to the natural colours of
wool and mohair.
3. Zigzagging Tülü Carpets: On those carpets,
zigzag movement is provided to cover the ground vertically
and using two colours (Scheme 9-10).
4. Medallion Tülü Carpets: A simple geometrical
motif is used or the same motif is repeated twice on those
carpets. The colour used for the motif is also used on the
frame border surrounding the carpet. For the motif,
natural colours of the wool and mohair are used; whereas
Resim/Picture 4
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renklerinin yanısıra canlı, parlak renklerde kullanılmıştır.
Her ik i halı türü de öncelikle kişisel kullanım amacıyla
üretilm iştir.
Ayn ayn yerlerde yaşayan toplulukların bu denli benzer
dokumalar üretmeleri aralannda bir kültür bağı olabileceğini
düşündür-mektedir. Karapınar’da yerle ştikle rin i tespit
e ttiğim iz boylardan Avşar ve Salur boylarına İran’da
da ra stlanm ası bu düşünceyi d o ğ ru la m a ktad ır.
RYİJY
Tülü halılanna, kullanılan malzeme, teknik ve desen
özellikleri bakımından benzerlik gösteren b ir diğer örnek
de Finlandiya’da dokunan “Ryijy halılan”dır. Ryijy haklan
Orta Çağ’dan beri Finlandiya’nın batı bölgelerinde yatak
örtüsü olarak kullanılm ıştır. 15, yüzyıl dokümanlarında
uzun düğümlü, yünlü yatak örtüsü olarak tanımlanan Ryijy
halıları, Finlandiya şatolarında yatak örtüsü, battaniye,
duvar halısı, masa örtüsü, yastık olarak kullanılm ıştır.
Ryijy haklan, post yerine kullanım amacı ile dokunmuştur.
Hava g e ç irg e n liğ in in daha fazla oluşu ve seyrek
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dokunm asından dolayı posttan daha ku lla n ışlıd ır.
Seyahatlerde sudan daha az e tkilenir ve zarar görmez.
Hatta ıslakken posttan daha sıcak tutar, post g ibi kışın
donmaz. Genellikle koyun postunu andıran şekilde uzun
havlı ve beyaz renkte oluşturulmuştur. Son yüzyıla kadar
Aland ve T u rku ’da yatak örtüsü ve gemi halısı olarak
adlandırılm ıştır. Gemilerde kullanılan Ryijy halıları 19,
yüzyıla kadar Norveç’in kuzey kıyılarında, İsveç’in doğu
sahillerinde, özellikle Uppland, Smaland, Blekinge ve
Aland adalannda kullanılm ıştır.
Finlandiya takım adalarındaki R yijyler 65-80 cm.
enindeki dar tezgâhlarda dokunur. Uzun ve yünlü ilmeleri,
kalın ve ç ift büküm lü yün çözgüye Gördes düğümü ile
bağlanır. Pamuk, kıük, kendir bazen de ince kumaş şeritleri
yünle bükülerek ilm e olarak kullanılm ıştır. Geç Ryijy
haklarında atkı ve çözgü çift büküm beyaz yündür. A tkı
çekilerek sivri ve düğümlü gibi b ir görüntü elde edilmiştir.
Bu teknik özelliği Çeki tülülerinde görülen teknik özellikle

brown, red and dark blue are used for the motif and borders
(Scheme 11-12-13-14).
5. Niche Tülü Carpets: Except for one sample with
a flat and single niche form, all other samples have a ground
composition with three or nine-times repetition of a niche
form in the shop of the stairs. First colourist natural colours
are dark blue, brown and red (Scheme 15-16-17-18).
6. Tülü Carpet With a Theme: In this group, flower,
mosque or animal patterns are observed (Scheme 19-2021).
GABBEH
"Gabbeh Carpets", resembling to Tülü carpets in
terms of material, technique and pattern, are woven in

Southwest part of Iran. "Gabbeh" means coarse in our
language. Gabbeh carpets are woven on movable vertical
weaving machines used by nomads. Those carpets
cannot be classified and included under a group due
that Turkish knot is used together with Persian knot. On
Gabbeh carpets, as on Tülü carpets, weft ranges one of
five or twelve ranges. Materials used are wool, mohair
and cotton. Simple and geometrical patterns are
observed. Composition features seen on squared Tülü
carpets are also observed on gabbeh carpets (Picture 12). Similarly, it is also possible to see the same
compositional characteristics on zigzagging Tülü carpets
and on Gabbeh carpets(Picture 3-4). Besides the natural
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aynıdır. Ryijy’ler genellikle çift endir ve her ik i tarafı ilm eli
olanlan da vardır. Tülü halılannda olduğu gibi tek renk,
desensiz örneklerle Ryijy halılannda da karşılaşıyoruz
(Resim 5-6). Aynca, yine kareli tülülerde görülen dama
deseni Ryijy halılannda da aynı kompozisyon özelliği ile
kullanılm ıştır (Resim 7-8).
R yijylerin bütün bu özellikleri göz önüne alınarak
tülülerle karşılaş-tmldığında kullanılan malzemelerin yün
ve doğal renklerde ve düğümlerin Gördes düğümü olması,
kullanılan desenlerin yalınlığı ve kullanım amaçlı üretimleri
bakımından benzerlikler kurulmaktadır, o
Resim/Picture 1O
KAYNAKÇA:

ARSLAN, Sevim, “Halı Sanatında Özgün B ir Yaklaşım: Tülü”, Sanatsal
M o za ik D e rg isi, sayı 12, A ğustos 1996, s. 64-66.
ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul 1984.
ETİ, Erol, “Karapınar Tülü Halıları”, Türkiyemiz Dergisi, sayı 52, Akbank
Yayınları, 1987.
GÖRGÜNAY, N., “Post Görünümlü Yaygılar”, T H Y . Magazin Dergisi,
sayı 18, Mayıs 1986.
PYLKKANEN, R., The Use A nd Traditions O f M ediaeval Rugs A nd
Coverlets In Finland, Helsinki, 1974.
REINSCH, H., Gabbeh, London 1986.
SUMER, Faruk, Oğuzlar, Türkmenler Tarihi Boy Teşkilatı Destanları,
Ana Yayınlan, İstanbul 1980.
ÜÇER, S., Konya İli Yer A d la n Üzerine B ir Deneme, Konya Halkevi
Tarih Müze Komitesi Yayınlan, sayı 3,1945.
YAĞAN, şahin Yüksel, Türk El Dokum acılığı, Türkiye İş Bankası
Yayınlan, Sanat Dizisi:29, İstanbul 1978.
Resim/Picture 11
arı-

Tülü - Cabbeh - Ryijy

Resim/Picture 12

colours of wool and mohair, vivid and bright
colours are also used for Gabbeh carpets. Both
carpets are woven firstly fo r personal use.
Such similar weavings of such groups of people
living in different places remind one of a cultural
link between those groups. That Avşar and Salur
dans determined to live in Karapınar are also found
in Iran confirms this supposition.
RYİJY
Another group resembling to Tülü carpets in
terms of material used, technique and pattern is
" Ryijy Carpets" woven in Finland. Ryijy carpets
have been used as bed clothes in western Finland
since the Middle Age. Ryijy carpets, described as
long knotted woollen bed clothes in 15th century
documents, were used as bed clothes, blankets,
wall carpets, table clothes and cushions. Ryijy
carpets were woven to be used instead of tanned
skin. High air-permeability and gauze weave makes
it more comfortable than the tanned skin. During
travels, it is less influenced by water and is not
damaged easily. Even it provides more heat taken
it is wet and it does not freeze in winter like a
tanned skin. lt is generally woven as long-piled
and white-coloured, resembling to a sheep's skin.
Until the last century, it is called "bed cloth" and
"skip carpet" in Aland and Turku. Ryijy carpets
used in ships were used until 19th century in
northern coasts of Norway and eastern coasts of
Sweden, particularly in island of Upland, Smaland,
Blekinge and Aland.
Ryijy carpets are woven an narrow looms of
65-80 cm. in Finland archipelago. Long and woollen
loops are knotted to thick and double-twisted
woollen warp using gördes knotting technique.
Cotton, tow, hemp and sometimes thin cloth
ribbons have used as loop, twisting with wool.
Warp and weft of late Ryijy carpets are double
twisted white wool. A sharp pointed and knotted
image has been achieved through contracting
weft. This technical feature is the same çeki tülüsü.
Ryijy carpets are generally double width and there
are several samples with loops on both sides. As
in Tülü carpets, observed among Ryijy carpets
(Picture 5-6). Furthermore, is used on Ryijy carpets
with the same composition characteristic (Picture
7-8).
Taking all those features of Ryijy carpets into
consideration, compared with tülü carpets, it is
easy to observe such similarities as woollen and
natural coloured materials, gördes kn otting
technique, simple patterns and production for
utilisation purposes, rn*
Resim/Picture 13
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M aya Djum aniyazova*
The upper celestial space is connected w ith the
concept of the cosmos, moon, sun and stars, the terrestrial
sjace being linked in its turn with the celestial one. And
each of these expanses live in their own way and
according to their own laws. To link these two expanses
e man creates images in the Earth that are assigned
unite them. These connective links are believed to be
acral living beigns : birds, trees, mountains and people.
Being the embodiment of sacral natural forces and acting
in accordance with the lslamic thesis "Everything must
be beatiful" carpet articles as ritual objets are widely
used for their utalitarian purpose in the Türkmen nomadic
spiritual/material life.
During its thousand-year life the carpet art has been
taking the path of philosophical generalization of earthly
realities and their concise expression, it later becoming
a striking feature of the whole national art. "Umurduman" as a work of art possesses all the features that
are inherent to the Türkmen national art but it all the
same exceeds, in our view, the conception of practical
purpose, lt does not perform any practical function, that
is to say it neither keeps, nor fastens, nor curtains, lt
serves only for a decoration of the jurt's dome.
"Umur-duman" is a carpet article of a rectangular
shape with a fringe at the bottom . The composition
similar to that of "umur-duman" is extremely seldom
found in the Turkmen carpet art. The upper part of
"umur-duman" is not closed, it differing it from other
carpet compositions. Still more seldom in the Turkmen
carpet art is found an object th a t has a striped
compositional structure based on a repetition of some
ornamental patterns that are arranged in a horizontal
position.
The composition of "umur-duman" consists of seven
ornamental stripes. The first stripe "gochok" borders the

entire composition from three sides without closing it
from above, lt is formed against the white background.
The border with an ornament "dagdanly gochok" that
is the widest stripe is also formed against the white
background.
Three ornamental stripes consisting of patterns
"charkhy felek" and "burmaly kerpik" are placed against
the red background. They are divided with two strips
of a pattern "gochok" against the white background.
Other small strips with patterns "ok gezi" and "tegbent"
are simultaneously used as a component that divides
and connects the composition.
When in the evening, night and small hours the vast
starry world is opened up in the gap of the jurt's flue
"tujnuk" and endless Turkmen steppes are linked with
the boundless starry sky forming thus the united life,
the Turkmen feels as if he were a particle of the whole
world, an integral part of nature, deriving everything
from it for his benefit and depending upon good and
ill forces of nature.
As it is known from ancient religions people
worshipped and deified forces of nature. The oldest
myth about the Mother-Earth and the Father-Sky that
had given birth to everything in the Earth had given rise
to another legend that once upon a time they were
linked and afterwards parted. The idea about the MotherEarth and the Father-Sky was widespread in Asia Minor
and Central Asia due to its simplicity and clearness. They
are still the main mythological characters.

*Specialist, Türkmenistan Academy of Sciences.
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ik i şerit ile aynlırlar. “Ok gezi” ve “tegbent” bezekli öteki
daha dar şeritler de kompozisyonu yerine göre ayırmak
ya da birleştirm ek için kullanılmaktadır.
Akşam saatlerinde ve geceleri yıldızlar parlarken yu rt
çadınnm “tujnuk” olarak adlandınlan baca deliği açılır ve
sonsuz Türkmen bozkırlan ile yıldızlı evrenin sonsuzluğu
hayatın sürekliliğini vurgulayacak biçimde b irle ş tirilir ve
Türkmen, kendisini, evrenin ve her şeyi ondan aldığı, iyi
ve kötü güçlerine bağlı bulunduğu doğanın b ir parçası
olarak görür.
Eski dinlerde insanların doğa güçlerine tapındıkları
ve onları "T anrılaştırdıkları bilinm ektedir. Tüm canlıları
yarattıkları ile ri sürülen Toprak Ana ve Gök Baba m iti
daha sonra onlann eskiden birlikte olduklan ve sonradan
aynldıklan inancına kadar uzanmıştır. Toprak Ana ve Gök
Baba düşüncesi yalınlığı ve kolay anlaşıldığı bakımından
Asya’da olduğu kadar Küçük Asya’da da yaygındı ve bugün
bile ana m itolojik karakterleri oluştururlar.
Rigveda’da b e lirtild iğ i gibi bu ana-baba m itinin birçok
m illetlerde çok derin kökleri olduğu bilinm ektedir. Plato
toprağın insanlara hayat verdiğini ve Tanrı'nın da onları
yarattığını söylerken eski Çin’de "Shu-kinghe" kitabında
göğü ve ye ri, baba ve ana olarak tanım layan m iti
anımsatmaktadır.
Eski dinlerde güneşe tapınmanın önemli b ir yeri vardır.
İnsan hayatına güneş ve yıldızların devinm elerinin yön
verdikleri inancı da eski dinlerin b ir kalıntısıdır. Bu inanış
daha sonraları İslâm dinince de benimsenmiş ve kendi
düşünce biçimine uygun olarak yorumlanmıştır.
Türkmen boylan güneşin bir Tann olduğuna inanırlardı.
Kişi, güneş doğarken doğuya doğru döner ve dileklerini
söylerdi: “ Güneş doğarken Ulu Tanrı adına ...” . Bunun
gibi yıldızlara tapınma da onların saati, gündüzü, geceyi,
haftalan, yıllan ve mevsimleri kontrol ettiklerine inanılması
nedeniyle en eski dinsel tören uygulamalan arasında yer
alıyordu.

Göğün üst bölgeleri kozmos, ay, güneş ve yıldızlar
kavramları ile ilin tilid ir ve yer de bu dizi içinde gökyüzü
ile bağlantılıdır. Bu gök nesnelerinin her b iri kendi
yollarında ve kendi yasalarına göre yaşarlar. Sözü edilen
bu kavramlar dizisini birleştirm ek için, insan yeryüzünde
her birine kutsal tanıdığı simgeler vermiş ve kuşlar, ağaçlar,
dağlar ve insanlar bu amaçla kullanılmıştır. Halı sanatçıları
da, doğadaki kutsal güçlerin betimlemesi olan bu simgeleri,
İslâm dininin “her şeyin güzel olması koşuldur” ilkesine
dayanarak ü re ttik le ri halılarında, manevî kutsal tören
donatılarında, T ürkm en göçebe maddî ve manevî
hayatlarında yaygın b ir biçim de kullana gelm işlerdir.
Bin yıllık geçmişi içinde yeryüzü gerçekleri ile onlann
gökyüzü betim lerinin düşünsel genelleştirim i yolunda
yürüyegelen halıcılık sanat tüm m illî sanat içinde kendine
önemli b ir yer edinmiştir. B ir sanat yapıtı olarak “Umurduman” Türkmen m illî sanatının tüm özelliklerini taşıdığı
gibi, kanımızca pratik amaçlarını da çok aşmış durumdadır:
Herhangi b ir pratik işlev üstlenmez; kapı, pencere ya da
örtü olarak kullanılm ayıp y u rt çadırının tepesini süsler.
“ Um ur-dum an” ik i ucu püsküllü ve d ikd örtg e n
biçiminde b ir halıcılık ürünüdür. Üzerindeki şekiller başka
Türkmen halılannda pek az görülür. “Umur-duman”m üst
kısm ı başka h a lı ta s a rım la rın d a n a yrı o la ra k
kapatılmamıştır. Türkmen halıcılığında daha da az görülen
b ir başka özelliği ise, yatay olarak düzenlenen bezeklerin
sürekli yinelenmesine dayanan şeritlere dayalı tasanındır.
"Umur-duman"m tasannu yedi bezek şerit biçimindedir.
“ Goçok” adını taşıyan ilk şerit halinin üç yanını beyaz b ir
fon üzerinde "U" biçim inde çevreler ve üst yanda açık
kalır. Yine beyaz fon üzerine oturtulan “dağdanlı goçok”
bezek ise halinin en geniş şerididir.
“ Ç arkıfelek” ve “ burm alı k e rp iç ” bezeklerinden
oluşturulan üç şerit ise, kırm ızı b ir fon üzerinde olup,
birbirlerinden beyaz fon üzerine işlenmiş goçok bezekli
arış ı ı t n s Ж
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This double myth about two "parents" as they are
called in the Rigveda is known to have been widespread
and taken deep root among many nations. When saying
that the Earth has given birth to people and the God
has been their creator Plato must have meant the same
old legend, lt is also found in ancient Scythia and among
ancient Chinese who used to call the sky and the Earth
"Father and Mother of all things" in the book "Shukinghe".
İt is worship to the sun that plays an important part
in the ancient religion. This belief in the sun and stars
that guide and influence the life and people's natures
is an echo of the ancient religions, lt was until much
later that Islam has absorbed people's superstitions and
comprehended tham in its own way.
The Türkmen people believed the Sun to be the kind
divinity, lt is the rising sun that the man sends his requests
and wishes at dawn after saying his prayer. "In the name
of Allah at the moment of the rising sun". Worship to
the stars is also one of the oldest religious views. The
stars are believed to guide hours, days, nights, weeks,
years and seasons.
The Turkmen people considered "Jedigen" or "jedi
jyldy" to be influential stars, without their arranging in
a favourable way it was not recommended to get down
to work. The seven stars "Jedigen" revolved counter
clockwise around the pole-star placed in the North. Each
of them is connected with a certain day of the week.
The first star-the Sun corresponds to Sunday
"jekshenbe";
The second star-the Moon corresponds to Monday
"dushanbe";
The third star-the Mars corresponds to Tuesday
"sishenbe";
The forth star-the Mercury corresponds to Wednesday
"charchenbe";
The fifth star-the Jupiter corresponds to Thursday
"penshenbe";
The sixth star-the Venus corresponds to Friday
"anna";
The seventh star-the Saturn corresponds to Saturday
"shenbe".
"These seven stars are suggested to gather strength
from the pole-star and send it back to the earth. These
forces are believed to have an influence on the vegetable
and animal kingdoms in the Earth. They are thought to
be "worthy" and "sacred", each of them being presented
in the image of an angel with a human face acting either
against the man or for him".1
Worship to the Sun and the Stars is brightly traced
in a superstition that the arrangement of the stars in the
sky has an influence on the productive and social activities
of the people.
In its turn the day is also divided into smaller periods
when the stars change their arrangement in the sky
affecting the people's life, that is to say whether it is

possible or impossible to make a start, set off, make or
cut out clothes, marry and do deals. The very moment
the Sun appears in the sky especially on Sunday is
considered to be the most favourable spell for performing
vitally important affaires in the hope of success and luck.
If a baby is born at this exactly period it will be without
fail happy, beautiful, clever and rich.
Late on Sunday morning the star Venus appears in
the sky. At this time one can start its creative work, show
generosity, form marriage alliances but cannot plot bad
ideas in one's mind. A baby born at this time will be a
careless person who will be fond of nice things.
lt may not be out of place here to speak about the
Turkmen's belief that the sky and the Earth are divided
into seven layers. Every celestial of terrestrial layer has
its own patron in the image of an angel, lt is the great
Turkmen philosopher and poet Magtymguly Fragi who
wrote about it in his poem "Jashyl zumeret".2
Bearing in mind that the "umur-duman" is used for
a decoration of the jurt's dome and there must be at
least six of them one can understand the sense of
decorating the jurt's dome with such peculiar ornamental
things.
The jurt's dome is considered by the Turkmen to
represent a towering reproduction of a smaller size what
the türkmen sees all around. The seven layers that divide
the sky and the Earth are embodied in seven ornamental
stripes of the "umur-duman" fastened above the jurt.
An ornamental composition is thus formed on the
jurt's dome making a circle around the flue. Tracing the
course of the ornamental stripes that follow each other
one can see them form ornamental concentric circles,
a sort of an ornamental spiral. In the composition of the
"umur-duman" one can see the cosmos and the Earth,
their connection being represented with very concise
and clear patterns.
The ornamentap patterns are pertinent and logical
in the composition because they are believed by the
Turkmen people to express the connection between the
Earth and the cosmos and consequently to affect the
human life and his social activity (agricultural work,
successful matrimony and children's birth).
A fir-shaped pattern "buglaj bogut" placed at the
external edge opens up an ornamental composition
similar to that of carpet bags. These compositions
symbolize cereals and bean-pods. People believed their
depiction to ensure a good harvest of cereals. In southern
Turkmenistan the people practised mixed economy,
i.e.they were engaged both in agriculture and stockbreeding, good natural and economic factors of this
area being conducive to it.

1 I.Muchiddinov, O b ra zy i ob ych aji pripam irskich
narodnostej, svjazannych szyklami selchozrabot, Moscow 1986,
p. 72
1 Fragi Magtymguly, Ashgabat, 1983, vol. 2, p. 132.
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Zoo-and anthropom orphic type of the pattern
"gochok" encloses the composition from three sides. On
either side of the "gochok" there are tiangles placed
opposite each other and a diamond-shaped connective
element. The composition of the patterns "gochok" is
everywhere traced from the neolithic Age till the 20th
century. In our case the "gochok" is depicted against
the white background, "lt is the white background that
plays an important part in religious views of too many
peoples. White animals are worshipped and considered
to be representatives of those gods who create either
genus of animals".3
"In India similar signs ("gochok"-shaped) are related
w ith female rituals and worsip to goddesses. During
ritual holidays women paint the walls of their houses.
The depiction of rhombs with hooks or full rhombs
alternating with half-rhombs represents a comprehensive
image : Mother-Earth-plant".4
The tribes inhabiting the land of Turkmenistan are
known to have worshipped the goddess of fertility
Anahita since olden times. This cult was widespread
among the ancient agricultural population of the whole
Central Asia. The composition of the "umur-duman"
enclosed into a "U-shaped" framework that consists of
the pattern "gochok" symbolizing the fertility of the
Earth-plants, i.e. a symbol Mother, represents nothing
but the Earth with all its living beings real life on it. The
white background of the pattern "gochok" forms the
composition of the "umur-duman" and underlines its
integrity.
The pattern "charkhy pelek" or "fortune wheel" in the
form of an 8-pointed star with a cross-shaped ornament
inside it is inserted into a helio-shaped medallion, lt was
characteristic for agricultural and stock-breeding tribes
to worship celestial bodies long since. This cult is traced
on the drawings of material objects as far back as the
Neolithic Age. They have embodied in symbolic stars,
the main forms of these signs and their meaning being
similar everywhere where astral beliefs played an
im portant part. Thus as far back as the Bronze Age
wheels, circles, stars and swastikas were used for depicting
the Sun.5
A cross is a symbol of the divinity of the Sun because
in olden times there used to be beliefs abuot the celestial
origin of a terrestrial fire. Later people began indicating
their worship to the Sun anf the fire by means of a
unified symbol-the Cross.6
The Turkmen people considered circles, rhombs and
crosses placed within squares to be "sacred". During
wedding ceremonies camels' backs were covered with
cloths embroidered with crosses dividing the surface of
a carpet pattern ("gel") into four parts or crosses placed
within squares with small circles on external sides of the
squares. They were believed to protect a bride and a
camel from spells. Using small diamond-shaped pieces
of a fabric the Turkmen people embroidered them
swastikas that were meant to be a symbol of the Sun-

fire. They were also considered to be a protection from
a wicked tongue or malicious intentions and were
widespread in the mentality of the Turkmen. The division
of the surface into four parts symbolized four parts of
the world, wishes of well-being and prosperity, four
seasons and four elements (Earth, water, air and fire).
The cross was very frequently turned into a four-or eightpointed star as it was in our "umur-duman". Various
modifications of this pattern such as "charkhy pelek",
"sagdyk", "naldag" and "chejkel bagy" are honoured by
all the Turkmen tribes. These patterns are usually found
in Ersary things, in old articles of the Jomud tribe, in
Tekke and Salyr wares as well. They enable us to trace
their transformation from the cross into the eight-pointed
star. Separate cross-shaped patterns are frequently found
in the Turkmen art and this ornament must be one of
the first depictions of the Sun-fire. By merging the two
ornamental patterns into an integral image people
imagined the celestial origin of the earthly fire and this
generalization reflected upon the Earth and people's
life.
Once obtained on the Earth fire was maintained and
became unquenchable. People honoured it, purged
w ith it and protected themselves from evil eye. By
depicting braziers, ovens and pincers people believed
them to be sacred.
"Many peoples including Tungus, Mongolian and
Turkmen tribes do not start eating without throwing
some food into a fire".7 Braziers are depicted on the
monuments of Old Chorezm. lt may be accounted for
Zoroastrian idea of fire as one of the four elements.8
In his work "Pervobytnaya religiya" Shternberg B.
writes about a traveller named Hanway who saw ancient
stone temples in 1 740 near the Caspian Sea, close to
the town of Baku. They looked like arched vaults of 1015 feet high where an unquenchable fire had been
maintained.9
The "Charkhy pelek" - a wheel of fortune is a peculiar
model that represents link of the Sun, radiance of the
stars and sunny fire with the people's life. To be drawn
to the heavenly life the Turkmen used to embroider this
shining depiction of the 8-pointed star on the top
("depe") of all without exception boys', men's, women's,
girls' and infants' scull-caps (tyubeteikas).

3 Ya Shternberg, Pervobytnaya religiya v svete etnografii,
Moscow 1936, p. 200.
4 A.K. Ambrez, Rannij zemledelcheskij kultovyj simvol SA,
1965, No. 3.
5 Tailor, Pervobytnaya Kultura, Moscow 1989, p. 320.
6 S.P. Tolotov, Drevnij Choresm, Moscow 1948, p. 243.
7 Tailor, Pervobytnaya Kültürü, Moscow 1989, p. 320.
8 S.P. Tolotov, Old Choresm , Moscow 1948, p. 243.
9 B. Shternberg, Pervobytnaya religiya v svete etnografii,
Moscow 1936, p. 368.
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"Umur-Duman"
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Türkmen; “yedigen”in ya da “yediyıldız”ın etkili yıldızlar
olduklarına ve b ir işe başlamak için onlann doğru biçimde
sıralanm asını beklem ek gerektiğ in e inanm aktaydı.
“Yedigen” kuzey yıld ızı çevresinde saat ko lla rın ın
devinim inin karşıtı yönde döner ve her b iri haftanın b ir
günü ile ilin tile n d irilir:
B irinci yıldız - Güneş
Pazar ‘Yekşembe”
İkinci yıldız - Ay
Pazartesi “ Düşembe”
Üçüncü yıldız - Mars
Salı “Seşembe”
Dördüncü yıldız - M erküri
Çarşamba “ Ciharşembe”
Beşinci yıldız - Jüpiter
Perşembe “Pencşenbe”
Altıncı yıldız -Venüs
Cuma “Anna”
Yedinci yıldız - Satürn
Cumartesi “Şembe”
M uhiddinov’a göre “Bu yedi yıldız kutup yıldızından
güç alarak yeryüzüne aktardıkları, bitkilerin ve hayvanların
hayatlarını kontrol e ttik le ri için “ değerli” ve “kutsal”
sayılırlar. Her b iri insana karşı ya da onun için çalışan
insan yüzlü bire r melek biçiminde betim lenm iştir.1
Tann'ya ve yıldızlara tapınma, yıldızlann gökyüzünde
sıralanış b içim leri ile insanın toplum sal ve ekonom ik
e tk in lik le ri arasında kurulan bu bağlantı ile kolayca
ilintilendirilebilm ektedir.
Öte yandan gün de, y ıld ız la rın ko n u m la rın ı
değiştirm eleri sonucunda, kişilerin hayatlannı etkileyen,
b ir işe başlamayı, onu b itirm e yi, b ir g iysi biçm eyi,
evlenmeyi ya da b ir mal almayı im kânlı ya da imkânsız
kılan daha ufak periyotlara aynlmaktadır. Güneşin özellikle
pazar günleri doğduğu an önem li işlere başlamak ve
başarılı olmak için en uygun dönem sayılmaktadır. Tam
bu anda doğan çocuklar bu inanca göre kesinlikle mutlu,
güzel, akıllı ve zengin olacaklardır.
Pazar sabahı daha ile ri b ir saatte sabah yıldızı Venüs
gökyüzünde belirir. Kişiler bu anda yaratıcı işlere başlarlar,
iy ilik yaparlar, evlenme sözleşmelerine girerler; ama kötü
amaçlı düşüncelere kapılmazlar. Bu anda doğan çocuklar
da rahatına düşkün bencil kişiler olurlar.
Burada Türkm enler^ yeri ve göğü yedi kat olarak alan
inançlarını biraz incelemek uygun olacaktır. Göğün ve
yerin her katının birer melek olarak gösterilen birer iyesi
vardır. Büyük Türkmen düşünürü ve ozanı Mahtumkulu
P ragi bunu “ Y eşil z ü m rü t” b a ş lık lı d iz e le rin d e
anlatmaktadır.2
"U m ur-dum an"’ın y u rt çadırının tepesini süslemek
için kullanıldığını ve bu amaçla en az altı adedinin gerektiği
düşünülürse neden bu denli yoğun b ir bezemeye gidildiği
kolayca anlaşılabilir.
Yurdun tepesi Türkm en bakımından içinde yaşadığı
gök küresinin küçük çiçekli b ir kopyasıdır. Göğün ve yerin
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yedi katı da yukarıda asılı "umur-duman"ın yedi bezek
şerifinde betimlenmektedir.
Böylece y u rt çadırının bacası çevresinde b ir süs
kompozisyonu meydana gelm iştir. B irb irle rin i izleyen
şeritler incelendiğinde eşmerkezli b ir yapı ve b ir tü r süs
s p ira li o lu ş tu rd u k la rı g ö rü lü r. "U m ur-dum an "
kom pozisyonunda gök ve yer b e lirg in olduğu g ib i
birbirleriyle bağlantilan da net ve kesin modellerle belirtilir.
Bu süsleme modeli Türkmenlerin yer ile gök arasındaki
bağlantıyı iyi b ir tanmsal ürün, mutlu b ir evlilik ve sağlıklı
çocuklar g ibi olgularla ilin tile n d ird ikle ri için anlamlı ve
akılcıdır.
“B u ğ la j bogut” olarak adlandırılan ve dış kenara
yerleştirilen çam biçim indeki b ir m otif heybelerde de
kullanılır. Tahılları ve fasulye kabuklarını betimleyen bu
kom pozisyonlar iy i ürün alma b e k le n tile rin in b ir
sonucudur. Güney Türkmenistan’da ekonomi, karma b ir
özellik taşıdığı, tanm ve hayvancılık b irlikte yürütüldüğü
için insanlar bolluğun özlemi içindedirler.
Zoom orfik ve antrom orfik özellikler taşıyan "gochok"
m odeli bu kompozisyonu üç taraftan çevrelemektedir.
"Gochok"un her ik i yanındaki karşılıklı olarak yer alan
üçgenler b ir elmas modeli ile birleştirilm iştir. "Gochok"
m odelinin kompozisyonu N e o litik Çağ'dan 20, yüzyıla
kadar izlenebilm ektedir. Elim izdeki örnekte "gochok"
beyaz b ir fon üzerinde yer alır. Beyaz fon pek çok insanın
dinî inançlarında önem li b ir yer tutm aktadır. Ö teki
hayvanları yarattıklarına inanıldığı için Tanrılaştırılan
beyaz hayvanlara tapılmaktaydı.3
Hindistan’da da "gochok" benzeri modeller Tannçalara
tapınmanın ögeleri olarak gösterilm ektedir. Törenler
sırasında kadmlar evlerinin duvarlannı boyarlar. Yanm ve
tam yamuklar birbirlerine kancalanm ak ya da yanm ve
tam yam uk dizelem esi Toprak Ana b itk is i im gesini
yinelemektedir.4
Türkm enistan’da yerleşik Türkm en boylarının çok
eski çağlardan beri bolluk tanrıçası Anahita’ya taptıkları
bilinm ektedir. Bu inanç O rta Asya’nın tarım la uğraşan
toplum larının büyük b ir çoğunluğunda geçerlidir. "U"
biçim indeki b ir çerçeve içinde yer alan "umur-duman"
modeli yer b itkile rin in , b ir başka deyişle yeryüzünü ve
üzerindeki tüm canlıların ve rim liliğ in i betimlemektedir.
B eyaz fo n "u m u r-d u m a n " k o m p o z is y o n u n u
biçimlendirmekte ve bütünlük niteliğinin altım çizmektedir.
Çarkıfelek modeli ise sekiz köşeli b ir yıldızın içinde
haç biçiminde bir süs ve en ortasında da bir güneş sembolü
taşır. Gök cisim lerine tapınma uygulaması tarım ve
hayvancılıkla geçinen toplum larda çok yaygındır. Bu
toplumlar b ildikleri önemli yıldızlara ekonomik etkinliğin
bellibaşlı işlevlerini vermişlerdir. Tunç çağından bu yana
tekerlek, çember, yıldız ve gamalı haç güneşi betimlemek
için kullanılm ıştır.5
Eski çağlarda yeryüzündeki ateşin kökeni güneşte
arandığı için haç güneşin sembolü olarak kullanılmaktaydı.
Daha sonraki dönemlerde ise insanlar güneşi ve ateşi
tannlaştırmalarmı haç sembolü ile belirtm işlerdir.6
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The next pattern is a "burmaly kerpich" or as it is now
called "kerpich". A concentric rhomb with a loose ringlen
pointing above is inserted into an oval with stepped
edges resembling stairs. Similar patterns are often found
in the ornaments of the Salyr curtains that decorate the
door-way and in some Merv carpet bags. They go back
into the ancient ornaments that are found in some
Jomud, Igdyr, Teke and Salyr floor carpets known as
"darak", "balyk gulogy" and "kerpich" patterns.
In the work "The Türkmen carpet" Gogel F. speaks
about the evolution of a similar ornamental pattern in
the jom ud carpets where taking an example of the
modification of "a climbing shrub" he tries to show a
geometrical development in depiction a real life taking
as a basis different modifications of this ornamental
pattern.
One may agree with the author's opinion concerning
the general thesis that "the same form of an ornamental
m otif is being developed", lt is Gegel's way that "a
prototype of ornaments may be revealed by means of
a gradual analysis" that led us to writing this article.
The pattern indicating stepped edges of geometrical
forms has been known a long time ago. Such is the form
of the classical carpet pattern ("gel"). Three-stepped
form s were w ide-spread th ro u g h o u t southern
Türkmenistan as far back as the Neolithic Age, where
as stepped, saw-shaped ones found on the surface of
Kara-Depe pottery date from the fourth millenium B.C.
The ornament "kerpich" borders a strip with the pattern
"charkhy pelek" from two sides placed in a parallel
direction to each other. Red, dark-red and orange colours
being alternated a rhythmical succession of ornamental
stripes of the same pattern "kerpich" is thus formed
representing rows of repetition. These rows of repetition
and locations of the symbols "Sun-fire" around them
enable us to distinguish certain geometrical forms
reminding mountains on the one hand and ancient
religious structures similar to the towers of Zikkurath10
on the other hand.
Pointed tops of mountains lean against the sky and
this configuration has inspired people to think of their
might and eternity. The forms of the towers of Zikkurath
really imitate the forms of mountains pointed high into
the sky. lt was streams of water falling from the heavens
and mountains as well that farmers considered to be
the cause of their good fortune.
Small ornamental stripes "ok gezi" and "tegbent"
occurring repeatedly are based on the principle of
recurrence that is characteristic of compositional structures
of the Türkmen art.
The composition of the patterns "umur-duman" and
"tegbent" vividly reminds us of a brickwork built with
the aid of pebbles rolled in rapid mountain streams and
used in house-building in m ountainous parts of
Turkmenistan. The pattern "ok gezi" is a slightly modified
* 10 V. Sarianidi, Tajny ischeznuvshego iskusstva Karakumov,
Moscow 1967, p. 12.

circle with four small rays. At present similar ornaments
are believed to be good-luck charms that have magic
power.
Ancient people believed all objects existing in the
Earth to have been linked with heavenly bodies. On this
occount ornamental pictures that give a certain piece
of inform ation may be considered to be a kind of
"pictograms". But there was a certain pecularity in the
formation of "information" rows.
lt consists in a numerous repetition of the same motif.
Such system of repetitions is found in the national art
of embroidery, jewellery, Turkmen folk music, national
games, folk verbal art and narrative literature. This
principle of repetition is found in the composition of
the "umur-duman".
A border of the pattern "umur-duman" is believed
to be a land with a "tree" that has been grown on it.
This "tree" must have symbolized an idea of fertility. The
"three" of the "um ur-dum an" represents patterns
"gochokly dağdan" standing one over the other. By
rising upwards they form an idea of the "tree" with small
cross -and bow- shaped ornaments placed at the bottom
of each "tree". İts tops end in a Isrge double pair of
ringlets. In this way a peculiar idea of the "tree" has been
formed growing to the heavens and linking the earthly
world of people with the cosmos.
Seven spreading branches of the "tree" of our "umurduman" are not accidental and they are sure to be
connected with the Turkmen's superstitions about seven
layers of the sky and the Earth. They symbolize a quantity
of upper and lower worlds. The "tree" has seven branches
from either side on the right and on the left. lt has some
thing in common with a horizontal location of ornamental
stripes of the "umur-duman". Of symbolic is a colourful
depiction of the "tree", lt is only three colours that are
used here : red, dark-red and orange.
In works of the national Turkmen art (national
embroidery) the motif "gochok" is always depicted on
a triangular piece of cloth and sewn in side slits and
lower edges of women's gowns. This motif looks as if it
rose upwards, one pattern growing from the other and
always turning into the "tree" with three, five and seven
branches, lt is hallowed with ornaments-amulets inside
a trunk that symbolize a full-blooded and valuable life
inside the "tree" in the "umur-duman". lt makes the
"tree" look more richly ornamented.
The composition of the "tree" motif that is similar to
the one mentioned above is found in other carpet articles
of the Turkmen people such as borders of carpet bags
(the jomud tribe) pileless bagd (The Tekke tribe) and
doorway curtains of all Turkmen carpet-making groups.
Variants of this motif often decorate lower edges of Salyr
and Ersary doorway curtains. They are ornamented with
high or small depictions of the "tree", they being flanked
with stepped patterns from either side.
Various ornaments are placed at their base such as
small crosses on a long stem, star-like motifs, etc. Though
arış
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Ateş yeryüzüne geldikten sonra artık söndürülmesi
imkânsız olarak algılanmıştır. İnsanlar ateşe saygı duymuş,
ateşte arınm ış ve k e n d ile rin i k ö tü lü k te n onunla
korumuşlardır. Öte yandan ocak, fırın ve maşa gibi ateşle
ilin tili cisimlerde de kutsallık özellikleri görülmektedir.
Tunguş, M o ğ ol ve T ü rkm e n b o yla rı yemeğe
başlamadan önce ateşe b ir tutam yiyecek atmaktaydılar.7
Zerdüştün d ört elemanından b iri de anımsanacağı gibi
ateştir.8
“İlk Çağ Dinî İnançları” adlı yapıtında B. Shyenberg
Hanway adlı b ir gezginin 1740 yılında Hazar D enizi
kıyısında Bakü’ye yakın b ir yerde eski taş tapmaklar
gördüğünü ve bu tapmaklarda içlerinde sürekli ateş yandığı
sanılan 3 -5 metre yükseklikteki taş ocaklarla karşılaştığını
anlatmaktadır.9
"Ç arkı felek" m odeli güneş ışınlarını, yıldızların
parlamasını ve ateşin insan yaşamına g e tird iğ i yararı
betimler. Sönmeyen ateşi göstermek için Türkmen bütün
genç, kadın ve erkeklerin başlıklarının (tyubeteika)
yukarısına (“ depe”) sekiz köşeli yıldızı yerleştirm iştir.
B ir sonraki model ise, bugün “kerpiç” olarak anılan
“burmak kerpiç” m odelidir. Yukarı doğru bakan b ir ok
çevresindeki eşmerkezli halkalar merdivene benzer kenarlı
b ir ovalin içine yerleştirilm iştir. Benzer modeller kapılarda
kullanılan Satir perdelerinde ve kim i heybelerde de
görülmektedir. Bu model “darak”, “balık gölü” ve “kerpiç”
olarak ta adlandırılan kim i Yomut, Iğdır, Teke ve Salur
halılarına kadar uzanır.
“Türkm en H alıları” adlı yapıtında F. Gogel Yomut
h alılarındaki benzer süsleme m odellerinin evrim ini
incelerken b ir sarmaşık b itkisin in değişime uğrayarak
g e ç tiğ i e v re le ri ele alm ış, g e o m e trik b iç im le re
ulaşılmasında geçilen aşamalan ortaya koymuştur.
Yazarın “ aynı süs m otifinden evrim lenm e” genel
tezinde belli b ir gerçek payı görülebilecektir. Gogel’in
“süslerin prototipine aşamalı b ir analizle ulaşma olanağı”
bulunduğu savı bizi bu araştırmayı yapmaya yöneltmiştir.
Geometrik form lara basamaklı kenarlar yerleştiren
bu model uzun zamandan beri bilinm ekte ve klâ sik
h a lıla rd a k u lla n ıld ığ ı b iç im iy le “ g e l” o la ra k
adlandırılmaktaydı. Üç basamaklı tü r Türkm enistan’ın
güneyinde N e o litik Çağ'a kadar uzanırken M.Ö. 4000
yıllarında yapılan çömleklerde testere ağzı tipi basamaklara
yer v e rild iğ i görülm ektedir. Kerpiç bezemesi her ik i
yanında çarkıfelek süslerinin birbirlerine paralel olarak
yerleştirildiği b ir şerit üzerinde yer almakta, kırmızı, koyu
kırm ızı ve turuncu renkler kerpiç modelinin yinelendiği
sıralar oluşturmaktadır. Bu sıralar ve içlerine “güneş alev
topu”nun ye rleştirilm esi Zigurat kulelerinde görülen
modelle de ilginç b ir benzerlik taşır.10
Dağların sivri doruklarının göğe yaslanmış görüntüsü
in sa n la rı dağ olarak b ilin e n olgunun gücüne ve
sonsuzluğuna saygı duymaya yö n e ltm iştir. Z igurat
k u le le rin in b iç im i de göklere uzanan dağların b ir
betim lem esidir. Göklerden inen ve dağlardan tarlalara
yönelen su da, ç iftç ile ri dağların v e rim lilik le ilg is in i

1
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düşünmeye doğru itm iş bulunuyor.
“Okgezi” ve “tegbent” olarak adlandırılan ve sık sık
yinelenen daha küçük bezeme ş e ritle ri de Türkm en
sanatının tip ik süreklilik ve yineleme uygulamasının birer
örneğidirler.
"U m u r-d u m a n " ve "te g b e n t" m o d e lle rin in
kompozisyonunu üzerinde verim i betim leyen b ir ağaç
yetişmiş toprak simgelemesi olarak görmek mümkündür.
"Umur-duman1'’daki ağaç simgesi birbiri üzerine bindirilmiş
“goçoklı dağdan” modelini belirler. Yukan doğru çıkarken
her “ağaç”ın altma yerleştirilen ok ve yay bezekleri ağaç
düşüncesini doğrulamakta, yerden göğe doğru uzanan
ağaçla ölümlü hayat ile ölümsüzlük arasında b ir bağıntı
kurmaktadır.
"Umur-dum an"ım ızdaki ağacın yedi dalı olması b ir
rastlantıdan çok Türkm enler arasında yaygın olan yedi
kat gök ve yedi kat yer inancı ile ilg ilid ir. Bu dallar üst ve
alt acunlann sayısını belirler. Ağacın her ik i yanından çıkan
yedişer dal "umur-duman"ın bezeme şeritleri ve onların
yatay konumu ile ilgilidir. Ağacın betimlenmesinde kırmızı,
koyu kırmızı ve turuncu olarak salt üç renk kullanılmıştır.
M illî Türkm en sanatında (oya işlerinde) "goçhok"
m otifi kumaş üzerinde üçgen biçim inde b ir kumaş ile
betim lenir ve kadınların giysilerinde yan yırtm açlann alt
uçlarına d ik ilir. A rdı ardına ve yukarı doğru yükselir
biçimde kullanılan bu m otif üç, beş ya da yedi dallı b ir
ağaca dönüşür. Gelinlerin çeyiz sandıklan içine yerleştirilen
muskalar üzerine de işlenen bu m otif "umur-duman"da
mutlu ve sağlıklı b ir yaşam beklentisini dile getirm ekte,
ağacı daha zengin ve daha süslü kılmaktadır.
Y ukarıda b e lirtile n e benzer b ir ağaç m o tifi
Türkm enler^ heybe kenan bezeklerinde (Yomut), havsız
torbalarda (Teke) ve genel olarak da tüm Türkmen kapı
perdelerinde görülür. Bu m otifin çeşitli değişik tü rle ri
Salur ve E rsari kapı perdelerinin eteklerinde de yer
almaktadır. M otif burada büyük ve küçük ağaçlar biçiminde
olup her ik i yanında basamaklı modeller vardır.
M o tifin uzun gövde üzerine ye rleştirilen haçlar ve
yıldızlar biçim inde tü rle ri de vardır. Bunlar az veya çok
şe m a tik o la ra k su n u lm a kla b irlik te , aynı tip e
indirgenebilmektedir.
Hayat ağacının eski ve modern çiftçiler arasında yaygın
motifinden türetilen bezeklerin kompozisyonu eski tanm
toplumlarının hayat görüşleri ile doğrudan ilg ilid ir.
Yakın Doğu bölgesinin toplum un arasında görülen bu
tü r m itler ve inançlar büyük ölçüde evrensel sayılabilir.
Acun ağacı M iti bunlar arasrnda en yaygını sayılabilir. Orta
Asya’da Kırgızistan’ın Tunç Çağından gelen Saçmak Taş
yazıdan her ik i yanında dörder at bulunan b ir ağaç m otifi
taşır. Baktriya’da bulunan b ir tunç damgaya da karşılıklı
ik i ağaca konmuş ik i kuş kazınmıştır. Birçok uzman bu
m otiflerin eski çağlann düşünüş biçim ini yansıttığı inancını
taşımaktadır.11
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they are presented more or less schematically they
structurally belong to one type.
Ornaments corresponding to the "tree of life" have
been wide-spread among ancient and modern farmers.
There are reasons to believe that the structure of the
composition "tree of life" contains some essential features
of ancient farmers' world outlook.
All landowners' peoples of the Near East are known
to have believed the same myths and legends for these
superstitions were to a certain extent universal.
The myth about the world tree is one of the most
widespread ones. "In Central Asia in the place called
Sawjmaly-Tash (Kirghizia) petroglyphs dating from the
Bronze Age depict a tree and four horses on its either
side. A bronze seal from Baktria depicts two birds sitting
on branches of a tree and facing each other. Many
experts consider that the structure of this depiction
expresses essential features of the ancients' ideas".11
Other authors see "the main sense of the depiction"
in the "tree of life" and believe that it illustrates the myth
about the world tree.
The "tree of life" or "heavenly tree" is a conception
that determines a life model of human societies.
The general sense of this conception lies in the
existence of a gigantic tree sending out its roots deep
into the ground and reaching the sky with its top. İts
main function is that one can climb the tree reaching
the sky and climb down under the ground. The role of
this tree is often performed with plants, mountains,
towers, temples, ropes or stairs.
lt was a rope that Turkmen shamans fancied as the
"tree of life". And in some cases it wae a stick "ore" that
was placed in a jurt for fixing its roof.13
The "tree of life" is one of the bright personifications
of world spiritual culture. Ancient people believed the
tree crown to be connected with the next world where
the souls of the dead were transformed into real nature.14
Toporov V. determines it (the "tree") as a perfect
model of dynamic processes taking place in a vertical
line.
"lt (the conception about the "tree") contains traces
of religious and cosmogonical ideas that have been
reflected in all sorts of texts, in the planning of settlements,
choreography, ritual, games, etc.15
lt should be noted that the existence of the article
"umur-duman" with its somewhat romantic name and
its peculiar composition are not quite accidental, its
amazing ornaments are neither fruit-less nor declarative
but vital, logical and approved, lt has a far broader
function and is satiated with meaningful conteht.
İts unusual composition (a horizontal arrangement
of the ornament, an open composition in the upper
part and a coloured representation) in comparison with
a traditional formation of compositions of the Turkmen
carpet art enables us to speak about deep spiritual
cosmogonical culture of the ancient Turkmen.
The world outlook of the ancients enables us to speak
about complex and highly developed spiritual culture.
But the great thing is that it has exactly been recorded
in the human mind and up to now it presents one of
the most important elements of culture.
The ancient attitude to the world and world outlook
is of cosmic origin and tha t is why every cosmic
phenomenon brings harmony to the cosmic system.

