İŞLEV VE M O TlF AÇISIN DAN G ELEN EK DIŞI H A LILA R
H ATİCE Ö ZTÜ R K -T O Z U N *

G elenekli T ü rk El Sanatları içinde önem ini hiç b ir zam an y itirm eyen el
dokusu halılar, geçm işteki bir seri kültürel değerleri günüm üze taşıyan en
önem li kaynaklard an biridir. Bu kaynak, kültürel birikim olm ası yanında, sa
nat niteliği de ağır basan özellik taşır. D olayısıyla geçm işten günüm üze u la
şan halı, işlevi ve m esajı olan bir uğraş alanıdır. Bu özellikleri yanınd a halı
lar yerel ayrım lar gösterm esi ve özel üretim lerle ortaya çıkan yönleri ile de
önem taşır. Ö zel üretim ler söz konusu olunca, genel çizgiler kim i zam an d e
ğişir. B öylece genel karakterlerin yanında halılar, o karakterlerin dışına çıkan
yüzeysel sü slem eleriyle kendi dönem ini yansıtan m esajlar verir.
Ele geçen bu lu ntulara göre, O rta A sya'd a, P azırık'ta b u lu nan halı örn e
ğinden bu gü n e y aklaşık 2500 yıllık geçm işe sahip T ü rk halıcılığı; bir k oluy
la, d eğişik evrelerden geçerek, bugünkü Türkiye coğrafya- rnda yeni görü 
n ü m ler kazanm ıştır.
T ü rkiye'd e halıcılık Selçuklu, B eylikler ve O sm anlı d önem lerinde d eğişik
k arakterler k azanarak bu gü ne yerel özellikleriyle zenginleşerek çeşitli k om 
pozisyonlara ulaşm ıştır. Bu kom pozisyonlard an bü yü k bölüm ü, üretildiği
d önem in ve ortam ın çizgisini korurken, azda olsa bir bölüm ü de ana çizgile
rin dışına çıkm ıştır.
Bu araştırm ad a, T ü rk iy e'd e geçm işten gün ü m üze T ü rk halıcılığın ın
süslem e özelliklerine ana çizgileri ile değinilerek, ana çizgiler dışına çıkan
bazı örnekler üzerine bilg iler verilm eye çalışılacaktır.
K aynaklar T ü rkiye'd e halıcılığın 12. yüzyıldan b aşlayarak yaygınlaştığını
gösterm ektedir. 2500 yıllık geçm işin 900 yılı aşkın b ir bölü m ünü olu ştu ran
A nadolu halıcılığı, çeşitli dönem lerden geçm iştir. Bu d önem leri Selçuklu,
Beylikler, O sm anlı ve C um h u riyet d önem leri olarak dört grupta toplam ak
m ü m kü nd ür.1

