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HALET EFENDI KUTUPHANESI 

Halet Efendi (ö. 1822) tarafından 
Galata Mevlevihanesi avlusunda 

kurulan kütüphane. 
_j 

1820'de kurulan kütüphane tarih. ede
biyat, özellikle de tasawufi eserler bakı
mından zengin koleksiyana sahiptir. Ay
rıca üsiCıbu ile dikkati çeken vakfiyesi, di
ğer büyük kütüphanelerin vaktiyeleri gi
bi sanatkarane bir ifade ile kaleme alın
mış, seçilen bazı kelimelerle metne ta
sawufi bir eda verilmek istenmiştir. 

Halet Efendi, Rebiülahir 1235 (Ocak 
1820) tarihinde hazırlattığı vaktiyesinde 
belirttiğine göre kütüphanesine önce266 
cilt kitap koymuştur. Başbakanlık Arşi
vi'nde bulunan Halet Efendi'nin konağı
nın bir aylık masraflarını gösteren defter
den (Cevdet-Dahiliye, nr. 7738), vaktiyesi
ni düzenlediği Ocak 1820 tarihinden son
ra da kütüphanesi için kitap satın almaya 
devam ettiği anlaşılmaktadır. İki yıl son
ra yaptığı ek vakfiye ile kütüphaneye 547 
kitap daha vakfeden H alet Efendi, kü
tüphane personelinin tayinini mevleviha
ne şeyhine bırakmış ve birinci hafız-ı kü
tübün bekar olmasını, ikinci hafız-ı kü
tüblük görevinin de dergahın duacı de
desine verilmesini şart koşmuştur. 

Kütüphanedeki kitaplar, tekke ve zavi
yelerin kapatılmasından sonra 1927 yı
lında Süleymaniye Kütüphanesi'ne nak
ledilmiştir. Halet Efendi Kütüphane
si'nde 291 'i Türkçe, 451'i Arapça, sekse
ni Farsça olmak üzere 822 yazma eser
le seksen altısı Türkçe, elli altısı Arapça, 
beşi Farsça 147 matbu eser mevcuttur. 
Kütüphaneye kuruluşundan sonraki yıl
larda bağışlanan 31 O yazma ve yirmi se
kiz matbu kitap "Halet Efendi mülhakı" 
diye adlandırılan ayrı bir bölümde muha
faza edilmektedir (Galata Mevlevlhane
si'n in avlusunda 1234 (1819) yılında inşa 
edilen ve müstakil bir yapıya sahip olan 
kütüphanenin mimarisi için bk. DiA, XIII , 
319) 
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HALETI 

(bk. AZMizADE MUSTAFA tiALETi). 

HALETİYYE 
( a:;.Jl> ) 

Gülşeniyye tarikatının 
Hasan Haleti Efendi'ye 

(XVIII. yüzyıl) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. GÜLŞENİYYE). 

H alet 
Efendi 

Kütüphanesi 

ve kütüphanenin 

XIX. yüzyıl 
içinde 

çizilmiş 

bir gravürü 
(Divan 

Edebiyalı 

Müzesi, 

Envanter 
nr. 322/3) 
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Çeşitli kaynaklarda, halı kelimesinin as
lını teşkil eden kalfnin (küçültmeli şekli 
kalfçe) Farsça'dan geldiği ileri sürülmek
teyse de James W. Redhouse 1890'da 
yayımladığı sözlüğünde kelimeyi Türkçe 
olarak vermiş (A Turkish and English 
Lexicon, s. 825), F. Steingass da iki yıl 
sonra çıkardığı Farsça sözlükte hem ka
Ifnin, hem de bu dilde onunla aynı anla
mı taşıyan kalfnin (değerli bir halı çeşi
di: küçük halı , seccade) Türkçe olduğunu 
belirtmiştir (Dictionary, s. 949; kalın 1 
kalın Türkçe'de "evlilik öncesi kız tarafı
na verilen ağırlık" anlamındadır ıcıau
son, s. 622, 707J). Doerfer ise pek çok 
kaynaktan faydalanarak bu iki kelimenin 
Türkçe'den Farsça'ya geçtiğini kanıtla
rıyla ortaya koymaktadır (TMEN, 111.396-
398. 399-400). Türkçe'de ayrıca halı, ki
tim, keçe gibi yaygıtarı ifade eden bir de 
keviz 1 kiyiz 1 kidiz kelimesi bulunmak
tadır (Clauson , s. 692, 707) . Eski Türk
çe'de halıcılıkla ilgili terimierin çokluğu 
dikkat çekicidir ve bu durum Türkler'in 
halı sanatındaki seviyelerini göstermek
tedir. 

Eski Ahid'in çeşitli bölümlerinde halı
dan söz edildiği görülmektedir. Heze
kiel'in Sur için mersiyesinde Şam ve Hel
bon'dan gelen beyaz yapağı, Vedan ve 
Yavan'dan gelen iplik gibi dokuma mal
zemeleri sayıldıktan sonra, "Ata binrnek 
için değerli kumaşlarda Dedan senin ta
cirindi" denilmektedir (Hezekiel. 27/18-
20). Eyer altına veya üstüne konulan ör
tünün kumaştan çok keçe, halı, kilim gi
bi bir yaygı olması sebebiyle burada ku
maş kelimesinin halı yerine kullanıldığı 
kabul edilmiştir. Süleyman'ın Meselle
ri'ndeki "Yatağıma halılar ve Mısır ipliğin~ 
den alaca örtüler serdim" (7/16) , cüm-
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HALl 

lesinden halının ev tefrişinde kullanıl 

dığı anlaşılmaktadır. ll. Samuel'de Hz. 
DavGd'a getirilen hediyeler arasında bu
lunan "saffot" halı olarak yorumlanmış
tır ( 17/18) . Yine Hakimler'de "ey halılar 
üzerine oturanlar" ifadesinin yer alması 
(5/10) ve işaya'da misafırin oturması için 
serilen halılardan söz edilmesi ( 21/5) is
railoğulları'nın halıyı tanıdığını göster
mektedir. Fakat onların kullandıkları ha
lıların düğüm tekniğiyle yapılmış halılar

dan olduğunu söylemek güçtür. Bununla 
birlikte Eski Mısır sanatında rastlanan 
dokuma tezgahı tasviri (DB, V/2, s. 1995). 
halen Orta Asya'da görülen dokuma tez
gahiarına büyük bir benzerlik arzeder. 
Bu tezgah, Türkçe'de "konar göçer" de
nilen ve yere paralel olarak kurulup daha 
çok çuha dokumacılığında kullanılan tez
gah tipini andırmaktadır. Konar göçerde 
arış ipleri dikdörtgen bir alanın köşeleri
ne çakılan kazıkiara dayandırılmış veya 
iple bağlanmış leventlere sarılır ve doku
yanlar ipierin veya dokunmuş kısmın 
üzerine oturarak çalışır. Son zamanlara 
kadar Kırgız kadınlarının halı ve kilim
leri bu tarzda dokudukları görülmekte
dir (Tzareva, s. 8-1 1 ). Homeros (m.ö. IX. 
yüzyı l) halıdan söz etmekte, milattan 
önce VIII. yüzyıla ait Asur fresklerinde 
halı tasvirleri görülmektedir; ancak bun
ların düğümlü tipte olup olmadıkları belli 
değildir. 

Arapça'da hasır dahil genel anlamda 
yaygılara bisat denilmektedir. Kur'an'da 
yeryüzü üzerinde gezip dolaşılan bir bi
sata benzetilir (NOh 71/19) . Cahiliye dö
neminde Araplar evlerinde pek halı bu
lundurmamakla birlikte onu tanıyorlar
dı; halı ve kilim karşılığında kullandıkları 
bazı kelimeler bunu göstermektedir. 
Bunlardan biri tınfise 1 tunfusedir; ince 
havlı veya saçaklı yaygılara bu ad veril
miştir. Kur'an'daki bir cennet tasvirinde 
SÖZÜ edilen zerabi de (el-Gaşiye 88/16) 
halı olarak yorumlanmaktadır (zirbiyye 1 
zürbiyye/zerbiyyenin çoğulu; ibnü'I-Eslr, 
"zrb" md.). Sonbaharda sarı, kırmızı ve 
yeşil bir renk kompozisyonu oluşturan 
otlara bu ad verilir (Eimalılı, VIII, 5780). 
Serir, koltuk ve yastıkla beraber zikredi
lişinden ve "yayılmış" ifadesinden ayet
te kastedilenin halı olduğu anlaşılmakta
dır. Kelime hadiste de birkaç yerde geç
mektedir. Bunlardan biri, bir seriyye son
rasında Beni Anber'e mensup bir kadın

dan alınan zirbiyyenin iadesiyle ilgilidir; 
alan kişinin elinden çıktığı için iade edi
lemeyen bu yaygı karşılığında sahibine 
bir kılıç ile bir miktar arpa verilmiştir 
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(Ebu Davud, "Al5ziye" . 21 ). Buhari'nin 
Hz. ömer'in faziletine dair bir rivayetin
de geçen abkari kelimesi zerabi olarak 
kabul edilmiş ve ince saçaklı veya tüylü 
halılar (tenafıs) şeklinde yorumlanmıştır 

("Feza'ilü aşJ:ıabi'n-nebi". 6; Ayni, X lll, 
264-265). İbnü'I-Esir, abkarinin "nakışlı 
ipek yaygılar" veya "sıkı dokunmuş halı
lar" şeklinde değişik manalarma işaret 
eder (en-Nihf'ı.ye, "cabl5r" md.). Araplar, 
daha sonraları halıyı genellikle namazlık 

olarak kullandıkları için seecad adıyla an
mışlardır. 