And such units as the man and society do not only
take up their place in space but they themselves make
an analogy of the cosmic structure.
Every object in nature performs its certain function
and takes up a place in the picture of the world that has
been created by people. An ancient Chinese monument
gives such a statem ent: "Objects of one type set each
other in motion". 6
That movement similar to the world cosmic one is
seen in the composition of the "umur-duman". lt is the
image of the mythologicak god of the Sun-Star and its
profound meaning that are used in one row and in one
situation.
The development of the representational row built
on a mythological view is clearly traced in the composition
of the "um ur-dum an". The developed row of the
representational motifs of the "tree of life" such as crossescircles and horn-shaped rhombic patterns are grouped
in one row where the connection of the myth and cult
has been preserved. They are grouped in two parts : the
sky is shown in the upper part whereas the earth with
the tree is represented in the lower one.
Similar structural compositions are found in the
Turkmen carpet art in numerous cases. They are the
"umur-duman", "germech" "due duzlik", "due asmalyk"
and other articles of a ritual nature. Correspondingly to
it their representational/ornamental row is of sacred
nature. They are close to the signs "pictograms" and
were comprehensible in a homogeneous cultural
environment that possessed a traditional well-known
information.
The carpet and its ornaments demonstrate that a
certain order has been realized in old times. "A demand
for an order" is a base of mythological mentality", says
K. Levi-Stross.17
Things made by primitive craftsmen had a special
language. Men of different culture experience difficulties
in understanding both their meaning and ideas they
convey. In our case we can make errors tha t are
characteristic of researchers by ascribing our ideas to
the ancients from the point of view of our times. Having
said that the "umur-duman" is a m onum ent of the
spiritual life of the ancients we shall not sin aqainst the
truth.
The discussed topic is too complex to be solved on
the basis of an analysis of only one ornament. But it
seems to us that it needs a special study in combination
with archeological and ethnographic data. д о

11 V.V. Evsyukov, Mifologia kitajskogo neolita Novosibirsk,
1988.
12 Z.V. Antonova, Ocherki kultury drevnich zemledeltsev
Perednej i Srednej Azli, Moscow 1984.
13 V. Basilov, O perezhitkach totelizma и Türkmen, Ashgabat
1963.
14 N Veletskaja, jazycheskaja simvolika archaichnych ritualov,
Moscow 1978.
15 V.N. Toporov, "O strukture nekotorych sootnosimych
archaichnych tekstov s kontseptsiej" Mirovogo Dereva, Tartu
1971.
16 LS. Lisevich, Literaturnaja mysl Kitaja, Moscow 1979,
p. 35.
1 7 E.V. Antonova, Ocherk kultury drevnich zem ledeltsev
P e re d n e w i S re d n e w A z li, M oscow 1984, p. 29.
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"Umur-Duman"
MAYA DJUMANİYAZOVA

Kim i yazarlar da yaşam ağacı motifinde temel temayı
ve rim lilik kavramına bağlamaktadırlar.
Hayat ağacı ya da göksel ağaç insan toplum larının
hayat b iç im le rin i b e lirle y e n b ir etm en o la ra k
değerlendirilm iştir.12
Köklerini toprağın derinliklerine gönderen ve dallarıyla
göğe uzanan dev ağaç kavramının genel anlamı bireyin
göğe çıka b ile ce ğ i g ib i ye ra ltın a da g id e b ile ce ğ i
düşüncesidir. Bu ağacın rolü genellikle bitkilere, dağlara,
kulelere, tapınaklara, iplere ve merdivenlere verilmektedir.
İp Türkmen şamanlarınca hayat ağacının simgesi idi.
K im i yerlerde de y u rt çadırının orta direği (“ ore”) bu
işlevi üstleniyordu.13
Hayat ağacı spiritüel kültürün b ir betimlemesidir. Eski
top lu m la r ağacın tepesini ru h la rın gerçek doğaya
salındıklan öteki hayat ile ilg ili görm ekteydiler.14
Toporov’a göre ağaç dikey b ir çizgi üzerindeki dinamik
süreçlerin kesin b ir m odelidir: “İnsan inançlarında yer
alan ağaç kavramı törenlerde, oyunlarda, koreografide ve
yerleşim plânlamasında görülen dinî ve kozm ogonik
düşüncelerin izlerini taşır”.15
,,Umur-duman,,ın bu rom antik adı ve kendine özgü
kompozisyonu ile ortaya çıkmış olması bir rastlantı değildir.
İnsanı şaşırtan bezek düzeni de kısır ya da anlamsız
olmayıp hayatın içinden alındığını onaylayan özellikler
taşır, çok ile ri b ir işlevi yerine g e tirir ve anlam dolu b ir
içeriği vardır.
Süslemelerinin yatay bir düzenleme niteliğindeki olağan
dışı konumlan, üst tarafın açık bırakılması ve renkli sunum
Türkm en halı sanatındaki geleneksel kompozisyon ile
karşılaştınldığında bize eski Türkm enlerin derin spiritüel
kozm ogonik k ü ltü rle ri konusunda konuşma olanağını
vermektedir.
Eskilerin evren görüşleri karmaşık ve ile ri derecede
gelişmiş b ir spiritüel kültürün ürünü olarak insan belleğine
yerleşmiş ve kültürün en önemli ögeleri olarak günümüze
kadar gelmiştir.
Bu evren görüşü tüm gökyüzü olaylannm sisteme b ir
harmoni getirmesi nedeniyle kozmik b ir kökene dayanır.
İnsan ve toplum gibi ögeler de uzam içinde yer tutmakla
kalmayıp kozm ik yapının b ir benzeşimini oluştururlar.
Doğadaki tüm nesneler belli b ir işlevi yerine getirirler
ve insanlann yarattığı tabloda belli b ir yer alırlar. Eski b ir
Çin anıtında şöyle b ir tümce yer alıyor: “Aynı tür nesneler
b irb irle rin i devindirirler”.16
Kozmik devinmeye benzer b ir devinme "umur-duman"
m otiflerinde de görülm ektedir. M ito lo jik Güneş Yıldız
T a n rı'n ın taşıdığı derin anlam her şerit sırasında dile
getirilm ektedir.
Bu m itolojik görüşe dayanan şerit sıralannın gelişmesi
"umur-duman" motifinde açıktır. Haçlar, yuvarlaklar ve
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boynuz biçim indeki eşkenar dörtgen m otifler m it ile din
arasındaki bağıntının korunduğu sırada ik i grup biçiminde
yer almaktadır. İlk grupta gökyüzü vardır. Hayat ağacının
konumlandınldığı ikinci grup ise alta oturtulm uştur.
Benzer yapısal kom pozisyonlar T ü rkm e n istan
halıcılığında yer alan "umur-duman", “germeç”, “dü düzlük”
ve “dü asmalık” ile çeşitli törensel halı türle ri gibi başka
b irço k örneklerinde de görülebilm ektedir. Bunların
betim leyici ve bezeyici sıralarına kutsal b ir anlam verilir.
Çizisözcük türüne yakın olan bu dizi töresel yapı içinde
elde edilen b ilgilerin homojen kü ltür ortamını oluşturur.
Halı ve bezekleri eski çağlarda b e lli b ir düzenin
oluşturulduğunu gösterm ektedir. K. Levi-Strouss’un
bildirdiği gibi “B ir düzen isteği m itolojik düşünce yapısının
temelinde yatar” .17
İlkel sanatçıları ürettikleri yapıtlann özel bir dili vardır.
Değişik kültürlerden gelen insanlar bunlann anlamlannı
ve aktarmak istedikleri kavramsal düşünüşü anlamakta
zorluk çekerler. Bizlerin de araştırmacılar olarak eskilerin
düşüncelerini günümüze yansıtma konusunda yanılgıya
düşebildiğim iz bilinm ekteyse de "umur-duman"ın eski
insanlann spiritüel yaşamlanna ilişkin b ir anıt olduğunu
söylemekle yanılmış olacağımıza inanmıyorum.
Ele alınan konu tek b ir bezem enin analizi ile
çözümlenemeyecek derecede karm aşık olduğu için
arkeolojik ve etnografik velilerden de yararlanan özel b ir
araştırma gerekeceği düşünülmektedir.

Kökboya
Prof. Dr. Tuncer Baykara*
Nebâti boyalar XIX. yüzyılın sonlarına kadar, boyacılığın
gelişip yükselmesinde büyük âmil olmuşlardır. Hemen
bütün renklerin b itkile ri olmakla beraber önemli olanlan,
sarı rengi veren cehri ve safran, siyahı veren mazı ve
niyabet kırm ızı rengi veren kökboyadır. Anadolu, Rumeli
ve dig sr yerlerde yetişebilen bu nebâtlardan en önemlisi
ve ik ti sâden gelişeni kökboyadır.1
Anadolu'nun hemen her tarafında yetişen bu nebât,
Batı Anadolu'da bolca bulunan şap2 ile boyacılıktaki
önem ini artırm ıştır. A n tik Philadelphia'nm daha X III.
fyu zyıl başında Alaşehir adını almasını3 şehrin boyacılığına
at'ede biliriz. Osmanlılann ilk çağlannda, Alaşehir'in kızıl
İşinden sancak yaptıklanm ve kırmızı rengin oldukça
çok kullanıldığını biliyoruz.4Alaşehir, Aydın, Bursa, Edirne
ve Larissa Osmanh İm paratorluğu'nun boyahaneleriyle
meşhur şehirleriydi. Evliya Çelebi'ye göre, Alaşehir'de
70, Aydın'da yine o kadar boyahaneye mukabil, İzmir'de,
Basmane civanndan geçen Boyacı deresi etrafında yirm i
boyahane mevcuttu.5 Alaşehir ve Aydın'la berâber büyük
b ir kumaş sanayiine sahip olan Bursa da, Anadolu'nun
boyacılık merkezlerindendi.
İz m ir halılarında, Anadolu ve S uriye'nin ip e k li
dokumalarında, Tesalya ve Makedonya pamuklulannda
parlıyan Edirne veya Türk kırmızısı, Avrupa'da pek büyük
b ir şöhrete sahipti.6Türk kırmızısının esası kökboya olup,
Anadolu ve Rumeli'de geniş b ir kökboya ziraatını da
peşinden sürüklüyordu.
Fazla nem li ve çorak olmamak şartıyla hemen bütün
topraklarda kökboya yetişebilm ektedir.7 XIX. yüzyıl
sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda : "Malatya, S iirt,
Maraş, Diyarbakır, Beyrut, Akkâ, Cebel-i Lübnan, Şam,
Trablus, Ankara, Kayseri, Kângırı (Ç ankırı), Konya,
Isparta, Burdur, Teke (Antalya), Niğde, Teaz, Hudeyde
sancaklarda, Trablusgarb vilâyetinde ve hususîyle Biga,
K a re s i (B a lık e s ir), K ü ta h ya , İz m ir, S aruhan
4 Ü

(Manisa) sancaklarda pek çok ziraat olunur; Zile, Tokat,
Amasya, Köprü kazalannda dahi huda-yı nabit olarak pek
çok yetişir"di.8

* Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
1 Fransızcası: garance, alizari; İngilizcesi madder; Almancası
der Krapp'dır. Buna kızıl kök, kızıl boya, boyacı veya boyacılar
kökü de derler. En yaygını ve batı Anadolu'daki kullanışı kökboya
şeklindedir.
2 Şap hakkında, bkz. Heyd, Histoire du Commerce du Levant
au Moyen-Age, I, II, Leipzig 1885; index.
3 "A laşehir" M addesi, İsla m A n sik lo p e d is i, I,s.292.
4 Aşık Paşa zâde, (Atsız neşri) 129; Neşrî (Unat-Köymen
neşri), I 205; T. Öz, Türk K um aş ve Kadifeleri, 1946 İstanbul, s.
7; "B ayrak" M addesi, İs la m A n s ik lo p e d is i, II,s.416.
5 S e y a h a tn a m e , IX, İstanbul 1935, s. 54, 96, 158.
6 P. Masson, Histoire du Commerce Français dans le L evant
au XVIII siecle, 1911 Paris, s.438, 439; M. Collas, La Turquie en
1861, 1861 Paris, s, 70; S. Atayolu, "Türk Kırmızısı", II Türk
Tarih Kongresi Tebliğleri, İstanbul 1943, s. 720; K. Dirik; Eski ve
Yeni Türk Halıcılığı, İstanbul 1938, s. 39; Hasan Sabri, Boyacılık
Tarihinde Türkler, İstanbul (tarihsiz), s.6,7.
7 "Sm yrne et son com m erce exterieur", J o u rn a l de
Constantinople, s.4421,18 juillet 1864; M. Râsim, Çiftçilik, 13021307 İstanbul-Bursa, II, s. 251'de killi-kumlu, kireçli killi
topraklarda kökboyanın iyi yetiştiğini söyler. Tecrübelere göre
en iyi kök boya toprağı şöyleymiş : Hümüs %5, Kireç %41, kil ve
kum da %27'şer.
8 Hüseyin, Memâlik-i Osmaniyenin Ziraat Coğrafyası, İstanbul
1303, s. 70-71; İbn'ül Cevad Efdaleddin, Coğrafya-yı Umrani, Dersaadet
1316, s. 160'da: Sivas, Mamure-t-ül'Aziz (Elazığ), Bitlis, Halep,
Diyarbakır, Suriye, Ankara, Konya, Kastamonu, Yemen, Trablusgarb
ve bilhassa Aydın ve Hüdavendigâr (Bursa) vilâyetlerinde, yetiştiğini
söyler.Keza; M. Rasim, Çiftçilik, II, 251; Hüsrev, M em alik-i
OsmaniyeninCoğrafyayı Ticârîsi, İstanbul 1302, s. 10; Konya
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nical dyes have played
im p o rta n t role In the
opment of painting until
end of X lX th century.
all colours have certain
however the important
are yellow weed and
that give yellow, Madder
gives arbor vitae and red.
important and economical one of these plants
can grow in Anatolian. Rumeli and other places is

Resim/Picture 1
Köksürgünleri (Rubia tincrorum L.)

'his plant that grows in almost every part of Anatolia
has increased its importance in painting together with
alum2 that is widely found in western Anatolia. The
painting skills in the city has led antique Philadelphia
get the name of Alaşehir3 in the beginning of Xlllth
century.4 As for as we know, in the first times of the
Ottomans, flags were made from the crimson valley of
Alaşehir and red was widely used as a colour. Alaşehir,
Aydın, Bursa, Edirne and Larissa were the cities that were
famous for their dye-houses in the Ottoman Empire.
According to Evliya Chelebi in Alaşehir and Aydın
there were 70 dye-houses and in İzmir, around Basmane
along Boyacı river there were 20 dye-houses.5 Bursa,
like Alaşehir and Aydın, was one of the dye centers of
Anatolia with its textile industry.
Edirne and Turkish red shining in the Carpets of İzmir,
Silk clothes of Anatolia and Syria and cotton clothes of
Taselya and Macedonia was quite famous in Europe6
the essence of Turkish red was Madder and it was being
followed by a vast madder agriculture in Anatolia and
Rumeli.

(Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerin
Boyanması, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Küçük Sanatlar Sanayi Bölgeleri ve Siteleri
Genel M üdürlüğü Yay., Ankara 1991, s.62)

Madder can grow in almost all types of soil if they
are not very humid and arid.7 By the end of the XlXth
century in the Ottoman Empire "In the provinces of
Malatya, Siirt, Maraş, Diyarbakır, Beyrut, Akkâ, Cebel-i
Lübnan, Şam, Trablus, Ankara, Kayseri, Kângırı (Çankırı),
Cony, İmpart, Burdur, Teke (Antalya), Niğde, Teaz,
Hudeyde, in Trablusgarb and Biga Savare (Balıkesir,
Kütühya, İzmir, Saruhan (Manisa) people are involved
in agriculture of madder. Even in counties of8 Zile, Tokat,
Amasya, Köprü madder is grown.
Cultivation of Madder, Rubia tincotrum9 in Latin, is
very hard and expensive.10 Firstly, the acres called dyeacres should be smut five or six times even more and
the stones in the soil must be sorted out. The
smoothness11 of the roots affects the quality of madder.
After the acres are separated into lines of 100-120 cm
wide with a distance of 40 cm in between, Madders are

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

* Ege University, Faculty of letters.
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kökboya
PROF. DR. TUNCER BAYKARA

Lâtince a dı" Rubia tinctorum "9 olan kökboyanın ziraatı
oldukça ağır ve dolayısıyla masraflıdır.10 Evvelâ, boyalık
denen tarlaların beş altı defa, hatta daha fazla sürülmesi,
top ra kta ki taşların iyice ayıklanm ası lâzım dır. Zira
kökboyanın kalitesine tesir eden âm illerden b iris i de
köklerin düzgünlüğüdür.11 Tarlalar, 100-120 cm. eninde
ve aralannda 40 cm. kadar boşluk bulunan uzunlamasına
şeritlere aynldıktan sonra ik i yolla kökboya dikim i yapılır:
Ekme veya fide dikimi. Genellikle hububata benzer şekilde
ekim i yapılırsa da; bu türde çekirge afetine açık oluş
19
sakıncalıdır. Birçok yerlerde bunun yerine, fidelerinin
dikim i tercih edilmektedir.13 En iyisi olduğu için ik i senelik
kökboyadan alman tohum lar, sıcak yerlerde Şubat ile
M art başında, serin yerlerde de Nisan'da toprağa verilir.14
Fideler ise, yastıklarında b ir sene kadar kaldıktan sonra,
kışı ılıman geçen yerlerde Kasım, Aralık; soğuk geçen
yerlerde ise M art'ta herbir dönüme 400 kadar dikilir. B itki
yeşillendikten sonra, yabancı otlar ayıklanıp birkaç kere
çapalanır. Ekim ayı sonlannda boşluklardan alınan toprakla
fidanlar tamamen örtülür. Bu suretle bitkinin sap ve dallan
arkadan gelen yılda kök haline gelir. Bu örtme işi senede
ik i defa, İlk ve sonbahar1da yapılır. Şayet tohum alınmak
istenirse, örtm e işi ilkbaharda yapılmaz. Bu nebâtın
gövdesi yonca kadar gıdalı olduğu gibi, tohumlan da kışın
ine klerin pek sevdikleri b ir yem dir.15 Ayrıca, bunun
satılması, ağır ziraat masraflannı kısmen karşılayacak b ir
kazanç temin eder.16
B itki geliştikçe kökün portakal rengi, kırmızıya döner.
Genel olarak kırm ızı olan bu nebât, toprağın terkibine
göre san, pembe ve başka renklerde de olabilmektedir.17
Bu değişme ku ra k y ılla rla h a fif topraklarda; sulak
i o
topraklarla yağmurlu senelerden daha çabuk olur. Bu
değişikliğin süresi üç ilâ altı senedir.19 Kök üretim i Mayıs
ayında başlar, Temmuz1da en yüksek seviyesine varır,
Eylül'e ve hatta yağmursuz mevsimlerde Ekim 'e kadar
devam eder.20 Sıcak yerlerde, kurutm ak için güneşin
sıcaklığı ye te rli olduğu halde, soğuk yerlerde bu iş
finnlarda yapıldığından, kökler topraktan mümkün olduğu
kadar geç çıkanlış21 Çıkanlan kökler, yıkanır, temizlenir,
sıcak yerlerde açık havada, soğuk yerlerde fırınlarda
kurutulur.22 Ertesi yıla da bırakılabilen mahsulün yaz ve
kış olarak ik i devresi va rd ır/3 B ir dönüm ortalama olarak
10-20 kantar (564, 495 - 1128, 991 kg) kö k hasıl
etm ektedir.24 Ortalama b ir kökboya mahsülüne yapılan
9c
masraflar, satış değerinin yansı kadardır.
Kökboya yukarda da zikrettiğim iz gibi, Anadolu'nun
hemen her tarafında yetişebilmekteyse de, en iyisi ve en
meşhuru Bakır Kasabasının m ahsûlüdür.26 Kırkağaç
yakınındaki bu kasabanmkinden başka Manisa, Akhisar
ve Gelenbe'nin kökboyası da en iyiler arasındadır. Kıbns,
97
Karaman ve Suriye'ninkiler ise düşük kalitelidirler. Diğer
taraftan Şam yöresi ve Kıbns'ta üretilen kökboyanın miktan
da azdır. XIX yüzyıl ortalarında Şam çevresinin ortalama
üretim i 200.000 okka (256.989 kg), Kıbns'ınki de 350.000
okka (449.030 kg) idi. Elde edilen kökboyalar, Manisa,
Kırkağaç, Akhisar, Kayacık, Dem irci, Gediz, Şaphane,
Gördes, Karahisar ve Balıkesir'den kara; Alaçatı, Sakız,

Karaman (Güney Anadolu yalılan), Rodos, Kıbns, M id illi,
90
Suriye ve Yunanistan'dan deniz yoluyla İzm ir'e g e lir ,
Kökboya ticaretinin en mühim ve yegâne merkezi İzm ir
ş e h rid ir.29 A yrıca B e yru t'ta da, çevre m ahsûlünün
on
Avrupa'ya gönderildiği bazı muameleler yapılıyordu .

Vilâyeti Salnamesi, 2. defa, 1286 (1870), s.88-122; A. Synvet, Tr ait e
de Geographie
Generate de I'Empire Ottoman, 1872 Constantinople, s 190'Journal
de Constantinople, 1648, 28 Aout 1861, "Garance"; A. Hamdi, Usul-ü
Coğrafya-yı Sagir, 1288 İstanbul ve M. Rüşdü, Coğrafya-yı İstatistikî,

1311 İstanbul'daki kayıtlar önemsizdir.
9 A. Heilbronn-S. Akdik, İspençiyari Nebabat, İstanbul 1940, s.
117; Kuve-Mehmet Ali, İlm-i Nebabat, İstanbul 1291, sil, 524, 525;
10 M. Collas 1861, s. 171; aynı müellif, La Turquie 1864, Paris
1864 s. 210; Kökboya ziraatının usulü, M. Rasim II, s.249-263'de daha
tafsilâtlı olarak anlatılmıştır.
11Journal de Constantinople, 4413, 8 juillet 1864 "Smyrne et son
commerce exterieur".
12 M. Collas s.1861,173; 1864, s.218'Journal de Constantinople,
4421, sadece ekim usulünden bahseder.
13 M. Collas 1861, s.173; 1864 s.218, M. Rasim, II, s.261,262.
14 M. Rasim, II, s.253-260; C. Scherzer, Smyrne, Leipzigl880 (fr),
113, Mart; Journal de Constantinople, s.4421, Nisanı zikrederler.
15Journal de Constantinople, s.4421; M. Rasim, II, 260.
16 F. Rougon, Smyrne, 1892 Paris, s. 115.
17 M. Rasim, II, s.251; M. Hikmet, Coğrafya-yı Umranî, Dersaadet
1312, s. 56.
18Journal de Constantinople, s.4421.
19Journal de Constantinople, s.4421 ve M. Rasim, II s.258, 259 3
sene, M. Collas 1861, s. 173 ve Hüdâvendigâr Vilâyeti Salnamesi, 4.
defa 1290, s. 135, 4-5 sene, C. Scherzer (fr), s.113 ise 5-6 yıl derler.
20Journal de Constantinople, s.4421; Scherzer (fr), s.113.
21 M. Rasim, II, s.263.
22 M. Rasim, II, s.263; M. Collas 1864, s.218.
23 M. Collas 1861, s.173.
24 C. Scherzer (fr), s.113; M. Rasim, II, 263'de : 3. yılda bir
dönümden vasati 850 okka (1090, 503 kg) mahsûl alındığını söyler.
25Journal de Constantinople, s.4421.
^ J o u rn a l de Constantinople, s.4413; M. Collas 1861, 272; C.
Scherzer (fr) s.113.
27 M. Collas 1861, s.\72Jou rn al de Constantinople, s.4413.
28Journal de Constantinople, s.4413' deki bu isimler aynı zamanda
dahilî kökboya ticaret merkezlerini de bildiriyor. Büyük Menderes
vadisinde bu ziraat, bir parça Nazilli dolaylarında vardı. 1856'larda
buradan İzmir'e 1300 kantar (73.384 kg); 1860'larda ise 80 ton kadar
nakledildiği tahmin edilmekteydi; Journal de Constantinople, s.771,
15 fev. 1857; H. Clarke, Report on the taraffic ofSymrna, London 1860
s. 24;
29 Journal de Constantinople, s.4413; J. L. Farley, The Resources
of Turkey, London 1862, s. 44; Aynı müellif, Turkey, London 1866,6264; M. Collas, 1861,172.
30Journal de Constantinople, s.4413; J. L. Farley, The Resources,
s.44'de İzmir'den 1857'de 301.065; Beyrut'dan ise 30.580 Sterlinlik
ihracatı zikreder.
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Madder
PROF. TUNCER BAYKARA

planted by two ways. Sowing or planting seedlings.
Although it is generally planted like crops, this makes
the acre conducive for the disaster of grasshoppers.12
In many places, planting seedlings is preferred
instead.13 Seeds taken from two year madder, which is
the best, are planted into the soil in February and March
in warm places, and in April in cold places.14 Seedlings
are planted in forms of 400 units for each hectares in
March if the weinters are cad, in November and
December if winters are warm, After the plant becomes
green froeign plants and weeds are seperated than it is
hoed for several times. Saplings are completely covered
with the soil taken from the gaps, at the end of October
In this manner, the stem and branches of the plant
become roots. This covering process is performed twice
a year, in spring and autumn. In case it is reouired to
take seeds, covering is not done in spring. The body of
this plan is nourishing, and its seeds can be used for
feeding cows.15 Moreover, the sales of this plant, makes
profit to partly meet the heavy agriculture expenditures.16
As the plant grows, the root's color turns to orange,
red. This plant which is generally red can be yellow, pink
or any other color,17 depending on the type of soil. This
change happens faster in kurak years, in light soil, than
it is in wet soil, in rainy years.
The change takes
threetosiy years.19 Root production starts in may reaches
climax in july and goes untill September and even
October in rainless seasons.20 Altough the temperature
of sun is enough for drying in warm places, the roots
are taken out of soil as late, as possible since this is done
in furnaces in cold places.21 The roots taken out are
washed cleaned and dired in open air in warm places,
in furnaces in cold places.22 The product which can be
left to the following year as well has two stages, summer
and winter.23 In one period, an average amount of (564,
495 - 1128, 991 kg). Madder can be produced.24 The
expenditure on an average madder product costs the
half of its sales price25 .
As mentioned above, madder can grow in everypart
of Anatolia but the best and the most famous madder
is the product of Bakır county.26 Other than this county
near Kırkağaç, the madders of Manisa, Akhisar and
Gelenbe are also among the best. Madders of Cyprus,
Karaman and Syria are of low quality.27 On the other
hand, the amount of madder produced in Şamand
Cyprus is also low. In the midst of XlXth century the
average production of şam, and Cyprus were (256.989
kg) and (449.030 kg) respectively. The madders obtained
are brought to Izmir 28 by high way from Manisa,
Kırkağaç, Akhisar, Kayacık, Demirci, Gediz, Şaphane,
Gördes, Karahisar, Balıkesir and by ships from Alaçatı,
Sakız, Karaman (Southern Anatolia Coast), Rodos Cyprus,
Midilli, Syria and Greece. The one and only center for
madder trade is İzmir.29 Moreover, in Beirut, products
to be sent to Europe also go through a similar process30.
The madder product that comes to İzmir with hemp
bales of 2,5-3 kantars before exportation is generally
arış w m n
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blended. The blend of Bakır, Alaçalı and Midilli products
is accepted to have "Bakır" quality. The blend made by
exual amounts of Şaphane and Karaman products is
then added a certain amount of Cyprus product, However
all the others can be exported alone other than the
Cyprus product which is of low quality and must be
added to a blend.31 Both blended and separate madders
are compressed in forms of squate bales of 6,5-732
ka ntars by steam o r h y d ro lic m a c h in e s .33
Exportation of this plant was made in XVIIIth century
from İzmir which has long been the center of madder
trade. As of I 787-1 789, in İzmir holding half of the
Madder exportation of the Empire, the value was
amounting to 1.6%.34 In these centuries, Iran, Syria and
Eastern Anatolia goods dominating the trade in İzmir,
have been channelized to another road so the foreign
trade volume of İzmir has decreased and only products
of Anotolia could be exported. Madder has been an
im portant factor particularly in the formation of the
trade in İzmir and Turkey which is dominated by Anatolian
local products.
The most im p o rta nt purchaser of madder was
England35 that had the greatest weaving and textile
industry but madder did not grow in England. With the
seeds brought from Anatolia, planting seedlings is
preferred. The seeds taken from two year madders which
are the best, are planted in the soil in February and
March in warm places and in April in cold places. 400
seedlings are planted in each hectares, in March in places
with cold winter and in November and December in
places with warm winter. After the plant becomes green,
foreign weed and grass is seperated and the plant is
hoed for several times. A significant madder agriculture
had developed in Italy with the soil taken from the gaps
at the end of October.36 In the middle of XlXth century,
Madder was ranking third after crops and silk in the
foreign trade of Ottoman Empire. In 1860, mader was
ranking second with 7.8%37 after crops amounting to
54.7%, in the exportation of the Ottoman Empireto
England Approximately 90% of the madder exported
from İzmir were exported to England, Austria, France
and America on a 3% basis and to Rumeli on a 1%38
basis. Of course, these amounts can vary from year to
year. For example, in 1857, exportation was made to
England, Russia and Austria, on a 94%, 2.2%, 1.1%
basis respectively. The rest has gone to various other
countries.39 90% of the madder exportation in the
O ttom an Empire was being performed from İzmir
harbour.
We know the amount of this exportation for 1851 1872 and the fllowing years.

kökboya

PROF. DR. TUNCER BAYKARA

Dahilden 2,5-3 kantarlık kenevir balyalarla İzm ir'e
gelen kökboya mahsülü ihraçdan önce um um iyetle
harman edilir. Bakır, Alaçatı ve M id illi m ahsûllerinin
harmanı "B akır" kalitesi addedilir. D em irci, Gördes,
Şaphane ve Karaman mallarından eşit miktarlarda alınarak
yapılan harmana biraz da Kıbrıs'ınkinden katılır. Ancak,
kalitesi çok düşük olup, mutlaka b ir harmana katılması
gereken Kıbrıs mahsûlünden başka diğerleri yalnız olarak
oı
da ihraç edilebilirler. Gerek harman edilmiş, gerekse
ayn ayn duran kökboyalar, buhar veya hidrolik makinelerle
6,5-7 kantarlık32 dörtgen balyalar halinde sıkıştınlır.33
Ötedenberi kökboya ticaretinin merkezi olan İzmir'den,
bu nebatın ihracatı X V III, yüzyılda da yapılıyordu. İpek,
pamuklu, bakır vs. nin izm ir ticaretini kapladığı bu yıllarda,
kökboya ihracatı gerilerdeydi. 1787-1789'da, İmparatorluk
kökboya ihracatının yarısını yapan İzm ir'de ancak %1.6
gibi b ir değere sahipti.34 Bu asırlarda İzm ir ticaretine
hâkim olan İran, Suriye ve Doğu Anadolu m alları XIX.
y ü z yılın ik in c i çeyreğinden itib a re n başka yola
çevrildiğinden İzm ir'in dış ticaret hacmi daralmış ve sadece
Anadolu m ahsûllerini ihraç durumuna düşmüştür. İşte
bilhassa Anadolu mahalli ürünlerinin İzm ir ve Türkiye
ticaretinde ön plana geçmelerinde ilk olarak kökboyayı
görüyoruz.
Kökboyanın en önemli akcısı devrin en mühim dokuma
sanayiine sahip olup kendisinde de kökboya yetişmiyen
oe
ingiltere idi. Anadolu'dan götürülen tohumlarla Fransa
ve İtalya'da büyük b ir kökboya ziraatı gelişm işti. Lâkin
Anadolu kökboyasmın kalitesi bunlardan daha üstündür.36
XIX.yüzyıl ortalannda, kökboya, Osmanlı dış ticaretinde,
hububat ve ipekten sonra geliyordu. 1860 yılında, Osmanlı
Devleti'nin İngiltere'ye ihracatında kökboya, %54.7 tutan
hububat'dan sonra %7.8 ile İkin cid ir.37 İzm ir'den ihraç
edilen kökboyalarm ortalama olarak %90'ı İngiltere'ye,
Avusturya, Fransa ve Amerika'ya, %3'er ve Rumeli'ye de
qo
%1'i gidiyordu. Pektabi bu m iktarlar yıldan yıla değişiklik
gösterebilirler. Meselâ 1857'de ihracatın %94'ü İngiltere'ye
%2.2 Rusya'ya, %1.1 Avusturya'ya, kalanı da çe şitli
memleketlere gitm iştir.39 Osmanlı İmparatorluğu kökboya
ihracatının ortalama %90'ı İzm ir limanından yapılıyordu.
1851-1872 ve sonraki yıllara ait yer yer, bu ihracatın
m iktarını bilmekteyiz.
Bunlar da şöyledir:
1851-20.736 b.40
1852,15.750 b.41
1853-11.261 b.
1854-13.075 b
1855-15.351 b.
1856-20.575 b
1857-23.931 b.

1858-26.807 b.
1859-28.800 b.
1860-25.131 b.
1861-25.429 b.
1862-17.323 b.42
1863-7.115 b.
1864-7.437 b.

1865-7.891 b.
1866-7.987 b.
1867-7.516 b.
1868-8.362 b.
1869-8.112 b.
1870-8.376 b
1871-9.755 b

1872-11.322 b.43
1881-1.135 b.44
1889-91.730 kg45
1891-321 b.46
1901-61.399 kg47

Ayrıca; 1851'de 7.470.000 kg; 1852'de 5.670.000 kg48;
1857 de 6.330.000 kg veya 117.383 kantar (6.626.221 kg)49;
1858'de 187.603 kantar (10.590.11O)50; 1859'da 200.000
kantar (11.289.916 kg) veya 11.000.000 kg51; 1860'larda
7.500 ton 52; 1861'de 127.713 kantar (7.209.345 kg)53 gibi
değerleri de biliyoruz. Gerek balya miktarlanndan, gerek

bu değerlerden, kökboya ihracatının en yüksek seviyesine
1859'da ulaştığını görüyoruz. Bu yılda İzm ir ihracatında
kökboya %31.6 gibi b ir hisse ile b irin ci idi. 1851 yılında
%22 ile, 1855 yılında ve 1858'de %22.2 hisseyle ilk sırada
olduğu gibi, - bildiğim ize göre -1852-1862 arasında ikinci
ve üçüncü sırada yer değiştirm iştir.541862'den sonra 5-8
sıraya ve aşağı yukan %4'lük b ir hisseye sahiptir. 1873 ve
bilhassa 1881'den sonra ihracattaki önemi hiç denecek
dereceye inm iştir.53

31Journal de Constantinople, s.4413.
32 Balyalann ağırlıklannın tesbiti için, 40 nolu nota bakınız.
33 Journal de Constantinople, s.4421; C. Scherzer (fr), s.113.
34 P. Masmon, Histoire... XVIII, s. 554.
35 Journal de Constantinople, s.705, 26 Mai 1856.
36 Journal de Constantinople, s.4421.
37 J. L. Farley, The Resources, s.94.
38 Journal de Constantinople, s.4421.
39 X. Heuschling, I'Em pire de Turquie, Bruxelles 1860 s.
208; 1851 yılında ise : İngiltere %96.4; Avusturya %3.2 ve pek az
da Fransa hissedardır. Journal de Constantinople, s.399, 19 Sept.
1852.
40 Journal de Constantinople, s.399'da 20.736 balya olarak
verilen miktan, X, Heuschling, s.l28'de 7.470.000 kg addediliyor.
Buradan her balya'nın 360,24 kg olduğu çıkar. Zaten C. Scherzer
ve Journal de Constantinople, balyalann 6-7 kantar olduğunu
söylerler. Bunlar ise : kantarı, Collas, Georgiades'in verdiği
56.532 ve 56.360 kg olarak almayıp, D evlet Salnâm esi, 1325, s.
427'deki rakamlarla 56.44958 kg kabul edersek, 338.697-395.147
kg olur. Ancak her yıl ihraç edilen balyalann ağırlıklan çeşitlidir
: 1857'de 276 kg, 1859'da 392 ve 1862'd 314 kg olarak görüyoruz.
Bu sebeple, bunlan kg'a çeviremedik.
41X. Heuschling, 128'deki 5.670.000 kg'ın 360 kg'lık balyalara
taksiminden.
42 1853-1862 arası, Journal de Constantinople, s.4421.
43 Ch. Scherzer, Smyrne (Alm) Wien,1873 levha 4,1863-1872
arası.
44 D. Georgiades, Smyrne, Paris 1885, s.183.
45 F. Rougon, s.116,1625 kantar.
46 V. Cuinet, Turquie d'Asie, III, s.430.
47 İzmir Ticaret ve Sanayi Odalan İstatistiği, İzmir 1319,
48 X. Heuschling, s. 128.
49 X. Heuschling, s.208, J. L. Farley, The Resources, s.44,
94.
50 J. L. Farley, The Resources, s.44, M. Collas 1861, s.172.
51 A. Suavi, Türkiye 1288, Paris, s. 5; Aynı müellif, Türkiye
1290, Paris, s. 29; ve naklen : Hasan Fehmi, Coğrafya-yı S ın aî
ve Ticarî, İstanbul 1307, s. 178; Aynı müellif, Coğrafya-yı Z iraî,
S ın a î ve Ticarî, Dersaadet 1311, s. 66; Mehmed Hikmet, s. 56;
İbn'ül Cevad Efdaleddin, s. 160.
52 H. Clarke, s.24.
53 Tasvîr-i Efkâr Gazetesi, 13 Rebi'ül evvel 1279.
54 1855'e ait olanı Ceride-i H avadis, 780, 5 Receb 1272'den;
verilen yüzdeler doğruluğuna emin olduklarımızdır. Meselâ
1857'e ait olan da, kuruş, frank ve sterlinle verilen değerlerle,
%11.5, %12 %12.3 gibi rakamlar elde ediliyor ki, bu sene kökboya,
kuru meyveler ve palamutdan sonra 3' üncüdür.
55 Meselâ 1871'lerde %3.2 ile 7. sırada yer alır. 1881'de ise
ancak %0.1'lik bir hisseye sahiptir.
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The amounts are as follows:
1851-20.736 b.40
1852,15.750 b.41
1853-11.261 b.
1854-13.075 b
1855-15.351 b.
1856-20.575 b
1857-23.931 b.