G.Ü., Meslekî Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü
1 Ayrıntılı bilgi için bakınız:
Şerare Yetkin, Tiirk Halı Saııntı, İstanbul 1974, s.11-15.
Oktay Aslanapa, Tiirk Halı Sanatı, İstanbul 1972.
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Selçuklu halıları adı altında toplanan halılar tam ve parça olarak T ü rk i
y e'd e ve dünyada çeşitli m üzelerde yer alm aktadır. Bu halılardan bazıları
K onya A laed d in Cam i, B eyşeh ir Eşrefoğlu ve Eski K ahire (Fustat'da) ortaya
çıkartılm ıştır. Selçuklu halıları teknik ve d ekoratif özellikleriyle ortak bir ka
raktere sahip olm alarına rağm en, detaylarda farklılık gösterirler. H epsinin
G ördes düğüm ü ile ve sad ece yün m alzem e kullanılarak yapılm ış olm aları,
çözgülerin sarım tırak bey az ve kahverengi, atkıların kırm ızı renkte yünd en
olm ası teknik benzerliklerdir. G eom etrik m otifler veya geom etrik bir üslûplaşm aya uğram ış bitkisel m otifler, özellikle k û fî yazılı bord ürleri halılara d e
k oratif benzerliklerini veren ortak özellikleridir.2 (Resim 1)
B eylikler devri halıları konusundaki bilgiler ve örnekler azdır. O sm anlı
dönem i halıları ise, kendi içinde erken dönem , klâsik dönem , b atılılaşm a d ö 
nem i olarak 3 gruba ayrılır. Erken dönem O sm anlı halılarına d aha çok Batılı
ressam ların tablolarında rastlanm aktadır. Bu halılar; geom etrik formlar, se
kizgen ve baklava dizilerinin oluşturduğu kom pozisyonlard an m eyd ana g el
m ektedir. K lâsik dönem ise, 16. yüzyılda U şak ve çevresind e yapılan h alılar
la b aşlar ve A nadolu halılarının en önem li grubunu m eyd ana getirir.3
Türk halılarının klâsik gelişm esi yanında, 16. yy.m son yarısında, bu n un
dışında kalan, teknik ve dekor bakım ından tam am en farklı bir grup halı gö
rü lü r ki, bu n lara "O sm anlı Saray H alıları" adı verilm ektedir. O sm anlı saray
halılarında saz üslûbu denilen hançer yaprakları, palm et ve m adalyonlar, ta 
m am ı ile natü ralist lâle, süm bül, karanfil ve nar çiçekleri ile b irleştirilerek
yepyeni bir üslûp yaratılm ıştır. (Resim 2)
Saray halılarında, İran halılarının m adalyon düzeni alınarak yine sonsuz
b ir örnek haline getirilm ek suretiyle değiştirilm iş ve T ü rk hah üslûbuna u y
durulm uştur. Fakat bunlarda m adalyonlu U şaklardan farklı olarak m ad al
yon düzeni ikinci plânda kalm ıştır. Esas örnek sonsuzluğa uzanan zem ind en
kesilm iş bir bölüm dür. Yama gibi duran m ad alyonlar kaldırılsa bile örnek
birşey kaybetm ez. M adalyonsuz olarak çok daha başarılı kom pozisyonlarda
halılar vardır.
18.
yy.larda gelişen Batı etkisi, hah desenlerinin daha çok Çin halılarında
görülen düzen anlayışına paralel olarak desenlenm esini sağlam ıştır. O d ö 
nem de saraya gelen yabancı ressam ların ve d esinatörlerin n atü ralist an lay ı
şından etkilenen saray halı d esinatörleri yeni tarzda eserler yapm aya b aşla
dılar. Çin halılarında görülen natüralist çiçekler ve d üzenlem eler O sm anlı
halılarında da görüldü. Eskiden görülen sitilize m otifler, yerini tam am en

2 Oktay Aslanapa - Yusuf Durul, Selçuklu Hnlılnrı, İstanbul 1973, s.55-56.
3 Vedat Durusel, "Başlangıçtan Günümüze Uşak Halıcılığı", Antika Dergisi, sayı 11, 2/1986,
s. 21-26.
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g oblensi ve natü ralist desenlem eye bırakm ıştır. Fakat B atı'd a görülen insan
ve hayvan figürleri bu halılarda yer alm am ıştır.
19.
ve 20.yy. başlarında İstanbu l’da devlet, halı atelyelerine bağlı olarak
çalıştığı söylenen Tuzla atelyeleri vardır. M iktar ve kalite bakım ından ö n em 
li olan H ereke ve Feshane halılarıdır.4
T ü rk halılarınd a genellikle tek bir kom p ozisyon yoktur; halı kom p ozis
yonları bü tü n d ekoratif m otiflerini bitkilerden, geom etrik çizgi ve şek iller
den, her gün kullanılan eşyalardan, d in î abidelerden ve hayvanlara d ayanan
form lard an alır.
K om pozisyon; kalın bir bordür, ortası çiçek ve çizgilerden m eydana
gelm ektedir. H akim olan daim a fonun tonu olur. D ekorasyonu m eydana ge
tiren m otiflerin renkleri zengin ve çok çeşitlidir. K om pozisyon m etod unu an 
lam ak zordur.
Fig ü ratif m otifler, özellikle yerel halılarda değişik kom pozisyonlard a kar
şım ıza çıkar. Bu tür halılarda figü ratif u nsurlar genellikle kom pozisyon içe
risine serpiştirilerek kullanılm ıştır. Yani bazen halının zem inind eki b ir b o şlu 
ğu d old urm ak için, bazen de bir am blem , bir m esaj, b ir im gibi k u llan ılm ış
tır.5 (Resim 3-4)
Yerel özellik taşıyan bu tür halılarda figüratif unsurlar genellikle, halının
zem inin d e kullanılm akla birlikte, bordürlerde de görülm ektedir. Ö rneğin,
D öşem ealtı halılarındaki stilize deve m otifi bord ürlerde kullanılm ıştır. F ig ü r
ler bazen, halının zem inind eki m otiflerle uyum sağlayacak şekilde, kom p o
zisyonun bir parçası olarak, bazen de sadece çizgisel olarak işlenm iştir.
Yazıda belirtilen ana özellikler dışında kalan değişik dönem lerde ü retil
m iş halılar da vardır. B unlardan bazıları fotoğraflarla tanıtılm aya çalışılacak
tır.