Halının ham maddeleri yün (koyun, 
deve). ipek. pamuk ve tiftik olup düğüm 
ipleri yün veya ipekten (yahut bu ikisinin 
karışımı) yapılır; diğerleri daha çok arış 
(çözgü) ve argaç (atkı) iplerinde kullanılır. 

Kalite ham maddeye bağlı olduğundan 
yün halılarda düğüm ipleri için hayvanın 
sırtından alınan uzun yünler tercih edilir. 
Büyük bir önem taşıyan ipierin boyan
masında XIX. yüzyıl ortalarına gelinceye 
kadar yalnız bitki ve böceklerden elde 
edilen tabii boyalar kullanılmıştır. Mese
la mavi, indigo ve çivit otundan; sarı. saf
ran çiçeğiyle zerdeçal kökünden; mor, 
dikenli deniz salyangozundan; kırmızı da 
kök boya ile kırmız böceğinden elde edi
lirdi. 1860'1ardan itibaren Batı'da kimya
nın gelişmesiyle tabii boyaların yerini 
hızla sentetik boyalar almış. ancak ka
litelilerinin çok pahalı olması sebebiyle 
tercih edilen ucuz boyalar, halıların yı
kanması sırasında renk ve motifterin bir
birine karışmasına yol açmıştı r. 

Küçük veya eni dar halılar genellikle 
duvara dayanmış ve yan ağaçları sabit
leştirilmemiş küçük tezgahlarda, büyük 
boy halılar ise ısdar denilen yan ağaçla

rı sabitleştirilmiş büyük tezgahlarda do
kunur. Tezgahın iki yan tahtasının alt ve 
üstünde kendi ekseni etrafında serbest
çe dönebilen yuvarlak iki direk bulunur. 
Bunlardan üst direk çözgü direği, üst le
vent veya direze denilen yukarıdakine 
çözgü ipleri, alt direk veya halı levendi 
denilen ve daha kalın olan alttakine de 
halı sarılır. Levent demirleri, gerdirme 
mengenesi. gücü sopası, çapraz çubuğu 
(varangelen) ve halı d okundukça alt leven
de sarmaya yarayan demir çubuk gibi kı
sımları bulunan bir tezgahta halının do
kunması sırasıyla çözgü çözülmesi, baş 
örgüsü örülmesi, çapraz ipliğin geçiril
mesi, çözgünün tezgaha takılması . gücü 
örülmesi, çözgülerin gerilmesi ve çiti 
örülmesi adı verilen işlemlerin yapılma
sıyla başlar. üst kısımda yan tahtaların 
bir ucundan öbür ucuna gerilen bir ip ve-

ya ince bir sapaya renkli düğüm ipi yu
makları sıra halinde dizilir ve motife gö
re arzu edilen ipler çekilerek kullanılır. 

Halı, değişik renkteki yün veya ipek ip
lerinin bir motif oluşturacak şekilde arış 
iplerinden bir veya ikisinin etrafında dü
ğümlenip bir bıçakla kesilmesi ve üzerin
den geçirilen argaç iplerinin kirkit adı 
verilen bir tarak yardımıyla iyice sıkıştı
rılmasından sonra düğüm uçlarının (tüy, 
h av) özel bir makasla (sındı) eşit yüksek
likte kırpılması suretiyle meydana getiri
lir. Dokunma sırasında iki farklı düğüm 
tipi uygulanır : Gördes veya Türk düğü
mü, sena (sine) veya Acem düğümü. Bi
rinci tipte düğüm, iplik iki arışın üzerin
den geçirilip aradan çıkarılarak atılır ve 
simetrik bir görünüm verir. İkinci tipte 
ise düğüm, iplik bir arışın altından sağa 
veya sola doğru geçirilip diğerine dalan
dınimak suretiyle atılır; bu tipte görün
tü asimetriktir. Acem düğümü daha sık 
atıiabilmesi sebebiyle daha zarif motif
lerin işlenmesine kolaylık sağlar ; ancak 
Türk düğümüyle de daha sağlam bir do
kuma elde edilir. Halının ince olması için 
arış ve argaç ipleri pamuktan yapılır, ay
rıca dokuma işinde küçük parmaklı genç 
kız ve çocuklar çalıştırılır. Türk ve Acem 
düğüm tipleri dışında daha çok Mısır ve 
Endülüs halılarında görülen ve fazla yay
gın olmayan üçüncü bir tipte ise düğüm 
tek çözgü ipine dalama şeklinde atılır. 

Halıların motifleri çok tekrarın bir so
nucu olarak hafızadan veya bir örnekten 
çıkarıl ı r; bazan da çok küçük tip halılar 
düğümleri arkadan sayılmak suretiyle 
başka bir halıdan kopya edilir. Ayrıca ben
zer geometrik motifli halılar için model 
edinilen 1f.ı nisbetinde dokunmuş örnek
lik halılardan veya yine model olarak ya
pılmış üzerinde birkaç su. enli kenar, gö
bek ve serpme motif bulunan ort a bü
yüklükteki halılardan da faydalanılır. Bu 
konuda en pratik usul motifın kareli bir 
kağıt üzerine çizilmesidir. Bu kağıda "ör
nek", "talim" veya "patron" denilir. Pat
ronlar bordür, köşe. zemin ve göbek için 
ayrı ayrı hazırlanır. Motifterin uygulan
ması sırasında düğüm sayılarının eşitliği 

ve kullanılan ipin aynı kalınlıkta olması 
büyük bir önem arzeder. 1 santimetre
kareye düşen düğüm sayısının fazlalığı 

halının kalitesini gösterir; bu ise arış ve 
argaç iplerinin inceliijine ve sayısına, dü
ğüm ipinin cinsine ve düğümün tip ve 
sıklığına bağlıdır. Arışlar sık ve gergin, 
argaçlar az, düğüm ipi ince ve ilmeklen
mesi sıkı olursa santimetrekareye düşen 
düğüm sayıs ı çoğalır; mesela Hereke ha-



lllarının 1 santimetrekaresinde otuz altı 
düğüm vardır. İki düğüm sırası arasında 
en fazla iki argacın bulunması, düğümte
rin muntazam ve arıştarta dik açı teşkil 
edecek şekilde atılması, tüylerin kısa ve 
aynı seviyede kesilmiş olması, renk ve 
motiflerdeki ahenk ve uyum kaliteyi be
lirleyen diğer özelliklerdir. 

Halılarda ve daha çok taban halıların
da satıh bordür, zemin ve köşeler olmak 
üzere üç ana bölümden oluşur. En dışta 
bulunan ve etlik veya kıyı (makine halıla
rında overlok) denilen beyaz yün yahut 
renkli pamuk ipliğ iyle sarılı sert kısımla 
zemini ayıran müstakil çerçeve arasında 
kalan yere bordür denilir. Bordürün or
tasında enli bir kuşak. yanlarında bir, iki 
veya daha fazla su bulunur. Bordürün 
çevrelediği kısım zemin 1 orta adını alır 
ve tekdüzeya da göbekli olmak üzere iki 
şekil arzeder. Tekdüze zeminler düz olur 
yahut da genellikle aynı motifin tekrar
lanmasından oluşur. Bu tür zeminli halı
lar zemindeki hakim renk ve motiflere 
göre kırmızı. benekli, serprneli benekli 
gibi adlarla anılır. 

Halının değerli olmasında motifterin 
resmed ilişindeki incelik ve zarafet yanın
da türlerinin de önem taşıdığı görülür. 
Şark halılarında · Batı halılarından farklı 

biçimde tabiat olduğu gibi taklit edil
mez; motiflerde genellikle sembolizm 
hakimdir. Pretextat Lecomte, Batı ile 
Doğu'nun desen anlayışlarındaki farkları 
belirtirken şunları söylemektedir: "Avru
pa' da ideal çiçeklerden müteşekkil de
metler çizilmektedir; ama bunların silü
eti o kadar gerçekçidir ki göz onları gö
rüyor; halbuki Şark'ta göz onları tahmin 
ediyor. Bu demektir ki Şarklı hakiki çiçek 
figürleriyle taban halısı yapılabileceğini 

tasavvur edememektedir. Kırar soldurur 
düşüncesiyle üstüne basmaktan çekinir; 
öbür yandan hayvanların üstüne basıla
bileceğini de düşünemez: Üstelik aslan, 
kaplan, geyik gibi hayvanlar t aban ha
lısında ufkl durmaktadır ki buna hiç ta
hammülü yoktur. Bu şahsi kanaatimdir 
sanılmasın; birçok Şarklı'nın ağzından 