1858-26.807 b.
1859-28.800 b.
1860-25.131 b.
1861-25.429 b.
1862-17.323 b
1863-7.115 b.
1864-7.437 b.

1865-7.891 b.
1866-7.987 b.
1867-7.516 b.
1868-8.362 b.
1869-8.112 b.

1872-11.322 b.43
1881-1.135 b.44
1889-91.730 kg45
1891-321 b.46
1901-61.399 kg47

Kökboya (Rubia tincrorum L.)
Madder (Rubia tincrorum L.)
(R.Karadağ Arşivi'nden).

1870-8.376 b
1871-9.755 b

Moreover, among the other values qe know are:
7.470.000 kg48 in 1851, 5.670.000 kg in 1852, 6.330.000
kg49 or 6.626.221 kg in 1857, 10.590.1 10 kg50 in 1858,
11.289.916 kg51 or 11.000.000 kg in 1859, 750052 tons
in 1860, 7.209.345 kg53 in 1861. The bail amount and
these values show us that, the madder exportation has
reached the climax in I 859. That year, Madder was
ranking first with a share of 31.6% in the exportation of
İzmir, lt was again lanking first in 1855 and 1858 with
shares of 22% and 22.2% respectively. As far as we know
it hasrankend second and third54 between 1852-1862.
After 1862 it has ranked 5th-8th and had a share of 4%.
In 1881 and especially after 1881, its significance in
exportation has decreased almost down to zero.55
it can be said that madder cultivation has no trace
and memory today.56 The most im portant agriculture
of Anatolia in the middle of the XlXth century has lost
its importance to a great extent after 25 years. As can
be seen in the exportation amounts, this has been a
gradual fall, A nevv attempt has been made to increase
I
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the amount of exportation about 1872, even in 188157.
However, the collapse has become more rapid after this
1881.58 There are many reasons to this collapse. English
textile industry was short of cotton during the American
civil war and this was more important than the issue of
madder. In these years, a general compaugn has been
opened to encourage cotton agriculture in Anatolia. As
of 1861, one kantar of madder produced in Bakır was
250 kuruş and the same amount of Kırkağaç cotton was
390 kuruş.
The decrease in the price of madder which is a
product of 3-6 year period of labour- and cotion which
has become more significant are the causes of the
agricultural vasiaties.59 In the early of 19th century, the
madder fiekls of Tesalya and Macedonia in Rumeli left
their places to cotion and tobacco.60
There's no doubt that, the explaration of madder
and the economical price of alizain dye are also some
other factors of the decrease in the price of madder.

Kökboya

PROF. DR. HACER BAYKARA

Kökboya ziraatı için, bugün hiç b ir iz ve kalıntı ihtiva
etm ed iğ i s ö y le n e b ilir.56 A nadolu'nun X IX. yü zyıl
ortasındaki bu en mühim ziraate hemen b ir çeyrek yüzyıl
geçince öne m in i b üyü k ölçüde k a y b e tti. İh ra ç
miktarlarında da görüldüğü gibi bu düşüş kademeli olmuş,
1872'ye doğru,
hatta 1881'de yeni b ir hamle yapmak
rn
istemiştir. Ancak bu tarihten sonra gittikçe hızlanan b ir
rn
çöküş gösterm iştir. Bu düşüşün sebepleri çeşitlidir.
Amerikan iç harbi sırasında, İngiliz, dokuma sanayii pamuk
sıkıntısı çekiyordu ki bu boyadan da önemliydi. Bu yıllarda,
Anadolu'da pam uk zira a tin i teşvik iç in um um î b ir
kampanya açılmıştır. 1861 yılında, Bakır malı kökboyanın
kantarı 250 kuruş iken, Kırkağaç pamuğunun aynı miktarı
390 kuruştu. Üç ilâ alti senelik yorucu bir emeğin mahsülü
olan kökboya fiatınm gerilem esi, pamuğun ise önem
kazanması, bu sahaların ziraat değiştirm esinin başlıca
â m ili oldu.59 Daha önce XIX. yüzyılın ilk yarısında
Rumeli'de Tesalya ve Makedonya'nın kökboya sahaları
yerlerini tütün ve pamuğa bırakmışlardı.60 Kökboya fiatinın
düşmesine şüphesiz sentetik "kökboyanın" keşfi (1869)
ve alizarin boyalarının daha iktisadî oluşu da çok tesir
etm iştir. Kökboya fıatları b ir ara 1872'ye doğru yükselir
gibi oldu. Fakat 1877'de Bakır malı kökboya 100 kuruşa
düşmüş, pamuk ise 360 kuruş civarında bulunmuştur.
Ö nceleri 200.000 kantarlık (500.000 lira lık ) ihraç
zamanları hasretle anılır, hâlen (1890 yılları) ihracatın
5.000 liraya düştüğüne yakım lırken 61; 1905'lerde 5000
lira lık ihraç zamanı dahi gıptayla yâdedilir olm uştur.62
Anadolu yerli halkının ve Osmanlı fabrikalarının kullanması
; nihayet nefâset ve dayanıklılığı kökboyayı ve ziraatını
devâm ettiremedi.64 Kimya sanayiinin öldürdüğü bu ziraatı
bugün belki hatıra kabilinden de olsa bulm ak imkânı
yoktur. Cehrî, mazı ve safran mevcudiyetlerini kökboyadan
daha uzun müddet devâm ettirmişlerdir. Kökboyanın Türk
kırm ızısına katılan rengi, eski T ü rk halılarında ve
kumaşlarında hatıra olarak parlıyacaktır.
1. Kökboya ziraatı ile ilg ili olarak 1845-46 yıllarındaki
durumu yansıtan, Temettüat tasniflerinde dikkate değer
b ilg ile r bulunm aktadır. Bu tasnif yakında kullanım a
açıldığından, üzerinde yeni yeni a yrın tılı çalışm alar
yapılabilm ektedir. Bu belgeler arasında konya şehriyle
ilg ili olarak verilen bilgilerde, kökboya ile ilg ili b ir kayıt
vardır.
Buna göre Konya Şehrinde, Şeyh Akm an Çavuşoğlu
Cemaatı M ahallesi sakinlerinden, 8. sıradaki Belvan
(=Pehlivan)-A li'nin oğlu Mustafa'nın, aslında hizm etkar
olduğu kaydedilm iştir. Fakat em laki arasında şu kayıt
v a rd ır:
"Kök boyalık, dönüm: 0.5; A ltm ış senesinde zer
olm ağla altm ış yedi senesinde hasılat alınacağı"
(Başbakanlık Arşivi, Temettüat Tasnifi, nu: 10264).
Öteki kayıtlara göre 4-5 senede hasılat alınabilirken,
anlaşılıyor k i Konya yöresinde, daha verim li ve bol ürün
elde e dilm e k iç in kök-boya, top ra kta ye di sene
kalabiliyordu:: 1844 yılından 1851 yılına kadar.
2. Boya, XIX. yüzyıl ortalarında, Türk ülkesindeki en

önem li ziraat çeşitlerinden b irisid ir. 1858 ta rih li ünlü
Osmanh Arazi Kanun-nâmesi, bu e tk ili ziraatın izle rini
taşım aktadır. Çünkü m irî arazinin boş b ıra k m a y ıp ,
üzerinde ekilebileceği sayılan, d ö rt önemli ziraat türü
arasında "boya" bitkisi de bulunmaktadır (9. madde) : Bu
madde aynen şöyledir:
"Ziraat ve hırâsate kabiliyeti olan arazi-i emîriyeye her
dürlü şey, yani buğday ve arpa ve pirinç ve boya ve
hububat-ı saire ekilür ve icar veyahud iare ile ekdirülür
ve mahlulât faslında beyan olunacak i'zar-ı sahîheden b iri
tahakkuk etmedikçe ta til olunamaz."
Görülüyor ki, kökboya ziraatı, XIX. yüzyıl ortalarında,
gıda ile ilg ili üretim in dışında, fakat onlar derecesinde
önemli b ir ziraat idi. mw

Resim/Pictures
Cehri (Rahamnus petiolaris Boiss)
Cehri (Rahamnus petiolaris Boiss)
(R.Karadağ Arşivi'nden).

i --------------------------------------------------------------------------56
Hamid Sâdi (Selen) 1925'lerde Aksaray, Amasya ve Sivas
taraflarında yetiştirildiğini söyler, İktisa d î Coğrafya, Türkiye,
İstanbul 1926, s. 162; Hasan Sabri de "huda-yı nâbit" olarak
rastlandığını zikreder.
Kökboyanın dahil olduğu nebâtî boyalar, 1881 yılı Türkiye
ihrâcâtında 7.055.383 kuruşluktu. Aynı yıl boya ithalâtı ise
6.940.249 kuruştu ve bu yıl, 1878'den bu tarafa boya ihracatının
fazla olduğu tek yıldır. Sonraki yıllarda ihraç, ithalatın 1 /4'üne
düşmüştür. Osmanlı İmparatorluğu ticaret-i hariciye istatistikleri,
tarihsiz İstanbul (1296-1300 arası).
58 Karesi Vilâyeti Salnâmesi, 1305 (1888) s. 6 7 : "Mukaddemâ
Balıkesir Havâlisinde kökboya ve alçiçek ziyade zer olunmakta
idiyse de Avrupaca revâcı tenâkus edilince işbu ziraât-ı nafıa
terk edilmiştir".
59 1862-72 Pamuk-kökboya fiatlan, Scherzer'in Almancasında
Levha I ve 4'de vardır.
60 Journal de Constantinople, s. 4413; M. Collas, 1861, s.170,
171.
61 A ydın Vilâyeti Salnâm esi, 10, defa, 1304, s. 375; 13, defa
1307, s. 713, H. Fehmi 1307, s. 179, 1311 s. 66; Ibn'ül Cevad
Efdaleddin, s. 160.
62 Cevad Sami-Hüsnü, Nevsâl-i, İktisad, İzmir 1323, s. 44.
no
H üdavendigâr Vilâyeti Salnâm esi, 12, defa, 1301 (1884),
s. 287, M. Collas, 1864, s. 218.
OA
Hasan Fehmi bu düşüşün başlıca sebebinin, çiftçilerin
ziraatına itina etmemesi ve köklerin ağır çekmesi için hileye
başvurmaları olduğunu söyler. Coğrafya-yı Sın aî ve Ticarî 1307,
s. 179:1311, s. 66.
ar ı ş I V 11 9 9 8

Madder
PROF. TUNCER BAYKARA

The prices of madder had tended to increase in 1872
on madder in there charts about Konya city. According
but, by 1877, the price of madder produced in Bakır
to the register, madder was capable of staying under
city, decreased to 100 kuruş and the price of cotton also
the soil of 7 years in Konya although 4-5 years in the
decrease to 360 kuruş.
other places.
People in 1905's were pleased by the export
2) Dye was one of the most im portant type of
days61 costed 5000 Lira62 a ltho u gh they were
agriculture in Turkey in the middle of 19th century. 1858
co m p laining th a t am ount of e xp o rt in I 890's.
famous Ottoman Law of Land has the trace about this
Neither the durability of maseks nor the usage of
important type of agriculture because dye was one of
Ottoman factories63 could manage to help the agriculture
the four type of agriculture of the public land. The related
of madder.64 It's now impossible to find this agriculture
article is such:
which had killed by chemical industry. Yellow weed,
"Bran, beat, rice and dye shall be planied to the land
arbour vitae and saffron agriculture managed to survive
which
is proper for agriculture and the plantation cant
in contraction with madder. The Turkish carpets and
be suzed until it is declared".
fabrics will be a reminiscent of the color of madder
As can be sun, the madder agriculture was one of
mixed in Turkish red.
1)
In the profit arrangement clarts, there're significant the most important type of production in the middle of
varres of madder agriculture in 1845-46. There're registers
19th century although it was not someting about food. д о

e r b a у e a n
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imran Baba*
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk halılarının
ildiği zengin müzeler vardır. Ancak, sadece
halı ve diğer dokuma örneklerinin korunduğu ve
seslend ği müstakil müzeler pek azdır. Bu sayılı
mü. elerden biri de Azerbaycan'ın başkenti Bakü
şehrinde yer alan L atif Kerimov Müzesi’dir.
Atatürk Kültür Merkezi Genel Sekreteri ve
Dergisi Genel Koordinatörü İmran Baba,
ralık ayında, halıları ile ünlü bir Türk
■erbaycan'daydı. Zengin halı koleksiyonuna
sahip Latif Kerimov Müzesi’ni de ziyaret eden Sn.
Baba, Müze müdürü Dr. Rüya Tagıyeva’dan müze
hakkında bilgi aldı.

Resim/Picture I
Müzeden b ir görüntü

İmran Baba: Sn. Tagıyeva, Azerbaycan’da sadece halı
ve diğer dokuma ürü nle r için b ir müzenin teşekkül
e ttirilm iş olması takd ire şayandır. M üzenizin nasıl
kurulduğu hakkında bize bilg i verebilir misiniz?
Rüya Tagıyeva: Halı dokumacılığına büyük önem
veren Azerbaycan halkı hemen her bölgede halı dokur.
1967 yılında böylesine önem verilen b ir sanat dalma ait
müstakil b ir müzenin oluşturulmasının kaçınılmaz olduğu
görülmüş ve Bakanlar Kurulu karan ile Müze kurulmuştur.
Eski Şehirde Cuma Camisi’nin içinde, Azerbaycan
Halısı ve Halk T atbiki Sanat Devlet Müzesi adı ile ilk
tem eli atılan müze hemen eski halıları ve dokumaları
toplamaya başladı. Bugün N eftçiler Caddesi’nde, eski
Lenin Müzesi’nin ikin ci ve dördüncü katlannda bulunan
müze, 1994 yılından itibaren ise, Azerbaycan’ın ünlü
ressamı Latif Kerimov’un adı ile anılmaktadır.
îmran Baba: Azerbaycan halı sanatının köklü b ir
geçm işi olduğunu ve zengin örn ekle ri bulunduğunu
biliyoruz. Koleksiyonunuzda kaç eser vardır ve bunlar
nasıl toplanır?
Rüya Tagıyeva: Evet, Azerbaycan halı sanatı, kökü
tarihin derinliklerine uzanan eski b ir sanat dalıdır. Küba,

Şirvan, Bakü, Kazak, Karabağ ve Gence zengin halı
örnekleri sunan, birer ekol haline gelmiş merkezler olup,
her ekolün çok sayıda farklı m otif ve kompozisyonu vardır.
19. Y ü z y ıla ka d a r b ö lg e d e sadece k ö k b o y a
kullanılmaktaydı. Daha sonra, Avrupa’dan gelen anilin ve
diğer boyalar bu geleneği biraz kırm ış olmakla birlikte ,
halen büyük ölçüde kökboya kullanılmaktadır.
Azerbaycan’ın bu zengin örneklerinden müzeye
toplanmaya çalışılmaktadır. Şu an müzede 6.000 havlı ve
havsız (palas, cecim, kilim , şedde, zili, verni, sumak)
dokuma ve yan ürünleri vardır. Ancak bunlardan sadece
700’ü sergilenebilmektedir. Yılda b ir kez sergideki ürünler
d e ğ iş tirile re k , daha çok sayıda eser ilg ile n e n le re
sunulmaya çalışılır. Aynca, Müze zengin koleksiyonu ile
Türkiye, Fransa, İngiltere, İran, Irak, Hollanda, Nepal,
Hindistan, Polonya gibi otuzdan fazla ülkede sergi açmış
olup, te klif edilen her sergi imkânını da değerlendirmeye
çalışmaktadır.
Halılar, Müze’ye satın alma yoluyla gelir. Müze’nin
gelirine göre her yıl belli b ir m iktar halı alınır. Bu halılann
" * Atatürk Kültür Merkezi Genel Sekreteri
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An İnterview

eîfss 0'
atıf Kerimov Museum
Im ran Baba*
There are rich museums in various parts of the
world where Turkish carpets are exhibited. Yet few are
the independent ones that collect and display solely
?ts and other weaving products. One of these rare
turns is the Latif Kerimov one at the City of Baku,
tal of Azerbaijan.
Secretary-General of Atatürk Culture Centre and
erat Coordinator of the review Arış, Mr. İmran Baba
last December in Azerbaijan which is a Turkish
untry known with its carpets. Visiting also the Latif
Kerimov Museum endowed with a rich collection of
carpets, Mr. Baba had an interview with Dr. Rüya
Tagıyeva, manageress of the museum.

İmran Baba: Dear Tagıyova, it is
wonderful to note that a museum was
established solely for carpets and other
textiles in this country. Could you inform
us how it was established?
Dr. Tagıyeva: The Azerbaijan people
who are fond of carpets weave them in
almost all parts of the country. Since it
was found that the establishment of an
independent museum was an absolute
must in such an im portant field, the
Council of Ministers resolved in 1967 for
its creation.
Inıitially it was named the Azerbaijan
State Museum for Carpets and Applied
Popular Arts and established within the
Cuma Mosque in the Old City. The Museum started
immediately thereafter to collect old carpets and textiles.
Having moved to the second and fourth floors of the
former Lenin Museum on the Neftçiler Street, it was
renamed in 1994 as Latif Kerimov to perpetuate the
name of the renowned Azerbaijanian painter.

1
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Resim/Picture 2
Müze'den bir görüntü
A view from the museum

* Secretary-General of Atatürk Culture Centre

Latif Kerimov Müzesi Müdürü Rüya Tagiyeva ile Bir Sohbet
İMRANBABA

Müze’ye alınma koşulu, uzmanlarımızın olum lu onay
vermesidir. Uzmanlarımız, gelen halinin analizini yaparak,
ta rih in i, malzemesini ve tekniğini belirler. Buna göre,
halinin müze koleksiyonuna katılması kararlaştırılır.
Koleksiyondaki en eski halı, Bakü civarına ait olan,
X V III. Yüzyılda dokunmuş, “Hile-Afşan” ve “Hile-Buta”
olarak anılan ik i halıdır.
İmran Baba: Halı, korunm ası en zor objelerden
biridir. Müze’de koleksiyonu korumak için özel yöntemler
uygulanıyor mu?
Rüya Tagiyeva: Öncelikle müzeye gelen halinin b ir
envanteri yapıldığını söylemek isterim. Envanter kayıtlan
tamamlanan halinin fotoğrafı çekilerek, grubuna uygun
b ir depoya yerleştirilir. Her grubun kendine ait b ir deposu
vardır. Kazak haldan deposu, Küba halıları deposu gibi.
Böylece halılann kanşması önlenir. Halılann korunması

t t k

,

için mümkün olduğunca dikkat gösterilir. Depolar her yıl
ilaçlandığı gibi, rutubeti önlemek için özel m akinalar
kullanılır ve bahar aylannda halılar havalandırılır.
İmran Baba: Sn. Tagiyeva, Azerbaycan geleneklerine
bağlı, bu gelenekleri yaşatmaya kararlı b ir ülke. Halı da,
bu güzel insanların hayatının b ir parçası olmuş. Tahmin
ediyorum ki, halı ile ilg ili efsane ya da rivayetleriniz de
vardır. Bize b ir örnek verir misiniz?
Rüya Tagiyeva: Diğer T ürk ülkelerinde olduğu gibi,
Azerbaycan’da da halıcılıkla ilg ili pek çok rivayet vardır.
Bunlardan b iri Şah Abbas ile ilg ilid ir. Rivayete göre, Şah
Abbas gençliğinde b ir kızı sevmiş, ancak, kızın annesi ve
babası Şahlığın b ir sanat olmadığını ve Şah Abbas’ın b ir
sanat dalını öğrenmesi gerektiğini söylemişler. O da halı
dokumasını öğrenmiş.
İmran Baba: Verdiğiniz b ilg ile r için çok teşekkür
ediyorum, д о

I

Resim/Picture 3
Boynuz motifli Karabağ halısı
Karabağ carpet with horn pattern

Resim/Picture 4
Karabağ cecimi
Karabağ sunshade
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An Interview With Rüya Tagiyeva, Manageress Of Latif Kerimov Museum
IMRAN BABA

Imran Baba: We know that the Azerbaijanian folklore
arts have a considerable past record and that you have
brilliant examples of them. How many pieces exist in
your collection and how you put it together?
Dr. Tagiyeva: Yes, the Azerbaijanian carpet-weaving
art is a branch dating back to time immemorial. In fact,
Küba, Shirwan, Baku, Kazak, Karabağ and Gence are
centres that have become famous centres offering a rich
variety of samples offering quite different patterns and
compositions. Only vegetal dyes were used until the
end of nineteenth century. Though the aniline and other
dyestuffs coming from Europe had somewhat weakened
this tradition, the vegetal dyes are still the main colorants.
The museum spends a great effort to gather samples
of this rich traditional art. At the present time, the
collection has 6.000 pieces of tufted and tuftless textiles
and their by-products (Runners, kilims, prayer rugs,
sunshades, windbreakers, roofers and curtains). We are
able, however, to exhibit only 700 of them today and
we change the exhibited collections once a year to offer
a larger number of items to the interested visitors.
Furthermore, the museum organised exhibitions in more
than thirty countries including France, India, Iran, Iraq,
Nepal, Netherlands, Poland, Turkiye and United Kingdom.
All efforts are made to evaluate the requests received.
The carpets are acquired to the Museum by way of
purchase. A certain number of units are added to the
collection according to the budgetary means. The
condition for purchase is a favorable report by our
experts analysing the carpet intended to be bought and
determining their age, material and weaving technique.

The oldest items in our collection are a Hile-Afshan
and a Hile-Buta carpet woven near Baku in eighteenth
century.
Imran Baba: The carpets are among the most
difficult objects to be preserved. Do you apply special
methods for protecting your collections in the Museum?
Dr. Tagiyeva: Td like to say first that a thorough
inventory of the carpet is made when it arrives, followed
by its photographing and placement in the appropriate
storage reserved for the same category. Each category
has a separate storage room such as Küba carpets, Kazak
arış I V/ 1 9 9 8

Resim/Picture 5
19. Yüzyıla tarihlendirilen b ir Bakü zilisi
A Baku windbreaker dated to nineteenth century

carpets, etc. in order to avoid
a confusion. A great care is
exercised to preserve the carpets.
Storerooms are fumigated every
year, m oisture is kept at a
constant level and all rugs are
aerated in the springtime.
Imran Baba: Dr. Tagiyeva,
Azerbaijan is a tradition-bound
country intending to maintain
these traditions. And the carpets
have become a part of the lives
of your people. I trust that you
have legends concerning them.
Could you give us an example?
Dr. Tagiyeva:
M any
legends surround the carpetry art in our country like in
all other Turkish ones. The legend I will tell you has to
do with Shah Abbas. He was reported to have fallen in
love with a beautiful lady in his younger days. When her
hands was asked for, her parents had replied that being
a shah was not a profession and that he should have a
career before marrying her. Thus he learned carpetweaving.
Imran Baba: Thank you for the information that
you gave.

Latif Kerimov Müzesi Müdürü Rüya Tagiyeva ile Bir Sohbet
İMRAN BABA
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Resim/Picture 6
19, yüzyıla tarihilendirilen Karabağ'da dokunmuş
ejder m otifli verniden detay
Detail from a Karabağ roofer from nineteenth century

Resim/Picture 7
Müzenin en eski parçası, 18, yüzyıla
tarihlendirilen ve "Hila-Buta" olarak
adlandırılan halı
M

rl*ll

"Hila-Buta/' oldest piece dated to
eighteenth century of the Museum
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Resim/Picture 8
Karabağ'da dokunmuş Kerem ile Aslı halısı
Kerem and Aslı carpet woven in Karabağ

Resim/Picture 9
Hayat ağacı motifli bir Tebriz halısı
A Tebriz carpet bearing the life tree pattern.

An Interview With Rüya Tagiyeva, Manageress Of Latif Kerimov Museum
İMRAN BABA

Resim/Picture 11
19, yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı resim li Tebriz halısı
Pictorial Tabriz carpet from late nineteenth or
early twentieth century

Resim/Picture 1O
19, yüzyıl sonundan b ir Şirvan halısı
A Shirvan carpet of late nineteenth century

Resim/Picture 13
Geometrik motifli Kazak halısı
Kazak carpet w ith geometrical patterns

Resim/Picture 12
Karabağ'da dokunmuş Hüsrev ile Şirin halısı
Hüsrev and Şirin carpet from Karabağ
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Mira Mehmethanova*
Türkiye Türkçesine Aktaran : Aljira Topalova** O ldukça eski ve zengin b ir kü ltü re sahip olan
Azerbaycan, Doğu’nun gelişm iş ülkelerinden b irid ir.
Pamukçuluğun ve hayvancılığın yapıldığı bu ülkede,
özellikle koyunculuğun gelişm esi için g erekli ortam
sağlar m ıştır. Azerbaycan faunası ve florasında geniş
yaylalar, başı karlı dağlar, kum lu sahiller, bol bereketli
bağlar dikkati çekmektedir. Vatanımızın zengin doğası,
ye şil çimenlikleri, pınarlarının ve çaylarının bol sulu olması
hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
Halk sanatının en zengin türü olan halıcılığın ortaya
çıkması ve yerleşmesinde koyun yününün iyi olması önem
taşın
Atalarımızın hayatında büyük yeri olan halı, zamanla
estetik ölçülerle dokunmuş ve pekçok ülkeye yayılarak
ün kazanmıştır. Eski devirlerde atalarımız, kamış, ağaç,
hayvan derisi gibi basit görülebilecek nesneleri kullanarak
eşyalar yapmış ve onlara fonksiyonellik kazandırmışlardır.
Bu emek sonucu, Azerbaycan halk sanatının zengin tarihi
doğmuştur.
Dokumacılık, insanlığın en eski keşiflerindendir. Yapılan
arkeolojik kazılar, Azerbaycan halıcılık .sanatının eski
devirlere dayandığını gösterir. Klâsik edebiyatın ve sözlü
halk edebiyatının ürünlerinde, bu topraklarda üretilen
hah ve hah ü rü n le ri hakkında b ilg i v e rilm iş tir.
Azerbaycan’ın rengârenk tabiatının tüm g ü ze lliğ in i
kendinde toplayan bu halılardaki boyalann tükenmeyen
zenginliği, bezemenin tekrarlanamaz yaratıcılığı ve estetiği
halılara farklı b ir özellik kazandırır. Azerbaycan’ın en eski
ve halk arasında en yaygın sanatı olan halıcılık, halkın
manevî hayatım ve estetik zevkini bariz bir biçimde sergiler.
Azerbaycan halı sanatının tarihî gelişim ini gösteren
belgeler çok azdır. Ülkenin doğa şartlan bu dalın gelişmesi
için ortam hazırlam ıştır. Eski Manna, Atropatena ve

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

Albanya devletlerinde halıcılık ve dokumacılığın başka
sahalan ile de meşgul olunmuştu. Alban tarihçisi Moisey
Kalankaytuklu A ğvan T arihi kitabında Azerbaycan’ın
kuzey bölgelerinde ipek kumaşlar ve rengârenk halılar
dokunduğunu kaydeder. A yrıca, H em çi’nin Sasani
hüküm darlığı devrinde saray imalathanesinde dokunan
kıym etli taşlarla süslenmiş ipek halılar hakkında b ilg i
verir. Bu bölgede yaşayanlar, tunç devrinde, II. binde
halıcılıkla meşgul olmuşlardı. Tarihî kaynaklara göre, orta
asırlarda Azerbaycan, doğunun havlı ve havsız halı üretim
merkezlerinden b iri olarak kabul edilirdi. X. yüzyıla ait
(982) Hududü’l Alem isim li b ir el yazmasında, Azerbaycan
şehirlerinin, özellikle Muğan’ın çuvalları ve kilim le ri ile
meşhur olduğu b e lirtilir.
Ünlü tarihçilerden Ebu Cafer Muhammet Taberi (839923), Araplar tarafından saraydan alınmış olan nakışlar
arasında altın ve gümüş ile bezenmiş halılar hakkında da
bilg i verir.
XI. yüzyılda, Azerbaycan klâsik edebiyatında halı
tasvirleri, Gatran Tebrizî, Nizamî Gencevî, Hakanî ve
Şirvanî’nin eserlerinde görülür.
X III.
yüzyılda Doğu’yu gezmiş ünlü Venedikli seyyah
M arko Polo halılardan şu şekilde söz etm ektedir:
“Azerbaycan’da dünyaca ünlü halılar, kılıç kılıfla rı ve
kumaşlar vardır.”
Günümüze ulaşan en eski Azerbaycan halısı X III.
yüzyıla aittir. Türkiye, Konya’da korunan, m otifli Şirvan
halısı ilg in ç kompozisyonu ile dikkat çeker. X III-XV.
yüzyıllarda, Avrupa ve diğer ülkelerin tüccarları hediye
ve satış amacıyla Azerbaycan’dan halı ve halı ürünleri
g ö tü rd ü le r. XV. yüzyıldan itib a re n ünlü A vrupa
ressamlarının tablolarında Azerbaycan halı tasvirlerine

*
Azerbaycan Halısı ve Halk Tatbiki Sanatı Devlet Müzesi** ** Gazi Üniversitesi Sosyal B ilim ler Enstitüsü,
Müdürü
Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi

M ira M eh m eth anova*
Azerbaijan that has a historical and rich culture is one
of the developed countries of the East. In this country
of cotton production and animal-husbandry, the
necessary environment has been provided for developing
sheep-breeding. The wide valleys, snowy mountains,
sandy beaches, prosperous mountains are quite imminent
in the fauna and flora of Azerbaijan. The rich nature of
our country, its green hills and rivers full of water have
contributed to the development of animal husbandry.
A good quality of sheep wool is im portant in the
emerging and establishment of carpet weaving which
s the richest national art.
Carpets which had a crucial place among the lives
of our ancestors. Was woven with aesthetic criteria by
time. This was spread among many countries and became
famous. Our Ancestors, in Old centuries have made
objects by using the simplest things such as sugar cane,
tree, animal skin etc. They have provided them with
functionality. As a result of this effort the rich history of
the Azerbaijan public art has emerged.
Weaving is one of the oldest explorations of mankind.
Archeological excavations made, show that Azerbaijan
art of weaving dates back from the old centuries. In the
examples of classical literature and oral public literature
inform ation is given about the carpets and carpet
products of Azerbaijan the infinite richness of the dyes
in these carpets which have all the beauty of colorful
nature, unique creativity and aesthetic of ornaments
attribute of different characteristic to carpets. Carpet
weaving, the oldest and the most spread art among the
public, exposes the moral life and aesthetic taste of the
public clearly.
There are a few documents showing the historical
development of Azerbaijan art of carpet weaving. The
natural conditions of the country has created the
conducive environment for the development in this field.
In the old Manna, Atropatena and Albanya States, people
have been interested in other fields of carpet weaving,
as well. Noisey Kalankaytilu, Alban historian, says in his
book (Ağvan History) that silk fabric and colorful carpets
were woven in the northern regions of Azerbaijan.
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M o re o v e r, he
gives in fo rm a tio n
about the silk carpets
e m b ellish ed w ith
p re c io u s stones,
woven in the palace
Manufacturing
w o rksh op , in the
Sasani State period.
The residents of this
region have dealt
with the art ofcarpet
w ea vi n g in ll.
Thousand in the
bronze
age.
A ccording to the
historical sources. In
the middle centuries Azerbaijan was accepted as one
of the most important in the east for carpets with and
w ithout nap. In an inscription named Hududü'l Alem of ;
Xth century (982) it is stated that, the cities of Azerbaijan
particularly Muğan is famous for its sacks and rugs, j
Ebu Cafer Muhammad Taberi (839-923) one of the
famous historians, gives information about the carpets
decorated with gold and silver among the embroideries
taken from the palace by the Arabs.
In the Xlth century, carpet descriptions in Azerbaijan
classical literature were found in the works of Gatran, j
Tebrizi, Nizami Gencevi, Hakani, Şirvanî.
In the XIIth century, the famous vagabond Marco
Polo from Venice, who had travelled the East, talks about
the carpets as such. "There are world famous carpets,
sword cases and fabrics in Azerbaijan."
The oldest Azerbaijan carpet that has reached our
day belongs to Xlllth century. Şirvan carpet with motives
that has been woven in Konya, Turkey is significant for
its interesting composition. In Xlllth - XVth centuries the
*
Curator of Azerbaijan State Museum for Carpets and
Applied Popular Crafts.

Azerbaycan'da Halıcılık Sanatının Gelişimi
MİRA MEHMETHAVOVA

rastlanır. Ünlü Hollândalı ressam Jan Van Eyck “ Keşiş
2. Gence-Kazak halı türleri; Gence, Kazak gruplanna
Van der Pale Madonnası” adlı eserinde Azerbaycan’ın
ayrılır.
Küba bölgesinin Zeyve halısını tasvir etmiştir.
3. Karabağ türü; Karabağ, Şuşa, Cebrail ve Nahçivan
XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren halı ustaları ipek
gruplanna aynlır.
halıları dokurken altın ve gümüş ipleri, değerli taşları
4. Tebriz türü (Iran Azerbaycanı); Tebriz ve Erdebil
kullanmaya başladılar. Halılar hakkındaki eski kaynaklar gruplanna aynlır.
genellikle XVI-XIX. yüzyıl haklan hakkında bilg i veriyor.
Kuba-Şirvan türü haklan, geometrik m otifleri ve inceliği
Azerbaycan’da h a lıc ılık sanatı ö z e llikle , X V I-X V II.
ile farklılık arzeder. Şirvan halılannın kompozisyonu çok
yüzyıllarda Safaviler devrinde çok gelişmiştir. Bu devirde
sayıda göllerden meydana gelir. Hav yüksekliği 4-7 mm.
o
T e b riz , E rd e b il, Şamahı, Gence ve B erde h alı
olan halılarda I dm ’de 40x40 ya da 55x55 ilm ek vardır.
dokum acılığın m erkezleri id i. Bundan yüzyıllar önce
Genellikle ortalama 1.30x2.10 m. büyüklükte olan halılar,
Şirvan, Karabağ, Abşeron, Küba, Kazak, Gence, Şuşa,
bazen 10-15 m2, nadir olarak da 20 m2dokunmuştur.
Talış’da dokunan ve estetik değeri, kalitesi ve tekniğine
Gence-Kazak türündeki halılar, diğerlerine nazaran
göre seçilen halılar şimdi dünya müzelerini süslemektedir.
daha sade olup, büyük, geom etrize edilm iş b itkis e l
Bütün dünyada Kafkas haklan olarak tanınan havlı ve
m otiflerle bezelidir. B irbirine zıt renklerin kullanıldığı bu
havsız hakların çoğunu Azerbaycan halıları oluşturur.
halılar, Kuba-Şirvan grubundakilere oranla daha küçük
Azerbaycan h a lıları, XIX. yüzyıldan itib a re n dünya
boyutlarda dokunmuştur. 3-10 metrekare büyüklükteki
müzelerinde, pazar ve fuarlarda başan ile sergilenmektedir.
bu halılarda hav yüksekliği 7-11 mm., I dm2'ye düşen
1928 yılında Azerbaycan C um huriyeti’nin kararı ile
düğüm sayısı ise 30x30 ya da 35x35’dir.
“Azerbaycan H alı B irliğ i” ku ru lm u ştu r. Bu b irlik ,
G enellikle orta büyüklükte olan Kazak halılarının
Azerbaycan’ın fa rklı bölgelerinde kurulm uş olan halı
boyutlan 1.40x2.50 ya da 1.60x0.70 m.dir. Orta sıklığı biraz
fabrikalarını birleştirerek, onlara rehberlik etmektedir.
kaba olur. Gence halılanna oranla daha küçüktür. Karabağ
Halk sanatını geliştirm ek amacı ile Bakü’de teknik sanat haklarından ise, göl kompozisyonunda ye rle ştirilm iş
okullan açılmış, dernekler kurulm uştur. Bu teknik sanat bitkisel m otifleri ile farklılaşır.
o k u lla rın d a ve d e rn e k le rd e h a lı d o ku m a c ılığ ı
Karabağ grubundaki havlı ve havsız halılar genellikle
öğretm ektedir. Ülkem izde halı dokum acılığı, üretim
büyük olup, 2-20 m2 ya da 25-30 m2 ölçüleri arasında olur.
birliğine dönüşmüştür. Dokunan halılar dünya ülkelerine
Nahçivan ve Lenkeran haklan da bu gruba benzer özellikler
ihraç edilmektedir.
gösterir.
E. Hüseyinzâde isim li Azerbaycan Devlet Medeniyet
Bitkisel m otifler Tebriz haklannda karakterini kazanır.
ve G üzel Sanatlar Ü n iv e rs ite s i’nde D oku m acılık
Tebriz halılarının m erkezini gen e llikle z a rif b ir göl
Fakültesi’nin Dekoratif Tatbiki Sanat Bölümü’nde halıcılık
doldurur; onun kenarları bitkisel m otiflerle bezelidir.
üzerine uzmanlar yetiştiren bu okuldan başka, Azerbaycan
Zili, cecim, şedde, verni, sumak v.s. havsız dokumalar
ilim le r A kadem isi’nin M im a rlık ve Güzel Sanatlar kendilerine has özellikleri ile havk haklardan farkklaşırlar.
Enstitüsü’nde halıcılığın teo rik ö zelliklerini hazırlayan
Bilinmektedir ki, “S” m otifi su kültü ile ilgilidir. Azerbaycan
Dekoratif Sanat Şubesi de faaliyet göstermektedir. Sözü
halıcılık sanatında 90 çeşit Buta m otifi yaygındı.
edilen halı ve halı ürünleri sadece dekoratif b ir özellik
Bu eski ve güzel sanat eserlerim izin korunm ası ve
taşımaz; onlann, halkın hayatında büyük önemi vardır.
sergilenmesi için Azerbaycan Halı ve Halk Tatbiki Sanat
Yüksek havlı halılar yere serilmiş,havsız halılar ise
Devlet Müzesi, 1967 yılında Bakü’de açılmıştır, mw
duvara asılm ıştır. Halı ürünlerinden, sandık yerine
kullanılan çuval, mefreş, hurcun, orken, yeherüstü, yorgan,
döşek, giyişi, erzak ve ev eşyalan gibi b ir takım ihtiyaçlan
koymak için hurç gibi kullanılm ıştır. B elirtm ek gerekir
ki, Azerbaycan’da dokumacılık kadınlann mesleğidir ve
bu sanatı kendilerinden sonra gelenlere öğretmektedirler.
Halı dokumak her ne kadar çok zorsa da, dokuyucu
kadınlar bu sanatı sevmiş ve severek icra etm işlerdir.
E skilerin dediğine göre, Küba, Berde ve Şuşa’daki her
kadın dokum acılığı b ilird i. Evlenen kadm lar, hah
takımlannm hazırlanmasına katılmak zorundaydı.
Bu dönem halılarının hazırlanmasında ressam ve
nakkaşlar önemli ro l oynamıştır. Azerbaycan halıcılık
sanatı, tekniği ve estetik kalitesine göre dörde ayrılır:
Kuba-Şirvan, Gence-Kazak, Karabağ ve Tebriz . Bunlar
da aşağıdaki gruplara ayrılır:
I.
Kuba-Şirvan halı tü rle ri; Küba, Şirvan, Bakü
gruplanna ayrılır.
^
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Art Of Carpet Weaving and its Development In Azerbaijan
MİRA MEHMETHANOVA

merchants of Europe and other countries have taken
carpets and carpet products together w ith them for
selling them somewhere else or as presents. After the
XVth century we see Azerbaijan carpet descriptions on
the paintings of famous European artists. Famous artist
of Holland, Jan Van Eyck has described the Zeyve carpet
of Azerbaijan's Küba region on his work named "Madonna
of Priest van der Pale"
Starting from the second half of the XVth century,
the carpet makers began using golden and silver threads
and precious stones. Old sources about carpets generally
give information about XVI-XIX century carpets. Art of
carpet weaving in Azerbaijan has developed especially
in the period of Safavis. In the same period, Tebriz,
Erdebil, Şamahi, Gence and Berde were centers for carpet
weaving. Carpets woven in Şirvan Karabağ, Abşeron,
Küba, Kazak, Gence, Şuşa, Talış, are now decorating the
world's Museums. With their aesthetic values, quality
and technique.
Azerbaijan carpets make up the majority of the carpets
with and without nap which are known as the Caucasian
carpets throughout the world. Azerbaijan carpets have
started to be exposed in the museums, exposed and
fairs of the w orld, after XlXth century. In 1928,
"Azerbayjan Carpet Association" has been founded with
the resolution of the Republic of Azerbaijan. This
Association unites the carpet factories established in
various places of Azerbaijan and provides them with
guidelines. In order to develop the art of carpet weaving,
technical art schools have been opened and associations
have been founded in Baku. These technical schools of
art and associations have been teaching the art of carpet
weaving. In our country, carpet weaving has become a
union of production. Woven carpets are being exported
to other countries of the world.
Other than, E. Hüseyinzade Azerbaijan
State Civilization and Fine Arts University,
Textile Faculty, Department of Decorative
Applied Arts training experts of carpet
weaving, there is Azerbaijan Academy of
Science, Institute of Architecture and Fine
Arts, Branch of Decorative Arts teaching
the theory of carpet making. The said
carpets and carpet products are not only
famous for their decorative characteristics,
but at the sometime they have importance
in the lives of the people.
High napped carpets are spread out on
the ground, napless carpets are hung on
the wall. Sacks and similar things used as
boxes were being used to store the
necessary things like clothes, food etc. We
should express th a t weaving was the
profession of women in Azerbaijan and they
thought this art to their successors. Although weaving
was quite difficult. Women loved this art and they
performed eagerly. Old people say that every women
in Küba, Berde and Şuşa know how to weave. Girls
getting married had to join the preparation works of
their carpets.
Artists and decorators had an important role in the
preparation of the carpets of this period. Azerbaijan art
of carpet weaving is divided into four groups in terms

of their technical and aesthetic quality: Kuba-Şirvan,
Gence-Kazak, Karabağ and Tebriz. Their subgroups are
as such:
1. Kuba-Şirvan carpet types. They have Küba, Şirvan,
Bakü groups.
2. Gence-Kazak carpet types. They have Gence, Kazak
groups.
3. Karabağ type. lt has Karabağ, Şuşa, Cebrail and
Nahcivan groups.
4. Tebriz type (Iran Azerbaijan) lt has Tebriz and Erdebil
groups.
Kuba-Şirvan type carpets are different for their
geometric motives and thinness. The composition of
Şirvan carpets are made of numerous lakes. In carpets
with a nap height of 4-7 mm, there are 40x40 or 55x50
10Ops. In I dm2. Carpets which are generally 1.30x2.10
m. big are woven 10-15 m 2 and rarely 20 m 2.
Gence-kazak type carpet are simpler plainer and they
have big, geometrical plant motives. Contrasting colors
are used in these carpets and they are of small dimensions
with respect to the Kuba-Şirvan group. In these 3-10
rn2 big carpets nap height is 7-11 mm and number of
loops for 1 dm 2 is 30x30 or 35x35.
Kazak carpets with medium size have dimensions of
1.40x2.50 or 1.60x0.70 rn. lt is smaller than Gence
Carpet. Karabağ carpet sare different for their plant
motives in the lake composition.
Napped and Napless carpets in Karabağ group are
generally big with size of 2-20m2 or 25-30 m2. Nahçıvan
and Lenkeran carpet also have similar characteristics
with this group.
Plant motives gain their character in Tebriz carpets.
In the centre of Tebriz carpets, usually there is a lake,
and plant motives around the lake.

