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Sözel Metinlerde Yer Alan
Görsel Malzemelerin Halı
Tarihindeki Önemi
Halil AÇIKGÖZâ

The Importance of Visual Materials Appearing in
Oral Texts in terms of the History of Carpets

ÖZET
Türk halısı ile ilgili yapılan araştırmalarda kaynak olarak kullanılan belgelerin çoğu doğrudan
halının kendisidir. Bunların başında kazılarda
elde edilen halı parçaları, müzelere intikal eden
halılar gelmektedir. Buna mukabil halı tarihi
araştırmalarında Holbein, Lotto halısı gibi Avrupalı ressamlar tarafından yapılmış resimlerdeki
görüntüler de dolaylı belge olarak kullanılmıştır.
Klasik devir anlatı metinleri sözel malzeme
olarak daha fazla dikkat çekmiştir. Türk klasik
edebiyati aratı metinleri bundan dolayı dünyanın
pek çok yazma kütüphanesine intikal etmiştir.
Anlatı metinlerinin bazı nüshaları çeşitli vesilelerle nakışhanelerde minyatürlenmiştir. Filologlar ve edebiyatçılar kendi branşlarına uygun metinler üzerine çalışırken bu tür görüntü malzemelerini pek dikkate almamıştır. Diğer yandan sanat
tarihçileri için anlatılar da pek önemsenmemiştir.
Halbuki her iki alanın verileri bir birini destekler mahiyettedir ve bu tür görüntü malzemeleri disiplinler arası yeni dikkatlerle incelendiğinde, tebliğimizde göstermeye çalıştığımız gibi,
bilhassa halı araştırmaları konusuna yeni veriler
sunmaya imkan vermektedir.
Bu tebliğimizde minyatürlerdeki halı resimlerinin dolaylı belge olarak kullanılabilecegi konusu işlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Minyatür, halı, divan, mesnevi, hamse, tarih, nakkaş, musavvir.

*

ABSTRACT
The documents of the most of the research
concerning Turkish Carpets are directly carpets
themselves. The most prominent of these
documents are carpet samples obtained during
excavations and carpets transferred to the
museums. In addition, images used in the works
of European painters such as Holbein and Lotto
are used as indirect documents.
Narrative texts of the classical period have
received more attention as oral materials.
Therefore narrative texts of the Turkish classical
literature have been included in world’s greatest
libraries of writings.
Some copies of the narrative texts have been
converted into miniatures in the embroideries.
While working on the texts related with their
field, philologists and men of letters have not
considered such images. On the other hand, art
historians have not given due importance to the
narrations.
However the inputs of the two fields
reinforce each other. When these images
are reconsidered from an interdisciplinary
viewpoint, new data can be obtained as we try
to prove in our paper.
This paper argues that the carpet images
in the miniatures can be used as indirect
documents.
Keywords: miniature, carpet, divan, mesnevi,
hamse, history, miniaturist, musavvir.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Türk Dili Okutmanı; e-posta: edelveys95@gmail.com
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The Importance of Visual Materials Appearing in Oral Texts in terms of the History of Carpets
Halil AÇIKGÖZ

Burada bilhassa resim ve minyatür sanatına yansımış halı resimleri üzerinde durulacaktır.

1. Giriş

Halı ile ilgili bilgilerin metodlu bir şekilde araştırılmasına batılı ressamların eserlerinde görülen halı
resimlerinin de katkısı olmuştur. Tıpkı bunun gibi,
orta şark dünyası minyatürlerindeki halı tasvirlerinin
de en az batı resimlerindeki kadar değerli ve dolaylı
katkılar sağlayacağı hipotezine dayanmaktayız.
Halı tarihi ile ilgili çalışmalarda çok kısa olmak
üzere minyatürlerdeki halı resimlerine de işaret edilmiştir. Bu konuya ayrıca Dr. Kamil Güllü internet yayınında bir sayfasında yer vermiş olsa da1 biz burada
minyatürlerdeki halı resimlerine biraz daha yakından
bakacağız.
Orta şarkta başlangıcından îtibaren günümüze kadar aşağı yukarı 20.000 civarında minyatür kalmıştır.
Osmanlı tarihinde minyatür sanatının Fatih Sultan
Mehmet devrinden îtibaren öncelikle saray çevresinde
ve saray nakışhânesinde geliştiği görülmektedir. Ama
minyatür sanatının Osmanlıya kadar orta şark dünyasında Uygur ve Manici ressamların katkısıyla adım adım
geliştiği bilinmektedir. Elbette minyatür sanatı çok pahalı olduğundan ancak hükümdarların himayesinde
gelişmiştir. Önceleri tıp ve bitkiler alemi ile ilgili kitaplarda karşımıza çıkan ilk minyatürlerin zamanla çeşitli
anlatı metinlerinde de kullanıldığı görülmektedir.
Klasik Osmanlı yazı hayatında nakkaş, musavvir gibi
terimlerle anılan minyatür ressamlarının çoğu saray
atölyelerinde gruplar halinde çalıştığı için minyatür
ustaları hakkında pek az bilgiye sahibiz. Buna rağmen
şark ve islam dünyası ressamlarının bazıları şöhretlidir. III. yüz yıl Sasani devrinden Mani dininin kurucusu Mani (ö. 274)’nin resimleri, Kitabü’l-Haşâyiş’teki,
Harîrî’nin Makamat’ındaki (1237), Mukaffa’nın Kelile
ve Dimne tercümesindeki (XIII-XVI. yüzyıl) resimler,
Bağdatta bir nakış atölyesinin kurulduğuna (El-Câhız
ö. 869, IX. yüzyıl) dâir bilgiler orta şark dünyasında az
çok minyatür sanatının gelişme çizgisini göstermektedir. Bağdat’ın Moğollar tarafından yakılıp yıkılması
ile nakkaşların Mısır ve Tebriz bölgelerine göç ettiği,
Belh, Herat, Buhara, Horasan çevrelerinde gelişen
minyatür sanatının zamanla Osmanlılar eliyle batıya
doğru da yayıldığı görülür2. Baba Nakkaş, Matrakçı
Nasuh, Nakkaş Osman, Levnî gibi Osmanlı sahası
nakkaşları en tanınmış olanlarıdır.
Diğer taraftan Eski Yunandan itibaren Avrupa
çevresinde gelişen heykel, resim, kabartma sanatının bilhassa Hıristiyanlığın yayılması ile önceleri
dinî metinlerde kullanıldığı, daha sonra bilhassa
Rönesans ressamlarının elinde başka sahalara ve kitaplara da sıçradığı görülür. Tabiatıyle Avrupalı ressamların resimlerinde XVI. yüzyıldan îtibaren bazı
halı resimlerine de rastlanmaktadır.
1

2

2. Görsel Malzemelerde Halı

a. Batı Resmindeki Bir Kaç Halı Örneği:
Hans Memling (1430-1494)’in “Meryem Çocuğuyla”.eseri3.
Burada yerde serili ve bir parçası gözüken bir
Türk halısıdır.
Hans Holbein (1497/8 - 1543)’in “Elçiler” eseri4.
Resimdeki elçilerin dirseklerini dayadıkları zeminde
bir Türk halısı bulunmaktadır.
Lorenzo Lotto, (1480-1557)’in 1542 tarihli eseri5.
Yüksekçe bir set üstüne serilmiş bir halı görülmektedir.
XV-XVI. yüzyıllardan îtibaren batılı ressamların
resimlerine girecek kadar Avrupa sosyal hayatında
kullanılan halılar elbette orta şark minyatürlerinde
de bulunmalıydı. Şimdi de minyatürlerdeki halılara
bir göz gezdirelim.

Lorenzo Lotto, (1480-1557)’in 1542 tarihli eseri
3

K. Güllü, Minyatürlerde Görülen Türk Halıları.
http://www.kamilguller.com/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=79&Itemid=37 Erişim: 17.10.2010.
K. Güllü, aynı yer.
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T. Güngör, Azerbaycan Dokuma Sanatında Minyatürün Yeri, Erzurum, 2007, Atatürk Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.
157 ve http://www.google.com
T. Güngör, age., s. 159 ve http://www.google.com.tr/imgres?
imgurl=http
http://en.wikipedia.org
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Minyatür
Minyatürlerde Avrupa resim perspektifine benzer
bir perspektifin olmayışı, eski örneklerden alınan
kalıpların kullanılması, tek bir ustanın elinden çıkmaması, sanat kaygısı ile yapılmamış olması, daha
ziyade sözel anlatı metinlerinin yer aldığı kitaplarda yardımcı bir gösterge olması, gerçekleri yansıtmaması gibi çeşitli açılardan yapılan tenkitler
artık geride kalmıştır. Nitekim minyatürlerde daha
çok sembolik anlatıma uygun göstergeler bulunur.
Dolayısıyle anlatılan varlıklar canlandırılır ve onun
dışındaki göstergeler birer süsleme unsuru olarak
yer alır. Pek çok ustanın, çırağın, kalfanın katkısı ile
yapılır. Dolayısıyle bu eserlerin çoğunun ustası da
belli değildir.
Hemen hatırlatmakta fayda var, insan eseri olan
her türlü üretilmiş göstergeler hangi amaçla yapılmış olursa olsun, kendi şartlarına uygun çeşitli kodlar taşımaktadır ve önemli olan bu kodları çözmektir. Her üretilmiş göstergenin çevre ile olan ilişkileri
kaçınılmazdır ve minyatür de o cümleden üretildiği
sosyal çevrenin şöyle veya böyle muhtelif veri etiketlerini taşır. Bu etiketleri dizgeli analiz etmek mümkündür. 1. Saray çevresindeki minyatürlü eserlerin
sayısı daha çoktur. Buna mukabil saraydan uzaklaşıldıkça minyatürlü eser yazdıracak kadar zengin
olmayan çevre insanlarının kütüphanelerinde minyatürlü eserlere daha az rastlanır. 2. Refah seviyesinin arttığı devirlerde minyatürlü eserlerin sayısında
da artış görülür. 3. Matbaanın kullanıma girmesiyle
minyatürlü eser sayısı gittikçe azalmıştır. 4. Avrupa
resim tekniğinin orta-şark dünyasında da yayılmaya
başlamasına paralel olarak kitaplarda minyatür sanatı uygulamaları azalmıştır gibi parametrelere göre
minyatürlerdeki sosyal hayatı gösteren şekillerde de
değişkenlikler görülür.
Orta şark kültürü mensupları en azından üç dilli oldukları için minyatürlü eserleri Türk dilinden
başka Arap ve Fars diliyle de yazmıştır. Çünkü, X.
yüzyıldan XIX yüz yıllar arasında, Orta Asya’dan
Saraybosna’ya kadar uzanan devletlerin entellektüel dünyasında bu diller kullanılmıştır. Dolayısıyle dillerine göre eserleri sınıflandırıp minyatürleri
İranlılara, Araplara veya Türklere mal etmek bugünkü ölçülere göre yanlıştır. Devletlere göre yapılan sınıflandırmalar da eksik kalır. Çünkü çeşitli
kültür merkezlerinde yazılan veya istinsah edilen
eserlerin o çevrelerde ortaya çıkmış nakkaşların üsluplarına göre geliştiği muhakkaktır ve bu üslûbu
uygulayanların etnik kökeni pek o kadar da önemli
değildir.
Leyla ve Mecnun, İskendername, Yusuf ve Züleyha, Hüsrev ve Şirin, Şehname, gibi tahkiyeye

dayalı anlatı metinleri, bazı divanlar, şuarâ tezkireleri, Surname, Selimname, Süleymanname,
tarihler vb. görüntü malzemesiyle de âdetâ desteklenmiştir. Bu kitaplarda günümüzün görüntülü
gösterge üretimi sistemine paralel bir görüntü ile
karşı karşıyayız. Sayısı az olsa da tahkiyeye dayalı bazı metinler o çağın resimli hikayeleri gibidir.
Nakışhane ustaları sözlü malzemedeki anlatıma
uygun canlandırmalar ile sosyal hayata ve anlatı
metni tasvirlerine paralel görüntüler üretmişlerdir.
Minyatürler dokumacılık tarihi için de önemli
dolaylı kaynaklardan birisidir. Minyatürler, kılık kıyafetlerden yaygılara, örtülere, hatta at, deve, fil gibi
hayvan örtülerine kadar pek çok alanda kullanılan
dokumaların renk, çizgi, kullanım yerleri ve fonksiyonları ile ilgili etiketlenmiş muhtelif bilgiler ihtiva
etmektedir. Dolayısıyle aynı bilgiler halılar için de
geçerlidir.
Elbette ki minyatürde insanların çeşitli faaliyetleri anlatı metnine paralel olarak yer almaktadır ve
sözel göstergenin görüntü göstergesine dönüştürülmesi çerçevesine uygun üretilmesi onu ister istemez sınırlandırmaktadır. Hal böyle olunca nakışhane ustaları anlatı metnine sadakat şartına uygun
minyatür üretmişlerdir. Fakat buna rağmen nakışhane mensupları bambaşka iklimin anlatı metinlerini devirlerine göre çağdaşlaştırmakta ve mahallileştirmektedir. Buna ait örnekler münyatürlenmiş
hemen hemen her eserde karşımıza çıkar. Meselâ
Hazret-i Peygamber devrinde yaygı olarak pek âlâ
bir Osmanlı halısı tasvir edilmiş gözükebilir.
Minyatürlerde halılar ekseriyetle üzerine oturulan bir yaygı türü olarak karşımıza çıkar. Ama seyrek
de olsa sâyebânlarda da halıların kullanıldığına rastlanmaktadır.
Nakışhaneler halıları elbette ki o devrin estetik
zevkine bağlı oldukları minyatür ekollerine göre çizmiş ve renklendirmişlerdir. Dolayısıyle halı araştırmalarında bu bilgiler bölgeler, anlayışlar, kullanımlar bakımından önemli ip uçları vermektedir. Taban,
divan, yatak, yolluk, sâyebân halıları gibi çeşitli halı
örnekleri minyatürlerde tasvir edilmiş olarak karşımıza çıkar.
Minyatürler çok küçük alanlara nakşedilmiş olsalar da elbette halılarda kullanılan renkler, dokunan
motifler de yer yer açıkça gözükmektedir.
Minyatürlerin hangi bölgede, hangi yıllarda yapıldığı gibi bilgiler ile desteklenebilen veriler aynı
zamanda devrin halı sanatı ile ilgili dikkat çekici gözlemler yapmaya imkan vermektedir.
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b. Orta Şark Minyatürlerindeki Bazı Halı Resimlerine Âit Örnekler

Yatağın altında zemini kırmızı, kufî süslemesi beyaz renkte bir halı tasvir edilmiştir.

1360-1374, Kelile ve Dimne, Tebriz6.

1444, Firdevsi, Şehname, Şiraz8.

1444, Firdevsi, Şehname, Şiraz. Minyatür

Tabiat ortasına serilmiş iki ayrı halı üzerine oturmuş kişiler ile karşı karşıyayız. Üstteki parçada kırmızı zeminli, koyu renkli bordür içinde kûfî bezekli bir
halı görülmektedir.
İkinci ve aşağıdaki halıda zemini kırmızı bordürü
yine geometrik bezeklidir. Buradaki kenar bordüründe
kullanılan bezek de yine bundan önceki ile aynıdır.

1360-1374, Kelile ve Dimne, Tebriz. Mihyatür

Buradaki yatağın altında bir halı yer almaktadır:
XIV. yüzyıl Tebriz ekolü eseri. Koyu kırmızı zeminli,
kufi bezek bordürlü bir halı ile karşı karşıyayız.

1444, Firdevsi, Şehname, Şiraz9.

1360-1374, Kelile ve Dimne, Tebriz7.

1360-1374, Kelile ve Dimne, Tebriz. Mihyatürden detay

6
7

1444, Firdevsi, Şehname, Şiraz. Minyatürden detay

8

İ. Ü. Yıldız Saray Albümü, v. 24’ten naklen SKIRA.
İ. Ü. Yıldız Saray Albümü, v. 11 SKIRA.
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SKIRA.
Celeveland, Museum of Art, Nr. 45.169’dan naklen SKIRA.
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Bir sayeban altında bir halı üstüne oturmuş kişiler
görülmektedir. Halı, yine zemini kırmızı bordürlü ve
geometik bezeklerle bezenmiştir. Yukarıdakiler ile aynı
kalıbın kullanıldığı aşikardır. Kırmızı geniş bir zeminde
ince çizgiler ile yapraklar ve bir madalyon görülmektedir.
Sol tarafta da yine kenar bordürü aynı şekilde
geometrik bezekle bezenmiş bir halı görülmektedir.
Bu halının da zemini kırmızıdır ve geometrik bezekle
bezenmiştir.

1460, Sa’di, Gülistan. 90b12.
Bir kişi, iki kişinin karşısında, kenarları koyu kırmızı zeminli ve kufi bezekli, orta zemini kareler ile bölünmüş küçük zemini çiçek bezekli bir halı üstünde
oturmaktadır.
1468, Antoloji, Şirvan-Şamahı, 36b13.
Üç halı üzerine oturmuş satranç oyuncuları görül-

1460, Külliyat-ı Kâtibî, Sultanın meclisi . Sultan ve
meclise iştirak edenler kahverengi zeminli bir halı
üstünde tasvir edilmiştir.
10

mektedir. Firdevsi- Şehname, 1510 ile aynı kalıpların
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Kırmızı zeminli bordür açık renkli bir kufî bezekle
süslenmiştir. Üç halı üzerine oturmuş satranç oyuncuları görülmektedir. Firdevsi- Şehname, 1510 ile
örnekleri de olduğu gibi aynı kalıpların kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Halı zemini sarı renklidir.
1494-1495, Nizamî, Hamse, Hüsrev vü Şirin, Herat, 62b14.
Koyu renkli kenar bordüründeki bezekler ve üzerine
konmuş minder üzerine oturmuş bir insan görülmektedir. Halının zemini geometrik bezeler ile bezenmiştir.

1460, Külliyat-ı Kâtibî Minyatür

1460, Külliyat-ı Kâtibî, Sultanın meclisi11.

1494, Nizamî, Hamse, Herat. Behzad’ın minyütürü.15
Üstüne iki kişinin oturduğu halının kenar bordürü
sarı zemin üstünde çark-ı felekler ile bezelidir. Yeşil
zeminli orta kısım sarı zeminli mineler ile süslüdür.
1498, Hüsrev Dehlevi Hamse16.
Behram Gur, eğlence esnasında bir halı üstüne oturmuştur.
1498, Hüsrev Dehlevi, Hamse17.
Behram Gur eğlence meclisinde bir halı üstünde
oturmaktadır.
Bu iki yaygı ilk bakışta bir keçe görüntüsüne sahip olsa da, büyüteç ile bakıldığında nakkaşın her iki
yaygıyı daha silik desenler ile süslediği görülmektedir.
1469, Mansur, Herat, Sultan Baykaranın tahta çıkması18.

1460, Külliyat-ı Kâtibî Minyatürden detay

Kenar bordürü siyah ve bezek çiçekleri beyaz,
orta zemini açık renk, küçük çiçeklerle bezeli halının
üstünde müzisyenler oturmaktadır.

12
13
14
15
16

10
11

17

H. Haral, age., s. 236.
H. Haral, age., s. 237.

18

8

N. Titley, Or. 13949, Foto 5. 69.
N. Titley, age., Add.16561, Foto 6., s. 69.
N. Titley, age., Or. 6810, Foto 9. s. 87.
Nizami, Hamse, v.135, Britisches Muzeum,Or. 6810.
TSMK, H. 799 y. 186b’dan H. Haral, age., s. 241.
TSMK, H. 799 y. 196b’an naklen H. Haral, age., s. 242.
T. Güngör, age., s. 72.
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Hüsrev eğlence meclisinde bir halı üstünde oturmaktadır.
1495, Nizami, Hamse, Şiraz20.
İki kişinin üzerine yattığı halı altta gözükmektedir.
1495, Nizami, Hamse, Şiraz21.
Behram siyah köşkte bir halı üstünde oturmaktadır.
1510, Firdevsi, Şehname, Şiraz22. 1468 Şamahı ile
aynı kalıbın kullanıldığı görülmektedir.
Minyatürde yer alan kişiler üç halı üzerinde bulunmaktadır. Kenar bordürü kufî bezelidir. Soğan kabuğu rengindeki zemin üzerinde yapraklı ince dallar
bulunmaktadır. Ortadaki hali ile sağ ve solda bulunan halılar aynı motifleri ihtiva etmektedir.
1524-1525, Nizami, Hamse, Tebriz,23. Şehzade
Hüsrevin tahta çıkması.

1469, Mansur, Herat Minyatür

1469, Mansur, Herat Minyatürden detay

Kenar bordürü koyu ve içindeki desenli kısmı beyaz renkli, küçük yaprak ve çiçeklerle bezeli bir halı
ile karşı karşıyayız. Ortada oturan şahsın altında yine
aynı desenden bir de göbek bulunmaktadır.

1524-1525, Nizami, Hamse, Tebriz Minyatür

Kırmızı renkli kenar bordürü içinde sarmal ince
dallarda yaprakları koyu renkli hatailer bulunmaktadır. Zeminde de rumilerin örgülediği göbek koyu
zemin üzerine yerleştirilmiştir.

1491, Emir Hüsrev Dehlevi, Hamse, Şiraz19, “1491
tarihinde Şeyh Murşideddin Muhammed tarafından
Şiraz’da kopya edilmiş olan ve Nizamî ile Emir Hüsrev Dehlevi Hamsesi”

20
21
19

22

Nizamî ile Emir Hüsrev Dehlevi Hamsesi”, TSMK H.1008’den
naklen P. Filiz, age., s.156.
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P. Filiz, age., s. 126.
P. Filiz., age., s. 123.
Rubaiyyat Von Omar Khayyam, Ceneve-Milano, 1979, s. 41.
Metropolitan Müzesi- Nevyork, T. Güngör, age., s. 158.
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1524-25, Nizami, Hamse, Tebriz24. “İskender
Hakan’ın Kabulünde”.

Minyatürün alt kısmında da bezekli zemin üstünde üç kişi küçük halılar üzerine oturmuş gözükmektedir. Bu üç halıdan sol üstteki kırmızı zemin bordürlü,
orta zemini koyu renkli ve bulut rumi motifler ile süslenmiş bir halıdır.
Ortadaki, zemini koyu bordürlü bulut ve hatailer
ile bezelidir. Orta zemini açık sarı renkli göbekli bir
halıdır ve bulut, hatai rumi bezelidir. En alttaki halı,
zemini koyu bordürlü, mineler ve yapraklar ile halının açık renk zemini ise mineler ve küçük yapraklar
ile süslenmiştir.
Karşı sayfadaki parçasında da görüldüğü gibi büyük halının tamamlanmış olduğu bellidir.
Sağ sayfada yer alan minyatür parçasındaki yere
oturan kişiler o büyük halının üzerinde oturmaktadır.
Rumi, hatai bezeklerle hem zemin hem kenar
bordürleri bezenmiş durumdadır.
Zemin siyahtır.
1565-1585, Dehlevî, Hamse27, Safevi devri.
Behram Sekizinci Cennetteki beyaz köşkte Harezm
prensinden hikaye dinlerken bir halı üstünde oturmaktadır

1524-1525, Nizami, Hamse, Tebriz Minyatür detay

Nizami hamsesindeki İskendernameden bir detay.
Siyah-beyaz fotoğraf ile alındığı için renkler konusunda bir şey söylemek mümkün değildir. Buna rağmen
halının kenar bordürü ve orta zemini motifleri bir önceki minyatürdekiler ile paralel gözükmektedir.

1558, Arifî, Süleymannâme28. Kanuni Sultan Süleyman, “Divan Toplantısı”,

1530’lu yıllar, Firdevsi, Şehname. Tebriz,25 Abd
al-Vahhab, Abd al-Aziz (Sultan Muhammed’in rehberliği altında), “İrec’in Kardeşlerini Ziyaret Etmeyi
Teklif Etmesi ”..
En alt bölümde üzerine oturulan yine bir halı
resmidir. Sarı zeminli kenar bordürü kıvrımlı dallar ile bezelidir. Halının orta zemini ise açık pembe
reklidir. Rumiler ve küçük çiçek motifleri ile bezenmiştir.
XVI. asır, Şehname26.
Tahtta oturan şahıs bir halı üstünde görülmektedir.
Koyu zeminli kenar bordürü bulut bezekleri ve
yapraklar ile süslüdür. Yeşil zeminli halının da içi
sarı renkte bulut ve yapraklar ile bezenmiştir.
Tahtın sağ tarafındaki kişi de bir halı üstünde
oturmaktadır. Kenar bordürü bulut bezelidir. İç zemin de koyu mavi ve aradaki çiçekler ile bezenmiştir.
Elbette taht da, diğer halı da daha büyük bir halının üstünde durmaktadır. Büyük, orta halısının da
kenar bordürleri ve iç zemini koyu renkte rumiler, hatailer ile bezelidir.
1558, Arifî, Süleymannâme Minyatür
24
25
26

T. Güngör, age., s. 96.
T. Güngör, age., s.117.
King Tahmasb’s Shah-Nameh Manuscripst the Magnificent
Threasure of Islamic Art.

27
28

10

B. M., Kanat, age., s. 130.
F. Adıgüzel Toprak, age., s.134.
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1584, Hünernâme I. Cilt, 1584 (TSM. H.1523),
88a.33 Sultan I. Murad’ın Vize, İzcegiz ve Çatalca’yı
Fethinden Sonra Bir Kavak Gölgesinde Dinlenmesi,
Sultan ağaç gölgesinde bir halının üstünde otururken tasvir edilmiştir.
1584, Hünernâme I. Cilt, 1584 (TSM. H.1523),
178a,34 Sultan II. Mehmed’in Edirnede Cülûsu,
Sultan II Mehmedin cülûsu görüldüğü gibi göbeği açık renkli büyük zemini koyu renkli bir kırmızı halı
üzerinde tasvir edilmiştir.
1587, Sûrnâme-i Hümâyûn, 1587 (TSM. H.1344),
12a,35 Şehzade Mehmed’in İbrahim Paşa Sarayı’na
Girişi.
Şehzade Mehmed, İbrahim Paşa sarayına atının

1558, Arifî, Süleymannâme Minyatürden detay

ayağı altına yolluklar serilerek girmiştir.

Kanunî Sultan Süleyman bir divan toplantısını büyük
bir halı üstünde yapmaktadır. Kırmızı zeminli halının
içi rumi kıvrımlarla bezenmiş göbekli bir halıdır.
1569, Nüzhet-i Esraru’l-Ahbar der Sefer-i
Sigetvar,29
İkinci Selim’in tahtı büyük bir saray halısının üstüne yerleştirilmiş gözükmektedir. Avusturya elçisinin
eğilip selam verdiği zemindeki halı da yine büyük
halının üstüne konmuş daha küçük bir halıdır. Beyaz
zemin üstüne sarı renkli rumilerler bezenmiş büyük
halı ile üstünde yer alan küçük halı aynı renkte olsa
da nakkaş küçük halıyı göbekli halı tipinde resmetmiştir.
1581, Şehname-i Selim Han (TSM. A. 3595), 53b.
24830. II. Selim’in Safevî Elçisini Huzuruna Kabulü.
Elçiyi kabul merasimi yine kenar bordürü mavi ,
iç köşebentleri siyah ve göbeği de aynı renkli zeminli halıdır. Sarı renkli rumi geçmelerle süslenmiştir.
Göbeğin her iki ucundaki motifler ortası mine, rumi
çark-ı felek ile bezenmiştir. Görüldüğü gibi bir saray
halısı ile karşı karşıyayız. Renkler ve desenler neredeyse gerçeğine uygundur.
1583, Zübdetü’l-Tevarih, (TİEM. T. 1973), 35a,31 Hz.
Elyâse ve Hz. Ezakiyal Peygamberlerin Öyküleri.
Oturan peygamberin altında bir halı gözükmektedir.
1583, Zübdetü’t-tevârîh, (TİEM. T. 1973), 59 b32.
Sultan Orhan Gazi’nin Portresi.
Orhan Gazi bir halı üstünde otururken tasvir edilmiştir.

1587, Sûrnâme-i Hümâyûn, 1587 (TSM. H.1344), 12a Minyatür
29
30
31
32

R. Konak, age., s. 36.
R. Konak, age., s. 93.
(Fotoğraf: R. Konak). R. Konak, age., s. 107.
(Fotoğraf: R. Konak), R. Konak, age., s. 119.

33
34
35
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R. Konak, age., s. 137.
R. Konak, age., s. 155.
R. Konak, age., s. 182.
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1587, Sûrnâme-i Hümâyûn, 1587 (TSM. H.1344), 12a Minyatürden detay

1595, Siyer-i Nebi I, TSMK H. 1221, 21b Minyatürden detay

1585-90, Yusuf ve Züleyha36.
Zemini siyah ve ince kenar suyu olan, mavi zeminli
ve çiçeklerle bezenmiş göbekli bir halı görülmektedir.

Hazret-i Muhammed’in doğumu bir önceki minyatürden farklı olarak bir hasır üzerinde gerçekleşmiş
olarak tasvir edilmiştir.

1595, Siyer-i Nebi I, TSMK H. 1221, 21b37.
Hazret-i Muhammed’in doğacağı an meleklerin cennet saçıları saçtığının tasviridir. Hazret-i Amine bir
göbekli halı üstünde oturmaktadır.

1595, Siyer-i Nebi I, TSMK H. 1221, 255a39.
Hazret-i Muhammed’i süt annesi Halime emzirmektedir. Yaygı olarak mor zeminli göbekli bir halı tasvir
edilmiştir.
XVI yüzyıl, Ravzatü’s-Safâ, SK Damad İbrahim
Paşa, 90640.
Hazret-i Muhammed süt annesi Halime tarafından yine bir halının üstünde emzirilmektedir. Açık
pembe zeminli koyu pembe çiçekler ile bezekli,
koyu mavi bulutlutlar ile süslü bir halı tasvir edilmiştir.

1595, Siyer-i Nebi I, TSMK H. 1221, 223b38.

1595, Siyer-i Nebi I, TSMK H. 1221, 283b41.
Hazret-i Muhammed, Hazret-i Haticeye ve Hazret-i
Aliye bir halı üstünrde namaz kıldırırken tasvir edilmiştir.
Açık pembe zeminli halının kenar suyu da orta
deseni de koyu pembe çiçekler ile bezelidir.
1595, Divan-ı Baki, LBL, Or. 7084, y. 10b42.
Zemini koyu bordürlü ortası açık pembe bir halı üstüne oturmuş şehzade bir eğlence meclisinde rakkaseleri seyretmektedir.
Rakkaseler de yine bir halı üstünde raks ediyorlar.
1595, Siyer-i Nebi I, TSMK H. 1221, 21b Minyatür
39
40
36
37
38

H. Haral, age., s. 286.
H. Haral, age., s. 288.
H. Haral, age., s. 289.

41
42

12

H. Haral, age., s. 290.
Çağman - Tanındı 1979, s. 57; Tanındı 1984, Resim 4’ten naklen
H. Haral, age., s. 291.
H. Haral, age., s. 292.
H. Haral, age., s. 297.
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1595-1600, Humayunname, TSMK, 843, y. 163b43.
Haremde hekim, halıların üstüne oturmuş hasta
muayene ederken görülmektedir. Sürahi tutan kadın
kenar bordürü açık mavi, koyu yeşil yaprak ve minelerle bezekli orta zemini deve tüyü renginde, kırmızı
göbekli bir halı üstünde otururken tasvir edilmiştir.
1675, Nizami, Hamse, Mazanderan, 213a, Or.
2265.44
Behram Gurun tahtı geniş bir halı üstüne kurulmuştur. Açık renkli halı yapraklar ve çiçeklerle bezekli
tasvir edilmiştir.
Levnî, Surname-i Vehbi45,

Levnî, Surname-i Vehbi Minyatürden detay

Padişah, koyu mavi zeminli kıvrık yaprak ve minelerle
bezeli bir halı üstünde kurulu tahtta oturmaktadır.
Levnî, Surname-i Vehbi46.
Padişah, üstteki parçada koyu mavi zeminli ve laleler, hatailer ile bezenmiş büyük halının üstüne serilmiş sarı yollu baklava dilimli bir halı üstüne oturmuş
olarak tasvir edilmiştir.
Alttaki parçada da yine bir göbekli halı üstünde
görülmektedir.
1595, Divan-ı Baki, LBL, Or. 7084, y. 10b Minyatür

Levnî, Surname-i Vehbi47.
Açık mavi zeminli ve çiçek desenli büyük halının üstünde yine beyaz zeminli kırmızı yapraklarla bezekli
küçük bir halı ve üstünde padişah otururken tasvir
edilmiştitr.
Son olarak XVIII. yüzyılın sonundan bir resim.
III. Selim48
III. Selim’in (1789-1807) Bâbüsselam önünde icra
edilen merasimi yeşil zeminli bir halının üzerinde
gerçekleştirdiği görülmektedir. Aslı Topkapı Sarayı
Resim Galerisi’nde bulunan bu tablo artık Osmanlı
nakışçılığının sona ermekte olduğu devrin bir eseridir.
43
44
45
46
47
48

1595, Divan-ı Baki, LBL, Or. 7084, y. 10b Minyatürden detay
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H. Haral, age., s. 298.
N. Titley, age., Foto 20, s. 120.
S. I. Tekbaş, age., s. 33.
S.p I. Tekbaş, age., s. 35.
S. I. Tekbaş, age., s. 37.
Topkapı Sarayı Resim Galerisi.
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III. Selim

3. Sonuç

Görüldüğü gibi orta şark dünyası minyatürlerindeki
halı tasvirlerinin halı tarihine en az batı resimlerindeki halı tasvirleri kadar değerli ve dolaylı katkılar
sağladığı muhakkaktır.
Burada kullandığımız ve kullanmadığımız pek çok
minyatürde yaygı olarak yer alan halı tasvirlerinin
halıcılık tarihi araştırmalarında daha derin ve eski
bilgileri ortaya çıkarmaya dolaylı bir katkı sağladığı
görülmektedir.
Müzelerdeki halılar ile minyatürlerdeki halı tasvirleri arasında yapılacak karşılaştırmaların yeni bilgiler elde etmeye imkan vereceği muhakkaktır.
Elbette tarihi devirlerin üstünden bir hayli zaman
geçmiş olsa da bilhassa yazma tarih kitaplarında yer
alan görüntü malzemelerinde anokronizmler söz konusudur. Bazı nakışhaneler tasvir konusu olan tarihi
devreleri hayal ettikleri gibi canlandırmaktadır. Diğer
taraftan nakışhanelerin o minyatürde yaptıkları devrin görüntü malzemelerini kullanmaları daha çok söz

III. Selim detay

14
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konusudur. Bu da minyatürün yapıldığı devre ile ilgili çeşitli etiketleri ihtiva ettiğini gösterir. Dolayısıyle
minyatürden yola çıkarak halı motifleri ile ilgili gelişmeleri, yayılmaları gözlemlemek imkan dahilindedir.
Bazı minyatürler, halı için kullanılan kalıpların
aynı olmasına rağmen renkler ve desenler itibariyle
nakış ustalarının kendilerinden de bir şeyler kattıklarını göstermektedir.
Az çok kronolojik bir sırayla vermeye çalıştığımız
minyatür örneklerindeki halıların büyük bir projeyle
başka disiplinlerle de beslenerek ele alınması gerekmektedir.

yal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi.
Konak, Ruhi, Nakkaş Osman Minyatürlerinde Kompozisyon Düzeni
ve Sanatsal Üretimler , İzmir, 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi · Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El
Sanatları Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
Rubaiyyat Von Omar Khayyam, Geneve-Milano, 1974.
Skıra, Albert, Die Kunstshätze Asiens Samlung, Begrundet und Herausgegeben. Die Kunstshätze Asiens Persische Malerei, Basil Gray, Persische Malerei , Genève, 1983.
Tıtley, Norah M., Persian Miniature Painting and Its Influence on
the Art of Turkey and India The British Library and The British Museum Collections, Londra. 1983.
Toprak, Filiz Adıgüzel, Arifî’nin Süleymannâme’sindeki Minyatürlerde Saltanata İlişkin Simgeler, Dokuz Eylül Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü. Geleneksel Türk El
Sanatları Anasanat Dalı.
Yurteser, Serap Tuba, Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev Paşa
422 Numaralı Firdevsî Şahnâmesi Minyatürleri, İstanbul,
2009. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Türk İslam Sanatları Programı Yüksek Lisans Tezi.

Kaynaklar
Adıyeke, Çağdaş, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 486
Numaralı Firdevsî Şehnâmesi Minyatürleri, İstanbul,
2006, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi.
Başkan, Gülhan, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 45 Hk. 5355
No’da Kayıtlı Sürûri Çevirisi Acaibü’l-Mahlûkat Adlı Eserin Minyatürlerinin İncelenmesi, Kayseri, 2007; Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, Sanat Tarihi
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
Filiz, Pelin, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 376 Numaralı
Hamse-i Nizamî’nin Minyatürleri, İstanbul, 2007, Mimar
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The Culture of Carpets in the Meskhetian Turks

ÖZET
Her halkın milli etnik ve tarihi, kültürel kimliği
onun dünyaya getirdiği sanatlarla bağlıdır. Bu
anlamda Ahıska Türklerinin halı kültürü onların
yaşadığı tarihi coğrafyanın, Kafkas doğasının
zenginliğini ve Oğuz Türk kültür bağımını ifade
etmektedir. Ahıska Türklerinin soykırıma uğraması ve göçe mecbur edilmesi bu kültürü sarsmışsa da onu yok edememiş ve Ahıska Türkleri
yaşadıkları Ahıska bölgesinin halı özgünlüğünü
başka sanatları gibi ayrı ayrı coğrafyalarda yaşatmaya mecbur kalmışlardır. Ahıskalıların halıları,
Ahıska bölgesinde yaşatılan kültür özelliklerini
taşımakla beraber, yaşadıkları yeni coğrafyanın
halklarına ait (Kazakların, Özbeklerin, Kırgızların
ve diğer) yeni halı özelliklerini de benimsemişlerdir. Bu bakımdan Ahıska halısı dikkat çekmekte ve araştırma için merak konusu olmaktadır.
Burada özellikle Ahıska halılarının ornament,
nakış özgünlüğü, renk seçimi ve halı türlerinin
tekniği dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, kültür, halı,
motif, nakış, teknik, renk.

ABSTRACT
National, ethnic, historical and cultural
identity of any nation depends on arts which
they bring into the world. In this sense, the carpet culture of the Meskhetian Turks represents
the historical geography in which they lived, the
richness of the Caucasian nature and the Oghuz Turk cultural context. The Meskhetian Turks
were subject to genocide and were forced to
leave their homelands. This condition amaged
this culture but could not destroy it totally. As
a result the Meskhetian Turks were obliged to
protect the authenticity of their carperts and other arts in other geographies. The Meskhetian
carpets not only indicate the cultural features
kept alive in their historical homeland but also
reflect new carpet features belonging to the nations of the new geographies in which they live
(Kazakhs, Uzbeks, Kyrgyz and others). In this
respect, the Meskhetian carpet has drawn attention and become a matter of investigation.
Here, especially the ornament and embroidery
genuineness, color selection and the techniques
of carpet types of the Meskhetian carpets have
attracted attention.
Key Words: Meskhetian Turks, culture, carpet,
motif, embroidery, technique, color

1. Giriş

Milletlerin tarihi bir varlık olarak oluşturan kültürel
değerlerin en önemli elemanlarından biri sanat gelenekleri ve bu geleneklerden doğan estetik ölçütlerdir. Yüzyıllardan beri devam eden motif, kompozisyon ve estetik ölçütler toplumun inançları doğrultu*

sunda şekillenmekte ve çok az değişikliğe uğrayarak
devam etmektedir. Türklerin inanç felsefelerine dayalı olarak yaptıkları halı ve kilimlerin süsleme programlarında da bu prensipleri ve estetik ölçütleri takip etmek mümkündür (Karamağaralı 1997: 28).