4 Ayrıntılı bilgi için bakınız:
Hüseyin Alantar, "Dünyaca Ünlü Has İpek Halılar, Hereke Halıları", Antika Dergisi, sa
yı 3, 6/1985, 31, s. 31-34.
Haydar Arseven, "Feshane Halılan", Tiirkiyemiz Dergisi, sayı 47, yıl 16, 10/1985, s.16-25.
Ülkü Bilgin, "19. yy. Seccadeleri", Sanat Dünyamız Dergisi, sayı 17, yıl 6, Eylül 1979, s.1825.
Yusuf Durul, "Hah ve Seccadelerdeki Yazı Süslemeler", Tiirkiyemiz Dergisi, sayı 17, yıl 6,
Ekim 1975, s. 13-16.
s Ayrıntılı bilgi için bakınız:
Rüçhan Arık, "Manzaralı Halılar", 2. Milletlerarası Tiirk Folklor Kongresi Bildirileri, cilt 5,
Ankara 1983, s. 23-30.
Suzan Bayraktaroğlu,"Manzaralı ve Kuşlu Halılar", Kültür ve Sanat, sayı 2, yıl 1, Nisan
1989.

HATİCE ÖZTÜRK -TOZUN

548

PARA H A LI
Tedavüldeki para yani geçerli olan para, toplum ilişkilerinin ve ekon om ik
hayatın vazgeçilm ez güvencesidir. Form olarak halı üzerine işlenm eye pek
elverişli değildir. Fakat bu na rağm en işlendiği zam an da gerçek d eğerind en
daha fazla d eğer kazanır. Paralı halının düğüm lerinde, iyi seçilm iş yünden
hazırlanm ış çok ince iplikler, çözgüsünde ise m erserize edilm iş pam u k ip lik 
ler kullanılm ıştır. Böylece kesin kenarlı, ince m otifler y ap m ak m ü m kü n ol
m uştur. H alının boyutları 130x205 cm . dir.
H alıda paranın etrafını krem zem in üzerine kahverengi desen lerin m ey 
dana getirdiği ince bir bord ür çevreler. Paranın yukarısında tam ortad a açık
bej ton üzerine, O sm anlı İm paratorluğu tuğrası vardır. A ltında, b u gü n latince harflerin kullanıldığı gibi, A rap alfabesiyle "Büyük O sm anlı İm p aratorlu 
ğu" yazılm ış ve H icret yılı 1334 olarak belirtilm iştir. Bu, üzeri kağıt para m o
tifi ile işlenm iş halının yapılış tarihi 1916, yani A tatürk'ün m od ern b ir ülke
kurm asınd an 7 yıl öncedir. Bundan başka, aşağıda, y aklaşık ortaya doğru p a
rayı piyasaya süren bankanın parafı yani im zası ve m ührü vardır. Bej, kahverenkli kısm ın içine de paranın değeri olan "500 T ü rk kuruşu" yazılıdır.
1923'den sonrada bu banknotlar geçerliliğini korum uştur.6 (Resim 5)

A R M A LI H ALI
Ü rgüp'te d okunm uş olan arm alı halı 138 cm. eninde, 200 cm . boyundadır.
H alıdaki arm a, Sultan A bd-ül M ecid'e aittir. A b-dül M ecid b abasın dan k ral
lığı, şöhreti ve tebaasını (uyruğunu) alm ıştır. H alkına eşit d avranm asıyla, sa
vaşta halkının yanında ve en ön sırada yer alm asıyla tanınm aktadır. Bu b a y 
rakta onun sem bolü olm uştur.
Arm a, O sm anlı İm paratorluğu'nun kuvvetini, adaletini ve heybetini an 
latm aktadır. Sem bolün bir tarafında hikm eti yani bilgeliği, diğer tarafında
adaleti tem sil eden resim ler bulunm aktadır. Terazi ve kitaplar bilgiyi ve ad a
leti, silahlar ise gücü sim gelem ektedir. O rtad aki yarım ay ve iki taraftaki b a y 
raklarda O sm anlıların birlik ve eşitliğini anlatm aktadır.7 (Resim 6)