Napless weaving examples like zili, cicim, verni, sumak
are different from napped carpets w ith their unique
characteristics, lt is well known that the motive's is
related w ith the concept and culture of water.
In Azerbaijan carpet art 90 Buta motive was commonly
used.
Azerbaijan Carpet and Public Practice Art State
Museum has been opened in Baku in 1967 for conserving
and exhibiting these old and beautiful works of art.
rn*
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S erap Leloğlu-Ü nal*
B iz T ü rk u lu s u o la ra k
geçm işim izle, ta rih im iz le g u ru r
duyuyoruz. Uzun yıllar yaylak-kışlak
düzeni içinde hareke tli b ir hayat
yaşadık; şehir medeniyeti kavramı
bugün için yaylak-kışlak sisteminin
b ir göstergesidir. Bu h a re ke tliliğ i
“nomad kültür” ya da “mongol kültür”
olarak anlayan yanlış yorum layışlar
çoğunluktadır. Yan göçebe oluşumuz
yani onlardan farklılaştığımız noktalar
n e d e n iy le k im i ç e v re le r b iz i
dışlamaya çalıştı. Ama biz varız,
yaşıyoruz ve yaşayacağız.
Göçebelik, kendi araç-gereçlerini
yaratan ayrı b ir k ü ltü r dünyasıdır.
Günümüzde büyük b ir çoğunluğu
y e rle ş ik hayata geçm iş olan
ulusumuz, göçebelik kültüründen
zamanımıza ulaşan pek çok unsuru
yaşatıyor. Zengin b ir medeniyetin
göstergesi olan hah, bunlardan
sadece b irid ir ve Türklerin Dünya'ya
hediyesi olan b ir kü ltür ürünüdür.
O rta A sya ’dan A n a d o lu ’ya
göçeden Türk gruplan dokumacılığı,
dolayısıyla h a lıc ılığ ı A nadolu’ya
getirdiler. Buluntular 12, yüzyıldan
itibaren Anadolu’da yoğun olarak halı
dokunduğunu ve ihracaatın yapıldığını kanıtlar.
Bu durum günümüzde nasıldır? Arış D ergisi yayın
kurulu olarak bu soru kafamızda şekillendiği zaman şöyle
düşündük: Pek çok ilim izde ve köylerde halı dokunuyor.
Bunlardan b ir kısmı, yayınlara geçtiği için biliniyor. Ancak
b ir kısmı da henüz tam olarak bilinem iyor ya da sesini
duyuramamış. Bunun üzerine ille rim iz in va lilikle rin e
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Taşpınar minder

yazılar yollayarak, hangi illerde halı-kilim dokumacılığının

soruları b ir yazı ile valiliklerim ize göndermeye ve gelen
cevapları da değiştirm eden sırasıyla her sayımızda
yayınlam ayla ka ra r v e rd ik . Konuya ilg i gösteren
valiliklerim ize buradan teşekkürü b ir borç b iliriz . Bu
sayımızdaAksaray VatiKği’nden gelen yazıyı yayınlıyoruz.

devam ettiği ile, bu dokumacılığın sınırlarım öğrenebilmek
için de pazarlamasının yapılıp, yapılamadığını kapsayan

■---------------------------------------------------------------* Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.

S erap L eloğlu-U nal
We as the Turkish nation are Şraud of our past and
history. We had a long-lasting mobile life through treks
between estival and hibernal regions. Our urban civilistion
still bears some of the imprints of this mobility. There
are many incorrect approaches which interpret these
movements as "nomadic culture"and "mongol culture".
Several circles attempted to excommunicate us for our
semi-nomadic life which differentiated us from them.
Yet we exist, live and will continue to do so.
Nomadism is a separate world of culture which creates
its own tools and parapernalia. Our nation that largely
abandoned the nomadic life adopted the settled order
contains many elements which wewre inherited from
the former. Rugs which are the indications of a rich
civilisation is but one of these elements and constitute
a cultural product offered to the world by Turks.
The Turkish tribes moving from Central Asian mainland
to Anatolia brought with them the weaving and more
specifically the carpet-weaving art. Studies reveal that
carpets were being woven in Anatolia in great numbers
already in the twelve century and a massive carpet export
trade was onstream.
But what is the situation today? When this question
arose in our minds as the editorial board of the review
Arış, we thought that rugs are woven in many Turkish
provinces and villages and that several of them are
known since they have been publicised. Yet, there was
a good number that was not thoroughly documented
or that had not made themselves heard. Therefore, we
decided to apply to all our provinces for determining
the provinces where the carpet and rug weaving
continues and establishing the extent of the spread of
this art. We will print in extenso all the replies that we
will receive. In this connection, we wish to thank the
governors displaying an interest toward our plea, and
begin by publishing the reply received from the Aksaray
Province. ДО
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Specialist in Atatürk Culture Centre.

Selçuklular devrinde beyaz mermerden b ir saraya
nispetle (Aksaray) adını aldığı söylenen en genç
illerimizden Aksaray zengin b ir tarihe sahiptir. Cumhuriyet
Devrine kadar gelen, Aksaray Kuva-i M illiye'ye iştirak
eden Kurtuluş Savaşımızda üzerine düşen vazifeleri hakkı
ile yapmıştır.
Aksaray sınırlan; doğuda Nevşehir, batıda Konya'nın
Bozdağları, güneyde Karacadağ, kuzeyde Ankara ve
Kızılırmak'la çevrilm iştir. Yüzölçümü 7626 kilometrekare
olup, nüfusu 1990 sayımına göre 90 bini aşmıştır.
Aksaray iline bağlı 7 ilçe, 35 belediye teşkilat, 160 köy
mevcuttur.
Aksaray; tarihî kaynaklara göre daima büyük b ir ilim
ve ticaret merkezi olmuş, çok mühim ve zengin bir bölgedir.
Adana'yı Ankara'ya, Kayseri'yi İzm ir'e bağlayan yollar
üzerinde olan iktisadî ve ticarî b ir şehirdir. Aksaray'ın
günden güne gelişen halıcılık, ç iftç ilik , hayvancılık,
kavakçılık bakımından b ir istihsal merkezi oluşu, gelişen
sebze ve m eyveciliği de sevin diricid ir. İlim iz yeraltı
m adenleri ve petrol bakımından ü m itli olunan saha
içindedir.
Aksaray, İslâmî devirlerin il merkezi olarak görülmüş,
s u lta n la r, vezirlerin zaman zaman ikamet ettiği ve büyük
âbideler, saraylar yaptırdığı yer olmuştur. Aksaray camileri,
m inareleri, m edreseleri, hanları, tü rb e le ri saymakla
bitmeyen eserleri ve sayısız ziyaretgâhlanyla b ir evliyalar
diyandır.
Türk-İslâm kültürü içinde halı, toplumun estetik duyuş
ve görüşlerinin yansıdığı alanlardan biridir. Düğümlü ilk
halılar O rta Asya'da T ü rk le r tarafından dokunmaya
başlanm ıştır. Bu durum g elişm iş b ir te k n o lo jin in
habercisidir.
İbn-i Batuta kitabında "Aksaray hahlannm ilk kaynağı
Tokarız ve Taşpınar'dır" der. Renklerinin solmazlığı ile
meşhur halıların Suriye, Irak, M ısır, Hindistan, Çin ve
Türk ülkelerine ihraç edildiğini yazar.

Her yeni halı tip i b ir öncekini aşarak yeni ve zengin
b ir örneğin meydana gelm esini sağlamıştır. Köklü b ir
gelenek ve yaratıcı b ir gücün üstünlüğü ile zengin b ir
çeşitlilik kazanmıştır. Bu gelenekli sanatın yaşatılması için
Aksaray Valiliği, halıcılık atelye faaliyetlerini hızlandırmıştır.
Aksaray'ın Hasan Dağı, Bayıraltı ve Ova köylerinde
yaşayan 14-50 yaş arasındaki kadınların çoğu hah
dokum acılığı ile uğraşmaktadır. Yörede 7 çile olarak
adlandırılan ortalama 2,3-5 m etrekarelik b ir halı ik i kişi
tarafından 15 günde dokunm aktadır. K arşılığında
dokuyucular 20 milyon civannda ücret almaktadırlar.
İlim izde 3000'e yakın k işi halı,k ilim üretim inde ve
onaranında çalışmaktadır. Karşılığında yaklaşık 200 milyar
civannda ücret ödenmektedir. Yurtdışına metrekaresi 150200 dolardan satılan bu halılarla yurda 4-5 m ilyon dolar
döviz girdisi sağlanıyor.
H alıcılıkta Aksaray'ın b irçok köylerinde gelişm e
p o ta n s iy e li g ö rü lm e k te d ir. M e vcu t p o ta n s iy e li
değerlendirmek amacı ile Aksaray V aliliği, ürün kalitesi
ve standardizasyon kolunun geliştirilm esi, üre ticile rin
ihtiyaçlarını sağlama, üretim pazarlama sürecini en iy i
sonuçlara ulaştıracak b ir yapılanmanın gerçekleştirilmesi
çabasındadır.
A, İliniz hudutları içinde:
a) Halı, kilim üretiliyor mu?
I.
Yaklaşık kaç metrekare halı/kilim üretiliyor?

İlimizde yaklaşık 30.000 metrekare halı üretilmektedir.
Aksaray yöresinde k ilim ü re tim i hemen hemen yok
denecek kadar azdır. Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği
canlandırmak ve sürdürm ek için Aksaray V aliliği kurs
düzenleme ça lışm a la rı başlatmıştır. K ilim desenlerinin

ksaray, one of our youngest provinces, reported to
be so
named because of a selchukite palace made
white marble, has a rich history culm inating in an
outstanding participation to the İndependence War
n the national forces.
ne province is bordered by Nevşehir in the east,
(
ağ range of Konya in the west, Karacadağ in the
t, and Ankara and Kızılırmak in the north, lt has a
urface area of 7.626 square kilometers and a population
rf over 90.000 according to the 1990 census.
Aksaray has today 7 sub-prefectures, 35 municipalities
J 160 villages.
According to the historical records, this well-endowed
province had always been a major centre of education
and trade due to the fact that it is situated on the
crossroad of Adana-Ankara and Kayseri-lzmir highways.
The carpet-weaving, farming, animal breeding and
poplar orchards plus its developing horticulture gives
this province a rather bright prospect supported by the
fact that it is one of the promising oil exploration districts.
Aksaray was a provincial seat th ro u g h o u t the
administrations with a religious tinge and a city where
the sultans and viziers have erected beatiful manors,
monuments and palaces. İts mosques, minarets, theology
schools, inns and shrines make it truly a region of saints.
The carpet in the Turkish-lslamic culture is an object
into which are reflected the aesthetic feelings and opnions
of the society. A developed weaving technology, achieved
by the Turkish tribes in Central Asia, heralds a turning
point in this art.
İbn-i Batuta's book states that "The origins of Aksaray
carpets may be traced back to Tokariz and Taspinar"
and adds that the non-fading features of these carpets
had made them renowned in the other Turkish States
as well as in Syria, Iraq, Egypt, India and China to which
they were exported.
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Each new type of carpet, exceeding the preceding
of
one, has led to a newer and richer pattern, acquiring
thus a rich variety backed by a proven tradition and a
crative mind. The Aksaray Governorship increased and
enhanced its support to the workshops where carpetweaving has traditionally continued.
Many women between fourteen and forty years of
age living in Hasandağı, Bayıraltı and Ova villages of
Aksaray are involved in carpet-weaving. A carpet of 21/2
to 3 square meters, referred to as "seven hanks" in the
region, is woven in about two weeks by two weavers
who receive roughly twenty million Liras for their toils.
There are around 3.000 thousand people working
in the field of carpet and rugh production and repair,
and receiving about 200 billion Liras per annum. A
foreign currency input of 4 to 5 million Dollars is the
rsult of exports commanding a price of 150 to 200
Dollars per square meter.
A significant carpet-weaving development potential
exists in many villages of Aksaray where the provincial
authorities strive to develop the product quality and
standardisation, to meet the needs of weavers and to
establish a system for radically improving the marketing
process for a better evaluation of the current potential.
A) Within your province
7. Are carpets and rugs woven?
a) Approximately how many square meters?

The annual production is about 30.000 square meters.
Rug production is almost nonexistent in Aksaray region.
Courses are scheduled by the provincial authorities to
revive and maintain this art which is at the near-oblivion
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günümüze kadar gelebilen örnekleri halk arasında "Makat
k ilim i" diye bilinen büyük kilim , yine yörede "Toplu ve
fardalı kilim " diye bilinen yanyana üç veya dört göbekli
süslü k ilim le rd ir. K utlu Köyü'nün yaylacılık yaptığı
dönemlerden kalm ıştır. K ilim lerde yaygın olarak "E li
belinde" motifine rastlanmaktadır.

fig ü rle ri stilize edilerek işlenir. Günümüzde "Kayseri
Empirme M odeli" dahil her tü r desen kullanılm aktadır.
Son yıllarda manzara tasvirleri de kullanılır olmuştur.
Halk arasında "Taban" halısı ism iyle anılan yaklaşık
З.ІОх 4.20 m. ölçülerindeki halılar özel olarak, istek üzerine
ü re tilm e kte d ir. Günümüzde daha çok 2.30x1.20 m.
2.
Yaklaşık kaç m etrekare h a lı/k ilim dış p a za rla ra
ölçülerinde halk arasında "G öbekli halı" ism iyle anılan
ulaştırılabiliyor?
seccâdeler iç ve dış piyasalarda pazarlanmaktadır. Son
İlimizde üretilen halıların büyük b ir bölümü yurtdışına
yıllarda yöremizde dokunan Azerî tip i halılara da büyük
pazarlanmakta, özellikle Almanya ve A .B .D .'ne ihraç
talep vardır.
edilmektedir.
b) H alı üretim i ile ilg ili:
1. Fakülte veya Yüksek okul var m ı? îl yönetim i olarak
bu öğretim k u ru m la n ile halk arasında olan ve olması
gereken ilişkilerde hangi rolleri üstleniyorsunuz? H angi
rollerin üstlenilmesi gereğine inanıyorsunuz?

ilimizde halı üretimi ile ilg ili olarak Fakülte veya Yüksek
Okul bulunmamaktadır.
2. D ü zen li h alı kursu v a r m ı? N erededir? H angi
periyotlarla düzenleniyor ve kim ler katılıyor? Hangi kuruluş
düzenliyor?

Aksaray V aliliği ve özel şirketler iş b irliğ i ile merkez
kasaba ve köylerde öğretim yılı itibariyle 1000 saat süreli
halı kursları açılmaktadır. Bu kurslarımıza 14-50 yaş grubu
arası kursiyerler katılmaktadır.
3. Üretim kooperatifi veya vakıf yahut satış birliği türünde
örgüt var mı?

İlimizde üretim kooperatifi veya vakıf yahut satış b irliği
gibi örgüt türlerine rastlanmamaktadır.
4. P a za rla m a konusunda hangi türden oluşum ve
girişim ler var?

Pazarlama konusunda, halı şirketleri anlaştıkları özel
ihracaatçı firm ala r aracılığı ile dokunan hakların dış
pazarlarda satılmasını sağlamaktadırlar. Bu ihracaatçı halı
firm alarının piyasadan aldıkları taleplere göre m otif ve
desen çalışmalan değişmektedir.
5. Daha önceki yıllarda pazarlam aya dayalı bir çalışma
yapıldı mı?

İlimizde Salı günleri halı pazarlan kurulmakta ve burada
yöreye özgü el dokuması halılar sergilenerek pazarlaması
yapılmaktadır.
6. Fuar, panayır, kerm es türünden serg i/p a zarlam a
faaliyetleri var m ı?

M illi Eğitim B a ka n lığ ın a bölgeye özel düzenlenen
fuarlarda yöremize özgü el dokuması halılar sergilenmekte
ve büyük ilg i görmektedir. Valiliğimizce düzenlenen halı
sergilerinde, halkın bilinçlendirilerek istihdama yönelik
ve üretim i teşvik edici çalışmalar hedeflenmektedir.
7. H a lı/k ilim ihracaatçılarının bölge üreticilerinden
şekil, boyut, renk ve m o tif konularında özel istekler ve
yönlendirici talepleri oluyor mu?

Halı ihracaatçılan, bölge üreticilerinden gelen talepler
doğrultusunda, desenleri sipariş olarak alır veya kendi
desinatörlerine çizdirerek üreticiye verirler. Günümüzde
geom etrik desenlerden daha çok b itk is e l desenler
yoğunluk kazanmıştır. Bitkisel desenler üsluplaştınlarak
ve rilir. Hayvan figürlerine de rastlanır. Daha çok kuş

B- İliniz hudutları içindeki h a lıla r:
a)

T a r ih î

bakımdan

adlandırılabilme

tarihlendirilebilme özelliklerine sahip midir?

Geçmiş araştırıldığında dokuma namazlıklar en eski
örnek olarak karşımıza çıkm aktadır. Bugün Aksaray
Müzesi'nde teşhir edilen 4 tane halı mevcuttur. Bunlardan
birinci örnek 18, yüzyıldan kalmadır. İkinci örnek Aksaray
çevresinde 13, yüzyılda dokunmuş olmalıdır. Üçüncü halı
Aksaray yöresinin "Yatak H a kla rın ı andıran modelidir.
18, yüzyıllarda dokunmuştur. Aksaray geleneklerini taşıyan
dördüncü halı ise 19, yüzyıl eseri olarak tarihlendirilm iştir.
1. H angi tarihlerden beri, hangi köy ve kasabalarda
halı ve kilim üretiliyor?

Orta Asya'da başlamış bu Türk halı dostluğunun bugün
Anadolu'da hâlâ devam e ttirild iğ i pekçok noktadan b irisi
de Aksaray yöresidir. Aksaray, Selçuklular devrinden beri
ünlü b ir halı merkezidir. Bu gelenek Osmanlılar devrinde
de sürmüştür. Günümüz halıları adını verdiğim iz 1950
yıllarından beri devam eden Aksaray yöresi halıları,
Aksaray'a bağlı "Ova köyleri" Arm utlu, Yenikent, Eskil,
Eşmekaya, Kutlu Köyü, Sultanhanı, Yeşilova; "Bayıraltı
Köyleri" Altınkaya, Ulukışla, Yeşiltepe; "Hasandağı Köyleri
Elmacık, Koçpınar, İncesu, Karataş, Gözlükuyu Taşpınar
Kasabasında dokunm aktadır. Dokunan bu hakların
hammaddesi yündür. Doğal boya, kök ve sentetik boya
kanştınlarak renkler uygulanmaktadır.
2. Bunların motif, yanış, nakış adı verilen bezemelerine
sizin bulunduğunuz il hudutları içinde yöreye has adlar
veriliyor mu?

Aksaray yöresi halılannda günümüze kadar gelen en
eski yanış "üç göbekli halı" bezemesidir. Günümüz
Taşpınar Halısı desenleri özgün b ir karaktere sahiptir.
Desenlerin büyük b ir bölümünün nasıl ortaya çıktığı
bilinmemektedir. Aksaray yöresi haklan "Taşpınar Halısı"
ismiyle tanınmaktadır. Anadolu'da halıcılık, köklü geçmişi,
ilm ek ilm ek dokunduğu, atılan her düğümle geleneklerin
günümüze taşındığı özgün el sanatının hâlâ devam
e ttirild iğ i Aksaray yöresindeki Taşpınar Kasabası'ndadır.
Taşpınar H a lıla rın ın günüm üze değin titiz lik le
koruduğu özelliklerinden b ir tanesi atkı, çözgü ve düğüm
iplerinin tamamen yün olmasıdır. Kaliteyi belirleyen b ir
öğe de düğüm sayılarıdır. Eski Taşpınarlar'da 10x10
santimetrekarelik alanda 40x45 düğüm vardır. Günümüzde
e lle e ğ irilm iş ip le dokunan b ir h a lıd a 10x10
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designers who produce also animal figures which are
mostly based on avial forms. In general, all sorts of
patterns, including the so-called Kayseri print, are used
today. There is a growing demand in the recent past
also for scenic patterns.
The "Taban" carpets of Bxl O and 4x20 m. dimensions
are produced on special orders. At the present time,
b)
Roughly how many square meters penetrate into 2.30x1.20 rn. prayer rugs, called as "bemedalled", are
much sought after both within the country and abroad.
foreign markets?
B) Carpets in your province
A large part of the carpets woven in the province is
a) May they be historically named and dated?
marketed abroad, especially in Germany and USA.
A retrospective study show that the woven pray-rugs
2. In connection with the carpet and rug weaving
are the oldest examples that survived to our day. There
a) Are there faculties or institutes for carpet-weaving?
are four carpets exhibited in Aksaray Museum. The first
What rule do you assume in the relations which exist or
of which date back to eighteenth century, the second
should exist between these educational institutions and
is believed to have been woven near Aksaray in the
the people? Which roles do you believe th at should be
tghirteenth century, the third is the eighteenth century
undertaken?
model called "bed carpet" in the province and the fourth
There are no faculties or institutes teaching this art
is a product from nineteenth century.
within our province.
stage. Among the pattern samples which survived to
our day are the large pieces referred to as the "Makat"
and those having three or four laterally-arranged
medallions, which are called "Toplu" or "Fardali" and
inherited from the times when the Kutluköy village was
nomadic. The so-called "hands akimbo" pattern also is
quite widespread.

b) Are carpet-weaving courses organised in your
province? Where are they located? At which intervals are
they held? Who participate to them? Which agency organises
them?

Courses for total of 1000 hours per annum are held
at the provincial and sub-prefectural seats and in villages
through aa scheme of collaboration between provincial
authorities and private companies. Trainees are females
between 14 to 50 years of age.
c) Are there entities such as production and sales
cooperative societies or foundations?

There are no production or sales cooperatives or
foundations within our province.
d) What initiatives and enterprises exist for marketing?

Private companies market their carpets abroad
through specialised export companies. The carpet
patterns vary according to the orders received by export
companies.
e) Has marketing work been done in the past years?

Open carpet markets are held every Tuesday in the
provincial seat where original hand-woven carpets are
exhibited and sold.
f) Are there fairs, exhibitions and auctions?

In regional fairs held within the province are exhibited
the original local hand-woven carpets by the Ministry
of National Education. Since these fairs have received a
country-wide echo, the provincial authorities continuously
in tro du ce m ethods th a t heavily emphasize the
employment-increasing and production-prom oting
aspects of the trade.
g) Are there special requests and orienting demands
from the carpet and rug exporters as to the colour,
dimensions, patterns and shapes?

The carpet exporters receive from the weavers the
requested patterns as orders, have them drawn by their
designers and issue them to the looms. Plant patterns
have today a demand greater than that for geometrical
shapes and forms. These patterns are stylised by the
arış I V 11 9 9 8

1) Since when and in which towns and villages are
carpets produced?

One of the many points in Anatolia where the art of
carpet-weaving which was inherited from Central Asia
continues to maintain its traditions is the region of
Aksaray which is a known carpet centre since the early
days of Selchuk Empire which transm itted it to its
successors the ottomans. Region's carpets are produced
at the so-called lowland villages of Arm utlu, Eskil,
Eşmekaya, Kutlu, Sultanhanı, Yeniköy and Yeşilova and
plateau towns and settlements of Altınkaya, Elmacık,
Gözlükuyu, Hasandağı, İncesu, Karataş, Koçpınar, Taşpınar,
Ulukışla and Yeşiltepe. Wool is the raw material used in
these carpets of which the colours are made up of
mixtures of natural and root dyes and synthetic colorants.
2) What local names are given to their models, designs
and patterns?

The design most widely-used to date on Aksaray
carpets is the trimedalled one. Taşpınar carpets have a
characteristic design of their own. Origins of these
designs could not be determined in any degree of
certainty. Carpets of this region aere known as Taşpınar
ones since this town is known to be an important centre
of carpet-weaving where the knotting technique inherited
from Turkish tribes coming from Central Asia was
perfected.
A nother feature w hich has been m eticulously
preserved in Taşpınar carpets arfe the mexclusive use of
woollen yarns in the wefts, warps and knots. Another
factor influencing the quality is the number of knots in
each 10 X 10 cm area. While the old Taşpınar carpets
had 40 to 45 knots, the currently woven ones made
using hand-twisted yarns contain 30 to 35. Colours of
Taşpınar carpets are obtained with the root dyes. Use
of dark red and dark blue for main colours is as muchthe
result of fidelity to traditions as of the desire to obtain
a serious and decorative effect between the border and
main pattern given in the central medallion.

Aksaray İlimizde Halı Kilim Konusundaki Faaliyetler
M. CAHİT KIRAÇ

santimetrekarede 30x35 düğüm görülmektedir. Taşpınar
haklarına k a ra k te ris tik liğ in i veren, re n k le rin elde
edilmesinde kökboya kullanılm ış olmasıdır. Taşpınar'da
ana re n klerin koyu kırm ızı ve koyu mavi olması b ir
geleneğe bağlılığı gösterdiği kadar halıda b ir çerçeve
oluşturan bordürlerle ana m o tifle r madalyon düzeni
arasında gözü dinlendiren boşlukların ağır başlı, dekoratif
b ir etki yapmasını sağlar. Taşpınar halılarının tüm çeşitleri
geom etrik düzende y e rle ş tirilm iş , b itk is e l kö ke n li
m otiflerle bezelidir. Halıda çerçeve oluşturan bezemenin
ilk basamağı olan bordürlerin, iç bordür olarak ikinci kez
kullanılm ası bordür sayısını artırıp, Taşpınar haklarına
hareket kazandırarak zenginleştirm iştir.
Taşpınar'ın adlandırılmasında, önemle yeri olan iç
bordür gelir. Özgün reng te tir (Tarçın rengi) olan bu
bordürün yöresel adı "Ayak "tır. Taşpınar halılarının orta
bölümünü oluşturan zemin yüzeyinin bezemesine sandık
denilen bölümle başlanır. Sandık, bordürün,halinin kısa
kenarında meydana getirdiği dikdörtgen çerçeveye verilen
addır. Zemin yüzeyinin bezemesinde ikin ci aşama olan
madalyonu çevreleyerek m otifi daha da zenginleştiren
"S ü tu n c e " şe klin d e ki b ordü re v e rile n yöresel ad
"Sallama"dır. 10-12 cm. kalınlığında olan sallamalar halı
köşelerinde birbirlerine sütun başlıklarını andıran kare
şeklindeki dolgularla bağlanırlar. Bunlara "Tuğ” denir.
Sallam aların iç i g ib i tuğlarda geom etrik ve b itk is e l
desenlerle bezenebilir. Zemin yüzeyinin düzenlenmesinde
üçüncü aşama köşelerdir. Köşeler, zeminde yer alan ana
m otifi bordürden ayıran ve halinin uzun ve kısa kenarlan
ile dik açı oluşturan üçgen boşluklardır. Köşe konturlannı
iç içe geçmiş dar sular oluşturur; bu sulara "Sızı" denir.
Köşelerin zemin rengi la cive rttir. Her zaman bitkise l
desenlerle süslenmiştir. Zemin yüzeyinin kompozisyonu
merkeze yerleştirilen madalyon m otifi ile tamamlanır.
Yöredeki adı "Göbek" olan madalyon, namazlık dışında
tüm Taşpınar çeşitlerinde ku lla n ılm ıştır. B ir yüzey
süslemesi olan, halıda d e rin lik duygusu uyandıran,
sonsuzluk çağnsı yapan Taşpınar, yarattığı bu etki ile Türk
Sanatının genel karakterinden aynlmadığım gösterir.
b) İliniz halı, kilim dünyası ile ilgili olarak:
1. Bağım sız kitaplar
2. Özgün makaleler
3. Ansiklopedi m addeleri halinde hazırlanm ış bilimsel
çalışm alar yapıldı m ı? Yapıldı ise, bibliyografik künyeleri
nelerdir?

İlim iz hah kilim dünyası ile ilg ili olarak; Taşpınar Tarihi
Hk. Bkz. İbrahim H. Konyalı, A bideleri ve kitabeleri ile
Niğde Aksaray Tarihi, Ankara 1974, sayfa 2088.
Bekir Deniz, Taşpınar Halıları Örnek Alınarak Kayseri
ve Çevresinde Çağdaş Türk H a lı S a n a tı, A.Ü.D.T.C.
Fakültesi basılmamış doktora tezi, İzm ir 1981.
Bekir Deniz, "Aksaray Müzesi Haklan" III. Ulusal El
S an atları Sem pozyum u B ild irile n , İzm ir 2 3 -2 5 K asım
1983, İzm ir 1984, s. 93-127.
B ekir Deniz, "Taşpınar H alıları", S an at D ünyam ız,

1982, s. 25.
Şerare Yetkin, Türk H alı Sanatı, İş Bankası K ültür
Yayınlan, İstanbul, 1974, s. 100.
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Taspmar yastık
Zeynep Gür, 19. Yüzyıldan Günümüze Taşpınar Haklan,
Yayınlanmış Master Tezi, 1982. «в
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All individual Taşpınar carpets are decorated with patterns
of plant origin placed in a geometrical order. The reuse
of these borders constituting the first step of the
decorations as the inner ones increased the number of
borders and imparted a certain richness and movement
to Taşpınar carpets.
The inner border has an im portant place in the
Taşpınar lexicography. The local name of this border
which is of cinnamon colour (Tetir) is "Ayak". Decoration
of the background forming the central part of a Taşpınar
carpet begins with the part called "Sandık" which is the
name given to the rectangle created by the border on
the shorter side of the carpet. Then comes the border
referred to as "Sallama" which encircles the central
medallion and enhances the pattern's beauty. The
sallamas, having a width of 10 to 12 cm, are connected
to each other with square fillers (Tuğs) reminiscent of
column heads. Tuğs may be decorated with geometrical
or plant patterns just like the sallamas.
The third stage in the arrangement of background
surface is at the the corners, which are triangular empty
spaces separating the main pattern from the border and
forming obtuse angles with the longer and shorter sides
of the carpet. The corner contours are made up of
intertwined narrow bands called "Sızış". The background
colour of the corners decorated at all times with plant
patterns is dark blue. Finally, the composition of the
background is completed with a medallion pattern

which is used in all Taşpınars with the exception of prayer
rugs called "Göbek". The Taşpınar, creating an impression
of depth and emitting a call for the infinity, shows that
it has not deviated from the general characteristic of the
Turkish art gfrace to the effect that it so creates.
2)

In connection with the carpet and rug world of your

province, have scientific studies been made in form of books,
aerticles and encyclopedic entries and w hat are their
bibliographic data if they are made?

In connection with the carpet and rug world of our
province, see:
KONYALI, İbrahim H., "Taşpınar Tarihi", Abideleri ve
Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, Ankara 1974, p. 2088.
DENİZ, Bekir, Taşpınar Halıları Örnek Alınarak Kayseri
ve Çevresinde Çağdaş Türk Halı Sanatı (Unpublished PhD
thesis at the Faculty of Letters in Ankara University), İzmir
1981.
DENİZ, Bekir, "Aksaray Müzesi Halıları", III. Ulusal El
Sanatları Sempozyumu Bildirileri, İzmir 23-25 November
1983, İzmir 1984, pp. 93 - 127.
DENİZ, Bekir, "Taşpınar Halıları", Sanat Dünyamız,

1982, p. 25.
YETKİN, Şerare, Türk Halı Sanatı, İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 1974, p. 100.
GÜR, Zeynep, 19. Yüzyıldan Günümüze Taşpınar
Halıları, Published MS thesis, 1982.

Resim/Picture 4

Yaklaşık
80 senelik
olduğu söylenen
bir Aksaray
Halısı
(Erdoğan-Pervin
Anbaş
Koleksiyonu)

C ahit K ıraç!
Last G overnor! o f
A ksaray

Prof. Dr. Bekir Deniz*
Konya Ovası üzerinde düz b ir alanda ku ru la n
Aksaray'da halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa
dayanır. K öylerin büyük b ir bölümü eski b ir kuruluşa
sahiptir. K utluköy g ib i bazı köyler ise 1940 yıllarında
kurulm uştur. Hemen her köyün yaylası vardır. Özellikle
Hasandağı eteğinde bulunan köylerin dağda birkaç tane
yaylası mevcuttur. Az engebeli yerlerde bulunan Çardak
(Altınkaya) gibi köylerin sayıları lO'u geçen, Eski gibi
ovada kurulan yerleşim yerlerinin ise 80'den fazla yaylası
vardır. Y aylacılık geleneği günüm üzde de devam
etm ektedir.1
Tarihî kaynaklarda Kapadokyalılar devrinde kurulduğu
söylenen Aksaray, Selçuklular zamanında Aksaray adıyla
anılmaya başlamış, özellikle II. Kılıçaslan devrinde,
Konya'dan sonra Selçukluların en büyük şehri haline
gelm iştir. Karam anoğulları ve Osm anlılar zamanında
Aksara, Aksaray gibi isim lerle tanınmıştır.
Osmanlılar ve Karamanoğulları arasında birkaç kez el
değiştiren şehir Fatih döneminde 1467 yılında, Osmanlı
topraklarına katılmıştır. 1864 yılına kadar sancak merkezi
olan şehir, bu tarih te n sonra Konya vila ye ti Niğde
Sancağı’na bağlanmış, 1920 senesinde te kra r sancak
merkezi haline gelm iştir. Cum huriyet'le b irlikte vilâyet
yapılmış, 1933'te vilâyetlikten alınarak, Niğde'ye bağlı b ir
ilçe haline g e tirilm iş tir. 1989 yılında ise tekrar vilâyet
o
olmuştur.
Aksaray ta rih i eserleri kadar h alılarıyla da ünlü
b ir dokuma m e rke zid ir(R es.I ) . G e çm iş in bu ünlü
dokum a m erkezi dönem inin k a ra k te rin i verecek
örneklerinin yokluğu nedeniyle yeterince tanıülamamıştır.
Bu çalışmada yörenin eski halıcılığı hakkında b ilg ile r
sunulacaktır.
Aksaray yöresi halıcılığını Selçuklular devri, Osmanlılar
devri ve günümüz halıcılığı şeklinde üç dönemde ele
almak mümkündür.

*
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi, Atatürk Kültür Merkezi Haberleşme Üyesi.
1 Konya Ovası üzerinde düz bir alanda kurulan Aksaray'ın
merkez 10 kasaba ile birlikte yaklaşık 150 köyü vardır. Bu köylerin
hemen hepsinde tarım ve hayvancılık yapılır. Birçok köyün yaylası
vardır. Yörede yaylacılık geleneğinin 1800 yıllarından bu yana
devam ettiğini kaynaklardan öğreniyoruz (bkz. С. Texier (ÇevıAli
Suat), Küçük Asya, cilt III, İstanbul 1340, s. 84 - 85; W. J. Hamilton,
Researches in A sia Minor, Pontus and A rm enia, I, London 1842,
s. 64 - 86.). Köylerin büyük bir bölümü eski bir kuruluşa sahiptir.
Hemen her köyün yaylası vardır. Yaylacılık geleneği günümüzde
de devam etmektedir.
2 Aksaray, Anadolu'nun fethinden 1470 senesine kadar 393 yıl
Selçukluların ünlü bir merkezi haline gelmiş, 1470'den 1864 senesine
kadar 394 yıl sancak merkezliği, 1864'den 1920 yılına kadar 56 yıl
sancak kazalığı, 1920 - 24 arasında sancaklı^ 1924'den 1933 yılına
kadar dokuz yıl vilâyetlik yapmış, 1933 -1989 senelerinde Niğde
iline bağlı bir kaza merkezi haline getirilmiş, 1989 yılında yeniden
vilâyet olmuştur (Aksaray tarihi hk. geniş bilgi için bkz. Kerimüddin
Mahmud Aksarayî (sadeleştiren: O. Turan), Müsameret-ül Ahbar,
Moğollar Zam anında Türkiye Selçukluları Tarihi, Ankara 1944,
Muallim Hüsnü, Hasan Dağı 'nda İlm i B ir Cevelân ve Aksaray'ın
Tarihçesiyle Âsâr-ı A tikası, Aksaray Vilayet Matbaası, Aksaray
1928; A. A. Tütenk, Niğde Tarihi, Ankara, 1962; I. H. Konyalı,
Aksaray Tarihi, cilt I, II, III, istanbul 1974).
3 Aksaray ve yöresi halılarıyla ilgili araştırmalar ilk kez
tarafımızdan doktora tezi çalışmasıyla başlatılmış, daha sonra çeşidi
makalelerle devam ettirilmiştir. Çalışmalarımızı ileride daha da
genişleterek kapsamlı bir yayın haline getirmeyi plânlıyoruz. Bu
konuda bkz. B. Deniz, Taşpınar Halıları Örnek A lınarak Kayseri
ve Çevresinde Çağdaş Türk Halı Sanatı, AÜ. Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakültesi, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir 1981; B. Deniz, 'Taşpınar
Halıları", Sanat Dünyamız, s. 25,1982, s. 18-22; B. Deniz, 'Taşpınar
Haklarında Desen", I. Ulusal El Sanatlan Sempozyumu Bildirileri,
18 - 21 Kasım 1891, izmir, 1984, s. 112 -119; B. Deniz, "Aksaray
Müzesi Haklan", III. Ulusal El Sanatlan Sempozyumu Bildirilen,
23-25 Kasım 1983, İzmir 1984, s. 93 - 127; B. Deniz, "Ansama
Haklan", Lâle, sayı V, Aralık 1987, s. 9 -15; B. Deniz, "Aksaray
Yöresi Haklan", Türk Folkloru Belleten, 1987, İstanbul 1988, s. 19
- 66. B. Deniz, “Aksaray Halıları”, Sanatsal M ozaik, yıl I,sayı
11,Temmuz 1996, s.64-70.
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Today And In The Past

Resim/Picture I
Aksaray, H alı Pazarı, 1982.
Aksaray, Carpet Bazaar, 1982.

Prof. Bekir Deniz*
The community's resource of
living in Aksaray established on
flat land in the Konya Plain
on agriculture and cattleing. Some villages like
oy were established in
. Almost all of them have
gh plateaus. Those located
particularly at the slope of the
mountain Hasandağ have more than one plateau. The
number of villages like Çardak (Altinkaya-Goldonrock)
located in less uneven places exceeds ten. As for the
settlement places established in the plain like Eskil have
more than 80 plateaus. The tradition of aestivation still
exists today.
Aksaray pronounced in the historical records, which
has been established during the Cappadocians' epoch,
has been started to be so named of Aksaray during the
period of Selchukites, and has become, after Konya, the
largest town of Selchukites particularly in the period of
Kılıçaslan ll. lt has been known to be so named such as
Aksara and Aksaray during the periods of Karamanoğulları
and Ottomans.
The town which has been changed hands between
Ottomans and Karamanoğulları was joined into the
Ottomans' territory in 1467 during the period of Fatih,
the conqueror, lt has stayed as a capital of a sub-province
since 1864, and connected then to the Niğde sub
province of the Konya province, and then it became
again the capital of a sub-province in 1920. Then it has
designated a capital together w ith the new Turkish
Republic, and it became again a sub-prefecture connected
to the Niğde Province in 1933, and it became at last a
province in 1989.
iVi m

e

Aksaray is a famous weaving center by not only its
historical works but also its carpets. This well-known
weaving center of the past could not have been promoted
sufficiently due to the absence of samples showing
characteristics of the period. In this study, the information
about the ancient carpet-weaving, of the region is
presented.
The carpet-weaving of the Aksaray region may be
divided into three periods: Seljuks' period, Ottomans'
preriod and today's carpet-weaving.Aksaray CarpetWeaving in the Selchukites Period.
Aksaray was among the cities popular by their
weavings and carpets such as Konya, the capital, and
Kırşehir and Kayseri during the period of Seljuks. lt was
an important city and military center as well.
We have being accustomed to the information about
the carpet-weaving of Seljuks' period from historical
records and book of travels. In his book of travel, Marco
Polo who passed through Anatolia in 1271-72, talks
about "the best and beautiful carpets are produced in
Turcomania namely Anatolia" and narrates the names
of cities such as Konya, Kayseri and Sivas among the
weaving centers of which are still weaving centers today.

■----------------------------------------------------------------
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Historian.
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Selçuklular Devri Aksaray Halıcığı:
Aksaray Selçuklular çağında başkent Konya ile, Kırşehir
ve Kayseri gibi dokumaları ve halılarıyla ünlü şehirler
arasında yer almaktaydı. Diğer yandan Konya'nın yanında
önem li b ir şehir ve askerî m erkez durum undaydı.
S elçuklular devri Aksaray h a lıcılığ ı hakkındaki
b ilg ile ri ta rih î ka yna kla r ve seyahâtnâm elerden
öğrenm ekteyiz: 1271-72 yıllarında Anadolu'dan geçen
Marco Polo seyâhatnâmesinde "...dünyanın en iyi ve güzel
halılarının Türkomanya’da" yani Anadolu'da yapıldığından
söz eder ve dokuma m erkezleri arasında Konya, Sivas,
Kayseri gibi, günümüzde de birer dokuma merkezi olan
şehirlerin isim lerini nakleder.
Yine,1274'de ölen Arap seyyâhı İbn-i Said'e atfen
bilgiler veren Ebül Fida,"..Aksaray'da Türkmen haklarının
yapılıp dünyanın her ülkesine ihraç edildiğini" söyler.4
H icri 732 (M. 1331) yılında Aksarae dediği Aksaray'ı
ziyaret eden İbn Batuta ".Aksaray Anadolu'nun en sağlam
ve en güzel beldelerinden birisidir. Çepeçevre akarsular
ve bağlarla çevrilidir. Şehri üç kanal böler,bunlar evlerin
içinden geçer. Meyve bahçeleri, bağlar, bostanlar şehrin

içine kadar yayılmıştır. Burada koyun yünüyle dokunan
halı ve kilim le r şehrin adıyla tanınmış olup,örneklerine
başka b ir yerde rastlanmaz. Bu mallar Suriye-Irak, Mısır,
Hindistan, Çin ve Türk ülkelerine sevk olunur" diyerek,
Aksaray haklarından övgüyle bahseder.5

Osmanlılar Devrinde Aksaray Halıcılığı:
Aksaray'da halı dokuma geleneği Osmanlılar çağında
da devam etmiştir. Bu döneme ilişkin bilgilerin çoğunluğu
1800 yıllarına aittir. Daha öncesi hakkında bugün için bilgi
mevcut değildir.
1837 yıllarında Aksaray ve çevresini gezen İn g iliz
seyyah W.J. H am ilton seyâhatnâm esinde Aksaray
halılarından söz etmez fakat, Aksaray'da halı ip in in
boyanmasında kullanılan kök boyanın ye tiştirilm esini
şöyle anlatır: "... Aksaray'ın b e lli başlı ticaret eşyası
güherçile ve kızıl boya (kök boya) dır. Güherçile burada
da b ir tekeldir. Şehir civarındaki evlerin duvarlarında
yağmurdan sonra güherçile toplanıyor. Halkın kendi
evlerinin duvarlarından bile bunları kendiliklerinden
toplaması ve satması yasaktır. Tekeli üzerine alan müteahit
güherçileyi kendi hesabına toplama emeği karşılığında
bunlara sadece belli b ir ücret ödüyor.
Aksaray civarında birçok kök boya tarlaları ve bahçeleri
var. Bunu yetiştirme hakkında elde edebildiğim en doğru
bilg i şudur: E lli altmış santim uzunluğunda bir, birbuçuk
metre genişliğinde karıklar açılıyor. Tohumlar
buraya ekiliyor. Üzerlerine toprak serpilerek
ince b ir tabaka ile örtülüyor. Sonra, devamlı
sulanıyor. Kökün yüksek nitelikte olması daha
ziyade bu sulamaya bağlı oluyor. Yedi sene
bu durumda bırakılıyor. Bu müddet içinde hiç
dokunulmuyor. Sadece pis otlar ayıklanıyor.
İlk yedi y ıl sonunda toprak açılıp kö kle r
ç ıka rtılıyo r. Yalnız, bazı genç sürgünler
mahsûlün devamı için yerinde bırakılıyor. İlk
toplamadan sonra her üç veya dört yılda b ir
mahsûl alınıyor. Ve daima b ir m iktar genç
sürgün yerinde kalıyor.