Yrd. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 16059 Kampüs / BURSA,
e-posta: esenminara@gmail.com
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Foto 1. Kazakistan’da yaşayan bir Ahıskalı ailesinin evinde bulunan halı örneği.

tarih sahnesinde yoğrula yoğrula, süzüle süzüle ve süzüldükçe de maddi ve manevi daha da zenginleşerek
zaman zarfında kendine has düşünce ve ifade ediş tarzı ile günümüze kadar ulaşır” (Ahıskalı 2010: 11).
Ahıska Türkleri, Türk kültürünü canlı olarak yaşatmaktadır. Onların ev, mutfak, giyim, aile, düğün,
bayram, yas, sünnet gibi maddi ve manevi kültür varlıkları, Ardahan, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Oltu ve Tortum bölgeleriyle ayni özellikleri taşımaktadır (Zeyrek
2006: 35) (Foto 1.)
Ahıska Türklerinde halı kültürü konusuna geçmeden evvel öncelikle onların tarihi sosyal durumundan söz etmek gerekir. Bu nedenledir ki, Ahıska kültürünün ve bundan ötesine halı kültürünün özgünlüğünü ayrı ayrı coğrafyalarda istihkâmla bağlı olarak
kazandığı değerleri görmezlikten gelmek mümkün
değildir (Foto 2.)
1578 yılından 1828 Rus işgaline kadar
Anadolu’dan bölgeye yerleştirilen ve Anadolu
Türklüğü’nün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin asıl vatanı bugünkü Gürcistan Cumhuriyeti’nin
toprakları içinde kalan ve Türkiye ile komşu olan
Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgen ve Bogdanovka
vilayetleridir.
1944 yılına kadar bu bölgede yaşayan Ahıska
Türkleri, Stalin’in emriyle vatanlarından zorla sür-

Dokumalar Türk halkının, doğumundan ölümüne
kadar, hayatının bir parçası olmuş; kişi, son yolculuğuna bu dokumalardan biri ile çıkmıştır. Bebeğin
kundağının bağı, beşiğini sallayan ip, annelerin yaptığı dokumalardandır. Anadolu kadını çocuğunu,
kendi dokuduğu beşikte büyütmüş; yaptığı torba
içinde, sırtında taşımıştır. Evinin yaygısını, minderini, yastığını, örtüsünü hep halı ve kilim gibi dokumalardan yapmıştır.
Türk halısı, Orta Asya’dan Anadolu’ya, tarihin derinliklerinden, günümüze kadar çok değerli geleneksel mesajları taşımış bulunan çok özel bir ürünüdür.
Diğer deyişle Türk halıları bugünkü anlamıyla, bir tür
“haberleşme ve iletişim aracı olarak”, önemli roller
oynamıştır (Küçükerman 1997: 46). Ahıska Türklerinin de çok doğal yaşam biçimi, dokuma yaygılarında
hayat bulmuştur. Ahıskalıların halı ve kilimlerinde
karakterize olmuş motifler ve renkler, daha doğru tanımlaması ile yanışlar, onu dokuyan insanın ve çevresinin bir anlatım aracı, bir mektubu gibidir.
2. Ahıska Türklerinin Kısa Tarihi

“Bir toplumun var oluşundan itibaren o toplumun
kültürü de başlar. Çünkü kültür, bir milletin geçmişi,
bugünü, geleceği ve nihayet bir toplumun var oluşu
demektir. Kültür; bir milletin başlangıcından itibaren
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Foto 2. Özbekistan’dan getirilen ve bugün Bursa’da yaşayan bir Ahıskalı ailesinin evinde bulunan halı örneği.

gün edildi. 1944 sürgününden bu yana geçen 66 yıl
içinde, özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
Ahıskalı Müslümanların ikamet yerleri bir gökkuşağı
kadar renkli oldu. Bugün bu etnik grup dağınık bir
şekilde Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Azerbaycan, Rusya başta olmak üzere Gürcistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletlerinde de hayatlarını
sürdürmektedirler.
Her göç büyük kültür kaybıdır. Ancak, göç edip
bulundukları yerlerde bir toplumun kültüründe doğal olarak yeni kazanımlar da meydana gelmektedir.
Dolayısıyla anayurtta belirlenen tarihi süreci içerisinde özgünlük kazanan Ahıska kültürü ve sanatı,
bundan öteye halı kültürü bazı özellikleri kaybetmiş,
bazı özellikleri ise kazanmıştır.

hiç de geride kalmadı. Bu açıdan 1944 yılına kadar
Gürcistan’da Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgen ve
Bogdanovka vilayetlerinin oluşturduğu Ahıska Bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri halının bütün cinslerine sahip olmuşlardır. Ancak 1944 sürgününden
sonra Ahıska Türklerinin halı dokuma üretimi bu
dönemde tamamıyla durdurulmuştur. Çünkü ana
yurtlarından habersizce, gece yarısı, birkaç saat içerisinde zorla vagonlara doldurulan halkın tüm yaşam
biçimleri, tüm kazanımları, yıllarca çalışıp didinerek
biriktirdikleri her şey, en önemlisi de zengin halı örnekleri ellerinden alındı ve bu halk eli boş Orta Asya
bozkırlarına sürüldü.
İşte Ahıska Türklerinin halk kültürü, facialı tarih
ile bağlıdır. Bir olgunun kendi hafızasında koruyup
saklanmadığı açıkça ortadadır. Stalin’in represiyonunun kurbanı olan Ahıska Türklerinin göçe mecbur
edilmesi yalnız binlerce insanın değil halkın asırlar
boyu koruyup bugüne taşıdığı sanatları da öldürmesi kültürün soykırımından başka bir şey değildir.
Trenlere doldurulup yüz bin kilometrelerle gurbete
mahkûm edilenler geldikleri Orta Asya bozkırlarında
insanların yaşamayacağı yerlerde yaşamaya mecbur kılındırlar. Orta Asya’ya sürülen bu insanların,
gönderdikleri yerlerde, bir insanın yaşamayacağı ortamlarda, açlık ve soğuk hava şartları altında hayat
mücadelesi başlamıştı. Her şeye yeniden başlamak

3. Ahıska Türklerinde Halı

Kaynaklarda bir boy olarak Kıpçak grubuna dâhil
edilen, ancak bize göre gerek kültür gerek dil açısından Oğuz etno-kültürel sistemi içinde olan Ahıska
Türkleri, tüm Türkler gibi halı sanatı ile içten bağlı kalmıştır. Bütün Türklerde görüldüğü gibi gerek
halının elverişliliği, gerek kullanılışlığı gerekse uygunluğu bakımından Ahıska Türklerinin kültüründe
halı en önemli, bir bakıma lider konumunda olan
unsur olarak görülmektedir. Nitekim halının estetik
yönü de, estetik fonksiyonu da hem elverişliliğinden, hem kullanılışlığından, hem de uygunluğundan
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Foto 3. Özbekistan’dan getirilen ve bugün Bursa’da yaşayan bir Ahıskalı ailesinin evinde bulunan halı örneği.

ların hafızalarında eski yurdun bir simgesi olarak kalmıştı. Eski gelenekleri yeniden canlandırmak, hayatı
yeniden renklendirmek için yıllara ihtiyaç vardı. Kültürlerinden pek çok şeyi kaybetme tehlikesinde olan
Ahıska Türklerinin normal ev, insani yaşam şartlarına kavuşabilmek için kırk-elli yıl bir süreci ve en az
iki nesli ihtiva etmiş oldu. Bir halı kültürü örneği bu
facianın gerçek göstergesidir.
Aslında Stalin, Ahıska Türklerini Orta Asya’ya
sürerken onların Orta Asya Müslüman Türk boyları
arasında eriyip gideceklerini, böylece tarihî kahramanlıkları, Rus askerî arşivlerini dolduran halkın tarihe karışıp gideceğini hesaplamıştı. Ancak her şeye
rağmen Ahıskalılar dil, din, kültür ve geleneklerini
bırakmamaya özen göstermiş ve nerede yaşarsa yaşasınlar asimile olmaktan kendilerini korumuşlardır
(Foto 4.)
Halı, cicim, kilim, sumak, zili ve diğer türler ortak Türk halı geleneğinin varislerinden ve devamcılarından biri olmuştur. Bu gelenek bütün Türk topluluklarında canlı olarak yaşamaktadır. Bu günlerde
de Türkî Cumhuriyetlerinde dağınık olarak yaşayan
Ahıska Türkleri bu boşluğu doldurmak için her şeye
rağmen eski geleneklerini yaşatmaya gayret göstermektedirler. Bu halkın genel itibarıyla en fazla değer
verdikleri eşyaların başında hiç şüphesiz yarı göçebe
hayat tarzları ile sembolik bir bağ kuran ve onların

zorunda kalmışlardı. Dolayısıyla en kötü yaşam şartlarına bile sahip olmayan sığınaklar, barakalar el sanatı eserlerinin yaşanmayacağı, devam etmeyeceği
yerler olduğunun ispatına ihtiyaç yoktur (Foto 3.)
Elbette ki sürgün esnasında nereye gideceklerini
bilmeyen halk, yanına neleri alabileceğini akıllarına
bile getirememişler. Birkaç gün onları idare edebilecek erzaktan başka bir şey alınamamıştı. Bundan
dolayı ezelden beri dokunan el dokuma halıları, kilimleri, cicimleri ve diğerleri terk ettikleri evlerde
kalmıştı. Gittikleri yerlerde ise dokumanın devam
ettirilmesine de imkan yaratacak bir ortam asla söz
konusu olamazdı. Şüphesiz burada kastedilenler sadece halı teknolojisi, renk seçimi ve diğer özellikler
değildir. Mahalli şartlar, yani en kötü olabilecek şartlar, bunların olabilmesine asla imkân vermediği gibi,
Orta Asya’da ağırlıklı ve şartlara uygun olan (sıcaklık,
kullanılışlılık) keçe kültürü içinde halı kültürünü neredeyse sıfırlamış duruma getirmeye başlamıştı.
Orta Asya’da yaşayan ve bu sanatı henüz unutmamış olan Ahıskalı kadınlar ağır bir dönemin ardından 1960’lı yıllarda halı, cicim vb. dokumaya devam
etme gayreti içerisindeydi. Ancak Sovyet döneminde
devlete çalışan genç nesillere bunu aşılamak oldukça zordu. Bir dönem yeniden canlandırılmaya başlayan bu sanat maalesef zaman geçtikçe unutulmaya
başladı. Eskiden dokunmuş bu güzel halılar, insan-
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Foto 4. Kazakistan’da yaşayan bir Ahıskalı ailesinin evinde bulunan halı örneği.
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Foto 5. Özbekistan’dan getirilen ve bugün Bursa’da yaşayan bir Ahıskalı ailesinin evinde bulunan kilim örneği.

her türlü ihtiyaçlarına cevap veren zengin dokuma
örnekleri gelmektedir. Bu örneklerin yeniden canlılık
kazanmasında, bu geleneğin yaşatılmasında özellikle Azerbaycan halı mektebinin batı kolunun etkileri
daha da belirgin olmuştur. Tebriz, Erdebil, Şamahı,
Gence, Bedre, Kürdemih genel olarak Şirvan mektepleri bu veya diğer şekilde Ahıska halı kültürünü
etkilemiştir. Bu günlerde Azerbaycan’da Saatlı, Sabirabad, Haçmaz, Guba, Şamahı, Mereze, Salyan gibi
ilçelerde yaşayan Ahıska Türkleri bu mekteplerin
içinde erimişler ve aynı mektebin taşıyıcıları sayılabilirler.
Şüphesiz bu bir kültür asimilasyonu değildir elbette ki. Bu, bir kültür asimilasyonundan daha çok
kanı canı, ortak kültürü bir olan fakat ayrı ayrı coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının yeniden kaynaşıp
karışma süreci olarak ifade edilebilir.
Ahıska Türkleri halıları kendi yetiştirdikleri hayvanların yününden yararlanarak büyük bir özenle
dokumuştur. Ahıska halılarında görülen her motifin kendine özgü bir anlamı vardır. Dokuduğu halıya sadece duygu ve düşüncelerini katmakla kalmaz,
günlük hayatının vazgeçilmez unsurlarını da aktarır.
Bunların arasında ekonomik hayatın temel taşını
oluşturan hayvancılık, dini inanışlar vs. günümüze
kadar gelen eski halıların kompozisyonunda hayat
bulmuştur.
Ahıska kültürünün önemli bir parçası olan halı,
yüzyıllar boyunca renk, teknik ve motif özelliklerini
yitirmeden günümüze ulaşmıştır. Ahıska Türklerinin
halılarında motiflerin anlamlı ve geleneksel bir üs-
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lupla sembolize edildiği görülmektedir. Ahıska kadını kendisini veya çevresini, sevincini veya kederini,
anılarını veya hayallerini sembolik değerler vererek
halısına aktarmıştır. Yaygılardaki yanışlar, onun tasarladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılıklarıdır (Foto 5.)
Halılarda görülen motiflerin arasında “kuş, ejderha, insan gözü, yıldız, hayat ağacı” gibi motiflerden
bahsetmek mümkündür: Zengin bir motif dünyasına
sahip olan Ahıska halılarında görülen kuş motifinin
çeşitli anlamları vardır. Kuş motifi “güç ve kuvvet, iyi
şans, mutluluk, sevinç ve sevgi, haber beklentisi” gibi
anlamlarının yanı sıra “aşk, özgürlük” gibi anlamlar
da taşımaktadır. Kuş motifinin dışında görülen bir
diğer motif olarak “ejderha”yı sembolize eden canavar ayaklar da yer almaktadır (Foto 6). Ejderhayı stilize eden bu motif “güç, sefere çıkma, yolculuk, uğur,
iyilik” gibi anlamlar taşımaktadır. Halılarda karşılaşan bir diğer motif ise insan gözüdür. İnsan gözünün, kötü bir bakışın zararlarına karşı en iyi koruyucu
olduğu düşünüldüğü için stilize edilmiştir. Nazara
karşı en iyi koruyucu stilize göz motifidir. Halılarda
karşılaşılan bir diğer motif yıldız motifidir. Yıldız motifi verimliliği ifade etmekle birlikte “umut, karanlıkta yol göstericisi” gibi anlamlar taşımaktadır. Hayat
ağacı bir başka motiftir. Hayat ağacı ise ölümsüzlük
arayışı ve ölümden sonra hayat umudunu simgeler.
Bir başka motif ise beş nokta ve beş çizgiden oluşan
el, parmak ve tarak motifleridir. Bu motifler kemgözden korunduğu inancına dayanır. İyi şans ve verimlilik gibi anlamları da içerir (Foto 7 a, b, c, ç, d.)
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Foto 6. Özbekistan’dan getirilen ve bugün Bursa’da yaşayan bir Ahıskalı ailesinin evinde bulunan cicim örneği.

Hayvan figürlü halıların yanı sıra zemin kare veya
dikdörtgenlere bölünmüş, bunların arasında da geometrik motifler ve kuvvetle geometrikleştirilmiş bitkisel motifler yerleştirilmiştir.
Türk kültüründe halının sadece bir yaygı olmanın
ötesinde çok daha derin mitolojik ve sembolik anlamların yüklü olduğu stilize edilmiş renkler dünyası
olduğunu belirtmekte de fayda vardır. Ahıska halılarında gelenekli olarak kullanılan temel renk kırmızıdır. Bu rengin akla gelebilecek her tonu kullanılmıştır. Ciğer kırmızısı, fişne rengi, mor menefşe, saluz
rengi, gibi kırmızı rengin birçok varyasyonu, insan
ile adeta bütünleşmiştir. Kırmızı renge karşı duyulan bağlılık, belki de çok eski bir geleneğin varlığını
kanıtlamaktadır. Halılarda rengin kırmızı olması, tek
renk izlenimi yaratsa da her bir ana rengin kullanıldığı görülmektedir. Gök rengi/gök mavisi, keçe rengi,
kül rengi, çimen rengi kullanılan diğer renklerdir.
Ahıska Türklerinde halı kullanımı da çeşitlilik
göstermektedir. Bu halk, hayvancılık ve çiftçilikle
uğraştıkları için genellikle şehir dışındaki bölgelerde hayatını sürdürmektedirler. Şehirde yaşayanların
ev döşeme tarzı tamamen değişmiştir. Fakat Ahıska
Türklerinde kilimin veya halının kullanıldığı sedir,
minder ve yastık kültürü hala yaşatılmaktadır. Evlerinin bir köşesinde her Ahıskalının evinde sedir bu-

lunmaktadır. Sedirin üzerine bir kilim veya halı yayılmakta ve muhakkak gerek sedirin bulunduğu yerdeki
duvara gerekse diğer odalardaki duvarlarda duvar
panosu olarak halılar asılmaktadır. Ayrıca geleneksel
olarak düğün için kurulan büyük çadırların duvarları
ve gelinin düğün boyunca bulunacağı köşesi halılarla süslenir (Foto 8.)
Evlenecek olan kızın çeyizinde muhakkak en az
bir halı bulunmalıdır. Kızın değerli oluşu ve çeyizinin
zenginliği, halılarına bakılarak ölçülür. Bugünlerde
her kızın çeyizinde birden fazla halı bulunur. Gelinin
halısı gelinin kendi odasında serilir. Bununla ilgili
bir söylem bir ifade de kullanılmaktadır: “Gelin halı
getirir, kendisi serer, kendisi oturur.” Tabi ki burada
şunu da belirtmek gerekir ki, son zamanlarda eski
halı ve düz dokuma yaygılarının yerine artık değişik
renklerde, değişik desenli fabrika halıları yaygınlık
kazanmaya başladı.
Yeni ev yapmış olan birine en büyük hediye olarak halı armağan edilir. Evden ayrılan ve ayrı yuva
kuran erkek evlada muhakkak en az bir halı verilmelidir.
İnsanın son yolculuğunda cesedin halı ve kilimlere sarılmasını Palladiy, “Türkler tabutu, akkeçe ile
halıdan yapılan bir katafalka koyarlar.” şeklinde ifade eder. (Bartol’d 1947: 526). Bu yolculukta ölünün

22

arış

VIII/2012

The Culture of Carpets in the Meskhetian Turks
Minara ALİYEVA

a.							

b.

c.							

ç.

Resim 7. Motifler: a) Hayvan motifi; b) Koç boynuzu; c) İnsan
figürleri; ç) Canavar ayakları, anahtar deliği motifleri; d) Sekizgenler içerisinde kançalı basamaklı madalyon motifi.

d.

tabut yerine, halı ve kilime sarılarak mezara götürülmesi geleneği yaşadıkları tüm bölgelerde görülmezse de halen Ahıska Türklerinde yaşamaktadır.
Mezarlığa götürülen halı daha sonra eve getirilir ve
yıkanır (Foto 9.)

halılarının gösterilmesinin adaletli olacağını düşünüyoruz. Bu açıdan gerek halılarda görülen motif ve
renklerin tespit edilmesi, halılarla ilgili terimlerinin,
nakışların isimlerinin toplanması Ahıska halı kültürünün tespiti için önemlidir.
Yerleşik ve göç durumunda yaşayan Ahıska halı
kültürünün yayılma, yaşama, kaynayıp karışma özellikleri onun bir halı mektebi olarak varlığının ispatı-

4. Sonuç

İşte bütün bunları göz önünde bulundurarak bildirimizde biz dünya halı haritasında Ahıska Türklerinin
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Resim 8. Hayat ağacı motifi.
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Resim 9. Çiçek motifli el dokuma halısı.

dır. Biz Ahıska halı kültürünün gerek halı teknolojisi,
gerek halı estetiği, gerek halı terimleri bakımından
uygun bir şekilde daha derinden araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu araştırmaların genel Türk halı
kültürü için faydalı olacağına da inanıyoruz.
Ayrıca bize göre sosyal şartlar ve kültür bağlamında bu sürecin araştırılması ve bu tarihin yazılması,
Gürcistan’da bırakılan Ahıska halılarının araştırılıp
tespit edilmesi ve incelenmesi, en önemlisi bütün
bunların nesillere aktarılması bakımından büyük
önem arz etmektedir. Halı kültürü ile ilgili olan bu
sosyo-kültürel olgu veya olay yalnız bir halk için değil tüm insanlık için ibretliktir.
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Osmanlı Döneminde Devlet Tarafından
Dokuma Ustalarının Başarılarının Taltif
Edildiğine Dair Bazı Arşiv Belgeleri
Some Archival Documents Indicating that the Success of
Weavers Were Awarded by the Ottoman State

Ahmet AYTAÇâ
Birsen BÜYÜKKAYAER K.ââ

ÖZET
El dokumaları günümüze kadar genellikle desen,
kalite, malzeme, teknik özellikleri veya bir şehirbölge dokuması esas alınarak makro düzeyde
değerlendirilmiştir. Tarihi ve kültürel özellikleri
ile sosyal bilimcilerce yeterli düzeyde araştırılması halen tamamlanmamıştır.
Madalya, nişan gibi taltif araçları ise batıya
özgü olmakla beraber Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde I. Mahmud zamanında (1730) çıkarılan Ferahi ile başlar. Padişah emri ile kimlere
ne hallerde verileceği nizamnamelerle belirlenmiştir.
Osmanlı Devleti gerek ordu için, gerekse
tekstil mamulü olarak önemli olan geleneksel
dokuma imalatında başarı gösterenleri de taltif
etmiştir. Devlet için dokuma yapan fabrikalarda
kimi zaman yararlılık gösteren çalışanlara ya da
sektörün ilerlemesi için katkı sağlayanlara ve
teşvik etmek amacıyla zaman zaman nişanlar
vermiştir. Tüm bunlar ise Osmanlı Arşivlerinde
matbuata dökülerek belgelenmiştir.
Bildiride Osmanlı Devleti tarafından, dokumacılık sahasında başarı gösterenlere verilen
nişan ve madalyalarla alakalı Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde bulunan kimi
belgelere değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı, dokuma, arşiv, madalya, kültür.

ABSTRACT
Until today hand weavings are evaluated on the
macro level in terms of their patterns, quality,
materials, technical features and city – regional
characteristics. Their historical and cultural
analyses have not yet been completed by the
social scientists.
Although awarding tools such as medals and
certificates have Western origins, these tools
were used in the late Ottoman period through
the legal regulations called Ferahi during the
reign of Mahmud I. Legal documents indicate
the conditions under which these awards can be
given by the order of the Sultan.
The Ottoman state awarded the weavings
produced for the army and also the traditional
weavings which were important as textile
products. The state factories awarded the
successful workers and also those who
contributed to the development of the sector.
All these were documented in the Ottoman
archives.
This paper is concerned with some
documents found in the Turkish Prime Ministry
General Directorate of the State Archives
concerning the awards related with successful
weavers.
Keywords: Ottoman, weaving, archive, medals,
culture.

1. Giriş
*
*

Halı ve kilim denilince tüm dünyada doğal olarak
geçmişte bir kısmı yaylak-kışlak biçimi hayat sürmüş
Türkler akla gelmektedir.

S. Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya,
e-posta: aaytac@selcuk.edu.tr, cicimsumak@gmail.com
S. Ü. Sosyal Bil. Ens. Yük. Lisans Öğrencisi, Konya.
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üzerinden 30 yıllık sürenin geçmesi, genel kural olarak kabul görmektedir.3
Türklerde, arşivlemenin tarihi Orta Asya’ya kadar
uzanır.   Ortaçağın en medeni milletlerinden olan
Uygur Türklerinin şehirlerinde resmi yazışmaların
saklandığı arşivlerin bulunduğu yazılı belgelerden
anlaşılmaktadır. Türk-İslâm geleneğinde de yazılı
kâğıda saygı gösterilmesi sebebiyle devlet işlemlerine ait yazışmaların tamamı müsveddeler de dâhil
olmak üzere titizlikle muhafaza edilmiştir. Anadolu
Selçukluları ile Osmanlı’da diğer Türk devletlerinden
gelenek olarak gelen, daha ilk devirlerden itibaren
arşiv fikrinin mevcut olduğu ve arşivlere önem verildiği günümüze intikal eden milyonlarca belgeden
anlaşılmaktadır.4
Ortadoğu ve Balkanlarda asırlarca hüküm süren
Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletin ilk devirlerinden başlayarak, resmi evraklar, ehemmiyet derecesine bakılmaksızın kese, torba ve sandıklarda belli
usul ve düzenlere göre büyük bir titizlikle saklanmıştır. İstanbul’un fethine kadar Bursa ve Edirne’de
arşivler teşekkül etmiştir.5 Osmanlı Arşivi denilince,
İstanbul’da kurulan, şu anda öncelikle İstanbul’daki
Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi, Topkapı Saray
Arşivi, Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime gibi arşivler akla gelir. Oysa bunlar, Osmanlı döneminden
kalma arşivlerin sadece birkaçıdır. Bunların dışında
taşrada kurulmuş çok sayıda vilâyet, kaza, nahiye arşivi de vardır.6
Osmanlı Devleti’nde dokumalarla alakalı belgelerde genellikle, kaliçe olarak anılan küçük ebatlı halı,
halı, kilim, deve kilimi, sayis kilimi, un çuvalı, harar, torba,
yelken bezi, çuval, alaca, kirpa, garar, puşide gibi isimlerle
anılan ürünlerden zikredilmektedir.
Es’ar defterinin 1640 tarihli kayıtlarına göre örneğin; Mâlik Paşa tarzı boyu iki zirâ’ altı rub’ bir girih
eni iki zirâ’ seccâdenin 950 akça, Uşak’ın kırmızı üzerine boyu on üç zirâ, eni beş zirâ, yedi rub, bir girih
kaliçesinin 8400 akça, boyu on zirâ, eni bir zirâ, altı
rub, olan mâi ve kırmızı Karaferya işi yan velensesinin 800 akça, boyu üç buçuk zirâ, eni iki buçuk zirâ,
altı vukiyye olan Yanbolu’nun mâi tiftik kebesi 550
akça, boyu yedi zirâ, eni altı zirâ, üç rub, olan Germiyan Kula’sı işi mâi deve kilimi 1030 akça olduğu
anlaşılmaktadır.7

Bahattin ÖGEL, XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud’un,
keçe için kidhiz, halı ve kilim gibi yere serilen şeylerin
umumi adının ise kiviz olduğunu belirtmektedir. Altay Türkleri halı için kebis, Moğolların batı kolu Kalmuklar ise kevis adını kullanıyorlardı. 1
Günümüzde hâlen el dokumaları tarihi ve kültürü, sosyal bilimcilerce yeterli düzeyde araştırılmış
değildir. Özellikle konu, araştırmacılar ya da halk
bilimciler tarafından genelde desen özellikleri bakımından veya bir şehir-bölge esas alınarak değerlendirilmiştir. Karşılaştırma tekniği kullanılarak, kültür
tarihi bakımından yeterince ele alınmamıştır.
Türk halı ve kilimciliğini doğrudan ilgilendiren
yayınlarda genelde konu, sanat tarihi ve kültürel
açıdan makro düzeyde ele alınmıştır.2 Bu alanda
yapılan çalışmalar genellikle yörede ya da müzede
dokumaların teknik, desen, vb. yönlerden incelenmesi temeline dayalı alan çalışmalarıdır. Osmanlı
dönemi halı, kilim ve kumaşları bu bakış açısıyla
genellikle eser üzerinde yapılan incelemelere dayalı çalışmalardan ibarettir. Çoğunlukla güzel sanatlar kapsamında değerlendirilen ve bu sahadaki
bilim-sanat insanlarınca ele alınan dokumaların,
alan çalışması ile sınırlı olması da bir bakıma doğaldır. Daha çok tarihçi ve sanat tarihçilerin ilgi
alanına giren Osmanlı Arşivi’ndeki dokuma kayıtlarıyla yapılan çalışma neredeyse yok denecek kadar azdır. Oysa bir sanat ya da bilim dalıyla alakalı
konular incelenirken mutlaka tarihi seyirdeki gelişimi arşiv belgeleri de dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
2. Osmanlı Arşiv’inde El Dokumaları

Yazının bulunmasıyla kendileri ile ilgili her türlü faaliyeti yazılı olarak korumak ve gerektiğinde belgeleyerek ispatlamak ve bunları muhafaza etmek ihtiyacı
duyan insanoğlu tarihi seyirde arşivlemeyi geliştirerek sürdürmüştür. Sözlük anlamı olarak; devlet kurumlarının, kuruluş veya şahısların ürettikleri hizmetlerle ilgili her
türlü belgeyi, bir sistem dâhilinde muhafaza etmelerine arşivleme, belgelerin saklandıkları yere ise arşiv denir. Tarihin
hafıza kayıtları olan arşiv malzemeleri iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi devlet tarafından kayıt altına alınan belgeler, diğeri ise şahıslarca tutulandır.
Ancak bu belgeler, aslında arşiv değildir. Daha sonra
konunun uzmanları tarafından yapılan tasnif sonucu ayrılan belgeler arşivlik malzeme niteliği kazanır.
Genelde bir belgenin arşiv malzemesi sayılması için
1
2

3

4

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş–III, Ankara, 1978, s.
143-151.
İsmail Öztürk, “Türkiye’de Halı ve Kilimciliğin Kaynakları,
Kaynakçası ve Terminolojisine İlişkin Sorunlar”, Uluslararası IV.
Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 4-7 Kasım 1997.
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Kanunnameler, narh defterleri ve bunlara ait hükümlerin 1502’den itibaren her memleket kumaşının
cinslerini, dokularını gösterdiğini biliyoruz.8 Dokuma
ürünlerinin çeşitliliği Osmanlı toplumunda amaç ve
inanç bütünlüğünden ziyade, geleneksel ölçülere dayalı evrensel dengeyi sağlamaktaydı. Çarşı, pazar ve
han gibi yerlerdeki dokuma üretim, ticaret ve zanaat
işleri, Fütüvetnameler, Narh ve Ehli Hiref defterlerindeki kayıtlara göre yapılırdı. Örneğin, bir dokumacı çırağı 1001 gün çalıştıktan sonra kalfa olabilirdi.
Ustalığı ise Ahi Ocağı tarafından verilirdi.9
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda o dönemlerde yapılan el dokumacılığı ile alakalı da çok sayıda
belge vardır. Ordunun temel ihtiyaçlarından olan;
yelken bezi, askerin un çuvalı, kilim gibi malzemeler, cami, Medine, Mekke gibi şehirlerdeki kutsal
mekânların yaygıları, dokuma fabrikaları, dokumayla
alakalı vergi düzenlemeleri gibi daha dokumayla alakalı pek çok konuda belge vardır (Foto 1).

oldukça geç kullanılmaya başlanmıştır. Askerî, mülkî
ve idarî personele, halktan kişilere ve üst düzey yabancılara, devlet adına göstermiş oldukları yararlılık
ve başarıdan dolayı onurlandırmak amacıyla, padişah emriyle çıkarılmışlardır. Madalya, nişan gibi
taltif araçları Batıya özgü olmakla beraber, Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerinde I. Mahmud zamanında (1730) çıkarılan Ferahi ile başlar. Padişah emri ile
kimlere, ne hallerde verileceği nizamnamelerle belirlenmiştir. Daha sonra Sikke-i Cedid ve Vak’a-i Mısrıyye
madalyaları gelir. Madalya sayısı Sultan Abdülmecid
ve Sultan Abdülaziz döneminde artış gösterir. Madalya ya da nişan, bir savaşın kahramanlarına, resmi ziyaretlerin, görüşmelerin anısını, başarılı idarîmülkî kesime ve önemli tarihi olayları ölümsüzleştirmek için ilgili kişilere verilmek için belli sayıda
yaptırılırdı. Yanında da ve kime verildiğini açıklayan
beratı olurdu (Foto 2).

Foto 1. İstanbul, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

Foto 2. Sanayi Nefise madalyası

3. Dokuma Ustalarının Başarılarının Taltif
Edildiğine Dair Arşiv Belgeleri

O dönemde, Avrupa’da haç şeklinde olan nişanlar, Osmanlı’da ilk başta oval veya çelenkli askı şeklinde olup, Abdülmecid döneminde çıkarılan Nişan-ı
İmtiyaz’la birlikte yıldız formunu almıştır. Mecidi nişanı da Sultan Abdülmecid Han tarafından 1851’de
çıkarılmıştır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı.
Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü rütbesinden 800, dördüncü rütbesinden 3000 ve
beşinci rütbesinden 6000 adet basılmıştır. Yalnız birinci rütbenin murassaı (değerli taşlarla süslemesi)
bulunmaktadır. Mecidiye nişanının ortasında çemberle çevrili kabarık kısımda bir tuğra yer alır. Kordon
ucuna asılan birinciyle, boyuna asılan ikinci ve üçüncü rütbeli nişanlar, hemen hemen aynı büyüklüktedir. Dördüncü rütbe daha küçük, beşinci rütbeyse en
küçük olanıdır. Beşinci rütbe gümüş olup, diğerleri

Osmanlı Devleti gerek ordu için, gerekse tekstil mamulü olarak önemli olan geleneksel dokuma kültüründe başarı gösterenleri de taltif etmiştir. Devlet
için dokuma yapan fabrikalarda kimi zaman yararlılık
gösteren çalışanlara ya da sektörün ilerlemesi için
katkı sağlayanlara ve teşvik etmek amacıyla zaman
zaman nişanlar vermiştir. Tüm bunlar ise Osmanlı
Arşivlerinde matbuata dökülerek belgelenmiştir.
Aslında madalya, nişan Avrupa kültürüne ait bir
gelenektir. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti’nde
8
9

Macide Gönül, “Eski Dokumacılık ve Yurdumuzdaki Gelişimi”,
Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, İstanbul, C:11, S:217, 1967.
Aydın Uğurlu, “Osmanlı Dönemi Dokuma Ürünlerinde Çeşit
Zenginliği”, İlgi Dergisi, İstanbul, S:52, 1988.
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altındandır. Birinci ve ikinci rütbelerin sahiplerine
nişanları, padişahın huzurunda takılırdı (Foto 3-4).
Nişan, kişiye özel ve hayatta olduğu sürece kullanılmak üzere; ne için verildiğini açıklayan beratıyla
padişah tarafından törenle takılırdı. Her nişan için
ayrı çıkarılan nizamnamelerde, nişanın kaç dereceli
olduğu kimlere verileceği, nasıl kullanılacağı maddeler halinde yazılı olurdu. Yüksek dereceleri elmaslı
olan nişanlar ise şemseleri ile birlikte kullanılırdı. Sadece Şefkat nişanı ve Hanedan-ı Âli Osman nişanı
ölüm halinde geri alınmaz ve kullanılmamak kaydıyla varislere hatıra diye saklanmak üzere bırakılırdı.
Yabancı devlet büyükleri için yapılan nişanlar ise
nizamnamede belirtilen sayıların dışında tutulurdu.
Osmanlı Arşivi’nde dokumalarla ilgili belgelerin
tamamı Arap harfleriyle yazılmış ve Osmanlı Türkçesidir. Bu araştırmada ise dokuma ustalarının taltif
edilmeleri ile alakalı belgeler ele alınırken sadece
İradeler, Dâhiliye ve Yıldız Defterleri dikkate alınmıştır.
Çalışmanın bildiri ile sınırlı olmasından dolayı arşiv
belgelerinin bir kısmının sadece özetleri verilmiştir.
3.1. İradelerde Yer Alan Belgeler
İradeler, Hatt-ı Hümayunların devamı niteliğindedir.
İrade, padişah emrini ifade etmektedir. Sadaret evrakının önemli bir kısmını iradeler oluşturur.
3.1.1. İradeler Tasnifi, Dahiliye Evrakı, 132 Dosya, 6805 Gömlek Numaralı, 1847 Tarihli Belge
Kaliçe dokuma ve imali hizmetinde müstahdem (ücretle çalışan) iki nefere nişan verilmesi (Foto 5-6)…

Foto 3. Mecidiye nişanı örneği.

3.1.2. İradeler Tasnifi, Meclis-i Mahsus Evrakı, 79
Dosya, 2282 Gömlek Numaralı, 1847 Tarihli Belge
Uşak ve Gördes kazalarında nesc (dokunan) ve imal
olunmakta olan kaliçe ve kilimlerin bir sene müddetle
gümrük iltiması ve imalinde müstahdem olan iki nefer kimseler ile Kapıcıbaşı Ali Ağa’ya nişan itası (bahşetmek) ve imal eyledikleri kaliçelerden ahz (tutulan,
kabul) olunan gümrüğün hafifletilmesi…
3.1.3. İradeler Tasnifi, Taltifat Evrakı, 11 Dosya,
1310 C-081 Gömlek Numaralı, 1892 Tarihli Belge
Hereke Fabrikası’nda kaliçeler imal eden Mehmed
Çavuş’a, dördüncü rütbeden Mecidi (şeref) ve zevcesine
üçüncü rütbeden Şefkat Nişanı itası (Foto 7)…
3.1.4. İradeler Tasnifi, Taltifat Evrakı, 18 Dosya,
1310 N-182 Gömlek Numaralı, 1892 Tarihli Belge
Arakiye kaliçe ustası Hasan Ağa, Faik ve işlemeci Dikran Efendilere ve Hüdavendigar Defterdarı Halid Bey’e Sanayi-i
Nefise (Güzel Sanatlar) Madalyası ihsanı (lütufu) (Foto 8)…
3.1.5. İradeler Tasnifi, Taltifat Evrakı, 58 Dosya,
1312 M-150 Gömlek Numaralı, 1894 Tarihli Belge
Hereke Fabrika-i Hümayunu Kaliçe Mualimlerinden
Melek, Sabiha, Arab Fatma, Fahriye ve Emir Ayşe
Hanımlara Sanayi Madalyası ihsanıyla itası (Foto 9)…

Foto 4. Atatürk’e 1906’da II. Abdülhamit tarafından Kurmay Yüzbaşı iken Şam’daki hizmetlerinden dolayı verilmiş gümüş beşinci rütbeden
Mecidi nişanı.
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Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.
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Foto 8.

Foto 9.
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Foto 10.

3.1.6. İradeler Tasnifi, Taltifat Evrakı, 175 Dosya,
1317/M–043 Gömlek Numaralı, 1900 Tarihli Belge
Konya İnas Mektebi Halı Muallimesi Teonosya
Hanım’la talibattan Kadriye, Emine, Akdas, İsmet,
Leyla, Fatma, Şefika ve İsmet Hanımlara Sanayi Madalyası ihsanı (Foto 10)
3.1.7. İradeler Tasnifi, Taltifat Evrakı, 365 Dosya, 1323 Ra-159 Gömlek Numaralı, 1905 Tarihli
Belge
Hereke Fabrika-i Hümayunu kaliçehanesinde müstahdem (ücretle çalışan) muallimlere Sanayi Madalyası
itası (Foto 11-12)
Foto 12.

Foto 11.
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Foto 13.

Foto 14.
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Foto 15.

3.2. Dahiliye Evrakında Yer Alan Belgeler
Dahiliye Emniyet-i Umumiye, Muhaberat-ı Umumiye, Matbuât, Heyet-i Teftişiye gibi kalemlerce işlerini
yürüten Dahiliye Nezareti’nin bu birimlere ait evrak
gruplarını ve nezaretin yazışmalarının hülâsa kayıt
defterlerini ihtiva eder.

3.2.2. Dahiliye, Mektubi Evrakı, 1834 Dosya, 20
Gömlek Numaralı, 1890 Tarihli Belge
Osmanlı tebaasından ve İzmir muteber tüccarlarından olup üçüncü Ordu-yu Hümayunu’nun kilim
ve kösele müteahhidi Papaz oğlu Corci Efendi’nin
hizmetlerinden dolayı Mecidi Nişanla taltifi (Foto
17)

3.2.1. Dahiliye, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Belgeleri, 41 Dosya, 37 Gömlek, 1334 Tarihli Belge
Sanayi-i Nefise açısından değerli halılar imal eden
Darülaceze talebelerinin Sanayi Madalyası ve taltif
edilmesi (Foto 13-14-15-16)

3.2.3. Dahiliye, Mektubi Evrakı, 2188 Dosya, 80
Gömlek Numaralı, 1898 Tarihli Belge
Halıcılık sanatında başarılı hizmetlerde bulunan
kimselerin Sanayi Madalyası’yla taltifleri (Foto 18)...
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Foto 16.

3.3.1. Yıldız Mütenevvî Maruzat Evrakı, 91 Dosya,
64 Gömlek Numaralı, 1893 Tarihli Belge
Edirne Hastahanesi için velense hediye eden Kontes
Konarsika ile oğlu Papa’nın mabeyincisinin nişanlarla
taltifleri (Foto 22-23)
4. Sonuç

Osmanlılarda, Selçuklular ve öncesinden gelen
bir anlayışla belge arşivleme önemli bir mesele
olarak kabul görmüştür. Dokumacılığın geliştirilmesi, standartların ve kalitenin yükseltilmesi için
de devlet tarafından birtakım tedbirlerin alındığını
yine belgelerden öğrenmekteyiz. Kimi arşiv belgelerinde, dokumaların desenlerine dahi müdahale edildiği anlaşılmaktadır ki, üretimde mümkün
olduğunca kalite ve estetiğin yakalanması için
çaba sarf edildiği anlaşılmaktadır. Sipariş usulü
ile yaptırılan dokumaların örnek numunelere göre
yaptırıldığı ve bunun belirli bir kalitede üretim
sağlamaya yönelik kimi tedbirler olduğu tahmin
edilmektedir.
Dolayısıyla dokumacılık sanatında yararlı hizmet
görenler de zaman zaman nişanlarla, madalyalarla
taltif edilmişlerdir.
Konunun bildiri ile sınırlı olması nedeniyle ele
alınan on iki belgede toplam altı kişiye nişan, iki kişiye dördüncü rütbeden Mecidi nişanı, bir kişiye üçüncü rütbeden Mecidi nişanı, bir kişinin ne ile olduğu
açıkça yazılmamakla beraber taltifi, on sekiz kişiye

Foto 17.

3.2.4. Dahiliye, Mektubi Evrakı, 890 Dosya,
3 Gömlek Numaralı, 1904 Tarihli Belge
Darülaceze halı tezgâhlarında kullanılmak üzere,
Uşak’a sipariş edilen ipleri ücretsiz getiren Küpelerzade Mehmed Sadık Efendi’nin taltifi (Foto 19-2021)
3.3. Yıldız Evrakında Yer Alan Belgeler
Saray’da II. Abdülhamid Han döneminde oluşan
defter ve kayıtları olan Sadaret Resmi Maruzat, Perakende Evrakı, Mütenevvi Maruzat Evrakı, Hususi
Maruzat vd. gibi kısımlardan oluşmaktadır.
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Foto 18.

Foto 19.
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Foto 20.

Foto 22.

Foto 21.

Sanayi Nefise madalyası ve yine sayıları belli olmamakla beraber muallimler, Darülaceze talebeleri ve
bazı kimseler, Sanayi Nefise madalyası ile ödüllendirildikleri anlaşılmaktadır.
Osmanlı döneminde dokumacılığın fonksiyonel
kullanım alanları itibariyle ne denli önemli bir yeri
olduğu ve gerek imali, desenleri, boyasıyla devletin
ne denli hassas davrandığı, tedbirler aldığı, hatta
savaşta kahramanlık gösterenlere verilen nişan ve
madalyalarla dokumayla alakalı kimselerin taltif edilecek kadar ispat buluyor.

Foto 23.
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Some Mythology –
Origined Motifs in the Art of Turkish Carpets

ÖZET
Mitoloji, bir milletin en eski çağlardan itibaren
atalarının hayallerini, tutkularını, yaşadıkları
önemli olayları olağanüstü hikâyeler şeklinde
anlatan destan, efsane ve masallardır. Bu Destan, efsane ve masallarda geçen önemli öğeler
maddi kültür eserlerinde de görülmektedir.
Milletlerin tarih sahnesinde sürekli kalabilmesi ancak dilini ve kültürünü koruyabilmesi ile
mümkün olmuştur. Bu nedenle de meydana getirdiği sanat eserlerini kendi kültürel damgasını
vurmuş; geliştirmiş olduğu estetik kriterleri bu
eserlerde ortaya koymuştur.
Maddi kültürümüzün önemli bir kısmını
oluşturan halı ve kilimlerimizdir. Bu halı ve kilimlerimizin yüzeylerinin süslenmesinde yer
alan motifler, milletimizin geçmiş çağlardaki
inançlarını ve yaşam felsefesini en iyi şekilde
yansıtmaktadır. Halı ve kilimlerimizin her biri
ayrı bir sanat eseri değerinde olup, yüzeylerinde
yer alan motifler içerdikleri anlam bakımından
geçmişten günümüze önemli ipuçları sunmaktadır.
Bu çalışmada Türk halı ve kilimlerinde eski
inançların ve yaşam felsefesinin
İzlerini taşıyan motiflerden bazı örnekler sunulacak ve bunlarla ilgili açıklamalar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk, Halı, Mitoloji, Motif,
Masal, Destan.

*

ABSTRACT
Mythology is a nation’s legends, myths, fables
telling their anchestor’s dreams, ambitions and
important events in the form of extraordinary
tales since the ancient times.
The important elements in these legends
and fables have also been seen in tangible
culture works.
For the nations, to be permenant in the
history scene can only be possible by preserving
their language and and their culture. That’s
why They have the impressions in their own art
works, and also they show their criterias in their,
art works.
Carpets take important place in our tangible
culture. Motifs used in carpets have reflected our
nations’ belief and life philosophy of the past.
Each carpet is an example of work of art.The
motifs used in these carpets present important
clues by means of their meanings.
In this study, examples of carpets reflecting
old beliefs and life in Turkish carpet art will be
presented and some explanations on motifs will
be given.
Keywords: Turkish, Carpet, Mythology, Story,
Motifs, Legend.

1. Giriş

Tarihte bilinen en eski Büyük Türk devleti M.Ö III. asrın ortalarından itibaren Asya’daki tüm kabileleri bir
bayrak altında toplayarak ilk büyük Türk imparatorluğunu kuran Hunlardır. M.Ö 4. yüzyıl ile M.S.4 yüzyıl arasında varlıklarını sürdüren Hunlar hakkındaki
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ilk bilgiler Çin kaynaklarında yer almaktadır ((Ögel,
1984:43), Kafesoğlu 1982:57). Bu dönemde Orta
Asya’dan geçen ipek yollarının kontrolünü elinde
tutan Hunlar, Uzak Doğu ve Batı arasındaki ticareti
kontrol etmişlerdi. Ticareti kontrol altında tutmaları sonucunda kültür etkileşimi daha fazla olmuş ve
kendi sınırları içerisindeki gelişmeler lehlerine olmuştur (Ögel 1984:46).
Yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalarda ortaya
çıkarılan kurganlarda o dönemin yöneticilerine ait
mezarlarda çok önemli eserler ortaya çıkarılmıştır.
Bu kurganlardan biri Ordos yakınlarındaki NoinUla kurganlarıdır. Bu buluntular M.Ö birinci asra
tarihlendirilmekte ve ele geçen eserler arasında elbiseler, şapkalar saç örgüleri kısa çizmeler, efsanevi aslan, yırtıcı hayvanların av sahneleri ve kulaklı
kartal resimli tekstil parçaları bulunmuştur (Ögel
1984:58). Bir başka önemli kurgan topluluğunun
bulunduğu yer ise Ural Altay Dağları eteklerindeki Pazırık Vadisinde bulunan Hun İmparatorluğu
prenslerinin mezarlarıdır.Burada bulunan kurganlar
araştırma sırasında numaralandırılmış ve yaklaşık
kırk adet kurgan açılmış. Bu mezarlarda çok kıymetli
eşyalar bulunmuştur Özellikle V. kurgandan çıkarılan eşyalar arasında, çok çeşitli kullanım eşyaları
at arabası kap-kacak, altından yapılmış taç dokuma
kumaşlar, kilimler, keçeler, kadın baş takısı, araba
dingilleri ve parçaları, masa ayakları, keçi ve koyun
başları, kemikten yapılmış davul kasnağı, at cesedi,
kapaklı tabut, at koşum takımları ile birlikte sağlam
kalabilmiş halı bulunmuştur (Tekçe 1993:20). Bu V
numaralı kurgandan çıkarılan halı, bilinen en eski
halıdır ve Türk düğümüyle dokunmuştur. Dokuma
kültürümüzün oluşumunda, milletimizin yaşadığı
tabii şartlar, yaşam tarzı ve inanışları etkili olmuştur. Konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olan atalarımız soğuk iklimde kendilerini ve atlarını soğuktan
korumak için halı dokuma tekniğini bulmuşlardır.
Bu teknikte yapılan halılar, hükümdarların saraylarını, rahiplerin ve zenginlerin evlerini süsleyen
en kıymetli dokumalar olmuştur. Bugün Rusya’nın
Saint Petersburg şehrindeki Ermitag Müzesinde
sergilenen halı, 189X200 cm ebatlarındadır (Yetkin
1974:12).
Maddi kültürümüzün önemli bir bölümünü halı
ve kilimlerimiz oluşturur. Halı ve kilimlerimizin tarihi
milletimizin tarihi kadar köklü bir geçmişe sahiptir.
Halı ve kilimlerimizin kompozisyonlarını oluşturan motifler ise eski inanç ve yaşam kültürümüzle
yakından ilgilidir. Bu motiflerin tek tek incelenmesi
çok kapsamlı bir araştırmayı gerektirdiğinden araştırmayı dört motifle sınırlı tutmak istedim.Bu motifler, geyik, kartal, hayat ağacı ve ejderhadır.
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Geyik: Geyik figürlü resimler buzul çağına kadar
indirilebilmektedir. Bu tür resimleri içeren buluntular Güney doğu Asya ve Çin’den İskandinav ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada ortaya çıkarılmıştır.
Geyik figürlerini şekillendirmede kullanılan ilk maddeler, hayvan kökenli doğal organik malzemelerdir.
Daha çok hayvan kemikleri, boynuzları ve dişleri kullanılmıştır. Bu tür malzemelerinin tercih edilmesinin
sebebinin totemik inançlardan dolayı olduğu ifade
edilmekte (Mülayim1999:38).
Proto Türk devrinde sığın geyikleri Gök dinini,
kozmik ya da totemle ilgili kavramlarla bağlantılı olarak ata ruhunu ve beylik kut’u ongununu temsil ettiği düşünülmekteydi. Hükümdarların mezarları takdis
edilirken kurban edilen hayvanın başka bir âlemde
tekrar canlandığına ve olağanüstü bir mana kazandığına inanılıyordu. Sığın geyikleri bazen ölümsüzlük otunun bulunduğu dağ veya hayali bir âlemdeki
bitkilerle de tasvir edilmiş olduğu bilinmektedir.
I.binde Orta Asya’dan gerçekleşen göç hareketleri
neticesinde sığın geyik figürlü dikili taşlar çok geniş
bir coğrafyada görülürler ve boyları oldukça büyüktür. En eski geyik figürlü dikili taşlar, M.Ö. VII- VIII.
yüzyıla ait dikilitaşlardır ve Yenisey bölgesinde bulunmuştur (Esin 2006:213).
Hun imparatorluğu dönemine ait Pazırık kurganlarından çıkan eşyalar arasında hayvan maskları da bulunmaktadır. Bu dönemde oluşturulan ve
daha çok hayvan figürleri içeren örneklerden dolayı
“Hayvan üslûbu” olarak adlandırılan sanat eserleri arasında geyik figürleri önemli yer tutar. Keçeler
üzerine aplike edilerek işlenmiş hayvan mücadele sahnelerinde genellikle geyik- kartal mücadelesi
veya pars-geyik mücadelesi yer alır Tekçe 1993:112).
Bu mücadele sahnelerinde geyik motifinin daha sık
rastlanmasının sebebi geyiğin kutsal bir av hayvanı olması ve hükümdarların mezarları takdis edilirken kurban edilen av hayvanı olması olmasıdır
(Esin 2006:214). En eski Türk destanlarından olan
Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan’ın ata binip,
avlandığı ve av sırasında geyik avladığı anlatılmaktadır (Banarlı 1971:18). İslami Dönem Türk Edebiyatının en eski yazılı eserlerinden olan Dede Korkut
Hikâyelerinden Bamsı Beyrek’te Oğuz’un üzerine bir
sürü geyik geldiği ve Beyrek’in bunlardan birini kovalayarak gittiği yerde yeşil çayırın üzerine kırmızı bir
otağın kurulu olduğunu ve bu otağın beşik kertmesi
nişanlısı Banu Çiçek’e ait olduğunu öğrenince geyiği
avlayarak Banu Çiçek’e hediye ettiği anlatılmaktadır
(Ergin 2007:62-63).
Geyik, aynı zamanda Türklerde kutsal sayılan bir
hayvandır. Bu nedenle Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Türk efsanelerinde geçen geyik
dişi geyiktir. Özellikle Sibirya tundralarında yaşayan
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rında vazgeçilemeyen kutsal hayvanlardandır (Atnur
2005:215).
Bozkır göçebelerinin Anadolu’ya kadar gelen
öykülerinde geyik ölmekle yok olmaz göğe gider.
Sibirya ve Orta Asya budunları işte bu nedenle ruhları öteki dünyaya taşıdıklarına inanmışlardır (Tekçe
1993:116).
Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra ise geyik
motifi, İslam’la ilişkilendirilmiş. Hem yazılı edebiyatımızda hem de halk kültürümüzde yaşatılmaya devam edilmiş. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli yeri olan Hacı Bektaşi Veli, Abdal
Musa, Geyikli Baba gibi dervişlerin hikâyelerinde,
gösterdikleri kerametlerinde “geyik motifi” yer alır.
Özellikle Anadolu’da XII.-XVI. asırdaki Tarikat ve
Tekkelerde geliştirilen sanatta geyik figürü önemli
yer alır. Tokat Niksar’daki Çöreği Büyük Tekkesinin
portali üzerinde bir geyik kabartması vardır. Yine
Tokat’ta bulunan Şeyh Meknun Türbesinin iç duvarlarına çizilmiş ve bir derviş tarafından çekilen iki
geyik tasviri yer alır. Anadolu erenlerinden olan ve
Bektaşi tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş-ı Veli
koltuğunu altında bir geyikle tasvir edilmiştir (Karamamağaralı 1976:257).
Yazılı edebiyatımızda ise, daha çok mesnevi
tarzında yazılan hikâyelerin içerisinde geyikle ilgili
olanları vardır. Bunlardan biri, XII.-XIV yüzyılda yazılmış anonim bir tefsirde yer alan “ Hamza ve geyik”
hikayesidir (Aytaş 1999:163).
Bu gün bile Anadolu’nun pek çok yerinde anlatılan masal ve efsanelerde geyik motifi önemli yer tutar. Muğla yöresinde anlatılan “Anacık Babacık Tıntın Kabacık” adlı masalda geyik izinden su içen erkek
çocuk, geyiğe dönüşür ve kız kardeşini tehlikelerden
korur. Bu masalın anlatıldığı yöredeki bir dağın ismi
de “Sığın Dağı”dır.