O SM A N LI R ESİM Lİ H ALI
O sm anlı resim li hah serisi bilind iği kadarıyla 14 parçadan m eydana
gelm ektedir. Bu 14 parçalık seri Türkas firm asına aittir. Türkas firm ası 1960'lı
yıllarda sahip olduğu bu seriyi m üzede sergilem ektedir. H alıdaki resim ler
O sm anlıların 14.-18.yy.lardaki zenginliğini ve ihtişam ını anlatm aktadır. H a

6 Şefik- Irmgard Türker, Tiirkns Kolletioıı, cilt 4, İstanbul, 1973, s. 103.
7 Türker, Şefik-Irmgard, Tiirkns Kolletioıı, cilt 2, İstanbul 1973, s. 87.
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linin üzerindeki kom pozisyon bü yü k bir yaratıcılık ve beceri ile yapılm ıştır.
R esim , penç ve yaprakların m eydana getirdiği, b ir bord ürle çerçevelenm iştir.
B ord ür zem ini kırm ızı, üzerindeki m otifler sarı, m avi, beyaz, kahverengi ve
bej renkle süslenm iştir.
H alının en belirgin özelliği, üzerinde işlenen kom p ozisyona ışık-gölge
oyu nuyla üç boyutlu bir görünüm verilm eye çalışılm asıdır. K işilerin ü zerin 
deki kıyafetlerin yaka ve kollarındaki kürk, kum aş kıvrım ları v.b. p ek çok ay
rıntı belirtilm iştir. Ayrıca resm edilen kişilerin m evkisi, rütbeleri anlaşılacak
şekilde işlenm iştir. Bu halı, yaşanılan dönem in ihtişam ını, görkem ini kalıcı
hale getirm ek am acıyla hazırlanm ış bir belge niteliğini taşım aktadır.
Soldan sağa halıda canlandırılan kişiler: Teşrifatçı Efendi (Sultanın h ab er
cisi), D evlet K ethüdası (Vezirin kahyası), Teşrifat H alifesi (protokol şefi), O sm anlı Sefaretleri (büyük elçi), H ocagan Efendi, arka plânda da saray h izm et
çileri resm edilm iştir.8 (Resim 7)

M EV LÂ N A TÜ R B ES İ'N İN R ES M ED İLD İĞ İ H A LI
Ç ok tanınm ış, danseden tekke dervişinin, yani M evlâna'nın türbesi res
m edilm iştir. R esm edilen türbenin etrafı 5 tane ince bord ürle çerçevelen m iş
tir. H alı ü zerinde işlenebilecek en ayrıtılı yerler, b ü yü k bir itina ile resm ed il
m iştir. H alıda en önce göze çarpan kısım , türbenin ana giriş kapısıdır. G iriş
kapısının üzerinde A rap alfabesiyle "Ya H azret-i M evlâna" tabelası b u lu n 
m aktadır.
H alının üzerinde, türbenin genel görünüşünde göze çarpan hem en he
m en bütün özellikler aslına uygun olarak yapılm aya çalışılm ıştır. H atta gökyüzü ndeki bu lu tlar bile halıda işlenm iştir. H alı incelend iğind e; portalin ü ze
rindeki sü slem eler T ü rk bayrağı, kubbe etrafındaki eski y azılar v.b. d etayla
rın, halının ço k ince ayrıntıya dikkat edilerek b ü yü k bir beceriyle ve itinayla
yapıldığını gösterm ektedir.
Bu halı, din ve sanatın bir arada nasıl kullanılabildiğini gösteren bir eser
dir.9 (Resim 8)

III. A H M ET Ç EŞM ESİ'N İN R ES M ED İLD İĞ İ H A LI
Topkapı Sarayı Bab-ı H üm ayun'un önündeki çeşm e, 1728'de III. A hm et'in
b u yru ğu yla yapıldı. Ç eşm enin yapılm ası için N evşehir'li D am at İbrahim P a
şa padişahı çok etkilem iştir. M im arı M ehm et A pa'dır (1742). Lâle d evrinin en