duyduklarımı ifade etmekteyim" (Tür
kiye'de Sanatlar ve Zenaatler, s. 106) . 
" .. . Anlaşılıyor ki Şarklı objelerin şeklini 
değil, bir şeklin idesini yani bir dekoratif 
imkanını alıyor" (a .g.e., s. 116) . Motif
terin birer anlamı olduğu muhakkaktır. 
Mesela Anadolu kilimlerinde de yer alan 
"hayat ağacı" cenneti temsil etmektedir. 
Daha çok İran halılarında görülen su kay
nağı , ağaçlar. bitkiler ve bazan bunlar 
arasında dolaşan hayvanlar tabiata olan 

sevgiyi veya ona duyulan özlemi yansıtır. 
öte yandan Anadolu'nun "kuşlu" halıla
rında halıya adını veren desenin aslında 
kuş olmayıp aynı eksenler üzerine sıra
lanmış rozetlerden çıkan karşılıklı iki yap
rak ortasındaki zeminin doldurulmasıy
la meydana getirilmiş aldatıcı bir şekil 
olduğu ileri sürülmüştür (Yetkin . s. 106-
1 ı 3). 1640 tarihli nar h defterinde geçen 
"karga nakışlı" halı da muhtemelen aynı 
tür bir halıdır (Kütükoğlu, s. 72) . Hayvan 
figürleri XIV. yüzyıldan itibaren üslOpla
şarak tezyini bir karakter almış ve Ana
dolu halilarına girmiştir. Bunlar çok defa 
geometrik motifterin içine dolgu olarak 
yerleştirilmiştir. İlk hayvan ve kuş figürlü 
halılar Avrupalı ressamların tablolarında 

XIV. yüzyılda ortaya çıktığına göre (aş . 

bk.) bu tür motifterin başlangıcı bir asır 
öncesine kadar uzanmalıdır. Hayvan fi
gürleri arasında mitolojik olanlara da 
rastlanır. 

Başlıca halı dokuma merkezleri kendi
lerine has motifler uygulamışlardır. Bun
dan dolayı halının motifı yapıldığı yere de 
işaret etmektedir. Mesela bir Yağcıbedir 
halısında genellikle civalı. tarak, çengelli, 
kuş. saksıda çiçek denilen göbek motif
leri ve tavuk ayağı. çiyan ayağı, kadın du
dağı, çapalı yıldız, gongolak, süngü, koç 
boynuzu. kocabaş denilen dolgu motifle
ri bulunur. Halıların motifleri genel ola
rak bir kültürü yansıtır. Mesela Selçuk 
halısında bir taç kapıyı süsleyen taşa 
oyulmuş motifler halıda aynen tekrar
lanmaktadır. Genellikle halılarda görülen 
motiflerle çinicilikte, ciltçilikte ve mima
ride kullanılan motifler büyük bir ben
zerlik arzeder. Motifler bazan da bir 
inancı yansıtır ve özellikle duvar halıla
rında özlem duyulan kutsal mekanlar 
tasvir edilir. Bazı halılardaki ejderha ve 
zümrüdüanka tasvirleri ise muhtemelen 
totemizm döneminden kalan bir inancı 
yansıtmaktadır. 

Halı ların çok geniş bir kullanım alanı 
vardır ve bunlara göre de adlandırılırlar. 

Döşeme örtüsü olarak yere serilen ha
lılar ekseriya dört parçadan ibarettir. 
Odanın ortasına konulana "orta halısı" 

(meyane), iki yaniara konulana "kenar ha
lısı" (kenare). pencereler önünde sedirin 
bulunduğu tarafa konulana da "baş ha
lı" (serendaz) denilir; bunların dördüne 
"deste" tabir edilir. En büyük boy halıla
ra ise "taban halısı" adı verilir. Halılar se
dir ve köşe yastıklarının kaplanmasında 
da kullanılır ; sedirler üzerine serilen halı

lara "minder halısı" denilmektedir. Türk 
ve İran kültürlerinde heybeter çok defa 
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halı tekniğiyle dokunur ve eyer örtüsü
nün üzerine konulan zarif desenli bir 
heybe binicisinin asaletini, zenginliğini 

ve zevkini simgeler; bu bakımdan heybe 
göçebeler arasında önemli bir yere sa
hiptir. Yörüklerin kaba çuval dedikleri el
bise, iç çamaşırı veya kıymetli eşyanın 
muhafaza edildiği hurçlar da genellikle 
halı tekniğiyle dokunmaktadır. 

Genelde Asya'nın 30-45 derece kuzey 
enlemleri arasında kalan yüksek yayiala
rm bulunduğu dağlık bölgesi "halı kuşa
ğı" olarak adlandırılmaktadır; bu kuşa
ğın güneyinde sıcak sebebiyle hasır, ku
zeyinde soğuk sebebiyle post kullanımı 
yaygındır. Uhlemann ve Kurt Erdmann 
gibi bilim adamları. coğrafi şartlar gere
ği halının anayurdunun Türkistan'ın batı 
ucundan Moğolistan sınırına kadar uza
nan bozkır bölgesi olduğunu söylemiş
lerdir. Günümüze ulaşmış en eski dü
ğümlü halı örneği , Rus arkeologu S. ı. 

Rudenko tarafından 1947-1949 yılları 
arasında Pazırık'ta bir kurganda bulu
nan ve halen Hermitage Müzesi'nde mu
hafaza edilen halıdır. 1.89 x 2 m. ebadın
daki halı don sebebiyle pek bozulmadan 
zamanımıza kadar gelmiş ve bu konuda 
çok önemli bir belge oluşturmuştur. Mi
lattan önce V- IV. yüzyıllara tarihlenen ve 
santimetrekarede otuz altı Türk tarzı 
düğüm içeren bu halının büyüklüğüne 
rağmen bir eyer örtüsü olduğu sanıl

maktadır. Halının ikisi geniş. üçü dar beş 
bordürü vardır ve zemin dama tahtası 
gibi eşit ölçüde karelere bölünmüştür. 
Kareterin içinde yıldız biçiminde dört 
yapraklı birer çiçek motifı. bordürlerde 
ise aslan- grifon, kuyruğu bağlı ve yelesi 
kesilmiş at üzerinde süvari ve sığın (Orta 
Asya geyiği) tasvirleri görülmektedir. 

Pazırık halısı (Herınitage Museum - St. Petersburg) 
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Çapraz çiçek ve yaprak motifleri Türk
menler'in halen yer halısı, heybe ve çu
vallarda kullandıkları yaygın bezemelere 
(örnekler için bk. Kırz ı oğlu , s. 28-37), 
özellikle süvari ve sığın figürleri ise Batı 
Türkistan'da bulunan İskit eserleri üze
rindeki tasvirlere büyük bir benzerlik ar
zetmektedir. Sir Marc Aurel Stein 'ın, 

1906-1908 yılları arasında Doğu Türkis
tan'da yaptığı kazılarda Lou-lan'daki bir 
kuyu mezarı ile Lop-nor'daki bir Buda 
tapınağında bulduğu düğümlü halı par
çaları ise Pazırık halısından biraz daha 
yenidir (m.ö. III. yüzyıl). British Muse
um'da ve Yeni Delhi Müzesi'nde muhafa
za edilen bu parçalarda baklava, şerit ve 
stilize çiçek motifleriyle üç çeşit sarı , ko
yu mavi, kırmızı , kahverengi ve mat yeşil 
renkler dikkat çeker. 1913 yılında A. von 
Le Coq, Doğu Türkistan'ın Turfan bölge
sindeki araştırmaları sırasında bir ma
bedin içinde en eskisi milattan sonra lll. 
ve en yenisi VI. yüzyıla ait olan çeşitli halı 
parçaları bulmuştur. Bu en eski örnekle
rin ele geçirildiği bölgelerin tesbit edile
bildiği kadarıyla milattan önce VI. yüzyıl
dan · itibaren tamamen Türk boylarıyla 
meskfin olduğu göz önüne alındığında 
düğümlü halıların ilk defa Türkler (H un
lar) tarafından dokunduğunu kabul et
mek gerekmektedir. Esasen teknik bir 
buluş olan düğümlü halıların gelişmesi , 

atlı bozkır kültürü mensuplarının hayat 
tarzıyla ilgili bir ihtiyaçtan doğmuştur. 

Çadır mefruşatının tamamı halılardan , 

keçe örtülerden ve çeşitli yaygılardan 

meydana gelir ve çadır sahiplerinin mad
di gücüne göre her yeri kaplayan bu halı
lar bozkır hayatının başlıca konfor ve sü
sünü teşkil eder. 

Türkler yerleşik medeniyete geçtikle
rinde de çok defa eski hayat tarzlarını 
muhafaza etmişlerdir. Halı , çadırların da 
sabit evlerin de en önemli ihtiyaç mad
delerinden biridir. Dede Korkut Kita
bı'nda Salur Kazan 'ın evi anlatılı rken , 

"Doksan yerde ala kall ipek döşenmişti" 

(Ergin, s. 95) ve çadır tefrişatından bah
sederken de "Ala kall döşediler" (a.e., s. 
188) ifadeleri geçmektedir. Bu bakım
dan Türkler'in yaşadığı ilk şehirlerde 
mutlaka halı üretilmekteydi. Çin kaynak
larından VII. yüzyılda Hotan'da halı do
kunduğu öğrenilmektedir (Grousset, s. 
148). Buhara Hükümdan Tuğ-Şada'nın 

719'da Çin hükümdarına gönderdiği he
diyeler arasında halı da bulunmaktaydı 
(Sümer, sy. 32 119841. s. 45) . I:fudildü'l
<alem'de Buhara'nın beğenilen emtiası 

arasında halının sayılması (s. ı ı 2). şeh-
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rin daha sonraki asırlarda bu açıdan öne
mini koruduğunu göstermektedir. Eser
de ayrıca Maveraünnehir bölgesinde Ça
ganiyan'a bağlı Darzengl'de halı ve ki
lim dakunduğu belirtilmektedir (s. I 14) . 