Çizim 1. Geyik Motifi Çizimi (F. Tekçe’den)

topluluklar arasında ren geyiği ile ilgili bazı türeyiş
inanışları da yer almaktaydı. Bunlar Tanrı ile ilişkisi
olan birer dişi ilahe durumundaydılar. Çin kaynaklarında yer alan bilgilere göre Göktürk devrine ait
bir efsanede Göktürklerin atalarından bir bey sık sık
bir mağaraya giderek orada dişi bir deniz tanrısı ile
sevişirmiş. Bu ikisi arasındaki aşk devam ederken
günün birinde bu bey, bir sürek avı düzenlemiş. Av
sırasında askerleri idare eden komutanlarından birisi, önüne çıkan “ak geyiği” öldürmüş. Bundan sonra
sevgilisini yerinde bulamayan Göktürk Beyi, o geyiği öldüren komutanı cezalandırmış (Ögel 1998:569).
Ak’lık (beyaz) Altay Şamanizm’inde ilahelere mahsus
bir renk olarak görülürdü. Aslında ak sözcüğünün
anlamı temizlik, paklıktır. Aynı zamanda dişi geyikler
Göktürkler devrinde iyilik getiren kutsal bir hayvan
olarak da tasavvur edilmişlerdir (Ögel 1998:573).
Göktürk abidelerinde yer alan geyik ve geyik avı
ile ilgili bilgiler de geyiğin bir ongun olduğunu göstermekte. Çin kaynaklarında yer alan Göktürklerle
ilgili efsanelerden birinde geyik mukaddes bir hayvan olarak zikredilmekte (Esin 2003:206).Yine Göktürk Kağan soyunun “sığın geyik” ongunlarıyla ilgisinin olduğu Toharistan Yabgularına ait sikkelerde
de ortaya çıkarılmış. Göktürk Hakanlarından‘Tong
Yabgu’nun Talas yakınlarındaki ormanlarda evcilleştirilmiş “sığın geyikleri” olduğu; bunların boyunlarında çıngıraklarının bulunduğu bilgisi Çin kaynaklarında yer almaktadır (Esin 2003:207).
Cengiz Han’ın ataları ile ilgili bir efsanede ise,
Cengiz Han’ın atası Gök kurt ile karısı kızılımsı geyiktir. Bunların gökte doğduklarına inanılırdı (Ögel
1998:570).
Kırgızlarda geyik, totem gibi kabul edilirdi. Bazı
Kırgız şamanlar kendi koruyucu ruhlarının geyik ve
ak maral olduğuna inanırlar. Kırgızların Kozı Körpeş
Destanında geyik motifi yer alır (Atnur 2005:213).
Türk boylarında geyik, balan, bugı, bulan, bugu, sıgun, buğa, sığın, mıygak adlarıyla anılır. Kökü Mezolitik devre kadar inen geyik, şamanlara ait giysilerin,
Şamanist törenlerin, el sanatlarındaki muhtelif simgelerin ve Türk halk hikâye ve masallarında, inanışla-

Foto 1. Pazırık Halısı (Fuat Tekçe’den)
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Foto 2. Çift başlı Kartallı Halı (N.Görgünay Kırzıoğlu’ndan)

ayrıca boynuzlarıyla da güneşin ışıklarını temsil
eder. Çin kültüründe ise, zenginlik ifadesidir (Atnur
2005:217).
Kartal: Oğuz boylarının yirmi dört olduğu ve her
birinin bir kuş ongunu bulunduğu bilgisi yer almakta
ve her boy isminin manası ile birlikte ongun kuşlarının adları yer almaktadır (Uzun 1996:85).
Anadolu Selçukluları dönemine tarihlenen ve bu
gün Sieburg’da Apollinadi- Screin ‘de bulunan Sırmalı Diba kumaşın üzerinde çift başlı kartal figürü
yer alır. (Görgünay 2001:73)
Anadolu Türk halılarında kartal motifi 14. ve
15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlar(Aslanapa
1987:37). Kaynaklara hayvan figürlü halılar olarak giren bu halı grubunda kartallar değişik şekillerde resmedilmişlerdir. Kartal figürünün işlendiği en güzel
halı örnekleri, İtalyan ressamların tablolarında yer
alır. Ressamların yaptığı tablolarda yer alan bu halılarda kartallar, tek ve karşılıklı duran kartal şeklindedir. Ressam Nicolo di Buonacorsa’nın (Ölümü 1370)
yaptığı ve Londra National Galery’de sergilenen
“Meryem’in Evlenmesi” adlı tablosunda sekizgenlerin içine başları arkaya dönük olarak kartal figürleri
yerleştirilmiştir (Aslanapa 1987:50).
Erich Feigl koleksiyonunda bulunan Konya halısında, orta zemininde çift başlı kartal figürü yer almaktadır (Foto 3). Bu halıya benzer bir başka halı, ise
halı tüccarı Hakan Tazecan’ın koleksiyonunda yer almaktadır (Görgünay 2001:294) (Foto 4). Bu halılarla
benzerlik gösteren üçüncü halı ise Niğde müzesinde
bulunan kartal figürlü halıdır (Çelik 2002:47).

Geyik motifinin kullanıldığı en eski örnekler Pazırık Kurganlarından çıkarılan tekstil ürünleri üzerinde yer alır. Pazırık Halısında ise içteki kalın suyunda sıralanmış olarak resmedilen geyikler realist bir
üslûpla resmedilmişlerdir (Foto1-2). Geyikler burada çatallı boynuzlu ve benekli olarak işlenmişlerdir.
Aynı kurganlarından çıkarılan keçe örtüler üzerinde
yer alan geyikler de yine çatallı boynuzlu ve beneklidir. Keçeler üzerine aplike tekniğinde işlenmiş olan
bu geyik motifleri yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya uğramış şekilde resmedilmişlerdir Hunlar döneminden kalma olan bu buluntuları Rudenko MÖ. V
yüzyıla, Ghrisman ve Bussagli M.Ö 4-3. yüzyıla tarihlemişler. Nihayet bir çok araştırıcı ise M.Ö III yüzyıl
ile İsa’nın doğumu arasına tarihlemişlerdir (Aslanapa, 1987:10).
Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki dönemlerde süsleme tarzları değişmiş. Canlı resimleri
daha çok stilize edilerek resmedilmeye başlanmıştır.
Fustat’ta bulunan ve 14- 15. yüzyıllara tarihlendirilen
halı parçalarının orta zemin düzenlemesinde sırt sırta yerleştirilmiş dört ayaklı boynuzlu hayvan figürleri
geyiğe benzemektedir.
El Sanatlarımız içerisinde önemli yer tutan çok
amaçlı olarak kullanılan keselerde. (Aytaç: Sanat ve
İnsan sayı 2) ve işlemelerde geyik motifleri yer alır
(Barışta 2001: 83).
Türk kültüründe geyik, uzun ömürlülüğü, ölümsüzlük otunu yemesinden dolayı ölümsüzlüğü sembolize etmektedir. Dünya folklorunda ise çabukluğu,
hızlılığı, uzun ömürlülüğü, sevimliliği, sonbaharı,
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bir başlık görülmektedir. Kanatlarını iki yana açmış
cepheden gösterilmiş olan kartalın hem bir arma
hem hukuki bir sembol olduğu ifade edilmektedir
(Karamağaralı 1970:78). Uygurlar döneminde Kızıl
ve Hoço Budist mabetlerinde yer alan fresklerde çift
başlı yırtıcı kuş tasvirleri yer alır (Çoruhlu 1999:245).
Kartal figürü, M.Ö yüzyıllarda yakın şarkta, Sümer, Elam, Babilonya kültür eserlerinde de önemli
yer tutar. Roma ve Bizans’ta da kartal figürünün kullanıldığı bilinmektedir.
Anadolu Türk Sanatında XII. yüzyıldan itibaren
görülmeye başlayan kartal figürü, Konya kalesinin
kabartmalarında, Sivas Divriği Ulu Camisinin batı
kapısı üzerinde iyi ve sağlam kalmış örneklerdir.
Selçuklu Sultanlarından I. Alaaddin Keykubat’ın çift
başlı kartalı, arma olarak kullandığını döneminin
sikkelerinden anlayabiliyoruz (Parlar 2000:150) Sikkelerde yer alan aynı figürler, Beyşehir Gölü kenarındaki yazlık sarayının kazılarında ortaya çıkarılan çini
levhalar üzerinde de yer alır. Sarayın çini süslemelerinde pek çok realist üslupta resmedilmiş gerçek
hayvan figürleri ile mitolojik kaynaklı hayvan figürleri
yer almaktadır. Bunlardan birisi de çift başlı kartal
armasıdır. Bu armada yer alan kartal figürünün göğsünün üzerinde “es sultan” ibaresi yazılıdır (Önder
1985:17), (Arık 2000:78 ), (Foto 5).
Kartal motifi günümüzde Anadolu’nun pek çok
yerinde anlatılan masallarda yer alır. Bazı yörelerde ise kartal motifi, “karakuş” olarak geçer. Örneğin,
Muğla yöresindeki bir masalda yer altı dünyasında
çam ağacının başına yuva yapmış ve yavrulamış şekilde geçer. Yapılan bir iyiliğe iyilikle karşılık verdiğinden, iyiliğin simgesi durumundadır.
Kartal motifi, halılarımızda güç, kuvvet ve kudret
ve hâkimiyetin sembolü olmuştur. Halı ve kilimlerimizde realist olarak işlenmiş örneklerin yanı sıra
stilize edilmiş ve geometrikleştirilmiş örnekleri de
mevcuttur.
Hayat Ağacı: Hayat ağacıyla ilgili inanışlar ve
semboller tüm dünya kültürlerinde yer alır (Ergun
2008:147).
Türk kültüründe ise, hayat ağacı bütün inanışların kaynağı durumunda olup üç alemi birbirine bağlayan mitolojik bir motiftir. Doğum, hayat, ölüm ve
ölüm sonrasında devam eden yoldur. Ağaçla ilgili en
güzel efsaneler Orta Asya’da derlenmiştir.
Kırgızların Manas destanında, aksakallı ihtiyarın
çocuğa seslendiği ve Tanrıdan iyi haber getirdiği yer
bir kayın ağacının tepesidir (Ögel 1998: 96).
Yakutların Er-Sogotoh efsanesinde ise, hayat
ağacı ile ilgili çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu
unsurlardan biri dünyanın sarı göbeğinden çıkan
bir ağaç göğün yedinci katına uzanırdı. Cennet ise,
göğün yedinci katının üzerinde ve ortasında bulunuyordu (Ögel 1998:100) .

Foto 3. Çift başlı Kartallı Halı (N.Görgünay Kırzıoğlu’ndan)

Türk kültürünün en eski çağlarından itibaren kartal motifinin varlığını izleyebiliyoruz. Gerek destanlarda gerek masallarda gerekse çeşitli mimari eserlerde, heykellerde el sanatlarının çeşitli alanlarında
kartal motifinin tek ve çift başlı olarak sıkça işlendiğini görüyoruz.
Altaylarda Telüt Türkleri efsanelerinde, merküt
soyundan gelen bir boy vardı. Bunlara göre merküt,
efsanevi ve kutsal bir “Gök kuşu” idi. Bu kuş o kadar
büyüktü ki sol kanadını ayı, sağ kanadı güneşi kaplıyordu. Kuşların hükümdarı sayılan kartal dünya ağacının tepesinde tünemiş olarak tasavvur ediliyordu
(Ögel 1998:599). Aynı zamanda Gök tanrının da sembolü idi. Bilhassa Şamanist Türk mitolojisinde bu
hususa işaret eden çeşitli unsurlar bulunmaktadır.
Hunlar dönemine ait Pazırık Kurganlarından çıkarılan keçeden yapılmış eyer örtüleri üzerinde kartalın çift tırnaklı hayvanları öldürüşünü gösteren tasvirler yer alır (Tekçe 1993:11) .
M.S 7.yüzyılda yapılan Göktürk anıtlarından Kültigin heykelinin başında kartal kabartması bulunan
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Foto 4. Çift Başlı Kartal Motifili Çini (R.Arık’tan)

Türk tarihinin her döneminde ağaç, saygı görmüş ve hayranlık uyandırmıştı. Özellikle yaşlı geniş
gövdeli yüksek tepeli ağaçların yanlarından geçen
insanlar, bu ağaçların önlerinde diz çökerek onlara
saygılarını sunarlardı. Yakutlar ulu ağaçlara bir armağan vermeden önünden geçmezlerdi. Bu gün bile
Anadolu’nun pek çok yerinde “kutsal ağaç kültü” hâlâ
yaşamaktadır.
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Türklerin ongun hayvanlardan sonra en çok kullandıkları motiflerden biri hayat ağacıdır. Piktogram
olarak en çok değer verilen bitkisel karakterli motiftir. (Gülensoy 1989:50)
Türk destanlarının pek çok yerinde yer alan ‘hayat
ağacı’ Altay mitolojisine göre gökyüzüne yükselen
çok büyük bir çam ağacıydı. Gökleri delip çıkan bu
ağacın tepesinde Tanrı Bay Tigen otururdu. Şaman
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Foto 5. Hayat Ağaçlı Halı(Marby Halısı) Kültür Bakanlığı, Halı Katolog 4, Model Kodu:0435

lıların (özellikle insanların) üç âlemdeki işlerini düzenler. Hem dünyanın düzenini sağlar, hem de içinde bulunduğu topluma ortak bir bağ, dayanışma ve
yakınlık sağlar. Hayat ağacının temel vasfı ise, ebedi
canlılıktır (Ergun 2004:145).
Hayat ağacı aynı zamanda ölümün de sembolüdür. Türk inancında beden ölür ama, ruh ölmez.
Hayat ağacı ruha, yukarı ya da aşağı gideceği yolu
gösterir.
Osmanlı Türklerinin inancına göre ise, hayat
ağacının dünyadaki insan sayısı kadar yaprağı vardır.
Her yaprağın üzerinde bir insanın kaderi yazılı olduğuna ve o yaprak düştüğünde o insanın öleceğine
inanılırdı (Ergun 2004:147). Yine, Osmanlı dönemi
Türk kültüründe “Hayat Ağacı” aynı zamanda güç ve
iktidar sembolüdür. “Devletlû kaba ağaç” deyimiyle
sembolize edilmiştir. Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü kendi göbeğinden çıkan bir ağacın tüm dünyayı
sarması, Osman Bey’in devletinin, dünya hâkimiyeti
kuracağına yorumlanmıştır.
Zerdüşt inancında ise ağaç, sağlık ve şifa sembolüdür (Beksaç 1988:66).
Bu gün Anadolu’nu pek çok yerinde ağaçla ilgili
inanışlar devam etmektedir. Özellikle subaşlarındaki
ve yüksek dağ tepelerindeki ‘ulu ağaç’lar halk tarafından kutsal sayılır
Türk sanatının her devrinde ve her kolunda karşımıza çıkan hayat ağacı en çok işlenen motiftir. Mi-

davullarında bu ağacın kökleri dünyada değil daha
çok göğün başladığı yerden itibaren gösteriliyordu.
Altay yaratılış destanlarında anlatıldığı üzere bu
ağacın dokuz dalı bulunuyor. Bu ağaca aynı zamanda
“gök ağacı” da deniyordu. Bu ağaçlar genellikle gökteki bir dağ veya tepe üzerinde yer alıyor, bir yanında ay, diğer yanında güneş yer alıyordu (Gülensoy
1989:50).
Sibirya’da yaşayan Abakan Tatarlarında bu görüş
biraz daha değişmiş şekildedir. Onlara göre dünyanın ortasında göklere kadar yükselen demir bir dağ
vardı. Bu dağın üzerinde yedi dallı bir kayın ağacı
bulunduğuna, bu ağacın dokuz dalının altından dokuz insanın yaratıldığına, dokuz insandan da dokuz
oymağın türediğine inanılmaktadır.
Uygurların türeyiş destanında da atalarını türediği ağacın köklerinden kaynayan otuz su kaynağının
bulunduğu yerden otuz oymak meydana gelişi yer
alır (Ergun 2004:147).
Hayat ağacı inancı tüm dünya kültürlerinde en
yaygın inançlardan biridir. Aynı zamanda, ağaç kültüyle ilgili tüm inançların kökeninde “hayat ağacı”
kültü yatmaktadır. Gözle görülen çeşitli vasıfları ile
gerçekçi bir saygı gören ağaç, aynı zamanda mitolojik bir sembol olarak birçok mucizeyi gerçekleştirir. O, öncelikle hayat bahşeder ve üç âlemi birbirine bağlar. Kabile toplumunun bütünlüğünü temsil
eder. Bir başka deyişle bu olağanüstü ağaç hem can-
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Foto 6. Hayat Ağacı Motifli Kuşlu Çini (R.Arık’tan)

kizgenin içinde bir ağacın iki yanında yüz yüze durmuş
kuş figürleri yer alır (Foto 6). Bu tip kompozisyona
sahip çini levhalar Kubad Abad Sarayı çinilerinde bol
miktarda vardır. Bazen kuşlar sırt sırta durmuş, bazen
de başlarını geriye dönmüş şekilde bazen de yüz yüze
resmedilmişlerdir (Foto 7). (Arık 2000:799). Aynı tür
kompozisyonu içeren halı parçaları Fustat’da bulunmuştur. Bu halılar da XV. yüzyıla tarihlendirilmektedir.Yine bir başka sağlam kalabilmiş halı örneği Türk
İslam eserleri müzesinde sergilenen Sivrihisar Camiinde bulunup müzeye intikal ettirilen halıdır.
Hayat ağacı motifi tüm yöresel halı ve kilimlerimizin orta zemin süslemesinde yer alır. Milas halılarında ise bu motif, orta zeminde bazen tütün yaprağı
(Foto 8.), bazen buğday başağı, (Foto 9. mod. kod.
0153- )Tek taraflı boğumlu mihraplı Milas halılarında mihrap tepesinden yükselir .Hayat Ağacı motifi,
tüm yöresel halı ve kilimlerimizde en sık kullanılan
ortak motiflerden biridir.
Halı ve kilimlerimizde yer alan bu motif, ölümsüzlüğü, ebedi cenneti, soyun ve hayatın devamlılığını simgelemektedir. Halk arasında soy kavramı, soy
ağacı veya soy kütüğü şeklinde ifade edilmektedir.

mari eserlerin taş kabartmalarında (Erzurum Çifte
Minareli Medrese portali) Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından I.Alaaddin Keykubat’ın, Kubad Abad Sarayı çini levhalarında stilize şekilde Hayat ağacı motifleri yer alır. Bu stilize edilmiş bitki motifinin yanında çeşitli şekillerde resmedilmiş kuş figürleri yer alır
(Arık 2000:93). Meyveli ve yapraklı hayat ağacı motiflerini, Gönül Öney’in ebedi cennet simgesi olarak
yorumladığı bilgisi yer almaktadır (Arık 2000:174).
Osmanlı Dönemi çini örneklerinde ise bahar dalı
şeklinde yer alır.Buna en güzel örnek, Topkapı Sarayı
sünnet odası çinileridir. (Aslanapa 1984:327). mezar
taşlarında ve minyatürlerde de hayat ağacı motifi yer
alır Varka ve Gülşah yazmasındaki 28. resim buna örnek verilebilir) (İnal 1995:res. 28), ahşaptan yapılmış
eserlerde geleneksel Milas ev kapılarında ve Milas
halılarında çeşitli şekillerde işlenmişlerdir.
Hayat ağacı Motifinin işlendiği en eski tarihli halı
örnekleri 14. ve 15. yüzyıla tarihlendirilen hayvan figürlü halılarda görülmektedir. Bu güne ulaşmış ve
sağlam kalabilmiş en güzel örnek ‘Marby Halısı’ olarak adlandırılan halıdır. Bu halının zemini iki dikdörtgen panel şeklinde olup ortasında sekizgen ve bu se-
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Foto 7. Tütünlü Milas Halısı, Hayat Ağacı Motifli, Model Kodu:0123

Foto 8. Milas Halısı, Hayat Ağacı Motifli, Model kodu:0153
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Foto 9. Ejder Motifli Halı Kültür Bakanlığı Katalog 1, Model Kodu:009

yeşile denk gelen gök renginin ve ağacın simgesi idi.
Türk Budist mabetlerinde gök gürültüsü ve yağmurun simgesi sayılıyordu.
Ejder figürü, Orta Asya’da dünyanın dönmesini
sağlayan gece ve gündüzün oluşumunda, mevsimlerin değişiminde, kötülük, sağlık, kahramanlık sembolü olarak kullanılmıştır. Orta Asya ve Anadolu’da
ejder çift veya çift başlı olarak resmedilmiştir. Mimari yapılarda mezar taşlarında şifahanelerde, kapı tokmaklarında küçük ev eşyalarında, halı ve kilimlerde
en fazla kullanılan motiflerdendir.
Türk halı sanatında 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan ejder motifi, halıların bordürlerinde,
mihraplarında, mihrap kemerlerinde, ayetliklerde,
orta zeminde kullanılmıştır (Foto 10). Osmanlı dönemi XVII. yüzyıl Beyaz zeminli veya Post zeminli
Uşak Halılarının bordürlerinde (Foto 11.) Çin bulutu şeklinde olup, motif orta yerinden düğüm yapmış
şekilde işlenmiştir.Kömürcü Kula halılarında ise
XVIII-XIX yüzyıl örneklerinde ejder motifi işlenmeye başlamıştır.Ayetliğin olmadığı halılarda çift başlı ve iki yöne doğru hareket eder şekilde ve başları
lale şeklindedir. (Foto 12.) Günümüz Kula halılarında bordürlerinde ve halının orta zemininde eşkenar
dörtgen şeklindeki göbeğin iki yanında yer alır. (Deniz 1998:104)
Kırşehir halılarında sandık diye tabir edilen dikdörtgen çerçeveler içinde yer alır.Buradaki ejder motifler “S” şeklinde olup enine yerleştirilmiştir.

Ejder: Efsanevi bir hayvan olan ejder yer ve gök
ejderi olarak iki cinse ayrılıyordu. Tasavvurlara göre
ilkbahar geldiğinde yer ejderi yerin altından yukarı
doğru çıkarak “kök-luu” denilen gök ejderinin özelliklerine sahip olur. Kanatları, boynuzları pulları ile
değişimi tamamladıktan sonra bulutların arasında
uçmaya başlar. Yağmurun yağmasına o sebep olur.
(Çoruhlu 1993:243)
Hun Hükümdarları döneminde yüksek dağların
zirvesindeki pınar veya göllerin sularında gök ejderlerinin belirdiğine dair bilgiler rivayet ediliyordu.
Ejder, Çinlilerde ve İç Asya kavimlerinde gök tanrısı
ve semavi inançlarla ilgili kullanılan sembollerden
birisiydi. Ayrıca Hun hükümdarlarının gök ibadetine
ejder ayini deniyordu. (Esin 1982:237)
Göktürk Kağanları da yılın en uzun günlerinde
muhtemelen aynı yerde Temir ırmağının çıktığı yerde
gök ayini icra ediyorlardı. Tengri Dağı Çince kaynaklarda kutsal olarak tanımlanmakta idi. Çin kaynaklarında
yer alan bu törenlerle ilgili bilgilerde Göktürk Kağanın
bir halı üzerinde havaya kaldırılıp, güneşi temsil eden
ve göğü simgeleyen otağın çevresinde dokuz kere
döndürüldüğü ifade edilmektedir (Esin 2006: 35)
Çift ejder eski Türklerde gök kubbenin sembolü
idi. Çünkü tasavvurlara göre gök çarkını bir çift ejder
çeviriyordu. (Çoruhlu 1993: 247) Eski Türkçe metinlerde büke, evren, luu, nek, kök-luu, obırga ,acırga,
indel, endeks isimleriyle bilinir. (Deniz 1996:89) Çin
ve Uygur kozmolojisinde doğunun, baharın, mavi ve
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Foto 10. Beyaz zeminli Uşak Halısı (Ejder motifli), Model kodu: 188

Anadolu’da ejder motifinin farklı bir ifadesi ise
yılan motifidir. Büyük yılana halk arasında evren de
denir. Yılan, daha çok gerçek olarak tasavvur edildiğinden, insanların korktuğu hayvanlardan biridir.
İnsanlar korktukları ve kendilerine zarar veren bu
hayvanı çeşitli şekillerde halı ve kilimlere ve pek çok
kullanım eşyasına işlemişlerdir. Ayvacık yöresi halılarında ise XIX. yüzyıl örneklerinde halının kenar
bordürlerinde görülür.
Milas Halılarında ise halının orta zemininde kıvrım şeklinde yer alır. Bu tür halılara yörede Yılanlı
Milas denilmektedir. (Deniz 1998:104) .)Anlatılan bir
hikâyede yöreye yerleşen bir beyin uzun zamandır
hasretini çektiği bir erkek çocuğu dünyaya gelir. İki
ağaç arasına asılan beşikte çocuk uyurken yılan sokar ve çocuk ölür. Çocuğu ölen anne, üzerinde yılan
motifi bulunan bir halı dokur. Dokuduğu bu halıyı
kapı önüne serer. Kapıdan her giriş çıkışında yılanın
üstüne basarak yılandan çocuğunun intikamını alır
(Foto 13). Milas geleneksel evlerinden olan ve 19.
yüzyıla tarihlenen Hacı Kadı evinin tavan göbeğin-

Foto 11. Kula Halısı (Ejderli), Model Kodu: 0126
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Foto 12. Yılanlı Milas halısı (Akgül Halı)
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Foto 13. Milas Hacı Kadı Evi Tavan Göbeği Yılanlı Repredüksüyon Çalışması( Muğla Ünv. Milas Sıtkı Koçman M. Y.O. Restorasyon Programı)

de her köşede çifter yılan motifi yer alır. Yöresinde
“Yılanın başı küçükken ezilir” atasözü kötülüklerden
kurtulmayla ilgilidir.
Anadolu dışındaki Türk boylarına ait halılarda
da ejder figürleri yer alır. Azerbaycan halılarında ejder figürü, 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlar
ve iyi kuvvetleri temsil ettiğine inanılır. (Esedova
2008:517)
Muğla ili Ula ilçesi Sarayyanı Köyü’nde seyrek
dokumalı cicimlerde kullanılan kıvrımlı yanışa yörede dolaşa denmektedir. Dolaşa ismi yörede “yılan”
anlamında kullanılmaktadır. Yine bu köye yakın olan
Örnek köyün eski ismi Dolaşa’dır. İnsanlar kendilerine zarar vereceğine inandığı varlıkların ismini olarak
kullanmak istemezler.Yılana tehlikesinden uzak olmak için “dolaşa”, cini “üç harfli” olarak ifade ederler.

sanatında, halk işlemelerinde minyatürlerde, Türk
destanlarında, efsanelerinde, masallarında, yazılı
edebiyat eserlerinde ve süsleme sanatlarında kullanılmış olması kültür bütünlüğümüzün İfadesidir.
Araştırılan dört motif bu görüşü doğrulamakta.Halı
yüzeyinde yer alan her motif bir veya birden çok anlam içermekte.Sanki geçmişten günümüze yazılmış
sır dolu bir sözleşme gibidir. Motifler incelendiğinde
zamanla bazı değişmelere uğradığı gözlenebilmektedir. Örneğin İslamiyet öncesi döneme ait olan Pazrık
Halısında hayvan motifleri realist olarak işlenirken
İslami dönemde motiflerin stilize edilerek kullanıldığını görüyoruz. İslam inancında özellikle ibadet
amaçlı yapılan camilerin içini tefriş etmede kullanılan halılarda motifler soyut veya bitkisel karakterlidir.Her iki dönemde mitoljik kaynaklı motifleri
kullanılması düşünce dünyasını aynı olduğunu, manaların döneme göre mâna kazandığını görüyoruz.
Örneğin Geyik kutsal bir av hayvanı ve ongun iken
İslami dönemde yol göstericidir Kartal güç kuvvet
ve bağımsızlık simgesi olmasının yanı sıra göklerin
ve yerin hakimi, adaletin temsilcisidir. Ejder yer altı
dünyasının hâkimi, kötülüklerin engelleyicisi, ma-

2. Değerlendirme ve Sonuç:

Halı ve kilimlerimizin yüzeylerini süsleyen motifler,
sadece bir şekilden ibaret olmayıp, kültürümüzün en
eski çağlardan başlayarak günümüze kadar yaşatılmış mana yüklü sembolleridir. Halı ve kilimlerimizde
yer alan motiflerin Mimari eserlerimizde kabartma
şeklinde, çini levhalarda, ahşap süslemelerinde hat

50

arış

VIII/2012

Some Mythology – Origined Motifs in the Art of Turkish Carpets
Nursel BALCI

betlerin koruyucusudur.Hayat ağacı hem İslamiyet
öncesinde hem de İslami dönemde üç alemin birbirine bağlantısını ifade etmektedir.Halılarımızdaki bu
motiflerbazı değişiklikler geçirmiş olsa da günümüze
kadar yaşatılması geçmişle olan bağın kuvvetliliğini
ifade etmesi açısından önemlidir.Türk Dünyasının
halı ve kilimlerini incelediğimizde bu motiflerin,
ortak motif olduğunu görüyoruz. Günümüz halılarında var olan bu motifler, çok çeşitli coğrafyalarda
yaşayan Türk milletin kültür bütünlüğü açısından
da önemlidir.. motiflerin halı ve kilimlerimizde yer
alması halı ve kilimlerimizin anlatım dilinin zenginliğini ifade eder.Halıların yüzeyinde yer alan her motifin anlamı çıkartılarak o halının anlatım dili ortaya
konabilir.Bu yöntemle her halının ayrı bir öyküsü ortaya çıkarılabilir.Bu yöntemle halılarımızın daha iyi
tanıtılması sağlanabilir.
Türk sanatının en eski çağlarından bu güne kadar
meydana getirilmiş tüm sanat eserleri incelenerek
benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmalıdır.
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Flat Weavings Indentified During the Surface Analyses
at the Province of Çankırı (City Center)
tik özellikleri, dokuma tekniği ve işçilik olarak
dikkat çekmektedir. Bu dokuma örneklerine
Anadolu’nun farklı bölgelerinde özellikle, Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Sivas gibi
merkezlerde sıkça rastlanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaygı, El Dokuma, Düz Dokuma, Geleneksel, Çankırı.

ÖZET
Geleneksel el dokuma yaygıları ev ve cami gibi
mekânlarda yer sergisi ya da çeyiz sandığı ve
yüklüklerde yoğun bir kullanım malzemesi idi.
Geçtiğimiz yüzyıla kadar Çankırı, bölge için
önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur.
Tarihi ev, konak, cami ve bunların içerisindeki etnografik malzemeler derin bir kültürün izi üzerinde olunduğunu doğrulamaktadır. Bugün Çankırı
Belediyesi Prof. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları
Merkezi’nde bu bölge ile ilgili belgeler, el yazmaları, çeşitli hat levhalarının yanı sıra, çok sayıda
el dokuma yaygıları da bünyesinde barındırmaktadır.
Çankırı merkezinde yapılan alan araştırması sırasında tespit edilen düz dokuma yaygıların 200-250 yıl öncesine ait oldukları tahmin
edilmektedir. Bu ürünlerde kullanılan malzeme tamamen yündür. Ancak, yakın tarihli örneklerde kısmi olarak sentetik ip ve boyalar
kullanılmıştır.
Çankırı merkezindeki kilimler, çevre ilçelerdeki dokuma merkezleri ile aynı kompozisyon
sağlamlığına ve karakteristik özelliğe sahiptir.
Bu tip dokumalarda Sivas ve Kırşehir yörelerinin
ağırlıklı olarak etkisi görülmektedir.
Eski konaklarda kullanılan göbekli kilimler,
karışık teknikli motifleri yatay ve dikey eksende
gelişen kompozisyonlu dokumalar, karakteris-

*

ABSTRACT
The traditional hand-woven mats were frequently
used in homes and mosques, or hope chest and
cabinets.
Until the past century, Çankırı had been
an important cultural and trade center for the
region. Historic houses, mansions, mosques,
confirm the existence of a deep ethnographic
culture. Today Çankırı Municipality Prof.Dr. Rıfkı
Kamil Urga Research Center houses documents,
manuscripts, as well as a variety of line boards,
and also incorporates a large number of handwoven mats. During field research in Çankırı flatwoven mats of 200-250 years have been found.
Their material is wool. However, in recent
examples synthetic yarns and dyes are partly
used. Rugs of central Çankırı show similar
character with the neighboring settlements. This
type of influence can be seen mainly in regions
in Kırşehir, Sivas and weavings.
Mixed media compositions and evolving
patterns of horizontal and vertical axes were used
in the old dwellings. The characteristic features
attracting attention are weaving technique and

Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, 31040 - Antakya / HATAY,
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pahada değerli olan ürünlerin İstanbul’a ve oradan
da Avrupa’ya taşınmasını kolaylaştırmış olduğunu
düşünmekteyiz. Öyle ki, 1800’lü yıllardan itibaren
Çankırı ve çevresinde Ermeni tüccarlar birçok ticaret
kolunda olduğu gibi dokuma ve hammaddeleri alanında da etkili olmuş, bu ürünler iştahlarını kabartmıştır. Ne yazık ki, bulundukları yerlerde yerleşmeyi
pek düşünmeyen özellikle Ermeni tüccarlar, bu dönemlerde batılı sermayedarlarına kaynak aktarmayı
bir marifet saymışlardır.
Geçtiğimiz yüzyıla kadar Çankırı ve çevresinin
bölge için önemli bir kültür ve ticaret merkezi olması, beraberinde geleneksel mimari yapılanma ve
sanatlarla ilgili zengin bir mirası da arkasında bırakmasına vesile olmuştur. Bugün Çankırı Belediyesi
Prof. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi’ndeki
belgeler, el yazmaları, çeşitli hat levhaları yanı sıra,
bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz tarihi ev,
konak, cami ve bunların içerisindeki etnografik malzemeler derin bir kültürün izi üzerinde olunduğunu
doğrulamaktadır.
İncelemelerimiz sırasında yöredeki düz (kilim, zili
dokuma teknikli) dokumaların halılardan daha fazla
sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bu yüksek oran daha
çok Akdeniz, Ege gibi sıcak bölgelerde görülürken,
Çankırı’da farklı çıkmıştır. Bunun sebebi pahada değerli halıların tüccarlar tarafından taşınmış olmasıdır. Düz dokumalar katlanıp az yer tutması nedeni
ile sandık ve dolap gibi gözden uzak yerlerde saklanabilmektedir. Cami gibi yerlerde ise halıların yerle
olan temasını kesmek için arada kullanıldığından bu
dokumaların korunduğu tahmin edilmektedir.
Çankırı merkez ilçede kilimlerin çevre ilçelerdeki
dokuma merkezleri ile aynı kompozisyon sağlamlığına ve karakteristik özelliğe sahiptir. Kilimlerde Sivas
ve Kırşehir yörelerinin ağırlıklı olarak etkisi görülmektedir. Dikkat çeken daha önemli bir konu ise bölgeye bir hayli uzak olan Toros Dağlarındaki Yörüklere
ve yerleşik hayata geçmiş Türkmenlere ait düz dokumaların temel kompozisyon ve motif örneklerinin
Çankırı ve çevresinde aynı orijinallikte bulunması ve
korunmasıdır. Bu durumda iki sorunla karşılaşılmaktadır.
Birincisi; Çankırı merkezdeki düz dokuma yaygılar Anadolu’nun güneyindeki Toros Dağları civarından taşıma yoluyla mı bu bölgeye gelmişti? Yoksa,
bu ürünler bu bölgeye mi aitti?
Birinci sorunun yanıtı olarak; Çankırı merkez,
Kurşunlu, Yapraklı, Atkaracalar, Ilgaz ve Bayramören ilçelerinde (Harita 1.)2 2006 yılından beri yapı-

craftsmanship. This weaving technique is seen
in many regions of Anatolia; especially in Konya,
Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir and Sivas.
Keywords: Beam, Hand Weaving, Straight
Weaving, Traditional, Çankırı.

1. Giriş

Çankırı çevresindeki birçok ilçe ile birlikte
Anadolu’da Türkleşen ilk bölgelerden biri olarak
Osmanlı Dönemi’nde Kengiri ismi ile anılan bir sancaktı (Uslu 2005: 432). Bölgede tarih içerisinde çeşitli aşiret, oymak ve cemaatler ikamet etmişlerdir.
Başbakanlık arşivlerinden öğrenildiği kadarıyla bu
bölgede; “Yılanlı (Yılanlu), Yazır (Yazırlu), DemirciDemirciler (Demircilü benam Karlulu), Kazancılar ve
Kürdler / Kurdlar (nam-ı diğer Hacıbeğ, nam-ı diğer
Murtana) aşiretleri iskân etmektedir (Türkay 2001:
658, 272, 95, 482).
Çankırı ve çevresinde çok sayıda medrese ve
mektebin bulunması yörenin eğitim düzeyini, vakıf
geleneğinin Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşması
ise kültür zengini bir yerleşim merkezi olduğuna işaret etmektedir.
Çankırı yöresinde tarih içerisinde halkın panayırlar yoluyla ürünlerini satma ve ihtiyaçlarını karşılayacakları ortam buldukları, buralarda çeşitli tekstil ve
el dokuma malzemelerinin de ticaretinin yapıldığı bilinmektedir. Her yıl eylül ayında kurulan panayırlar ve
burada faaliyete geçen dükkân ve çarşılar aracılığı ile
halka hizmet verilmekteydi. “Manifaturacılar Arastası,
Bağdat Çarşısı, Acem Çarşısı ve At Panayırı” isimleri ile
anılan yerlerde çeşitli malların takası, hemen hemen
her türde eşyanın para ile satışının yapılmaktaydı.
Çankırı ve çevresindeki hayvan, buğday ve tiftik
pazarlarının kurulması özellikle hayvancılıkla ilgili
ürünlerin ortaya çıkışında önemli bir etken olmuştur. Ancak, Ankara ve İstanbul güzergâhına açılan
çevre yolları ile ulaşım kolaylaşmış, tüccarlar artık
bu panayırlara ve pazarlara uğramaz olmuşlardır.
Geleneksel el dokuma yaygıları ev ve cami gibi
mekânlarda yer sergisi ya da çeyiz sandığı ve yüklüklerde yoğun bir kullanım malzemesi idi. Bu yaygılar
ticaret sektörünün listesine girmemesine rağmen,
yakın zamana kadar değerli ev eşyaları arasında yer
aldığı bilinmektedir. Tarihi Selçuklu kervanyolunun1 Çankırı, Korgun ve Kurşunlu merkezinden geçiyor oluşu, halı-kilim gibi taşınabilen yükte hafif
1

Bkz.: A. Ali Bayhan, Fikri Salman, Adem Çelik, “Çankırı / Korgun
- Kurşunlu Kervan Yolu Üzerine Tespitler” Sanat Dergisi (Hakemli),
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, S. 10, Erzurum,
2006, s. 4–17.
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Bkz.: A.Ali Bayhan, Fikri Salman, Adem Çelik, Tarihi ve Kültürel
Değerleri İle Kurşunlu, Kurşunlu Kaymakamlığı Yay., Çankırı, Aralık
2007, 174 s.,; A.Ali Bayhan, Fikri Salman, Adem Çelik, Tarihi ve
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Harita 1. Çankırı ve ilçeleri.

lan alan araştırmaları sırasında yoğun bir şekilde
tespit edilen düz dokumaların çok geniş bir alanda
olması, taşıma yoluyla gelemeyeceğini göstermektedir. Bir şekilde gelmiş olsa dahi farklı zamanlara
tarihlenen dokumaların modellerinde erimelerin
olmadığını, bilakis çok sağlam bir gelenekle ustaca
dokunmuş olduğu bizzat yerinde tespit edilmiştir.
Zira Anadolu’nun bir merkezinden farklı bölgelere
yayılan dokuma örneklerinin erimeye maruz kaldığı
ya da zaman içerisinde o yöreye ait örneklerle birlikte yorumlanarak gerçek kimliğinden uzaklaştığını
görülmektedir.
Kilim gibi yaygılarda dokuma yüzeyinin oluşturulması sırasında teknik olarak iki iplik sistemi kullanılmaktadır. Bu teknik enine ve boyuna gelişen
geometrik karakterli motiflere izin vermektedir. Düz
dokumalar halıdaki üç iplik sistemindeki dokuma
tekniğinden daha sağlam bir geleneği yansıtma şansına sahiptir. Bu nedenle halı dokumaları üzerinde
erime ve yöresel yorum farklılıklarını daha net gösterebileceğimizi düşündüğümüzden Foto 1-7.’deki
örneklerle vurguyu artırmak istedik.
Yukarıdaki yolluk ölçülerindeki el dokumalarından Foto 1.’de Gaziantep Yöresine ait orijinal dokumalar 4/5 göbekten oluşan geometrik karakterlidir.
Foto 2.’deki dokuma Niğde Yöresine ait bir örnektir.
Dokuma merkezinden uzaklaştıkça kompozisyonun
sığlaştığı, motiflerin yorum gücünü yitirerek erimeye
başladığı gözlenmektedir.
Kapadokya Yöresine ait “leblebili göbekli halı”
modelinin Çankırı ve çevresinde yöresel renklere büründüğü gözlenmektedir (Foto 3). Aynı model Foto
4.’de Ağrı yöresine ait renklerle yorumlandığı gibi

Foto 1. Sedir halısı, Gaziantep, XIX.yy. (T.H.Carpets’den).

erimelerden dolayı orijinalinden motif olarak büyük
oranda uzaklaşmıştır.
Foto 5.’de Konya’ya ait orijinal bir “balta/baltalı
motifli halı” yer almaktadır. Muğla, Çankırı, Doğubayazıt ve Ağrı’da dokunmuş halılarda yöresel renk ve
kompozisyonlar içerisinde motiflerin değişim geçirdiğini çok rahatlıkla izlemekteyiz (Foto 6-7).
İkinci sorunun cevabını sağlıklı olarak cevaplayabilmek için Anadolu’nun kuzey ve güney kesimlerindeki tarihi yolları ve başlangıç noktalarını izlemek gerekmektedir. Söz konusu iki güzergâhtan
ilki; Anadolu’nun kuzeyinde Kelkit Çayı, Tokat3,
Çorum, Çankırı, Korgun ve Kurşunlu’nun merkezinden geçen Çankırı / Kastamonu, Ankara, Polatlı
güzergâhından Balıkesir bölgesine, Safranbolu ve
Bolu güzergâhından ise İstanbul’a kadar uzanan ta-

Kültürel Değerleri İle Yapraklı, Yapraklı Belediyesi Kültür Yay., Yapraklı, 2009, 134 s.; Adem Çelik A.Ali Bayhan, Fikri Salman, “İç
Anadolu Bölgesi’ndeki Geleneksel El Dokuma (Kilim) Merkezleri İle Eş Zamanlı Varlığını Sürdüren Bir Yöre: Kurşunlu (Çankırı)”, Çankırı Araştırmaları Dergisi (Hakemli), Y. 2, S. 2, Ağustos,
2007, s.265-273.