8 Türker, Şefik-Inngard, Tiirkns Kolletioıı, cilt 2, İstanbul 1973, s. 33.
9 Türker, Şefik-Irmgard, Tiirkns Kolletioıı, cilt 2, İstanbul 1973, s.71
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başarılı T ü rk örneklerindendir. Yapıldığı yerde daha önce "Yerenion" adında
bir B izans çeşm esi vardı.
Ç eşm e y u varlak bir taban üzerine oturtulm uştur. D ört yüzeylidir, çatısı
geniş saçaklıdır. M arm ara adası som m erm erind en 4 çeşm esi ve köşelerind e
4 sebili,* kurşun kaplı ve altın alem li** 5 kubbesi vardır. 4 yüzeyi de çep eçev 
re kabartm a nakış ve m erm erle süslüdür. Ayna taşının ü zerinde altın y ald ız
la "M aşallah" yazısı yer alır. Yazıtlar aynı zam anda bir hattat olan III. A h 
m et'in eseridir. Tarih kasidesi ise Seyit V ehbi'nindir. K aside şu beyitle son b u 
lur; "Tarihî Sultan A hm et C ari Zebani Lüleden / A ç Besm eleyle İç Suyu H an
A h m et'e E yle D u a".10
III. A hm et çeşm esinin resm edildiği bu halı tab iî ipek k u llan ılarak h azır
lanm ıştır. 18. yy'la ait olup, 135x215 cm . boyutlarındadır. İki ince bord ürün
çevrelediği geniş bordür de 10 kartuş bulunm aktadır. K artu şların içi aynalı
yazıyla süslenm iştir.11 (Resim 9)

K A IS ER S VVİLHELM II’N İN PO R TR ESİN İ R ES M E D E N H A LI
VVilhelm II, Prusya kralı ve A lm an im paratoru d ur (Postdam 1859-D oo rn /H o lla n d a 1941). B abası III. Friedrich'in ölüm üyle tahta çıktı (1888). D o 
ğuştan rahatsız olan sol kolunun getirdiği olu m suzluklara karşın iyi bir as
k erî eğitim gördü.
II.
VVilhelm Bism arck'ın denge siyasetine karşın, yayılm acı b ir siyaseti
yeğledi. Yandaş edinm ek için dönem in O sm anlı D evleti ile d ostlu k kurdu.
Ekim 1898'de İstanbul'a geldi ve O sm anlı padişahı II. A b d ü lham it'in konuğu
oldu. G ezinin anısını y aşatm ak için İstanbul Sultan A h m et m eyd anınd a A l
m an Ç eşm esi, A lm anya'dan getirilen parçaların m onte ed ilm esiyle yapıldı ve
1910'da kullanım a açıld ı.12
A lm an kralı II. VVilhelm'in portresinin işlendiği bu halı H ereke'd e yap ıl
m ıştır. H ah A lm an K ralı’nın Türkiye'yi ziyareti sırasınd a hazırlanm ıştır. H a
lı 129x193 cm . boyu tlarındadır.13 (Resim 10)

Sebil; su dağıtma yeri
Alem; minare, kubbe, sancak direği gibi yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden
yapılmış, ay, ayyıldız ya da lâle biçimindeki tepelik
10 Görsel Büyük Geııel Kiiltiir Ansiklopedisi, cilt 1, 1984, s.191.
11 Şefik-Irmgard Türker, Tiirkns Kolletioıı, dit 3, İstanbul 1973, s.23.
12 Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, dit 15,1987, s.9036.
13 Şefik-Irmgard Türker, Tiirkns Kolletioıı, cilt 4, İstanbul 1973, s.41.

İŞLEV VE MOTİF AÇISINDAN GELENEK DIŞI HALILAR

551

SO N U Ç
El sanatı ürünleri arasında yer alan halılar, günlü k hayatta ister günlü k
kullanım için, ister d in î ya da sem bolik anlam da üretilm iş olsun p lastik an
latım açısından, tarih î gelişim i içinde insanlığın üretip geliştirdiği m ad d î k ül
tür unsurlarının kronolojik sıralam asında, geçm işin m irasını taşım aktadır.
Bu sebeple, geçm işteki anlam ve önem ini kaybetse b ile bazı m otifler gibi fi
gü ratif unsurlar da hâlâ günüm üzde kullanım alanı bulm aktadır.
Bu özellikleri yanında yerel ayrım lar gösterm esi, özel üretim lerle ortaya
çıkan yönleri de önem taşır. Ö zel üretim ler söz konusu olunca, genel çizgiler
kim i zam an değişir. Böylece genel karakterlerin yanında, o k arakterlerin dı
şına çıkan yüzeysel süslem elerde kendi dönem ini yansıtan m esajlar verir.
Sonuç olarak, kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında, genel çizgilerin dı
şınd a ele alınan halıların çoğunlukla sipariş üzerine veya özel am açlarla y a 
pıldıkları söylenebilir. Fakat araştırılan bazı kaynaklarda k onu nun yeterli in 
celenm ediği görülm üştür.