■--------------------------------------------4 O. Aslanapa - Y. Durul, Selçuklu Halıları,
İstanbul 1973; s. 58; Ş. Yetkin, Türk Halı Sanatı,
İstanbul 1974, s. 16; F. Sümer, "Anadolu'daki
Türk Halıcılığına Dair En Eski Tarihi Kayıtlar",
Türk D ünyası A ra ştırm a la rı, sayı 32, 1984, s.
44 - 51.
5 İbn Batuta (Haz.İ.Parmaksızoğlu), lön
B atuta Seyahatnam esinden Seçmeler, İstanbul
1974, s. 23.

R esim /P icture 2
Halı Seccâde, Aksaray yöresi dokuması,
X V III. yy. Yün malzemeli, 150 xl0 8 cm.
Aksaray Müzesi, 1982.
Prayer Rug, Aksaray region,
18th ce ntu ry, w o o lle n m aterials,
150x108 cm., Aksaray Museum, 1982.
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R esim /P icture 3
Halı Seccâde, detay, Aksaray yöresi dokuması, XVIII. yy.
Yün malzemeli, 150x108 cm. Aksaray Müzesi, 1982.
Prayer Rug, detail, Aksaray region, 18th century, woollen
i materia ls,
150x108 cm., Aksaray Museum, 1982.
Ebul Fida who has provided information referenced
to İbn-i Said, the Arabian traveler died in 1274, talks
about "Turcoman carpets are produced in Aksaray and
exported to each country of the world".
İbn-i Batuta who visited, in Hegira 732 (G. 1331),
Aksaray which was so called by him as Aksarae; talks
about Aksaray carpets with compliment, saying "Aksaray
is one of the most healthy and the most beautiful towns
of Anatolia, lt is surrounded peripheral running water
and vineyards. The town is divided by three channels
and they are being passed through houses. Orchards,
wineyards, melon gardens are spread u to the inside
of the town. The carpets and rugs woven by sheep wool
are known by the name of the town, and in nowhere
their patterns are coincided. They are being exported
to Syria, Iraq, Egypt, India, China and Turkish
countries".Aksaray Carpet-Weaving in Ottomans Period
The carpet weaving tradition in Aksaray has also
continued during the Ottomans period. Most of the
imformation regarding to this period comes from 1800s.
For today, no record exists about earlier ages.
In this travel book, W.J. Hamilton, the British traveler
who visited Aksaray and its surroundings in 1800s does
not talk about Aksaray carpets but, he explains how root
dyes utulized for coloring carpet thread are cultivated
in Aksaray, "the major commercial goods of Aksaray are
the saltpeter and the red dye (root dye)" he says, "the
saltpeter is monopoly here. After the rain it is accumulated
on the walls of houses surroundings of the tow n.
Collection and selling of the saltpeter by the people
from even the walls of their own houses are prohibited.
The contractor who is awarded with the right of collection
the saltpeter pays a certain free only in return for his
labor. There are number of root dye fields and gardens
at the surroundings of Aksaray" he adds. "The best
reliable information which I could have obtained about
its cultivation is this : Irrigation ditches 50 to 60 cm in
length and 1.5 meters in witdth are opened, and seeds
in drills are covered with a thin layer of soill, and then
irrigated continuosly. High quality root mostly depends
on this continuous irrigation. Noting is done for seven
years except the selection of foreign herb. The roots
are removed at the end of the first seven-year. Only
some young tillers are left for the next harvest. One
each three or four years following after the first harvest
roots are harvested. Young tillers are always loft in their
beds, lt is so called that his harvest can be kept on
whenever it is required. Once it is planted it is not
possible to be lost. The mother nature may field its first
product after fifteen or twenty years even in the case
if it is considered that the ground has been cleaned
arış ıı

completely. However this takes place very seldom. The
product is used to be harvested in the places where it
is grown by seed only, but in this case all roots are
collected and the new seed is used, and flat fields are
used and ditches are opened."
In the Almanac of Konya dated Hegira 1292 (G.
1875) published during the age of Sultan Abdülaziz,
agricultural and industrial products of the Niğde region
in that age is enumerated under the headline of". The
Production Land of the Niğde sub-province". The material
relevant to weaving such as "poppy-seed oil, gum
tragacanth, root dye, (finik), autumn fleece, rug, carpet,
carpet-pillow, saddle-bag, shopping bag, walee-rug
written "god save", baggy trousers, coarse woolen cloth,
bristle work, tent, bristle large sock, tether, hobble, bag"
are mentioned.
In the 16th Almanac of Konya dated Hegira I 300
(G. 1882-83), the following information is given under
the headline of "Legitimate Information about Aksaray
sub-province". İts cereal products are wheat, barley,
oats, vetch and other cereal, and its industrial products
are the excellent rugs so called the Kurd's Rug and PrayRug".
In his book named "The Lexical Symbols", dated
1888 (H. 1306), Şemsettin Sami provides information,
on the same issue, confirmative the Almanac of Konya
dated G. 1882-83 about Aksaray, saying "... cereal, fruits
etc. products are more abandoned that those in other
sub-prefectures. Beautiful rugs and pray-rugs are
produced regarding industry".
In the 27th Almanac of Konya dated Hegira 1314
(G. 1896-97), it is reported, "The Aksaray sub-province
is the largest one among the provincial sub-province.
İts products are more abundant then those in other sub
provinces. The products of it land are wheat, barley and
other cereal.
^
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Bu şekilde istenildiği kadar devam edebiliyormuş. Ve
b ir defa e k ild ikte n sonra a rtık ortadan kaybolm ası
imkânsızmış. Hattâ, toprak buradan tamamiyle temizlendiği
sanıldığı hallerde bile onbeş, yirm i yıl sonra ilk ürünü
verebiliyor. Fakat, buna çok az rastlanırmış. Sadece tohum
atmak suretiyle yetiştirilen yerlerde, her d ört yılda b ir
ürün toplanıyor. Fakat bu takdirde, bütün kökler alınıyor
ve yeniden tohum atlıyor. Mamafi bu hallerde düz tarlaya
ekiliyor ve karık açılıyor".6
Sultan Abdülaziz devrinde yayınlanan h ic ri 1292
(M.1875) tarihli Konya Salnamesi'nde "Niğde Sancağı’mn
Mahsulat-i Araziyesi" başlığı altında, Niğde yöresinin o
dönem lerdeki tarım ve sanayi ü rünleri verilm ektedir.
Burada, "haşhaş yağı, kitre, kök boyası, ünik, güz yapağısı,
kilim , halı, halı yasük, terki heybesi, çarşı heybesi maşallah,
şalvar, aba, kıl işi, çadır, kıl harar (çuval), köstek, peybent
(bukağı), torba" vb. dokum a ve dokum ayla ilg ili
malzemeler belirtilm ektedir.7
H ic ri 1300 (M .1882 - 83) ta r ih li 16. Konya
Salnamesi'nde ise,"Aksaray Kazası'na dair malumat-ı
sahihe" başlığı altında şu b ilg ile r v e rilm e k te d ir.8
"..Mahsulat-ı araziyesi buğday, arpa, yulaf, burçak vezahirei sairedir. Mahsulat-ı sanaîyesi k ü rt kilim i denilen âlâ kilim

Aynı konuda Şemseddin Sami 1888 tarih li (H.1306)
Kamus-ul Alâm isim li eserinde "...hububat, meyve vs.
ürünleri Konya vilayetinin diğer ilçelerinden ziyadedir.
Sanayie m üteallik güzel k ilim ve seccâdeler yapılır"
diyerek,9 Aksaray hakkında, M. 1882 - 83 ta rih li Konya
Salnamesi'ni doğrulayıcı bilg ile r verir.
H icri 1314 (M.1896 - 97) tarihli 27. Konya Salnamesi1
nde "..Aksaray kazası vilâyet için d eki kazaların en
büyüğüdür. Arazisi m ünbit olmakla m ahsulleri başka
kazalardan ziyade olur. Arazisi mahsûlatı buğday, arpa,
vesair hububattır. Bazı meyve ve sebze de hasıl olur.
Burada dahi âlâ k ü rt k ilim i ve seccâde dokunur"
denilm ektedir.10
Y ine,H .1325(M .1907)tarihli Konya Salnamesi'
nde1^"..Aksaray 1493 hane, 324 dükkan, 2 hamam, 12
han, I gazino, 17 kahvehane, kız ve erkek çocuklara
mahsus çeşitli iptidaî mektep, camiler ve mescidlerden
müteşekkildir. Su ile çalışan ik i un fabrikası halı ve seccâde
dokumaya mahsus otuz tezgâh vardır" denilir.
Bu bilgilerden, Aksaray'da XIX. yy.’da halı ve kilim
dokunduğunu, hakların genellikle seccâde diye anıldığını,
tabiî ve bitkise l boyalarla renklen d irildiğin i, kök boya
y e tiş tirm e k iç in özel boya b a h ç e le ri
k u ru ld u ğ u n u a n lıyo ru z. Y ine, 1900 y ılı
başlarında Aksaray'da 32 adet halı tezgâhı
bulunduğunu öğreniyoruz. Bu da bize XIV X IX . yy.’la r arasında uzun b ir b o şlu k
bulunm asına rağmen, O sm anlılar çağında
A ksa ra y'd a h a lıc ılığ ın devam e ttiğ in i
göstermektedir.

■---------------------------------------------------6 İ. H. Konyalı, a.g.e., cilt I, s. 62'de konuyla ilgili
bilgi verdikten sonra dipnotta" bu yazı Prof. Dr.
Faruk Zeki Perek tarafından hazırlanmıştır" der.
Aynı konuda s. 66'da "dipnot (I)de Prof. Faruk Zeki
Perek dilimize çevirdi" diye yazar. Metnin aslı
hakkında bkz. W. J. Hamilton, a.g.e. Aksaray yöresi
kök boyacılığı için bkz., Hamid Sadi (Selen), İktisadî
Coğrafya, Türkiye, İstanbul 1926, s. 165.
7 İ. H. Konyalı, a.g.e., cilt I, s. 101 -102.
8 1. H. Konyalı, a.g.e., s. 103.
9 Şemseddin Sami, Kamus-ul Alam , cilt I, Mihran
Matbaası, İstanbul 1306, s. 263.
10 İ. H. Konyalı, a.g.e., cilt I, s. 108.
11 İ. H. Konyalı, a.g.e., s. 109.

R esim /Picture 4
Halı Seccâde, Aksaray yöresi dokuması,
X V III. yy. Yün m alzem eli, 142x96 cm.
Aksaray Müzesi, 1982.
Prayer Rug, Aksaray region, 18th century,
w o o lle n m a te ria ls, 1 42 x9 6 cm .,
Aksaray Museum, 1982.
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Some fruits and vegetables are also grown. The excellent
Kurd's rugs and pray-rugs or woven here".
Again in the Almanac of Konya dated H. I 325 (G.
1907), it is reported that Aksaray consists of 1493 houses,
324 shops, 2 baths, 12 inns, I resting garden, 17 coffee
houses, number of primary schools for children, mosques
and chapels, lt has two flour mills operating by water,
and thirty looms for weaving pray-rugs particularly."
From these records we acknowledge that carpets
and rugs are woven, and carperts in general were so
named as pray-rugs, and they were colored with natural
and vegetal dyes, and special dye gardens were
established in order to grow root dyes in the XIX. Century
in Aksaray.
Again we acknowledge that there were 32 carpet
looms in Aksaray at the beginning of 1990s. This shows
us that he carpet-weaving has been continuing in the
ottoman age despite there is a large gap between the
XIV. and XIX. centuries.
Among the ottoman age carpets described in the
above records, there about 10 ancient carpets exist,
which could have reached to today. However, we believe
that their number may be increased by a survey to be
carried out in local houses.
The first carpet, among those aforementioned in the
Aksaray Museum has a size of 150x180 cm. lt has been
woven by wool and by the Gördes knot technique. Red,
brown, green and black colors are dominant among the
colors prepared by mixing the natural and vegetal dyes.
The background of the carpet is divided into two. There
are hyacinth designs in the upper part and an altar with
three portions in the lower second part. The middle
altar from those given on the background divided into
three by four columns is higher than the other less higher
of two.
This carpet in question with its color features and
designs resembles the ancient carpets o fthe Konya,
Kırşehir and Aksaray regions. We assume that it has been
woven in the Ladik or Aksaray region, andbrought into
the Aksaray Ulu Mosque, lt may, on the other hand, be
considered th a t it has been woven in Aksaray
surroundings by the designs of the Konya region.
Depending on the various samples of museums and
collections, we also may say that it was woven in the
XVIII. Century (Fig. 2.3).
The second carpet brought into the Aksaray Museum
while it was spread out in the Aksaray Ulu Mosque has
almost the same size of the first one above, lt has been
woven by wool and by the Gördes knot technique, too.
İts backgroundis divided again into two. In the upper
section there are hyacinth design and an altar is placed
in the lower part. İts side frame is also embellished with
large flowers, one colored with light and the other with
dark colors, lt has such feature of design mixed with the
carpet designs of the Ladik, Kırşehir and Aksaray regions,
with its blue, brown, red, black, green and white colors
and designs, lt might have been woven in one of these
arış I V 11 9 9 8

R esim /P icture 5
Halı Seccâde, detay, Aksaray yöresi dokuması, XVIII. yy.
Yün malzemeli, 142x96 cm. Aksaray Müzesi, 1982.
Prayer Rug, detail, Aksaray region, 18th century, woollen
materials, 142x96 cm., Aksaray Museum, 1982.

regions with the colors and designs of these three centers.
Depending on the various samples of museums and
collections, we may accepted that it was woven in the
XVIII. Century (Fig. 4-5).
The third carpet in the Aksaray Museum is different
from others in terms of its colors and designs despite it
has same features of the first two samples. The red,
brown and white tones are mostly dominant, lt designs
resemble the bed-spread-carpets with canine-foot-prints
of the Konya region. On the other hand, it also reminds
the Uşak carpets with fleeced background. According
to us, it might probably have been woven in the Aksaray
region in the XVI. and the XVIII. Centuries (Fig. 6-7).
The fourth sample in the size of the pray,rug resembles
the Konya region carpets with its background with white
color and its vegetal designs stylized with red, brown
and green tones, lt m ight probably have been woven
in the
surroundings of Aksaray and Hasandağ region.
Depending on the similar carpet of it in the Turkish
Muslim works Museum of İstanbul, it maybe dated with
the XIX. Century (Fig. 8-9).
The fifth sample in our special collection is a prayrug. This extremely worn sample has been donated by
Ms. Fatma Akduman. This pray-rug with a size of 128x160
cm. has been woven by pure wool. The blue, red, brown
and white colors are dominant, lt is surrounded by five
frames side by side. The first, second an the fourth frames
are embellished with geometrical designs. The larger
third frame is decorated with flowers. The fourth frame
surrounding the altar in the middle looks like the first
frame. The altr located in a rectangular area is located
on a brown background. The alter rising as a form of a
few stairs is surrounded by six counters with the while and
^
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PROF. ÖR, BEKİR DENİZ

Yukarıdaki kaynaklarda b e lirtile n Osmanlı devri
halılarından günümüze gelebilen, bildiğim iz 1O kadar halı
mevcuttur.12 Bu örneklerin yerli ailelerin evlerinde yapılacak
araştırmalarla çoğaltılabileceği inancındayız.
Yukanda adı geçen halılardan, Aksaray Müzesi'ndeki
ilk halı 150x180 cm. boyutlarındadır. Yün malzemeyle,
Gördes düğüm tekniğiyle dokunmuştur. Tabiî ve bitkisel
boyaların karışımıyla yapılan renklerde kırmızı, kahverengi,
yeşil ve siyah hâkim dir. Halı zemini ikiye bölünmüştür.
Üstte sümbül desenleri, alttaki ikinci bölümde ise üç dilim li
bir mihrap verilmiştir: Dört sütunce ile üçe bölünen zeminde
verilen mihraplardan ortadaki yüksek, diğer ikisi daha
basık tutulmuştur.
Sözkonusu bu halı renk özellikleri ve desenleriyle Konya,
Kırşehir ve Aksaray yöresinin eski halılarına benzemektedir.
Lâdik veya Aksaray yöresinde dokunup Aksaray Ulu
Cami'ne serildiğini sanıyoruz. Diğer yandan, Konya yöresi
dese n le riyle A ksaray çevresinde dokunduğu da
düşünülebilir. Ç eşitli müze ve koleksiyon örneklerine
dayanarak XVIII, y y ’da dokunduğunu söyleyebiliriz (Res.23).
Aksaray Ulu Camii'nde serili iken Aksaray Müzesi'ne
g e tirile n ikinci halı b irin c i örnekle yaklaşık aynı
ölçülerdedir. Yün malzemeyle ve Gördes düğüm tekniğiyle
dokunmuştur. Zemin yine ikiye ayrılmış, üste sümbül
desenleri, a lt tarafa da basık ka ra kte rli b ir m ihrap
yerleştirilm iştir. Kenar bordürü de yine b ir açık b ir koyu
renkle b e lirtile n büyük çiçeklerle süslenm iştir. Mavi,
kahverengi, kırm ızı, siyah, yeşil, beyaz re n kle ri ve
desenleriyle Lâdik, K ırşeh ir ve Aksaray yöresi halı
desenlerinin karışımı b ir desen özelliğine sahiptir. Adı
geçen üç merkezin renk ve desen gelenekleriyle bu
yörelerden birinde dokunmuş olmalıdır. Çeşitli müze ve
koleksiyon örneklerine dayanarak da X V III. yy. da
dokunduğunu kabul etmekteyiz (Res.4-5).
Aksaray Müzesi'ndeki üçüncü halı teknik açıdan ilk
ik i örnekle aynı özellikle ri taşımakla b irlik te renk ve
desenleriyle diğerlerinden ayrılır: Halıda daha çok kırmızı,
kahverengi ve beyaz tonlar hakimdir. Desenleri de Konya
yöresinin it izi (köpek izi) desenli yatak halılarına
benzem ektedir.14 D iğer yandan, post zeminli Uşak
halılarını da andırır. Bize göre ХѴТ-ХѴП yy larda muhtemelen
Aksaray yöresinde dokunm uş olm a lıdır (Reş.6-7).
Namazlık halısı ölçülerindeki dördüncü örnek beyaz
renkli zemini, kırm ızı, kahverengi ve yeşil tonlu stilize
edilm iş b itkise l desenleriyle Konya yöresi halılarına
benzemektedir. Muhtemelen Aksaray çevresinde, Hasan
Dağı yöresinde dokunmuştur. İstanbul Türk İslâm Eserleri
M ü z e s i'n d e k i b e n ze rle rin e dayanarak X lX .y y .’a
tarihleyebiliriz (Res.8-9).
Resim /Picture 6
Halı Seccâde, Aksaray yöresi dokuması, XVI-XVII. yy.
Yün malzemeli, 145x95 cm. Aksaray M üzesi,1982.
Prayer Rug, Aksaray region, 16th-1 7th century, woollen
materials, 145x95 cm., Aksaray Museum, 1982.

12 Tanıttığımız bu halılar ilk kez sayın İ. H. Konyalı tarafından
Aksaray Ulu Cami'inde teşhis edilmiş ve resimleri yayınlanmıştır
(bkz., İ. H. Konyalı, Aksaray Tarihi, cilt I, s. 1425). Aynı halılardan
üç tanesi, adı geçen yazar tarafından bir makalede yeniden
yayınlanmış ve bu halıların korunması hakkındaki kaygılan dile
getirilmiştir (bkz., İ. H. Konyalı, "Aksaray Ulu Cami", Vakıflar
Dergisi, cilt X, 1973, s. 273 - 288).
13 Adı geçen d ört halı Aksaray M üzesi'nin kurulm ası
sırasında, 1975-76 yıllarında Aksaray Müzesi'ne kaldırılmıştır.
Halen bu müzede saklanmaktadır. 1982 yılında, Aksaray'daki
araştırmalarımız sırasında dikkatimizi çeken bu halılar 1983
yılında İzmir'de düzenlenen Ulusal El Sanatlan Sempozyumu'nda
tarafımızdan, bir bildiriyle tanıtılmıştır. Daha sonra genişletilerek
aynı sempozyum kitabında yayınlanmıştır (bkz., B. Deniz,
"Aksaray Müzesi Haklan", III. Ulusal El Sanatları Sempozyumu
B ild irileri , İzmir 23 - 25 Kasım 1983, İzmir 1984, s. 93 - 127).
Daha sonra bir makalemizde yine sözkonusu edilmiştir (B.
Deniz, “Aksaray Haklan”, Sanatsal Mozaik, yıl I, sayı 11, Temmuz
1996, s.64-70) .Bu konudaki diğer yayınlar hk. bkz. Nejat
Diyarbekirli-Robert Pinner,"Four Rugs in Aksaray", Halı, İssue
39, May-Juine 1988, pp. 28-31.
14 Göçebelik döneminde yatak - yorgan yerine kullanılan,
uzun havk (tüylü) haklara yatak halısı denilmektedir. Günümüzde
bu gelenek unutulmakla beraber,tüylü veya tülü adı verilen
uzun tüylü dokumalar yapılmaktadır.

R esim /P icture 7
H alı Seccâde, detay, A ksaray yö re si
dokuması, XVI-XVII. yy. Yün malzemeli,
145x95 cm. Aksaray Müzesi, 1982.
Prayer Rug, detail, Aksaray region,
16th-17th century, woollen materials,
145x95 cm., Aksaray Museum, 1982.

R esim /P icture 8

A motif of similar to a life-tree is located at the edge
of the altar. The cornerstone of the altar and on the top
of the life-tree are ornamented w ith small designs.
According to us, it is from the XIVV. and the XVIII,
centuries (Fig. 10).
The sixth sample has a form of a
quarter-carpet. lt is in the premises of
Mr. Cevdet Akduman. lt is embellished
with the red, blue and while colors, and
cornamented with a central medallion
resembling a long central medallion of
today's Aksaray carpets. İts corners are
the violet color, and is ornamented with
small spots with the red color looking like
the Kırşehir Carpets with flies, lt has ne
side frame. This carpet w ith a size of
112x86 is probably from the XIX. century
(Fig. 11-12).
The sewenth sample of the Aksaray
carpets is a prayer rug. This rug has been
woven by Mr. Hayriye Bal. We are reported
by her own words that she wove it in 1926
during her adolescence times. This rug
characterized by the red, brown and white
colors has an altar with one-direction. A small
medallion is located at the middle, and its
side frames are embellished by flower motive
woven, ona backward one straight (Fig. 13).
The eighth sample is a prayer rug, too.
This sample which we found it during the
reconstruction of the Ferishtah Hatun Mosque
in July 1991 among the carpets, that they
have been taken under protection by the
community of the local xuartr, is characterized
by the red, blue, green, brown and white
colors. On its background surrounded by five
frames side by side, an altar is located raising
as stairs, lt is ended by such an ornam nt
resembling a life-tree. İts corners are left empty.
Inside of the altar is ended by a flat red weaving.
lt is probably from the XIX. Century (Fig. I 3).
arış I V 11 9 9 8

Halı Seccâde, Aksaray yöresi
dokuması, XVIII-XIX. yy.
Yün malzemeli, 120x96 cm.
Aksaray Müzesi,1982.
Prayer Rug, Aksaray region,
18th-19th century, woollen
materials, 120x96 cm.,
Aksaray Museum, 1982.
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Özel koleksiyonumuzda bulunan beşinci örnek b ir
seccâdedir. Çok yıpranmış vaziyetteki bu örnek Fatma
Akduman tarafından hediye edilm iştir.15 128 x 160 cm.
ölçülerindeki bu halı tamamen yünden dokunmuştur. Mavi,
kırmızı, kahverengi ve beyaz renkler hâkimdir. Yan yana
beş bordürle çe vrilid ir. Bir, ik i ve dördüncü bordür
geometrik desenlerle süslüdür. Daha geniş verilen üçüncü
bordür çiçeklerle bezelidir. O rtadaki m ihrabı kuşatan
dördüncü bordür birinci bordüre benzer. Dikdörtgen b ir
alan içinde kalan mihrap kahverengi b ir zemin üzerine
oturur. Birkaç basamak halinde yükselen mihrap kırmızı,
mavi ve beyaz renkli altı konturla kuşatılmıştır. Mihrabın
ucunda da hayat ağacı benzeri b ir m otif yer almaktadır.
M ihrap köşelikleri ve hayat ağacı üzeri küçük desenlerle
bezelidir. Bize göre XVII- ХѴІІІ. yy. a aittir (Reş. 10).
Altıncı örnek çeyrek halısı şeklindedir. Cevdet
Akduman evindedir.16 Kırmızı, mavi, kahverengi ve beyaz
renklerle süslüdür. Günümüz Aksaray halılarının uzun
göbek şekline benzeyen b ir göbekle süslüdür. Köşeleri
mor renklidir. Sinekli Kırşehir halılarına benzer şekilde
kırmızı renkli beneklerle süslüdür. Kenar bordürü yoktur. 112
X 86 cm. ölçülerindeki bu halı Aksaray'da, muhtemelen
XIX. yy.a aittir (Reş. 11-12).
Aksaray yöresi haklarının yedinci örneği b ir seccâde
halısıdır: Hayriye Ba1 tarafından dokunan ve mihrap
kısmında eski yazıyla imzasının bulunduğu bu halıyı,kendi
ifadesinden "genç kızlığı sırasına, 1926 yılında dokuduğunu"
öğrenm iştik. Kırm ızı, kahverengi ve beyaz renklerle
karakteristik bu halı, tek yönlü mihraplıdır. Orta yerinde
küçük b ir göbek yer almaktadır. Kenar suları ise b ir ters
bir düz yerleştirilmiş çiçek motifleriyle süslenmiştir (Reş. 13).
Sekizinci örnek bir seccâdedir Temmuz-1991 senesinde,
Feriştah Hatun Cami’nin yıkılıp yeniden yapılması sırasında,
mahalle halkınca koruma altma alman halılar arasında
bulduğumuz bu örnek kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi ve
beyaz renklerle karakteristiktir. Yan yana beş bordürle
kuşatılan zeminde merdiven halinde yükselen b ir mihrap
yer almaktadır. Mihrap hayat ağacına benzer bir süslemeyle
sona ermektedir. Köşeler ise boş bırakılmıştır. Mihrap içi
ise düz b ir kırmızıyla sona ermektedir. Muhtemelen XIX.
yy.’dan kalmadır.
Aksaray'da Boduklar diye tanınan ailenin evinde
bulunan dokuzuncu örnek mavi, kahverengi, kırm ızı
ve beyaz to n la rla k a ra k te ris tik tir. Resm ini burada
yayınlayamadığımız bu halıda ortada iri b ir göbek yer
almaktadır. XX. yy. başlarına tarihliyoruz (Reş. 14).
Onuncu örnek diye tanım ladığım ız halı Yozgat
Nizamoğlu Evi M ü ze si’ndedir. Günümüz Aksaray
halılarının göbek şekline benzer b ir göbekle süslüdür.
Renklerinde ise erken dönem Aksaray haklarına benzer
şekilde kırm ızı, mavi, lacivert, kahverengi, bej tonlar
hâkim dir (Reş. 15).
Bildiğim iz onbirinci örnek Yenikent Kasabasında b ir
evdedir. Yastık halısı tip in d e ki örnek mavi, kırm ızı,
kahverengi renkleriyle Taşpınar halılarına benzer. Özellikle
zemini süsleyen gök şekli ve desenleri Taşpınar halılarının

taban halısı modeline benzer. Muhtemelen XX yy. başlarında
dokunmuştur (Reş. 16).

DEĞERLENDİRME:
Aksaray, Selçuklular devrinden beri ünlü b ir halı
merkezidir. Bu gelenek Osmanlılar devrinde de sürmüştür.
XX. yy. başlarında Aksaray’da çok evde halı tezgâhı
bulunduğunu ve genç kızların çeyiz eşyasını kendilerinin
dokuduklarını, XX. yy. ortalarına kadar da kilim , halı, halı
yastık, te rki heybesi, çarşı heybesi, seccâde halısı gibi
örneklerin dokunduğunu hem salnamelerden, hem de
yaşlılardan öğreniyoruz.
Osmanlı devrinden günümüze kadar gelebilen şim dilik
bilebildiğimiz 10 kadar halı mevcuttur. Bu halılardan birinci
örnek renk ve desen açısından Lâdik ve Aksaray yöresinin
1Я
eski halılarına benzemektedir (Reş.I); halinin üçüz
mihrabının d ö rt sütunce tarafından taşınması, mihrap
üstünde sümbül desenlerinin bulunması Lâdik halılarının
özelliklerini göstermektedir. Bununla birlikte aynı motifler
Aksaray yöresinin eski halılarında da mevcuttur.
Sözkonusu halıda m ihrabın sütuncelerle taşınması
geleneği Anadolu'da Gördes ve Kula halılarında da görülür.
Adı geçen yörelere ait halılarda mihrap çift sütunce ile
taşınır halde işlenir. Ancak sütunceler Lâdik ve Aksaray
yöresi halılarında mimarî b ir görünüm arzettiği halde,
Gördes ve Kula halılarında süsleyici b ir karaktere sahiptir.
Yine, aynı halıda dar bordür süslemeleri eski ve günümüz
Kırşehir halılarıyla, Konya çevresinin eski halılarında da
mevcuttur. Fakat geniş kenar suyu bezemeleri Konya ovası
haklarının geleneklerini taşır.
Adı geçen halinin benzerlerini İstanbul Vakıflar Halı
Galerisi, Heinrch Jacoby Koleksiyon, Dumbarton Oaks
Koleksiyon, Joseph V. Mc. Mullan Koleksiyon, NevvYork
M etropolitan Museum ve çeşitli kaynaklarda bulm ak
mümkündür.19
15 Fatma (Ba1) Akduman -40 yaşlarında, lise mezunu- bu
halinin kendisine annesi Hayriye Ba1 tarafından çeyiz olarak
verildiğini, ona da anneannesinden kaldığını kendisinin söylediğini
ifade etmiştir. 1987 senesinde verdiği bilgilerden dolayı kendisine
teşekkür ediyorum.
16 Cevdet Akduman, Ürgüplü Mehmet Akduman'ın oğludur.
1990 yılında 44 yaşında vefat etmiştir. Sağlığında verdiği bilgide
bu halinin kayınvalidesi Hayriye Bardan kaldığını" ona da annesinin
çeyiz eşyası olarak verdiğini söylediğini "beyan etmişti.
17 Hayriye Bal'ın - Sefer Bal'ın eşidir. Okuma yazması var. 1985
yılında 85 yaşında ölmüştür-1982 yılında şifahen verdiği bilgilere göre.
18 Lâdik haklan hk. bkz. OAslanapa-Y.Durul, a.g. e., s. 81; O.
Aslanapa, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1972, s.12; O. Aslanapa, Turkische
A rt and Architecture, London 1971, NevvYork 1972, s. 301; E Halıcı,
"Lâdik Seccadeleri", Antika, s. 2, Mayıs 1985, s.6-9 (hg. 9-11); B. Deniz,
"Lâdik Halıları", Bilim, Birlik, Başarı, yıl 12, s.46,1986, sayı 13-18.
19 Bu konuda bkz. B.Acar, "Halı Hâzinelerimiz", İlgi, yıl 7,
sayı 141,1972, s. 11-14. Reş. 7; BAcar, Vakıflar Genel Müdürlüğü
H alı G alerisi, İstanbul 1973, s. 20; L.W.Mackie, The Splendor
Turkish W eaving The Textile M useum , Washington, DC.,cilt
1973, s. 38, Reş. 41-42. L. W. Mackie, "Rugs and Textiles",
Turkish A rt, 1980, s. 301-373. s. 337, pit. 56; R. Ettinghausen ,
Islamic Carpets The Joseph V. Mc. M ullan Collection, New-York,
1965, no:22; R. G. Hubei, Ullstein Teppich, Berlin 1972, s. 67.
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R esim /P icture 9
Halı Seccâde, detay, Aksaray yöresi dokuması,
ХѴШ-ХІХ. yy. Yün malzemeli, 120x96 cm.
Aksaray Müzesi, 1982.
Prayer Rug, detail, Aksaray region,
18th-19th century, woollen materials,
120x96 cm., Aksaray Museum, 1982.

The ninth sample found in the family resident called
Boduklar in Aksaray is characterized by the blue, brown,
red and white tones. This carpet which we can not
publich its illustration here has a large medallion in the
middle. We may say that it is from the XIX. Century
(Fig. 14).
The carpet we identify as the tenth sample is the
Nizamoğlu Evi Museum of Yozgat, lt is embellished with
a medallion resembling medallions of today's Aksaray
carpets. In its colors, the red, blue, deep blue, brown
and beige tones are dominant to manner looking like
an ancient age of Aksaray carpets (Fig. 15).
The eleventh sample we know is in one of the
residents in the Yenikent County. The sample in the type
of pillow-spread-carpet resembles the Taşhınar carpets
by its blue, red and brown colors. Particularly, the sky
picture and its designs embellishing the background
look like the pattern of the large ground carpets called
"Taban" of Taşpınar. lt was woven at the beginning of
the XX. Century (Fig. 16).
ASSESSMENT
Aksaray has always been a carpet center since the
Seljukites age. This tradition has continued during the
Ottoman epoch. We have been reported through the
Almanacs and by the old-age people that there were
carpet looms in number of houses at the beginning of
the XX. Century, and young giriş were weaving carpets
for their bride's trousseaus, and the samples such as
I / 1998

pileless carpets, carpets, pillow-spread-rugs, saddle-bagrugs and shopping-bag-rugs were woven up to the mid
XX. Century.
There are about ten ancient carpets we know that
could have reached today from the Ottomans epoch.
The first sample of these carpets resembles the ancient
carpets f the Ladik and Aksaray region in terms of its
colors and designs. Fig. I illustrates the features of the
Ladik carpets because of the fact tat the triple altar of
the carpet is supported by the four columns, and there
are hyacinth designs over the altar. However, its some
motives are existed in the ancient carpets of Aksaray.
The tradition of supporting the altar by columns in
the carpet in question are sen in the Gördes and Kula
carpets in Anatolia. The altar in these carpets are woven
in a manner to be supported by double column, but
these columns has an enbellishment character in the
Gördes and Kula carpets w hile they present an
architectural view in the carpets of the Ladik an Aksaray
regions. Again, the narrow frame ornaments are shown
in the ancient and today's Kırşehir carpets as well as the
Konya carpets, but the large side frame ornaments have
such traditions of the Konya Plain carpets.
The similar carpets of the said carpet are possible to
find in the carpets Gallery fund of İstanbul the Heinrch
Jacoby Collection, the Dumbarton Oaks collection, the
Josehph V. Mc. Mullan Collection, the New York
Metropolitan Museum and in the other records.
With its small and low altar and different presentation
of its flower motives, the second carpet in the Aksaray
Museum, is different from the first carpet, lt reminds
the Aksaray, Ladik, Kırşehir, Mucur and Karapınar carpets.
lt has probably been woven with the designs of the said
places (Fig. 2) In addition, it shows an analogy with the
same carpets in the Dumbartor Oaks Collection and the
Joseph V. Mc. Mullan Collection.
With its color, design and size viewpoint, the third
carpet resembles the Turkoman carpets of the Konya
Plain. The carpet utilized instead of a bed and a quilt in
these years and today is called by the name of the dogfoot-print and cat-foot-print designs carpet by the people
because of their designs exist in the region (Fig. 3). This
carpet is one of the interesting samples of the carpets
in question. The smalldesigns embellishing the inner
medallion of the samples of the plain-medallion of the
Taşpınar carpets resemble mostly the designs of the bedspread-carpet's ornaments despite no same samples are
woven today.
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R esim /P icture 10
Halı Seccâde, Aksaray yöresi
dokuması, X V II-X V III. yy.
Özel koleksiyon,140x120 cm.
yün malzemeli,1994.
Prayer Rug, Aksaray region,
1 7th-l 8th century, woollen
materials, 140x120 cm.,
private collection, 1994.

R esim /P icture 11
Ç e yre k H a lı, A k s a ra y
dokum ası, XIX. yy. sonu,
112x86 cm. Yün malzemeli,
Cevdet Akduman Evi, 1993.

TO T n
Aksaray M üzesi'ndeki ikinci halı tip ve desen
bakımından b irinci örneğe benzerse de mihrabın küçük
ve basık tutulması ve çiçek m otiflerinin farklı verilişiyle
ondan aynlır. Bu haliyle, Aksaray, Lâdik, Kırşehir, Mucur
ve Karapınar halılarını andırır. Muhtemelen, adı geçen
yöre halı desenlerinin karışımıyla dokunmuştur(Res.2).
Ayrıca,Dumbarton Oaks K oleksiyon ve Joseph V. Mc.
M ullan K olleksiyonun'daki bazı h alılarla benzerlik
• 90
gösterir.
Üçüncü hab renk, desen ve ölçüleri açısından Konya
Ovası Türkmen haklarına benzemektedir: Yörede, devrinde
yatak ve yorgan yerine kullanılan ve bugün halk arasında
desenlerinden dolayı it izi veya kedi izi desenli halı adıyla
isimlendirilen halılar mevcuttur (Res.3). Bu halı, söz konusu
halıların ilginç örneklerinden b irisidir. Aynı örnekler
günümüzde dokunmamakla beraber, Taşpmar haklarının
civil göbekli örneklerinin göbek içini süsleyen küçük
desenleri, yatak haklarının süslemelerine çok benzemektedir.
Halı üzerine benek şekilli desen işleme geleneği Uşak
ve Gördes yöresinin eski halılarıyla eski ve yeni Kırşehir
ve Konya çevresi halılarında da vardır: ХѴІІ-ХѴШ. yy. Uşak
haklarının beyaz zeminli Uşak halıları grubunda görülen
üç d ilim li küçük süslemeler Aksaray'da aynı yüzyıllarda
dokunan yatak halılarının desenlerine çok benzer. Bu tür
desenlerin aynı çağlarda Batı ve Orta Anadolu Bölgesi'nde
dokunmuş olabileceklerini kabul etmekteyiz.21
20 Bkz. L. W. Mackie, The Splendor, s. 38. L. 'W. Mackie,
Turkish A rt, s. 377.

21 Bkz. Ş. Yetkin, a.g.e., s. 99-100'de beyaz zeminli halılar hk.
"...Fakat daha çok geç örneklerin Gördes, Kula, Milas, Bergama ve
hatta Karaman, Karapınar 'da yapılmış olmalan mümkündür" der.
Biz de sayın Prof. Dr. Ş. Yetkin 'in görüşlerine katılıyoruz ve bu tür
desenli halıların Konya çevresinde de dokunduğunu kabul ediyoruz.

Q uarter Carpet, Aksaray
region, late 19th century,
woollen materials, 112x86
cm., Cevdet Akduman, 1993.

Aksaray Carpets, Yesterday and Today -1 : Ancient Aksaray Carpets
PROF. BEKİR DENİZ

The tradition of p rocessin g a d esign w ith small sp ots
on carpets is ap p lied in on a n cie n t carpets o f th e Uşak
andG ördes regions as well as on th e carpets of an ancient
and n ew Kırşehir and Konya carpets. The small ornam ents
w ith three p ortions seen in th e Uşak carpets w ith w h ite
b a ck g ro u n d su rface of th e XVII. an d XVIII, centu ries'
Uşak carpets, resem b le con sid erab ly th e d esig n s of th e
bed,spread-carpets w oven in th e sam e century in Aksaray.
W e a c c e p t th a t th e sa m e d e s ig n s m ig h t h a v e b e e n
w o v e n in th e sa m e ce n tu ry in th e w ester n an d m idAnatolia.
Sim ilar o r n a m e n ts are g iv e n as sm all sp o ts in th e
sa m p le of th e G ördes carpets w hich m ay b e d ated w ith
XVIII, and XIX cen tu ries. The sa m e d esig n s are know n
as th e n a m e of a fly a m o n g p e o p le , and th e se sim ilar
ornam ents are called with th e sam e nam e by th e Kırşehir
and Konya surroundings. However, accord in g to us, this
resem blance of th e fly m otif m ight have b een d ev elo p ed
by th e in flu e n c e o f th e Kırşehir carp ets, b e c a u se th e
sa m e m o tif of th e G örd es an d Kula is k n ow w ith th e
nam e of Karamanoğulları carpet by the records in abroad.
T h e fou rth c a r p e t in th e Aksaray M u seu m is th e
sa m p le w ith th e latest d a te of th e third carp et th a t w e
p resen t a b o v e d esp ite of its a n alogy of th e Uşak carpet.
lt has b een w o v e n in th e Aksaray su rroundings.
The fifth and th e sixth sam p les have such a m otives
sim ilar to th e d e s ig n s s e e n in th e XIX. an d th e XX.
centuries' carpets. The fifth o n e reflects th e features of
th e Kırşehir carpets. The d esign s resem bling th e fly m otif
at th e corn ers o f th e sixth sa m p le also p o in t o u t th e
sa m e an alogy, to o .

Resim /Picture 1 2

With their carpets at the beginning of th e XX. Century,
particularly w ith their Taşpınar p attern, o th e r sa m p les

Çeyrek Halı, detay, Aksaray dokuması,
XIX. yy. sonu, 112x86 cm. Yün malzemeli,
Cevdet Akduman Evi,1993.

p resen t a grea t an alogy, lt m ig h t p rob ably h ave b een
w o v en in th e periods w h en Taşpınar carpets w ere spread

Q uarter C arpet, detail, Aksaray

ou t.