3

54

Bkz.: Adem ÇELİK, “Niksar (Tokat)’daki Tarihi Konak ve Evlerde
Yaygın Olarak Kullanılan Zili Teknikli Düz Dokumalar”, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
(21-23 Nisan 2005, Erzurum), Erzurum, 2006, s.149-158.
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Foto 3. Kurşunlu/Çankırı Halısı (Orj. 2007).

Foto 2. Yolluk Halısı, Kemerhisar-Bor/Niğde (Orj. 2002).

2005 yılında restore edilerek bir kültür merkezi
haline getirilen Çankırı Belediyesi Prof. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi çok sayıda el dokuma
yaygı, merkez ve çevre ilçelerden bedeli ödenerek
toplanmış ve korumaya alınmıştır.
Araştırma Merkezinin yanı sıra, Çankırı’nın merkezindeki; Yarenevi, Şeyh Hilmi Astarlı Evi, Şeyh Kasım
Türbe ve Camii, Karataş Camii, İmaret Camii, Çivitçioğlu Medresesi, Çankırı Müzesi ve özel koleksiyonlardaki etnografik malzemeleri bulundurabilecek tüm
mekânlar taranmıştır.
Bu taramalar sırasında elde edilen düz dokumaların yaklaşık olarak 200-250 yıllık geçmişe sahip
oldukları tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda düz
dokuma yaygıları; malzeme, dokuma tekniği, kompozisyon, motif ve renk özellikleri göz önünde bulundurularak tasnif edilebilir.
Eski konaklarda tespit edilen düz dokumalar;
göbekli kilimler ve karışık teknikli, motifleri yatay ve dikey
eksende gelişen kompozisyonlu dokumalar, karakteristik

rihi kervanyolu takip etmektedir. Anadolu’nun güneyinde Toros Dağlarının uzandığı Kahramanmaraş,
Aladağlar, Bolkar Dağları, Silifke, Mut, Alanya, Antalya güzergâhından Muğla ve çevresine doğru uzanan
yol ile Çamardı, Karaman, Ermenek, Isparta, Burdur
güzergâhından Aydın ve çevresine doğru yayılmıştır.
Bu yol boyunca Yörükler kışlık ve yazlık olarak yaşam
alanlarını oluşturmuşlar ve bu bölgelerde el dokuma
ürünlerini vermişlerdir. Bu bölgenin özellikle doğu
ve orta kısımlarında Yörükler “Aydınlı” ismi ile anılmaktadır.
Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden kavimler arasında 24 Oğuz Boyuna rastlanmaktadır. Bunlar da
Anadolu’nun coğrafyasının izin verdiği şekliyle batı
kesimlere doğru göç yolları oluşturmuşlardır. Kuzey
ve güneydeki yollar bunların en önemlisidir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, gelenek yüzyıllar boyunca
değişim değil, Çankırı örneğinde de görüldüğü üzere
gelişim göstermekte ve aynı eksende köklü ürünler
vermektedir.
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Foto 4. Ağrı Halısı (Orj. 2005).

Foto 5. İplikçi Camii, Konya (B.KARAMAĞARALI’DAN).

Foto 6. Kurşunlu/Çankırı (Orj.2006).
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Foto 7. Karabulak Köyü-Doğubayazıt (Orj.2003).

Foto 8. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 9. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

limler genellikle, ilikli kilim tekniğine sahiptir (Deniz
1994a: 74). Günümüzde bu örneklerin yaygın olarak
dokunduğu merkezler arasında, Çankırı, Kurşunlu,
Yapraklı, Sungurlu (Çorum), Tokat, Sivas ve Kayseri
vs. gibi merkezleri saymak mümkündür (Deniz 1990a:
75) (Foto 10-14).

özellikleri, dokuma tekniği ve işçilik olarak dikkat
çekmektedir. Bu tipteki örneklere Anadolu’nun farklı
bölgelerinde özellikle, Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Sivas gibi merkezlerinde sıkça rastlanılmaktadır.
Kullanılan malzemesi tamamen yün olan düz
dokumaların yakın tarihli örneklerinde sentetik
boya kullanılmıştır. Çankırı ve çevresindeki düz el
dokumalarının İç Anadolu Bölgesi’ndeki dokuma
merkezlerinde kullanılan kompozisyon ve motiflerin
yansıtıldığı çok sayıda örneği de içerisinde barındırmaktadır.
Yöredeki düz dokumalar kompozisyon ve motif
özelliklerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

4. Motifleri yatay eksende gelişen
kompozisyonlu yaygılar:

Yöre kilimlerde sonsuzluk prensibinin işlendiği, bir
kısmında zemini tamamen kapatan, bir kısmında ise
motiflerin seyrek tutulduğu örnekler bulunmaktadır.
Ortadaki kompozisyon, kilime hakim durumdadır
(Foto 15-17).
5. Motifleri diyagonal şekilde gelişen
kompozisyonlu yaygılar:

2. Göbekli kilimler:

İki iplik sistemi ile kilim tekniğinde dokunan geometrik hatlarla ya da farklı renkteki motif varyantlarının
oluşturduğu dokumalardır. İki şaklı olarak dokunan
bu tipteki örneklerin bir şakı üzerinde sadece yarım
göbek motifinin yer aldığı, motifin yanlara yaslanan
bölümlerinde ise kalın hatlı yollarla, zemin ya da çift
yollu bordürlerle desteklendiği görülmektedir (Foto
8-9).

Kilim ve zili tekniğinde dokunmuş olan düz dokuma
yaygının ortasında tekrar edilen motifler, farklı renkler kullanılarak yatay eksende gelişen örnekler, sonsuzluk prensibine sahiptir. Bu özellik, renk unsuru ile
yatay hatların oluşumuna doğru yöneltilmiştir. Bu
tip örneklerde, bağımsız motiflerin diyagonal/verevli
olarak yerleştirilmesi sonucu arada kalan boşluklarda belirgin olmayan zemin alanları ortaya çıkmaktadır (Foto 18-25).

3. Motifleri dikey eksende gelişen
kompozisyonlu kilimler:

6. Karışık teknikli, motifleri dikey eksende
gelişen kompozisyonlu yaygılar:

Çankırı’daki dikey gelişen göbekli kilimler, Konya,
Yozgat kilimleriyle benzerlik göstermektedir. Niğde,
Konya, Aksaray, Kayseri ve Kırşehir Yöresi’nde kafalı
kilim, toplu kilim, fardalı kilim gibi isim alan üç veya dört
göbekli kilimler, Yozgat ve çevresinde bayraklı kilim ya
da kafalı kilim olarak isimlendirilmektedir. Göbekli ki-

Bu tip dokumaların bir önceki grup ile benzer kompozisyon özelliklerine sahip olması yanı sıra, aralıklı
olarak yatay eksenler arasında kilim, cicim ve zili tekniği kullanılmıştır (Foto 42-26).
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Foto 10. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010)
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Foto 11. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 12. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 13. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 14. Yarenevi (Orj.2010).
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Foto 15. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 16. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 17. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 18. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 19. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 20. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 21. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 22. Yarenevi (Orj.2010).
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Foto 23. Yarenevi (Orj.2010).
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Foto 24. Yarenevi (Orj.2010).
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Foto 25. İmaret Camii Hanı (Orj.2010).
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Foto 26. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 27. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010)
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Foto 28. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 29. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 30. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 32. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 33. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 35. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 36. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 37. Şeyh Hilmi Astarlı Evi (Orj.2010).

Foto 38. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 39. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 40. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).
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Foto 41. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).

Foto 42. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).
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Foto 43. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).

7. Karışık teknikli, motifleri yatay eksende
gelişen kompozisyonlu, tahtalı/çubuklu
yaygılar:

10. Heybe, çuval ve harar tipi düz
dokumalar:

Anadolu’da dokunan heybe, çuval gibi eşya ya da yük
taşıma amacıyla dokunan örneklerin ön yüzlerinde
cicim ve zili tekniği, arka yüzde ise iliksiz kilim tekniği kullanılmıştır (Foto 52-62).
Çankırı ve çevresi Anadolu’daki dokuma merkezlerinde kullanılan benzer özellikteki kompozisyon ve
motif özellikleri; İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki örneklerle benzerlik göstermektedir. Bu bölgenin Tokat, Kırşehir ve Sivas gibi illerle
etkileşimi yoğundur.
Çankırı’ya yakın ya da uzak mesafelerdeki bölgelerde çoğu zaman aynı motifler kullanıldığı halde,
isimlendirmede farklılıklar gözlenebilmektedir. Yöre
düz dokuma yaygılarında tespit edebildiğimiz kadarıyla, farklı merkezlerde yaptığımız incelemeler ve
kaynakların eşliğinde kullanılan motifleri şu şekilde
sıralayabiliriz: Çatık kaş / gül boncuk, gelin ağlatan / karı
boşatan, elibelinde, evli kız, karnıyarık (doğuracak kadın
anlamında), kız motifi, beli böğük (bükük) kız, bereket çaprazı, çarkıfelek / fırıldak çiçeği, deve tabanı, hayat ağacı, top
çiçek, leblebi ve küpe motiflerinden oluşan kompozisyon, kanatlı kartal, çengelli göbek / akrep / gözlü koçboynuzu motifi,
fener ve çiçek motiflerinden oluşan kompozisyonlar, sekiz kollu
yıldız, çadır / ev, elma şeleği, kaz ayağı / kuş / Türk ocağı, ucu

Enine uzanmış farklı renklerdeki tahtalı olarak isimlendirilen dokumaların boyunda sırasıyla cicim ve zili
dokumalardan oluşan bir kompozisyon oluşturmaktadır. Yoğun olarak kırmızı ve lacivert renklerin kullanıldığı örneklerin benzer şekilde çuval ya da harar
dokumalarda kullanıldığı görülmektedir (Foto 27-34).
8. Orta kısmı kare ya da dikdörtgen formdaki
kilimler:

Bağımsız kare formdaki motifin etrafında halkalanarak genişlemesi suretiyle oluşan göbeğin, aynı
eksende tekrarlanmasından meydana gelen bir kompozisyon sergilenmektedir. Anadolu’da bu tipteki örneklere Sivas ve Pınarbaşı (Kayseri) çevresinde çok
sıklıkla rastlanmaktadır (Foto 35-37).
9. Seccade / namazlık tipi yaygılar:

Çankırı’daki seccadeler; mihraplı, göbekli ve serbest
düz yaygı şeklindedir. Bu yörede diğer dokuma merkezlerinde yaptığımız incelemelerden daha çok sayıda seccadeye rastlanılmıştır.
Çankırı’daki seccade dokumalarına kilim, cicim
ve zili şeklinde karışık teknikler kullanılmıştır. Bu örneklerde kompozisyonların orta kısmı belirginleştirilmiştir. (Foto 38-51).
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Foto 44. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 45. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 46. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).

Foto 47. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 48. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 49. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 50. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).

Foto 51. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 52. Çankırı Müzesi (Orj.2010).
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kıvrık dalların oluşturduğu kompozisyonlar, kurt ağzı, yaba,
yaprak, yıldız, yıldızlı yaprak, akrep / kuyruk ölüsü / çiyan,
dikenli susma, uçan kuş, saç bağı, toplu motif, ördek, dedikoducu kadın / kaynana, şamdan / mumluk, çitli yol, patika
yol, koyun tutkacı, yan dikme, top, koç başı, çakmak / deve
boynu, deve, ejder, farda, sıçan dişi, selbi akrepli motif, dolma
dikme / bukağı, kurt izi, kurt kulağı, kedi kulağı, tilki kulağı,
sandık, top, stilize bitkisel motifler, uğurlu saç bağı, tarak,
yıldızlı dikme, insan motifleri, enik (köpek yavrusu), muska,
göz, bıçkır (el) / bıçkılı motif, kelebek motifi, solcan (solucan),
Türkmen aynası, çömçe, benli ayak, bacak / kanat, ileğinçe,
dibek, kıvrım, elma şeleği, pıtrak, çengel / kanca, yansıma vs.
Anadolu’daki el dokuma yaygıların yöresel farklılıklarını çözümlemede en önemli unsurun renk olduğu bilinmektedir. Renk özelliklerini gösteren boya ve
boyar maddelerin takip edilmesi sonucu, el dokuma
yaygıların hangi yöreye, hatta hangi kasaba ve köye
ait olduğu anlaşılabilmektedir. Boy, aşiret, cemaat
gibi ortak köklerin birlikteliği, coğrafi bölgelerin birbirleri ile olan irtibatları ve aile göçlerinin yol açmış
olduğu etkiler bölge dokumalarında kompozisyon ve
motiflerin özellikleri açısından benzerlik ve bir etkileşime neden olmuştur.
Gün geçtikçe Anadolu’daki el dokumaların kan
kaybettiği ve yok olmaya yüz tuttuğu fabrikalaşma
sürecindeyiz. Bu dokumaları doğru bir şekilde taFoto 53. Çankırı Müzesi (Orj.2010).

Foto 54. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).
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Foto 55. Çivitçioğlu Medresesi (Orj.2010).

Foto 56. Çankırı Müzesi (Orj.2010).

Foto 57. Yarenevi (Orj.2010).

Foto 58. Çankırı Müzesi (Orj.2010).
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Foto 59. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

Foto 60. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).

88

arış

VIII/2012

Flat Weavings Indentified During the Surface Analyses at the Province of Çankırı (City Center)
Adem ÇELİK

Foto 61. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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Foto 62. Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi (Orj.2010).
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nımlamak için gönüllü araştırmacılara ve bu araştırmaları destekleyecek kurum ve kuruluşlara ciddi
oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda bu görevi ifa
eden sempozyum komitesine, emek veren meslektaşlarıma ve bu mekanda beni sabırla dinleyen konuklara teşekkürlerimi sunarım.4
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Türk Destanlarında Geçen Halı
Anlatımları, Halılardaki Hayvan
Motifleri ve Renklerinin Dili
Mehmet ÖZKARTALâ

Carpet Narrations, Animal Motifs
and the Language of Colors in Turkish Epics

ÖZET
Türk mitolojisinin toplumsal yaşam içerisindeki özgünlüğü edebi alanda ne kadar geçerli ise
sanat alanında da o kadar geçerliliğe sahiptir.
Mitolojik anlatımlar geçmişten günümüze kadar
gelmiş olan toplumsal yaşantı döngüsü içerisindeki her türlü sosyal ve yaşamsal olayları içinde
barındırarak toplumun savaşlarını, barışlarını,
inançlarını, karakterini ve sanatındaki ince nüanslar ile duygusal yapısını ortaya koyar. Sanat
eserlerindeki görüntüler ise, yeri gelir halısındaki bir motifte, yeri gelir çanak ve çömleklerinde
veya mimari eserleriyle kendini ortaya çıkartır.
Türk mitolojisi ve destanlarında da bu toplumsal olaylar ve sanatsal ibareler her zaman mevcuttur. Bu araştırmada, Türk destanlarında geçen halı anlatımları, halılardaki hayvan motifleri
ve halı sanatında kullanılan renklerin Türk toplumu üzerindeki etkileri ele alınmaya ve analiz
edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Türk Mitolojisi, Türk Destanları, Halı, Hayvan Motifleri, Renklerin Anlamları.

ABSTRACT
The originality of Turkish Mythology in social
life has some equal amount of validity both in
literary and artistic way of life. Mythological
narrations embrace in any kind of social and
vital events within the circle of social life from
the past to the present time and reveal the wars,
reconciliations, faith, character, fine nuances in
art through a sentimental structure. As for the
images in artistic works, it reveals itself with
a motif on the carpet or potteries or through
architectural works. These social events and
artistic phrases always exist in Turkish mythology
and epics as well. In this study, we try to explain
and analyze the effects of carpet narrations,
animal motifs on carpets and colours used in
the art of weaving carpets of Turkish society.
Keywords: Turkish Mythology, Turkish Epics,
Carpet, Animal Motifs, Meaning of Colors.
Bir başka deyişle, trans haline geçmiş rahiplerin, büyücülerin, Şamanların doğa üzerinde gördükleri resim ve şekilleri, doğaüstü olaylarla süsleyerek anlattıkları, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini gösteren hikâyelerdir. Her millet ülkesinin tarihini, çeşitli
efsanelerini, destanlarını, kahramanlık öykülerini,
inanç sistemini, Tanrılarını, insanlarını, masallarını,
söylencelerini bünyesinde barındırmış, bunları halı,
kilim gibi günlük kullanım araçları üzerine aktararak
yaşantısında yer vermiş, gittiği her yere taşır hale
gelmiştir.
M.Ö. XII. yüzyıldan daha eski olduğu düşünülen
ve tarih sahnesinde ilk Hun’larla anlatılmaya başla-

1. Giriş

Mitoloji, doğa ve toplum yaşamı üzerine işlenmiş
olan hayallerde canlandırılarak (veya onları canlı görerek) anlatılma şeklidir. Eski çağlarda yaşamış olan
insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini
inançlarına karşı bakış açılarının yorumlanmasıdır.
*

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Isparta,
e-posta: ozkartal1968@hotmail.com
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nan Türk tarihi, Orta Asya dediğimiz uçsuz bucaksız
bölgede göçebe atlı kültür olarak yüzyıllar boyunca
geleneklerini muhafaza etmiştir. Atlı kültür, Minussinsk bölgesinde, Tagar gölü ve adasının, Altaylarda ise Mayamir bozkırının adını taşımıştır. Altay ve
Tanrı Dağlarında çok tanınan İskitler ve Saka adı
ile adlandırılan kavimlerin sanatında hayvan üslubunun doğduğuna ve geliştiğine şahit olunmuştur.
Sanatın, toplulukların maddi ve manevi değerlerinin
aynası olduğu düşünülürse, Şibe, Katanda, Başadar,
Berel, Tüekta, Pazırık ve Noin-Ula kurganlarından çıkan halılar, kap kacaklar, ağaca oyulmuş mistik hayvan figürleri, vahşi hayvanların mücadele sahneleri
kabartmaları, süs eşyaları, eyerler, koşum takımları
ve eyer altı örtüleri gibi eserlerde, toplumun dinamik çizgileri ile zengin form anlayışını ve hayat dolu
sanatını daha iyi anlamamız mümkün olmuştur (Diyarbekirli 1972: 38). Örneğin; bugün Tibet’te bulunan
ve Oktay Aslanapa tarafından son yıllarda tanıtılan,
Selçuklu döneminden kaldığı kabul edilen, sayıları
12’yi bulan örneklerden 4 tanesinin hayvan figürleriyle süslü olduğu, sipariş üzerine Anadolu’da dokunarak Tibet’e götürüldüğü, yünlerinin cinsi, renk ve
teknik açıdan diğer Anadolu Selçuklu halıları ile benzerlik gösterdiği belirtilmektedir (Deniz 2000: 25).
Halı-kilimin sanatının yapımı toplum içerisinde
basit bir sosyal faaliyet olmayıp, sosyal grubun veya
bir milletin sosyal tarihinin altın sayfaları dile getirilmektedir. Halı-kilim ve mezar taşları gibi etnoğrafik
damgalar birer sanat eseri olmaktan öte, bir duygunun, bir sosyo-kültürel hayatın, en genel tabiri ile
sosyal tarihin vesikalarıdır. Başka bir deyişle “motif,
figür, sembol ve şekillerin tarihin belli bir noktasındaki zihniyet ve tutumların ürünleri olduğu açıktır”
(Mülayim 1996: s.222).
Rus arkeolog Rudenko başkanlığında 1947 yılında yapılan kazılar sonucunda bulunmuş olan kurgandaki eşya ile halıyı İskitlere mal ederek MÖ 5.
yüzyıla tarihlendirmiştir. Daha sonraki yayınlarda
ölülerin gömülmesi âdetleri, mumyalanmış ölülerin
tipleri ve Altay bölgesinin tarihi ile komşu kurganlarda çıkan diğer eserler karşılaştırılınca, halının Asya
Hunları’na ve MÖ 3-2. yüzyıllara mal edilmesi akla
yakın gelmektedir.
Toplumsal yapının ve yaşamın ihtiyaç duyduğu
ürünlerden olan halı-kilimlerin tarih sahnesine çıkışı
net olarak bilinmemekle beraber, Altay bölgesindeki
V. Pazırık kurganında bulunmuş olan Pazırık halısının
dünyada bilinen en eski halı olduğu (Ancak bundan
daha eski halı parçaları bugünkü Doğu Türkistan’da
bulunmuştur) ve bu bölgelerin tarihin bilinen devrinden bugüne kadar Türkler tarafından kullanılan
yerleşim yerleri olduğu da kabul edilmektedir. V.
Pazırık kurganından çıkarılan ve dünyanın bilinen ilk
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halısı olarak kabul edilen, üzerinde pars damgası ile
at, sığın figürlü, eyer ve pantolonlu süvari resimleri
olan halı günümüze kadar bozulmadan kalabilmiştir.
Üzerindeki figürlerden anlaşıldığı üzere at eyerinin
Türk buluşu olması ve atlı süvarilerin giyiniş tarzıyla
Pazırık halısının Türk kültürüne ait olduğunu ispatlama açısından önemli ipuçları vermektedir.
Göçebe toplumların sosyal yapılarında, yaşam
biçimlerine göre oluşmuş en belirgin kavramlar olan
doğurganlık ve bereketlilik, doğa ve vahşi yaşam canlıları kutsanmış; daima, iç içe yaşadıkları ve mücadele halinde oldukları hayvanlar, içinde bulundukları
koşulların etkisi altında sembolik hale gelip, sanatlarına yansımıştır (Özhekim 2007: 133). Halı-kilimin
ortaya çıkışının temelini oluşturan göçebe hayat
yaşantısı ile atın ve koyunun ehlileştirilmesi olmuştur. Halı-kilim sanatı ile koyunun ehlileştirilmesi,
göçebe hayatın şartlarından dolayı çadırların içinin
döşenmesi ve çadır için gereken keçenin temin edilmesi arasında yakın bir ilişki vardır. Step kuşağının
en karakteristik göçebe kavimleri Türk kavimleri olduğu için halı yapımı ve yayımı bakımından oynadıkları rolün çok büyük olduğu yolundaki düşüncelerde
tabidir. Atla beraber koyun bozkır şatlarının vazgeçilmez hayvanıdırlar (Aksoy 2007a: 92). Türk sanatının
en önemli üsluplarından biri olan hayvan üslubunun
da bu kültürle ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Türkler koyunların yünlerinden keçeler yapmışlar ve koçbaşlarını da keçelerine, kilimlerine- halılarına vb damga olarak işlemişlerdir. Örneğin “…
Yenisey’in yukarı akımında ve Uygurlardan sonra bir
müddet Moğolistan’da yaşayan Kırgızların halıları da
keçe cinsindendi. Bunlarda kullanılan bezek motiflerine yerliler “koçkardıng müzü” (koçların boynuzu)
derler. Türklerin hala keçeden ayakkabı-çizme yaptıklarını ve üzeri koçbaşlı nakışlarla işlenmiş keçeleri,
bütün Türk Cumhuriyetlerinde görmek mümkündür”
(Aksoy 2007b: 155).
Hayatlarını avcılık ve hayvancılıkla kazanan insanlar doğada bulunan tüm canlı ve cansız varlıkların, zor doğa şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayabilen hayvanların yaşamını yakından izlemiş ve
onlara hayranlık duymuşlardır. Hayvanların doğadaki davranışlarını, yaşam tarzlarını ve karakterlerini
öğrenen insan, bu canlı varlıklara sembolik manalar
yüklemeye başlamıştır. Aslan gücü ve kudreti, kartal
göklerin hâkimiyetini, kurt vahşiliği, korkusuzluğu,
yol göstericiliği, önderliği, liderliği göstermiştir. Örneğin; Ergenekon Destanı’nda, Türeyiş Destanı’nda,
Bozkurt Destanı’nda kurt, Türk toplumunca simge
haline gelmiş, Türkler için O, özgürlüğün, gücün ve
yol göstericiliğin simgesi olmuştur.
Hayvan üslubunun ortaya çıkışı dini inanış ve anlayışlarla ilgilidir. Bütün bunlar Gök-Yer-Su ve ata-
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larla ilgili oluşturulan dini sisteme dayanır. Zamanla
Şamanizm de önemli bir kaynak olmuştur. Bunlara
bağlı gelişen mitoloji ve kozmoloji hayvan tasvirleri
yapılmasına etkendir. Böylece hayvanların, insanların türediği hayvan-ata veya hayvan-ana olarak kabul edilmesi, koruyucu ruh olduklarına inanılması,
kalıntılarına saygı gösterilmesi gibi nedenler, hayvan
tasvirleri yapılmasına ve zamanla bu yöne ağırlık veren bir sanatın doğmasına yol açmıştır.
Hayvan isimleri Türk boylarında hanlara, beylere
unvan olarak ta verilmiştir. Kırzıoğlu, (1987: 921) “Milli Destanlarımızdan Dede Korkut Oğuznameleri’nin
Tarih Belgesi Bakımından Değerleri-Armenya/Yukarı
Eller Tarihi’nin İçyüzü” adlı çalışmasında bu konuyu
şöyle açıklamıştır.
Horasan-Sakaları kolundan çıkan ve İran dini
(Zerdüştlük) tesiri altında kalan Arşaklılar, milli
Türk an’anesine, kurucudan sonuncuya (M.Ö.250M.S.227) kadar bağlıydılar. Bunların hepsinin kullandığı “Arşak unvanı”da Türkçe olup, “Pars (Babur/
Bebir) ile Ayı Karması Yırtıcı” anlamındadır ( XV.
Yüzyılda Türkçeye çevrilen, “Acaibü’l Mahlukaat” kitabı). Eski atalarımızda, güçlü hayvan adlarını unvan
olarak kullanmak, Padişahların geleneği idi: Sakalı
Cihangir Afrasyab (M.Ö.654–626), Türk kaynaklarında, “Alp-Er Tonga/Tönge = Alp-Er Pars/Babur”; Gayrimüslim Yakabular’ın 1046’da Karahanlı’ları bunaltan
hükümdarının unvanı “Böke = Evren, Ejderha”; Müslüman Karahanlılar’ın bütün Padişahlarında görülen
“Arslan ve Buğra (erkek deve) unvanları gibi.
Türk mitolojisinde Anka, Simurg, Garuda, Grifon,
Ejder gibi fantastik hayvanlar geçmekte iken Dede
Korkut Destanı’nda İslam kültürünün de etkisi ile olmalı ki, hayvanlar genelde avlanılan ya da kahramanlar için savaşılan canlılar olarak karşımıza çıkmıştır.
Geçmişten günümüze her bir halı-kilim türü dokumada desenler, motifler ve renkler dokuyucuların
ifadelerinin birer simgesi olmuştur. Köklü bir geçmişe sahip olan Türk halı sanatı içinde yer alan hayvan
figürlü halıları dokuyanlar, hiçbir görsel sanat eğitimi almamalarına rağmen, geçmişten itibaren gelişerek gelen estetik birikimle, görsel anlatım dilinin
kavramsal özelliklerini halıların yüzeylerine yansıtmışlar, hayvan figürlü halıların yüzeyinde geometrik
üslupta çeşitli hayvan motifleri (kuş, geyik, ejder vb)
kullanmışlardır.
İç Asya’nın bozkırlarında dağınık ve göçebe halde yaşayan Proto-Hunların sanata olan eğilimleri
önemlidir. Sanatçılar, konuları değişik açılardan
görmekle ve belli kalıplar üzerinden işlemekle geleneksel sembolizme zorlanmışlardır. Bozkırda gelişen
“Hayvan Üslubu”nun Orta Avrupa’ya ve Ön Asya’ya
kadar yayılmasının ve uzun zaman devam etmesinin
açıklaması, desenlerinin yalnız süslemek için yapıl-

dığında aranmamalıdır. Bu desen köklerinin Hunların atalarının, doğaüstü kuvvetlere karşı inançlarından ortaya çıktığı da göz önüne alınmalıdır (Diyarbekirli 1969).
Gün yüzüne çıkartılan tüm bu buluntuların aynı
zamanda sancak ve tuğ sopalarının ucunda da takılı olması Şamanist Türk inancında koruyucu bir anlam taşıdıklarının da göstergesidir. Kam’ın doğaüstü
dünya ile ilişkiye geçerek, halkın çeşitli sıkıntı ve isteklerine çare bulmak için yukarı ve aşağı dünya yolculuklarında kendisine, kartal, ördek, kaz, geyik, at,
ayı, kurt gibi çeşitli hayvanlar yardımcı olmaktadır.
Şaman bunların yardımıyla veya onların biçimine
bürünerek gökyüzüne çıkarak tanrılardan, ruhlardan,
Gök Tanrı’dan ya da Ülgen’den gerekli şeyleri alır ve
insanların yardımına koşar, dertlerine çare bulur ve
hastalıklarını iyileştirir. Bu hayvanlardan biri mutlaka Kamın koruyucu ruhudur (Çoruhlu 2002: 67).
Her bir halkın sanatında ortaya çıkan motifler,
onların icra tarzı, o halkın yaşamı, dünyaya bakışı,
mitolojik tefekkürü ile bağlı olup önce inançlarında,
dini görüşlerinde, sonra sözlü edebiyatında ortaya
çıkar ve daha sonra sanat eserlerine yansır. Ejder
motifinin de böyle köklü motiflerden olduğu kuşkusuzdur. Ejder motifi, değişen dini ve sosyal anlayışlara rağmen mimaride, seramikte, çinide, ahşap ve
maden sanatlarında, dokumalarda hep kullanılmış
bir motiftir. Birçok kaynaklara göre Orta Asya’nın
doğusunda yaşayan Türk kavimlerinde, Azerbaycan,
Volga boyu ve Başkurt Türklerinde ejder su kaynaklarını, yağmur bulutlarını temsil ediyordu. Uygur ve Çin
kozmolojisinde ise doğunun, baharın, gök renginin
ve ağacın simgesi idi. Tibet panteonunda Kök-luu,
gök gürültüsü ve yağmur tanrısı olarak yer almıştır.
Moğol mitolojisinde ejder, -Lu- suyun sahibi ve gök
tanrılarından biri olarak bilinmektedir. Kıpçak Türklerinde aile ocağının koruyucusudur ve Kıpçakların
rivayetlerine göre insanlar, yılan (ejder) Begşa’dan
türemişlerdir (Paşayeva 2008: 1081). Ejderha resimleri, birçok eserde yalnız olarak tasvir edildiği gibi,
birçok efsane, destan ve hikâyelerde kahramanların
gücünü ve başarısını temsil eden, ejderha öldürme
sahneleri tasvir edilmiştir.
Eski yapıtlarda ejder motifinin yanında çoğu zaman belirli süsleme şekilleri kullanılmıştır ve bunların ilki kızıl renkli bir küredir. Bu kürenin güneş ve
ayı temsil ettiği sanılmaktadır. Bundan başka bulut,
helezon, ağaç, lotus, nilüfer, “evren gülü” denilen
yabani nergis motifleri de sıkça ejderle beraber görülebilir. Karamağaralı’ya göre hem ejder hem de lotus çiçeği tanrısal gücü simgeler ve onların bir arada
kullanılması, tanrısal gücün bir çeşit göstergesidir.
Azerbaycan halı sanatında ejder motifinin hem eski
Türk mitolojisinden gelen iyilik, su ve bolluk, bereket
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kadınlar çocuk vermesi için ona yalvarır ve bundan
sonra meydana gelen çocuğa da “kartaldan türemiş”
denirdi (Uzun 2007: http://egitimdergi. pamukkale.
edu.tr).
Halılarda geçen at unsuru ise Türk toplumunun
vazgeçilmez bir ongunudur. Destanlarda “sana at demem, kardaş derim” sözleri ile de ata verilen değerin
büyüklüğü ortaya konmuş ve sanata yansımıştır. Geç
Han dönemine ait eserlerde Hunların (ve Çinlilerin)
süvari atları, kuyrukları kesilmiş veya düğümlenmiş
olarak tasvir edilmiştir. Aynı özellik Pazırık halısının
iri atlarında da görülmektedir. Dıştan içe ikinci ve
geniş bordürde,28 tane kuyruğu bağlı ve başlarında
sorguç bulunan atlar, geyiklerin ters yönünde sıralanmışlardır. Türk döneminde hemen hemen bütün
at tasvirlerinde kuyruklar düğümlenmiştir. Dede Korkut Destanı hikâyelerinden olan Bamsı Beyrek’te de
Türk geleneği olarak, Bamsı Beyrek’in ölümü üzerine
atının kuyruğunun bağlandığı (ağ boz atının kuyruğunu kestiler) anlatılmaktadır (Esin 2004: 282). Bu
hikâyedeki özellik Pazırık halısının dördüncü bordüründe de görülmektedir. Tırısla giden atlar, bu
atlara binmiş veya bir aşırı olarak yanında yürüyen
insan figürleri, bu figürlerin kıyafetleri bütün bordür
boyunca gerek renk gerekse biçim bakımından aynı
özelliklere sahiptir. Atların hepsinin renkleri aynı,
yeleleri traşlı, kuyrukları bağlıdır. Atların kuyruklarının bağlanması ve yelelerinin kesilmesinin Türklerde
bir yas alameti olduğu ileri sürülmektedir (Karamağaralı 1998: 175).
Hunların ve İskitlerin özellikle geyiğe olan eğilimleri yüzünden Avrasya bozkırlarında çeşitli malzemeden yapılmış tabiatçı görüşle ya da üsluplaşmış sayısız geyik figürüne rastlanmıştır. Bugün bile
Anadolu’da hala bir “Alageyik” efsanesi masalları
süslemeye devam etmektedir (Diyarbekirli 1969).

sembolü olarak işlendiği, hem de Ateşperestlikten
gelen kötülük, şer kuvvetlerin sembolü olarak işlendiği örnekler vardır (Paşayeva 2008: 1082).
Çoruhlu, “Türk Mitolojisinin Anahatları” kitabında; “Bu fantastik hayvanlar farklı kültürlerde yer almakla birlikte özde birbirlerinden türemiş oldukları
söylenebilir” diyerek, Simurg’un İran mitolojisine,
Anka ya da Zümrüdüanka’nın Arap-İslam kültürüne,
Garuba’nın Hint mitolojisine, Karakuş’un (muhtemelen Kartal) Türk kültürü ve mitolojisine ait olduğunu söylemektedir. Ayrıca “ejderha bütün dünyada
Çin mitolojisi ve sanatına ait kabul edilse de, Türk
mitolojisi ve sanatında da büyük yer tutmuştur. Bu
masal hayvanı, gök, yer-su unsurlarına bağlı olarak
geniş bir uygulama alanı bulmuştur” demektedir
(Çoruhlu 2002: 132). Efsane, destan, hikâye ve masallarda geçen bu varlıkların mitolojik boyutları sözlü
anlatımla, yazılı eserlerle dile gelirken, sanatçıların
çalışma alanına girerek, simgesel anlamları ve görsel
temaları ile sanat eserlerinde yerini almaktadır.
Avrasya hayvan üslubunda, İslam dünyasında
ve Selçuklu sanatında yaygın olan hayvan motifleri
arasında en çok kullanılanlarından biri de kartal motifidir. Kartal iriliği yırtıcılığı, görkemli görünüşü ile
eski Türklerde sembol olduğu kadar arma ve totem
olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Pazırık kurganlarında gün ışığına çıkarılan bir keçe süste kartalın ne
derece tanrılaştırılmış ve kutsal bir şekle büründüğü
görülmektedir (Özhekim 2007: 134).
Hun sanatında kartal motifinin önemli bir yer
tutması; kartal’ın şamanın koruyucu ruhu olmasının dışında, yine Şamanist inanışa göre Şaman’ların
yeryüzüne bir kartal tarafından getirildiği ve aynı
zamanda kartalın Tanrının gölgesi olarak görülmesi
düşüncesinden kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir.
Ayrıca en büyük yeminler onun adına yapılır, kısır

Foto 1. V. Pazırık Kurganından Çıkarılan Halı

Foto 2. Pazırık Halısının Şematik Çizimi
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kare, tarih boyunca Türk topluluklarının halılarında,
ana düzenin çıkış noktası olmuştur (Kırzıoğlu 2001:
59). (Foto 1-4, 6-8.)
Halı simgeciliği Türk Destanlarında sıkça rastlanmamasına rağmen Dede Korkut destanı’nın bazı
hikâyelerinde halı ve keçeye yer verilmiş, halıya verilen değerin yanında bir de sevgi unsuru yüklenerek
“ipek halıcık” denilmiştir (Ergin 2007: 21).
Dirse Han oğlu Boğaç Han hikâyesinde halı ve
renk simgeciliği şöyle vurgulanmaktadır. “Bir gün
Kam Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı.
Şami otağını yeryüzüne diktirmişti Alaca gölgeliği
gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. Hanlar hanı Bayındır yılda bir kerre ziyafet verip Oğuz beylerini misafir ederdi. Gene ziyafet tertip
edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç
kestirmişti. Bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir
yere kara otağ kurdurmuştu. Kimin ki oğlu kızı yok,
kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara
koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. Oğlu olanı ak otağa,
kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana
Allah Taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz,
belli bilsin demiş idi. …Bayındır Han’ın yiğitleri Dirse Han’ı karşıladılar. Getirip kara otağa kondurdular.
Kara keçe, altına döşediler” (Ergin 2007: 21).
Kam Püre’nin oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinde
ise; “Kam Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı.
Kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. Alaca gölgeliği gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı
döşenmişti… Boz oğlan babasının evine geldi. Babasına haber verildi bezirgânlar geldi diye. Babası
sevindi, çadır otağ, alaca gölgelik diktirdi, ipek halıcıklar serdi, geçti oturdu” (Ergin 2007: 58).
Salur Kazan’ın evinin yağmalanması hikâyesinde;
“Bir gün Ulaş oğlu, yırtıcı kuşun yavrusu, zavallının
biçarenin ümidi, Amıt suyunun aslanı, Karacuğun
kaplanı, yağız al atın sahibi, Han Uruz’un babası,
Bayındır Han’ın güveyisi, kudretli Oğuz’un devleti,
kalmış yiğit arkası Kazan yerinden kalkmıştı. Doksan
başlı otağlarını kara yerin üzerine diktirmişti. Doksan
yerde alaca halı, ipek döşemişti” (Ergin 2007: 38).
Kazan Beyin oğlu Uruz’un tutsak olduğu hikâyede;
“Bir gün Ulaş oğlu Kazan Bey yerinden kalkmıştı.
Kara yerin üzerine otağlarını diktirmişti. Bin yerde
ipek halıcığı döşenmişti” (Ergin 2007: 91).
Kanlı Koca oğlu Kanturalı hikâyesinde; “Bunlar bu sözde iken meğer hanım teküre haber vardı.
“Oğuz’dan Kanturalı derler bir yiğit varımış, kızını dilemeğe geliyor, dediler. …Ağırladılar, itibar ettiler.
Ak çadır diktiler; ala halı döşediler; akça koyun kırdılar; yedi yıllık al şarap içirdiler… Kan Turalı geldi,
kara şapkalı teküre selâm verdi. Tekür selâm aldı. Ala
halı döşediler, oturdu” (Gökyay 2000: 138-139).

Foto 3. Pazırık Halısının Kenar Bordürdeki Atlı Süvariler

Foto 4. Pazırık Halısının Kenar Bordür Detayı

Pazırık halısının İçteki ikinci bordüründe de, birbiri
arkasında yürüyen 24 tane sığın soyundan geyikler
sıralanmıştır. Geyik figürleri İç Asya’da yaşayan geyiklere benzemektedir. Bu geyiklere İran’da da rastlanır. Geyik üzerindeki şekiller Türk hayvan üslubuna
ait tasvirleri içermektedir. Ayrıca halının iç ve dış
bordürleri birer dikdörtgen içine yerleştirilmiş çift
boynuzlu grifonlarla süslenmiştir. (Foto 5.)
Oğuz Kağan Destanı’na göre, Oğuz Kağan’ın 6
oğlunun her birinin 4’er oğlundan toplam 24 torunu
olmuş, bu 24 torun da atası oldukları 24 Oğuz boyuna kendi adlarını vermişlerdir. Halının zemininin
24 kareye bölünmüş olması hem Asya Hunları’nın
24’lü devlet örgütünü, hem de Oğuzların 24 boyunu
hatırlatmaktadır. Ayrıca da geyiğin 28 adet olması, Hun’lar gibi Kök-Türk’lerde de Tanrı’dan kut almış sayılan devletin 28 dereceli düzenini (hiyerarşi)
anımsatıyor (Tekçe 1993: 155). Pazırık halısındaki 24
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Foto 5. Pazırık Halısındaki Sığın Tasviri