Araplar'ın halıyı tanıması daha çok ti
cari bağlantılar sebebiyledir. Bazı hadis
lerde geçen "kubbe Türkiyye" ifadesin
den Türk çadırını bildikleri (b k. ÇADlR). 
dolayısıyla onların kültürü hakkında az 
çok bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu bakımdan halıyı tanımaları ve dille~ 
rinde onunla ilgili bazı kelimelerin yer al
ması tabiidir. Bununla birlikte Hz. Pey
gamber'in, yeni evlenenlere evlerinde 
yaygı bulundurmalarını tavsiye eden bir 
hadisinde geçen (Buhar!, "Mena[5ıb" , 25 ; 
"Nikai:ı", 62; Müslim, "Libas", 39-40) ne
mat kelimesinin o dönemde yaşanan 
maddi imkansızlıklar ve ikiimin sıcaklığı 
göz önünde tutularak halı değil hasır ve
ya kilim gibi ince bir dokuma şeklinde yo
rumlanması gerekir. Müslümanlar İran'ın 
fethi sırasında halıyı yakından tanıma 
fırsatı buldular. Hz. Ömer döneminde 
Medain' in zaptedilmesiyle ele geçirilen 
ganimetler arasında Araplar'ın saraydan 
aldıkları "bahar-ı Hüsrev" denilen ünlü 
halı da vardı . İpekten dokunup altın, gü
müş ve kıymetli taşlarla bezenmiş oldu
ğu söylenen halının nakışları adından an
laşıldığı üzerebaharı aksettiriyordu (Po
pe, VI , 2274-2275) . Büyüklüğünden dola
yı böyle bir zenginliğin bir kişiye gitmesi 
uygun görülmemiş ve halı parçalanarak 
gaziler arasında dağıtılmıştır. "Halı ku
şağı"nda yer alan Azerbaycan, İran ve 
Orta Asya gibi bölgelerin fethinden son
ra dahi Araplar hasır ve keçe gelenekle
rinden hemen vazgeçmediler. Ancak bir 
müddet sonra halı asalet göstergesi ola
rak saray ve malikanelerde önemli bir 
yer işgal etmeye başladı. Özellikle Abba
sller döneminde sarayın ihtiyacı, evler
de dokunan ve vergiler arasında sayılan 
halılarla karşılanıyordu. Harfınürreşld'e 

(786-809) Horasan'dan gönderilen halı
ların 200 oda dolusu yer tuttuğu rivayet 
edilmektedir. Me'mfın'a ( 813-8 3 3) veri
len vergiler arasında da 600 Taberistan 
halısından söz edilir. Abbasl halifeleri ba
zan saraylarının zeminini hasır, duvarla
rını halı ile döşetirlerdi (a.g.e., VI, 2276, 
2277) . Ancak halk henüz değerini anla
yabilmiş ve onu benimseyebilmiş değil
di. Harfınürreşld'in birinci dereceye yük
selen şarkıcı İshak Bersfıma'ya hediye 
ettiği , Cahiz'e göre 2000 dinar değerin
deki halıyı o yokken annesinin kendisini 
tebrike gelenlere bıçakla keserek parça 

parça dağıtması da bunu göstermekte
dir. İshak'ın durumu Harfınürreşld'e an
latması üzerine halife gülerek ona yeni 
bir halı hediye etmiştir (et-Tae fi al].la~i'l
müluk, s. 4 ı). Cahiz'in biçtiği 2000 dinar 
değer, bu halının ipek ve belki değerli 
taşlarla süslü olduğunu düşündürmek
tedir. Samerra dönemine (836-892) ait 
bazı Abbasl halı parçaları günümüze inti
kal etmiştir (DİA, ı , 35) . Lamm tarafın
dan rustat'ta bulunan bu parçalar Orta 
Asya Türk halılarına büyük bir benzerlik 
göstermekte ve ilim adamları arasında 
Fustat'ta mı dokundukları yoksa Irak'
tan mı getirildikleri hususu tartışma ko
nusu edilmektedir (geniş bilgi için bk. 
a.g.e., ı. 56) . Abbasller döneminde İslam 
dünyasının halıyı tanımaya başlamasın

da, daha Emevller döneminden itibaren 
askeri amaçlarla devlet bünyesinde gö
revlendirilen Türkler'in büyük bir rolü ol
duğu muhakkaktır. 

Selçuklular zamanında halı İslam dün
yasının her tarafına yayıldı; özellikle Ana
dolu'nun bazı şehir ve kasabaları bu hu
susta ün kazandılar. Anadolu'da Türk 
halıcılığına dair ilk bilgiler coğrafyacı İbn 
Said ei-Mağribl (ö. 685/1 286) tarafından 
verilir. Mağribl Kitôbü Basti'l-arz fi't
till ve'l- <arz adlı eserinde Anadolu 'yu 
anlatırken "Türkmenler Türk soyundan 
büyük bir kavim olup Selçuklular devrin
de Rum ülkesini fethetmişlerdir. Bunlar 
sık sık kıyılara kadar giderek akınlar ya
parlar, esir aldıkları çocukları tüccarlara 

Fustat'ta bulunan XIII. yüzyıla ait bir halı parçası (Göthen· 

burg Röhss Museet) 



satarlar. Türkmen halılarını (el-büsQtü't
Türkmaniyye) dokuyan işte bu Türkmen
ler'dir. Bu halılar bütün ülkelere satılır" 
(s. ı ı 7-1 18) demekte, Aksaray münase
betiyle de buranın güzel yün halılarından 
söz etmektedir (s. ı ı 9). İbn Battüta da 
Aksaray'ı Anadolu'nun en güzel ve en 
muhteşem şehirlerinden biri olarak va
sıflandırır ve şunları söyler: "Beldeye nis
betle koyun yününden imal olunan kali
çelerin bir yerde naziri yoktur. Bunlar 
Şam, Mısır, Irak, Hind, Sin ve bilad-i et
rake gönderilir" (Seyahatname, I, 324). 

Komünist Çin rejiminin Tibet'te eski kül
tür kalıntılarına karşı takındığı olumsuz 
tutum sonucu, rahiplerin mabedlerdeki 
tarihi eşyanın muhafazasında eski titizli
ği gösterememeleriyle ortaya çıkan ve 
buradan getirildikleri için "Tibet grubu" 
adıyla tanınan bazı halılar seyyahların, 

özellikle İbn Battuta'nın Anadolu'dan 
Doğu'ya halı ihraç edildiği şeklinde verdi
ği bilgileri doğrulamaktadır. Teknik ana
lizierin XII-XIII. yüzyıllara ait olduğunu 
gösterdiği bu halılar erken dönem Türk 
halılarına mahsus özellikler taşır. Hay
van kompozisyonları, son derece stilize 
insan yüzleri ve diğer motiflerle renk, 
ham madde ve dokuma tekniği bunların 
Anadolu kökenli olduğunu göstermekte
dir. Bu buluntular, erken dönem hayvan 
motifli halılar grubunu beklenmedik öl
çüde zenginleştirmiş. şimdiye kadar en 
eski Anadolu halıları olarak bilinen ve 
XIII. yüzyıla tarihleneo Konya halı grubu 
ile bir örneği 1890'da Bode tarafından 
Roma'da Berlin Müzesi için satın alınan, 
bir örneği de İsveç'te Marby köyünün ki
lisesinde ortaya çıkan XV. yüzyıl geomet
rik desenli ve hayvan motifli Anadolu ha
lıları (aş . bk.) arasındaki zincire bir halka 
eklemiştir (Ölçer, Turkish Carpets, s. Xl). 

Orta Asya ve Fustat'ta bulunanlardan 
sonra günümüze ulaşabilmiş en eski halı 
örnekleri, 190S'te E R. Martin tarafın
dan Konya Alaeddin ve 1930'da R. M. 

XIII. yüzyıla ait 
Selçuklu halı 
parçaları (TİEM) 

Riefstahl tarafından Beyşehir Eşrefoğlu 
camilerinde keşfedilen XIII. yüzyıl Ana
dolu Selçuklu halı larıdır. Çoğu büyük boy
da olan bu örneklerin bir tanesi 2.85 x 

5,50 m. ebadıyla 1 S metrekareyi geç
mektedir. İstanbul Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Esad Efendi. nr. 2916) kayıt

lı bulunan bir Ma~amdt nüshasında yi
ne XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu halı tasviri 
bulunmaktadır. Selçuklu halıları genel
likle sağdan sola veya soldan sağa hafif 
meyilli Gördes düğümü ile dokunmuş
tur. Motifler daha çok baklava, sekiz kö
şeli yıldız, uçları çengellerle çevrilen se
k.izgen gibi geometrik karakterdedir; 
bazan bunlara uygun bitki motifleri de 
kullanılmıştır. Halıların zemin kompozis
yonları genellikle bu sade şekillerin üst 
üste ve yan yana sıralanmasından olu
şur. Konya Selçuklu halılarının en belir
gin özellikleri bordürleri nd eki iri küfi yazı 
dekorudur. Başlangıçta ok başını andı
ran sivri üçgenlerle nihayetlenen dik küfi 
harflerin köşe geçişlerinde bir düzensiz
lik görülür. Bu tarz sonradan örgülü ve 
çiçekli küfi bordür şeklinde Kafkasya'dan 
Endülüs'e kadar geniş bir alanda kulla
nılmıştır. Beyşehir halıları da Konya halı
larının teknik ve desen özelliklerine sa
hiptir. 