CONCLUSION

region , late 19th centu ry, w o o lle n

In th e O ttom an s a g e, Aksaray has also co n tin u ed its

m aterials, 1 1 2 x 8 6 cm .,

tradition of carpet-w eaving in th e Seljukites ep o ch . There

C ev d et A kdum an, 1 9 9 3 .

are fourcarpets to d a y in th e Aksaray M u seum d e p o t in
line w ith th e Travel Books and historical records of th e
Aksaray, K onya a n d Kırşehir r e g io n s. As for as w e
co n ce rn ed , this carpet has b een w o v e n in o n e o f th e se
three regions, and is from th e XVIII. Century. The seco n d
sa m p le has su ch a feature o f th e m ixed featu res of th e
Aksaray, Konya and Kırşehir carpets. Sam e as of th e first
sa m p le , it m ig h t h a v e b e e n w o v e n in t h e Aksaray
su rroundings, or in o n e of th e se m en tio n ed centers, or
in th e Aksaray su rroun din g w ith th e d esig n of th e said

co lor and d esig n . This proves th a t th e a n cie n t Aksaray

reg io n s, or in th e XVIII, centu ry. A ccord in g to us, th e

carpets have b een w o v en in th e sa m e character and th e

fo u r th c a r p e t h a v in g tr a d itio n s o f A ksaray a n d its

pattern o f to d a y 's Taşpınar ca rp et w h ich has rea ch ed

su rroun din gs is from th e XIX. Century.
The fifth sam le is from th e XVII. or XVIII century. The

to d a y d e v e lo p e d in th e se periods.
Today, no carpet is w o v en within th e center of Aksaray.

sixth o n e is from th e XIX. C entury. The se v en th o n e is

This tradition is being con tinu ed in th e villages of Aksaray,

from 1 9 2 6 . T he e ig h th , ninth, ten th and th e elev e n th

particularly, T h ree o f t h o s e , Kutluköy, Taşpınar an d

carpets are from th e b egin n in g of th e XX. century. They
h ave patterns sa m e as of th e Aksaray carpet in term s of

Yeşilova sh o w su ch a featu re w ith their colors, d esig n s

ar ı ş I V 11 9 9 8

and carp et varieties. ®

Geçmişte ve Günümüzde Aksaray Halıları ■ I: Eski Aksaray Halıları
PROF. DR. BEKİR DENİZ

Benzer süslemeler Gördes haklarının XVIII-XIX. yy.’a
tarihlendirilebilecek örneklerinde küçük benekler halinde
verilir. Aynı desenler günümüzde halk arasında sinek
99
adıyla tanınmakta, benzer süslemeler Kırşehir ve Konya
çevresinde de aynı isimle bilinmektedir. Ancak, sinek
motifine benzetilm esi bize göre, Kırşehir halılarının
etkisiyle gelişm iş olmalıdır. Çünkü Gördes ve Kula
çevresinin aynı motifli halıları yabancı kaynaklarda
Karaosmanoğlu halısı adıyla tanınmaktadır.
Aksaray Müzesi'ndeki dördüncü halı kenar bordür
süslemeleri ile ХѴІІ-ХѴШ. yy. Uşak halılarına benzemesine
90
rağmen yukarıda tanıttığımız üçüncü halinin en geç
tarihli bir örneğidir. Muhtemelen Aksaray çevresinde
dokunmuştur.
Beş ve altıncı örnek XEX-XX. yy. halılarında görülen
desenlere benzer bir motif taşır. Beşinci Kırşehir haklarının
özelliklerini yansıtır. Altıncı örneğin köşelerindeki sinek
motifine benzeyen desenler de yine aynı benzeriiğe işaret
eder.
Diğer örnekler Aksaray yöresinin XX.yy. başlarındaki
halılarıyla, özellikle taşpınar modeliyle büyük bir ortaklık
arzeder. Muhtemelen Taşpınar halılarının yaygınlaştığı
dönemlerde ortaya çıkmış olmalıdır.

SONUÇ
Aksaray, Selçuklular devrindeki halıcılık geleneğini
Osmanlılar çağında da sürdürmüştür. Bu döneme ait
seyâhatnâme ve tarihî bilgilerin yanısıra, bugün Aksaray
Müzesi deposunda dört tane halı mevcuttur: Bunlardan
birinci örnek Aksaray, Konya ve Kırşehir yöresinin
özelliklerini taşır. Kanımızca bu halı Aksaray veya bu üç
merkezden birisinde dokunmuştur ve XVIII. yy. dan
kalmadır. İkinci örnek Aksaray, Konya ve Kırşehir

haklarının karışımı bir özelkk gösterir. Bu da birinci örnek
gibi, Aksaray çevresinde veya adı geçen şehirlerden
birisinde ya da sözü edilen yörelerin desenleriyle Aksaray
çevresinde, XVIII. yy. da dokunmuş olmalıdır. Desenleri
Konya ve Aksaray yöresinin yatak haklarını andıran üçüncü
halı muhtemelen Aksaray yöresinde ve XVI-XVII. yy.’larda
dokunmuştur. Aksaray ve çevresinin geleneklerini taşıyan
dördüncü hak ise bize göre XIX. yy. dan kalmadır.
Beşinci örnek XVII-XVIII.yy.’dan kalmadır. Altıncı hak
XIX. yy.a aittir. Yedinci hak 1926 yılından kalmadır. Sekiz,
dokuz, on ve onbirinci hak ise XX. yy. başlanna aittir. Renk
ve desen açısından Aksaray Haksı şemasını taşırlar. Bu da
eski Aksaray halılarının aynı karakterde yapıldığını,
günümüz Taşpınar hak modelinin o dönemlerden gekşerek
bugüne geldiğini göstermektedir.
Günümüzde Aksaray merkezde hak dokunmamaktadır.
Bu gelenek Aksaray'a bağlı köylerde sürdürülmektedir.
Bunlardan özellikle üç tanesi Kutluköy, Taşpınar ve
Yeşilova halıları renk, desen ve halı çeşitleriyle özellik
gösterirler. »

22 Uşak haklan hk. bkz. Ş. Yetkin, a.g.e., s. 93-101; G. Samuk,
"Tarihte Uşak Halıları", K aynaklar, sayı 3, 1984, s. 40 - 44.
23 Haklarda lâle deseni için bkz. W. B. Denny, "Anatolien
Rugs: An Essay On Method", Textile M useum Journal, Volume
3,1973, Issue 4,1973, s. 7-25.

I Resim /Picture 1 3
Halı Seccâde, Aksaray dokuması. Dokuyan:
Hayriye Ba1,1926 tarihli,Cevdet Akduman evi, 1983.
Prayer Rug, Aksaray region, by Ms. Hayriye Bal,

dated 1926, Cevdet Akduman, 1983.

Aksaray Carpets, Yesterday and Today -1 : Old Aksaray Carpets

PROF. BEKİR DENİZ

Resim /Picture 1 5
Halı Seccâde, Aksaray yöresi dokuması,
XX. yy. başları, Yozgat-Nizamoğlu Evi Müzesi, 1985.
Prayer Rug, Aksaray r e g io n , early 2 0 th c e n tu r y ,
N izam oğlu H ouse in Y ozgat, 1 9 8 5 .

R esim /Picture 1 6
Yastık Halısı, Aksaray-Yenikent (Amarat)
Kasabası dokuması,Taşpınar modeli,
XX. yy. başları, Yenikent’te bir evde, 1996,
P illow C arp et, A ksaray-Y enikent (A m arat),
sl'

Taşpınar m o d e l, early 2 0 th century, a h o u se

t ' »s. f

in Y enikent to w n .
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R esim /Picture 1 4
Halı Seccâde, Aksaray yöresi dokuması,
XX. yy. başları, Boduklann Evi,1983.
Prayer Rug, Aksaray re g io n , early 2 0 th cen tu ry ,
N izam oğlu H ou se in Y ozgat, 1 9 8 3 .
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İllin i Koleksiyonu
Sema Koç*
Etnografya
A n k a r a ' n ı n
Nam azgâh adı ile
anılan se m tin d e ,
Müslüman mezarlığı
olan
tepede
kurulmuştur. Anılan
tepe Vakıflar Genel
M üdürlüğünce 15
Kasım 1925 tarihli
B akanlar K urulu
kararı g e r e ğ in c e ,
Milli
Eğitim
B akanlığına müze
yapılmak üzere bağışlanmıştır.
1924 yılına kadar Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na
katılan, Millî Kültüre önem veren Türkler maddî ve
manevî kültür mirasını içeren bir Etnografya Müzesi'nin
kurulmasının gerekliliğine inanıyorlardı. Bu nedenle
Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, eski
mesai arkadaşı Budapeşte Etnografya Müzesi şeflerinden
Türkolog J. Meszaroş'un müzenin kuruluşu konusundaki
görüşlerinin sorularak, kendisine hizmet teklif edildiği,
Prof. Meszaroş'un bakanlığa
sunduğu 29 Kasım 1924
Resim/Picture 2
tarihli
raporundan
Halı seccâde, Kula, 19, yüzyıl
anlaşılmaktadır. B öylece
Hacıbektaş Türbesi'nden
Halk
Müzesi'nin
2 Mayıs 1928 tarihinde
k u r u lm a s ın a h a z ır lık
Etnografya Müzesi'ne gelmiştir.
yapılmak üzere, 1924'de
İstanbul'da Prof. Celal Esad
200x115 cm. Env. No. 6505.
(Arseven) başkanlığında,
2 0 0 x 1 15 cm 19 th century
prayer rug from Kula, received on

■---------------------------------*Ankara Etnografya Müzesi Müdürü.

2 May 1 9 2 8 from H acıbektaş
Shrine, Inv. 6 505.

Resim/Picture I
Ankara Etnografya Müzesi'nden
bir görünüm
A view From Ankara Etnography
Museum.

viran o
Sema Koç*
T h e E th n o g r a p h y M u se u m w a s e r e c te d at th e
N a m azgah district of Ankara, on a hillock w h ich w as a
form er m o slem cem etery . This hillock w a s d o n a te d to
t h e M inistry o f N a tio n a l E d u ctio n b y th e G en era l
D irecto ra te o f F o u n d a tio n s for th e c o n s tu c tio n o f a
m u seu m pursuant to th e C ouncil o f M inisters d ecision
da ted 15 N o v em b e r 1 9 2 5 .
T he Turkish n a tion
th a t

had

w aged

an

in d e p e n d e n c e w ar until
1 9 2 4 to assert its national

Resim/Picture 3

id e n tity a n d la y in g a

Halı seccâ d e, Ladik,
19, yüzyıl 207x104 cm.
Env. no. 6526

g re a t em p h a sis on their
m a te ria l a n d sp iritu a l
h erita g e b eliev ed in th e

2 0 7 x 1 0 4 cm 1 9 th cen tu ry
prayer rug from Mucur,
received from Hacıbektaş
Shrine, Inv. 6 5 2 6 .

n e c e s s ity o f h a v in g an
e t h n o g r a p h y m u se u m .
For

th is

p u rp ose,

H a m d u lla h
T a n r ıö v e r ,

Suphi
th e

M in is te r o f

th e n

N a t io n a l

E ducation

had

a p p r o a c h e d his fo rm er

Resim/Picture 4
Seccâde Kırşehir
Halı M ucur, 18, yü zyıl
H acıbektaş Türbesi'nden
2 M ayıs 1928 tarihinde
E tn o g ra fy a M ü z e s i'n e
gelmiştir.
180x128 cm. Env. No. 6536.

friend turcology Professor
M e s z a r o s , d ir e c t o r o f
B u d a p e s t M u se u m for
th e estab lish m en t of this
institution in Turkey and
o ffe r e d

h im

a ca r te

b la n c h e to th a t e ffe c t.
P ro fesso r

M eszaros

1 8 0 x 1 2 8 cm 1 8th centu ry
Prayer rug from Kırşehir
M ucur, received from
H acıbektaş Shrine,
Inv. 6 5 3 6 .

*
Di r e c t o r
of
E tnography Museum in
Ankara.
arış I V / 19 9 8 ^
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Ankara Etnografya Müzesi Halı-kilim koleksiyonu

S E M A KOÇ

daha sonra 1925 yılında İstanbul Müzeleri (Müdürü Halil
Ethem (Eldem) başkanlığında, eser toplamak ve satın
almak üzere bir komisyon kurulmuştur. Satın alınan 1250
adet eser, 1927 yılında inşası tamamlanan müzede teşhir
edilmiştir. Müze Müdürlüğü'ne de Hamit Zübeyr Koşay
atanmıştır.
15 Nisan 1928 yılında müzeyi ziyaret eden Gazi Mustafa
Kemal Paşa (Atatürk) müze hakkında bilgi aldıktan sonra,
Afgan Kralı Amanullah Han'ın Türkiye'yi ziyaretleri
n edeniyle, açılm asını em ir buyurmuşlardır. M üze
18.7.1930'da halka açılmış ve 1938 Kasım ayında müzenin
iç avlusu, geçici kabir olarak ayrılıncaya kadar açık
kalmıştır. Atatürk 1953'de Anıtkabir'e nakline değin burada
yatmıştır. Bu kısım halen Atatürk'ün anısına hürmeten
sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır. Üzerinde
beyaz mermere yazılmış şu kitabe bulunmaktadır, "Burası
10.11.1938'de sonsuzluğa ulaşan Atatürk'ün 21.11.1938'den
1O. 1 1 .1953'e kadar yattığı yerdir.''

15 yıl süreyle Etnografya Müzesi Anıtkabir görevini
görmüştür. D evlet B aşk aların ın , elçilerin, yabancı
heyetlerin ve halkın ziyaret yeri olmuştur. Bu süre içinde
müzede çalışmalar sürdürülmüş. 6-14.11.1956 tarihinde
Uluslararası Müzeler Haftası nedeniyle gerekli değişiklikler
yapılarak, tekrar halkın ziyaretine açılmıştır.
B in an ın m im arı A rif H ik m et (K o y u n o ğ lu )
C u m h u r iy e t'in ilk d ö n e m m im a r la r ın ın en
değerlilerindendir. Bina dikdörtgen plânlı olup, tek
kubbelidir. Yapının taş duvarları küfeki taşı ile kaplanmıştır.
Alınlık kısmı mermer olup, üzerleri oyma süslüdür.
Binaya 28 basamaklı bir merdivenle çıkılır. 4 sütunlu,
üçlü bir giriş sistemi vardır. Kapıdan girilince kubbe altı
holüne ve buradan da iç avlu denilen sütunlu kısma geçilir.
Buranın ortasına mermer bir havuz yapılmış, çatı kısmı

açık bırakılmıştır. Daha sonra bu iç avlu Atatürk'e geçici
kabir olarak ayrıldığında, havuz bahçeye nakledilerek,
çatısı kapatılmıştır. İç avlunun etrafında simetrik olarak
büyüklü küçüklü salonlar yer almaktadır. İdare kısmı
müzeye bitişik olup, iki katlıdır. Müze önünde at üstünde
duran bronz Atatürk Heykeli 1927'de Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından İtalyan sanatkârı P. Conanica'ya yaptırılmıştır.
E tnografya M ü zesi, Türk S an a tın ın Selçuklu
Devrinden zamanımıza kadar devam eden örneklerinin
sergilendiği bir müzedir. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden
derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya
örnekleri, Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları, çeşitli
keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar,
yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları eski
gelenekli Türk Sanatının birer temsilcileridir.
Türklere özgü teknik malzeme ve desenlerle kendi
içinde hah dokuma m erkezlerinden Uşak, Gördes,
Bergama, Kula, Milâs, Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir
yörelerine ait halı ve kilim koleksiyonları vardır. Anadolu

Resim/Picture 5
Halı seccâde, Milâs 19, yüzyıl 174x104 cm. 1935 yılında
Etnografya M üzesi'ne gelm iştir. Env. No. 9215
1 7 4 x 1 0 4 19 th century Prayer rug from Milas,
received in 19 3 5 Inv. No. 9 2 1 5 .

Resim/Picture 6
Halı seccâde, Gördes 17, yüzyıl Kastamonu
Hamzaağa Camii'nden 1935 yılında gelmiştir.
175x121 cm. Env. No. 9219.
1 7 5 x 1 21 1 7th century prayer rug from Gördes,
receiv ed in i 9 3 5 from H a m zaağa M o sq u e
in Kastamonu, Inv. No. 9 2 1 9 .
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Museum of Etnographv in Ankara Carpet and Kilim Collection
S E M A KOÇ

su m m a r ise d his o p in io n s in his rep o r t d a te d 2 9 th

th e court. His corpse w as transferred to th e M ausoleum

N ovem ber 1 9 2 4 to the Ministry. A preparatory com m ittee

w h en its construction w as co m p leted in 1 9 5 3 . The inner

w a s th e n fo rm ed th e sa m e year in Istanbul u n d er th e

courtyard is preserved as a sym bolical grave m o n u m e n t

direction first of Professor Celal Esad Arseven and afterward

w h ere a w h ite m arble block bears th e inscription: "This

o f M u seu m D irector Halil Ethem Erdem for g a th erin g

is the place where Atatürk who reached the infinity on 10th
November 7 938 remained from 21st November 1938 until
10th November 1953.''

and p urchasing item s to b e displayed . 1 2 5 0 ob jects so
g a th e r e d w e r e p u t on ex h ib itio n

in th e m u se u m o f

w h ic h th e co n str u c tio n w a s c o m p le te d in 1 9 2 7 and

The Ethnography M useum had thus acted for fifteen

H am it Z ü b eyir K oşay w a s a p p o in te d as its curator.

years as Atatürk's M au soleum visited by h ead s of State,

Having visited th e m u seu m on 15 April 1 9 2 8 and

envoys, foreign d elegation s and citizens. Work continued

received information on the exhibits, Gazi Mustafa Kemal

in th e M u seum in th e m ea n w h ile and it w as re o p e n e d

Atatürk ord ered th at it sh ou ld b e in au gu rated on th e

w ith appropriate m odifications on 6 th N o v em b er 1 9 5 6

o c c a sio n o f th e visit to Turkey o f A fg h a n ista n 's King

o n th e o c c a sio n o f In tern ational W eek of M u seu m s.

A m an ullah Khan. T hus th e m u se u m w a s o p e n e d on

T he M u seu m b u ild in g , d e s ig n e d by Arif H ikm et

1 8th July 1 9 3 0 and rem ained o p e n until 1 9 3 9 w h e n its

K oyunoğlu w h o is a m o n g th e b etter know n o n es of th e

inner court w as con verted into th e tem porary obituary

early republican period, has a sin g le-d o m ed rectangular

o f Atatürk w h o s e sa r co p h a g u s o c c u p ie d th e ce n tre of

sh a p e . İts s to n e w alls are co v e re d by travertine slabs
and frontispice is m a d e of en graved
w h ite m arble. A 2 8 -ste p stair leads
to th e building of w hich the entrance
has three portals su p p o rted by four
c o lu m n s . A parvis is b e tw e e n th e
portals and th e co lon n ed inner court.
The m arble pool in th e centre of this
court constructed w ith ou t a roof w as
later hauled to th e ga rd en to m ake
p la c e fo r A tatü rk 's s a r c o p h a g u s .
T h ere are ro o m s o f d ifferen t sizes
around this court. An ad jacen t tw o sto re y

b u il d in g

h ou ses

th e

ad m in istrative services. The b ron ze
s ta tu te o f A tatürk o n h o r se b a c k ,
erected in front of th e main entrance
in 1 9 2 7 , w a s o r d e r e d to Italian
scu lp tu rer Pietro C o n a n ica by th e
M in istry o f N a tio n a l E d u c a tio n .
E th n o g ra p h y

M u seu m

d is p la y s

e x a m p le s o f th e Turkish art from
S elchu kite p eriod to our day. Local
g a rb s g a th e r e d from various parts
o f th e cou n try, d eco r a tiv e o b jects,
sh o es,

sa b o ts,

m a s c u lin e

and

fe m in in e so ck s from Sivas re g io n ,
m on eyb ags,

h a n d k e r c h ie fs ,

Resim/Picture 7
Halı seccâde, Gördes tipi

Sivas 18, yüzyıl 1935 yılında
Etnografya Müzesi'ne gelmiştir.
184x137 cm. Env. No. 11208.
18 4 x 1 37 18 th century
Prayer rug from Gördes,
received in Etnography M useum
on 1 9 35, Inv. 1 1 2 0 8 .

Ankara Etnograf)a M üzesi Halı-Rilim Koleksiyonu
S E M A KOÇ

maden sanatının güzel örnekleri arasında XV. yy'dan kalma
Memlûk kazanları, Osmanlı şerbet kazanları, güğüm,
leğen, sini, kahve tepsisi, sahanlar, taslar, mum makaslan
vb. çeşitli madenî eserler vardır. Osmanlı Devri yayları,
okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler kılıç ve yatağanlar,
Türk Çini Porselenleri ve Kütahya porselenleri, tasavvuf
ve tarikat ile ilgili eşyalar, Türk yazı Sanatının güzel
örneklerinden levhalar bulunmaktadır. Türk ağaç işçiliğinin
en güzel örneklerinden, Selçuklu Sultanı III. Keyhüsrev'in
tahtı (XIII. yy.), Ahi Şerafettin Sandukası (XIV. yy.),
Nevşehir Ürgüp'ün Damsa Köyü Taşkın Paşa Camii
Mihrabı (XII. yy.), Siirt Ulu Camii Minberi (XII. yy.),
Merzifon Çelebi Sultan M edresesi Kapısı (XV. yy.)
Müzemizin önemli eserlerindendir.
VII. Dönem TB.M.M. üyesi Besim Atalay'ın müzeye
armağan ettiği koleksiyonu çeşitli devrelere ait Türk Sanat
Tarihine ait eserleri içermektedir. Müzede özellikle
Anadolu Etnografya ve Folkloru, Sanat Tarihi ile ilgili
eserlerin yer aldığı bir ihtisas kütüphanesi bulunmaktadır, mw

Resim/Picture 8
Halı, Bergama, 19, yüzyıl 1936 yılında Etnografya
Müzesi'ne gelmiştir. 256x165 cm. Env. No. 11399
2 5 6 x 1 6 5 cm . 1 9 th century carpet from Bergama,
received in 1936, Inv. 11 399.

Resim/Picture 1O
Halı seccâde, Kırşehir, 19, yüzyıl 1974 yılında
satın alınmıştır. 159x96 cm. Env. No. 21717
15 9 x 9 6 cm .
19 th century
Prayer rug
from Kırşehir,
purchased in
1974, Inv.

21717.

Resim/Picture 9
Halı seccâde, Kırşehir, 19, yüzyıl
1955 yılında satın alınmıştır.
109x169 cm. Env. No. 15268
10 9 x 1 69 cm 19 th century Prayer rug
from Kırşehir, p urch ased in 1 9 5 5 ,
Inv. 15268.

Museum of Etnograptn In Ankara Carpet and Kilim Collection
SEMA

KOÇ

uncderw ear, tow els, cloth esb u d les, bedspreads, bridal
g o w n s and bridegroom 's shaving kits are au tochtonou s
o b jects of traditional Turkish arts.
Carpet and kilim collections as well as parapernalia
used by th e w eavers from such carpet-m aking centres
as B ergam a, G ördes, Karaman, Kırşehir, Kula, Ladik,
M ilas, N iğ d e an d Uşak m a y a lso b e s e e n in th is
M u seum . A m on g th e w ell-p reserved ex a m p les of th e
anatolian m etalw orking art are th e M am luk cauldrons
fro m 1 5 th ce n tu ry , o t to m a n s h e r b e t p o ts, w a te r
dispensers, laundering bow ls, trays, pans and can d le
scisso rs. O tto m a n arch es an d arrow s, flin t p isto ls,
m u sk ets, sw ord s and scim itars, Kütahya p orcelain s,

Resim/Picture 11
Halı Kafkas,
19, yüzyıl 1979,
yılında
satın alınmıştır.
99x205 cm.
Env. No. 23662

o b jects w orn and used by m on k s and fin e ex a m p les

9 9 x 2 0 5 cm 19th

of Turkish calligraphic art are also a m o n g th e exhibited

century

item s. Throne from thirteenth century of Seljuk Emperor

Carpet of Caucasian

K eyhusrev III, coffin from fo u r te en th cen tu ry of Ahi

origin, purchased in

Sherafettin, altar from tw elfth century of Taşgın Pasha

19 7 9 , Inv. 2 3 6 6 2 .

M o s q u e at D a m sa V illage o f Ü rgü p in N ev şeh ir,
lecterette from tw elfth centu ry of Ulu M osq u e in Siirt
an d Portal from fifteen th cen tu ry of C h eleb i Sultan
M edresseh in M erzifonare a m o n g th e valuable objects
of th e M useum as so m e of th e best exam p les of Turkish
w o o d w o r k in g craftsm en 's work.

Resim/Picture 1 2
Kilim, Avşar, 19, yüzyıl 407x167 cm.Env. No. 6493
4 0 7 x 1 6 7 cm. 19th century Avşar kilim, lnv.6493.
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Ankara E tnografya M üzesi H alı-kilim K oleksiyonu
S E M A KOÇ

Resim/Picture 1 3
Sumak parçası, Kars,
19, yüzyıl 1947 yılında
satın alınmıştır. 95x47 cm.
Env. No. 13556.
9 5 x 4 7 cm 19 th century
Sumak from Kars, purchased
in 1947, inv. 13556.

Resim/Picture 1 4
Kilim seccâde, Uşak, Eşme, 19, yy. 1935 yılında
Müze'ye gelmiştir. 169x90 cm. Env. No. 9875.
1 6 9 x 9 0 cm 19 th Prayer rug from Uşak/Eşme,
received to M useum in 1 9 35, Inv. 9 8 7 5 .

^ j ] l p

arış I V 11 9 9 8

Museum of Etnography in Ankara Carpet and Kilim Collection
S E M A KOÇ

Resim/Picture 1 5
Kilim, 19, yüzyıl,
1934 yılında
Mersin'den gelmiştir.
132x100 cm. Env. No. 7727.
1 3 2 x 1 0 0 cm . 19 th century
nom adic kilim,
received from
Mersin in 1934, Inv. 7727.

Resim/Picture 1 6
Kilim, Şarköy, 19, yüzyıl sonu,
1984 yılında satin alınmıştır.
90x155 cm. Env. No. 23972.
9 0 x 1 55 cm late 19 th century
kilim from Şarköy, purchased in
1 9 84, Inv. 2 3 9 7 2 .

T here is also a sp ecial c o lle c tio n , d o n a te d by late
Besini Atalay, a c o lle c tio n ist o f fo lk lo r e o b je c ts an d a
d ep u ty in the seventh Grand National Assembly. M ention
m u st finally b e m a d e here o f th e sp ecialised library on
anatolian eth n ograp h y, folklore and history of art. »

Ankara Etnografya Müzesi llalı-kilim koleksiyonu

Resim/Picture 1 7
Sumak parçası, Kars, 19 yüzyıl
45x60 cm. 1981 yılında gelmiştir.
Env. No. 23972.
4 5 x 6 0 cm 19 th century
Sumak from Kars, received
in 1981, h v . 2 3 9 7 2 .

Resim/Picture 1 8
Kilim, Kars, 20 yy. 140x325 cm.
1991 yılında gelmiştir. Env. No. 25132.
14 0 x 3 2 5 cm 2 0 th century kilim from Kars,
received in 1991, Inv. 2 5 1 32.
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Museum of Etnography in \nkara Carpet and Kilim Collection
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i italya Nekrasova'ya
и em hjayal, hem sitem, hem de sezgidir
Üy e de gan gündür halı-seccâde
em b r hikâyedir, hem de ezgidir
Tü vklüi sana ündür halı-seccâde

н

Uy : Ev (çadır ev).
Kirkit : Dokuma işlerinde kullanılan kemik,
demir veya ağaçtan tarağa benzer alet.

K irkiti tı sesine dalıp giden göz
Ar £’ta argaç 'ta kalıp giden göz

Duyarlığı ipe salıp giden göz
tir} !еЩгіп bindir halı-seccâde

lt

Tarih de, imân da sende eriyor
Sana alm koyan hep ürperiyor
“Ezber elli” kızlar sihir veriyor
Yanış ma sindir halı-seccâde
Yanışını bir bir yazsam, yapamam
Bu hizmet yoluna girdim, saparnam
O elleri tanır lâkin öpemem
Yangınımı dindir halı-seccâde
K iyiz de keçede yok düğüm sicim
Şırdak ta kilimde gönlümden biçim

Arış : Dokuma sırasında tezgaha boyuna,
dikey hatta gerilen ip.

Argaç : Dokuma sırasında,
bir sıra düğüm atıldıktan sonra, yatay hatta,
düğümleri sıkıştırmak için atılan ip.
İlmek : (ili-mek'ten) İpi ipe bağlayan özel düğüm.
"Ezber elli" : Türkmenhalıbirleşik Bakanı
O. Meredova'nın
Mayıs 1997 tarihinde Serap L. Ünal ile
yaptığı söyleşide halıcıların sıfatı olarak
kullandığı bir ifade.
Yanış : Motif, desen, oy, örnek.
Kiyiz : Keçe halı.
Şırdak : Keçenin üstüne ayn keçelerden yapılmış
desenlerin yapıştırılması veya dikilmesi ile
oluşan bir tür yaygı.
Sin : Mezar, kabir.

Duada niyazda eriyor içim
Sığın BÎR'e bindir halı seccâde
Soylu papatyayla süslü bir yanı
Ağlar göz yüzünden sisli bir yanı
Dinleyenler duyar sesli bir yanı
Hem evdir, hem sm'dir halı seccâde
Seccâde konuştu, getirdi tanım:
“Beni anlayana kurbandır canım
“Arış, Eriş, Çözgü denilen sanım
“Bilimle kaynaştır eksik o yanım”
“Benim kültürüm” diyor halı-seccâde

Sadık Kemal

Bu şiirin ithaf edildiği sayın Nekserova aşağıdaki eseri hazırlamıştır.
Foto: N.R Nekrasova-K.G.Kınayeva, Şark Sanatlan Devlet
Müzesi Türk, Türkmen ve Azerî Seccâdeleri, AKM y., Ankara 1997, Reş. 21.
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Yatırım Fonu
alıp satabilirsiniz.
İ n t e r a k t i f B i l g i s a y a r ; Yatırım F onu a lım -sa tım ın d a n repo ya,
kredi kartı ö d em e le rin d en yatırım hesabı işlem lerin e,
h av aled en h esap a çm ay a dek b ütü n b ire y se l b an k acılık
işlem leri için h izm etin izd e.

İ n t e r a k t i f B ilg is a y a r ’ın ko Iay 11 к i arı ndan y ara rlan m a k için
h esa b ın ız ın o ld uğ u İş B ank ası şub esine
b ir İ n t e r a k t i f B a n k a c ı l ı k talim atı v erm en iz yeterli.

(Bu talimat size İntera ktif Telefon ’u kullanma olanağı da sunuyor.
Bankacılık işlemlerinizi bilgisayarla değil de, telefonla yapmayı

interaktif Tel)efonları
(0322)

359 02 02

Ankara

(0312)

28 7 02 02

A ntakya

(0326)

2 1 4 7 8 55

A ntalya

(0242) 248 02 02

K endinize ait bir b ilgisayarınız olm asa bile; hatta T ü rk iy e ’de değil,

B alıkesir

(0266) 24 9 02 02

y u rtd ışın d a o lsan ız bile İ n t e r a k t i f B i l g i s a y a r ’ ! k u llan ab ilirsin iz.

D enizli

tercih ederseniz, İn te ra k tif Telefonlarım ız hemen yanda...)

İş B a n k a sı’nın g elişm iş g ü v en lik ö n lem le riy le

242 53 66

Eskişehir

(0222)

(0342) 2 3 1 02 02

İstanbul

(0212)

5 12 02 02

(0216)

34 5 02 02

220 19 19

(0232) 4 4 1 02 02
izmit

A K T ff

ba m

224 02 02

(0258)

G aziantep

ve tab ii h iç b ir ü cret ö d em eden .

İNTÜ*

(0224)

M anisa

(0262) 3 3 1 13 5 1
(0352)

22 2 l l 88

(0332)

353 02 02

(0236) 239 04 00
(0324)

238 45 35
2 14 02 02

M u ğla

(0252)

S am sun

(0362) 4 32 02 72

T ek irdağ

(0282) 263 32 33

Trabzon

(0462) 326 7 9 00

Z o n gu ld a k

(0372)

2 5 2 32 00

interaktif B ilg isay a r işlem lerinizi
internet’e b a ğla n m a d an
y a p m a k istersen iz telefonlarım ız

TÜRKİYE İŞ BANK ASI

Ankara

s (0312)

İstanbul

: (0212)

289 82 40
520 8 5 90

(0216)

449 40 ıo

İzmir

: (0232) 441 04 90

İsparta'yı nakışınan konuştum,
Dedi: Binbir bakıyınan konuştum,
Gönül derler bir kuşunan konuştum...
"Hikâye-i Gönül Koşu" her boyam,
Elvan elvan nakle durmuş İsparta'm).
Gülleri var: "Gül" benzinden bergüzar,
Yollarında seyyah olmuş "Sitemkâr"...
Horasan illere dönmüş halılar:
San san yatar gutber bir yanda,
Yeşil yeşil biter murat bir yanda.
Aklan var: "Akoluk"ta annır
Alların ucuna "Honaz" sürünür
Göklerin içinden "Sidre" görünür...
Bir gönül miracı diler dağlan,
"Dost!" der şakır "Minas'ın" bağlan.
Bu ne halı! Sabah olur gül kokar,
Akşam olur ince ince yol kokar,
Yaz gelince yayla kokar, bel kokar,
Yadellere düşsem odur vatanım,
Üzerine çıksam gökler seyranım.
Dost aynlır dost diye bakarım :
Her yanma türlü diller dökerim.
Mektup gelmez, mektup diye okurum :
Özür diler bizden nazlı dallan,
Firâde firâde açar gülleri.
Halinin yazısı düğüm yazısı,
Düğümün içleri parmak sızısı.
Sızıdan bilmeyen nasıl okusun?
Halı bir destandır hicran üstüne,
Âşık hasret yazmış onu dostuna.
Odamıza bir Isparta serildi,
Sanki bize bir bağ ferağ verildi,
Eve halı değil dört mevsim geldi.
DEFNE'yi bir uca yaprağ etmişler:
Kızlar kirpiğinden imzam atmışlar.

Yayın Kurulu'ndan:
Afyon Sincanlı’dan
O rh an T ü rk e ş isim li
okurum uz, D ergim ize
yolladığı b ir yazı ile
Arış Dergisi’nin hab sanat
araştırm alarına büyük
katkıda bulunduğunu ve
derginin yayın hayatına
devam etmesi gerektiğine ;
o la n in a n c ın ı d ile ;
getirmiştir.
A y rıc a b iz e , G ö lle r
bölgesinde yayınlanan
“Halı” gazetesinden çeşitli
şiir ve ed eb î yazılar
göndermiştir.
Burada
ikisini
yayınladığımız bu eserler
için Sn. T ü rk e ş ’e çok
teşekkür ediyor ve bizi
gururlandıran bu ilgi ve
desteği
diğer
o k u r l a r ı m ı z d a n da
beklediğimizi vurgulamak
istiyoruz.

Zeki Ömer Defile

Foto:

vv
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Ş. E rcebeci
Arşivi'nden
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Destan

ederler o işe... Helva, erkek işidir. Erkek, kibar kişidir.
Pişirdiği helvayı, kızına, kız kardeşine, bir köşede masum
masum duran eşine elleriyle yedirir.
İş ve aş sonrası, sıra eğlenceye gelir. Sazlar çalınır,
kavallara üflenir. Delikanlılar, "sallama" teper...
"Hordadır, kara mayam horda,
A tıver çilbiri, yayılsın kırda.
Kolanlar erişmez, ah göbek yerde!
Gül baharda maya gördüm,
Suna gördüm, hey!.."

Süm er Şenol
Toroslardan bir yel eser, o yakadan bu yakaya...
Ağaçlara baş eğdirmiş, bak yeldeki fiyakaya!.. Yöredeki
yürüklerle, dost mudur, düşman mıdır, hiç belli olmaz!..
Bakarsın, meltem misali sever, poyraz misali döver...
Bereket versin ki, "Ayağını sıcak tut, başını serin /
Eline bir iş a1, düşünme derin derin!" demiş ya ecdadımız;
bu güzelim söz kümesi, her konuda imdadımız... Yaz
demez, kış demez, yün çorabını, ayağından hiç eksik
etmez. Bununla da yetinmez, bir şiirimde dediğim gibi:
Dağdan dağa sekerek,
Ellerinde tengerek,
Yünü kırk kat bükerek,
Çorap örer m il ile,
Dostluk kurar yel ile...

Bu sefer de, çorap elde iş olur, huzura gidiş olur...
Yazımın başlığına işte bu seb ep lerd en ÇORAP
DESTANÎ dedim.
İmece... Sırrına erilemez bilmece... Sürüsünü, falan
gün, falan M
eğrek"te kırkıma yatıracak yörük ağası, "oku"
çıkartır birine... Ece, bibi, kız, kızan gelir kırkım yerine...
Bir yanda kadınlar aş kotarır, öbür yanda erkekler iş
kotarır. Erkeğin işi kolay... Çünkü, yaratılışından olsa
gerek, koyunlar uysal mahluk... Keçiler gibi inat değil.
Yat dersin yatar, kalk dersin kalkar...
İlkbaharda ve sonbaharda, kırkım için iki defa ele
"kırklık" alınır. Bir o yana, bir bu yana, ağzı biley taşı ile
bilenir. Sonra kırkıma geçilir. Kırkım, boyundan başlar.
Yukarıya doğru çıkılır. Kırkılan yünler, bir köşeye yığılır.
Dere boyunda yıkanır. Yayda atılır. Oklavaya dolanır,
"dolağı" olur, kola takılır. Süğüm süğüm çekilir, tengerekte
eğrilir. "Yumak" olur dürülür. Vakti gelir örülür...
Bunlar, bilinen şeyler... "Nerede kalmıştık?" deyip biz
imece gününe geri dönelim...
"Kırkım devam ederken, kadınlar aş kotarır" demiştik.
Ama helvaya kanşmadan ve helvayı kanştırmadan devam
^ Ц

"Suna görmek!.." İşte, işin püf noktası... "SUNA", boyu
uzun, beli ince sevgilinin ta kendisi.. "Suna görmek-Ona
ermek", her yiğidin muradı... Önce bakarlar, bakışırlar;
ağabeyi görür ise, düz ayaktan kaçışırlar...
Madem ki, bakmak da, bakışmak da bu kadar zor, o
zaman canan, canın önüne bir çift çorap kor...
Yörük, "çodasır deseni" demez, "çorabın alası" der..
Eğer, "şifre" mevcutsa, "alas-alasıbulası" diyecekler...
Diyelim ki, "SINDI GULPU"... "Ben, hünerliyim. Elim,
makas tutar, kendi urbamı kendim keserim ve dikerim"
demektir.
Diyelim ki, "KOYUN GÖZÜ"... "Ya, senin olurum, ya
da ömür boyu ağlanm" demektir.
Diyelim ki, "SARHOŞ BACAĞI".. "İpe-sapa gelm ez
yanların pek çok amma, ne yapayım, seni sevdim bir
kere.." demektir.
Diyelim ki, "BALIK GILÇIĞI"... "Tadını eller aldı, adın
da bende kaldı. Her bir düğüm, hasretimin kokusu..."
demektir.
Diyelim ki, "AKITMA SU"... "Babamın malma-mülküne
güvenip de benimle evlenme ha!.. Bununla değirmen
dönmez. Kendi ekmek param, kendin kazan!.." demektir.
Diyelim ki, "ELİ BÖĞRÜNDE"... "Seni istiyorum ama,
elimden gelen hiç bir şey yok!.." demektir.
Diyelim ki, "ELİ BELİNDE"... "Seninle evlenirsem,
boynumu kösmen. Kavga istersen, kavga bulursun!.."
demektir.
Daha da neler neler... "DAVŞAN İZİ", "DÜZ MAKARA",
"KELEBEK YANIŞI", "YANBURGU", "SİNEK ALASI"
"SIÇAN ALASI", "SIĞIR SİDİĞİ", "DIRMIK DİŞİ", "DEVE
BOYUNU", "BARMAKLI", vs. vs....
İşte, ÇORAP DESTANI... Türk zevkinin, Türk sanat
severliğinin destanı... Belki okuma-yazma bilmiyorduk,
bunlarla şifreleşiyorduk ama, yalnız göze değil, gönüle
de hitap etmesini biliyorduk...
SÖZÜN ÖZÜ : Bu destanı, kız dokur, oğlan okur...
г р
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Serap L eloğlu -Ü n al’
Başbakanlık Atütürk Y üksek Kurumu'na bağlı
kuruluşlardan olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
bugüne kadar düzenlediği bir dizi bilimsel etkinliğe bir
yenisini ekledi. Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü
Kongresi. Merkezin uluslararası platformda düzenlediği
Türk Kültürü kongrelerinden ilki İbn-i Türk, H arezm î,
F ârâbî, B eyrûnî, İbn-i Sina Sem pozyum u adı ile 1985
yılında, İkincisi Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi adı
ile 1989 yılında, üçüncüsü ise Türk Kültürü Kongresi adı
ile 1993 yılında gerçekleştirildi. Türk Kültürü konulu
kongrelerin dördüncüsü, 4-7 Kasım 1997 tarihleri arasında,
Ankara'da, 83'ü yurtdışından, 106'sı yurtiçinden olmak
üzere 189 bilim adamının katılımı ile gerçekleştirildi.
Suriye, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,
Azerbaycan, tran, Rusya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere,
Macaristan, İtalya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen
ve kongreye Türkiye'den katılan katılımcılar 191 bildiri
sundular. Katılamadığı veya çağrılı olmadığı için kırılanlar
bir yana, her bilim adamının değerini takdir eden bir
kuruluş olduğumuzu nankörler bile inkar edem ez.
Bildiriler, Türk Kültüründe Müzik ve Perde-Sahne
Sanatları, Türk Kültüründe G elenek, G örenek ve
Uygulamalar, Türk Kültüründe İnançlar, Türk Kültüründe
Teorik ve Kavramsal Yaklaşımlar, Türk Kültüründe
Mimarlık, Türk Kültüründe Süsleme ve El Sanatlan, Türkİslâm Kazılan, Sorunlan ve Eski Eser Koruma Politikalan,
Yayınlarda Türk Kültürü, Türk Kültüründe Devlet ve
Siyaset gibi pekçok oturumda tartışıldı. Bu oturumlardan
belki de ençok ilgi çekeni Türk-İslâm kazılan ile ilgili olanı
idi. Bilindiği üzere, ülkemizde Türk-İslâm dönemi kazılan
son 50 yıldır başlamış olup, belli bir çevre tarafından
fazlaca kabul görmemektedir. Oysa, Anadolu'da Türk
dönemine ait yüzlerce eser toprak altından çıkarm ayı ve
şu an için cevaplandıramadığımız, karanlıkta kalan noktalan
aydınlatmayı beklemektedir. Biz bir duyarlılık örneği olan

çalışmaları yönlendirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak
için bağımsız oturumlar düzenledik.
Kongre'nin Türk Kültüründe Süsleme ve El Sanatlan
Oturumlan halı konusunu ele alan bildiriler bakımından
oldukça zengin olup, izleyenler hem Anadolu, hem Türk
D ünyasında halı sanatı ile ilgili yeni araştırmaların
sonuçlannı dinleme imkânı buldular. Bunlardan Karlıgaş
Kadeşeva'nın sunduğu "Kazak Halı, Kilim ve Keçeleri
Hakkında Kavram ve Terimler" adlı bildiride Kazakistan'da
konu ile ilgili kullanılan terimler; Kübra Aliyeva-Ulusoy'un
sunduğu "18-19. Yüzyıllarda Zanaatkârlık Merkezi-Şuşa
Şehri" başlıklı bildirinin bir bölümünde Şuşa haklan; İsmail
Öztürk'ün sunduğu "Türkiye'de Halı ve Kilimciliğin
Kaynaklan, Kaynakçası ve Terminolojisine İlişkin Sorunlar"
başlıklı bildiride genel dokumacılık tarihi ve sorunları;
Natalia Nekrasova'nın sunduğu "Rug Door Curtains of
the Turkic People of Turkestan and Caucasian" başlıklı
bildiride Türkistan ve Kafkas ensileri; Röya Tagıyeva'nm
sunduğu "Azerbaycan H alaları Miniatur Ressamlığı"
başlıklı bildiride Azerbaycan halılannın bir grubu olan
tasvirli halılar; Ferenc Batâri'nin sunduğu "Classical
Turkish Carpets in Hungary" başlıklı bildiride Macaristan
Müzelerindeki halılar ile Macaristan'da Türk halıları;
Tagıyev Nuretdin Mammadoğlu'nun sunduğu "Azerbaycan
Nam azlığı H alaları" başlıklı bildiride Azerbaycan
seccâd eleri, Hatice E sedova Balıkızı'nın sunduğu
"Azerbaycan Halı Motiflerinin Yaranma Tarihi ve Türk
Halılannın Ortak Elementleri" başlıklı bildiride Azerbaycan
halı sanatı ile Anadolu Türk halılarında görülen ortak
motifler; Maya Djumaniayzova'nm sunduğu "Türkmen
Halısı Alem Modeli" başlıklı bildiride Türkmen halılannın
hayatı ve evreni sem bolize eden bir motifi; Dinora
Ç u çu n b ayeva'n ın su n d u ğ u "K ırgız H alıların ın
* B aşb a k an lık A tatü rk K ü ltü r M erk ezi U zm anı.
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Serap Leloğlu-Ünal*
T he Atatürk C ultu re C en tre, o n e o f th e a g e n c ie s

possibility to listen to th e latest research results on carpets

su bjacent to Prime Ministry's Atatürk S up rem e C ouncil,

in th e Turkish w orld. The paper on "The C o n c ep ts and

ad d ed a n ew o n e to th e series of scientific activities that

Terms Used Kazakh Carpets, Kilims and Felts" by Karligash

it has organ ised: The Four! International Turkish Cultur

K adesheva d esc rib ed th e Kazakh te r m in o lo g y on th e

C o n g ress. The first o f th e Turkish C ulture C o n g r esses

m atter, Qubra A liyeva-U lusoy's "City of Şuşa: C entre of

held in 1 9 8 5 on an international platform w as th e Ibn-

Artisanry in 1 8 th and 1 9 th C enturies" p resen te d th e

i Türk, Fârâbî, Beyrûnî and İbn-i Sîna S ym p osiu m , th e

Şuşa carpets, Ismail Öztürk's paper on "Issues Regarding

se co n d titled th e Pre-ottom an Turkish Culture C ongress

Sources, Bibliography and Term inology of Turkish Carpets

to o k p lace in 1 9 8 9 and th e year 1 9 9 3 w as th e sta g e for

and Kilims" laid bare th e gen eral history and p rob lem s

th e Turkish Culture C ongress.

of w eavin g arts and crafts, and Natalia Nekrasova's "Rug

T h e m o s t r e c e n t e v e n t in th e series, th e Fourth

D oor C urtains o f th e Turkish P eo p le o f Turkestan and

International Turkish Culture C ongress, h o sted b etw e en

C aucasia" g a v e a p a n o ra m a of this in terestin g u se o f

4 th and 7th N o v em b e r 1 9 9 7 a panel of 1 8 9 scien tists,

c a r p e ts. Rüya T a g iy ev a 's " M in iatu res o n A zerbaijan

of w h o m 1 0 6 w ere from Turkey and 83 had arrived from

Ruglets" w as listened w ith m uch interest as th e pictorial

ab road. 191 papers w ere p resen ted to th e co n g ress by

loom p rod ucts that are a su b set of this country's carpet

t h e p a rticip a n ts w h o had arrived from A zerb aijan ,

trad ition. Ferenc Batâri's "Classical Turkish C arpets in

G erm any, Hungary, Iran, Italy Kazakhstan, Kirghzistan,

Hungary" g a v e an o v erv iew of th e Turkish rugs p aper

O z b e k h sta n , Russia, Syria, T urkm enistan an d U nited

in Hungary and hungarian m u seu m s. Tagiyev N uretdin

K ingdom . The papers on su ch su bjects as m usic, sta g e

M am m adoglu's "Prayer rugs M ade in Azerbaijan" pointed

and screen arts, traditions, cu stom s and practices, beliefs,

at th e Azerbaijan prayer rugs, H atice Esadova Balikizi's

th eoretical and con cep tu a l ap p roach es, regional issues,

"D ate D eterm ination of Azerbaijan C arpet Patterns and

s c ie n c e an d p h ilo so p h y , arch itectu re, d e co r a tiv e and
handicrafts arts, Turkish and Islamic excavations, problem s

C om m on Elements of Turkish Carpets" filled the audience

in preserving th e relics, p ub lication s, State and politics

and Anatolian carpets, Maya Djumaniyazova's "Medallion

in on th e co m m o n m o d els en cou n tered in Azerbaijanian

in th e Turkish cu lture w er e d iscu ssed in m an y ad h o c

Pattern in Turcoman Carpets" d escribes a pattern in th e

g ro u p m ee tin g s, lt will b e recalled th at th e excav a tio n s

T urcom an ca rp ets sy m b o lisin g th e life an d u n iverse,

to unearth th e Turkish-lslamic rem nants g ain ed im petu s

D in ora Ç u ç u n b a y e v a 's " O r n a m e n ta tio n o f K irghiz

o n ly in th e last fifty years b e c a u se o f th e d isin terested

Carpets" su m m a rises th e p atterns of th e carp ets u sed
in t h e r e g io n . Finally, m e n tio n m u s t b e m a d e o f

attitudes of certain groups d esp ite th e fact that hundreds
o f such m o n u m e n ts aw ait to b e b ro u g h t to day's light

G u rb a n cem a l Kurueva w h o s e p a p e r o n "P atterns in

and to illum inate areas w h ich are y e t to b e th o ro u g h ly

Turcoman Carpets and Sangatu's Eyes" illuminated m any

ex a m in ed .

a sp e c ts o f th e history o f T urkm enistan's carpetry and

T h e c o n g r e s s s e s s io n s o n t h e d e c o r a t io n a n d

th e ev o lu tio n of its patterns.

handicrafts w ere indeed quite rich with regard to carpets
an d carpetry. T he a u d ie n c e s had th u s o b ta in e d th e
arış 11' 11 9 9 8
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* Specialist, Atatürk Culture Center.