Kazılık Koca oğlu Yeğenek hikâyesinde; “Kam
Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Kara yerin üzerine büyük ak çadırını diktirmişti. Ala sayvan
gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halı seccade döşenmişti” (Gökyay 2000: 159).
Begil oğlu Emren hikâyesinde halı imgesi;
“Kamgan-oğlu Han Bayındır yerinden doğrulup kalkmıştı. Büyük ak çadırını kara yerin üzerine diktirmişti. Ala sayvan gökyüzüne şavk vermişti. Bin yerde ipek
halı seccade döşenmişti” anlatımları ile yer almaktadır
(Gökyay 2000: 188).
Toplumda yer sergisi olarak kullanılan halı;
beylerin, hanların, hükümdarların masallarında,
hikâyelerinde, destanlarında da her zaman kendine
yer bulmuştur. Halı ilkçağlardan itibaren, yer sergisi,
duvar örtüsü olarak kullanılmanın yanı sıra, hükümdarın başa geçmesi gibi resmi törenlerde de tören
malzemesi olarak kullanılmıştır. Türk olduğu bilinen
Tabgaç Devleti’nde ve Kök-Türklerde hükümdar seçilince halı üzerinde havaya kaldırılırdı (Deniz 2000: 9).
Tarih boyunca birçok millette olduğu gibi halı
üzerinde kullanılan renklerde sadece renk olarak kullanılmamaktadır. Halı üzerine ilmek ilmek işlenen
şekillere ve renklere her zaman bir sembol ve anlam yüklenmektedir. Türk tarihinin en eski dönemlerinden başlayarak bir takım sebepler ve inançlarla birlikte, milli ve manevi semboller olarak çeşitli
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Foto 6. V. Pazırık kurganından çıkarılmış keçe örtüde yer alan
Tanrıça ve atlı figürü

renklerin kullanıldığı görülmektedir. Türklerde renk,
renklerin anlamı, renklerle ilgili merasimler, renklerle tabiat ve din ilişkileri, estetik açıdan yön ve renk
meselesi, Nevruz ve renk ilişkisi gibi renklerle ilgili
konular değişik anlamlar ifade eder. Renkler gerçek
niteliklerinin yanı sıra bazen bir değer yargısı olarak
da kullanılabilmektedir (Ekrem 1996: 85). Bu kültü-
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Foto 7. Pazırık kurganından çıkan eyer örtüsü
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Foto 8. Bordürdeki Aslan Figürü

rel aktarımlar, değer yargısı ve simgesel anlatımlar
Türk halı ve kilim sanatına da yansımış, yüzyıllar
boyunca kullanımını sürdürmüş, günümüz halı ve kilimlerinde de sürdürmektedir. Pazırık halısında kullanılan renkler; kırmızı, küf yeşili, sarı-kahverengimsi
renklerden oluşmaktadır (Karamağaralı 1998: 175).
Kırmızı zeminin hâkim olduğu dama tahtasına benzer bir örnek gösteren Pazırık halısının, Türk Nevruz
bayramını kutlamak için kullanılan simgesel renkler
olan kırmızı, sarı ve yeşille de özdeşliği vardır denilebilir. Baharın gelişini karşılamak amacıyla düzenlenen Nevruz bayramında da bu üç renk ana unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk tarihindeki bu
renk olgusunun Türk sanat eserleri ve Türk halı sanatıyla bağdaşlaştırılması gereklidir. Bugün dahi Türk
halı ve kilimlerinde ağırlıklı olarak kırmızı, yeşil, sarı,
mavi, beyaz renkler ve tonları kullanılmaktadır.
Kırmızı (Kızıl/Al) Renk: Hey’et’e göre, “kırmızı
eski Türkçede yoktur. Onun yerine kızıl sözü kullanılmıştır. Kırmızı sözü Sogdca veya Farsçadan Türkçeye
geçmiştir” (Hey’et 1996: 58). Bu renk Türklerde yön
anlamında güneyi gösterse de, mitoloji simgeciliğinin genel anlamında güneşi, tüm savaş Tanrılarını,
eril hareket ilkesini, ateşi, hükümdarlığı, aşkı, hazzı,
gelin ve evlilikle ilgili bir takım hususları ifade etmektedir. Türk kültürü ve mitlerinde hem yer, hem
de gök unsuruna bağlı olarak olumlu ve olumsuz
anlamlar taşıyan bu renk, her iki anlamda da ortak olan güç, kuvvet, iktidar, şiddet ve yoğunluğun
ifadesidir (Çoruhlu 2002: 186). Genç (1996: 41-42);
Türklerin eski inançlarında “al ruhu” ya da “al ateş”
adları verilen bir ateş Tanrısı’nın veya koruyucu ruhun varlığının olduğunu, Kafalı (1996: 51); kırmızının
güçlülük olduğunu, Hey’et (1996: 58) ise, Türk renk
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sembolizminde kırmızı (kızıl) “esas renklerdendir ve
tabiatta bu rengin örneği ateş (od) ve kandır, demektedir. Demek ki bu renk heyecan, kudret ve akıncılık
sembolü” olduğunu söylemektedir. Ayrıca Hakanın
otağı ve aşiret bayrakları, özellikle savaşta götürdükleri bayrağında kızıl renkte olduğunu bildirmektedir.
13. yüzyıl İtalyan seyyahı Marko Polo, Türkmenlerin halıları ve kumaşlarında kırmızı rengin diğer renklerden çok daha baskın bir şekilde kullandığını söylemiştir. Kırmızı renk Türkmenler için kutsallık anlamı
da taşımaktadır. Onlar için güneşin doğuşu ve güneşe yakınlıktır. Aslında Türkmen halılarında kullanılan
renkler: kırmızı, koyu kırmızı, lacivert, yeşil, siyah ve
beyazdır. Halıdaki kırmızı renklerin hâkimiyeti, ateş
rengi gibi göze çarpar. Türkmen kadınlarının giydiği
elbiselerde de hakim olan renk daha ziyade kırmızı,
sarı ve koyu kırmızıdır (Nurmemmet 1996: 79-80).
Sonuç olarak kırmızı (kızıl/al) rengin güneşi, tüm
savaş Tanrılarını, eril hareket ilkesini, ateşi, hükümdarlığı, aşkı, hazzı, baskıyı, şiddeti, savaşı ifade
etmesinin yanı sıra, üzerinde kırmızı rengi bulunduran kişiye, güç, kuvvet, kendine güven, insanlara
hâkimiyet, hükmetme ve yönetme inancı verdiği,
Türk halılarında kırmızının ana renk olmasını da, bu
rengin koruma, kollama ve ısıtma gibi anlamlar taşıdığı söylenebilir.
Yeşil (Yaşıl) Renk: Genç’e göre, (1996: 41-42)
Türk mitolojisinde hayır ilahı Ülgen’in koruyucu
ruh olarak kabul edilen yedi oğlundan birinin adı
“yaşıl”dır. Yaşıl, yaş olan yani yeşeren, biten, topraktan çıkan şeylerin adıdır. Yaşıl Kağan’ın umumiyetle,
bitkilerin yeşerip büyümesini düzenlediğine inanılmıştır. Hey’et, (1996: 59) “tabiatta ağaçların ve bitkilerin sembolüdür. Bitkilerin göverme ve büyümeleri-
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ne sebep güneş ışığı (sarı) ve sudur (mavi). Yeşil bitki genç ve diridir. Bu yüzden yeşillik, gençlik ve hayat
nişanıdır. Yeşil renk din, iman, edebiyat simgesidir”
diyerek açıklama getirirken, Nurmemmet, (1996: 78)
“yaşılın kökü “yaş” kelimesindendir. Oğuz Türkmenleri bazen yeşil yerine gök kelimesini kullanır. Eski
Türk imparatorlukları (Avar, Gazneli gibi) bayraklarının zeminleri yeşil renktedir” demektedir. Çoruhlu’ya
göre, (2002: 191-193) Uygurlarda doğunun rengi mavi
bazen yeşil olarak söylenmiştir. Yeşil, ağaç kültüne
bağlı olarak dünya ağacı ve hayat ağacı kavramları ile
ilgilidir. Hâkimiyet ve hükümdarlık simgeciliğinden
dolayı yeşil, Türk ordularında (Göktürk, Avar, Gazneli) sancak rengidir. Genel dünya simgeciliğinde yeşil,
gençliği, umudu, yeniden doğuşu, cenneti, ayrıca
geçicilik ve kıskançlığı, Venüs ve Merkür’ün rengi olması sebebiyle de ilkbaharı, bitkilerin çoğalmasını,
bolluk, başarı ve mutluluğu ifade etmektedir.
Sarı Renk: Türk inanışları ve duygularında iyi bir
yer tutmamıştır. Yalnızca tabiat ve bahardaki çiçek
tasvirlerinde, zevkle ve istenerek kullanılmıştır. Sarı,
bir Çin imparatorluk rengidir. Çin’ in sembolü sarı
ejder tasviridir. Arma, amblem ve ejderha motifi bile
sarıdır. Cengiz Han imparatorluğunun genişlemesinden sonra, Türk-İslam devletlerinin amblemlerinde
sarı renk çoğalmış ve yaygınlaşmıştır. Altın-Ordu
hakanı ve kurucusu Batu Han’ın başkentinin adı da
Sarı-Ordu’dur. Türk destanlarında sarı renklerin iyi
kabul edilmediği söylenebilir. Ayrıca uçsuz bucaksız
ölüm çöllerinin de sembolü sarıdır. “Sarılıg” sözü
de Türkler arasında bir hastalığın adıdır. Yüzün sararması da (benzi sarardı, soldu), bir hizmeti yerine
getirmemekle, utanma ve mahcup olma anlamında
kullanılmıştır (Ögel 2000: 479-488).
Kafalı; (1996: 50) “dört renkle birlikte kullanılan
bir beşinci renk vardır ki, oda “sarı”dır. Sarı renk yön
değil, bu dört rengin ortasında yer alan merkezi karşılamak için kullanılmıştır. Devlet yapısı bakımından
merkez hâkimiyetini ve kudreti ifade eder” demiştir.
Türkmenler, yerin, arzın merkezinin, Ülgen’in sarayının ve tahtının sembolü olan sarı rengi ayaklarına çizme olarak, edik olarak giymişlerdir. Ayak yeri
dünyanın merkezini ifade etmiştir (Genç 1996: 43).
Ekrem’e (1996: 85) göre sarı renk, Çin ve Tibet kültürlerinde imparatorluk sembolü sayılırken, Türk kültüründe önemli bir yeri olmadığı gibi felaket, kötülük
ve hastalığın sembolüdür. Hey’et’e (1996: 60) göre
ise, güneşin rengi ve alametidir.
Dede Korkut Destanı’nda birkaç yerde geçmesine rağmen, Kanlı Koca oğlu Kanturalı hikâyesinde
geçen “Güzeller şahı sarı-donlu, Salcan Hatun’u
alsam”, “Sarı-donlu, Salcan Hatun köşkten bakar”,
“Kanturalı sarı-donlu kız aşkına bir hu!”, söyleyişleri
yanı sıra “yanında olan bütün kızlar al giymişlerdi;

(Salcan Hatun) kendi sarı giymişti”, denilmektedir.
Bu durum Salcan Hatun’un Trabuzan tekfurunun kızı
olması, ya da altının renginin sarı olması, görsel ve
sözsel anlatımlarda sarı renk ile tanımlandığı göz
önünde bulundurulursa, zenginliği, kibarlığı ve soyluluğu ifade ettiği de söylenebilir.
Mavi (Gök) Renk: Türklerde gök, doğu yönünün
simgesidir. Gök renk, gökyüzünün rengi olmasından
dolayı, gök unsurunu işaret eden öğelerin simgesi
olmuştur. Çeşitli mitolojilerde akıl, idrak, sağduyu,
iffet, lekesizlik, sadakat, Allah’a hürmet, barış gibi erdem ve erdemlerin simgesi olan bu renk, eski Türkçe
metinlerde geçen “gök böri” terimi ile Gök Tanrı’yı
da simgelemektedir. Eski Türklerde demirin kutsal
sayılması demir, çelik, gümüş gibi maden ve maden
alaşımlarının bu renkle ilişkilendirilmesiyle de alakalıdır (Çoruhlu 2002: 188). “Gök girsin, kızıl çıksın”
cümlesi buna eş değerdir. Hey’et, (1996: 55) “Türkler
zevk düşünce ve inanışlarına göre bazı renkleri sevip,
onları uğurlu saymışlardır. Hatta bazen bir renge ilahi bir boya da vermişler ve onu Tanrı’nın rengi gibi
kabul etmişlerdir (gök rengi gibi)” derken, Kadeşeva
(1996: 95) ise, “Mavi renge karşı saygı, bütün Türk
halklarında vardır. Eski inançlara göre bu renk, Tanrı
rengidir. Gök kelimesi genel olarak yaşamak, yenilenmek, gençleşmek anlamını verir” demektedir.
Ögel, (2000: 457–471) “Türk Kültür Tarihine Giriş
(C.6)” kitabında bu konuya uzun uzun değinmiş ve şu
sonuçlara varmıştır;
Gök, gökyüzünün rengi ve dünyamızın varlığıdır: Gök, Tanrı’nın ve bizi sonsuzluklara bağlayan,
ululuk ve yüceliğin bir sembolüdür. İnsanlara bolluk
ve refah ile ölüm ve felaket, yine gökten gelir.
Gök renk Türklerde, Tanrı’nın rengi ve sembolüdür: Oğuz Kağan Destanı’nda “Ufukta gök bir
kurt (böri) görünür. Oğuz Kağan’ın ordusu kurdu
izler. Kurt, bir yerde kaybolur. Oğuz Kağan, Tanrı bizim buraya gelmemizi buyurdu der ve orada durur”.
Burada gök kurt Tanrısallığın simgesi durumundadır.
Din inanışları ve gök renk: Çeşitli ruh, cin ve nazarlar, gök renk ile tanıtıldığı gibi süs eşyaları ve nazarlıklar arasında da gök deyimi ve rengi kullanılmıştır.
Yasta ve ölümde gök renk: Dede Korkut
Destanı’nda, Bamsı Beyrek hikâyesinde “karalı göklü otağı sorar olsan, gölge kimin; Ağam Beyreğindir,
…kız kardaşları karalı-göklü bir arada oturuyorlar”,
sözleri ile ortaya konarak Beyreğin öldüğünü sanan
ailesinin yas sahneleri anlatılmıştır. Burada Türk aile
bağlarının ne kadar güçlü olduğu da belirtilmiş olmaktadır.
Hayvanlarda gök renk: Gök Kurt’un (Gök Böri),
Tanrı’nın alamet ve habercisi anlayışı dışında “GökTeke”, kayalıklarda ve yüce dağlarda geyikleri peşine
takıp götüren ulu ve baba geyikler Türk destanların-
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da geçen sembollerdendir. Tanrı Dağları üzerinde
hayvancılık yapan Kırgız Türkleri’de sürüleri güden
teke ve koçlara “Gök-Serke” demişlerdir. Dede Korkut Destanı’nda “gök bidevi at” sözünden bu atların
değerli ve eşsiz atlar olduğu düşünülmektedir.
Türklerde gök anlayışı, manevi yükselişin, temizliğin, Tanrı’ya doğru yücelen ruhların rengidir. Dede
Korkut Destanı’nda geçen “gök sakallı” ifadesi ile
ermişliğe, ululuğa işaret etmektedir. Aynı zamanda
soyluluğa işaret eden bir simge olmasının yanında
bu renk yas, matem, cenaze ve ölüm anlamı yanında yaşamak, yenilenmek, gençleşmek manalarını da
içerdiği görülmektedir.
2. Sonuç

Destanlar, bir milletin hafızasında yüzyıllar içerisinde
şekillenmiş, o milletin var olmasını, kahramanlarını,
tarihindeki geçmiş olaylarını, dinsel ve töresel inançlarını, elemlerini, kederlerini, sevinç ve coşkunluklarını kısaca tarihini hareketlendiren bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan zenginlik hazineleridir. Milletlerin millet olma yolundaki çabalarından izler taşımakta ve bu çabaların hatıraları ile geçmişle gelecek
arasındaki zamanı canlı ve taze tutmaktadır. Halı ve
kilimlerin de önemli bir kültürel aktarım aracı olarak
destanlar içerisinde yer bulması ile de milletlerin geçmişlerindeki kültürel birikimlerinin geleceğe aktarılmasındaki faydası unutulmamalıdır. Halı-kilimlerdeki
her ilmek, her nakış, her motif, figür, sembol ve şekiller tarihin akışını izleyerek gelmiş, tarih sayfaları içinde kendine yer bulmuş, dokuyucusunun ruhundan
akan miraslık tarihi vesikalar ve eserlerdir.
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Azerbaycan Cecimlerinin
Sanatsal ve Teknik Özellikleri ile
Günümüzdeki Durumu
Valide PAŞAYEVAâ

The Artistic and Technical Features of
the Azerbaijan Jejims and Their Current State

ÖZET
Azerbaycan dokumacılık sanatında cecim önemli
bir yere sahiptir. Al-elvan boyuna şeritli kompozisyonu ile dikkat çeken cecimler özellikle Şamakhı, Berde, Ağcabedi, Nakhçıvan, Cebrayıl,
Zengilan, Lemberan ve Şuşa Bölgelerinde daha
çok dokunmuştur.
Azerbaycan cecimi, genelde yün, saf ipek, bazen de yün ve pamuk veya ipek ve pamuk ipliklerle
yapılan çözgü yüzlü düz dokumadır. Yaklaşık 15-33
cm genişlikte ve 15 m uzunluklu parçalar halinde
dokunur. Cecimin kompozisyonu, düz renkli şeritlerin sıralanmasından oluştuğu gibi, düz ve desenli
şeritlerin ya da sadece desenli şeritlerin sıralanmasından da oluşabilir. Kullanılan süslemelerin büyük kısmı geometrik olmakla birlikte, bitkisel süslemelere de rastlamak mümkündür. Azerbaycan’da
dokunan cecimlerde kırk civarında farklı kompozisyon çeşidi tespit edilmiştir. Azerbaycan cecimlerinde kırmızı, yeşil, lacivert, kahve, sarı, siyah, beyaz
gibi renkler daha fazla görülmektedir.
Cecim çoğunlukla yatay tezgâhlarda dokunur.
Çözgü ipliklerinin dokumadaki sıklığı, atkı ipliklerinin sıklığından 4-5 kat fazladır. Desenli şeritlerde desen genelde iki renk çözgü ile oluşturulmaktadır. Bunlardan birisi yüzeye çıktığı zaman
diğeri dokumanın alt tarafında kalıyor ve sırası
geldiğinde çözgüler yer değiştiriyorlar.
Azerbaycan’da cecimin dokunma tarihinin
yeterince eski olduğu düşünülmektedir. Daha
XIV. yüzyıldan kalan Tebriz minyatürlerinde cecim örneklerinin tasvirlerine rastlanmaktadır.
*

Cecim, Azerbaycan’ın zengin dokumacılık geleneklerini yansıtan, bu gelenekleri çok eski zamanlardan günümüze taşıyan; hem halkın, hem
de soyluların yaygın şekilde kullandığı dokuma
çeşidi olarak tekstil tarihimiz açısından büyük
önem arz etmektedir. Ne yazık ki, günümüzde cecim dokumacılığı yok denecek duruma gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Dokumaları, Düz
Dokuma Yaygı, Çözgü Yüzlü Dokuma, Cecim,
Kompozisyon.
ABSTRACT
Jejims have a special place in Azerbaijan textile
art. They were made in Shamakhi, Berde,
Agjabedi, Nakhchivan, Cebrayil, Zengilan,
Lemberan, Shusha etc.
Azerbaijan jejims are the warp-faced textiles.
They are usually made of wool, wool and cotton
or silk and cotton in some areas and pure silk.
They are made as bands of normally 15-35 cm in
width and up to 15 m in length. Their composition
consists of plain or patterned narrow vertical
stripes or plain and patterned stripes together.
Motifs of jejim covers are frequently geometrical,
but sometimes one can see flowers also. There
are about 40 different composition variants of
Azerbaijan jejims, in which red, yellow, green, blue,
brown, black and white colours were used more.
Generally, Azerbaijan jejims were woven on
horizontal looms. The warp density of jejims
exceeds their weft density up to 4-5 times. In
patterned stripes patterns are formed by two
colours. When one colour interlaces 1/1 on the
front of the fabric, the other floats on the back
of the next pattern area, where it substitutes the
other.

Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil
ve Moda Tasarımı Bölümü, Erzurum,
e-posta: pashayeva@hotmail.com
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Valide PAŞAYEVA

It is supposed that the history of the jejim
production in Azerbaijan is quite old. There are
depictions of jejim like textiles in some Tabriz
miniatures dated to 14th century.
Jejims have a great importance for the textile
art history of Azerbaijan. They reflect the rich
weaving traditions of Azerbaijan people, which,
unfortunately, come to an end nowadays.
Keywords: Azerbaijan textiles, Flat-woven rug,
Warp-faced textile, Jejim, Composition.

1. Giriş

Eski köklere sahip Azerbaycan dokumacılık sanatında
cecimin kendine özgü yeri vardır. Cecim, düz dokuma
yaygı ve kumaş olarak bilinen tüm diğer dokuma çeşitlerinden farklı olarak her iki tipe de ait edilmektedir. Azerbaycan’da havsız halılar olarak adlandırılan
düz dokuma yaygıların bir çeşidi gibi yün veya pamuktan veya ikisinin karışımından üretilmiş cecimler çadır döşeneceği, battaniye, duvar askısı, kürsü örtüsü,
taht örtüsü vs. kısmında kullanılmıştır. Diğer taraftan,
ipekten üretilmiş cecimler kumaş olarak bayan ve erkek giysilerinin, yorgan, döşek, minder, mütekke ve
yastık yüzü, perde, çeşitli örtüler (masa, yatak, at vs.),
çanta, bohça, heybe vs. hazırlanmasında kullanılmıştır. Bu nedenle de cecimler hem düz yaygılara, hem de
kumaşlar sınıfına dâhil edilmektedir.
L. Kerimov (1983: 203), “cecim” isminin
Azerbaycan’ın Berde ve Laçın Bölgelerinde yerleşen
“Cecimli” köylerinin ismi ile bağlı olabileceğini öne
sürüyor. Fakat Azerbaycan ve Orta Doğu klasik edebiyatında “cacim” isminin kullanıldığını kaydediyor. Günümüzde Farsçada “cacim”, Azerbaycan Türkçesinde
(hem Kuzey’de, hem de Güney’de) “cecim”, Anadolu
Türkçesinde “cecim” / “cicim” ismi (Görgünay 2001: 11)
kullanılmaktadır. Azerbaycan’da dokuma tekniğine,
sanatsal özelliklerine, malzemesine, kullanım alanına
vs. bağlı olarak cecimler farklı isimlerle adlandırılmışlardı: alaköynek, hemyan, ip cecimi, obagezer, çiçekli,
saya cecim, oyankeçi, ladı-cecim, şedde-cecim, yer
cecimi, darayı cecim, hayati cecim, gara cecim, kalıplı
cecim, elbiselik cecim, çoban cecimi vs. (Aliyeva 1988:
50, Aliyeva 1990: 34-35, Tağıyeva 2006: 71).
Cecim - çeşitli renklerde boyuna şeritlerden oluşan kompozisyona sahip, ensiz ve uzun parçalar halinde üretilen çözgü yüzlü dokuma çeşididir. Yatay yer
tezgâhında dokunan cecimin eni 25-30 cm, uzunluğu
ise 15 m civarındadır. Hazırlanacak ürünün ebadına
bağlı olarak bu şeritten gereken uzunlukta parçalar
kesilerek yanlarından birbirine dikilmekle gereken
genişlik ve uzunluğa sahip ürün elde edilir. Cecimin
göçebe toplumlara ait bir dokuma çeşidi olduğu düşünülmektedir. Onun genelde açık havada kurulmuş
basit yer tezgâhında dokunması da bu düşünceye
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Foto 1. Nizami, “Hamse”. “Behram Gur

destek vermektedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar
geniş bir mekânda bu dokuma çeşidi üretilmiştir. Cecim göçebe toplumların günlük yaşamında çok yaygın
olarak kullanılan dokuma çeşitlerinden biri olmuştur.
Günümüze ulaşmış eski cecim örnekleri çoğunlukla XIX. yüzyıla ait olsa da, bu dokumanın çok daha
erken devirlerde ortaya çıktığı düşünülmektedir. XIVXVI. yüzyıl Tebriz ve Herat minyatürlerinde cecime
benzer ürüne örtü, çanta, gölgelik kenarı, yorgandöşek veya minder yüzü olarak rastlanmaktadır1 (Foto
1.). Bu minyatürlerde görülen ve cecime benzeyen
ürünlerin kesinlikle cecim olduğu veya hangi malzemeden hazırlanmış olduğu konusunda, doğal olarak
net bir fikir söylenemez. Fakat zahiri görünüşüne,
kompozisyon özelliklerine göre cecimi çağrıştırdığı kesindir. Hatta bazı minyatürlerde örtünün başka renkli
materyalle kaplanmış arka yüzü de görülmektedir2 ki,
arkasında uzun iplik örtüleri veya uçlarının bulunduğu
bir ürünün arka tarafının böyle kaplanması doğaldır.
1

Bkz., “Kelile ve Dimne” eserinin elyazmasından “Akıllı Tacir ve
Saf Hırsız” minyatürü, 1360-1374 (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, F.1422); Şah Tahmasib “Şahname”sinden “Rüstem’in
Rakhş’ı Afrasiyab’ın sürüsünden geri alması” (özel koleksiyon,
Lihtenştayn), “Key Hüsrev’ın Afrasiyab’ı Öldürmesi” (Çağdaş Sanat Müzesi, Tahran) minyatürleri, 1530-35; Nizami’nin
“Hamse”sinin 1480-1505 tarihli elyazmasından “Behram Gur ve
Prenses Yeşil Sarayda” (Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, inv.
No. H762), “Behram Gur ve Prenses Beyaz Sarayda” (Topkapı
Sarayı Müzesi, İstanbul, inv. No. K412) minyatürleri; Firdevsi’nin
“Şahname” eserinin 1429 tarihli elyazmasından “Hüsrev’in yok
olması” minyatürü (Gülüstan Sarayı Kütüphanesi, Tahran) vs.
2 Örneğin, “Kelile ve Dimne” eserinin el yazmasından “Akıllı Tacir
ve Saf Hırsız” minyatüründe olduğu gibi.
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2. Azerbaycan Cecimlerinin
Kompozisyon Özellikleri

Çadırlarda yere döşenen cecimlerin arka kısmının genelde keçe ile kaplandığı bilinmektedir.
Azerbaycan’da cecimin esas üretim merkezleri
Şirvan, Garabağ (özellikle Lemberan), Berde, Gazakh, Nakhçıvan, Ordubad, Cebrayıl, Zengilan, Lenkeran, Göyçe ve Güney Azerbaycan olmuştur (Harita
1.). Bazı kaynaklarda Azerbaycan’ın ayrı-ayrı bölgelerinde ve hatta köylerinde cecim dokumacılığı ile ilgili notlara rastlanmaktadır (Bagirzade 1926: 105, Abdullayeva 1971: 34, Piralov 1913a: 58). Genel olarak
Azerbaycan’ın güney bölgelerinde çeşitli düz dokuma yaygıların ve o sıradan da cecimlerin daha fazla
dokunduğu kaydediliyor.

Azerbaycan cecimlerinin kompozisyonu değişik
renklerde ve genişlikte düz veya desenli şeritlerin
veya her ikisinin ritmik şekilde tekrarlanmasından
oluşmaktadır. Cecim desenleri o kadar büyük çeşitliliğe sahiptir ki, bunların hepsini kapsayarak ayrı ayrı
ele almak çok zordur. Fakat genel çizgileri ile başlıca
özelliklerden söz edebiliriz. Yaklaşık 40 farklı desen
çeşidinin olduğu araştırmacılar tarafından kaydedilmektedir (Wright 1992: 79).
Kompozisyon tipine göre cecimleri iki büyük gruba ayırabiliriz: 1. Kompozisyonu düz renkli şeritlerden
oluşan cecimler; 2. Kompozisyonu desenli şeritlerden
oluşan cecimler. Ama şunu kaydetmeliyiz ki, kompozisyonu sadece desenli şeritlerden oluşan cecimlere çok
az rastlanmaktadır. Bu grupta genelde desenli şeritlerle
düz şeritler ve onları ayıran ince suların (çizgilerin) sıralanmasından oluşan kompozisyonlardan söz edilebilir.
Birinci gruba ait cecimleri ele aldığımızda bunların kendi aralarında çeşitlilik arz ettiğini görebiliriz.
Bu gruba dâhil edebileceğimiz cecimlerin büyük çoğunluğunda çok da geniş olmayan (bazen geniş de
olabilen) değişik renklerde şeritler sıralanmıştır (Foto
2.). Şeritler kırmızı, sarı, yeşil, mavi, beyaz, turuncu, lacivert, bordo, pembe, yavruağzı, bej, siyah, kahve, gri
vs. gibi en değişik renklerde olup her ürünün kendine
özgü farklı şekilde seçilerek kullanılmıştır. Bu şeritlerin arasında ise açık ve koyu renklerde suların değişik

Foto 2. Düz Şeritli İpekli Cecim Örneği. 85 x ve Prenses Beyaz Sarayda”. 1480 - 1505. 132 cm. Cebrayıl. Azerbaycan Tarihi Topkapı Sarayı
Müzesi, İstanbul, inv. no. Müzesi, Bakü, inv. no. 8012. K412.

Foto 3. Kompozisyonu İki Renk Şeritten Oluşan İpekli Cecim Örneği. 83 x 93 cm. görüldüğü ipekli cecim örneği Azerbaycan Tarihi Müzesi,
Bakü, inv. Nakhçıvan. Azerbaycan Tarihi Müzesi, no. 6110.

Harita 1. Azerbaycan’ın Cecim Dokumacılık Bölgeleri.

104

arış

VIII/2012

The Artistic and Technical Features of the Azerbaijan Jejims and Their Current State
Valide PAŞAYEVA

yerleşen sular daha koyu ve ortada yerleşen su ise açık
renkte olabilir. Böyle bir su grubundan sonra gelen
şeridin rengi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarak
daha etkileyici olmaktadır. Sadece şeritler ve sularla
çok çarpıcı kompozisyonlar oluşturan dokumacıların
ustalığı, onların renkleri, şeritlerin ve suların genişliğini çok iyi kullanmalarına bağlıdır. Bazen cecimin
renkleri gök kuşağı kadar etkileyici olduğu içindir ki,
halk arasında gök kuşağı ile ilgili “Karı nene cecimini
serdi” deyimi kullanılmıştır. Bazı örneklerde ise suların renkleri şeritlerin veya onlardan birinin rengine
çok yakın olup hepsi birlikte bir şerit gibi algılanmakta
ve cecimin genel kompozisyonunun daha sakin görünümünü sağlamaktadır.
Birinci gruba ait edebileceğimiz cecimlerin bir
kısmında şeritler iki alternatif renkte, onların arasında yer alan sular ise şeritlerin renkleri de dâhil
çeşitli açık ve koyu renklerde yapılarak cecimin kompozisyonuna daha dinamik karakter verilmiştir (Foto
3.). Bu ürünlerde en yaygın renkler kırmızı, lacivert,
sarı, yeşil ve beyazdır. Bu tip cecimlerde şeritler biraz daha geniş olup iki ve daha fazla su kullanılmış
olabilir. Bazı cecimlerde geniş şeritlerin ortasında da
sular yerleştirilerek şerit daha ensiz kısımlara ayrılır
ve kompozisyon daha zengin görünüme kavuşturulur
(Foto 3.). Bazı örneklerde ise sadece iki renkte sular sıralanarak en dışta farklı renkte sulara yer verilir
(Foto 4.). Foto 4.’te görüldüğü gibi, bir cecimdeki su
grupları farklı şekillerde de olabilir.

Foto 4. İki Renk Sudan Oluşan Su Grubunun Görüldüğü İpekli Cecim Örneği. 0,7 x12, 0 m. Nakhçıvan. Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü,
inv. no. 8439.

düzenli birleşimi şeklinde su grupları yer almaktadır.
Suların sayısı genelde iki ve daha fazla olmaktadır.
Renkleri ise cecimin kompozisyonunu oluşturan şeritlerin renkleri ile aynı veya farklı renklerde de olabilir.
Genelde sular kendine özgü bir düzenle gruplaştırılmaktadır. Örneğin, en dıştaki sular hemen yanlarında
yerleşen şeridin rengine zıt koyu renkte, onlardan içte

a							
Yünlü Cecim. 197 x 171 cm. Özel koleksiyon. 				
Paris. (Gans-Ruedin 1986: 352) 					
Foto 5. Desenli geniş şeritler grubu ile düz şeridin sıralandığı cecim örnekleri.
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b

Yünlü Cecim, 165 x 241 cm. Garabağ. R. H.
Nooter koleksiyonu, Washington. (Nooter vd. 2004: pl. 125)
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a 				
b				
Şekil 1. Desenli Geniş Şeritler Grubunun Görüldüğü Cecim Kompozisyonları.

c

1961: 19) ismi ile bilinen küçük desenli suların arasında yerleşen daha ince bir şerit görülmektedir. Küçücük tek motiflerin tekrarlanması ile oluşturulmuş
desenle süslü bu şeritten sonra iki taraftan sularla
ayrılmış düz renkli tek şerit yer almakta ve anlattığımız desen yeniden tekrarlanmaktadır. Bu cecimlerde
desenli şeritlerin zemininde kırmızı, kahverengi, lacivert, mavi, düz renkli şeritlerde ise genelde kırmızı, yeşil, bazen siyah renk kullanılmıştır. Motiflerde beyaz,
sarı, mavi, açık yeşil, krem gibi açık renklere üstünlük
verilmiş ve koyu zemin üzerinde onların belirgin görünmesi sağlanmıştır. Bazen koyu renkli motiflere de
rastlanmaktadır. Şeritleri bir-birinden ayıran sularda
hem koyu, hem de açık renkler, bazen de parlak renk-

Kompozisyonu desenli şeritlerden oluşan cecimler de kendi aralarında farklılık göstermektedir. Bunların bir kısmında desenli şeritler belli bir düzenle birbirinin yanında yer alarak bir grup oluşturur ve bu grubun her iki tarafında kenarlarında sular olan düz renkli
tek şerit yerleşmektedir (Foto 5a,b.). Böylece desenli
ve düz şeritler sıralanarak kompozisyonu tamamlamaktadır. Bu tip cecimlerin bir kısmında desenli şeritler grubu genelde şöyle bir yapıya sahiptir: grubun
merkezinde yönsüz motiflerin tekrarından oluşan desenle süslenmiş şerit, onun iki yanında ise ona doğru
yönelmiş sürekli devam eden raportlu desenle süslü
şeritler yer almaktadır (Şekil 1a, b, c). Bunlardan sonra sular ve Azerbaycan halıcılığında siçandişi (Kerimov

		
a 				
b				
c
Yünlü Cecim. Azerbaycan Halçası 		
Yünlü Şahseven Cecimi. 		
İpekli Cecim. 118 x 181 cm. Qarabağ.
ve Halk Tatbiki Sanatı Devlet Müzesi, Bakü.		
Güney Azerbaycan. (Lamb 2005: fig. 21)
Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü, inv. no. 8666.
Foto 6. Desenli ensiz şeritler grubu ile düz şeridin sıralandığı cecim örnekleri.
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a 				
b				
Şekil 2. Desenli Ensiz Şeritler Grubu İle Düz Şeridin Sıralandığı Cecim Kompozisyonları.

ler kullanılarak desene daha çekici görünüm verilmiş
ve daha da zenginleştirilmiştir.
Cecimlerin bir kısmında desenli şeritler grubunun yapısı yukarıda anlattığımızdan farklı olup daha
ensiz ve daha az sayıda şeritten oluşmaktadır (Foto
6., Şekil 2.). Bu örneklerdeki desenli şeritler grubunun merkezinde çeşitli motiflerin tekrarlanmasından
oluşan desenle süslü esas şerit ve onun kenarlarında
ise siçandişi şeritler arasında yerleşmiş küçücük motiflerle süslü ince şerit görülmektedir. Bazen bu şeridin kendisi de siçandişi motifleri, özellikle de burma
olarak adlandırılan motifle süslenir (Foto 6a).
Desenli cecimlerin bir kısmında desenli şeridin
yanlarında sadece sular ve siçandişi görülmekte, de-

c

senli şeritle düz renkli şerit sıra ile yerleşmektedirler
(Foto 7., Şekil 3.). Bazen düz renkli şerit tek değil,
birkaç şeritten oluşan grup halindedir.
Çok az sayıda desenli cecim örneği de vardır ki,
bunlarda kompozisyonu oluşturan tüm şeritler desenlidir (Foto 8, Şekil 4.). Bazı örneklerde şeritler arasında sular, bazılarında ise siçandişiler yer almaktadır.
Bu cecimlerin bazılarında şeritleri süsleyen motifler
birbirlerinden bir hayli aralı yerleşmişler (Foto 9.).
Desenli cecimlerin bir grubunda tek desenli kısım, düz renkli şeritlerin arasında yerleşen su gruplarının merkezinde yer alan siçandişi şeritlerdir (Foto
10). Aslında bunları desensiz cecimler grubuna dâhil
etmek daha doğru olabilir. Bu cecimlerin renk düzeni, birinci grupta söz ettiğimiz cecimlerle aynıdır.
Desenli cecimlerde kullanılan motifler çoğunlukla düz dokuma yaygılarda ve halılarda kullanılan
geometrik motifler ve onların benzerleridir (Şekil 5.).
Lakin onların arasında küçük çiçek, çarkı-felek motiflerine, hatta zoomorfik motiflere bile rastlanmaktadır (Şekil 6.). Desenli cecimlerin kompozisyonu sanatsal ve estetik açıdan hem daha mükemmel, daha
güzel olmakla beraber, hem de daha karmaşıktır.
Teknik açıdan da onun dokunabilmesi, dokuyucunun
daha yetenekli bir usta olmasını gerektiriyor.
3. Azerbaycan Cecimlerinin Teknik Özellikleri

Azerbaycan cecim dokumacılığında malzeme olarak yün, pamuk veya ipek kullanılır. Yünlü cecim,
güzem olarak adlandırılan bahar kırkımı kuzu yününden üretilen ve cecime yumuşaklıkla parlaklık
veren ince halı ipliğinden dokunur. Pamuklu cecimler çok yaygın değildir ve pamuk iplikler çoğu
zaman yün ve ipekle beraber tatbik edilirler. Yüksek
kaliteli ince ve zarif cecim dokumak için hem zarif
telli ham ipek, hem de pişirilmiş, nispeten kalın

Foto 7. Desenli Tek Şeritle Düz Şeridin Sıralandığı Yünlü Cecim
Örneği. 157 x 200 cm. Şirvan R. H. Nooter koleksiyonu, Washington.
(Nooter vd. 2004: pl. 126).
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Şekil 3. Desenli Tek Şeritle Düz Renkli Şeridin Sıralandığı Cecim Kompozisyonları

b

		
a 				
Şekil 4. Tüm Şeritleri Desenli Cecim Kompozisyonları

b
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Foto 8. Tüm Şeritleri Desenli Yünlü Cecim Örneği. 108 x 160 cm.
19. yy. Şamakhı. Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü, inv. no. 4627.

Foto 9. Tüm Şeritleri Desenli İpekli Cecim Örneği. 194 x 203 cm.
Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü, inv. no. 2483.

ve sağlam keci ipliği (aşağı kaliteli ipek kozasından
elde edilen kalın ipek iplik) kullanılırdı (Vezirov
1929: 10). XX. yüzyılın başlarında Rusya Ekincilik
Bakanlığının memuru olan A. S. Piralov, Kafkas’ta
ipekçiliğin durumu hakkında yazarken yerli dokumacıların kullandığı ipeğin de özelliklerinden
bahsetmiştir. Onun yazdığına göre (1913b: 79-80),
fabrikada hazırlanan ipek iplikler sadece 5-10 ipek
kozasından açılan tellerin birlikte bükülmesinden
elde edildiği halde, el dokumacılığı için iptidai
yöntemle 2.-3. kalite kozalardan hazırlanan iplik
20-40 adet kozadan elde edilirdi. Bu iplikler, doğal
olarak, daha kalındı. Daha kaliteli ipek kozaları ise
büyük miktarlarda ihraç edilirdi.
Üç adet ipekli Azerbaycan cecimini malzeme
açısından tahlil etmiş J. L. Merritt (1992: 81), bu cecimlerde kullanılan ipeğin kaliteli Bombix mori3 cinsi
olduğu ve hepsinin eğirilmiş ve bükülmüş iplikler
olduğu kanaatine varmıştır. Yazar bu ipliklerin, ipek
kozalarının rahat açılarak sarınan kısmından (çıkrık
ipeği adlandırdığımız) değil, açılamayan kısmından
hazırlandığını, fakat bunun hiç de liflerin taranması ve eğirilmesi sonucu elde edilen ipliklerin aşağı kalitede olması anlamına gelmediğini özellikle
3

Foto 10. Düz Renkli Şeritler Arasında Siçandişi Şeritler Görülen İpekli Cecim
Örneği. 135 x 230 cm. Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü, inv. no. 6134.

Böcekler sınıfının pulkanatlılar takımından ipekböceği kelebeğinin tırtılı.
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Şekil 5. Cecimlerde kullanılan geometrik motif örnekleri.
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Şekil 6. Cecimlerde Kullanılan Motif Örnekleri.

zarif olduğunu, dolayısı ile kullanılan ipliklerin de
yeterince ince, kaliteli iplikler olduğunu anlamaya
yardımcı olabilir. Araştırmacıların vardığı önemli sonuçlardan biri XIX. yüzyılın birinci yarısından
1920 yılına kadar bir zaman kesitinde cecimlerde
kullanılmış ipliklerin kalitesinde pek bir değişim
görülmediğidir. Bu, cecim dokumacılığının oturmuş bir teknoloji süreç olduğunun, cecimlerin teknik özelliklerinin uzun zaman değişmediğinin göstergesi sayılabilir.
İpliklerde kullanılan boyaların tahlili XIX. yüzyıla
ait cecimlerde yalnız doğal boyar maddeler kullanılmış olduğunu ve boya kalitesinin en yüksek düzeyde olduğunu, XX. yüzyılın başlarına ait üründe ise
yalnız sentetik boyalar kullanılmış olduğunu ortaya
çıkarmıştır (Wertime 1992: 76). Kırmızı renk elde etmek için koşenil (kırmız böceği), siyah ve sarı için nar
kabuğu (değişik miktarda) veya sumak kullanılmış,
yeşil renk ise sarı boyanmış ipliğin indigo ile boyan-

kaydediyor. Bu tür ipek iplikler eğirilmiş olduğu
için yapısı sağlam olmakta ve ipeğe ait esas özelliklerini korumaktadır. İpliklerin makinede değil,
elle eğirilmiş olduğu, ipek ipliklerin hiçbirinin terkibinde serisin (yapıştırıcı madde) olmadığı, çözgü
ipliklerinin tamamının sağ Z yönlü eğirme bükümlü
olup iki kat bükümlü iplik hazırlanırken sol S yönlü büküm kullanıldığı (Z2S), atkı olarak bir üründe
aynı tipte (Z2S) ipek iplikle pamuk ipliğin beraber
kullanıldığı, ikinci üründe sadece ipek iplik, üçüncü
üründe ise atkı olarak iki adet üç kat bükümlü (Z3S)
pamuk iplik kullanıldığı araştırmacı tarafından tespit edilmiştir (Merritt 1992: 82). Aynı ürünlerin iplik
sıklığı da incelenmiş ve hem çözgüsü, hem de atkısı ipek olan üründe 1 cm.de 44-50 çözgü, 9-10 atkı
ipliği, atkısı ipek-pamuk olan üründe 30-36 çözgü,
8-9 atkı, atkısı pamuk olan üründe ise 32-34 çözgü,
8-9 atkı ipliği olduğu görülmüştür (Wertime 1992:
76). Bu rakamlar, ipekli cecimlerin ne kadar ince ve

Foto 11. Azerbaycan Dokumacılarının Kullandığı Yer Tezgahı. 19. yüzyıl. (Tağıyeva 2006: ill. 10).
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Şekil 7. Varangelenin Gücü Sopasından En Uzak Durumunda Açılan Ağızlık.

dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. Farklı
kültürlerde kullanılan tezgâhların hepsi aynı prensiple çalışsa da, bazı farklılıkları vardır. Azerbaycan
cecim dokumacılığında kullanılan yer tezgâhı Doğu
Anadolu ve Toroslar Bölgesi’nde tevni veya üçayak,
Karadeniz Bölgesi’nde dasdar adıyla bilinen (Deniz
2000: 69) tezgâhla benzerdir.
Azerbaycan dokumacılarının kullandıkları tezgâhta
tek gücü sopası, çözgü ipliklerini iki kısma ayırmaktadır. Alternatif çözgü iplikleri gücüye alındıktan sonra
gücü sopası en yüksek durumuna getirilerek bu durumda sabitlenir. Bunun için tezgâhın üstünde yerleştirilen ağaçtan hazırlanmış üçayak kullanılmaktadır.
Gücü sopası bu pozisyonunda ağızlığı hep açık tutmaktadır (Şekil 7.). Ağızlığı değiştirmek için alternatif
çözgü ipliklerinin yukarı kaldırılması gerekir. Bu işlem,
gücü sopasının arka tarafında yerleştirilmiş gücüüstü
ağacın (varangelenin) gücü sopasına doğru kaydırılması ile gerçekleştirilir (Şekil 8.). Dokumacı, atkı ipliklerini dokumaya vurmak için kullandığı özel yassı
levhayı (kılıcı) döndürerek oluşmuş ağızlığı genişletir,
yeni atkıyı buraya yerleştirir ve kılıcı önceki durumuna
getirerek atkıyı dokumaya vurur. Sonra varangelen önceki durumuna getirilerek işlem devam ettirilir. Doku-

ması sonucu elde edilmiştir. XX. yüzyılın başlarına
ait kaynaklarda tüm Azerbaycan dokuma sanatında
boyama ile ilgili sorun yaşandığı, doğal boyaların
giderek kullanılmadığı, onların yerini ise kötü sonuçlar veren sentetik boyaların aldığı kaydedilmiştir (Piralov 1900: 19). Bununla beraber, A. S. Piralov
(1925: 28) 1925 yılında hâlâ daha Aras nehri boyunca
önemli miktarda koşenil toplandığını yazmıştır. Bu ise
sentetik boyalarla paralel doğal boyaların da kullanıldığı anlamına geliyor.
Cecimi şeritli kompozisyonundan dolayı genelde enine şeritli palasla karşılaştırıyorlar. Fakat
bunların arasında çok önemli bir fark vardır: palas
atkı yüzlü, cecim ise çözgü yüzlü dokumadır. Yani
palasın şeritlerini renkli atkı iplikleri, ceciminkini
ise renkli çözgü iplikleri oluşturmaktadır. Günümüze cecim dokumacılığında kullanılan iki tezgâh
tipi ulaşmıştır (dikey ve yatay). XIX. yüzyılın sonuna
doğru dikey tezgâh giderek kullanımdan kalksa da,
Şirvan’ın bazı köylerinde hâlâ daha tatbik edilmekteydi (Şavrov 1902: 10). Fakat çoğunlukla basit yatay yer tezgâhları kullanılırdı (Foto 11.). Yer tezgâhı
bin yıllardan beri var olan, günümüze adeta değişmeden ulaşmış ender aletlerden biridir ve hâlen

Şekil 8. Varangelenin Gücü Sopasına En Yakın Durumunda Açılan Alternatif Ağızlık.
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ma ilerledikçe gücü sopası ve onu sabitleyen üçayak
da tezgâh boyunca ileri taşınır.
Dokumacının kullandığı kılıç yer tezgâhında önemli parçalardan biridir ve hem ebadına, hem de formuna göre farklılık gösterebilir. Azerbaycan dokumacıları
yay formuna sahip levha kullanmışlardır. Tüm çözgü
ipliklerini kapsayabilmesi için bu levhanın uzunluğu
çözgünün genel eninden büyük olmalıdır. Atkı ipliğinin çözgülerin arasında saklanmasını sağlamak için
onu yeterince büyük kuvvetle vurmak gerekir. Bu nedenle yassı levha genelde çok sağlam ağaçtan yapılır.
A. Mustafayev’in yazdığına göre (1991: 52), XIX.
yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan cecim dokumacılığında kullanılan yer tezgâhının yapısı biraz değiştirilmiş, gücü sopası ve kılıç yerine nire ve şanalı deftin
(gücü çerçeveleri ve tarak) kullanılmaya başlamıştır.
Ayrıca, sabit dolağacların (çözgü ve kumaş leventlerinin) yerini döndürülebilen neverdler (çözgü ve kumaş
leventleri) almıştır. Fakat cecim dokumacılığının yayıldığı birçok bölgede eski yapılı tezgâh kullanılmaya
devam etmiştir.
Cecim dokumak için tezgâhta yaklaşık 15-16 m
uzunluğunda çözgü hazırlanır. Çözgü hazırlarken dokumacı, dokuyacağı cecimin kompozisyonunu göz
önünde bulundurarak çözgüyü şeritlerin rengine ve
genişliğine uygun olarak hazırlar. Yani tezgâha sarılan çözgü, çeşitli renkte ve genişlikte iplik gruplarının sıralanmasından oluşur. Her gruptaki iplik sayısı
onların oluşturduğu şeridin genişliğine bağlıdır. Dokumanın tam eni ise 30-35 cm.den büyük olmamaktadır. Çünkü dokuma sırasında cecim, dokumacının
bacakları arasında yer alır.
Çözgü yüzlü dokumada çözgü ipliklerinin sıklığı
atkı ipliklerine göre daha yüksek olmalı ve atkı iplikleri çözgülerin arasında saklanmalıdır (Mallett 2000: 27)
(Foto 12.). Yukarıda verilmiş cecimde ipliklerin sıklığını ifade eden rakamlardan da bu görülmektedir. Cecimin dokunma özelliğine bağlı olarak onun hemyan ve
alaköynek çeşitleri ayırt edilir (Aliyeva 1990: 40). Hemyan cecim ince, sık ve sağlam dokusu, her iki yüzeyinin
de pürüzsüz oluşu ile seçilen sade şeritli çözgü yüzlü
düz dokumadır. Bu dokumada çözgü ve atkı ipliklerinin kalınlığı birbirine yakındır, dokunması için daha
fazla zaman ve malzeme gerekir. Bu cecim çeşidine
bazı yerlerde vazı veya saya cecim de deniyor. Yüksek
kaliteli ipekle dokunmuş hemyan cecim özellikle kadın
giysilerinde daha çok kullanılmıştır. Alaköynek cecim,
hemyana göre daha kalın ve yüzeyi rölyeflidir. Atkı iplikleri çözgüden kalın olduğu halde dokumanın üzerinde yatay yönde kabarık çizgiler oluşur ve dokumanın
yüzeyi rölyefli görünüm kazanır. Bu dokuma daha az
zaman ve malzeme gerektirir, hemyana göre daha aşağı kaliteye sahiptir. Düz şeritli olduğu gibi, desenli de
olabilir. Düz şeritli alaköynek cecimin ağ ebirli, alaca, al
yerli, tırnaklı, haskırmızı, miyani, tetinlik, şanadişi, desenli
alaköynek cecimin çiçekli, ladı-cecim isimleri ile bilinen
çeşitleri vardır (Tağıyeva 2006: 70). Alaköynek cecim
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Foto 12. Çözgü Yüzlü Dokuma. Yünlü Cecim. 241 x 274 cm.
19. yy. Güney Azerbaycan. Tribalchase Galerisi, İstanbul.

ipekli ve yünlü olabilir. Eskiden döşek yüzü, yük örtüsü, taht örtüsü, hurcun, eğer örtüsü vs. kısmında kullanılırdı. XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında
bazı araştırmacılar Azerbaycan cecimlerini dokunma
ve kompozisyon özelliklerine, kullanılan malzemeye,
kullanım alanına vs. göre sınıflandırmaya çalışmışlar
(Abelov 1887: 174-175, SMOMPK 1891:126-127, Mirimanov 1896: 94). Onların sınıflandırmalarında da hemyan, alaköynek, obagezer, saya, döşeküzü, gül yaprağı, tırnaklı,
çargat, ağ yerli, ağ ebirli, yorğanüzü gibi cecim çeşitlerinin
adları verilmiştir.
Düz renkli şeritlerden oluşan cecimlerin dokunma işlemi sadedir. Dokumacı her yeni dokuma elementini oluşturmak için atkı ipliğini ağızlığa yerleştirir ve iyice bastırarak dokuma başlangıcına sıkıştırır.
Dokuma işlemi bu şekilde devam eder.
Desenli cecimlerin dokunması biraz daha karmaşıktır. Azerbaycan cecimlerinde desenli şeritlerin
dokunması için genelde iki farklı renkte çözgü ipliğinin karşılıklı yer değiştirmesi işlemi tatbik edilmiştir.
Motifin dokunmasında iştirak eden çözgü ipliği dokumanın yüz tarafında yer aldığı zaman diğer renkteki
çözgü ipliği arkaya geçer ve atkılarla hiçbir bağlantı
oluşturmadan serbest kalır (Foto 13.). Motifte diğer
renk ipliğin sırası geldiğinde bu çözgülerin yerleri değiştirilerek bu defa diğer çözgü ipliği arkaya geçer ve
işlem bu gaydada devam eder. Bu dokuma için çözgü
hazırlanırken desenli şeritlerin olduğu kısımlarda çözgü ipliklerinin sayısı 2 kat fazla götürülür (tek çözgü
iplikleri yerine açık ve koyu çözgü çiftleri şeklinde),
çünkü çözgülerin yarısı dokumadan kenarda kalmaktadır. Bu nedenle de desenli şeritte çözgü ipliklerini
sayarken sadece yüz tarafta olan iplikler sayılmalıdır.
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a 				
				
b		
Foto 13. Çözgü Yüzlü İpekli Cecim Dokumanın Ön Ve Arka Yüzleri. 170 x 370 cm. 1870. Lemberan. Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü, inv. no. 2266.