Beylikler döneminde de Anadolu'da 
halıcılık önemini korumuştur. Orta Ana
dolu'nun batı ucunda kendine yer edi
nen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman 
Bey'in oymağında değerli halılar doku
nuyordu. Aşıkpaşazade'nin anlattığına 
göre Osman Bey yayladan dönerken Bi
lecik tekfuruna peynir, halı, kilim ve ku
zular hediye ederdi ve bir düğüne davet 
edildiği zaman götürdüğü hediyeler ara
sında halı da bulunurdu; Köse Mihal'e 
düğününde hediye ettiği halı ve kilimler 
çok beğeniimiştİ (Aşıkpaşaoğlu Tarihi, 

s. 9, 18-19). Maraş-Elbistan bölgesinde 
yaşayan ve daha sonra bugünkü Yozgat 
bölgesini yurt tutarak buranın Bozok 
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adıyla anılmasında amil olan Dulkadıro

ğulları da halı dokumaktaydılar (Sümer, 
sy. 32 [ı 9841. s. 48-49). Karamanoğlu Ala
eddin Bey 1. Murad'ı Balkanlar'da kazan
dığı başarılardan dolayı tebrik etmiş ve 
ona bir mektupla bazı hediyeler gönder
mişti. Bu hediyeler arasında dört büyük 
ve beş küçük "çift kali-i Karamani" de 
bulunmaktaydı (Feridun Bey, ı. 103) . An
cak Feridun Bey. gönderilen bu halıların 
beyliğin hangi şehrinde dokunduğuna 
dair bir bilgi vermez. Marea Polo da Ana
dolu'da dokunan halılardan övgüyle söz 
eder ve başlıca merkezler olarak Konya, 
Sivas ve Kayseri'yi gösterir. 

Clavüo. seyahatnamesinde Timur'un 
otağını anlatırken hükümdarın üzerinde 
oturduğu üç dört kat şiiteli tahtın ve se
dirlerin, başka bir çadırdan bahsederken 
de zemininin ipek halılarla kaplı olduğu
nu söyler (Timur Devrinde Kadis'ten Se
merkand'a Seyahat, Il. 48, 68). XIV. yüz
yıl İran minyatürlerinde ortaya çıkan halı 
tasvirleri Timur'un tarunu Baysungur'un 
himayesindeki Herat okulu çalışmaların
da fazlalaşır. Bu minyatürlerde, Batılı 
ressamların tablolarında sıkça rastlandı

ğı için onların adlarıyla anılan (aş. bk.) 
bir kısım halı örneklerini de -mesela kü
çük desenli Holbein- görmek mümkün
dür. Bu döneme ait nadir halı parçaların
dan biri Atina Benakl Müzesi'ndedir ve 
zemin motifleri itibariyle Baysungur için 
istinsah edilen Hümô. vü Hümô.yıln'un 

Viyana Nationalbibliothek'te bulunan 
nüshasındaki (vr. ı obı minyatürde yer 
alan halıya benzemektedir (Lentz-Lowry, 
s. 220) . Özellikle XV. yüzyıl Herat okulu 
minyatürlerinde resmedilen halıların kü
fi bordürleri, Holbein ve Lotta halılarıyla 
Beliini'nin Venedik Dükü Loerdan tablo
sundaki halının bordürlerine büyük bir 
benzerlik arzeder. 

xv. yüzyıl başına ait Marby halısı 
(State Histarical Museet- Stockholm) 
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XV yüzyıla ait hayvanlı halı (Mevlana Müzesi- Konya) 

~. yüzyıl Türk halı sanatının nadir ör
neklerden biri "Marby halısı"dır. Halıda 
zemin ortadan ikiye ayrılmış. her bölme
deki sekizgenler içine bir ağacın iki ya
nında duran iki kuş yerleştirilmiştir. 
Stockholm Müzesi'nde bulunan halının 

bir benzeri Konya Mevlana Müzesi'nde, 
bir benzeri de Halı ve Kilim Müzesi'nde
dir. Yakın zamanda Yenicami Hünkar 
Kasrı'ndaki Vakıflar halı deposunda orta
ya çıkarılan bu son halının yüzeyi Marby 
halısında olduğu gibi ikiye bölünmüş .. iki 
basık dikdörtgen içine bir ağacın iki ya
nında duran iki ejder ve bunların alt ve 
üst köşelerine de simetrik olarak yerleş
tirilmiş dört adet stilize zümrüdüanka 
figürü işlenmiştir. Berlin Müzesi'ndeki 
Bode halısında da (parça) ejder-zümrü
düanka mücadelesine yer verilmiştir. 

~. yüzyılda önemli halıcılık bölgelerin
den biri de Mısır' dır. Fatımi saraylarında 
bulunan ve ışığın gelişine göre bukale
mun gibi renk değiştiren halilara bu 
özelliklerinden dolayı "kalemfini" denili
yordu. Mısır'da halıcılık, XV. yüzyılın or
talarından başlayarak Memlükler döne
minde büyük bir gelişme göstermiştir. 

Son derece yumuşak "S" bükümlü yün 
ipierin ve pastel tondaki kırmızı, yeşil, 
mavi ve nadiren sarı renklerin kullanıldı
ğı Memlük halılarında ana şemayı ortak 
merkezli üçgen, dikdörtgen, sekizgen ve 
yıldız gibi geometrik motifterin meydana 
getirdiği birbirinin içinde yer alan ma
dalyonlar oluşturur. Bu halılarda rastla
nan bezemelere bazan servi motifleri de 
eklenir. Genellikle orta boyda ve kare 
şeklinde dokunınakla birlikte madalyan
ların halının boyu ile orantılı biçimde 
tekrarlandığı normalden uzun olanlarına 
da rastlanır; büyük boyutlu örnekler bu-
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güne nadiren ulaşmıştır. Avrupa resmin
de de sık sık görülen Memlük halıları için 
Batı kaynakları bazan "Damascus (Şam) 
halısı" tabirini kullanmıştır. Alışılmışın 

dışında boyutları olan bu halıların sipariş 
üzerine dokunduğuna kesin gözüyle ba
kılmaktadır. 

~1. yüzyıl halı sanatının İran , Mısır ve 
Anadolu üçgeninde en güzel örneklerinin 
verilmeye başlandığı dönemdir. Bu yüz
yılda İran halıcılığındaki en önemli 
merkezler İsfahan, Kaşan, Tebriz. Kir
man, Herat, Şiraz , Hemedan, Yezd ve 
Azerbaycan'daki Karabağ'dır. Bu dönem
de özellikle motif açısından büyük bir 
gelişme gösteren Safevi halısının bilinen 
en eski örneği, Milana'da Poldi Pezzoli 
Müzesi'nde bulunan ve üzerindeki Gıya
seddin Cami imzasından 929 (1523) yılı
na tarihlenen halıdır. Yine en eski örnek
lerden biri de bugün Victoria and Albert 
Museum'da olup 11,51 x 5,34 m. eba
dındadır. Kenarındaki ifadeden 946 ( 1539) 
yılında dakunduğu anlaşılan ve daha ön
ce Safevi hanedanının atası Şeyh Safiy
yüddin'in Erdebil'deki türbesinde serili 
olan bu halı önemli bir sanat eseri kabul 
edilmektedir. İran halılarının ince bir şe
kilde işlenmiş sembolik çiçekler, bahçe 
tarzında şemalar ve geometrik şekiller 
sergileyen çok değişik örnekleri vardır. 

Özellikle birçoğu minyatürlü bir sayfayı 
andıran resim desenli halıların gerek 
bordür gerekse zeminlerinde hayvan fi
gürleri fazla yer alır ve bu türde av sah-

xv. yüzyıla ait saf halı parçası (TIEM) 

Kelile ve Dimne'den halı tasvirll bir minyatür 

(TSMK, Revan Köşkü , nr. 1022, vr. 2" dan detay) 

neleriyle hayvanlar arası mücadele önem
li bir yer tutar. Aynı yüzyılda çok ileri se
viyede oldukları görülen Babürlü halıla
rında da benzer motifler bulunur. Ba
bür'ün tarunu Ekber'in Agra, FetihpOr 
ve Lahor gibi şehirlere halı ustaları yer
leştirerek buraları birer halıcılık merke
zi haline getirdiği bilinmektedir (Ebü'l
Fazl el-Allaml, ı. 57) . Herat halılarının bu 
halılar üzerinde önemli ölçüde etkisi var
dır. Bostan'da Fine Arts Museum'da mu
hafaza edilen bu tür bir halının Safevi 
halıları gibi minyatürlü bir kitap sayfası
na benzediği görülür. 