Ornemantasyonu" başlıklı bildiride bölgede dokunan
halıların motifleri; son olarak Gurbancemal Kurueva'nın
sunduğu "Türkmen Halısı Şekillendiriş Sangatunun
Gözbaşı" başlıklı bildiride Türkmenistan'da halı sanatı
tarihi ve motiflerinin meydana getirilişi ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
Son yıllarda Merkezimizin halı sanatına verdiği önemin

bir göstergesi olarak çok sayıda halı ile ilgili bildirinin yer
aldığı Kongre, aynca iki halı sergisiyle de zenginleştirildi.
İzleyenlere görsel malzeme sunması bakımından bu
sergilerin önemi büyüktür. Bindallı Halıcılık ve Çetinkaya
Galeri'nin katılımı ile gerçekleştirilen bu sergilerde hem
Anadolu'dan, hem de Türk Dünyası'ndan antik ve yeni
haldan birarada görebilmek mümkündü, ü l
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The con gress in w hich m any papers on carpets w ere
p resen ted as an e v id e n c e of th e in terest d isplayed by
our Centre toward th e carpet-m aking art w as enriched
by tw o carpet exhibitions w hich w ere quite im portant
in that th ey offered visual materials to th e spectators
as a kind g estu re of Bindallı C arpet Trade Limited
and Ç etinkaya G allery w h ich p resen te d a n tiq u e
and m o d ern carp ets from A natolia and Turkish
w orld. ЦЦ

taya Etnografya Müzesi nde

Halı Kilim Seksiyonu Açılıyor
Dr. Azize Aktaş-Yasa1
Konya, Selçuklular döneminden itibaren halı dokunan
önem li bir merkezdir. Halı sanatının daha sonraki
gelişimine temel oluşturan en erken tarihli Selçuklu halıları
1905 yılında Alâeddin Camii'nde bulunmuştur. İnşası 1221
yılında tamamlanan bu camide ele geçen halılar Selçuklu
haklarının günümüze ulaşan ilk örnekleridir.
Şehir, Osmanlılar döneminde de söz konusu özelliğini
sürdürmüş, bu dönemde çeşitli yerlerde halı imalathaneleri
açılm ış ve değerli halı örnekleri verilmiştir. Konya
günümüzde de çevresindeki Ladik, Sille ,Sızma, Akşehir,
Karapınar, İnlice, Obruk, Kiçimuhsine, Gıcıkışla, İmranlı,
Kulu, Tavşançalı, Zıvank, Kördoğlu, Argıthanı, Çiğiller ve
Nuzumla gibi ilçe ve köyleri ile birlikte Orta Anadolu
bölgesinin önemli halı merkezlerinden biri olmaya devam
etmektedir. Bunda ,coğrafi konumu sebebiyle gelişm iş
bir hayvancılık sektörüne sahip olmasının yanısıra
çevresinde yetişen ve boyar madde olarak kullanılan
bitkilerin bolluğu da etkili olmuştur.
Böylesine köklü ve zengin bir geçm işe sahip olan
Konya, nihayet bu zenginliğini daha iyi sergileyebileceği,
geçmişine yakışır bir Halı-Kilim Müzesine değilse de HalıKilim Seksiyonuna kavuşacaktır. Bugüne kadar bir kısmı
Mevlânâ ve Etnografya Müzelerinde teşhir edilen, diğerleri
ise bu müzelerin depolarında muhafaza edilen Selçuklu,
Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait halı,
kilim, cicim, heybe, torba vb. değerli dokumalara sahip
seçkin koleksiyonlar, 1975 yılında Etnografya Müzesi
olarak hizmete giren ve 1976'da İslâm-Türk Sanatları
ismini alan Müze'de 1998 yılı içinde açılması plânlanan
Halı-Kilim Seksiyonunda yerlerini alacaktır.
Böylece Mevlânâ Müzesi'ne ait; Mevlevî Dergâhı'ndan
nakledilen, bağış ve satın alma yoluyla oluşturulan 13,
yüzyıldan 20, yüzyıla kadar çeşitli örneklerin mevcut
olduğu yaklaşık 400 parçalık koleksiyonun; Müze'nintilavet
odası, m escit, sem ahâne bölüm leri ve halı-kumaş
4

R e s im /P ic tu r e 1

20, yüzyıl başlarına ait Konya Kiçimuhsine'den
bir halı seccâde, Konya Etnografya Müzesi,
Env. No: 1578.
C arpet Prayer Rug from Konya Kiçim uhsine.
first half 2 0 th cen tu ry, Konya E tn ograp h y
M u seum .

Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
^
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R e s im /P ic tu r e 2

14.yüzyıl sonuna ait bir halı. B eyşeh ir
Eşrefoğlu Camii'nden. Konya Mevlâna Müzesi
Env. 859.
End of 14th century. From Eşrefoğlu M osque
B e y ş e h ir .

K onya

M e v lâ n â

M u seu m ,
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Dr. Azize Aktaş-Yasa*

S in c e th e S elju k ian p e r io d ,
K on ya

has b e e n

one

of th e

im p o r ta n t c e n te r s in r e sp e c t o f
carpet w ea v in g .
Seljukian c a r p e ts h a v in g th e
shortest history that form th e basis
fo r

th e

a fte r m a th

of

th e

d e v e lo p m e n t of th e art of carp et
w e a v in g

h a v e b e e n fo u n d

in

A lâad d in M o sq u e in 1 9 0 5 . T he
c a r p e ts fo u n d in th is M o s q u e
w h o s e c o n s t r u c t io n

h as b e e n

c o m p le t e d in 1 2 2 1 are th e first
ex a m p les th at cou ld live until our
tim e sin c e th e Seljukian p eriod .
The

c it y

has

r e t a in e d

its

sig n ifica n ce d uring th e O tto m a n
p e r io d ,

v a r io u s

C arpet

m a n u fa c tu rin g w o r k sh o p s h a v e
b e e n o p e n e d in this p eriod and
v a lu a b le ca r p e t e x a m p le s h a v e
c o m e into life.
Konya is still co n tin u in g to b e
o n e of th e im portant carpet centers
o f th e C entral A natolia t o g e th e r
w ith its co u n ties and villages such
as Ladik, S ille, S ızm a , A kşehir,
K a r a p ın a r ,

İ n lic e ,

O b ru k,

Kiçim uhsine, G ıc ık ça , İmranlı, Kulu, Tavşançalı, Zıvarık,

Konya, w hich has such a prolific and roofed past shall

K öredoğlu, A rgıthanı, Çiğiller and N uzum la An anim al

finally b e provided w ith a Carpet-Rug sectio n , a lth ou gh

h u sb a n d a r y s e c to r th a t has d e v e lo p e d d u e to t h e

n o t w ith a C arpet Rug M u seu m th a t suits its p ast and

g e o g r a p h ic a l p o sitio n sin ce th e Seljukian p eriod an d

can d e v e lo p this richness,

to g e th e r w ith this num erous types of plants w hich g ro w
in th e city and are used as dye materials have contributed
to th e sign ifican ce of th e city.

■
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* Specialist, Atatürk Culture Center.

seksiyonunda sergilenen 58 parçası ile Etnografya
Müzesi'nde diğer objeler arasında sergilenen 10 halı bir
araya getirilmiş olacaktır.1
Müze Müdürü Dr. Erdoğan Erol yeni düzenlemede
Selçuklu dönemine ait seçkin örneklerin yanısıra Konya
yöresinden halı ve kilimlerin sergilenm esine öncelik
vereceklerini, Mevlânâ Müzesi Koleksiyonunda bulunan
değerli Gördes, Kula ve Uşak halıları ile ipek hah
seccâdelerin ayn bir bölümde teşhirinin düşünüldüğünü
belirtmektedir.

Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilecek bu girişimin,
Konya'da el halıcılığının geçmişine yaraşır şekilde bir Halı
Kilim Müzesi açılmasına vesile olmasını diliyoruz.

1 Mevlânâ Müzesi Halı Koleksiyonu hakkında aynntılı bilgi
için Bkz, Naci Bakırcı, "M evlânâ M üzesi Halı Kumaş
Seksiyonunda Sergilenen Türk Halıları", A rış, yıl: I, Sayı: I
(Mart 1997), s. 120-133.

R esim /Picture 3
13, yüzyıla ait bir Selçuklu
Halısı, B eyşehir Eşrefoğlu
Camii'nden. Konya Mevlânâ
Müzesi, Env. No: 1034.
Seljuk p e r io d , I 3 th ce n tu ry .
From Eşrefoğlu M o sq u e
Beyşehir, Konya M evlâna
M u seum . Inv. N o :1 0 3 4

( Turkish Carpets, M ilano 1 9 9 6 ,
resim /p late:8)

Resim /Picture 4
Etnografya M üzesi'nin
Halı-Kilim Seksiyonu
olarak değerlendirilecek
salonu.
T he salon of E tnography
M u seum .
S ectio n C arpet and Rug.
arış I V 119 9 8

Eminent collections m ade up of valuable w o ven tissues
like carp ets, rugs h and m a d e rugs w ith em b ro id eries,

R e s im /P ic tu r e 5

sa d d le b a g s an d b a g s, d a tin g back to th e Seljukian

18.yüzyıl Konya Halısı, Beyşehir Eşrefoğlu
Camii'nde!!. Konya Mevlânâ M üzesi, Env.
No:858

O tto m a n an d R ep u b lican p erio d s w h ic h h a v e b e e n
e x p o se d in various M evlâna and E thnography M useum s
or kept in th e d ep orts of th e se m u seu m s, shall take their
p laces in th e C arpet Rug se ctio n th a t is p lan n ed to be

Konya C arpet, 1 8 th century. From Eşrefoğlu

o p e n e d in 1 9 9 8 in th e M u seu m w h ich has started to

M o sq u e Beyşehir, Konya M evlâna M u seu m ,

o p era te in 1 9 7 5

Inv.

as th e E thnrography M u seum w h o s e

n a m e has b een c h a n g ed as Islamic-Turkish Arts in 1 9 7 6 .
Thus, 5 8 p iec es e x p o se d in th e reading room , sm all
m o sq u e s, dervish h o u se s an d ca rp et an d rug se c tio n s
o u t of th e 4 0 0

p ie c e

c o lle c tio n m a d e up o f
v a rio u s e x a m p le s from
th e p eriod b e tw e e n th e
I 3th an d 2 0 th centu ry,
co m p o sed

by w a y of

p u rch a se,

d o n a tio n ,

w h ic h b e lo n g s to t h e
M evlâna M u seum and is
t r a n s fe r r e d

fr o m

th e

M evlevi co u rt, p lu s 10
carp ets e x p o se d a m o n g
t h e o th e r ite m s in th e
E th n o g r a p h y M u se u m
shall b e gath ered .
Dr.

E rdoğan

Erol,

d irector of th e m u seu m
has stated that, th ey shall
a tta c h

p rio r ity t o t h e

ex p o sitio n of th e carpets
a n d r u g s fr o m

K onya

alon g w ith th e im m in en t
exam p les of th e Seljukian
p e r io d

and

p la n n in g

to

th e y

are

exp ose

valuable Gördes, Kula and
U şak c a r p e t s a n d silk
carpet prayer-rugs in th e
Mevlâna
Museum
co lle c tio n , in a sep arate
sectio n .
W e h o p e th a t th e
Carpet Rug section in the
Islamic-Turkish

A rt

M u seu m shall p a v e th e
p a th fo r a C a rp et Rug
M u seu m

a llo c a t e d

to

th e se m a ste rp ie ces on ly
in a c c o r d a n c e w ith th e
history of th e h a n d m ad e
carpets of Konya.
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No:

858

( Turkish Carpets , M i l a n o

1 9 9 6 .p la te /r e sim :7 2 )
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Resim I
Manisa
Gördes Halıları
Sergisi
Türkiye Odalar
Borsalar Birliği.
(14 Mart 1998).

Resim 2
Atatürk Kültür
Merkezi
Prof. Dr. Sadık Tural
Manisa Gördes Halıları ^ j 1 i
Sergisi'nin açılışını
yaparken.

Manisa Gördes Haklan Sergisi 14 Mart 1998 Cumartesi
günü saat 14.00'de Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi
Başkanı ve i\rış (Halı Dokuma ve İşlem e Sanatları)
Dergisi'nin sahibi Prof. Dr. Sadık Tural tarafından Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (Atatürk Bulvarı, Nu. 149,
Bakan ıklarAnkara) salonunda açılmıştır.
Bu sergide, üreticinin tezgâhında birçoğu henüz
dokunmuş ok n halılar ilgilenenlerin ve hakseverlerin
beğenisine sunulmuştur. Bu serginin gerçekleştirilmesini
sağlayan Sayın Halil Gölkaya ve Sayın Hasan Ürkmez
"Üreticiden tüketiciye bu halıların ulaştırılmasını gönüllü
olarak üstlendiklerini Balıkesir (Sındırgı), Manisa
(Gördes)'de üretilen halıların tüketicinin ayağına kadar
g etirerek b ö y lece bu sanatım ıza hizm et verm eyi
amaçladıklarını
i
,
^
,
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м и r
JB j
tü k eticiy e g er ek li
fcvutf
щ
k o l a y l ı ğ i
sağladıklarını

B İI
Hj

Jj

jt'

Я
"

'

'

л■ I
i l l f 41

У

İL

A

da

e k l e m i ş t i r . Hal ı
srrgisinin açılısında
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hakkında bilgi almış
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I

Prof. Dr. Sadık Tural I
Sergi'de motiflerin
|
anlamı hakkında
bilgiler sunarken.

ve kendilerine özellikle halı üretimi ve halı motiflerinin
tasanmı konusunda tavsiyelerde bulunmuş ve bütün bu
hakların birer katalogunun yapılarak belgelenmesinin
gerekliliğinin önemini vurgulamıştır. Türk sanatının önemli
bir ögesi olan halılarımızın korunmasının ve tanıtılmasının
Türk kültürü bakımından önem taşıdığını vurgulayan
Sayın Prof. Dr. Sadık Tural, özellikle halılar üzerinde teker
teker ifade ettiği işaretlerle ilgili bilgileri hem orada
bulunanların hem de H. Gölkaya ve H. Ürkmez'in ilgisini
çekmiştir. Sadık Tural Hoca'mız bezekyorum bilim adını
verdiği alandaki birikimini ziyaretçilerle paylaşmıştır.
20 Mart 1998 Cuma gününe kadar devam eden sergi
sayesinde Ankaralılar üreticiden tüketiciye ulaşan haklan
birarada görme ve bunlardan zevklerine uygun olanları
satın alma mutluluğuna erişmişlerdir. Böyle sergilerin
organizasyonunun halı üreticisiyle tüketicisi arasında bir
köprü vazifesi göreceği düşüncesiyle bu faaliyetlerin
devamını dilerken halı üreticisinin tasarım, motif, renk,
dokuma konusunda
^
jB
g elen ek ler im iz d t ıı
k o p m a d a n
ü r e t i m l e r d e
bulunması konusunda
üzerine düşen görevi
yapması gerektiğini
hatırlatmak istiyoruz.

I Resim 4

I Sergiden
| bir nalı örneği,

* Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
Ш К & Ш
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TÜRK KADINININ EL EMEĞİ
GÖZ NURU GÜNÜMÜZ
İNSANININ GURURU:
DOKUMALARIMIZ VE
ŞLEMELERİMİZ

t i

IÇEYlZ SANDIĞI

'4 *

24-29 Mart 1998'de Milli Kütüphane Toplantı
ve Sergi Salonu'nda Türk Kadınlan Kültür
Derneği'nin öncülüğünde Özel Koleksiyonlardan
derlenmiş tarihi değeri olan El işi Sanat Eserleri Kültür
Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından açılarak ilgilenenlerin beğenisine sunulmuştur
Sayın Dr. Tülün Yürükan'ın ifadesiyle bütün
işlemeler ve dokumaları göz nuruyla
sandıklarına dolduran kadınlarımız eşsiz bir
kültür ve sanat hâzinesini de kendilerinden
sonraki nesillere ve bugünlere armağan
etmişlerdir. Bu armağanlara sahip çıkmak
boynumuzun borcu
olmalıdır ki bu
sanatlarımız
yaşayabilsin ve de
yaşatılabilsin." 24
Mart 1998'de sergi
açılışından önce
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Akgönenç tarafından
'Toplum ve Aile çerçevesinde Türk Kadınının Konumu ve D eğeri" konulu
bir konferans ve müzik ziyafetiyle Ankara'lılar sanata doymuşlardır.
Böylesi güzel sergilerin devamı dileğiyle... **

"Bir milletin eserleri yalnız günün değil,
dünün, bugünün ve yarının olmalıdır"

MOSKOVA ŞARK SANATLARI DEVLET
MÜZESİ
TÜRK, AZERÎ VE TÜRKMEN
cb
SECCADELERİ

Serap Leloğlu-Ünal*
Bir süre önce iki yeni kitap okuyucuya ulaştı. Bunlardan
ilki N.P. Nekrasova ve K.G. Kınayeva'nın yazmış olduğu
ve Başbakanlık Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı tarafından yayınlanan Moskova Şark Sanatlan

Devlet Müzesi, Türk, Azerî ve Türkmen Seccâdeleri
başlıklı yayındır.1
Son üç yıldır halı sanatımız ile yakından ilgilenen
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının araştırmacılara
sunduğu bu yayın, Moskova'daki Şark Sanatları Devlet
Müzesi'nin zengin koleksiyonu içinde yer alan bir grup
seccadeyi tanıtması bakımından önemli bir kaynak eser
konumundadır. Bilindiği üzere, hem dil problemi, hem
de bu bölgenin uzun süre Batılı araştırmacılara kapalı
olması yüzünden, yayınlara ulaşılamadı ve bölgedeki
eserler incelenemedi. Böylece, Sovyet yönetiminin kolayca
toplayarak M oskova ve St. Petersburg m üzelerine
y e r le ş t ir d iğ i e tn o g r a fik n ite lik te k i ö r n e k le r
kıymetlendirilemedi, bu da araştırmalarda eksikliğe sebep
oldu.
Türkçeye Cem Oğuz'un çevirdiği, redaksiyonunu Serap
Leloğlu-Ünal'ın yaptığı eserin sanat danışmanlığını T.S.
Manukyan üstlenmiş, fotoğrafları ise E.T. Basilya tarafından
hazırlanmıştır. Dumat Ofset tarafından dizgisi ve baskısı
yapılan eser, 66 sayfa olup, 36 fotoğrafa sahiptir.
Nekrasova ve Kınayeva'nın titiz çalışmaları sonucu
gerçekleşen kitap, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.
Dr. Sadık Tural'ın Sunuş yazısı ile başlar. 'Gerek Hermitage,
gerekse Şark Sanatları D evlet Müzesi'nin koleksiyonunda
Doğu Türkistan'ı da içine alan örnekler bulunduğunu
öteden beri biliyoruz. Ancak, bunlarla ilgili değerlendirici
k ita p la r fa zla c a b u lu n m a m a k ta d ır' diyen Sn. Tural,

Merkez'in Türk Halıcılığı ile ilgili çalışmalarına değinerek,
kitabın basılması için ellerine nasıl ulaştığını anlatır ve
'Seccade, hem estetik bir obje, hem de dinî bir araçtır. Estetik
ve fonksiyonellik kavram larını yeterince yorum lam ak için

ISI*'!

N.P. NEKRASOVA, K.G. KINAYEVA

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÎ BAŞKANLIĞI YAYINLARI

mmm

gayret sarfeden yazarlara bu türden çalışmaları yayınlamak
istediğimizi belirtiyor, Atatürk Kültür Merkezi olarak bilimsel
doğrunun pa yla şılm a sı gereken yüce değerlerden biri
olduğunu tekrar vurguluyoruz' diyerek yazısını bitirir.

Daha sonra g elen Giriş bölüm ünde yazarlar,
seccâdelerin önceleri Rus bilim adamlarının incelem e
konusu olmadığını vurgulayarak, bu çalışmanın sadece
bir müze kataloğu olmadığını, genelde Sovyet ve Rus
derlem esini de kapsayacak şek ilde bu tür halıları
yorumlamaya dönük bir deneme olduğunu belirtirler.
Daha sonra seccâdenin kelime anlamından başlayarak,
ne zaman kullanılm aya başlandığı, nasıl g eliştiğ i,
kom pozisyon özellikleri, sem bolik özellik leri, bu
özelliklerin bölgelere göre gösterdiği farklılıklar ile
Müze'de bulunan Türk, Azerî ve Türkmen seccâdelerinin
genel özelliklerini gene aynı bölüm içinde vermişlerdir.

■-----------------------------------------------------* B a şb a k a n lık A ta tü rk K ü ltü r M erk ez i U zm anı.
1
N.R Nekrasova-K.G. Kınayeva, M oskova Şark S an atları
D evlet M üzesi, Türk, A zerî ve Türkmen Seccâdeleri, (Çev: Cem
Oğuz), Atatürk Kültür Merkezi Yayınlan, Ankara 1997, 66 sayfa.
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Serap Leloğlu-Ünal*
Tw o n e w b ook s reach ed th e readers a sh ort w h ile
ag o . The first is o n e by N.P. Nekrasova and K.G. Kinayeva
on The Turkish, Azerbaidjanian and Turkmenian Prayer

Rugs Collection of the State Museum of Oriental Arts
in Moscow1, of w h ich th e Turkish version w as released
by the Atatürk Culture Centre of Prime Ministry's Suprem e
C ouncil for Atatürk Studies.
This publication, offered to th e interested readers by
th e Atatürk Culture C entre w h ich has d isplayed a clo se
interest on th e Turkish carpet art for th e last three years,
is an im p ortan t sou rce m aterial in th at it in trod u ces a
group of prayer-rugs in th e rich collection of th e M oscow
S ta te M u seu m for O rien tal Arts. As th e readers are
certain ly aw are, b oth th e la n g u a g e p ro b lem and th e
d en ial o f a cc ess for a lo n g tim e to this region by th e
w estern researchers prevented th e perusal of th e relevant
w ritten sou rces and th e stu d y of th e existin g m aterials.
Thus th e e th n o g r a p h ic o b je cts easily co lle c te d by th e
S o c ie t a d m in istra tio n an d p la c e d in th e M OSKOW
m u seu m s and in th o se of St. Petersburg.

parapernalium. I would like to say to all researchers striving
to emphasize the esthetics and the functionality that we
are willing to publish such works and underline once more
as the Atatürk Culture Centre that the scientific fact is one
of the noble values that must be shared by all concerned.''

P hotograp h ic m aterials of this b ook, translated into

The forew ord is follow ed by an Introduction in w hich

Turkish by C em O ğ u z and ed ited by Serap Leloğlu-Ünal

th e authors state that th e pray-rugs w ere previously n ot

w ith th e artistic d esign of T.S.M anukyan, w ere prepared

m aterials taken up by th e S oviet scien tists and th a t th e

by E.T. Basilya. Typeset and printed by th e D um at Offset,

book is an essay for interpreting them in a m anner w hich

it has 6 6 p a g es and 36 p h o to s.

en co m p a ssea s also th e soviet and russian attem p ts rather

C reated by th e m eticu lo u s w ork of N ekrasova and
Kinayeva, th e b ook b egin s w ith a forew ord of Professor
Dr. Sadık Tural, C hairm an o f Atatürk C ulture C en tre.

"We know that both the Hermitage and State Oriental Arts
Museum have many samples from the area extending all
the way to Eastern Turkestan although books examining
them are not abundant", says Tural and narrates h o w
t h e b o o k r e a c h e d t h e C e n tr e for p u b lic a tio n . He

than b ein g a m u se u m c a ta lo g u e . B eg in n in g w ith th e
m ea n in g of th e w ord seccâde, th e y inform th e readers
on w h e n th e y had started to b e u sed , h o w th e y had
d ev elo p ed and acquired their com p osition characteristics
a n d s y m b o lic p ro p ertie s an d w h a t are th e reg io n a l
d ifferences n o ted on th em , and finish this part w ith th e
p ro p erties o f A zerb aijanian , T urkm enian an d Turkish
prayer rugs.

term in ates th e forew ord w ith th e fo llo w in g sen ten ce s:

"Pray-rug is both an esthetical object and a religious

*
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* Specialist in Atatürk Culture Centre.

Türk Halı Sanatını konu Edinen İki Veni Va) ın
SERAP LELOĞLl-lNAL

Şark Sanatları Devlet Müzesi Halı Koleksiyonunun
Meydana Getirilmesi ve Yapılan Çalışmalar başlığını taşıyan
ikinci bölümde Müze'nin kısa tarihçesi, katıldığı sergiler
ve çıkardığı kataloglar anlatılır. Buradan anlaşılıyor ki,
Kafkas, Orta Asya, Türk, İran, Afgan, Hint, Arap ve Çin
olmak üzere 2000 civarında halı parçasına sahip bu zengin
müzenin tanıtımı eksik kalmıştır. Ancak, şu sıralarda Müze
çalışanları tarafından Orta Asya, İran ve Kafkas halı
koleksiyonunun bilimsel bir katalogunun da hazırlandığını
öğrenmek sevindiricidir.
Kitabın üçüncü bölümü Katalog başlığını taşır. 'Yazarlar

Sempozyum, D.E.Ü. Sabancı Kültür Sarayı ile İzmir
Arkeoloji Müzesi'nde açılan çeşitli sergilerle halka mal
edilmiştir.
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Geleneksel El Sanatları
Bölüm Başkanı olan Doç. İsmail Öztürk tarafından
organize edilen bu sempozyumun bildirileri, üniversitenin
imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle Kültür Bakanlığı
tarafından basılmıştır. Bildiriler kitabına bakıldığında halı
sanatımız ile ilgili oniki bildiri göze çarpar.
Bunlardan ilki Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu ile Araştırma
Görevlisi Zeynep Tezel'in birlikte hazırladığı "Türk El

bu katalogda Türkiye, Kafkasya ve O rta Asya halılarının
bilim sel olarak ta n ım la n m a sın ı sağlayacak m etodları
b elirtm e ve b ir ta k ım ilk eler fo rm ü le etm e a m a cın ı
gütmemişlerdir. Bize göre bu am aca ancak bölgesel bir
katalogda u laşılabilir'' diye başlayan bu bölüm Türkiye,

Dokusu H alıların Yurtdışı Platform larda Tanıtılm ası ve
T üketim O la n a k la rın ın A r ttır ılm a s ı Ü zerine S om u t
Öneriler" başlıklı yazıdır. El sanatlarının bir milletin millî

Kafkasya, Türkmenistan olmak üzere üç alt başlık halinde
gelişir. Her alt başlıkta, Müze koleksiyonundaki o bölgeye
ait seccâdeler kısa katalog bilgisi ya da Müze'deki envanter
bilgisi ile verilmiştir. Bundan anlaşılacağı üzere, Müze
seccâde koleksiyonunda Anadolu'dan 13, Kafkasya'dan
15, Türkmenistan'dan ise 3 parça vardır. Anadolu'dan
giden parçaların en erkeni 18. Yüzyıla tarihlendirilmiş
olup, Gördes, Obruk, Sivas, Kula, Milas, Hereke (?)
bölgelerine aittir. 15 Kafkas seccâdesinin ise sekizi
K u z ey d o ğ u A z erb a y ca n 'd a n , g e r i k a la n ı is e
Transkafkasya'dan götürülmüştür. Bunların en erken
tarihlileri 19, yüzyıl ortalarına kadar iner. Türkmenistan'a
ait 3 seccâdenin ikisi Ersari boyuna, biri ise Yomud boyuna
ait olup, en erken tarihlisi 19. Yüzyılın ikinci yansına aittir.
Yazarlar bu kadar az sayıda Türkmen seccâdesinin mevcut
bulunmasının nedenini, Türkmen inan ışların 20. Yüzyıl
başına kadar korunması ile açıklarlar. Bana göre, Anadolu
ile karşılaştırıldığında, Orta Asya'da, az sayıda seccâde
bulunuşunun sebebi, 70 yıl gibi uzun bir süre dinî inanılan
ile ibadetlerinin baskı altına alınması ve kendi iradelerinin
dışında bir yönetim altında yaşamalandır.
Umarız, bundan sonra bu türden yayınlar gene elimize
ulaşır, gerek Kurumumuz tarafından, gerek se başka
kurumlar tarafından ilgi görerek basılır. Moskova ve
özellikle St. Petersburg müzelerinde korunan eserler
hakkında dünya araştırmacılarının bilgi sahibi olmasını
sağlamak, bugünkü Rusya'nın açıklık politikası olacağına
inanıyorum.
Yukarıda sözünü ettiğimiz iki yayından diğeri ise,
Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye'de El

Sanatlan Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri
o
Sempozyumu Bildirileri adlı kitaptır.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl İzmir'de, Dokuz Eylül
Üniversitesi'nin kuruluşunun 20. Yıldönümü sebebiyle
düzenlenen sempozyum, aynı üniversitenin organize ettiği
seri sempozyumlann akıncısı olmuştur. İlki 1981 yılında
gerçekleştirilen sempozyumun, diğerleri 1982-83-84 ve
1992 yıllannda düzenlenmiştir. Altıncısı 22-24 Kasım 1995
tarihleri arasında ve 7 oturum halinde gerçekleştirilen

kültürünü simgeleyen ve tanıtan en önemli unsur olduğunu
vurgulayan Sn. Yazıcıoğlu ve Sn. T ezel yazılarında
Anadolu'da el sanatı ürünlerinin çeşitliliğine değinmiş ve
bu ürünlere başka m illetlerin sahip çıkma çaba ve
gayretlerini açıklamışlardır. Bunu anlayışla karşılamamızın
mümkün olmadığını ve el sanatı ürünlerimize uluslararası
platformda sahip çıkabilmemizin koşullarının yoğun
araştırmalar yapmak ve yurtdışındaki kongre ve
sempozyumlara katılmak, yayınlar yapmak olduğunu
belirtmişlerdir.
İkinci yazı Yard. Doç. Dr. Kezban Işık ile Z. Figen
Yurteri'nin birlikte hazırladıklan "Türk El Halısını Satın
A lan Yabancı A lıcıla rın Türk El H alıları H akkındaki
Görüşleri" başlığını taşır. Emek yoğun bir sektör olan

halıcılığın, az yatınmla geniş bir istihdam alanı yarattığı,
aile ekonomisine önemli katkıda bulunduğu, kente göçü
önleyici fonksiyonu olduğunu ve ihracaat yoluyla döviz
girdisi sağlanmasının yanısıra, ülke tanıtımının yapılması
bakımından da öneminin vurgulandığı yazıda, istatiksel
bilgilerin ışığında turistlerin aradıklan halı kalitesi ve halı
tipi, satın alma n edenleri gibi bir takım normlar
belirlenmiştir.
Üçüncü yazı N. Rengin Oyman'ın "Isparta Merkezinde
T icari A m açla Üretilen El H alıcılığının Günüm üzdeki
Durumu ve Öneriler'1’dir. İsparta'nın Batı Anadolu halıcılık

geleneğinin önemli bir merkezi olduğunu belirten Sn.
Oyman, bölgedeki halıcılığın ticarî gelişim ine kısaca
değindikten sonra Sümerhalı'nm Isparta fabrikasının
üretim oranlannı tablolarla vermiştir. Aynca, Sümerhalı'nm
iç piyasaya sürdüğü el dokuması halı ve kilimlerinin
kalitelerinin de liste halinde verildiği yazıda aynca aynı
kuruluşun dış piyasaya sürdüğü malzemenin kalitesi,
boyutlan, tipi ve ihraç edildiği ülkelerin listesi bir tablo
laştınlmıştır. İsparta'da halı üreten ikinci resmî kuruluşun,
Sümerhalı'nm verdiği 26x33 kalitede halı üreten Isparta
Açık Cezaevi Müdürlüğü olduğunu gene bu yazıdan
öğreniyoruz. Yazıda sözü edilen halı üretimi yapan bir
diğer kuruluş ise, kâr amacı gütmeyen Aşevi-İşevi'dir.

2
Türkiye'de El Sanatlan Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki
Yeri Sempozyumu B ild irilen , Kültür Bakanlığı Yayınlan: 1861,
Ankara 1997, 415 sayfa.
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Two New Publications On Turkish Carpet Art
SERAP LELOĞLU-UNAL

The part titled "Creation of Carpet C ollection of State

greater public through m iscellaneous exhibitions arranged
at th e Sabancı C ulture C en tre an d Izmir A rch e a o lo g y
M u seum .
Papers su b m itte d to this sy m p o siu m o rg a n ised by
Assoc. Prof. Ismail Öztürk, Head of Traditional Handicrafts
D ep a rtm en t of th e Faculty of Fine Arts, w ere reprinted
by th e M inistry of C ulture sin ce th e fu n d s available to
th e U niversity w er e lim ited . C arpetry arts w e r e d ea lt
w ith in tw e lv e papers in this book.
Ту he first of th ese is titled "Concrete Recommendations

M useum for Oriental Arts and Work Performed" describes
a short history of th e m u seu m , exh ib ition s participated
and ca ta lo g u es p ub lished, lt b e c o m e s ev id e n t from th e
in form ation giv en th a t th e p ro m o tio n leaves m uch to
be desired of this rich m useum having over 2 0 0 0 carpets
o f C aucasian , C entral Asian, Turkish, Persian, A fgh an,
Indian, Arab and C h in ese origin, lt is p leasan t to learn,
h o w ever, th a t th e m u se u m 's ex p erts are currrently in
process of preparing scientific ca ta lo g u es for collection s

on Promotion and Marketing Abroad of Turkish Handmade
Carpets" by Professor Dr. Yahşi Yazıcıoğlu and Research

o f C en tra l A sian , C a u c a sia n a n d P ersian c a r p e ts .
"C atalogu e" is th e title of th e n ex t part w h e re th e

A ssistant Z ey n ep Tezel. Stating th a t th e handicrafts are
a m o n g th e m o st im p o r ta n t sy m b o ls p r o m o tin g and
r e fle c tin g a n a tio n a l c u ltu r e , Y a zıcıo ğ lu a n d T ezel
m e n tio n e d th e d iversification o f an a to lia n h and icraft
p rod uts and th e efforts of several o th e r cou n tries to to
lay clain to th e se prod uct. The authors a d d ed th at such
an a t tit u d e c o u ld n o t b e t r e a te d w ith a le n ie n t
c o n s id e r a tio n a n d th a t in te n s ific a tio n o f stu d ie s ,

au th ors sta te th a t th e y had n o t aim ed at "identifying

methods and formulating principles for a scientific
identification of Caucasian, Central Asian and Turkish
Carpets". This part, b egin n in g w ith th e sta tem en t of th e
authors to th e effect that this aim m ay b e attained only
th r o u g h a r e g io n a l c a t a lo g u e , I d iv id e d in to t h e
subsections of Turkish, Caucasian and Turkmenian carpets.
Each s u b s e c tio n g iv e s sh o rt c a ta lo g u e or in v en to r y

participation to co n g re sse s and sym posia abroad and a
co n tin u ed p ub lication drive are m usts to su b sta n tia te
our cla im s to su ch item s o n in tern a tio n a l p la tfo rm s.
T he s e c o n d p a p er is o n "The Opinions on Turkish

in form ation availab le to th e M u seu m for ea c h prayer
rug. We learn from this part that th e M useum has thirteen
p iec es from A natolia, fifteen from C aucasia and th ree
fro m T u rk m en ista n . T h e o ld e s t o f a n a to lia n o n e s ,

Hand-made Carpets of Foreign Buyers Purchasing These
Carpets" by Asst. A ssoc. Prof. Dr. Kezban Işık an d Z.

originating from Gördes, Hereke, Kula, Milas, Obruk and
Sivas, is d a ted to 1 8 th century. Eight of th e C aucasian

Figen Yurteri. The authors indicate in this paper that th e
c a r p e t-m a k in g as a la b o u r-h ea v y su b se c to r cr ea tes a

p ra yer ru gs w e r e o b ta in e d fro m t h e N o r th e ste r n
Azerbaijan and th e rest w ere secured from Transcaucasia.

large e m p lo y m e n t o p p o r tu n ity w ith relatively m in or
investm ents, m akes significant contributions to th e family
e c o n o m y , h elp s a b a tin g th e exodus from th e v illa g e,
earns fo reig n currency to th e cou n try th ro u g h ex p o rts
a n d p r o m o te s th e c o u n tr y a b ro a d , a n d s e t fo rth a
n u m b er criteria, in th e ligh t of available statistical data,
on th e quality and ty p e o f carpets so u g h t by th e tourists
and th e g ro u n d s for their purchases.
T hird is t h e p a p e r o n "The Present Status of

The earlier o n e of th e se are from th e m id -1 9 th century.
Tw o of th e Turkmenian p ieces b elo n g to Ersari tribe and
o n e is a ssig n e d to Y om uds, d a ted likew ise to th e m id1 9 th centu ry. T he au th ors exp lain th e scarcity of th e
T u rk m en ian p rayer ru gs w ith t h e c o n t in u a t io n o f
Turkmenian beliefs until early 2 0 th cen tu ry and declare
th at th e ex iste n c e of less prayer rugs in th e Central Asia
than in th e Anatolia is d u e to th e fact that their religious

Commercially Produced Hand-woven Carpets in the City
of Isparta and Recommendations'' by N. Rengin O ym an

b eliefs and rites w er e kept u n d er co n sta n t pressure for
over seven ty years and that th ey w ere co m p elled to live
under

an

a d m in is t r a t io n

w h o in d ica tes th a t this city is a m ajor w e s t an atolian
carpet-w eaving tradition centre, describes the com m ercial
d e v e lo m e n t o f this craft in th e region and g iv es tab les
on th e p rod uction values of Süm erhalı's Isparta factory.
T here are ta b le s in this p ap er also o n th e q u alities of
carpets and pray-rugs com m ercialised within th e country
and abroad, w ith inform ation on d im en sion s, typ es and
purchasing countries. W e also learn from this paper that
th e State P en iten tiary in this city p ro d u c es ca rp ets of
2 6 x 3 3 quality, equalling thus th e quality m aintained by
th e S üm erhalı. T he list o f p ro d u cers also c o n tin u e s a
n o n -p rofit o rg a n isa tio n called Aşevi-İşevi. The au th ors
in terv iew ed th e m a n a g ers o f five c o m p a n ie s se le c te d
fro m a m o n g t h e p riv a te e n te r p r ise s a n d o b ta in e d
in fo r m a tio n o n ty p e s a n d q u a litie s o f th e c a r p e ts
p ro d u ced , d y es and yarns u sed , distribution into years
and quality classes of th e p rod uction , n um ber of loom s
in op ertion and prod uction per loom . All th e se data are

n o t of t hei r c h o ic e .