Foto 15. Sumak Tekniği İle Desenlenmiş Cecim. 179 x 278 cm.
Doğu Azerbaycan. 20. yy. başl. Alberto Boralevi Galerisi, Milan.

Foto 14. İpekli Ladı-Cecim Örneği. 142 x 176 cm.
Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü, inv. no. 8486.
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Dokuma sırasında dokumacı desenli kısmın tüm
çözgülerini desene uygun şekilde seçtikten sonra
yeni oluşturduğu ağızlığa atkı ipliğini yerleştirir. Atkıyı sıkıştırdıktan sonra bir sonraki sıranın çözgülerini
seçerek işlemi tekrar eder. Genelde desenli şeridin
genişliği, dokumacının çözgüleri seçerken bir eline
toplayabildiği çözgü ipliklerinin sayısı ile sınırlandırılmaktadır. Bu yüzden de bu şeritler pek geniş değildir.
Kaydetmek gerekir ki, sözünü ettiğimiz dokuma
işlemi çok zaman gerektiren, yorucu ve sıkıcı bir işlemdir. Günümüzde tekstil ürünlerini gelişmiş teknolojilerle elde eden insanlar geleneksel yöntemleri
kullanmaktan vazgeçtiği için dokuma gelenekleri,
maalesef, kayboluyor.
Bazı desenli cecimlerde desenler farklı yöntemlerle oluşturulmuştur. Örneğin, ladı-cecim ismi ile bilinen
cecimlerin desenli kısımlarında zemin çözgülerinden
başka değişik renklerde desen çözgüleri bulunur. Motifler, bu çözgü ipliklerinin dokuma sırasında birkaç
atkının üstünden atlaması ile ortaya çıkan kısa dikey
çizgilerle oluşturulur (Foto 14.). Bu nedenle desen bir
dereceye kadar kabarık görünüme sahip olmaktadır.
Bu yöntemle desenleme için 2-3 farklı renkte çözgü
ipliği kullanılabilir. Bir başka cecim çeşidinde desen,
ek desen atkılarının kayık tekniği (sumak tekniği) ile
çözgülere dolanması ile oluşturulur (Foto 15.). Fakat
bu desenleme teknikleri çok da yaygın değildir. Bunlardan başka cecimlerin desenlendirilmesi için işleme
tekniği de kullanılmıştır (Foto 9.). Düz cecimin şeritleri üzerine bitkisel desenlerin işlenmesi yöntemi ile
hazırlanan cecimlere çiçekli cecimler örnek olabilir.

Böylece kültürümüzün bir köklü katmanı da kaybolma arifesindedir. Devlet ve bizi biz yapan kültürümüzün
yaşatılması ile ilgili kamu kurumları en kısa zamanda
kaybolmaya yüz tutmuş eski sanatlarımızın yaşatılması
için önemli tedbirler almazsa, Azerbaycan’da dokumacılık sanatının bir dalını da kaybetmiş olacağız.
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4. Azerbaycan Cecim Dokumacılığının
Günümüzdeki Durumu

Yüzyıllar önceki göçebe toplulukların yaşamının çok
değiştiği, onların çoğunlukla yerleşik hayat tarzına
geçtiği bellidir. Dolayısı ile eskiden çöl yaşamında
alaçık olarak adlandırılan çadır evinin her köşesinde çeşitli amaçlarla dokuma ürünler kullanan, hatta
üstüne giydiği elbisenin kumaşını bile kendisi yapan
insanların hayatı kökünden değişmiştir. Bu nedenle
onların eskiden yaptıkları birçok dokuma ürününe
duyulan ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Herkese belli olan
şehirlerde merkezleşen yaşam, sanayileşme vs. bu
gibi nedenleri bir daha saymaya gerek olmadığını düşünerek sadece şunu belirtmek gerekir ki, birçok dokumalarımız gibi cecimler de yok olma aşamasındadır.
Şimdilik köylerde hâlen kullanımda olan eski örnekler bulunsa da (Nooter 2004: pl. 122-130), artık yeni
cecimler yapılmamaktadır. Birçok köyde cecim dokuması yapabilen son kişiler artık bu işi yapamayacak
yaştalar ve genç nesil de onlardan bu mesleği öğrenmek isteğinde değildir. Diğer taraftan, Azerbaycan’ın
cecim dokumacılık merkezlerinden biri olan Garabağ
işgal altındadır. Bu bölgenin kaçkın durumunda olan
halkı geleneksel yaşamını tamamen kaybetmiştir. Bu
gün toplu şekilde Garabağ halkından ve onun ne ile
meşgul olduğundan söz etmek mümkün değildir.
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Bir Sembol Olarak
“Kilim”
“Kilim” as a Symbol

Mehmet SAĞâ

ABSTRACT
Kilim, which is a sine qua non for nomadic life,
waits for the reader , like a letter that should
be read ,with its motifs reflecting the feelings
and thoughts of the reader and its stamps representing a tribe or a clan and it contains lots
of things to tell. While reflecting the heart of its
weaver with its colours and motifs , at the same
time the kilim maintains to be the most vivid
sample of struggle for existence which is continued by Turks for centuries. Different from the
researches made by lots of scientist on findings,
reports and works about the carpet as a Turkish
rug, in this paper, the idea that the carpet is not
just the parts that form itself but it is a symbol
on its own with its general form ( rectanglesquare ) is going to be commented. Carpet does
not just consist of combination of overlapping
compositions and weaving features. Of course,
it contains deep symbolic meanings in terms of
these features and motifs. Even more, its known
that the carpets are, at first, blessed with a number of rituals just before and after being woven.
Keywords: Symbol, Kilim, Motif, RectangleSquare, Weaving

ÖZET
Göçebe hayatının olmazsa olmazı olan kilimler, dokuyucunun duygu ve düşüncelerini
yansıtan yanışları, boy ya da aşireti temsil
eden damgaları ile okunması gereken renkli bir mektup gibi okuyucusunu beklemekte,
içinde anlatacak çok şeyler barındırmaktadır.
Kompozisyonlarındaki renk ve yanışlarıyla
dokuyucusunun yüreğini yansıtırken aynı zamanda Türklerin asırlardır sürdürdüğü varoluş mücadelesinin en canlı örneği olma özelliğini de sürdürmektedir. Türk düz dokuma
yaygıları’ndan kilim hakkında pek çok bilim
adamının bulgu, bilgi ve eser üzerinde yapmış
olduğu araştırmalardan farklı olarak, bu bildiride, kilimin sadece kendisini oluşturan parçalardan ibaret olmadığı, aksine genel formu
(diktörtgen-kare) itibariyle başlı başına bir
“sembol” olduğu düşüncesi yorumlanacaktır.
Kilim, sadece, genel kompozisyonu oluşturan
üst üste bindirilmiş tertiplerin kaynaşmasından ve dokuma özelliğinden meydana gelmez.
Elbette bu özellikleri ve yanışları bakımından
da derin sembolik anlamlar içerir. Hatta kilimlerin, başlangıçta, dokunmadan evvel ve
dokunduktan sonra da bir takım ritüellerle
kutsandığı da bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sembol, Kilim, Motif,
Dikdörtgen-Kare, Dokuma

*

1. Giriş

Kültür, “insanoğlunun öğrenmek, yaşamak, yapmak
ve yaratmak için gösterdiği gayretlerden meydana
getirdiği bir birikimdir. Çok yönlü, maddi, zihni,
estetik ve teknolojik unsurları bulunan bir terkiptir. İnsanı iyiye ve sevgiye yönelten bir kaynak ya da
mayadır. Hülasa kültür insan sevgisi demektir. İn-
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rinde yapmış olduğu araştırmalardan farklı olarak,
bu bildiride, kilimin sadece kendisini oluşturan
parçalardan ibaret olmadığı3, aksine genel formu
(diktörtgen-kare) itibariyle başlı başına bir “sembol” olduğu düşüncesi yorumlanacaktır. Kilim,
sadece , genel kompozisyonu oluşturan üst üste
bindirilmiş tertiplerin kaynaşmasından ve dokuma
özelliğinden meydana gelmez. Elbette bu özellikleri
ve yanışları bakımından da derin sembolik anlamlar
içerir. Hatta kilimlerin, başlangıçta, dokunmadan
evvel ve dokunduktan sonra da bir takım ritüellerle
kutsandığı da bilinmektedir. Kilimler, yalnızca kullanım alanları ve dokuma teknikleri açısından değil,
varlığıyla da kendisinden daha öte olanı ifade eden
Türk Düz Dokuma Yaygıları’ndan biridir. Bu anlamda kilimler bir nesne olmaktan çok bir sembol’dür.
O halde “sembol” nedir?
Sembol’ün tam bir tanımını, tek bir cümle altında yapmak oldukça güçtür. Sembol bazen birden çok anlam ve anlatım biçimine sahip kapalı bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sembol,
birden çok anlama sahip olurken, zaman içerisinde
değişik anlamlar da kazanabilmektedir.
Sembol başlangıçta, “sadece görülebilir olanla
açığa çıkabilen, görülmez bir realiteyi keşfetmeye
yönelten somut bir gerçekçilik” olarak ya da başka
bir söyleyişle “bir bütünün parçalarının her birinin
bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve biri olmadan diğerinin anlaşılmadığı önce bir düaliteye sonrasında da bir birleşmeye işaret eden bir kavram”4
olarak tanımlanmaktadır. Sembol’ün farklı disiplinlerde farklı tanımları yapılmıştır. Fakat gerçek olan
şudur ki; sembollerde daima bir gizlilik, kapalılık ve
çok anlamlılık söz konusudur.
Sembol, en geniş anlamıyla her türlü inanışı içinde barındıran, düşünce, yaşayış ve çevrenin
biçimlendirdiği sosyal, siyasal, hukuksal, dini ve
mistik alanlarda kullanılan ve birden çok ve farklı anlamlar içeren; somut bir nesne, bir ses ya da
davranış, bir renk veya belirli bir zaman kesiti, bir
belirti veya işaret, özel bir anlama sahip olay ya da
kişi şeklinde tanımlanabilir.
Kilim nesnesi salt biçimiyle derin manalar ortaya koyarken, bu manalar alemi zengin yapısı
itibariyle de polifonik bir yapı arz eder. Oğuz bu
konuda,“Kilim süslemesinin lügatçesi sembolizmden yana o denli zengindir ki bir kilim süsleme

sanı, insan yapan gerçek cevher demektir”1. Kültür
ürünleri, kültürel yapının ve yaşama biçiminin en
iyi tanıkları ve taşıyıcılarıdır. Bu bağlamda kültürel
değerlerin en güzide örneklerini sanat gelenekleri ve bu geleneklerden yansıyan “estetik kriterler”2
oluşturmaktadır. Daha çok toplumların inançları etrafında şekillenen ve dini boyutlarıyla birlikte derin
anlamlar kazanan estetik kriterlerin ortaya çıkardığı
desenler ve tasarımlar fazla değişikliğe uğramadan
günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türk
sanatında, özellikle halı ve kilimlerde bu estetik
kriterlerin yansımalarını görmek, Türklerdeki inanç
felsefesinin kökenleri hakkında fikir sahibi olunmasına olanak sağlamaktadır.
“Geleneksel Türk Düz Dokuma Yaygılar” halkbilimsel (Folklorik) bir olgu olup kültür örneklerinin
en canlısıdır ve geleneğe bağlı bir özellik gösterirler. Bir yaratıcılık öğesi olarak da halkın yaşamından kaynaklanan yanışlarla bireylerin ruhsal yaşamlarını yansıtan, toplumsal bir değerdir.
Geleneksel Türk Düz Dokuma Yaygılar’ının en
tanınmışı olan kilimlerin Türk insanı tarafından sevilerek dokunması, onun göçebe hayatının vazgeçilmez bir nesnesi olmasındandır. Göçebe hayatının
olmazsa olmazı olan kilimler, dokuyucunun duygu
ve düşüncelerini yansıtan yanışları, boy ya da aşireti temsil eden damgaları ile okunması gereken
renkli bir mektup gibi okuyucusunu beklemekte,
içinde anlatacak çok şeyler barındırmaktadır. Kompozisyonlarındaki renk ve yanışlarıyla dokuyucusunun yüreğini yansıtırken aynı zamanda Türklerin
asırlardır sürdürdüğü varoluş mücadelesinin en
canlı örneği olma özelliğini de göstermektedirler.
Kilimlerin bu kadar parlak ve canlı renklerde
dokunmuş olması, kompozisyonlarında canlı cansız birçok varlığın sembolize edilmesi ya da simgeleşmesi; elbette Türklerin doğaya olan sevdasından
ve saygısındandır. Fakat kökleri çok eskilere dayalı
Şamanî inançların, mitolojik ve kozmolojik ögelerin
de tesiri oldukça fazladır. Tüm bu görselleri okuyabilecek ve anlayabilecek en azından bunların birer
milli değer olduğunun farkına varabilecek nesillerin
yetişmesi, Türk kültürünün devamı için son derece
önemlidir.
Türk düz dokuma yaygıları’ndan kilim hakkında
pek çok bilim adamının bulgu, bilgi ve eser üze1
2

S. Kantarcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Programlarında Kültür,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s.7.
B. Karamağaralı, “Halı Sanatı Üzerine”, Türk Soylu Halkların Halı,
Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 27-31 Mayıs 1996, Kayseri, s.
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ikonografisinden söz etmek yerinde olur. Kilimleri
anlamaya çalışırken, kilimi üreten toplumların kültürel bağlamları içinde sembollerin rol ve anlamlarının tetkiki hem ilgili ve uygun, hem de önemli oluyor. Evrensel olarak semboller hatırlatıcı, anlamları
vazıh, açık seçik değil, zımnidir”5 derken bu zengin
yapının çok sesliliğinden bahsetmektedir.
Kilimin sadece parçalarının toplamından ibaret olmadığına yukarıda değinmiştik. Kilimin tam
anlamıyla yapısını anlayabilmek, onu çözümleyebilmek, evvela; onu dokuyan parmakların yaşadığı kültürü ve bu kültüre can veren düşünceyi
anlayabilmekle mümkündür. Bu bağlamda Türk
düz dokuma yaygılardan biri olan kilimi çözümleyebilmek için, Orta Asya’da göçebe veya yerleşik
hayat süren kavimlerin yaşadığı bölgelerdeki iklim
özelliklerinden,ekonomik ve sosyal yaşam biçimden, dinsel ve inanış örgüsü ve tüm bunlarla birlikte tüm sanat eserlerinde vücut bulmuş estetik
prensiplerden bahsetmek gerekir.
Esin, “...en güzel eserlerin de, en kaba tasvirlerin de menşeini, büyü ile ilgili inanç ve ayinlerinde
aramak gerekir”6 derken Türk estetiğinin kaynaklarına da işaret etmektedir.
Kilim, genel formu itibariyle bir dikdörtgen görüntüsünde olup, küp’ün iki boyutlu hali’dir. Semboller sözlüğünde kare şu şekilde açıklanmaktadır:
“Çevresinden köşeli sınırlarla ayrılmış geometrik
biçimlerden biri olan kare, dört rakamının geometrik sembollerinden biridir ve kare şeklini esas alan
kübün iki boyutlusu olan şeklidir. Eski Mısır yazısında ve Proto-Türkler’in runik alfabelerinde görülebileceği gibi bir çok yazı sisteminde kullanılan bir
karakterdir. Kare sembolü, göğü temsil eden daire
ve üçgene kıyasla, Yer’i yani yeryüzünü, tezahür
alemini”7 sembolize eder. Ansiklopedik Simgeler
Sözlüğüne göre ise kare “Çin ve Orta Asya tasarımlarında üretken bir çift olarak algılanan GökyüzüYeryüzü ikilisinden “Yeryüzü” simgesi”8 olarak karşılık bulmaktadır.
Eski Türkler’in dünyayı dörtköşe olarak düşündüklerini ve yakın zamanlara kadar da dünyanın
“tört bulunğ” dört köşe ve dört kenarlı olduğunu
5
6

7

8

Türkbilimciler ve Orta Asya halkbilimi göstermektedir. Ayrıca bugünkü Türkçe’deki “dünyanın dört
bucağı”9 deyişi bu düşünceyi kanıtlamaktadır.
Roux, Guillaume de Rubrouck’un yolculuğu sırasında kapalı alanı bulunan mezarlara rastladığını
ve bu kapalı alanların düzenli şekilde yontulmamış,
bazıları yuvarlak bazıları kare şeklinde büyük taşlarla kapalı olduğunu yazar. Bunların yanında, alanın
dört bir köşesinde bulunan ve dünyanın dört bir yanını (simgesel olarak) sınırlayan dört, yüksek dikey
taş’ın10 olduğunu söyler. Türkler’in kare-dikdörtgen
düşüncesi üzerine Tekçe’nin şu tespitleri ve yorumu
oldukça anlamlıdır:
“Eski Türklerin de dünyayı dört köşe düşündüklerini çeşitli kaynaklardan ve özellikle
de Türk söylencesi ile Türk masallarından anlıyoruz. Nitekim Türkbilimci’ler, yüzyıllardır
Sibirya’nın ıssız tundralarında dış etkenlerden
uzak yaşadıkları için en eski Türk inançlarını
yaklaşık bin yıldan beri koruyabilmiş olan Yakut
Türkleri’nin yakın zamana kadar “dört köşeli bir
dünya” ya inandıklarını yazarlar. Eski Türkler’e
göre dünyanın “dört bulunğ”, yani dört köşe
ve dört kenarlı olduğunu Orta Asya halkbilimi
de gösteriyor. Radloff bunun çeşitli örneklerini
saptamıştır. Kök-Türk yazıtlarında da o zamanki
dünya toplumları tanımlanırken yine “dört bulunğ” daki, yani dört köşedeki, yani dört yandaki
budunlardan bahsedilir. Asya Hunları’nın devlet
örgütünde de imparatorluğun dört yanı için dört
önemli memuriyet varmış. Çok eski bir Türk düşüncesi olduğu anlaşılan bu dört köşe, dört yan
kavramı bugünkü Türkçe’mizde de “dünyanın
dört bucağı” deyişiyle hala yaşamaktadır. Dört
köşe deyimi Türk halk edebiyatında da dünyayı
ifade eder. Nihayet, Prof. Divitçioğlu’nun “KökTürkler” adlı yapıtında ayrıntılarıyla aktardığına
göre, çeşitli Türk ve yabancı bilim adamları, örneğin, 1931 yılından bu yana F. Köprülü, R. Arat,
S. Çağatay, A. Doruk, S. Tezcan, W. Bang, A von
le Coq, G. Durand, W. Eberhard, A. Von Gabain
ve G. R. Thomsen gibi tarih uzmanları eski Orta
Asya kültüründe karenin oturulan kapalı yer,
simgesel dilde yurt ve kent ya da surlarla çevrili kale anlamına geldiğini saptamışlardır. Bunun doğal bir sonucu olarak, İskitler’den sonra
Hunlar’ın, Kök-Türkler’in ve Uygurlar’ın da yurt-

B. Oğuz, age., s. 361.
E. Esin, Türk Kültürü El-Kitabı Cilt II, Kısım Ia, İslamiyetten Önceki
Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, s. 75.
A. Salt, Ansiklopedi/Neo-spiritüalist Yaklaşımlarla Ezoterik Bilgilerin Işığında/ SEMBOLLER, Ruh ve Madde Yayınları, Kasım İstanbul,
2006, s. 195.
E. Korkmaz, Ansiklopedik Simgeler Sözlüğü, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, Mayıs 2010, s. 701.
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larını kare biçiminde düşündüklerini artık zamanımızda örnekleriyle biliyoruz”11.
Türkler’in arzı ve göğü algılama biçimi Esin’e
göre şu şekilde idi:
“Türkler, Çinliler gibi, arzı murabba şeklinde;
göğü, o murabbanın içine çizilmiş ve binaenaleyh “dünyanın dört köşesini” kaplamayan bir
daire şeklinde tasavvur ederlerdi. Bu köşelerde,
dünya nimetlerinden nasibsiz kalan düşmanlar
yaşardı. Murabbanın merkezinde, mukaddes
dağ (T’ou-kiue’lerde Ötüken) iki kosmik bölgeyi
birleştirmekte idi.”12
Çin arşivlerindeki kayda göre dört köşe adı, Hun
ve Türk hükümdarlarının dört başlıca yardımcısına
verilen bir ad13olarak geçmektedir. Bu konuda Çoruhlu, çeşitli araştırmacılara dayandırarak Türklerin
de Çinlilere benzer şekilde dünyayı bir diktörtgen
veya kare biçiminde tasarladıklarını14 yazmaktadır.
Ayrıca Türkler’deki dört yön düşüncesi Türk mitolojilerinde belirlenmiş dört renkle sembolleştirilirken, dört coğrafi yöne, değişik renkli atlar yerleştirilmektedir. Bu atlardan dini değeri olan kır at
batıya, boz at doğuya, doru atlar güneye ve yağız
atlar da kuzeye yerleştirilirdi15.
Fuat TEKÇE, Pazırık halısıyla ilgili kitabında halının genel biçimi itibariyle kareye çok yakın olduğundan ve Heredot’un İran budunlarının söylencelerine dayandırarak İskit yurdunun kareye yaklaşık
dikdörtgen biçiminde tanımladığını ve İskit topluluklarının da yurtlarını böyle dörtgen biçiminde düşündüklerini16 aktarmaktadır.
Türkler’de “mekan” yani “yurt” kutsaldır. “Türk
çadırları yani evleri bir yandan evrene benzetilirken
öte yandan dünyanın merkezi olarak”17 görülmektedir.
Kilim’in diktörtgen formu tek başına yer’i, yeryüzünü dolayısıyla mekanı sembolize etmektedir.
Bu yönüyle kilim nesnesinin bir vatan, bir yurt; en
geniş anlamıyla üstünde yaşanan toprak olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Toprak, sembolik olarak,
dişil özellikler içerir, doğurgandır. Kilim üzerine
istiflenen ve bu yönüyle de başlı başına sembolik
anlamlar taşıyan görsel düzenleme, sanki, dokuyu11
12
13
14
15
16
17

cunun üstünde yaşadığı vatan toprağının tüm güze
lliklerini,yokluklarını,zorluklarını, mistik değerlerini
dokuyucunun duygularıyla birlikte sergiler. Kare,
dolayısıyla dikdörtgen formlar insana güven verir.
Kendini güven içinde hissettiği mekanı güzelleştirmek, onunla olan organik bağını estetik değerlerle
yaşanılır hale getirmek, dokuyucu için, kutsal bir
görev gibi algılanmakta ve bir takım ritüellerle dokuma görevi yerine getirilmektedir.
Dokuma işinin bir rastlantı olmadığını, onun
önceden düşünülmüş bilinçli bir tasarım olduğunu
ifade eden düşünceler TEKÇE’nin “Pazırık” kitabında şu şekilde geçmektedir:
“...Pazırık halısının düzeni, düzenin doğurduğu, kareye yaklaşık dört köşe biçimi ve bu düzen
içerisindeki motiflerin yerleştirilmesi, sanırım,
bir rastlantı değildir; üzerinde düşünülmüş,
bilerek öyle seçilmiş, bilerek öyle yapılmıştır.
Çünkü, bir halının ölçüleri ile düzenini biçim
etkiler. Ve bu düzenin nasıl bir biçime, biçimin
de nasıl bir düzene elvereceği bilinir. Eğer biçim olarak kareye yaklaşık bir alan ya da diktörtgen arzulanıyorsa, genel düzen ona göre yapılır,
bordürlerin orta alana oranı, genişlikleri, sayısı,
bütün bunlardan ötürü de-çözgü tellerinin miktarı, çözgü, atkı ve dokuma ipliğinin inceliği ile
tezgahın türü, ölçüleri ve düzeni gibi-hesap kapısına çıkan teknik ayrıntılar ona göre saptanır
ve motifler düzenleme içerisinde ona göre yerleştirilir. Daha açık bir deyişle, bir yapının planı
arsanın çaplarına ve arazinin durumuna nasıl
uyduruluyorsa, başarılı bir halıda da rastlantıya
hemen hemen hiç yer yoktur ve bütün ayrıntılar ile halının tümü önceden ince ince düşünülmüştür18.
Selçuk Mülayimin de belirttiği gibi kilimler de
tıpkı hasır yaygılar ve hayvan postlarında olduğu
şekliyle renksiz ve desensiz dokunabilirdi. Eğer kilim dokuması renkli ve desenli dokunmuşsa, bunu
dokumacı istemiştir. Dokumacı bezemiş olduğu yüzeyle, biçime manevi bir derinlik ve öz kazandırmakta, o eşyayı kimlikli kılmaktadır19.
Türklerin cenneti, evreni ve dünyayı anlama,
algılama ya da düşünme biçimi olarak olsun karedikdörtgen biçiminin Türk kültürünün köklü işareti
olduğu gerçeği bugün gün gibi ortadadır. Tüm bu
gerçekler içerisinde ortaya çıkmış, çıkan ve çıkacak
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E. Esin, age., s. 345.
Y. Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul,
1999, s. 90.
N. Diyarbekirli, Hun Sanatı, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1972, s. 60.
E. F. Tekçe, age., s. 95, 96.
M. Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, Ocak
2003, s. 366.
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E. F. Tekçe, age., s. 155,156.
S. Mülayim, “Tanımsız Figürlerin İkonografisi”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 27-31 Mayıs, Kayseri,
1996, s. 220.

Bir Sembol Olarak “Kilim”
Mehmet SAĞ

olan halı, kilim ve benzeri eserlerde bir “estetik kriter”, bir “dini ritüel” veya bir “dini mana” vardır. Kilimleri dokumaya başlamadan önce inanışa bağlı
bir uygulamayı Durul bize şu şekilde aktarmaktadır:
“Özellikle çeyiz için dokunan kilim tezgâha
bağlanıp gelin kız dokumaya başlamadan yaratıcı Tanrıya horoz kurban edilir. Maniler okunur.
Türküler söylenir.
Biz geçmişi yâd ettik
Horozları şad ettik		
Hızır bizi anladı
Kendi gelip bağladı.”20
Dokuma işi bir yaratılış bir doğum işidir. Dokuma bitirildiğinde dokumacı tarafından tezgâha
bağlı olan iplikleri kesilir ve bu yapılırken bir kutsama, hayır dua sözleri telaffuz edilir. Bu sözler,
yeni doğmuş bir çocuğun göbeğinin ebe tarafından
kesilişi esnasında söylenen sözlerle aynı olan sözlerdir. Dokuma konusunu araştıranlar, dokumanın
kökenini kadın dünyasına taşıma konusunda aynı
fikirde olmuşlardır. Bu düşüncelerini de sayısız
sembolik bağlantılarla desteklemişlerdir. Dokumayı yaratılışın bir sureti, iki karşıtın-çözgü ve atkıbirleşmesinden meydana gelen bir doğum21 olarak
görmektedirler.
Kilimler, kimi zaman “dostane bir varlık”, kimi
zaman da “rüzgâr ve kumdan koruyan” bir kalkan olmaktadır. Bazen, “masa ya da yatak olarak” bazen
da “tartışmalar ve gevezelikler için bir sosyal alan”
olarak kullanılmaktadır. Kimi zaman da “yavrular
için beşik”, “cenazede tabut örtüsü” veya “dua için
bir yer işlevini” görmektedir.
Kilimlerle kadın arasındaki en önemli ilişki,
her ikisinin de dişil özelliklerle donanmış olmasındandır. Kilim için seçilen elyaf başta olmak
üzere, kullanılan doğal boya ve seçilen yanışlar
tamamen organik düzenin bir ürünü, bir yansımasıdır. Dokuyucu, dokumasındaki organik yapıyı
düzenlerken bağlı bulunduğu topluluğun sosyal,
siyasi, hukuksal, dini ve mistik özelliklerinin yanı
sıra kişisel duygu ve düşüncelerini de tasarımı
içerisinde vermektedir. Vatan toprağı üzerinde yaşanmış ve yaşanmakta olan, onun üzerinde hayal
edilenin konu alındığı bir tasarıma ev sahipliği
yapan kilim, bu ve benzer yönleriyle başlı başına
bir semboldür.

20
21

Kaynaklar
Çoruhlu, Yaşar (1999), Türk Mitolojisinin ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
Diyarbekirli, Nejat (1972), Hun Sanatı, Milli Eğitim Bakanlığı
Kültür Yayınları, İstanbul.
Durul, Yusuf (1977), Yörük Kilimleri (Niğde Yöresi), Ak Yayınları
Türk Süsleme Serisi: 6, İstanbul.
Eliade, Mircea (2003), Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı Yayınevi,
Ocak, İstanbul.
Esin, Emel (1972), Türk Kültürü El-Kitabı Cilt II, Kısım Ia, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul.
Kantarcıoğlu, Selçuk (1987), Türkiye Cumhuriyeti Kültür Programlarında Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Karamağaralı, Beyhan (27-31 Mayıs 1996), “Halı Sanatı Üzerine”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı
Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Kayseri.
Korkmaz, Esat (Mayıs 2010), Ansiklopedik Simgeler Sözlüğü,
Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
Mülayim, Selçuk (27-31 Mayıs 1996), “Tanımsız Figürlerin
İkonografisi”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim
Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı Yayınları, Kayseri.
Oğuz, Burhan (Haziran 2004),Türkiye Halkının Kültür Kökenleri-4,” Dokuma ve Giyim Teknikleri”, Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, İstanbul.
Özkeçeci, İlhan (2004), Zamanı Aşanlar IX. Yüzyıla Kadar Türk
Sanatı, HMS Grup Yayınları, İstanbul.
Roux, Jean-Paul (Kasım 1999), Altay Türkleri’nde Ölüm, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
Salt, Alparslan (Kasım 2006), Ansiklopedi/Neo-spiritüalist Yaklaşımlarla Ezoterik Bilgilerin Işığında/ Semboller, Ruh ve
Madde Yayınları, İstanbul.
Tekçe, E. Fuat (1993), PAZIRIK Altaylardan Bir Halının Öyküsü,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Tokat, Latif (2002), Dinde Sembolizm, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir.

Y. Durul, Yörük Kilimleri (Niğde Yöresi), Ak Yayınları Türk Süsleme
Serisi: 6, İstanbul, 1977, s.16.
B. Oğuz, age., s. 357.

120

arış

VIII/2012

“Kilim” as a Symbol
Mehmet SAĞ

Osmanlılar’da

Bilim ve Teknoloji
Cilt 1

http://e-magaza.akmb.gov.tr

arış

VIII/2012

121

grafiker.com.tr • 0 312. 284 16 39

www.akmb.gov.tr

Van – Hakkâri Yörelerinde
Sine Olarak Bilinen Kilimler
Kilims Known as Sehna
in the Regions of Van – Hakkari

Ela TAŞâ

ABSTRACT
Humanbeing produced weavings to protect
himself from cold and to satisfy his needs. The
flat weaves, as it is known, are the kinds of ground
clothes which are different from towel weavings.
They are revealed in lenght and breadth, two or
more groups of thread are passed over differently
among themselves and they are named as kilim,
cicim, zili and sumak. Kilim is the most common
smooth weaving product among smooth
weavings. Kilims take their names according to
the region, tribe and motifs.
This paper introduces Sine kilims which are
named after Senendaj the city of Persia and
are woven in the region of Van – Hakkâri and
analyzes them in terms of type, material, color,
motives and ways of composition.
Keywords: Weaving, Persia, Van, Hakkâri,
Kilim, Sehna.

ÖZET
İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini soğuktan korumak gibi nedenlerden dolayı
dokumalar üretmişlerdir. Bilindiği gibi dokumalar, düz ve havlı dokumalar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar. Düz dokumalar da dokunuş
tekniklerinden dolayı kilim, cicim, zili, sumak
olmak üzere dört gruba ayrılmaktadırlar. Bu düz
dokumalar içerisinde de kilimler önemli bir grubu
oluşturmaktadır. Kilimler isimlerini bölge, aşiret
ve üzerinde kullanılan motiflerden almaktadır.
Sine kilimleri de adını İran’ın Senah bölgesinden alan kilimlerdir ve bu kilimler, Van –
Hakkâri yörelerinde de dokunmaktadırlar. Bu
makalede Sine Kilimleri kullanılan teknik, malzeme, renk, motif ve kullanılan kompozisyon
özelliklerine göre tanıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, İran, Van, Hakkâri,
Kilim, Sine.
1. Giriş

Kilimler, iki iplik sistemine dayanılarak yapılan,
tersi ve düzü birbirinin benzeri olan dokumalardır2.
Bu çalışmada iki iplik sistemine dayanılarak yapılan
Sine Kilimleri tanıtılmaktadır.
Dokumacılık yönünden köklü bir geçmişe sahip
olan Van ve Hakkâri yörelerinde kilim dokumacılığının
önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bunun başlıca
sebebi hayvancılığın bu yörelerde ana geçim kaynağını
oluşturmasıdır. Bu yörelerde yaşayan insanlar yetiştirdikleri hayvanların yünlerinden ip elde etmekte, bunları doğal boyalarla renklendirmekte ve üretecekleri

Düğümlü halı dışında kalan, iki veya daha çok iplik
grubunun birbirlerinin arasından değişik şekillerde
geçirilmesiyle ortaya çıkarılan yaygı türleri düz dokuma olarak tanımlanmaktadır1. Düz dokumalar yapılış
tekniklerindeki farklılıklardan dolayı kilim, cicim, zili,
sumak gibi çeşitli gruplara ayrılmakta bunların büyük bir kısmını kilimler oluşturmaktadır.
*

Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 65080 – Kampus/ Van,
e-posta: elaatas@gmail.com

1

B. Balpınar Acar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul, 1982, s. 7.

2
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F. P. Akbil, Türk El Sanatlarından Örnekler, 1970, s. 9.
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Desenin oluşturulmasında fazla itina ve dikkat
isteyen Sineler, genel olarak merkezi kompozisyonlu
olarak tasarlansa da serpme kompozisyonlu örnekleri de mevcuttur7. Bu dokumaların kompozisyon düzenleri merkezde yer alan madalyon ya da madalyonlar çevresinde gelişme göstermektedir. Sineler ya tek
madalyonlu olarak ya da iç içe geçmiş iki ya da daha
fazla madalyonun kombinasyonundan oluşmaktadır.
Madalyonların içleri de çeşitli hayvan figürleri, geometrik şekiller ya da stilize edilmiş bitkisel motiflerle
doldurularak zenginleştirilmektedir.
İncelemiş olduğumuz kaynaklarda, Sine dokumalarında Boteh ve Herat8 olarak adlandırılan motiflerin
kullanıldığı belirtilmektedir.. Boteh, gözyaşı ya da
yaprağı9 andıran forma sahiptir ve Persçe’de“Yaprak
Demeti” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra
uzmanlar, Sine kilimlerinde yer alan ana motifin;
kozalak, selvi ağacı, yaprak, ya da Zerdüşt Ateşi’ni
simgelediğini de belirtmektedir. Herat ise; adını
Afganistan’ın Herat şehrinden almıştır. Bu motif, elması andıran bir çiçeği, dört taraftan saran yapraklardan oluşmaktadır. Bu motif mahi (Farsça’da balık)
ya da göldeki balık isimleriyle de anılmakta ve Pers
mitolojisinde yüzen dört balıkla desteklenmektedir.
İran’ın Ferahan kasabasında yapılan dokumalarda
sık kullanılmasından dolayı Ferahan motifi olarak da
tanımlanmaktadır. Çok yüklü anlamalara sahip olsa
da biçim olarak aynı şekilde dokumalarda yer almaktadır10. İncelemiş olduğumuz 8 numaralı resimde görülen örnek bu motiflere sahiptir.
Van – Hakkâri yörelerinde de Sinelerin, ana motifinin balık11 olduğu kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerden12 olsa da ele aldığımız
örneklerde balık motifi karşımıza çıkmamıştır. Bu motifin yerine madalyon, semaver, uğur böceği, insan –
hayvan (kuş, ördek, keçi) figürleri ya da stilize edilmiş
bitkisel motiflerin kullanıldığı ve dokumalarında kullanılan bu motiflere göre adlandırıldığı görülmektedir13.
Bu çalışmada incelenen Sine Kilimleri’nin; teknik, malzeme, boya, kompozisyon düzenleri ve motifleri şu şekildedir:

dokumalarda kullanmaktadır. Dokumayı üreten aşirete ya da üzerinde kullanılan motife göre adlandırılan
kilimlerin bir grubunu da Sineler oluşturmaktadır.
Dokumacılıkta genel olarak bir düğüm3 çeşidi
olarak bilinen Sine aslında Batı İran’da yer alan Senandaj4 Bölgesi’ne verilen isimdir ve burada ortaya
konan bir grup dokumada Sine olarak anılmaktadır.
Senandaj’da ortaya konan Sineler, Van - Hakkâri yörelerinde de dokunmaktadır. Bunun başlıca sebebi
bu iki şehrin, İran’la sınır komşusu olmaları ve bunun sonucunda da ülkeler arasında kültürel etkileşimin gerçekleşmesidir. Bu etkileşimle birlikte bu yörelerde ortaya konan bu türde dokumalar “Van Sinesi” ya da “Hakkâri Sinesi” olarak adlandırılmaktadır.
Sineler, havsız yaygılardır ve iki iplik sistemine dayanılarak yapıldığından düz dokumalar grubuna girmektedir. Oldukça karmaşık süslemelere sahip olan Sineler,
teknik ve kompozisyon gibi açılardan yüksek bir seviye
gösterdiğinden dünya çapında haklı bir üne sahiptir5.
Sine dokumalar; dikey tezgâhlarda, tek parça olarak meydana getirilmekte, büyük tasarlanmakta, ilikli, iliksiz ve eğri atkılı kilim teknikleriyle ortaya konmaktadırlar. Sinelerin çözgülerini ve atkılarını genel
olarak yün iplik oluşturmaktadır6. Ancak çözgüsü
yün – atkısı ipek, çözgüsü pamuk – atkısı yün ya da
çözgüsü ve atkısı ipek olan örnekleri de mevcuttur.
Bunların yanı sıra son zamanlarda yapılan örneklerde orlon iplerin de kullanıldığı görülmektedir.
Bu kilimlerin yapımında kullanılan iplerin, geçmişte tamamen bitkilerden elde edilen doğal boyalarla boyandığı, günümüzde ise renk zenginliğini
arttırmak ve bitkilerden renk elde etmenin zahmetli
olmasından dolayı anilin boyalardan da yararlanıldığı bilinmektedir. Ağırlıklı olarak kırmızı, lacivert,
siyah, beyaz renklerin kullanıldığı, dokumaya hareketlilik, estetik bir görünüm kazandırmak ve yöresel
alışkanlıklar gibi nedenlerden sarı, pembe ve mavi
renklere de yer verildiği gözlenmektedir.
3

4

5
6

Sine düğümünde, düğüm ipliği yalnız bir çözgüye sarılmakta,
diğer ucu ise sarılmadan yandaki çözgünün arkasından üste çıkarılmaktadır. Bu düğüm genel olarak İran, Türkistan, Hindistan
ve Çin’de yapılan halılarda kullanılmaktadır. Bu ülkelerin yanı
sıra Türkiye’de yapılan bazı halılarda da kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bu düğüm çeşidi, hav ipinin bir ucunun serbest bırakılmasından dolayı pek sağlam değildir. Geniş bilgi için bkz. Ç.
Aytaç, El Dokumacılığı, İstanbul, 1982, s. 135,136.
1935 yılına kadar Persia olarak adlandırılan ülke, birçok uygarlık
tarafından halı ve kilimlerin başlıca dokuma merkezi olarak kabul edilmekteydi. Çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındırmış
olan bu ülke, özellikle Safevi egemenliği altındayken sanatsal
ve kültürel alanda o güne kadar görülmemiş başarılara imza atmış ve İran dokuma ve tekstil merkezi haline getirilmiştir. Ülke
sınırlarında dokuma faaliyetleri özellikle göçebeler ve kabileler
tarafından yürütülmektedir. Bunların yanı sıra atölyelerde de sınırlı sayıda dokuma üretiminin yapıldığı bilinmektedir. İran’da
yaşayan göçebeler tarafından yapılan dokumalar, dokumacılıkla
uğraşan diğer ülkelerde ortaya konan dokumalardan daha farklı
olup, motif yönünden zengindir. Geniş bilgi için bkz. L. Allane,
Kilims A Buyer’s Guide, London, 1995, pp. 110 – 112.
L. Kerimov, Azerbaijan Carpet, Azerbaijan, 1983, p. 258.
J. Franses, Europen and Oriental Rugs, London, 1970, p. 111.
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Kilim kompozisyonları hakkında geniş bilgi için bkz. Recai Karahan, Konya Müzelerinde Bulunan Kilimler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1992, s.
384,385.
Lee Allane, Oriental Rugs A Buyer’s Guide, London, 1992, p. 88.
Lee Allane, Rugs, p. 124.
Lee Allane, Rugs, pp. 88, 89.
Uzun bir geçmişe sahip olan balık motifi Hristiyan olan ve olmayan ülkelerde yüzlerce yıldır kullanılagelen bir motiftir. Bu
motifin verimliliği, doğurganlığı arttırdığına, yaşamın yenilenmesini sağladığına, refah getirdiğine ve büyülerden koruduğuna inanılmaktadır. Geniş bilgi için bkz. D. Morris, Body Guards,
England, 1999, p. 17.
Bu bilgi Tahir Aslan’dan 15.06.2010 tarihinde yapılan görüşmede öğrenilmiştir.
Bu bilgi Sayın Hamza Acar’dan 22.06.2010 tarihinde yapılan görüşmede elde edilmiştir.
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2. ÖRNEKLER

Resim 1.

Resim no: 1
Çizim no: 1
Adı: Semaverli Sine
Yöresi: Van - Hakkâri
Cinsi: Divan Kilimi
En: 67 cm.
Boy: 110 cm.
Teknik: İlikli ve Eğri Atkılı Kilim Teknikleri
Malzeme:
Çözgü: Yün
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel
Kompozisyon: 67 x 110 cm. ebatlarında yapılmış
tek parçadan oluşan divan kilimidir. Çözgü ve atkı
iplikleri yündür. İpler bitkilerden elde edilen doğal
boyalarla boyanmıştır. İlikli ve eğri atkılı kilim tekniklerinin bir arada kullanıldığı örnek merkezi kompozisyonlu kilimler grubundadır.
Lacivert zeminli kilimin merkezinde kırmızı renklerle konturlanmış beyaz zeminli madalyon motifi yer
almaktadır. Madalyonun içi birliği, bir arada olmayı

simgeleyen semaver motifinin kaydırılmış eksenler
üzerine yerleştirilmesiyle doldurulmuştur. Madalyonun dışında kalan alanlarda da aynı motifin işlendiği görülmektedir. Bu motifin yanı sıra stilize edilmiş
şekiller de dokuma zeminini zenginleştirmektedir.
Zemin ve bordür temizliği simgeleyen tarak motifleriyle sınırlandırılmıştır. Dokuma zeminini kırmızı
renkli bordürler çevrelemektedir ve içi hayatın akıcılığını simgeleyen suyolu motifi kullanılmıştır.