XVI-XVIII. yüzyıllar Osmanlı halıcılığı
nın en parlak dönemini teşkil eder. Bu 
dönemde Uşak, Bergama, Kula, Gördes, 
Konya, Niğde, Kırşehir. Sivas ve Kayseri 
Anadolu'nun en önemli halıcılık merkez
leriydi. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in 
fethettiği halıcılığıyla ünlü Tebriz'den İs
tanbul'a değişik mesleklerde 1000 ka
dar sanatkarla döndüğü söylenir; bunla
rın içinde muhtemelen halı ustaları da 
vardı. Cahiz Kitabü 't-Tebaşşur fi't-ticô.
re adlı eserinde (s. 34). Tebriz'in de için
de bulunduğu Azerbaycan-Ermenistan 
bölgesini keçe ve ince halı getirilen bir 
yer olarak tanıtmaktadır. Mısır'ın fethe
dilmesinden ( 1517) sonra da buradan 
halı ustaları ile boyanmış dokuma yünü 
istendiği görülür. Memlükler'de her sa
nat dalında olduğu gibi halıcılığın da 
özellikle motifler hususunda kendine 
has birtakım özellikler taşıdığı muhak
kaktır ve Osmanlılar hiç şüphesiz bun
dan faydalanmışlardır. Yine ~1. yüzyılın 
sonlarına doğru Mısır beylerbeyine yazı
lan bir hüküm le adları verilen on halı us
tası ve otuz kantar renkli ip istenmiştir 
(Kütükoğlu, s. 70). Daha sonra Anadolu'
da Memlük tarzı arabesk motifli halıların 
dakunduğu ve bunlara Mısır halısı denil
diği bilinmektedir. 



XVI. yüzyılın ilk çeyreğine ait bir Memlük halısı 

(The Textile Museum - Washington) 

Osmanlı saray halkı arasında "ehl-i hi
ref' diye anılan sanatkarlar zümresi için
de halı dokuyanlar da ( cemaat-i kallçeba
fan) sayılmaktadır. Reb'iülahir 932 (Ocak 
1526) tarihli bir ehl-i hiref defterinde altı 

kaliçebaran ile bunların on şakirdinin ad
larına rastlanır. İçlerinde en yüksek üc
reti alan ( 15,5 akçe) Hamza Kethüda Fa
tih Sultan Mehmed zamanında "pençik" 
olarak gelmiş biridir. Ayrıca şakirdlerden 
Mehmed'in babası Mustafa hakkında 
da, "Sultan Mehmed Han zamanında 
gelmiş hassa üstadlarından pençik kul 
olup mezkür Sultan Bayezid Han zama
nında şakird ulüfesi olunmuş" şeklinde 
kısa bir bilgi verilmektedir ( Uzunçarş ı lı. 

Xl/15 11986]. s. 57-58). ll. Bayezid zama
nında cemaat-i ehl-i hiref içindeki kaliçe
bafların sayısı on dokuz kadardı ve Hızır. 
İ lyas, İskender, İsmail ve Nasüh adlarını 
taşıyanlar padişaha halı hediye edip kar
şılığında in'am ve ihsana nail olmuşlardı 
(Çetintürk, s. 722) Kanüni Sultan Süley
man döneminde ise hassa halı sanatkar
larının sayısı yirmi beş kadardır ve bun
ların çoğu Eflak, Niğbolu, Kosova, Bos
na. Hırvatistan gibi Avrupa yakası Os
manlı topraklarından geldiğini gösteren 
nisbeler taşımaktadır; bir kısmı ise Çer
kez'dir (a.g.e., s. 723). 

Saray halıları, XVI. yüzyıldan itibaren 
sine düğüm tekniği kullanılarak doku
nan ve pastel renkler kullanılan son de
rece girift desenlerle bezeli halılardır. Bu 

halılar İran halılarına benzer gibi görün
seler de farklı bir karaktere sahiptirler. 
İran örneklerinde ana zemin motiflerinin 
küçük ve sık olması sebebiyle öne çıkan 
madalyon Osmanlı saray halılarında geri 
planda bir süsleme unsuru halini almış, 
buna karşılık ana zeminin iri motifleri 
esas süsleme elemanı olarak öne çıkmış
tır. Diğer bir özellikleri de natüralist bir 
biçimde dokunmuş Iate, sümbül, karan
fil, bahar dalı ve gül motifleriyle hançeri 
yapraklar ve rumiler ihtiva etmeleridir. 
Bu dönemde sarayda üretilen halıların 
bir türü de yazılı seccadelerdir. Kanüni 
Sultan Süleyman'ın Mevlana'nın türbesi
ne hediye ettiği bir seccade bunlar hak
kında yeterince fikir vermektedir. İnce 
yün iplikle dokunmuş olan 180 x 116 cm. 
ebadındaki bu seccade de mihrap, ke
mer dolgusu ve bordürler kırmızı zemin 
üzerine sarı, yeşil , lacivert rümi, hatai 
motifleri. kıvrık dallar ve gülbezeklerle 
süslenmiştir. üç lacivert madalyon üze
rinde stilize Çin bulutları ve çiçek motif
lerinin yer aldığı mihrap kemerinin altın
da beyaz zemin üzerine siyah sütüste ya
zılmış bir "AIIahüekber" ibaresi bulun
maktadır. Ayrıca geniş bordürün üst ta
rafında üç satır halinde İsra süresinin, 
"Gündüzün güneş dönüp gecenin karan
lığı bastırıncaya kadar -belli vakitlerde
namaz kıl; bir de sabah namazını kıl; 

çünkü sabah namazı şahitlidir" mealin
deki 78. ayeti yazılıdır. Muhtemelen mo
tifleri saray nakkaşları tarafından çizilen 
ve saray ile paşa konaklarında kullanılan 
bu tür seccadeler, Osmanlı devri halı sa
natında "yazılı saray halıları" adıyla ayrı 
bir grup oluşturmaktadır. Bunların Ana
dolu seccadelerinden farkı, mihrapları
nın kademeli kemerli değil bir insan başı 
ve omuzları silüetinde yumuşak çizgiler
le biçimtenmiş olması ve üst bordürleri
ne ayetler yazılmasıdır. İlk örnekleri XVI. 
yüzyılda görülen bu seecadeler cami ve 
mescidlere de hediye edilir ve mihrap 
kısmına serilirdi. XIX. yüzyılın sonuna ait 
Hereke ipek seecadeleriyle Sivas'tan ge
lerek İstanbul Kumkapı'ya yerleşmiş us
tatar tarafından dokunan ve bu semtin 
adıyla anılan seecadeler içinde de bu tü
rün güzel örnekleri vardır. 