W e h o p e to con tin u e seein g th e original publications
o f this sort and their turkish translations eith er by our
C en tr e or b y o th e r s. I am o f th e o p in io n th a t th e
transmittal of information to researchers from other parts
of th e w orld on th e item s preserved at M o sco w and St.
P etersburg m u se u m s is a corollary of th e tran sparen cy
p olicy of tod a y 's Russia.
The se c o n d p ub lication to w h ich I referred a b o v e is
th e o n e p ub lish ed by th e Ministry of Culture under th e
title of Papers Presented to the Symposium on Turkish

H a n d icra fts T ra d itio n and İts Place w ith in the
Contem porary Arts.2
This s y m p o s iu m , o r g a n ise d u n d e r t h e 9 th Eylül
U n iversity in Izmir on th e o c c a s io n o f its tw e n tie th
anniversary, w as th e sixth in this series of w hich th e first
five had taken p la ce in 1 9 8 1 , 1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 1 9 8 4 and
1 9 9 2 . T h e six th o n e w a s h e ld from 2 2 nd to 2 4 th

tabulated in th e paper en d ing with th e recom m endations
for d e v e lo p in g th e carpet-m aking industry.

N o v e m b e r 1 9 9 5 in sev en se ssio n s and o p e n e d to th e
a rış I V I I 9 9 8 4
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Türk Halı Sanatını Konu Edinen İki Veni Yayın
SERAP LELOĞLU-ÜNAL

Daha sonra özel kuruluşlar arasından seçilen beş firma
ile İsparta'da üretilen halıların türü, kalitesi, kullanılan
boyalar ve iplikler belirlenmiş, halı üretiminin yıllara göre
dağılımı, kaliteye göre dökümü, tezgâh sayılan ve üretim
miktarlan tablolar halinde verilmiştir. Sonuç kısmındaki
Isparta ilinde el halıcılığını geliştirmek için yapılması
gerekenler ve öneriler ile yazı bitirilmiştir.
Diğer bir yazı, "Yabancı Serm ayenin B a tı A nadolu
H alıcılığına Girişi, E tkilen ve Günümüzdeki U zantıları"

başlığını taşımaktadır. Doç. İsmail Öztürk ile Arş. Gör.
Elvan Anmaç tarafından hazırlanan yazıda, yabancı
sermayenin Batı Anadolu halıcılığında yarattığı değişim
ve örgütlenme, 19, yüzyıl başından 20, yüzyıl başına kadar,
yaklaşık yüzyıllık bir tarihsel süreçte, Osmanlı-Batılı
sermaye ilişkileri, halıcılığa yabancı sermayenin ilgisi,
yeni girişimler, desen, hammadde, üretim aşamaları, o
dönem işçi ücretleri ve halı metrekare fiyatlan gibi konular
da Uşak, Kula ve Gördes halı üretim merkezleri örneğinde
değerlendirilmiştir, (s.26)
Arş. Gör. Hatice Öztürk Tozun tarafından hazırlanan
"Gördes H a lıla rın ın G rafiksel A çıd a n İn celenm esi ve
M otiflerin M orfolojik Özellikleri" başlıklı yazı bir diğer

bildiri olarak karşımıza çıkar. Yazıda halinin tanımı, Türk
halıcılık tarihi içinde Gördes halılarının önemi ve bu
halılann genel şeması verildikten sonra, morfolojik açıdan
incelem enin tem el prensipleri sıralanmış ve Gördes
halılannm morfolojik değerlendirmesi yapılmıştır.
Erol Sanıbelli, "Geleneksel H a lıla rım ızd a D okum a
Hataları" başlıklı yazısında el dokuması halılarda görülen
kıyı örgüsü bozukluğu, sıra atlama, dipperi, topal düğüm,
sıklık farklılıklan, kenar farklılıklar potluk, peşlik, kalite
bozukluğu, göbek kayması, çözgü ve atkı eklemeleri, işçi
arası, atkı fışkırıkları, kırkım bozukluğu, abraj, düğüm
tarzında tek bağlama gibi dokuma hatalannı alt başlıklar
halinde vermiştir.
Süm erhalı'nın uzm anları N aciye ve Fahrettin
Kayıpmaz'ın birlikte hazırladıklan "Halı ve Kilimlerimizin
G eleneksel T a sa rım B ir ik im le r in in Ç ağdaş Yorum
A şam asın da Yapısal D eğişim ve T asarım K riterleriyle
D eğ erlen d irilm esi" başlıklı yazılarında, g elen ek sel

değerlerin talep gördüğü günümüz çağdaş ortamında,
geleneksel el sanatlanmıza ait ürünlerin gerçek kriterleri
ile, imitasyon kriterleri arasındaki derinliklerin ortaya
konm ası, Anadolu el sanatları düşüncesinin tem el
sorunlarından biri olduğu vurgulanmıştır, (s. 52) Yazıda
Türk halılarının tarih sü reci için deki g en el bir
değerlendirmesi yapıldıktan sonra, günümüz halılarında
g elen ek sel ile çağdaş tasarımlar arasındaki farkın
görülemediğini, oysa gerek malzeme, gerek boya, gerekse
tasanm açısından tam bir imitasyon olan günümüz ticarî
dokumaları ile yetinmek yerine, iki bin yıllık bu güzel
birikimi günümüze, çağdaş insanın beğendiği tasanmlarla
yaşatabilmemizin de mümkün olduğu belirtilmiştir.
(s. 56)
Öğr. Gör. Suhandan Özay, "Anadolu K ilim lerin in
Tapestry Kategorisindeki Yeri" başlıklı yazısında kilim ile
tapestrynin (dokum a resim ) kolay kolay yanyana

gelem eyecek kavramlar olduğu vurgulanarak, bu iki
objenin aslmda aynı teknik kullanılarak meydana getirildiği
belirtilmiş, Avrupa ile Anadolu'da kilim ve Tapestry
örnekleri karşılaştınlmıştır.
Yard. Doç. Dr. Recai Karahan, "Kırşehir Kilim lerinin
Dünü, Bugünü"başlığını taşıyan, çizimler ve fotoğraflarla
zenginleştirdiği yazısında, Kırşehir'deki dokumacılık
geleneğinin Selçuklular dönemine kadar indirilebileceğini
vurgulayarak, Kırşehir kilimlerinin tanıtılması, malzeme,
renk ve boyalar, kilimlerin yöredeki isimleri, kullanılan
tekn ik, bordür k om p ozisyon ları ve m otifler ile
değerlendirme ve sonuç alt başlıklar halinde incelenmiştir.
Öğr. Gör. Ülkü Erdoğan tarafından hazırlanan
"Eşme'nin K a ra a h m e tli K öyü Yöresel K ilim le r i ve
Günümüzde Dokunan Ticarî Kilimleri Arasındaki İlişkiler"

başlıklı yazıda, Karahmetli Köyü'nün kısa bir tarihçesinden
sonra, burada dokunan kilimlerde kullanılan hammadde
ve boyar maddeler, kilimlerin teknik özellikleri ve kullanım
amaçlan, motifleri, yörede ticarî kilim dokuma faaliyetleri
ve dokuma fiyatlan alt başlıklar halinde verilmiştir.
Arş. Gör. Nihal Ülger, "Afyon-Emirdağ-Örenköy Çapana
Dokumalarından Örnekler ve Yeni Uygulamaları" başlıklı
yazısında çapanın tanımını yaparak, bölgedeki bu tür
dokumalann özellikleri anlatılmış ve yeni uygulamalardan
örnekler verilmiştir.
Kitapta yer alan bir diğer yazı Yard. Doç. Dr. Öznur
Aydın tarafından hazırlanmış olup, "İzmir ve Bazı İlçelerinde
Etnografya M üzelerinin Günümüzdeki D urum u ve HalıK ilim M üzesi K urulm ası Gerekliliği" başlığını taşır. Sn.

Aydın, günümüz klâsik müzecilik anlayışının değiştiğini
ve yeni teknolojik imkânlardan yararlanan modern
m ü zelerin ö rn ek lerin in az da o lsa ü lk em izd e
görülebildiğini vurgulayarak başladığı yazısında, nemin
ve ışığın tekstillere etkisinden, güve ve diğer zararlılardan,
sunuş hatalan ve eğitim sorunundan söz ederek, bunlann
İzmir ve çevresinde bulunan müzelerdeki durumunu
tesbit etmiştir. Böylece yazıda, bölgede halı ve kilimlerin
daha iyi korunduğu ve daha doğru teşhir edildiği bir
müzenin gerekliliği vurgulanmıştır.
Kitapta halı ve kilim sanatımız ile ilgili son yazı, Ahmet
Topbaş ve Musa Seyirci tarafından hazırlanmış olup,
"Müzelerdeki Etnografik Eserlerin Koruma ve Tanıtımındaki
İşlevi ile A ntalya M üzesi'ndeki B ir Grup Yörük Kilim i"

başlığını taşır. Yazıda, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ile Diyanet işleri Başkanlığı arasında
düzenlenen bir protokol sonucu Antalya ve Çevresinden
toplatılan hah ve kilimlerin koruma altma alındığı
belirtilerek, bu malzemeden bir grubu katalog şeklinde
tanıtılmıştır.
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Two New Publications On Turkish Carpet Art
SERAP LELOĞLU-UNAL

A nother paper deals with th e "Entry of Foreign Capital

th e Kırşehir kilims from th e v iew p o in ts of raw m aterials,

into West Anatolian Carpet-weaving Trade, İts Effects and
Extensions into Today". A ssoc. Prof. Ismail Öztürk and

d y es and w ea v in g te c h n iq u e s, and ev a lu a tes th e m by
th e ir local n a m e s, b o rd er sty le s, c o m p o s it io n s an d

Research A ssistant Elvan A n m aç d escrib e in their joint

p a ttern s. The g en era l ev a lu a tio n and c o n c lu sio n s are

p aper th e c h a n g e g en er a ted and organ isation created

th e su btitles o f this paper.

by th e foreign capital in W est A natolia's carpet-m aking

Lecturer Ülkü Erdoğan g iv e s a sh o rt history o f th e

trade, th e o tto m a n and w estern capital relations w ithin

Karaahmetli Village and d escribes th e raw materials and

a nearly h u n d red -y ea r p ro cess from early n in e te e n th

colorants used in its kilims and their technical properties

c e n tu r y to tw e n tie th , th e fo r e ig n cap ital in te re st in

and p u rp o ses in his "Relations Between the Local Kilims

ca rp et-m ak in g, th e n ew er initiatives plus p attern, raw
m aterial and p rod u ction work, th e salaries and squarem e te r p rices o f c a r p e ts in G ö r d e s, Kula a n d Uşak

of Karaahmetli Village of Eşme and Those Commercially
Produced Today", and ela b o ra tes in to th e p atterns th e
co m m ercia l k ilim -w eavin g activities and th e prices o f
th e prod ucts.

p rod u ction centres.
Research Assistant Hatice Öztürk Tozun is th e authoress
o f a p aper on "The Graphical Study and Morphological

Properties of Patterns in Gördes Carpets", in w h ich w e
find th e d efin itio n o f th e ca r p e t, th e im p o r ta n c e of
G ördes in th e Turkish carpet history and a general layout
of th e s e carp ets, fo llo w e d by an en u m e ra tio n

of th e

b asic p rin cip les o f th e m o r p h o lo g ic a l stu d y w h ich is
ap plied to th e G ördes carpets.

"The weaving Errors in Our Traditional Carpets" is th e
title of Erol Saribelli's paper w h ere he describes th e e d g e
d isord ers, m issin g lines, lo o se sp o ts, in correct k nots,
tig h tn e ss and b order d ifferen ces, sw ells, d en ts, quality
flu c tu a tio n s, m ed a llio n sh ifts, w arp an d w e ft knots,
shearing d efects, shifts and sin gle knots.
The joint p aper by N aciye and Fahrettin Kayıpm az,
sp ecialists of th e Süm erhalı, on "The Evaluation of the

Traditional Design Knowledge for Our Carpets and Kilims
under Structural Change and Design Criteria at the
Contemporary Interpretation Stage" u nderlines th e fact
th a t th e exam in ation and d eterm in ation of th e d ep th s
of true and im itative criteria of th e traditional handicraft
p rod u cts in th e co n tem p o ra ry en v ir o n m en t w h e re th e
traditional valu es are in th e a sc e n d a n c e are th e basic
issues of th e anatolian handicraft idea. This paper, after
h aving m a d e a gen eral appraisal of Turkish carpets in
th e co n tex t of historical process, states that th e difference

"Examples from Afyon's Emirdağ, Örenköy and Çapana
Textiles and Recent Practices" by th e Research A ssistant
Nihal Ü lger g iv es a d efin ition of cro ss-w ea v e, p resen ts
th e p r o p e r tie s o f t h e s e r e g io n a l te x tile s a n d offers
ex a m p les of th e m .
A nother paper a d m itted to th e b ook is "The Present
-day Status of Ethnography Museums in Izmir and İts
Subprefectures and the Need for A Separate Carpet and
Kilim Museum" by Asst. A ssoc. Prof. Dr. Ö znur Aydın
w h o claims that the classical m useum co n cep t underw ent
to d a y a radical c h a n g e an d s o m e fo reru n n ers o f th e
m odern m u seu m s have started to appear in this country
s in c e t h e y are c a p a b le to avail t h e m s e lv e s o f th e
te c h n o lo g ic a l in n o v a tio n s. She d esc rib es th e harm ful
effects o f m oisture, light, m ites and o th er p ests on th e
textiles o f w h ich th e d estin y is further c o m p o u n d e d by
th e m a n n er in w h ich th e y are h an d led and by th e lack
of training of m u seu m e m p lo y e e s. She co n c lu d e s th at
th ere is a n e e d for a m u se u m w h e r e th e ca rp ets and
kilims m a y b e b e t te r p r e s e r v e d a n d e x h ib ib it e d .
The last p aper on carp ets and kilims w a s prepared
by A h m et T o p b a ş an d M usa Seyirci o n "A G roup of

Nomadic Kilims in Antalya Museum Viewed from the Point
of Their Function in the Protection and Promotion of
Ethnographic Relics". The paper declares that carpets and
kilims c o llec te d from Antalya and its vicinity have b een
p u t u n d er p r o te c tio n p u rsu a n t to a p r o to c o l s ig n e d

b e tw e e n th e trad itional an d m o d ern d e sig n s are n o t

b e t w e e n t h e G en era l D ire cto ra te o f M u se u m s an d

d isce rn ib le in to d a y 's ca r p e ts an d s u g g e s t s th a t this

M o n u m e n t s o f t h e M in istry o f C u ltu re a n d t h e

tradition w h ich g o e s back tw o th o u sa n d years m ay b e

D ep a rtm en t of Religious Affairs. A part of th e se carpets

su sta in e d u sin g th e d e s ig n s a p r e c ia te d b y to d a y 's

and kilims w ere in trod u ced as a ca ta lo g u e, e »

co n su m e r s in stead of c o n fin in g ou rselv es to c o p y in g
th e a n cien t by u sing th e m od ern inputs.
In her paper on "The Place of Anatolian Kilims within
the Tapestry Category", Lecturer Suhandan Ö zay declares
that the kilim and tapestry are tw o incom patible concepts,
ad d s th at th e se tw o o b jects are d e v e lo p e d utilising th e
sa m e te c h n iq u e an d c o m p a re s th e kilim and tap estry
ex a m p les from Europe and A natolia.
Asst. A ssoc. Prof. Dr. Recai Karahan in d icates in his
paper titled "The Past and Present of Kırşehir Kilims" w hich
w as en rich ed w ith m any figures and p h o to g ra p h s th a t
th e w ea v in g craft in Kırşehir m ay b e d ated back to th e
Selchu kite era, e x a m in e s th e possib ility of p ro m o tin g
arış ıv / r n 8

Şebnem Er cebeci*
27 Eylül - 30 Ekim 1997 tarihlerinde Türk ve İslâm
E serleri M üzesi'nde bir sergi gerçekleştirilm iştir.
Kanımızca bu serginin en önemli özelliği sergilenen
örneklerin bir katalogunun yapılarak ilgililerin dikkatine
sunulmuş olmasıdır. Düzenlenen sergilerdeki örneklerin
katalogunun yapılması belgeleyici ve tanıtıcı özellikleri
göz önüne sermesi açısından sanatın her dalı için olması
gereken ve takdire değer çalışmalardır. Bu düşünceden
hareketle; dergimizin bu sayısında sözünü ettiğimiz
nitelikte bir kitap elimize ulaştırıldığından bu yayını
tanıtarak okuyucularımıza duyurmayı amaçladık.**
Grafik tasarımını Erkal Yavi'nin yaptığı, fotoğraflarını
Selâmet Taşkın'ın çektiği, renk ayırımını ve baskısını Mas
M atbaasının üstlendiği bu çalışma, Eren Yayıncılık
tarafından ilgililerin dikkatine sunulmuştur.
İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ve Gülgönen
koleksiyonlarında yer alan 17-19. yüzyıla tarihlenen Konya
Kapadokya Halılarının ele alındığı bu katalogda, halı
sanatında özellik le renk ve boyam a konusundaki
araştırmaların! yakından takip ettiğimiz DOBAĞ projesinde
görev yapmış Dr. Herald Böhmer, Dr. Recep Karadağ ve
Niels Ruter gibi araştırıcılar bu katalogun hazırlanmasından
metin yazımına, renk ve teknik analizine kadar katkıda
bulunarak elimize ulaşmasına öncülük etmişlerdir.
Bu yayın, bir mikrocerrahi uzmanı olan Sayın Dr.Ayan
Gülgönen'in teşekkür yazısıyla başlamaktadır. Duygularını
"Bu koleksiyon eşim Brigitte Gülgönen'in ilk halıdan
başlayarak ortak algılamalarının katkı ve desteği ve yıllarca
süren oluşm a sü recin d ek i sabır ve an layışı ile
gerçekleştirilmiştir" şeklinde ifade etmiştir.
Önsöz bölümünde, Türk ve İslâm Eserleri Müdürü
Sayın Dr. Nazan Ölçer, "Orta Anadolu öteden beri halı
sanatının önemli bir merkezi olagelmiştir. Anadolu'daki
en eski Türk Halılarının Konya ve Beyşehir'deki camilerde
bulunması öte yandan bu bölgede Anadolu'yu Türkleşme

süreci ile paralel giden yoğun bir halı ticaretinin belgelerle
bilinen varlığı, Orta Anadolu'yu özellikle de KonyaNevşehir-Karaman yöresini halı araştırmaları için ilginç
kılmaktadır" demektedir. Sayın Ölçer, bir önemli noktaya
dikkatimizi çekerek Konya Halılarının terminolojisinin
uzun yıllar Selçuklu Halıları ile eşanlamlı kullanıldığını
dile getirmektedir.
Bir diğer önemli nokta ise, bu hakların dokunurken
ticarî bir kaygı güdülmeden, evlerde dokunup saklanmışlar,
çoğu kez de neredeyse parçalanıncaya kadar kullanıldığıdır.
İhracaat alanında kendilerini göstermediğinden olsa gerek
hem yurtdışı koleksiyonlarda hem de Avrupa resim
sanatında bu halılarla karşılaşmamız mümkün olamamıştır.
Tarihlendirilmeleri konusunda çeşitli görüşler olmakla
beraber gen el kanının pek çoğunun 17.-18. yüzyılda
bazılarının ise, 19, yüzyılda Konya, Aksaray, Nevşehir,
çevresinde dokunduğu üzerinde birleştiği belirtilmektedir.
Nazan Ölçer, Türk ve İslâm Eserleri M üzesi'nde bu
halıların zengin bir koleksiyonunun olduğunu ifade
ederken, bir özel koleksiyonda da kaliteli ve titiz bir şekilde
gözler önüne serilmesinin sevindirici ve umut verici özellik
taşıdığını belirtmektedir. Sırası gelm işken bu görüşe
katıldığımızı ve daha bir çok koleksiyonların ilgililere
b öylesi güzel çalışmalar halinde sunulm asının hah
sanatımıza çeşitlilik ve canlılık getireceği düşüncesini
ifade etmeden geçemiyoruz. Elbette ki halı sanatımızın
bu denli zengin bir geçmişe sahip olduğu, memleketimizde
müzelerin dışında kayda değer özel koleksiyonların
yetersiz oluşu ya da başka bir deyişle yeteri kadar gün
ışığına çıkarılamamış olm ası bilinen dikkati çeken
birhususdur. Nineden kalma, dededen miras bu kültür
* B a şb a k a n lık A ta tü rk K ü ltü r M e rk e z i U zm anı.
**Bu yayını bizlere ulaştıran Sayın Dr. Ayan Gülgönen'e
teşekkür ederiz. Ayan Gülgönen, 17-19. Yüzyıl Konya H alıları,
(T İE M ve G ü lg ö n en K o le k s i y o n la r ı) , İsta n b u l 1997.
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Şebnem Ercebeci*
An exhibition has b een held in th e Turkish and Islam

and Islam Art M u seum has m a d e such an ex p la n a tio n .

Art M u seum b e tw e e n 2 7 th S ep te m b er - 30th O cto b er

"M iddle Anatolia has lon g b een an im portant cen ter for

1 9 9 7 . W e think th a t th e m o st im p o rta n t th in g a b o u t

th e art o f carpet w ea v in g . The o ld est Turkish carpets of

this exhibition is that a catalogue of the exp osed exam ples

Anatolia in th e m o sq u es of Konya and Beyşehir and th e

has b e e n p rep ared and p r e se n te d to th e c o n c e r n e d

e x is te n c e of an in ten siv e ca rp et trad e in parallel w ith

p erson s. Preparation of a c a ta lo g u e on th e e x a m p le s

th e process of turkifying Anatolia, m akes M iddle Anatolia,

from th e exh ib ition held is a sign ifican t and su ccessfu l

especially, Konya, N evşehir - Karaman region interesting

w ork s w h ic h sh o u ld b e tru e for ev e ry b ran ch o f art

for carpet researches." Mrs. Ölçer under lines an im portant

b e c a u se su ch a p rep aration reveals th e d o c u m e n ta r y

p o in t and says th a t th e te r m in o lo g y of Konya C arpets

a n d in t r o d u c t io n

r e v e a ls t h e d o c u m e n t a r y a n d

introductory characteristics. Starting from this point, w e

have lon g b een used in similar m ea n in g w ith th e Seljuk
carpets.

aim ed at a n n o u n c in g and in trod u cin g th e pub lication

An o th e r im p o r ta n t p o in t is th a t, p e o p le had n o

w e h ave received to our readers sin ce th e c o n c e r n e d

com m ercial worries w h en w eavin g th ese carpets, carpets

b o ok has th e characteristics w e have to u c h e d u p on in

w e r e w o v e n in h o u se s or u sed for very lo n g tim e s.
N either in foreign co llectio n s nor in th e European art of

this issue of our m a gazin e. **
Graphical design w as m ade by Erkal Yavi, photographs

p a in tin g w e can n o t s e e th e s e ca rp ets b e c a u se their

w ere taken by Selam et Taşkın, color selection and printing

ex p o rta tio n w a s n o t w id ely m a d e. A lth o u g h th ere are

w a s m a d e by M as Printing H ou se and this w ork w a s

m any con troversies a b o u t their d a te o f p rod u ction , it is

p resen ted to th e p eo p le co n cern ed by Eren publication.

g en era lly a c c e p te d th a t m o st o f th e m w ere w o v e n in

In this catalogu e ab ou t th e Konya Kapadokya Carpets

I 7 th -1 8 th cen tu ry and s o m e o f th e m w er e w o v e n in

of I 7 -1 9th century. W hich w ere in th e İstanbul Turkish

1 9 th a ro u n d K onya, Aksaray, N evşehir. N azan Ö lçer

a n d Islam Art M u se u m a n d G ü lg ö n e n c o lle c tio n s ,

sta tes th a t th ere is a rich co llec tio n of th e se carp ets in

researchers Dr. Herald Böhm er, Dr. R ecep Karadağ and

th e Turkish and Islamic Art M useum and find it prom ising

N iels Ruter w h o have b een in ch arge of DOBAG project

to have th e ch a n ce e x p o se th em in a special co llectio n .

and w h o se researches on color and painting of th e carpet

By th e way, w e w o u ld like to sta te th a t w e a g re e w ith

art w e h ave fo llo w ed closely, h ave b een leaders of th e

her ideas and believe that such successful p resen tation s

preparation team by con trib u tin g in te x t w riting, color

of collection s shall bring vitality and versatility to our art

and tech n ical an alyses stud ies.

of ca rp et w e a v in g . Of co u rse it is q u ite attractive th a t
ou r c o u n tr y h a v in g su ch a rich p a st d o e s n o t h a v e

This p u b lication starts w ith . A m icrosurgery ex p ert
Dr. Sayın Ayan G ü lg ö n en 's letter of a c k n o w le d g e m e n t
he has started as such. "This collection has b een realized
w ith th e u n d e r sta n d in g su p p o r t, c o n tr ib u tio n an d
p a tien ce of m y w ife. Brigitte G ö lg ö n en w ithin th e lon g
lasting form ation process".
In th e p reface, Dr. N azan Ö lçer D irector o f Turkish
I V 11 9 9 8

* Specialist in Atatürk Culture Center, Prime Ministry
** We express our thanks to Dr. Ayan Gülgönen for the receipt
of this publication. Ayan Gülgönen, 17-19.Yüzyıl Konya Halıları,
(T İE M ve G ü lg ö n en K o le k s i y o n la r ı) , İsta n b u l 1997.

17.-19. Yüzyıl Konya kapadokya H alıları
ŞEBNEM ERCEBECI

hazineleri bu işi bilen ve ihtimam gösteren
ve de parasını bu uğurda harcayabilecek kadar
gönül veren meraklılar tarafından toplanarak
ö zel k o lek siy o n lar oluşturulm aktadır.
Zahmetli bir koleksiyon m alzem esi olan
halılarını bu kadar titizlikle koruyarak
tanıtımını yapan, bu konuda diğer yayınlarını
da tanıdığımız Sayın Ayan Gülgönen, Dr.
Nazan Ölçer'inde belirttiği üzere San Zeminli
Konya Kapadokya Halılarını sabır ve titizlikle
toplamış, konuyu uzmanların da gerekli
desteğini ve danışmanlığını alarak incelemiş
ve bununla da yetin m eyerek bu zevki
başkalarıyla paylaşma isteğinden hareketle
sizlere duyurduğumuz bu yayının elimize
ulaşmasına öncülük etmiştir.
Elimizdeki bu katalogu ana hatlarıyla
kısaca tanıtacak olursak; Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi dünyadaki en önemli ve en
zengin halı koleksiyonuna sahip olmakla haklı
olarak övünmektedir. Dr. Nazan Ölçer, Ayan Gülgönen'in
Koleksiyonu ile müzenin cami ve türbelerden toplayarak,
satın alarak koleksiyonuna kattığı koleksiyonun, bu
serginin en önemli özelliği olduğunu vurgulamaktadır.
Aynca, bir başka noktanın da alışıla gelmiş ve geniş zaman
dilimleriyle yayılmış örneklerin tanıtıldığı halı sergilerinin
aksine tek bir yöre ve tip halıyı ele alan ilk büyük sergi
olması vasfını taşıdığını da belirtmek istiyoruz.
Sunu adlı bölümde ise; Anadolu Halılarının bölgesel
özellikleri göz önüne alınarak Batı, Orta ve Doğu Anadolu
Haklan olarak üç geniş gruba ayrılabileceği ve bu katalogda
yer alan örneklerin Orta Anadolu'nun Konya, Karaman
ve N evşehir alanı içinde büyük olasılıkla 17, ve 19,
yüzyıllarda dokunmuş, birbirleriyle tasanm, desen, renk
ve dokulan ile ilişkili halılardan meydana gelmiş koleksiyon
olduğu dile getirilmektedir.
Aynca, bu halılann bir önemli özelliğinin de çoğunun
yol halısı (yolluk denilen biçimde eni dar, boyu uzun,
biçimde olduğunu, çözgü ve atkılannda yün kullanıldığını
öğreniyoruz. Bunun yanı sıra renk ve boyama konusundaki
bilgileri de Sayın Böhmer ve Sayın Karadağ'ın teknik
analizleri çerçevesinde edinebiliyoruz. Ençok kullanılan
renkler sarı, kırmızı, mor, turuncu, mavi, yeşil, siyah
olarak tespit edilmiştir. Bu bölümün sonunda da belirtildiği
üzere, Orta Anadolu yün boyayıcılarının usta oldukları
anlaşılıyor. Elde edilen renkler güçlerini asırlarca
k o ru y a b iliy o r ve bugün b ile ser g iy i g e z e n le r i
etkileyebiliyor. Bu tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bütün renklerin analizi Marmara Üniversitesi,
Güzel Sanatlar F ak ültesi D oğal Boya Araştırm a
Laboratuvarda TLC ve UV/VIS yöntemleri kullanılarak
gün ışığına çıkarmıştır.
Sergide yer alan 61 adet halinin kataloğu teker teker
ele alınarak yapılmıştır. Ebatları, çözgü, atkı ve düğüm
ç e şitle r i v erilerek k ısaca m otifler tanım lanm ış,
kompozisyon düzenleri verilmeye çalışılmıştır. Bu kadar
güzel bir çalışmada olmamasını gönlümüzün arzu ettiği

bazı noktalara da temas etmeden geçemeyeceğiz. Burada
da görüldüğü üzere, terminolojik problemler kendini belli
etmektedir. Birincil, ikincil motif, oblik çengeli, sekonder
motif, alttan kesik fragm an vb. terimlere katılmadığımızı
ifade etmek istiyoruz. Dergimizin her sayısında bıkmadan
tekrar ettiğimiz gibi bu problemler her yayında karşımıza
çıkmaktadır, ve de ivedilikle konunun uzmanlan işbirliği
içine girerek bir sözlük hazırlamalı ve bir motif birçok
ağızdan farklı tanımlamalarla dile getirilmeden ortak bir
noktada b ir le ş e r e k konu sağlıklı çalışmalarla ele
alınmalıdır. Terminolojik birtakım tanımlamaların ve de
çizimlerindeki birtakım aksaklıkların dışında tanıtmak
istediğimiz bu kitap, hem sanat tarihçilerine hem de özel
koleksiyon sahiplerine bir başvuru kitabı olma özelliği
taşımaktadır. Özellikle de tam sayfa resimlerin verildiği
örneklerin haç veya dörtyönü simgeleyen motifli halılar
üzerine araştırma yapanlara, ikonografık (motifyorum
bilim) araştırmalara meraklı araştırıcılara m alzeme
olabileceğini
düşündüğümüzü duyurmak istiyoruz. Çünkü aynı grup
halılann bu kadar çok örneğinin birarada verildiği başka
bir yayınla karşılaşılması mümkün değildir.
17.-19. yüzyıl Kapadokya Halılarını tanıtan bu katalog
ve de her şeyden önce böyle bir serginin düzenlenmesi
diğer koleksiyonerlere örnek teşkil etmeli ve de teşvik
edilmeli ki bu faaliyetlerin ve yayınların arkası gelebilsin
ve de Türk Halılarımız evlerden, sandıklardan, kısaca
kapalı kapılar ardından çıkarılsın ve bütün örnekler
sergilenerek bu işe gönülverenlerin hizmetine sunulsun.
Yayında ve sergide em eği geçen herkesi ufak çapta da
olsa halıcılığımıza ancak bir dergi çıkararak katkıda
bulunmaya çabalayan ARIŞ Yayın Kurulu olarak kutluyor,
dansı bu uğurda çalışan lar emeklerinin ve de ellerindeki
m alzem elerin d eğ erlen d irm esin e derken bu tür
katalogların her sergi sonunda yayım lanm asının,
belgelenm esinin gerekliliğini hararetle vurgulamak
istiyoruz.
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Konya Kapadokya Carpets in 17-19.Century
ŞEBNEM ERCEBECİ

th e I 7th and 1 9 th cen tu ry in Konya Karaman
N e v ş e h i r r e gi on of Mi dd le Anatol i a.
M oreover, w e know that an oth er im portant
a s p e c t of th e s e ca rp ets is th a t m o st of th e m
h ave narrow w id th and are lo n g and w o o l is
u sed in th em . Also, w e g e t th e inform ation on
co lo r and d y es from th e tech n ica l analysis of
Mr. Böhm er and Mr. Karadağ . The color m ostly
used are yellow, red, purple, orange, blue, green
an d black. As m e n tio n e d a t th e en d o f this
sectio n , it is u n d erstood that th e w o o l painters
of M iddle Anatolia w ere skilled. The colors can
retain th eir p o w e r for ce n tu rie s an d im press
t h e v isito r s o f t h e e x h ib it io n . T h is is an
u nd eb atab le fact. Analysis of all colors are d o n e
in M arm ara U niversity, Faculty o f Fine Arts,
Natural Dye Research Laboratory, w ith m eth o d s
of TLC and UV/VIS.
The catalogu e of 61 carpets in th e exhibition
is prepared by tackling th em severally. M otives
are sim ply d efined and their co m p o sitio n order
is tried to b e ex p la in ed by m e n tio n in g their
sizes, lo o p ty p e s etc . W e w o u ld like to to u c h
u p o n s o m e p o in ts w h ich w e actu a lly w o u ld

e n o u g h n u m b ers of special co llec tio n s o th e r than th e
o n e s in th e m u seu m s, in o th er w ord s, it is sad to k now
th at th e se co llectio n s are n o t revealed e n o u g h . Special
co llec tio n s are b ein g m a d e by in terested p erson s w h o
k n ow h o w to take care of th e se cultural h erita g e and
can sp en d m o n e y for this objective. Mr. Ayan G ö lg ö n en
w h o m w e know a b ou t from other publications and w h o
m ake w o n d erfu l p resen ta tio n s of th e carp ets th a t are
im p ortan t co llec tio n m aterials, has an alyzed th e issue
w ith th e ad v ice and su p p o rt o f th e ex p erts, c o lle c te d
th e y ello w base Konya Kapadokya carpets carefully and
b ey o n d th at has b een th e leader for th e distribution of

n o t prefer to h ave in su ch a su ccessfu l study.
As can b e u n d e r s to o d , t e r m in o lo g ic p r o b le m s are
im p o rta n t. W e h ave to ex p ress th a t w e d o n o t a g re e
with term s like primary, secondary m otive, oblique hook,
seco n d a ry m otive, fra g m en t, such p rob lem s w e fa ce in
ea ch and every pub lication as w e rep eat in every issue
o f our m a g a zin e and w e think th at this issue sh o u ld be
ta ck led se rio u sly by jo in in g in a c o m m o n p o in t by
n e g le c tin g various d efin itio n s form various p e o p le . A
d iction ary sh ou ld b e prepared in co o p er a tio n w ith th e
specialists. This b ook w e aim to in trodu ce n o t on ly w ith
th e d eficien cies in term in o lo g ic definitions and draw ing
has th e c a p a c ity to b e a b o o k o f g u id e lin e s for art
historians and special collection ow ners. W ed particularly

this p u b lication w e h ave a n n o u n c e d to y o u , w ith his

like to a n n o u n c e to th e c o n c e r n e d p e o p le th a t th e

will to share this pleasure. If w e are to in trodu ce shortly
this c a ta lo g u e to y o u w ith its m ain lin es, Turkish and

ex am p les w ith full p a g e pictures are im portant materials
for t h o s e c o n d u c tin g ic o n o g r a p h ic re se a r c h e s an d

Islamic Art M u seu m is rightfully proud o f o w n in g th e

researches on carpets w ith m otives representing th e four

m ost im portant and richest carpet collection. Dr. Nazan

directions or cross m otives, b eca u se it is n o t p ossib le to
find an o th er p ub lication th a t g iv es so m an y ex a m p les
to g eth er.

Ö lçer e m p h a siz e s th a t th e c o lle c tio n in clu d in g Ayan
G ü lg ö n e n 's co lle c tio n and th e p ie c e s p u rch ased and
gathered from m osqu es and tom b s is the m ost im portant
a sp e c t of this ex h ib itio n . M oreover, w e w o u ld like to
sta te th at this is th e first big ex h ib ition d ea lin g w ith a
sin gle region and ty p e of carpets in con trad iction w ith

This catalogu e presenting Kapadokya carpets of I 7th1 9th cen tu ry and su ch an im portan t ex h ib ition sh ou ld
b e an ex a m p le for th e o th er collection ers and it sh ould
b e m o tiv a ted so th a t th e s e activities c o n tin u e, Turkish

th e ca r p e t ex h ib itio n s p resen tin g th e e x a m p le s from

carpets g e t o u t of h o u ses, b o x es, and all th e ex a m p les

various periods of tim e.

serve th e volu n ta ry p e o p le . I co n g ra tu la te e v e r y b o d y
w h o has contributed in th e publication and the exhibition
on b eh a lf o f ARIŞ board o f ed ito rs s p e n d in g effort to

In th e in tr o d u ctio n part, it is e x p r e sse d th a t th e
A natolian C arpet's can b e sep arated into th ree g rou p s
su ch as w estern , M iddle and Eastern A natolia carpets

related w ith ea c h o th e r in term s of d e sig n , co lo r and

c o n trib u te in th e art o f ca rp et m aking o n ly by issuing
a m a g a zin e. I h o p e th e efforts of others con trib u tin g in
th e sa m e g o a l shall also en d up w ith g o o d results and
I t hi nk su c h c a t a lo g u e s s h o u ld b e p u b lis h e d a n d

tissue and th e ex a m p les in this c a ta lo g u e are w o v e n in

d o c u m e n te d at th e en d of every ex h ib itio n . m*

w h en th e regional characteristics of th e Anatolian carpets
are con sid ered and this is a collection m a d e of carpets
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TRUE-FALSELİST

ARIŞ, yıl I, sayı I, Mart 1997.

ARIŞ, year I, issue 1, March 1 9 97.

Makalenin Adı: Türk ve Navaho Halılarının Dili, Resim 2, 4,
9'daki örnekler halı değil, kilimdir.

N am e of Article: The Languages of Turkish and Navaho
Carpets, Examples in Picture 2 ,4 ,9 are rugs, not carpets.

Makalenin Adı: Kırşehir ve Mucur Haklarının Sözlüğü I
olarak geçmiştir. Bunun doğrusu
Kırşehir ve Mucur Haklan Sözlüğü'dür.

Nam e of Article: lt has been expressed as Glossary of Kırşehir
and Mucur Carpets I. True version of it is Kırşehir and Mucur
Carpets Glossary.

ARIŞ, year I, issue 3, Decem ber, 1 9 9 7
ARIŞ, yıl I, sayı 3, Aralık 1997.

Makalenin Adı: Türk Hak Sanatının Tarihi Gelişmesi. Resim
6'da Beyaz Zemink Uşak Halısı
13, yüzyıl olarak yazılmıştır. Doğrusu 17-18, yüzyıldır.
Makalenin Adı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Hak Kilim
Seksiyonu. Bu makaledeki resimlerin
alt yazıları elimizde olmayan sebeplerle kanşmıştır. Doğru
metinler aşağıda verilmiştir.
Resim I: Mucur Hak Seccâde. 152 x 195 cm. 18, y.y.
Geldiği yer: Kastamonu Nasrullah Camii.
Resim 2 : Sumak. Eskişehir civan. 113 x 80 cm
Geldiği yer: Eskişehir Seyitgazi Seyit Battal Gazi KüHiyesi
Camii.
Resim 7 : Ejderli Kafkas Haksı. 345 x 96 cm. 16, y.y.
Geldiği yer : Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Resim 8: Gördes Halı Seccâde. 175 x 123 cm. 18-19, y.y.
Geldiği yer: Elazığ Harput Sare Hatun Camii.
Resim 9 : Çanakkale-Baratlı Halı. 200 x 142 cm. 18-19, y.y.
Geldiği yer: Balıkesir Ayvalık Çınark Camii.

N am e of Article: Historical D evelopm ent of Turkish Art of
Carpet-W eaving.
Uşak Carpet with the w hite base in picture 6 has been
expressed as of 1 3th century, lt should be 1 7th-18th century.
N am e of Article: Carpet and Kilim Collection of General
Directorate of Foundations. The fo o tn o tes of the pictures
in this article are m ixed due to reasons beyond us. The
right texts are given below.
Picture I: Mucur Carpet Prayer Rug. 15 2 x 1 95 cm . 18th
century. Place of Origin: Kastamonu Nasrullah M osque.
Picture 2: Sumak, Around Eskişehir. 1 1 3x w 8 0 cm .
Place of Origin: Eskişehir Seyitgazi Seyit Battal Ghazi Mosque.
Picture 7: Kafkas Carpet with Dragon 3 4 5 x 9 6 cm .
16th century.
Place of Origin: Elazığ Harput Sare Hatun M osque.
Picture 8: Gördes Carpet Prayer Rug. 1 7 5 x 1 2 3 cm .
18th-19th century.
Place of Origin: Elazığ Harput Sare Hatun M osque.
Picture 9: Çanakkale-Baratlı Carpet 2 0 0 x 1 4 2 cm .
18 th-19th century.
Place of Origin: Balıkesir Ayvalık Çınarlı M osque.

Resim 14 : Gördes Çift Mihraplı Hak. 267 x 175 cm. 17-18,
y.y. Geldiği yer: Elazığ Harput Sâre Hatun Camii.

Picture 14: Gördes Carpet double niche.
267x1 75 cm 1 7th-18th century.
Place of Origin: Elazığ Harput Sare Hatun M osque.

Resim 18 : ElibeHnde Motifli Kilim. 160 x 105 cm.
Geldiği yer: Uluborlu Alâeddin Camii.

Picture 18: Rug with the M otive of Ready for Action.
1 6 0 x 1 0 5 cm .
Place of Origin: Uluborlu Alâeddin M osque.

Resim 19 : Hayat Ağaçlı ve El Motifk Kilim Seccâde.
172 X 124 cm. Geldiği yer: Elazığ Harput Sâre Hatun Camii.
Resim 20 : Bergama-Çanakkale Hak (Çarklı Elek).
197 X 136 cm. 18-19, y .y .
Geldiği yer : Balıkesir Ayvakk Çınarlı Camii.
Resim 2 3 :
Stilize Karanfil Motifli Kilim. 338 x 83 cm.
Geldiği yer: Eskişehir Merkez Ak Camii.

Picture 19: Prayer Rug with Life Tree and Hand Motive.
1 7 2 x 1 2 4 cm .
Place of Origin: Elazığ Harput Sare Hatun M osque.
Picture 20: Bergama Çanakkale Carpet
197x1 36 cm . 18 th-19th century.
Place of Origin: Balıkesir Ayvalık Çınarlı M osque.
Picture 23: Rug with Stylized Carnation M otive
Place of Origin: Eskişehir Central Ak M osque

arış m i m

"Jusk dream...
It will come true!.."

Side • Sorgun • Belek • Kuşadası

T U ffT E L
Hotels & Resorts
İSTANBUL: Tel: (0 2 1 2 ) 258 64 00 - 227 92 01 - 259 94 89 F aks: (0 2 1 2 ) 258 97 37 - 258 28 59

Alo Garanti’de
havale bedava, eft bedava!
Bütün işlemler bedava.

Repo. Döviz alım satım ı. H azine bonosu alım satım ı.
Y atırım fonu alım satım ı. Vadeli, vadesiz m ev d u at hesabı açm a.
Kredi k artı ödem eleri. K redi k artı ekstre isteği. E lektrik, telefon,
su fa tu ra ödem eleri. U zm an görevlilerin yardım ı, gülen ses.
Hepsi bedava. Yılın her günü, günün her saati. Bir telefonla.
Bireysel işlemleriniz için: (O 2 1 2 ) 630 30 30
Şirketinizin işlemleri için: (O 2 1 2 ) 630 40 40

& GARANTİ

Şube >iz Bankacılık
B a ş k a bir a r z u n u z ?