Çizim 1.
Semaver
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Resim 2.

Madalyonun uç kısımları salbeklerle uzatılmıştır.
Madalyonun dışında kalan kısımlarda çiçek motiflerinin kaydırılmış eksenler üzerine işlenmesiyle doldurulmuştur.
Zemin ve bordür hayatın devamlılığını simgeleyen zig zag motifleriyle sınırlandırılmıştır. Mavi zeminli bordür dokumayı çevrelemektedir ve içi nazarı
uzaklaştırmak amacıyla kullanılan göz motifleriyle
dolgulanmıştır.

Resim no: 2
Çizim no: 4, 5, 8
Adı: Çiçekli Sine
Yöresi: Van - Hakkâri
Cinsi: Taban Kilimi
En: 70 cm.
Boy: 104 cm.
Teknik: İliksiz ve Eğri Atkılı Kilim Teknikleri
Malzeme:
Çözgü: Pamuk
Atkı: Yün, Süsleme amaçlı olarak sime de yer verilmiştir.
Boya: Bitkisel ve anilin
Kompozisyon: 70 x 104 cm. ebatlarında dokunmuş taban kilimidir. Tek parça olarak yapılan dokumanın çözgü ipi pamuk, atkı ipi ise yündür. İpler
bitkisel ve anilin boyalarla boyanmıştır. İliksiz ve eğri
atkılı kilim tekniklerinin bir arada kullanıldığı örnek
merkezi kompozisyonludur.
Siyah zeminli dokumanın merkezinde gri ve mavi
renklerle çevrelenmiş beyaz zeminli madalyon yer
almaktadır ve içi bitkisel desenlerle bezenmiştir.
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Çizim 4.
Çiçek
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Çizim 5.
Çiçek Demeti (Herat)

Çizim 8.
Madalyon
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Resim 3.

Resim no: 3
Çizim no: 2, 3, 9, 11, 12
Adı: Elibelindeli Sine
Yöresi: Van- Hakkâri
Cinsi: Taban Kilimi
En: 141 cm.
Boy: 202 cm.
Teknik: İlikli kilim
Malzeme:
Çözgü: Yün
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel
Kompozisyon: 141 x 202 cm ebatlarında taban
kilimidir. Tek parçadan oluşan dokuma oldukça
büyük tasarlanmıştır. Çözgü ve atkı ipleri yün malzemeli olup bitkisel boyalardan elde edilen renkler
kullanılmıştır. İlikli kilim tekniğiyle yapılmış örnek
merkezi kompozisyonlu kilimler grubundadır.
Lacivert zeminli dokumanın merkezinde iç içe
yerleştirilmiş iki madalyona yer verilmiştir. İç kısımda yer alan madalyon beyaz zeminli olup insan, hay-

van ve geometrik şekillerle doldurulmuştur. Kırmızı
zeminli olarak yapılmış madalyonda ise motife yer
verilmemiştir. Madalyonların dışında kalan kısımlar
ise mavi zeminlidir ve iç madalyonda yer alan insan
figürleriyle doldurulmuştur.
Kırmızı zeminli bordür çeşitli renklerle yapılmış
ve nazarı uzaklaştırmak amacıyla kullanılan göz motifleriyle bezenmiştir.

Çizim 2.
Eli belinde

Çizim 3.
Eli belinde

Çizim 9.
Madalyon

Çizim 11.
Çizim 12.
Stilize Hayvan Figürü Ördek Figürü
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Resim 4.

maver motiflerine yer verilmiştir. Madalyonların dışında kalan kısımlarda da aynı motifin kaydırılmış
eksenler üzerinde yerleştirildiği ve zeminin doldurulduğu görülmektedir.
Zemini üç bordür çevrelemektedir. Bunlardan ikisi beyaz zeminli olup dar tutulmuştur ve içleri hayatın akıcılığını simgeleyen suyolu motifleriyle dolgulanmıştır. Ortada bulunan bordür ise kırmızı zeminli
olu daha geniştir. Bu da zıtlıkları simgeleyen çengel
motifleriyle bezenmiştir.

Resim no: 4
Çizim no: 1, 9
Adı: Semaverli Sine
Yöresi: Van - Hakkâri
Cinsi: Taban Kilimi
En: 144 cm.
Boy: 202 cm.
Teknik: İliksiz Kilim Tekniği
Malzeme:
Çözgü: Yün
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel
Kompozisyon: 144 x 202 cm. ebatlarına sahip taban kilimidir. Tek parça olarak yapılmış dokumanın
malzemesi yün iptir ve bunlar bitkilerden elde edilen
doğal boyalarla renklendirilmiştir. İliksiz kilim tekniğiyle yapılan örnek merkezi kompozisyonlu kilimler
grubundadır.
Açık mavi zeminli dokumanın merkezinde iç içe
geçmiş, kırmızı ve beyaz zeminli olarak tasarlanmış
iki madalyon yer almaktadır. Bunların içlerinde se-
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Çizim 1.
Semaver
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Çizim 9.
Madalyon

Van – Hakkâri Yörelerinde Sine Olarak Bilinen Kilimler
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Resim 5.

Resim no: 5
Çizim no: 6, 13, 14
Adı: Uğur Böcekli Sine
Yöresi: Van- Hakkâri
Cinsi: Divan Kilimi
En: 75 cm.
Boy: 116 cm.
Teknik: İlikli Kilim
Malzeme:
Çözgü: Pamuk
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel boya
Kompozisyon: 75 x 116 cm. ebatlarında divan kilimidir. Dokumanın malzemesini yün ip oluşturmaktadır. İpler bitkilerden elde edilen doğal boyalarla
renklendirilmiştir. İlikli kilim tekniğinde yapılan örnek merkezi kompozisyonlu dokumalar grubundadır.
Kırmızı zeminli dokumanın merkezinde, gelin kızın çeyizini simgeleyen ve sandık olarak adlandırılan
kırmızı zeminli madalyon yer almaktadır. Bunun içi
stilize edilerek yapılmış uğur böceği figürüyle dol-

gulanmıştır. Beyaz zeminli olarak tasarlanmış olan
ikinci madalyon ise çevikliği, cinsel gücü simgeleyen
keçi, haber beklentisini simgeleyen kuş figürleri, evlilik isteğini dile getiren küpe motifleriyle bezenmiştir. Madalyonların dışında kalan alanlarda da aynı
motiflerin tekrarlandığı görülmektedir.
Zemin ve bordür tarak motifleriyle sınırlandırılmıştır. Beyaz zeminli olarak yapılmış bordür ise kırmızı ve siyah renklerle yapılan stilize edilmiş bitkisel
motiflerle bezenmiştir.

Çizim 6.
Çiçek
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Çizim 13.
Kuş

Çizim 14.
Uğur Böceği
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Resim 6.

dışında kalan kısımlar siyah zeminli olarak tasarlanmıştır. Tüm dokuma yüzeyi kaydırılmış eksenler şeklinde işlenmiş çiçek motifleriyle doldurulmuştur.
Zemini, içleri nazardan korunmak amacıyla kullanılan göz motifli, mavi zeminli bordürler çevrelemektedir. Dokuma saçaklarla son bulmaktadır.

Resim no: 6
Çizim no: 7, 10
Adı: Çiçekli Sine
Yöresi: Van - Hakkâri
Cinsi: Taban Kilimi
En: 156 cm.
Boy: 205 cm.
Teknik: İlikli Kilim Tekniği
Malzeme:
Çözgü: Yün
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel ve anilin boya
Kompozisyon: 156 x 205 cm. ebatlarına sahip taban kilimidir. Dokumanın atkı ve çözgü ipleri yündür.
İpler, bitkilerden elde edilen doğal boyalar ve anilin
boyalarla renklendirilmiştir. İlikli kilim tekniğiyle yapılan dokuma merkezi kompozisyonlu kilimler grubundadır.
Zemin iç içe geçmiş madalyonlardan oluşmaktadır. En içte kalan mavi, ortadaki kırmızı ve üçüncü
madalyon ise beyaz zemine sahiptir. Madalyonların

arış

VIII/2012

Çizim 7.
Çiçek
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Çizim 10.
Madalyon
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Resim 7.

Resim no: 7
Çizim no: 1, 9
Adı: Semaverli Sine
Yöresi: Van - Hakkâri
Cinsi: Taban Kilimi
En: 158 cm.
Boy: 210 cm.
Teknik: İlikli Kilim Tekniği
Malzeme:
Çözgü: Yün
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel boya
Kompozisyon: 158 x 210 cm. ebatlarına sahip taban kilimidir. Atkı ve çözgü ipleri yündür. İpler doğal
boyalarla renklendirilmiştir. İlikli kilim tekniğiyle yapılan örnek merkezi kompozisyonlu kilimler grubundadır.
Kırmızı ve mavi renklere sahip zemin, iç içe yerleştirilmiş madalyon motifleriyle hareketlendirilmiştir. En içte beyaz renkle konturlanmış mavi zeminli madalyon, ortada kırmızı zeminli siyah konturlu

madalyon, dışta ise mavi zeminli kırmızı konturlu
madalyon yer almaktadır. Madalyonlar ve bunların
dışında kalan alanlar semaver motifleriyle dolgulanmıştır.
Dokumayı mavi zeminli ve semaver motifleriyle
dolgulanmış bordürler çevrelemektedir.

Çizim 1.
Semaver

130

arış

VIII/2012

Çizim 9.
Madalyon
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3. Sonuç

Geçmişten günümüze ince bir zevkle meydana getirilen Anadolu dokumaları Dünya Dokuma Sanatı içinde önemli bir yere sahiptir.
Anadolu’da ortaya konan düz dokumaların her
biri, dokumanın yapıldığı yörede yaşayan insanların
kültürlerini yansıttığı için farklı kompozisyon ve motifleri üzerlerinde taşımaktadır.
Düz dokumalar içinde büyük payı, zengin motif
içeriğine sahip olan ve yöreden yöreye farklı kompozisyon özellikleri gösteren kilimler oluşturmaktadır.
Anadolu’da önemli dokuma merkezleri arasında
yer alan Van ve Hakkâri yörelerinde de farklı kompozisyon ve motiflere sahip kilimler üretilmektedir.
Bu illerin dokuma alanında ileri bir seviyede olmalarının önde gelen sebebi birçok uygarlık tarafından
başlıca dokuma merkezi olarak kabul edilen İran’la
komşu olmalarıdır. Bu komşuluğun sonucu olarak
gerçekleşen kültürel etkileşim birçok alanda olduğu
gibi dokumacılık alanında da kendini göstermekte ve
İran’ın Senandaj (Sine) şehrinde dokunan Sine Kilimleri bu yörelerde de dokunmakta, Van Sinesi ve
Hakkâri Sinesi olarak adlandırılmaktadırlar.
Yapımında yün, pamuk ya da ipekten üretilen,
doğal ya da anilin boyalarla renklendirilen iplerin
kullanıldığı ilikli, iliksiz, eğri atkılı kilim teknikleriyle
yapılan ve oldukça karmaşık bir düzene sahip olan
Sineler genel olarak merkezi kompozisyona sahiptirler ve merkezde yer alan madalyon ve bunun etrafına
yerleştirilen farklı motiflerden oluşmaktadırlar.
Kompozisyonları ve taşıdıkları motifler nedeniyle
Anadolu kilimlerinden ayrılan bu dokumaların orijinal hallerinin korunarak dokunması ve dünya pazarlarına sunulması; bu yörelerin tanıtılmasını, kilim
satışlarının artmasını ve Van – Hakkâri illerinde yaşayan insanlara önemli bir geçim kaynağı oluşturacağı kanaatindeyiz.

Resim 8.

Resim no: 8
Adı: Sine
Yöresi: Van - Hakkâri
Cinsi: Taban Kilimi
En: 154 cm.
Boy: 203 cm.
Teknik: İlikli Kilim Tekniği
Malzeme:
Çözgü: Yün
Atkı: Yün
Boya: Bitkisel boya
Kompozisyon: 154 x 203 cm. ebatlarına sahip taban kilimidir. Oldukça büyük tasarlanmış dokuma tek
parçadır. Atkı ve çözgü ipleri yündür. İpler bitkilerden
elde edilen doğal boyalarla renklendirilmiştir. İlikli
kilim tekniğiyle yapılan örnek serpme kompozisyonlu
kilimler grubundadır.
Siyah zeminli dokumanın yüzeyi kırmızı, sarı ve
mavi renkler kullanılarak yapılmış boteh ve herat olarak adlandırılan motiflerin kaydırılmış eksenler üzerinde yerleştirilmesiyle doldurulmuştur.
Dokumayı üç bordür çevrelemektedir ve bunlar
nazardan korunmak amacıyla kullanılan göz motifleriyle bezenmiştir.
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Geçmişten Günümüze
Trakya El Dokumaları Yaygılar,
Tasarımda Sorunlar ve Çözümler
Selen YAMANâ

Hand-Woven Thrace Fabric Mats from Past to Present,
Design Problems and its Solutions
ABSTRACT
Hand-woven mats, rugs and carpets made of
people’s need for troubleshooting purposes,
without concern persons who are usually the
result of sincere reflection of the emotions,
sometimes simple, sometimes quite heavy
loaded motifs woven through the use of aesthetic
and artistic values. Each product resulting from
a production is actually a creation. They are the
surviving documents of life itself
Weaving is a sphere made by mankind for
ages. The research on new analysis is in a sense
extremely important in terms of creating new
assumptions relating to the resolution of the
problems faced in Carpet and Rug weaving.
Even though the available old rug and carpet
samples are exhibited in museums today,
the number of samples that have survived for
centuries is rather low and unfortunately it is
not possible to come across with samples of
Thrace region.
Keywords: Thrace, Kırklareli, Weaving looms,
Pomaks, Hub, Eris, Flat-woven mats, Rugs.

ÖZET
El dokuma yaygılar, kilim ve halı insanların gereksinimi giderme amaçlı yapıldığından, genellikle yapan kişilerce kaygı duyulmaksızın içten
gelen duyguların yansıtılması sonucu kimi zaman sade, kimi zaman da oldukça ağır motiflerin kullanılması suretiyle estetik ve sanatsal değerler yüklenerek dokunmuştur. Üretim sonucu
olan her ürün aslında bir yaratımdır. Yaşamın
gerçek belgeleridir.
Dokuma, insanlığın çok eskiden beri yapmış
olduğu bir uğraşıdır. Halı ve Kilim dokumacılığının araştırılıp incelenmesi bir anlamda yaşanılan sorunların çözümlenmesi için yeni varsayımların ortaya atılması açısından son derece önem
taşımaktadır.
Bugün elde bulunan eski el dokuma yaygılar,
kilim ve halı örneklerinin birçoğu müzelerde sergilenmesine rağmen yüzyıllar öncesinden kalan
örneklerin sayısı oldukça az ve Trakya bölgesine
ait örneklere rastlamak ne yazık ki mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Trakya, Kırklareli, Dokuma
tezgahı, Pomak, Poyralı, Eriş, Düz dokuma yaygılar, Kilim.

de herkes kendi ihtiyacı olan peşkir, önlük, bezayağı, dimi dokumalar, çarpana dokumaları, namazlağ,
felemen kumaşı, şayak, pala denilen yer dokumaları
dokunmaktayken günümüzde ise birçoğu kaybolmuş
durumdadır. Evlerde eski örneklerine ait el dokuması halıları bulunmamaktadır. İşyerlerinin olmaması,
gerekli önemin gösterilmemesi, yeterli düzeyde sahip çıkılmaması, dağınık ve az sayıda kişinin bu işle
uğraşması, dokuyucuların büyük bir bölümünün yaz
aylarında tarımsal faaliyetlerin ağır basarak tarlada

1. Giriş

Kırklareli’de 19. yüzyıl ortalarına kadar dokumacılık
yaygın iken bugün kaybolmaya yüz tutmuş olması
acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski el
sanatlarına ait işyerleri kalmamıştır. Sadece köyler*

Öğretim Görevlisi, Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu, e-posta: selenyaman@hotmail.com
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çalışması, fazla tezgâh olmaması gibi nedenler her
geçen gün dokuma işleminin azalmasına ve kaybolmasına yol açmıştır. Kişiler sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı köylerde geleneksel dokumalar yapmaktadır. Özellikle Poyralı Köyündeki
dokuma ustası Resmiye Hanım ve Kırklareli Kültür
ve Turizm Müdürlüğü Folklor(Halk Kültürü)Araştırmacısı Zekeriya Kurtulmuş Bey’in kişisel özverileriyle işlerine gönülden sahip çıkmaları, geleneksel
değerlere verdikleri önem dikkate şayandır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca; ülkemiz genelinde kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı yaşatmak,
tanıtmak, tahrip ve yok olmasını önlemek, bu sanatların aslına uygun olarak öğretilmesini, eğitilmiş
elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere
el sanatlarımızın aktarılmasını sağlamak amacıyla,
2007 yılında Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi Poyralı
Köyünde “Poyralı Köyü Dokumaları” isminde bir kurs
açılmıştır. Poyralı Köyünde eğitim-öğretime kapalı
ilkokul binasında başlatılan bu kurs, 250 saat boyunca devam etmiş, dokumacılığı ninesinden öğrenen
1946 Poyralı Köyü doğumlu Resmiye Gökerbüyük
öğreticiliğinde 21 bayan kursiyer yetiştirilmiştir. Bu
kurs süresince heybe, yolluk, seccade ve yastık başları dokutulmuştur.
Poyralı Köyünde ki dokunan örnekler incelendiğinde çözgüler siyah pamuk olarak hazırlanmaktadır.
1980’ li yıllara kadar yün iplikler eğrilir daha sonra
doğal kök boyalarla boyanırken günümüzde ise doğal kökboyama ortadan kalkmış ve iplikler esnaftan
alınmaya başlanmıştır. Şu an dokunmamasına rağmen daha önceleri dokunmuş olan tülü denilen kilimlere de köylülerin evlerinde rastlanmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu güzel değerlerimize bir
an önce sahip çıkmalı ve üzerimize düşen görevleri
yerine getirmemiz gerekmektedir. Bunun için el dokumalarını yapmakta olan köylerimize gereken ilgiyi
göstererek yeni projeler üretmeliyiz. İşe, yeni dokuyucu ustaların yetiştirilmesi, tezgâh sayılarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve kilimin
turistik eşya olarak ticari önem kazanmasını sağlanmakla başlanmalıdır.
Kırklareli turizmden çok az pay alan bir ilimizdir.
Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Poyralı Köyü,
Dupnisa Mağarası ve İğneada’ya gelen turistlerin geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle bir kısım dokumalara pazarlama imkânı oluştursa da bu çok yetersizdir.
Dokumayı yapan insanların dokuduklarını satmak için
köy dışına çıkabilmelerinin de imkânı yoktur.
Trakya dokumaları, turistin çok olduğu bölgelerde oluşturulacak mağazalarda satılmak üzere, satın
alınabilirse veya bu insanların elinden bir şekilde
tutulup dokumaların pazarlaması gerçekleştirilirse
Trakya dokumacılığında devamlılık sağlanabilecektir.
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2. Alevi ve Bektaşi Kökenli Köylerde Dokumalar
Alevi ve Bektaşi kökenli toplumlar gittikleri ve egemen oldukları bölgelerde kendilerine has el sanatlarını ve bu sanatlara ilişkin kültürlerini de beraberinde götürmüşlerdir.
2.1. Alevi ve Bektaşi Köylerindeki Dokumalarda
Malzeme Ve Yöntemler
İlk dokuma tekniklerinde dokuma işlemi dikey olarak adlandırılan sistemde çözgü iplikleri hazırlanıp
uçlarına ağırlık bağlanmak suretiyle yapılmış. Bu tip
tezgâhlarda (düzen) daha çok keçi kılı dokumalar
üretilmiş.
Öncelikli olarak keçi kılları kırpılır ve iyice yıkandıktan sonra dokuma işlemi gerçekleştirilirmiş.
Dokunma işlemi esnasında dokumanın daha kolay
yapılması için üzerine su serpilirmiş. Keçi kılından
genellikle heybe ve atlara torba yapılmıştır.
İlerleyen zaman içerisinde dokuma teknikleri
gelişmiş ve yünlü(eriş) dokumacılık başlamıştır. Bu
arada yatay düzenlerde dokuma işlemleri yapılmaya
başlanmış. Öncelikli olarak kırkılan yünler iyice taranır, yıkanır, kurutulur, sopa ile dövülür ve taranır.
Eğirme işleminde iğ yörede elcek adı verilen alet ile
gerçekleştirilir. İğ altına takılan ağırlığa da arış denilmektedir. Eğrilen iplikler çile haline getirilir. Çözgü
iplikleri dokuma ne kadar uzunlukta yapılacak ise
ona göre iki sopa etrafında iplikler dolanarak çözgüler hazırlanarak levende sarılır. Çözgü iplikleri gücülerden ve taraktan geçirildikten sonra dokuma işlemi
gerçekleştirilir. Çözgü iplikleri yapılacak dokuma’ya
göre bazen siyah, bazen beyaz kimi zaman da alacalı
olarak hazırlanmaktadır. Çeşmekolu Köyü’nde ise siyah ve beyaz yani köylülerin deyimiyle alacalı pamuk
ipliğinden hazırlanmaktadır.1 Ancak Muratlı tarafında ki çözgüler kırmızı olarak hazırlanmaktadır.2
Lüleburgaz’da
yaşayan
Hatice
Dalkıran
tezgâhında halen dokuma işlemleri yapmaya çalışmaktadır. Öncelikli olarak çözgü ipliklerini hazırlayabilmek için çile halindeki iplikler çıkrık sayesinde
bobinlere sarılmakta ve daha sonra sarılan bobinler
duvara dayalı çağlığa dizilir. Hazırlanan bobinler sıralanarak taraktan geçirip, tambur etrafından dolaşan ipliklerde levende sarmakta. Çift tarak dediği sistem önde ve arka bir tarağın birleştirilmesi suretiyle
hazırlanmış. Ancak ön tarak düz arkadaki tarak ise iki
tel arası kaynakla birleştirilerek hazırlanmıştır. Bunun sebebi ipliklerin daha düzenli sarılmasını sağlayarak çapraza almayı ortadan kaldırmaktır. Böylece
aktarma olayına hiç gerek kalmamaktadır. Tamburun
1
2
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Fatma Baykal’ın şifahen verdiği bilgilere göre Çeşmekolu Köyü,
İlkokul, Doğum tarihi 1946, 08. 01. 2010
Hatice Dalkıran’ın şifahen verdiği bilgilere göre Yenibedir Köyü,
İlkokul, Doğum tarihi 1948, 10.01.2010
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yan tarafında bir dişli bulunmakta ve bir diş attığında bir dönüş tamamlanmaktadır. Dişlilerin dönüşü
tamamlandığında 180 metre ip sarılmaktadır. Levent
düzene takıldıktan sonra iplikler gücülerden ve taraktan geçirilip dokuma işlemine başlanmaktadır.3

Gocuk: Paltoya verilen isimdir. Genellikle içi tüylü dokumalardır. Sadece yeşil renkli eriş (yün) iplik
kullanılarak dört gücü (Çözgü iplerinin aşağı yukarı
hareketini sağlayan parça) ile dokunmaktadır. Dört
gücü ile dokunmasının sebebi dimi örgülerin yapılması ve dokunan kumaşın daha yumuşak olmasını
sağlamaktır.

2.2. Alevi ve Bektaşi Köylerindeki Dokumaların Adları
Bölgedeki kadın ve erkek kıyafetleri incelendiğinde
her birinin tezgâhta dokunduğu ve özelliklerine göre
adlandırıldıkları görülmektedir.

Foto 2. Selen Yaman’a ait. 23.10.2010.Yeşil renkli eriş iplikle,
bezayağı tekniği ile dokunan gocuk örneği

Fıta- çımbarlı fıta: Arkaya tahta geçirilir. Tahta
kaldırıldıktan sonra iplikler şişe geçirilerek
1-3,3-5 çıkarak dokuma işlemi yapılmaktadır. Şalvarların üzerine takılır. Cenazeye giderken giyilenleri
siyahtır. Kullanılan iplik eriştir (yün). Çözgüler siyah,
atkılarda ise siyah ve beyaz iplik kullanılarak bezayağı tekniğinde dokunmuşlardır. Tekirdağ bölgesinde
hota denilmektedir.

Foto 1. Selen Yaman’a ait. 23.10.2010. Bezayağı tekniğinde, kök
boya ile boyanmış ve eriş (yün) iplik kullanılmış Alacaba dokuma.

Alacaba: Bezayağı tekniğinde kök boya ile boyanmış
eriş (yün)iplikli çizgili dokumalardır.
Bürümcük Gömleği: Bürümcük kumaşlar ipek ve
pamuk ipliği kullanılarak dokunmuşlardır.
Bohça Fıtası: 1,3 iplikleri çalarak düz yer altta
çalınan yer üstte olmak koşuluyla, küçük çiçekler
oluşturularak yapılan dokumalardır. Adından da anlaşılacağı gibi evlenecek kızın çeyizini sarmak veya
torba gibi dokunuyorsa içerisine doldurmak amacı
için yapılan dokumalardır.
Cepken: Gömleğin üzerine giyilir, yelekte denilmektedir. Çok ince eriş ipliği kullanılarak bezayağı
tekniği ile dokunan kumaşların üzerine işleme yapılarak kullanılmıştır. Son dönemlerde saten ya da
ipekten yapılmakta, alıcı renklerle süslenmektedir.
Ön kısmı işlemeli veya sırmalarla süslüdür. Astarlı
olarak yapılanların içine pamuk doldurulmaktadır.
Bunlara salta adı verilmektedir.
3

Foto 3. Sevim Güçlü’ye ait Kırklareli. 10.01.2007. Fıta Dokuma.
İki parça olarak dokunmuş ortadan sonradan elde birleştirilmiş.

Fistan: Mistan da denilmektedir. Bugünkü gömleğin yerine şalvar üstüne giyilmektedir. Şile bezi,
basma ve divitin üzerine işleme yapılmaktadır.

Hatice Dalkıran’ın şifahen verdiği bilgilere göre Yenibedir Köyü,
İlkokul, Doğum tarihi 1948, 10.01.2010
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Ferace: Siyah veya yeşil eriş iplik kullanılarak
bezayağı örgülü dokumalardır. Bezayağı örgü dokumalar için 2 gücü dimi örgülü kumaş dokumaları 4
gücü kullanılmaktadır. 4 gücü olarak yapılan dokumalar daha yumuşaktır. Siyah feracelerin iplikleri kızılağaç kabuklarının tuzlu suda kaynatılmasıyla elde
edilen boyarmadde ile yeşil renkli feracelerin iplikleri lahana turşusunun suyunda bekletilerek boyanmıştır. Osmanlı döneminde kadınlar sokağa çıkarken
ipek veya çuha kumaştan yapılmış ferace, yeldirme
veya çarşaf giyerlerdi. Halen köylerde sokağa çıkarken yaşlı kadınlar siyah yeni gelinler ise yeşil ferace
kullanırlar. Arkalığı bele kadar olup arka parça ile baş
örtülür.

Foto 5. Selen Yaman’a ait. 23.10.2010.Gömleklik pamuk ve
eriş(yün) dokuma örneği. Kartopu

Potur: Koyun yapağından ve keçi kılından yapılmış çuha dokumalardan yapılan kaytanlı pantolondur. Yukarı kısma geniş paçaları dardır. Dizden aşağısı düğmelidir.
Sarka: Gömleğin üzerine giyilen kadife dokuma
kumaşa işleme yapılarak kullanılır.

Foto 4. Hatice Kıymetli’den Selen Yaman’a verilmiş. 23.10.2010.
Yeşil ferece Hz. Fatma’nın gelinliği olarak kabul edilmektedir. Siyah
renklisi matem günlerinde ve yaşlılar tarafından giyilmektedir. Bezayağı tekniğinde, kök boya ile boyanmış, eriş (yün) dokuma.
Foto 6. Selen Yaman’a ait. 23.10.2010. Kadife dokuma üzerine
işleme sarka.

Mintan: Gömleğe verilen isime denir. Geniş kollu
olup yaka kenarları ve etekleri gergefle işlemeli veya
oyalı yapılır. Keten veya pamuklu dokumalardır.
Kartopu: Çözgüde beyaz eriş (yün), atkıda altı tel
(ip) beyaz eriş (yün) altı tel (ip) beyaz pamuk iplikleri
ile çizgili olarak dokunan gömleklik kumaşlara kartopu denilmektedir.
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(yün) ipliklerle ve kaliteli dokumalardan yapılmasına
rağmen günümüzde desenli basmalardan ve satenler yerini almıştır.

Foto 8. Hadişen Güngördü’ye ait. 18.10.2010. İşleme gömlek
.Gelin şalvarı üzerine yağlık. Zincir işlemeli çetik.

Uçkur: Yapağıdan yapılan dokumalardır. Şalvar
ve poturları bağlamada kullanılır. Lastik görevini yapar.
Kuşak: İki veya üç metre boyundadır ve otuz kırk
santim genişliğindedir. Genelde kırmızı renkte olup
bele dolanır.
Kırmalı Entari: Beli lastikli tüm bedeni saran pamuklu dokumalardır.
Kebe: Çobanların giymiş olduklarım paltolara
verilen isimdir. Şayak dokumalardır.
Çultar, Çimdik: Peluş gibi dokumalardır. Atkı ipi
iki ipte bir sopaya dolanarak yapılır. Dört gücü kullanılarak 2:2 dimi örgü kullanılarak yapılan eriş dokumalardır.

Foto 7. Hadişen Güngördü’ye ait. 18.10.2010. Bulgaristan’dan
1935 yılında gelme gömlek. Yörük fıtası. Moraken ipek şalvar. Zincir
işlemeli çetik.
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Foto 9. Hatice Dalkıran’a ait, 1948 Yenibedir doğumlu.10.01.2010.Çimdik Dokuma

Bezayağı tekniğinde, kök boya ile boyanmış, eriş
(yün) dokuma. Çözgüler pembe hazırlanıyor. Başlangıçta en az 20 sıra kadar pembe iplikle 2:2 dimi örgüsüyle dokuma yapılmış. Daha sonra pembe atkı ipi 2
sırada bir sopaya dolanarak 5 sıra dokunmuş.En az üç
sıra koyu kırmızı iplikle aynı işlem tekrarlandıktan sonra pembe renkle dokuma işlemine devam edilmiştir.
Çerge: Battaniye olarak eriş iplikten, bezayağı
örgü yapılacaksa iki gücü, dimi örgü kullanılacaksa
dört gücüyle yapılan dokumalardır. Üstleri kurdele
ile süslenmektedir.
Yatak yüzü: Eriş iplikten, bezayağı örgü yapılacaksa iki gücü, dimi örgü kullanılacaksa dört gücüyle yapılan dokumalardır. Ekose desenli olanları da
bulunmaktadır.4

Foto 11. Anneannem Zekiye Demirel‘in annesi Ahlatlı
Köyün’den Zeliha Okur’a ait. 12.01.2010. İlikli Kilim Örneği.

Teknik olarak alttan ve üstten çözgülerin arasına,
onları örtecek şekilde yerleştirilen renkli atkı iplikleri,
komşu motifin değişik renkteki atkısının olduğu alanına geçmeden motiflerin sınırından geri döner, bu
iplikler birkaç sıra geri döndüğünde arada dikey bir
çizgi meydana gelir ki buna ilik denir. İliklerin bir santimi aşması görünüm ve kullanım açısından sağlıklı
olmadığından mümkün olduğu kadar dikey çizgilerden kaçınılmıştır. Boydan boya uzun yırtıkları önlemek amacı ile desen sınırındaki basamaklar halinde
yükselen, köşeli ve daha çok enine desenler tercih
edilerek, aynı doğrultuda uzanan uzun yırtıklar yerine, yalnızca küçük deliklerin meydana gelmesi sağlanarak yapılmıştır. Siyah, Koyu Kırmızı (Bordo), Lacivert, Koyu kahve, Açık kahve, Pembe, Turuncu, Sarı,
Krem ve Beyaz renkleri kullanılmıştır. Bezayağı tekniğinde, kök boya ile boyanmış, eriş (yün) dokuma.

Foto 10. Sevim Güçlü’ye ait Kırklare’li .10.01.2007. Yatak yüzü.

2-2 dimi örgüden türetilmiş Balıksırtı örgüsü tekniğinde dokunmuştur. Kök boya ile lacivert, sarı renklerde boyanmış eriş (yün) iplik kullanılmıştır.Atkı ve
çözgüde 12 ip sarı, 12 ip lacivert, 12 ip kırmızı, 12 ip lacivert iplik düzenlemesi ile dokunan ekose yatak yüzü.
4

3. Pomak Köylerindeki Dokumalar

Pomak dokumaları, esasen köy içinde yaşayan insanların şahsi eşyaları olarak bilinir. Öneklerde ise
perde, örtü, yaygı, battaniye, yastık, yorgan, yatak

Hatice Dalkıran’ın 10.01.2010 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre ve http://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr (2010)
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pembe ip dolandıktan sonra sopa çıkarılırdı. Üst sırasına 5 ile 10 kadar bezayağı dokunur. Daha sonra bu
işlem 3 sıra daha tekrar edilip renkler kaydırılarak dokuma işlemine devam edilirdi. Böylece peluş özelliğinde tülü ve damalı görüntü elde edilmiş olunurdu.6

yüzü çoğunlukta yer almaktadır. Dokumalar, köylerde evlerin kullanılmayan bölümlerine kaldırılmış
veya ambar kapaklarına örtü olmuş, çoğunluğu da
çürümeye bırakılmış.
Kırklareli’ne bağlı Vize-Soğucak köyünde, Pomak
dokumaları ile ilgili olarak yapmış olduğum araştırma sonucunda köyde dokuma işleri ile uğraşanların
var olduğunu gördüm. Ancak köyde sadece yaşlılar
dokuma işi ile uğraşmakta ve genç kesimin çoğunluğu büyük şehirlere göç etmiş olduğundan dokuma
ile uğraşan kişilerin sayısı gün geçtikçe azalmakta.
Son kalan keçi ve koyunlara yarenlik etmek de yine
yaşlılara kalmıştır.
Soğucak köyünde bundan 40 yıl öncesine kadar mısır kabukları kullanılarak hasır dokumalar
yapılmıştır. Günümüzde ise yapılmamasına rağmen daha önceden dokunan örneklerine de evlerde
rastlanılmaktadır.5
3.1. Pomak Köylerindeki Dokumalarda Malzeme
ve Yöntemler
Balkan köylerinde kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı keçi kılından yapılan dokumalar battaniye (çergi) olarak kullanılmaktadır. Bezayağı dokuma
tekniği ile dokunmuşlardır. Çergilerinin çözgüleri siyah olup, atkıları beyaz keçi kıllarının rengârenk doğal kök boyaları ile boyanarak dokunmaktadır. Sert
tutumlu olduklarından kaşındırmaktadırlar. Sarı,
pembe, kırmızı, yeşil ve siyah gibi can alıcı parlak
renkler tercih edilmektedir.

Foto 13. Soğucak Köyü.13.07.2010. Damalı Tülü dokuma örneği ön
görünüşü.

Foto 12. Soğucak Köyü. 13.07.2010. Keçi kılı kullanılarak yapılmış battaniyenin yakın görünüşü

Tülü dokumalar genellikle keçi kılı kullanılarak
bezayağı tekniğinde yapılmıştır. Dokuma işlemi yapılırken tezgâh üzerine sopaya 20 tel sarı, 20 tel siyah,
20tel kırmızı, 20 tel koyu parlak mavi, 20 tel parlak

Foto 14. Fatma Atay’a ait. 20.01.2010. Keçi kılından yapılmış
Tülü dokuma.(ön yüzü)

5

6

Hatice Bener’in 20.01.2010 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre
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Çizgili Kilimler bezayağı tekniği ile dokunmuşlardır. Atkı ve çözgü de eriş (yün) kullanılmaktadır.
Koyu ve canlı renklerle dokunan kilimlerde genelde
çözgü ipliği siyah kullanılmıştır. Dokuma eni 70 cm
ile 1metre arasında değişmektedir. Birleştirmeler
sonradan el ile yapılmıştır. Sarı, kırmızı, mavi aralarına siyah renkli iplik kullanarak oldukça canlı renklerde dokunan kilimler göz alıcıdır.
Pala Kilimler bezayağı tekniği ile dokunmuşlardır. Çözgüde eriş (yün) atkıda ise penye iplik kullanılmıştır. Eskiyen penye tişörtler kesilerek ip olarak
değerlendirilmektedir. Koyu ve canlı renklerle dokunan kilimlerde genelde çözgü ipliği siyah renktir. Sarı, kırmızı, mavi gibi renklerle dokunmasına
rağmen aralarına atılan beyaz iplikler, çözgününde
beyaz renkli iplikle hazırlanmasından dolayı pastel
bir görünüm sağlamaktadır. Dokuma eni 70 cm ile 1
metre arasında değişmektedir.8

Foto 14a. Fatma Atay’a ait. 20.01.2010. Keçi kılından yapılmış
Tülü dokumanın arka yüzünden görünüş.

Çizgili Kilimler bezayağı tekniği ile dokunmuşlardır. Atkı ve çözgü de eriş (yün) iplikler kullanılmaktadır. Koyu ve canlı renklerle dokunan kilimlerde genelde çözgü ipliği siyah renktir. Dokuma eni 70 cm
ile 1 metre arasında değişmektedir. Birleştirmeler
sonradan el ile yapılmıştır. Sarı, kırmızı, mavi aralarına siyah renkli iplik kullanarak oldukça canlı renklerde dokunan kilimler göz alıcıdır.7

Foto 16. Fatma Çanta Soğucak Köyü .13.07.2010. Pala Kilim

Foto 15. Fatma Çanta Soğucak Köyü. 13.07.2010. Çizgili Kilim birleştirilmesi yakın görünüşü

Pala Kilimler bezayağı tekniği ile dokunmuşlardır. Çözgüde eriş atkıda ise penye iplik kullanılmıştır.
Eskiyen penye tişörtler kesilerek ip olarak değerlendirilmektedir. Koyu ve canlı renklerle dokunan kilimlerde genelde çözgü ipliği siyah kullanılmıştır Sarı,
kırmızı, mavi aralarına siyah renkli iplik kullanarak
oldukça canlı renklerde dokunan kilimler göz alıcıdır. Yukarıdaki fotoğrafta ise çözgüler beyaz olarak

7

8

Fatma Çanta’nın 13.07.2010 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre
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hazırlanmıştır. Sarı, kırmızı, mavi gibi renklerle dokunmasına rağmen aralarına atılan beyaz ipler ve
çözgününde beyaz hazırlanmasından dolayı pastel
bir görünüm sağlamaktadır. Dokuma eni 70 cm ile
1metre arasında değişmektedir.
Çergeler ve yorgan yüzleri iki gücü ve iki ayaklı
tezgâh kullanıldığından, sadece bezayağı tipinde
dokumalar elde edilmektedir. Üretilen dokumalar
daha çok yaygı ve çeşitli yerlerde süsleyici unsur olarak örtü niteliğinde değerlendirilmektedir. Kullanım
yerine uygun ölçülerde üretilen dokumalar, çoğunlukla sarı, kırmızı, pembe, siyah ve bunun gibi canlı
renklerle, yatay-dikey çizgili ve ekose desenli olarak
üretilmektedir. 50cm dokunan iki kumaş sonradan
ortadan el ile birleştirilmektedir.9

tipinde dokumalar elde edilmektedir. Üretilen dokumalar daha çok yaygı ve çeşitli yerlerde süsleyici
unsur olarak örtü niteliğinde değerlendirilmektedir.
Kullanım yerine uygun ölçülerde üretilen dokumalar, çoğunlukla sarı, kırmızı, pembe, siyah ve bunun
gibi canlı renklerle, yatay-dikey çizgili ve ekose desenli olarak üretilmektedirler.

Foto 19. Fatma Atay’a ait. 20.01.2010. Bezayağı tekniğinde, kök
boya ile sarı, pembe, lacivert ve mavi renklerde boyanmış eriş (yün)
iplikli ekose desenli dokuma.

Geometrik desenli Kilimler eskiden dokunmasına rağmen günümüzde pek dokunmamaktadır.

Foto 17. Fatma Atay .20.01.2010. Bezayağı tekniğinde, kök boya
ile boyanmış ekose desenli eriş (yün)çerge dokuma

Foto 20. Soğucak Köyü. 13.07.2010. Geometrik - Çizgi desenli
kilim dokuma

Kırklareli çevresi Pomak köylerinde üretilen el
dokumaları; hammaddelerine, boyutlarına, tiplerine, örgü tekniklerine, renk ve desenlerine göre çeşitlenmekte ve bu özellikler doğrultusunda kullanım
alanı bulmaktadırlar.
Pomak el dokumalarının kullanılan hammadde
yönü incelendiğinde, eski örneklerinde kıl ve yün
(eriş) ipliğinin yoğun şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Pomaklar’ın özellikle elbiselik kumaşlar, çeşitli
örtü ve yer yaygılarında eriş kullandıkları dikkat çek-

Foto 18. Nuri Yaman’a ait .12.01.2010. Ekose Desenli Dokuma

Bezayağı tekniğinde, kök boya boyanmış, çözgüde 12 ip sarı, 14 ip kahve, atkıda 6 ip sarı, 4 ip kahve
eriş (yün) iplikle 50 cm eninde ve 3 metre boyunda
dokunan iki kumaş sonradan ortadan el ile birleştirilerek yorgan yüzü olarak kullanılmıştır. İki gücü ve
iki ayaklı tezgâh kullanıldığından, sadece bezayağı
9

Fatma Atay’ın 20.01.2010 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre
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4. Poyralı Köyü Dokumaları

mektedir. Yün tarandıktan sonra eğirme işleminde
kullanılan araca Pomakça “furka” denilmektedir. Yörede eriş çözgü üzerine keçi kılıyla yapılan dokumalar, sıcak tutması yüzünden genellikle “kepenek” ve
“yer yaygısı” olarak kullanılmaktadır.
Kilimlerde çözgüler genellikle siyah eriş ipliklerden hazırlanmaktadır. Şayet açık renkli ipliklerle dokuma yapılacak ise çözgülerde beyaz eriş (yün) iplik
tercih edilmiştir. Kullanılan renkler; Sarı, pembe, kırmızı, mavi, yeşil ve siyahtır.
Pomak el dokumalarının desenli, desensiz, boyuna çizgili, enine çizgili ve ekose desenli olarak dokunmuşlardır. Dokumalarda bezayağı ve dimi örgü
tekniği uygulanmıştır.
Boyuna çizgili desenler aynı genişlikteki dikey
çizgilerin belli aralıklarla yan yana sıralanmasından
oluşan desenler olabildiği gibi; farklı genişlikteki dikey çizgilerin belli aralıklarla yan yana sıralanmasından oluşturulanlarına da rastlanmaktadır.
Yatay çizgili desenler aynı veya farklı genişlikteki
yatay çizgilerin belli aralıklarla üst üste sıralanması
ile elde edilmektedir.
Pomak dokumalarında ekose desenler, belirli bir
düzende hazırlanan renkli çözgü iplikleri üzerine,
yine belli renk düzeni içinde atkı ipliklerinin sıralanması ile oluşturulmaktadır. Çözgüde karışık, atkıda
ise basit renk düzenlemesi yapılarak birçok değişik
görünüm elde edilebilir. Ekose desenli kumaşlar genellikle yer yaygısı, yastık, sofra bezi, heybe, önlük,
yatak ve yüklük örtüsü vb. yerlerde kullanılmaktadır.10

Poyralı Köyü Dokumaları’nın üretildiği yer, Kırklareli ilimiz Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Poyralı Köyü’dür.
Poyralı Köyü, bağlı bulunduğu Pınarhisar İlçesi’ne 6
Km. Kırklareli Merkez’e 36 km. mesafededir. Istranca
Dağları eteklerinde kurulmuştur. Poyralı Köyünde yaşayanların ataları 1363 yılından itibaren Osmanlılar
tarafından Balkanlarda alınan yerlere Anadolu’dan
getirilip yerleştirilen Türklerdir. 1877-78 OsmanlıRus Savaşı sırasında Balkanlardan Anadolu’ya başlayan tersine göçlerle Bulgaristan Plevne’ye bağlı
Lofça Kazasından 60 hane olarak öküz arabaları ile
yola çıkan ve 1891 yılında bugünkü Poyralı Köyüne
ulaşan insanlardır. Köyün ilk kuruluşu sırasında bu
yörede yapılan at ve öküz arabalarının poyralarının
bu köyün içinden geçen derenin kenarında bulunan
karaağaçlardan yapılması ve bu poyra yapımının çevrede tanınması buranın adının Poyralı olarak adlandırılmasını sağlamıştır.
4.1.Poyralı Köyündeki Dokumalarda Malzeme ve
Yöntemler
Dokumaya başlamadan önce çözgü ipleri hazırlanır.
Çözgü, atkı ve desen ipleri, 1965-70’li yıllara kadar
köyde beslenen koyunların yünlerinden elde edilirken, günümüzde Pınarhisar İlçesinde bulunan bir
yüncü esnafından satın alınır. Bahçede daire yapacak şekilde yere çakılan kazıkların etrafından dolanarak çözgüler hazırlanır. Çözgü genellikle 20-22 uzunluğunda, 2 kg. eriş ipliğinden hazırlanır. Köyde çözgü
iplikleri “krosna” denilen sargı levendine sarılır ve
krosna tezgâha yerleştirilerek önce 2 adet gücüden,
sonra da taraktan geçirilerek yine adına “krosna”
denilen sargı levendine sarılır. Böylece dokumaya
başlama safhasına gelinmiş olur. Çözgü ipliklerinin
gücülerden ve taraktan geçirilmesi belli bir düzen
içinde yapılmaktadır.
Poyralı Köyü dokumalarında eriş (yün) denilen
çözgü ipi siyahtır. Atkı ve desen iplerinde beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, krem, mor, siyah ve ana renklerin açık ve koyu tonları kullanılmaktadır. Çözgüde
siyah rengin tercih edilmesi, üzerine pek çok rengin
uyumlu olarak kullanılabilecek olmasıdır.
Dokuma tezgâhı köyün erkekleri tarafından köyde
kolay bulunan meşe, kavak gibi ağaçlardan yapılır.
Taraklar İstanbul’dan satın alınmaktadır.