Haçlı seferleri sırasında Avrupa'da ta
nınan halı XIII. yüzyıl sonlarında lüks bir 
tüketim maddesi olarak yayılmış, saray 
ve şatolar halıtarla döşenmeye başlan
mıştır. Doğu'dan yapılan halı ithalatı bu 
yıllarda büyük bir artış göstermektedir. 
Özellikle İtalyan tüccarlarının getirdiği 
halılar zenginler tarafından adeta kapı-
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şılmıştır. Dönemin ünlü ressamiarına poz 
veren kişiler, pahalılığı sebebiyle bu halı
ları bir prestü unsuru olarak kabul etmiş 
ve resimlerinin dekorunda bunlara yer 
ayrılmasını istemişlerdir. Dini nitelikli 
kompozisyonlarda, özellikle dönemin ile
ri gelen şahsiyetlerinin tablolarında bir 
Türk halısının masa üstünde veya yerde 
serili durduğu yahut balkondan sarktığı 
ya da bir kilisenin apsisini süslediği gö
rülür. Genellikle üslüplaşmış kuş, horoz, 
tek ve çift başlı kartat veya birbirleriyle 
mücadele eden dört ayaklı hayvan figür
leri işlenmiş "hayvanlı halılar" denilen 
halıların XIV ve XV. yüzyıllara ait oldukları 
Batılı ressamların tablotarına bakarak 
tesbit edilmiştir (Erdmann , s. 52-56). 
XV. yüzyıldan itibaren tablolardaki hay
van figürlü halıların yerini yavaş yavaş 
geometrik ve aslı aniaşılamayacak kadar 
stilize edilerek geometrik şekiliere uydu
rulmuş bitkisel motifli, özellikle değişik 
eksenler üzerinde sıralanmış sekizgen 
ve bakiava kompozisyonlu halılar almaya 
başladı. En çok Alman ressamı Hans 
Holbein'ın (ö. 1543) tablolarında görül
düğü için "Holbein halıları" adıyla anılan 
bu halılar başlıca dört tipe ayrılır. "Küçük 
örnekti" de denilen birinci tip Holbein ha
lılarında zemin küçük karelere bölün
müş, kareterin içine etrafı düğümlü bir 
şeritle konturianmış bir sekizgen yerleş
tirilmiştir. Her karenin köşesindeki çey
rek bakiavaların birleşmesinden meyda
na gelen büyük bakiavalar asıl şemayı 
oluşturur. Sekizgenterin ortalarında se
kizli yıldız dolgusu ile küçük bir sekizgen 
vardır. Böylece değişik eksenler üzerinde 
bir sıra baklava, bir sıra sekizgen ortaya 
çıkar. Bu tip halılarda zeminin rengi ge
nellikle lacivert veya kırmızıdır; az mik
tarda yeşile de rastlanır. Bordür, örgü 
motifı halini almış küfı karakterde yalan
cı yazı kuşağıdır. Piero della Francesca'
nın Himini San Francesco Kilisesi'ndeki 
1451 tarihli duvar resminde prensin 
üzerinde Aziz Sigismond'un önünde diz 
çöktüğü halı , daha sonra birçok ressam 
tarafından çizimi bir asırdan fazla sür
dürülen bu tipin Avrupa tablolarında gö
rülen ilk örneğini teşkil eder. En geç ör
neklerden biri ise Londra National Gal
lery'de sergilenen ve ressamı bilinmeyen 
1604 tarihli "The Somerset House Con
ference" adlı bir tabloda görülmektedir; 
uzun masanın üzerini örten halı kı1fı bor
dürü ile çok canlı bir şekilde resmedil
miştiL Tablodaki halı, İstanbul Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan XVI. 
yüzyıl başlarına ait bir halı parçasıyla he
men hemen aynı motifleri taşımaktadır. 
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Venedikl i ressam Lorenzo Lotta'nun 
(ö. 1556) resimlerinde birkaç defa rast
landığı için "Lotto halıları " da denilen 
ikinci tip Holbein halıları birinciden çok 
farklı gibi durmaktaysa da aslında aynı 
şemayı muhafaza eder. Konturları ta
mamen ortadan kalkan sekizgenler ve 
dört kollu bakiavalar birinci tipteki geo
metrik karakterini kaybetmiştir. Bitki 
motiflerinin hakim olduğu görülen bu 
tip halıların çoğu kırmızı zemin üzerine, 
bazan da lacivert üzerine sarı rumi pal
met kompozisyonludur. KOfiden gelişen 
bordürlerin yanında klasik Uşak halılarını 
hatırlatan bulut motifli, kartuşlu ve kıv
rık dallı zengin ve değişik bordürler de 
dikkat çeker. Bazı ailelerin arınalarını ta
şıyan örneklerden bu halıların sipariş 
üzerine de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
tip halılar XVI. yüzyıldan başlayarak XVII. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar tablolarda 
yer almıştır. 

Üçüncü t ip Holbein halıları zemine ge
nişliğine yerleştirilen içi sekizge nle dol
durulmuş birkaç büyük karenin yan yana 
sıralandığı sade bir örnek gösterir ve bu 
sebeple "büyük örnekli Holbein halısı" 

adıyla da anılır. XV. yüzyıl boyunca geli
şen bu tür halıların kökleri, hayvanlı halı-

XVI. yüzyıla ait bir Osmanlı·Mısır seecadesi (Metropolitan 

Museum of Art- New York) 
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XVII. yüzyıl 
başına ait 

bir Holbein 
halısı 

(Metropolitan 
Museum of 

Art- New York) 

larla bir önceki yüzyıla ait tablolarda da 
görülen geometrik motifli halılara da
yanmaktadır. Kareler birbirine eşit olup 
geometrik veya bitkisel motiflerden bir 
çerçeve ile kuşatılmıştır. İlk örneklerde 
görülen örgülü kQfi bordürler karakte
ristiktir. Avrupa'da Holbein'dan önce ta
nınan ve 1560'lara kadar İtalyan, İspan
yol, Fransız ve İngiliz ressamlarının tab
lolarında görülen bu tur halılar desen ve 
detaylarda ilk iki örneğe nisbetle daha 
fazla zenginlik arzeder. Londra National 
Gallery'de sergilenen ve ressamı bilin
meyen "Aziz Giles'in Ayini" tablosunda 
bu tip halıların güzel bir örneği görül
mekte. ayrıca İstanbul Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi ile Halı ve Kilim Müze
si'nde çok güzel örnekleri bulunmak
tadır. 

Dördüncü tip Holbein halıları üçüncü 
tipin gelişmiş ve değişik bir şeklidir. Bu 
tipte. ortaqa sekizgenle doldurulmuş 

büyük bir karenin iki tarafında ikişer kü
çük sekizgenden ibaret bir kompozisyo
n un ortaya çıktığı görülür ki bu büyük 
bir yeniliktir. İlk bakışta bu türün Mem
lük etkisi taşıdığı düşünülebilirse de İs
tanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'n
de bulunan iki örnek üçüncü tiple bağ
lantılı geliştiğini açıkça göstermektedir. 
Bunlardan özellikle XVI. yüzyıl başlarına 
tarihleneo biri. iki büyük karenin üst üs
te yerleştirilmesi ve yanlarında ikişer kü
çük sekizgenin yer alması ile bu iki tip 
arasındaki bağiantıyı açıkça ortaya koy
maktadır. Örgülü kOfi bordür de halının 
Türk karakterini gösterir. 

Batılı ressamların adıyla anılan halılar

dan biri de Beliini halılarıdır. Bunlara. 
mihrap nişinin aşağı doğru genişleyerek 
bir anahtar deliği görüntüsü oluşturma
sından dolayı "anahtar delikli halılar" da 
denir. XV ve XVI. yüzyıllarda yaygın olan 
ve Lorenzo Lotto, Vittore Carpaccio, 
Benvenuto Tisi. Jacopo Bassano. Man
sueti gibi ressamların tablolarında yer 
alan bu tür halılar. İtalyan ressamı Gio
vanni Beliini ( ö. ı 5 ı 6) tarafından çok 
kullanıldığı için "Bellini halıları" olarak 

tanınmıştır. Yukarıda açıklanan örnek
lerle bağlantılı. fakat farklı motifler taşı
yan bir grup Anadolu halısı da İtalyan 
ressamı Carlo Crivelli ve Hcllandalı res
sam Hans Memling'in resimlerinde gö
rüldüğü için onların adıyla anılmaktadır. 
XX. yüzyıla girerken de Giulio Rosati. 
Rudolf Weisse. Giuseppe Signorini, Ru
dolf Ernst, Charles Wilda. Arthur Mel
ville. Benjamin -Constant. Charles Rob
ertse n. Jan-Baptist Huysmans ve Os
man Harndi Bey ile Şeker Ahmed Paşa ve 
Halil Paşa'nın hocalığını yapan Jean
Leon Gerôme gibi şarkiyatçı ressamların 

en önemli konularından birini halı ve ba
zılarında da halı satıcıları oluşturmuştur. 

Osman Harndi Bey de tablolarında halıya 
çokça yer vermiştir; ayrıca 1888'de yap
tığı ve halen Staaliche Museen zu Berlin 
National Galerie'de (Al 420) bulunan bir 
tablosunun konusu da halı satıcısıdır. Ru
dolf Swoboda'nın tablolarından biri ise 
XX. yüzyıl başlarında bir meslek olan halı 
tamircileriyle ilgilidir (Thornton, s. ı 93) . 

XVII. yüzyılda Anadolu'nun bazı kasa
balarının halıcılıkta büyük bir ün kazan
dığı anlaşılmaktadır. 1640 yılına ait narh 
defterinde bu asrın ortalarında Osmanlı 
pazarında satılan seccadelerden söz edi
lirken "Germiyan Kulası'nın Mısır nakış
lı" . "Malik Paşa tarzı". "Germiyan Kulası 
işi direkli". "Selendi'nin peleng nakışlı". 
"Mısır'ın yedi mihraplı seccadesi" ve halı
lardan söz edilirken de "Uşak'ın kırmızı 
üzerine kaliçesi", "ortası sofralı kaliçe"; 
"Selendi'nin beyaz üzerine karga nakışlı 
harnınarn kaliçesi"; "Gördüs'ün sarı çat
ma harnınarn kaliçesi" gibi ifadeler kul
lanılmış ve karşılarında da kalite ve bü
yüklüklerine göre 400 akçeden 5500 ak
çeye kadar fiyatları verilmiştir. Bu bilgi
lerden seccade ve halıların dokundukları 
yerler, motifleri ve değerleri hakkında 
bazı sonuçlar çıkarmak mümkün olmak
tadır (Kütükoğlu, s. ı 77- ı 79). Bu dönem
de ün kazanmış merkeziere göre adlan
dırılan başlıca halılar şunlardır: 