3.2. Pomak Köylerindeki Dokumalar
Pomak el dokumalarının enleri 50 ile 100 cm arasında yapılmaktadır. Dokumaların boyları ise istenilen
ürünün kullanım yeri ve özelliğine göre değişebilmektedir. Yatak örtüsü gibi geniş yüzeyler gerektiren
ürünler, aynı uzunluktaki dokumaların yan yana elde
dikilmesiyle oluşturulmaktadır. Böylece geniş örtüler, ortadan dikişli olarak hazırlanmaktadır. Dokuma
ipliklerinde hammadde olarak keçi kılı ve eriş (yün)
kullanılmıştır. Dokumaların en ağırlıklı renkleri sarı,
kırmızı mavi ve pembedir. Bunların dışında mor,
mavi, yeşil, sarı, bordo, kahverengi, siyah, beyaz ve
lacivert gibi renklerde yapılan dokumalara da rastlanmaktadır.
Son yıllarda Pomak dokumaları genellikle yaşlılar
tarafından sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere dokunmaktadır. Köylerden büyük şehirlere gençlerin gitmesi, köyde kalanların dokuma işine önem
göstermemesi ve değişen yaşam koşulları nedeniyle
Pomak dokumaları kaybolma tehlikesi yaşamaktadır.
10

4.2. Poyralı Köyü Dokuma Tezgâh Parçaları
Krosna; Dokuma için hazırlanan çözgü iplerinin sarıldığı çözgü levendi ile dokunan kumaşın sarıldığı
sargı levendine denir. Uzunluğu tezgâhın eni kadar,
kalınlığı da 10-12 cm çapında silindir şeklinde iki
adet ahşap parçadır. Birer uçları dört yüzlü hale getirilmiş, her bir yüzünde bir delik açılmıştır. Bu deliklere çözgü krosnasında çözgüyü germek ve salmak

Fatma Atay’ın 20.01.2010 tarihinde şifahen verdiği bilgilere
göre ve http://pomakkulturu.blogspot.com/2007/04/pomak-eldokumalar.html (2010)
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deki görevi, atkı ipliğini çözgü iplerinin arasından bir
sağa, bir sola geçirerek dokumanın gerçekleşmesini
sağlanmaktır.
Yan Sopa ve Gergi Sopaları; Yan sopa; bir ucu
çözgü iplerinin sarılı olduğu çözgü levendinin (krosna) bir kenarında bulunan deliğe girmiş, diğer ucu
ise dokuyan kişinin elinin altına kadar uzanmış inceuzun bir sopadır. Dokuma yapıldıkça çözgü levendindeki (krosna) çözgünün salınması görevini üstlenmiştir. Gergi sopası ise; sargı levendinin (krosna) bir
kenarında bulunan deliklere sokulmuş olup, dokuma
ilerledikçe dokunan kumaşın sarılması görevini yerine getirmektedir.
Tezgâh ve Dokuma özellikleri; Yatay olan Poyralı Köyü dokuma tezgâhının uzunluğu 2,30 metre
genişliği 1.30 metre dokumanın yapıldığı çözgü ve
sargı leventleri (krosna) seviyesi yerden 20-40 santimetre ve tezgâhın zeminden en yüksek seviyeyi
oluşturan tefenin üst seviyesine kadar olan mesafe de 1.30 metre civarındadır. Bu ölçülere sahip bir
tezgâhta 1 metreye kadar genişlikte dokuma yapılabilmektedir. Dokunan ürünün kesilip alınabilmesi
için en az 75 cm. kadar dokuma işlemi yapılıp sargı
levendine (krosna) sarılması gerekmektedir.
Poyralı Köyü dokumacığında kilimlerde bezayağı dokumalarda ki atkı ipliği çözgü sisteminden ayrıca renkli desen ipliklerinin geçirilmesi ile yapılan
bir dokuma türüdür. Düz bezayağı dokuma veya atkı
yüzlü dokuma zeminler üzerine ince çizgiler halinde
‘sarma’ işlemesini andıran bir görünüşe sahiptir.
Çözgüleri desene göre belirli yerlerde aralayarak desen ipliklerini arkadan öne verir. Çözgüler arasına çoğunlukla ayrı renk ve kalınlıkta atkı ipi atılır ve tarakla
sıkıştırılır. Desenin durumuna göre alınan desen ipliği dokumanın arkasından önüne geçirilerek bir çift
çözgüyü atladıktan sonra tekrar arkaya geçirilerek
serbest bırakılır. Tümünde değişik renkteki motifler
için atlamalar yapılır, iplikler arkaya verilir ve bir sıra
atkı atılıp sıkıştırılır, motiflerin durumuna göre arkadan sarkan iplikler birer çift çözgüyü atladıkta sonra
geçirilip bırakılarak dokumaya devam edilir. Poyralı
köyünde üretilen dokumalar cicim-zili tekniğini tanımlamasına rağmen bu adlar kullanılmamaktadır.11
Aynı teknikteki dokumalar Tekirdağ’ın Karacalılavuzlu köyünde de üretilmektedir. Dokunulan motifler
Armut sapı, Bülbül gözü, Tahta kaldırması, Bahar
dalı gibi isimlerle anılmaktadır.12
Poyralı Köyü dokumacılığı da günden güne azalmaktadır. Poyralı Köyü kadın ve kızları dokumaya istek-

için gergi sopası, sargı krosnasında da dokunan kumaşı sarmak için yan sopa sokulur. Böylece dokunmaya hazır çözgü ipleri ile dokunan kumaşın gergin
durması sağlanmış olur.
Gücü; Çözgü levendinden (Krosna) gelen ipliklerin birinin altta diğerinin üstte kalarak ağızlık yapmasını ve bu ağızlıktan içinde atkı ipliği bulunan
mekiğin kolayca ve hızlı bir biçimde geçirilmesini
sağlayan parçalardır. Ağızlık açma işlemi bu gücülere bağlı ve dokumayı yapan kişinin ayakları altında
bulunan ayaklıklar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Uzunluğu tezgâhın eni kadar, yüksekliği 20 cm. civarında,
düzgün iki çubuğa kalın pamuk iplerinin belirli bir
düzen içerisinde sarılmasıyla yapılır. Her tezgâhta 2
adet bulunur.
Makara ve Ayak; Poyralı Köyü dokuma tezgâhlarında, tezgâhın kirişine enine konulan bir ağaç
çubuğa bağlanmış 2 adet makara ve bir ucu gücüye
diğer ucu ayağa bağlanmış 2 adet ayak bulunmaktadır. Bir ucu ayağa, bir ucu gücüye bağlanmış ip bu
makaradan geçer. Ağızlık açmak amacıyla ayağa basıldığında, ayakla gücü arasında makara aracılığıyla
bağlanan gücüler birbirinden ayrılmakta ve açılan
ağızlıktan atkı geçirilerek dokuma gerçekleştirilmektedir.
Tefe ve Tarak; Tefe ve tarak bir bütün oluşturmaktadır. Gücülerden geçen çözgü ipleri taraktan da
geçirilmiş, tefe iki yandan da tezgâhın üst kirişine
monte edilmektedir. Gücülere bağlı ayaklardan birine basılmasıyla gücülerin önünde açılan ağızlıktan,
içinde masuraya sarılı atkı ipinin bulunduğu mekik
atılır, mekik karşı kenardan çıktığı gibi içinde tarak
bulunan tefe, dokuyan kişi tarafından kendine doğru
çekilerek atkı ipinin dokunan kumaşa sıkıştırılması
sağlanır. 1965-70’li yıllara kadar kemikten köyde yapılan tarakların yerini, daha sonraları İstanbul’dan
fabrikalardan çıkma demir taraklar almıştır.
Çımbar; Dokunan kumaşın sol kenarından sağ
kenarına doğru gergin durmasını sağlayan, iki adet
demir çubuktur. Bu demir çubukların kenar uçları
tırnaklı, ortaları pantolon kemeri gibi delikli, diğer
uçları ise deliklere girmeye uygun tek tırnaklı olarak
yapılmışlardır. Dokumanın enine göre kısalıp uzamaya müsaittirler.
Mekik ve Masura; Mekik, içinde atkı ipliğinin sarılı olduğu masurayı barındıran bir dokuma tezgâhı
parçasıdır. Ahşaptan dikdörtgen prizması şeklinde
olup köyde yapılabilmektedir. Mekiğin içerisinde
atkı ipinin sarılı olduğu bir parça daha bulunur ki,
buna masura denir. Masura 1970’li yıllara kadar köyde çokça yetişen, içi boş olan ve adına “Baldıran”
denen dere sazlarına benzeyen bir bitkiden yapılırken, günümüzde içi boş plastik elektrik borularından
yapılmaktadır. Mekik ve masuranın dokuma içerisin-
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Resmiye Gökerbüyük’ün 17.06.2010 tarihinde şifahen verdiği
bilgiler ve Zekeriya Kurtulmuş’un çalışmalarından alınan bilgiler
Gülay Karakulak’ın 14.02.2010 tarihinde şifahen verdiği bilgiler

arış

VIII/2012

Hand-Woven Thrace Fabric Mats from Past to Present, Design Problems and its Solutions
Selen YAMAN

li olup, dokuduklarını satabilmeleri halinde bu meziyetlerini geliştirmeye ve dokumada sürekliliğe inanmış
insanlardır. O halde dokunan ürünler satılabilmelidir.

Foto 24. Resmiye Gökerbüyük’e ait. 14.02.2007. Poyralı dokumaları yastık

Foto 21. Poyralı Köyünden tezgâh. 17.06.2010

Foto 22. Poyralı Köyü’nden dokuma örneği. 17.06.2010. (ön ve
arka yüzü)

Foto 23. Resmiye Gökerbüyük’e ait. 14.02.2007. Poyralı dokumaları
Foto 25. Resmiye Gökerbüyük’e ait. 14.02.2007.Namazlık

yastık
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Foto 26. Mehmet Gezer’e ait. Doğum Tarihi: 1929 Poyralı Köyü. 14.02.2007. 2: 2 dimi örgü tekniğinde, kök boya ile beyaz, sarı, kırmızı, lacivert
ve mavi renklerde boyanmış eriş (yün) iplikle dokunmuş heybe
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Foto 27. Mehmet Gezer‘e ait. Doğum Tarihi: 1929 Poyralı Köyü. 14.02.2007. Dokuma Yağlık

Foto 28. Kadriye Gezer’e ait Poyralı Köyü 14.02.2007. Dokuma Yağlık
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Foto 30. Poyralı Köyü Kültür Evinde 14.02.2007. Kuş motifli kilim dokuma örneği

• El dokumalarına gösterilen ilginin kaybolması,
• Kimi el sanatlarının çağlarını tamamlamaları,
• Alışkanlıkların değişmesi ve gereksinimlerin gerektiği gibi karşılanamaması,
• Teknolojinin gelişmesi ve fabrikaların kurulması.
El dokumalarında hammaddeden ürüne uzanan
üretim yolunun tümüne tasarım dâhil el dokumaları
ustası büyük bir özveriyle yapmaktadır. El dokuması
ustası ile günümüz tasarımcısı arasında becerilerinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni bir
yerde günümüz tasarımcısının deneyimi bir dokuma
ustası kadar olmaması ve bunun yanı sıra bir tasarımcı kurumsal olarak el sanatçısı kadar malzemeye
hâkim teknolojiye yakın olmak zorunda olduğu gibi
ayrıca çağdaş duyarlılıkla işlevsellik bütünlüğünü
sağlayabilmek zorundadır. Dokuma kumaşların desenlendirme olanakları gerek dokuma sırasında gerekse sonradan yapılan işlemelerle sınırsız denecek
kadar fazladır. Bu nedenle ülkemizin piyasada gerçek
anlamda yetiştirilmiş iyi tasarımcılara ihtiyacı vardır.
Kişinin herhangi bir üretime geçebilmesi için kültürel veya parasal bir dürtünün olması şarttır. Dokuyana gerekli desteğin ve imkânların verilmesi gerekir.
Günümüzde kültürümüzü kaybetmeden teknoloji ile birleştirerek çok güzel tasarımlar yapılabilir.
Ancak firmaların çoğunda desenler yurt dışındaki

Foto 29. Nuriye Bahçıvan’ın annesi Ayşe Çolak’ın gelinliği.
14.02.2007. Poyralı Köyü Kültür evi

5. Sonuç Olarak Trakya’daki Dokuma
Tasarımlarındaki Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

Dokuma el sanatlarımızı incelediğimizde zaman içerisinde bazılarının dokunması azalırken bazıları ise
günümüzde dokunmamaktadır. Kaybolma noktasına
gelen dokumalarımızın bu duruma gelmesinin nedenlerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz;
• Osmanlı Devleti Döneminde yaşanılan iç karışıklıklar ve savaşlar. (93 harbi),
• Anadolu’dan Balkanlara, Balkanlardan Trakya’ya
tersine göçlerin yaşanması,
• Farklı toplulukların kültürel etkileşimi,
• Ekonomik- sosyolojik ve psikolojik değişimlerin
yaşanması,
• Köyden kente göçlerin yaşanması,
• İnsanların sadece kendi ihtiyaçlarını veya komşularının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dokuma işlemini gerçekleştirmeleri.
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da uzmanlaşmış bir çalışma grubunun oluşturulması gerekmektedir.13
Desen temini, tasarımı, öneriler ve arşiv konusundaki tüm iletişim bir merkezde odaklaştırılmalı, herkes bu adresten istediği desen, bilgi ve desteğini bir
ücret karşılığında sağlamalıdır. Ancak burada firma
bazında olaya bakacak olursak karşımıza bir sorun
çıkabilir oda aynı desenin bir başka firma tarafından
kullanılması. Bu sorunu da desenlerin tescil ettirilmesi ve bir desende belirli değişimler yapılmadan
kullanılmasına izin vermemek olabilir ki zaten birçok
firmada desenlerini tescil ettirmektedir. Böylece yeni
tasarımlar hayat bulacaktır. Aynı zamanda dokuma
sektöründe hem el dokumaları hem de makine dokumaları olarak üretilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak
önerilenler doğrultusunda büyük ölçüde el dokumalarının kaybolmasının önüne geçilebilinir.

tasarımcılardan temin edilerek firmaların desen
bölümlerinde bilgisayar ortamında çalışılmaktadır. Bu da çağımızın teknolojisin de ulusumuz için
büyük bir kayıptır. Oysa kendimize özgün desenler
tasarlanmış olsak, kendi kültürümüzü yansıtmış ve
kendi özümüze ait desenlerin kaybolmasının önüne
geçmiş oluruz.
Bir koordine noktası oluşturmak, dokumalarımızdaki tasarımları kurtarmak için zorunludur. Kişinin herhangi bir üretime geçebilmesi için kültürel
veya parasal bir dürtünün olması şarttır. Kişi öncelikli olarak yapacağı deseni tasarlaması gerekir.
Tasarımlar bilgi ve imkânlarla sınırlıdır. Üretilen
dokumalarda verimin artması için, tasarımların
çizilmiş olması yapılan işin başarısında gereklidir.
Bu nedenle öncelikli olarak eski dokumaların dokümanlarının yapılmış olması sonra günümüz şartlarına uyarlanan orijinal tasarımların yöre halkına
benimsetilmesi, sevdirilmesi, kültürlerine sahip
çıkmaları sağlanmalıdır. Desen, ebat ve malzeme
geleneksel yaygılarda günün şartlarına uydurulmalı, ancak olayın kültürel esprisi korunarak yapılması
zorunludur. Yeni tasarımlar planlanırken başvuracağı bir merkezin bulunmaması, yeni tasarımların
hem maddi, hem manevi açıdan külfetli olmasına
ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bunu önlemek
için de iletişimi hızlandıracak, üretimi arttırabilecek kaynak ve zaman kaybını engelleyebilecek ve
müşterinin arz-talebini karşılayabilecek danışmanlık servisi verebilecek ve aynı zamanda deneyimli tasarımcıları yetiştirebilecek desen bürolarının
veya şirketlerinin kurulması gerekmektedir.
Üretici sebep-sonuç ilişkisini danışacağı bir kurumdan yoksundur. Malzeme seçimi ve tasarım yaparken,
hangi malzemenin hangi tasarımda ne gibi sonuçlar
verdiğini ancak deneme yanılma sistemi ile görmektedir. Bu da büyük çapta kaynak israfına yol açmaktadır.
Üretici, tasarımını önceden uzmanlarla tartışabilmeli,
hangi hammaddeyi kaliteli ve ucuza nereden getirebileceğini, kiminle iş bağlantısı sağlayabileceğini, maliyeti nasıl düşürebileceğini, kaliteden taviz vermemeyi,
uzmanlar bu konularda yol gösterebilmeli, seçenekler
sunmalı, üreticiyi aydınlatmalıdır.
Tasarlanan ürün ise piyasanın talepleri yönünde olmalıdır. Dolayısı ile tasarım tamamen bir grup
çalışması sorunudur. İnsanların koordineli ve bilinçli çalışması büyük önem taşımaktadır. Öncelikli
olarak tüm dokumacılık tarihimizde uyguladığımız
özgün desenleri toparlayacak, sınıflayacak, arşivleyecek bir çalışma başlatılmalı ancak kullanıcının
kolayca faydalanacağı bir düzenleme getirmelidir,
ikinci aşamada ise güncel sanat akımlarını takip
edilerek, konuya yorum getiren, bu akımların günümüz dokumalarına uygulanabilmesi için konusun-
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Teke Yöresinde
Barak Kilimleri
Barak Kilims in the Teke Region

Ali YILDIZâ

ÖZET
Baraklar Anadolu’ya yerleşen Türkmen Oymaklarının en etkin ve üretken kollarından biridir.
Barak aşiretleri Gaziantep, Nizip, Kargamış üçgeninde yoğun olarak yaşamıştır. Bu aşiret, sebebini bilemediğimiz bir göç hareketi ile Teke
yöresi -Antalya- Kaş çevresine yerleşmiştir. İlk
defa Boğazcık Köyü’ne gelen Baraklar, birkaç
yüz yıldan beri Kaş bölgesinde yaşamaktadır.
Sonradan çoğalarak üç köy teşkil edecek hale
gelmişlerdir. Baraklar iyi bir sürü besleyicisidir.
Besledikleri hayvanların yün ve kılından üretilen
dokumalar günümüzde devam etmektedir. Çoğunlukla iki yüzü de kullanılabilen özel bir tarz
üreterek, “Barak Kilimi” adını vermişlerdir. Baraklar, kilim dokumaları yanında, ekmek torbası,
Barak çarığı, semer yapımı gibi geleneksel el sanatlarını günümüzde de sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler : Barak, Barak Kilimi, Namazlağa, Seccâde.

ABSTRACT
Baraks are one of the most effective and
productive Turkmen tribes settled in Anatolia.
The Barak tribe used to live in Gaziantep,
Nizip, lived in dense triangle of Carchemish.
This tribe migrated to Antalya-Kaş for a reason
that we do not know. Their first settlement
was Boğazcık and they have been living in
the Kaş region for some centuries. After their
population grew, they established three
villages. They are succesfull animal-breeders.
By using the hair of these animals the tribe
produced a special type of weaving which can
be used on both sides. They still continue
to produce bread bag, Barak carige, saddle,
traditional handicrafts.
Keywords: Barak, the kilim of Barak, Prayer,
Prayer Rug.

daki kebe, tüylü çuha, Yörük-Türkmen obalarında
bilinen bir dış giyimdir. Kebenli, kepenekli isimleri
buradan türemiştir. Buna istinaden kepenekli, çuhalı
anlamına gelen BARAKLI sıfatı, obaların ismine dönüşmüştür. İkinci anlamda, eski kavimlerde kahramanların hayvan adları alması yaygın bir davranıştı.
Barak, Kıpçakça’da “köpek” anlamına gelir. Baraklılar çoğunlukla sürü sahibi Yörük- Türkmen obaları
olduğundan buradaki sürüyü iyi koruyan seçkin bir
köpek adı onlara atfedilmiş olabilir. Güneydoğudaki
bir kısım Barak obaları için İt-Barak adlandırmasının
bu ikinci anlamdan etkilendiği söylenebilir. Üçüncü
anlam için herhangi bir bilgiye rastlamadık.

1. Teke Yöresinde Baraklar ve Barak Kilimleri

Barak sözcüğü1; a) Tüylü çuha, Kebe, Kepenek, Kılcar, b) Bir av köpeği cinsi, c) Ağaçlara sarılan büyük
asma; anlamlarına gelmektedir.
En eski rivayetler bu adın Altay’larda bir efsane
kahramanından geldiği şeklindedir2. Birinci anlam*

Araştırmacı, Yazar. Kepez Belediyesi,
e-posta: ali_yildiz07@yahoo.com

1

D. Mehmet Doğan. Büyük Türkçe Sözlük, Vadi Yayınları, 2. Baskı
Ankara. 2003, s. 128.
L. Ràsonyı, Türk Devletlerinin Batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman Türkler, TKAE Yayını, Ankara 1983, s. 43.

2

07320

Antalya.
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Gömbe’ ye 10 km ve Elmalı’ya 35 km mesafededir.
Aslen sahildeki Boğazcık köyünden gelmiş olan Yeşil
Barak Köyü, Yumru Dağı’nın eteklerine kurulmuştur.
Güney doğusunda Kara Tepe, batısında Akdağ, güney
doğusunda Kılıçlı Yayla Köyü, güneyinde Gökdere
ve güneybatısında Belenli Yayla yer almıştır. Köy 85
hane ve 550 nüfusa sahiptir. Yeşil Barak‘ta 200 büyükbaş, 1000 kadar küçükbaş hayvan vardır. Köyün 3268
dekar ekilebilir alanı ile 5000 dekar civarında merası
vardır. Günümüzde hayvanlı göç terk edildiği halde
eski zamanlardan kalan sahil tarlaları ve yayla meraları arasında gidip-gelmeler devam etmektedir. Yörük
geleneğinde demircilik, kalaycılık, sepicilik, boyakcılık
(boyacı) gibi bir çok yan meslek faaliyetleri olmakla
beraber, hayvancılığa bağlı asıl marifetleri dokumacılıktır. Barak kadınları dokudukları “Barak Kilimi” ile
aşiret adını meşhur etmişlerdir. Elmalı- Kaş yöresinde her gelinlik kızın hayalini bir “Barak Kilimi” süsler.
2010 yılı Haziran ayında Kaş’a bağlı Gömbe, Söğütcük, Yeşil Barak Köyleri’ne yaptığımız inceleme
ve bazı ev ziyaretlerimiz arasında, kilimleri dokuyan
Şerife ve Rasih Arıkan çiftini de ziyaret ettik. Eskiden
daha çok kimse kilim dokurken, artık sipariş dışında
dokuma yapan yok. Köy, eskiden yayla-sehil göçer
iken, şimdi tamamen yerleşik hayata geçmiş. Çoğunluk seracılık yapıyor. İlk yerleşimin sahildeki Boğazcık köyü olduğu, yayla olarak da şimdiki yerleşim yeri
olan Yeşil Barak’a çıktıklarını anlattılar. Yeşil Barak,
nüfusu artıp, tarım teknikleri geliştikçe sabit yerleşim ve müstakil muhtarlık haline dönüştürülmüş. Bu
şekilde Kaş’ta üç adet Barak köyü meydana gelmiş.
Barak köylülerine “buraya nereden geldiniz” diye sorulduğunda; “Horasan taraflarından” geldiklerini söylüyorlar. Ancak geliş tarihleri hakkında bilgileri yok.
Kendilerine neden Barak denildiğini de kilimlerinin
özelliği ile izah etmeye çalışıyorlar.

Moğolların Anadolu’da tam bir baskı kurduğu
Selçukluların çöküş döneminde, Saru Saltuk müridi olup 1308’de öldüğü bilinen Barak Baba’dan
bahsedilir. İlhanlı Moğol Hükümdarı Gazan Han,
Kalenderi-Hayderî dervişi olan Barak Baba’nın itibarından faydalanarak halk üzerindeki hâkimiyetini
güçlendirmeye çalışmıştır. Bu arada bir kalenderî
dervişi olan Barak Baba siyasi kimliği ile Barak
adını daha fazla sahaya yayarak, Balıkesir, AdanaKaraisalı, Sandıklı, Gümüşhacıköy’de; türbe, mahfel,
yer adı olarak ortaya çıkmıştır. Bugünkü Romanya
topraklarında “Barakan Bozkırı” adı verilen bir bölge mevcuttur. Bölge isminin Anadolu’dan Rumeli’ye
geçen Barak Baba sâlikleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
M. Fuat Köprülü, Seydi Ali Reis’in 1553-55 senelerinde Hindistan’a yaptığı seyahati esnasında
Semerkand’a uğramış ve orada Semerkand sultanı Barak Han ile tanışmış olduğunu anlatır3. Kısacası Barak
sözcüğü, Anadolu ve Türkistan coğrafyasında kendine
kişi, cemaat, mahal adı olarak yer bulmuştur4.
2. Teke Barakları Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı arşiv belgelerinde Barak Aşireti adına Kanuni
Sultan Süleyman zamanında Halep Türkmenleri’nin
Bayat boyundan oldukları, kimi kaynaklarda da Dulkadirli kolu, Cerit oymağından oldukları yazılıdır5. Şu
anda Gaziantep-Nizip-Kargamış üçgeninde yoğun
olarak yaşayan bu oymağın türkülerine Barak Havası
denir. Ezo Gelin Türküsü, Türkiye’de herkesçe bilinen
en meşhur Barak Havasıdır.
Doğudan batıya aşiret göçleri sırasında bazı oymak ve aşiretler; hem batıda, hem doğuda, hem de
perakendeler halinde muhtelif yörelerde yer almıştır. Gaziantep taraflarından hangi tarihte göçtüklerini kesin olarak bilmediğimiz Baraklılardan üç oba
Antalya’nın Kaş ilçesine gelmiş ve orada Barak köyleri kurmuşlardır. Köyler tahminen 1691 ya da 1712
yılında Rakka’dan Anadolu’ya geri dönen Barakların
bir kolu tarafından kurulmuş olmalı. Bu köylerin bu
günkü adı; Boğazcık, Yaylacık ve Yeşil Barak’tır. Teke
Yörükleri’nin yaylası olan bugünkü Isparta-Sütçüler
Pazarköy beldesinde Aşağı Barak, Yukarı Barak, Barak Yaylası, Barak Deresi gibi isim kalıntıları olmakla
birlikte; saha incelememiz esnasında el sanatları ve
dokumalarına dair ciddi bir malzeme elde edemedik.
Teke’de Baraklar’ın büyük çoğunluğunun yaşadığı
Yeşil Barak, Antalya’nın kuzeybatısında, Kaş’a 75 km,
3
4

5

3. Baraklarda Dokuma

3. 1. Yeşil Barak’ta Yünün Dokumaya Hazırlanması
Koyundan bir senede iki defa kırkım yapılıyor. Birincisi kış aylarından çıktıktan sonra yaylaya çıkıldığında yapılan kırkım. Takriben Mayısın ilk haftasında yapılan bu kırkımda elde edilen yüne “yapağı”
deniliyor. Koyun kışın ağılda çok yattığından yünün
yapışık hali yapağı olarak isimlendirilmiş. Yapağı
koyunun kışlık kıyafeti olduğundan biraz fazla kirli
oluyor, ancak elyafı uzun oluyor. Yapağı, yıkandıktan
sonra didilerek6 kabartılıyor. Sonra didilmiş ve ka-

M.Fuat Köprülü . Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri
Bşk. Yay., Ankara 1976, s. 78.
Seydi Ali Reis. Miratü-l Memalik , Tercüman 1001 Temel
Eser,İstanbul. s. 89-90. Bu tercümede isim Burak Han olarak
yanlış şekilde yazılmıştır.
Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Kimliği ve Aşiretler, İst.2010. s.89, 92./
Cevdet Türkay, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İst. 1975. s. 56, 194.
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Yapağı ditmesi herkesin seveceği bir iş değildir. Saatlerce aynı
işi yapanlar bundan sıkılır ve isteksizlik gösterirler.
Isparta Yörükleri arasında, “Oturana yün dittiriyor, ayakta durana koyun güttürüyor” diye bir söz vardır. Bu söz ‘adamı hiç boş
bırakmıyor, bunaltıyor’, anlamındadır. Kaynak kişi; Turgay Kaylan,
Isparta Merkez (70).
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bartılmış yün el ile özeniyor ve oklava-değnek gibi bir
araçla burma haline getiriliyor. Burma7 kola takılıyor
ve süydürülerek eğriliyor. Eğirme işini Tengerek denilen
bir el aletinde yapıyorlar. Tengerek, Türkiye genelinde kirmen-kirman ve bazı yörelerde eğirtmeç (Gazipaşa- Ermenek-Anamur) denilen ip eğirme aletidir (Foto
1). Tengerekte eğirilip yumak haline dönüştürülen
ip, artık dokumaya hazırdır. İp yumaklarının dokumadan önceki geçirdiği ikinci bir işlem de boyadır.
Boyanacak ip ayrılıyor. Gelep veya çile halinde ihtiyaca göre boyanıyor. Güneşte kurutulup yıkandıktan
sonra dokumada kullanılıyor. Barak dokumalarında
renkler çok canlıdır (Foto 9). Aynı rengin tonlarında
da bu parlaklık ve canlılık göze çarpar. Sarı, mor, çivit
mavi, kırmızı, yeşil, al ve pembe renkler aynı anda
kullanılabilmektedirler.

Foto 2. Barak Tek Seccâde. Adı: Bıçkılı, Ebadı: 74x51 cm. Şerife
Arıkan. Barak Köyü

tülük kilim, heybe, torba, ekmek mendili (bazı bölgelerde itağa, iteğe) adı verilen çeşitleri mevcuttur.

Foto 1. Yünün eğrilmesi, Yeşil Baraklı Şerife Özkan

Barak’lı Şerife Arıkan:
“Bazı boyaları kendimiz yaparız. Mesela kahverengi için
ceviz kabuğu kullanılır, bu boyayı yiyen ipe kozun mavrusu
denir. Çok güzel bir kahverengisi vardır. Yıkanınca dağılmaz.
Yanış için kullanılan renkli iplere irenk (renk) denir8. Koyunun yaz sonu kırkılan tüyüne yün deriz. Bu kırkımda elde
edilen yün yapağı gibi değildir. Daha kısa ama daha temiz ve
yumuşaktır. Yün yıkandıktan sonra tokmak veya tolmalık’tan
(tolma tarağı) geçirilir, iki kat eğirilir. Tekrar büyük tengerek
ile tersine bükülür. Yeniden yumak haline getirilir. Kilimin
çezini ince eğrilir. İnce eğrilmezse paldır-küldür(düzensiz) olur.
İkinci kırkımın yünü iyi boya tutar. Yanış için lazım olan
alatlar9 bundan yapılırsa hem solmaz hem de yıkandığında
boya karışmaz” diyor. Barak dokumalarının; Yolluk, Yol
Kilimi, Türkmen Kilimi, deve üstüne örtmek için ör7
8
9

3. 2. Bazı Teknik Detaylar
Tengerekte eğrilmiş ip yaklaşık 2 mm. çapındadır.
Eğrilmiş bir yumak 50-60 m. uzunluğunda kesintisiz bir iptir. Koparsa eğrilerek bir birine eklenir. Yün
kilo (eskiden okka) ile alınıp satıldığından hammaddesi yün olan kilimler çoğu yerde ağırlık ölçüsü ile
pazarlanıyor. Örnek olarak Türkmen Çeltiklisi (Foto 6.)
adlı Barak Kilimi, 9 kiloluk bir kilimdir, 9 kiloluk bir
kilimde (3.00x1.70m.= 5m2), çezini pamuk olup,110
çift çezin vardır.
3. 3. Kilimler ve Dokumaların Kullanılış Yerlerine
Göre Çeşitleri
Barak kilimleri ve dokumaları da kullanım amacına
göre genel sınıflandırmaya uyar. Bunlardan oda yaygısı olarak kullanılanlara, “Sergi”, “Yaygı Kilimi”; duvar askısı veya oda bölmesi için kullanılanlara “Bölgü”, “Askı Kilimi” adı verilir. Bir başka kilim türü de
örtü kilimidir. Örtü Kilimi, Yüklük örtüsü, Göç Kilimi
ve Battaniye olarak üç gruptur. Örtü kilimlerinin de

Baraklıların Burma dediği bu şekle, Gazipaşa yöresinde Kolbaç
denir.
Yanışlarda kullanılan işaret ve sembollere Gazipaşa ağızında
Belliş denilmektedir.
Nakışta kullanılan renkli ipler.
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Foto 3. Barak Tek Seccâde Adı:Topak Ala.Ebadı:127x72 cm Şerife Arıkan. Barak Köyü

Foto 4. Barak Dokuması İkili Saf Seccâde
Adı: Yelek. Ebadı: 134x102 cm. Şerife Arıkan. Barak Köyü

en görkemlisi Göç Kilimi olup, devenin üzerine çekilir.

3. 4. Barak Seccâdeleri
İslamiyet’te ibadet etmek için özel bir mekân seçimi olmadığı gibi, üzerinde secde edilecek malzeme seçiminde de sınırlama vazeldilmemiş olduğu
halde, uygulama farklıdır. Gelenek, kuralı zorlamış
ve seccâde örneğinde olduğu gibi özel bir konum
edinmiştir. Seccâde, diğer yaygılar gibi sürekli serili bırakılmaz, namazla birlikte serilir ve kaldırılır.
Üzerine dolaşılması, kirli ayakla basılması istenmez.
Dinî bir zorunluluk olmamasına rağmen, namazlağayı ters seren uyarılır, hatta namazı bozdurulur.
Eğer bir kişi namazını bitirdikten sonra, ikinci bir kişi
aynı namazlağayı kullanacaksa, namazdan kalkan,
ucunu kıvırarak kalkar. Boş bekleyen namazlağa için
de böyle yapılır. Seccâde’nin pek çok çeşidi olmakla beraber bunlar arasında desenine göre; çubuklu
seccâde, yanışlı seccâde, mihraplı seccâde; büyüklüğüne göre de tek seccâde (Foto 3.), saf seccâde
(Foto 4.) gibi isimler alırlar. Barak namazlağaları
çift yüzü kullanılan dokumalardır. Çezini pamuk,
atkısı yündür. Bunun dışında Barak Seccâdeleri de
diğer düz dokumaların genel karakterindedir. Barak

Çadır içinde ala çuvalların üstüne örtülen ala kilimin
de gösterişli olmasına dikkat edilir.
Ölçüsü

Sıra Tipi

Adı

1

Bıçkılı

74x51

Namazlağa

cm

2

“

Topak Ala

127x70

3

“

Bıçkılı

126x72

4

“

Yelek

134x102

5

“

Barak Türkmen

121x81

6

“

Türkmen Seydisi

62x115

7

Yaygı Kilimi Türkmen Çeltiklisi

300x170

Yeşil Barak Köyünde Ölçüsü Alınmış Barak
Dokumaları.10
10

Çizelgedeki 1, 2, 4 ve 7. sıradaki dokumaların fotoğrafları metnin
devamında verilmiştir.
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Foto 5. Barak Dokuması Üçlü Saf Seccâde.
Elmalı Akçay Beldesi. Ali Tunca Evi.
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Foto 6. Barak Kilimi Yer Yaygısı. Adı: Türkmen Çeltiklisi Ebadı:
300x170cm. Ağırlık; 9 kg. Şerife Arıkan Evi, Yeşil Barak Köyü- Kaş

Foto 8. Barak Kilimi Bıçkılı Tip. Akçay Doğumlu Yasemin Karabelen Evi, Antalya.

seccâdesinin de Tek Seccâde ve Saf Seccâde olmak üzere iki çeşidi vardır. İbadetini tek başına yapanlar için
dokunan seccâdelere isminden de anlaşılacağı gibi
Tek Seccâde, iki ve daha fazla kişinin namaz kılacağı
şekilde dokunanlara da Saf Seccâde denilmektedir.
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde dokunan halıkilim seccâdelerde kıble yönünü belirten şekiller,
işaretler vardır. En basit işaret ayak tarafının özemeli
veya kısa saçaklı, kıble tarafının uzun saçaklı olmasıdır. Bundan başka oklar, yükselen bitki figürleri kıbleyi gösterir. Barak namazlağalarında kıble yönünü
daha çok uzun saçaklar belirler. Ayak tarafı bazen
özemeli, bazen de kısa saçaklı olarak yapılır.
Barak namazlağalarının büyük çoğunluğunda,
biri ayak ucunda, diğeri baş ucunda iki topak nakış
görürüz. Buradaki topak sözcüğü Baraklı deyimidir.
Yoksa nakışlar kare, dikdörtgen veya eşkenar dörtgen şeklindedir. Bunlardan bir tanesi seccâdenin
ayak tarafında, namaz kılanın ayağının altına gelen
topak, diğeri secdeye eğildiği zaman alnının değdiği yerdeki ikinci topaktır. Bunlar iki dünyayı temsil eder.
Birincisi ayak basılan yerdeki bu dünyayı, diğeri de secde edilen yerdeki öteki dünyayı. Barak seccâdelerinde olduğu

gibi bazı Bahşişli namazlağalarında da aynı anlamda
yanışlar vardır (Foto 10). Bu dünya ve öteki dünya
figürleri bir çok seccâdede betimlenmiştir. Bahşişli
dokumalarında eğer kaşı nakışları (Foto 11,12.) veya
mihrap ile işaret edilen kıble, Barak seccadelerinde
özeme - saçak görüntüleri ile sağlanmıştır (Foto 3).
3.5. Barak Ekmek Torbaları
Yakın geçmişe kadar, torbalar toplum hayatının bir
parçası idi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan
çanta görevini bu torbalar yerine getirirdi. Amacına
göre damat torbası, inanç ritüeli olarak niyaz torbası
(Foto 14.), yola gidenin, çifte-çubuğa giden rençberin
ve sürüye giden çobanın azık-ekmek torbası olurdu
(Foto 15). Bir örme iple boyuna takılan ekmek torbaları da yanışlı dokumalardır. Evlerde tuz torbası da
olurdu. Gıda saklama amaçlı torbalar yünden yapılır. Bu dokumalar daha basit tekniklerle dokunduğu
gibi, yanışları gösterişli olanları pek çoktur. Bazı aşiretlerde rastladığımız damat torbalarına (Foto 13.),
bu toplulukta rastlamadık. Torbaların genel kullanım
maksatlı olarak, kız anası tarafından çeyize konulduğunu belirtiliyor. Arka yüzü, düz siyah yün iple, ön
yüzü ise nakışlarla bezenmiş olan bu torbalar, 30x30
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Foto 7. Teke Yöresi’nde 1895 yılına ait Barak Kilimi,
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Foto 9. Gazipaşa Bahşişli/Kırahmetler Dokuması. Tek Seccâde.
“İki Ayrı Dünyayı” temsil eden nakışlar. Ayak tarafı özemeli, kıblesi
saçaklı

Foto 11. Anamur Kızılallı Yörük Dok. Tek Seccâde. Gazipaşa
Sünne Köyü Bahri Yalçın Evi. Yaklaşık 40 yıl önce Anamur Kaş
Pazarı’ndan satın alınmış.

Foto 10. Anamur Gerce Bahşişli Dokuması, Yer: Sarıveliler
Karasin Gediği Yaylası, Seccâdede yön gösteren ağaç figürleri var.

Foto 12. Anamur Kızılallı Yörük Dok. Tek Seccâde. 75, Yıl Önce
Kızılallı Yörüklerinden yazarın annesi için alınmış olan namazlağa.
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Foto 13. Sultandağı Yörükleri Damat Torbası
(Erden, Anadolu Giysileri)
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Foto 14. Elmalı, Tekke Şenlikleri’ne gelmiş olan
Bergamalı Alevi Dedesi Kamuran Şen’in
Niyaz Torbası
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Foto 15. Barak Azık Torbası. Yeşil Barak Köyü, Elmalı.

cm ile 40x40 cm ebatları arasında değişen ölçülerde
olmaktadır (Foto 15). Halen bu tür dokumlar yapılmamakla birlikte evlerde anı olarak saklananlardan
incelememizde yararlandık. Hüsnü Tuna (Akçay, 61),
Baraklıların ekmek torbasının da meşhur olduğunu
söyledi.
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4. Sonuç

Barak Türkmenleri’nin bir perakendesi olarak, TekeAntalya-Kaş İlçesi, Boğazcık, Yaylacık ve Yeşil Barak
köylerine yerleşen Barak aşiretleri, hayvancılık ve seracılık ile uğraşmakta, hayvanlarından elde ettikleri
yün ve yapağıyı kendilerine özel desen ve renklerde
dokuyarak, Barak dokuma ve kilimlerini devam ettirmektedirler. Elmalı Kaş yöresinde her genç kızın
çeyizinde en azından hatıra olsun diye bir “Barak Kilimi” olduğu söylenebilir.
Ekonomik değerinin yanında etnografik kıymeti
haiz olan kilim, seccade, ekmek torbaları ile Teke Baraklıları üretken bir tarım topluluğu olarak araştırılmaya değer bulunmuştur. Baraklıların günümüzdeki
ana faaliyetlerinde ağırlık, örtü altı ziraatine doğru
seyretmektedir.
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ARIŞ Yayın İlkeleri
maralandırılarak hemen altına alt yazısı ve kaynağı
belirtilmelidir.
• Başlıklar kalın harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından
yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklar, 1.1.,
1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye
edilir. Ana başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) BÜYÜK İNCE HARFLERLE veya daha
büyük puntoyla Kalın Küçük Harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıkların ise sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, eğik
harflerle gösterilir, kalın karakter kullanılmaz. Hem
eğik hem kalın veya hem eğik hem “tırnak” içinde
vermek gibi çifte vurgulama yapılmaz.
• Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, paragraf girintisinden bir cm
içeriden başlatılmalı ve bir punto küçük yazılmalıdır.
• Yazımda, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
Kaynak Gösterimi
Kaynaklar 9 punto ile yazılmalıdır.
• Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem
bakımından kendi içinde tutarlı olması, dergi ve kitap adlarının eğik/ince, makale başlıklarının ise “tırnak” içinde, düz olarak yazılması kaydıyla yazarların
tercihleri dikkate alınmakla birlikte; metin içindeki
göndermelerin, yazarın soyadı, yayın yılı ve gönderme yapılan sayfa olmak üzere parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılması, dipnotların açıklamalar ve ek
bilgiler için kullanılması önerilir:
(Deniz 1972: 120). Cümle içinde yazar adı geçmiş ise parantezde tekrarlanmasına gerek yoktur: Deniz (1972:
10), eserinde…; “Aydın (1986:120), şunları yazar ….”
Birden fazla yazarlı yayınlarda yazarlar metin içinde
şu şekilde yazılır: (Deniz vd. 2002).
• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
• Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a, 1980b) şeklinde gösterilir.
• İnternetten yapılan alıntılarda aslına gidilmeye çalışılmalıdır. İnternet adreslerinde,
parantez içinde tarih ve saat belirtilmeli ve
internet adresinin verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda e-yayın olarak yayımlananlar
kullanılmalıdır.
• Dipnotlar ise; B. Deniz, age., s. 7. şeklinde verilmelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına
göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı;
eserin yayınevi ve makalelerin sayfa aralıkları belirtilmelidir. Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar
kısmında yer verilmemelidir.
Deniz, Bekir (1987), ”Sındırgı (Balıkesir) Yöresi Yağcıbedir Halıları” Erdem, C.10, S. 28, s. 111-124.
Aslanapa, Oktay (1987), Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul: Eren Yayıncılık.
Deniz, Bekir (2000), Türk Dünyasında Halı Dokuma ve Düz
Yaygılar, Ankara: AKM Yayını.

Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Arış, halı,
düz dokuma, giyim-kuşam ve işleme sanatları ile ilgili özgün, bilimsel makalelere yer veren, uluslararası
hakemli bir dergidir. Mart ve Kasım aylarında olmak
üzere yılda iki sayı yayımlanır. Yayımlanacak yazıların
bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi, başka yerde yayımlanmamış olması şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler,
yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.
Yazıların Değerlendirilmesi
• Arış’a gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun
bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise üçüncü bir
hakem belirlenir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini
dikkate alırlar; fakat katılmadıkları hususlara itiraz
etme hakkına sahiptirler.
• Yayımlanmasına karar verilen yazılar sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatıyla yazarlara
gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri çıktı üzerinde göstererek dergiye geri gönderir.
• Raporlar beş yıl süreyle saklanır.
• Yazılardaki görüşlerin, fotoğraf ve belgelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayımlanan yazılar için telif ödenir. Telifi ödenen
yazının yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.
• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
• Her yılın sonunda yıllık dizin hazırlanır ve sonraki
yılın ilk sayısında yayımlanır.
Yayın Dili
Arış’ın dili Türkçedir. Ancak başka dillerde yazılmış
makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir. Yabancı dildeki yazıların bir anadili konuşurunca
kontrol edilmesi önerilir.
Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
• Yazılar A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıda, MS Word
veya MS Word uyumlu programlarla yazılmalıdır.
Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 10 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üçer cm boşluk bırakılmalı
ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Özel fontlar kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir.
• Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal harflerle yazılmalı; yazarın unvanı görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi ilk
sayfanın altında dipnot olarak belirtilmelidir.
• Yazılarda 300 sözcük civarında, 9 puntoyla yazılmış
Türkçe ve İngilizce özetler, özetlerin altına da genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan
anahtar kelimeler verilmelidir.
• Yazılara ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve baskı
kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir. Fotoğraf, şekil, grafik vb görsel malzeme filmi çekilebilecek nitelikte olmalıdır.Fotoğraf,şekil ve grafikler nu-
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