Uşak Halıları. Selçuklu halılarından 
sonra Türk halıcılığının ikinci ve en par-



tak dönemi XVI. yüzyılda Uşak ve çevre
sinde dokunan halılarta başlar. Büyük 
şöhretine rağmen genellikle envanter 
kayıtlarına sadece Türk halısı adıyla ge
çen Uşak halıları madalyonlu ve yıldızlı 
olmak üzere başlıca iki grupta toplan
maktadır. Madalyonlu halı tasvirlerine 
XV. yüzyıl Herat okulu minyatürlerinde 
de rastlanır; mesela Nizarnl-i Gencevl'
nin Jjarnse'sinin 849 (1445-46) tarihli 
bir nüshasında (vr. 62a) görülen örnek 
bunlardan biridir (Lentz-Lowry, s. 108) . 
Bu tip halılarda kaydırılmış eksen üze
rinde sonsuza uzayıp giden madalyon 
dizileri ve aralarındaki rumi, kıvrık dal, 
çiçek motifleri zaman zaman natüralist 
bir karakter alır. XVI ve XVII. yüzyıl Batı 
resminde madalyonlu Uşak halılarına 
rastlanılması, bunların üretime başlan
dığı tarihten itibaren Avrupa'ya ihraç 
edildiklerini, Berlin Müzesi'nde bulunan 
ve Polonyalı Wiesiolowski ailesinin arına
sını taşıyan bir örnek ise sipariş üzerine 
de yapıldıklarını göstermektedir. Yıldızlı 
grup, genel kompozisyonu itibariyle ve 
daha çok geç örneklerinde madalyonlu 
Uşak halılarına benzemektedir. Erken 
örneklerinde ise merkezde sekiz köşeli 
yıldızla uzantısında yer alan yarım ve 
çeyrek bakiava şeklinde küçük madal
yonların kaydırılmış eksenler üzerinde 
alternatif sıralandığı ve bitkisel desenli 
soluk zemin dolgularının ikinci bir sırala
ma yaparak Holbein halılarını hatırlatan 
bir kompozisyon oluşturduğu görülür. 
Bu halıların motifleri konusunda Erdebil 
(iran) tesirinden söz edilirse de özellikle 
yıldızların Tebriz'deki Karakoyunlu eseri 
Gökmescid'in çinilerindekilere arzettiği 

büyük benzerlik dikkat çekicidir. 

Uşak halılarında genellikle zemine kır
mızı, madalyon ve yıldızlara lacivert ha
kimdir. Beyaz zeminli bir tür, ihtiva ettiği 
sivri yaprak motifleri kuş figürünü ha
tırlattığı için "kuşlu halı " olarak anılır. 

Bütün türlerde çividl mavi, yeşil ve sarı 
daha çok ince motifleri oluşturur. En se
vilen motiflerden çintemani, bordürün 
içinde kalan zemine sonsuzluk prensibi 
içinde tekrarlanarak doldurulduğu gibi 
madalyonlu tiplerde bazan da zemin dol
gu su olarak kullanılır. Uşak halılarının 
Çin bulutlu bakiava şemalı, Çin bulutlu 
madalyonlu ve zemini çiçek dolgulu gibi 
birkaç çeşidi daha vardır. Bunlardan 
başka, kenarında çift mihraplı kartuşlar
la bezeli bir bordürü ve zemininde çiçek 
ve stilize yengeç motifleri bulunan bir 
grup Uşak halısına da "Transilvanya halı
sı" denilmektedir. Aslında bu tabir, 1914 

yılında Budapeşte'de düzenlenen Türk 
halıları sergisine Transilvanya bölgesin
deki Macar kiliselerinden gelen ve büyük 
bir kısmı XVII. yüzyıl ve sonrasına ait tek 
ve çift mihraplı seccadelerden oluşan 
200'ü aşkın halıya verilen bir isimdir; 
sonradan yaygınlaşmıştır. 

Gördes Halıları. Gördes çayının yukarı 
kısmında eski . Oordos'un yanına kurul
muş Manisa'ya bağlı bir kasaba olan 
Gördes, Türk halıcılığında çok önemli bir 
yere sahiptir ve bu sebeple Türk düğü

mü buraya izafe edilmiştir. Gördes'te 
halıcılık özellikle XVII. yüzyılda en parlak 
dönemini yaşamıştır; bu dönemde doku
nan halılar daha çok seccade tarzında
dır. Gördes seccadelerine farklı tonlarda 
kırmızı. kahverengi, mavi, lacivert, yeşil 
ve beyaz renkler hakimdir; lacivert ze
minli halılar daha kıymetli kabul edilir. 
XVII. yüzyıl halıları desenlerine göre "kız 
Gördes, göbekli Gördes, mihraplı Gör
des, kandilli Gördes, marpuçlu Gördes, 
saf Gördes" isimlerini alırlar. Genç kızlar 
tarafından çeyizlik olarak dakunduğu 
için kız Gördes denilen halılar genellikle 
çift mihraplı ve beyaz zeminlidir; orta
sında küçük bir göbek bulunur ve ke
narları zikzak şeklinde süslüdür. Göbekli 
Gördes halıları da çift mihraplıdır; zemi
ninde kenarları çiçeklerle kuşatılmış kü
çük bir göbek vardır ve etrafı ibrik motif
leriyle bezenmiştir. Kandilli Gördes halı
ları tek mihraplıdır. Mihrabın ortasından 
halı zeminine bir kandil veya çiçek de
meti sarkar; bazan da kandilin altında 
bir çiçek buketi yer alır. Kandilsiz örnek
lere "mihraplı", mihrap kenarları sütun
çeti olanlara da "marpuçlu Gördes" adı 
verilir. XVII. yüzyılda birden fazla kişinin 

XVI. yüzyıla ait 

Transilvanya tipi 

Uşak halısı 

(TİEM) ile 

XVII. yüzyı l 

başlarına ait 

yıldızlı Uşak 
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saf tutarak yanyana namaz kılabiieceği 
halılar da dokunmuştur; günümüzde 
"saf seccade" denilen bu halılarda birbi
rine bitişik birçok mihrap bulunur. Gele
neğini sonraki asırda da bazı ufak deği
şikliklerle devam ettiren Gördes'te XIX. 
yüzyılda Oriental Carpet Manufacture 
şirketi için ısınarlama halı dokunur. Bit
kisel boyaların yerini kimyasal boyalar 
alır. Bazı desen farklılıkları ortaya çıkar 
ve geç örneklerde mihrapla yanlarındaki 
sütunçeler mimari bir şekle bürünür; 
ayrıca bordürler ve kemerierin üzeri ince 
dal ve yapraklı bitki motifleriyle süslenir. 
Zemininde tuğra ve sancak tasviri bulu
nan halılar da vardır. Sultan Abdülmecid 
döneminde ortaya çıkan bu halılara halk 
arasında "Mecid Gördes", yabancı kay
naklarda ise "barok" veya "kızı l Gördes" 
denilmiştir. Eskiden Gördes ve köylerinin 
her evinde mutlaka bir tezgah bulunur
du. Günümüzde merkezin dışında De
ğer, Tüpüler, Kalemoğlu, Alanyolu, Do
ğanpınar, Güneşli, Boyalı, Çiğiller, Bayat, 
Balıklı. Tepeköy ve Karayağcı köyleri ge
leneği sürdürmektedir. 

Kula Halıları. Gördes gibi Kula da Ma
nisa'ya bağlı bir ilçedir. XIX. yüzyılın so
nuna kadar halıları Batı Anadolu'da Uşak 
ve Gördes'inkilerden sonra üçüncü geli
yordu. Kula seccadeleri yakınlığı sebe
biyle Gördes'in seccadelerine benzer; 
ancak renkleri daha mattır. Kayısı ve al
tın sarısı, kırmızı, mavi, beyaz ve seyrek 
olarak yeşil kullanılmıştır. Bordürler de
taylı işlenmiş ince şeritler halindedir. 
Mihrap zeminini ev, servi veya herhangi 
bir ağaç, mezar taşı gibi motifler doldu
rur. En karakteristik Kula seccadeleri 
XVII ve XVIII. yüzyılda yapılanlardır; son-
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raki asırda kalite düşmeye ve desenler 
bozulmaya başlamıştır. 

Milas Halıları . Milas Muğla iline bağlı 
bir ilçe merkezidir. Bölgede halıcılık XVI. 
yüzyıldan beri yaygın olmakla birlikte Mi
las'ta XVII. yüzyılın sonlarında gelişmeye 
başlamış ve iki ası r boyunca devam et
miştir. Şeftali kırmızısı . bal rengi. sarı ve 
beyaz renkler karakteristiktiL Milas see
cadelerinde genellikle ortadaki geniş iç 
içe üç bordür bulunur. Dıştaki ince su. 
çentik denilen üçgenleri e ve küçük bitki
sel motiflerle süslenir. Bordürlerle aynı 
genişlikteki zemin kesik çizgilerle kırıla
rak bir eşkenar dörtgen oluşturur. Mih
rabın üzerinde bir alem veya hayat ağacı 
motifl. kenarlarda küçük stilize çiçek ve 
yapraklar. zeminde geometrik dolgular 
vardır. Alınlık stilize çiçeklerle süslüdür. 
Milas halılarının Karacahisar göbeklisi. 
taraklı. çıngıllı. yılanit gibi motiflerine gö
re ad alan değişik çeşitleri vardır. 

Konya Yöresi Halıları. Halıcılıktaki şöh

reti Selçuklu döneminde başlayan Konya 
bölgesi Karapınar. Sille. Obruk. iniice kö
yü. Ladik. Sarayönü. Ereğli ve Karaman'ı 
içine alır. Bölge halılarının şemalarında 

geometrik bölümleri baklava. düğüm ve 
sekizgen yı ldızlar birbirine bağlar. Bakla
vaların içi çift yönlü koç boynuzları ve 

XIX. yüzyılın ilk yarı sına ait bir Ladik halı - seecadesi 

(Barbican Art Gallery) 
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kancalı sekizgenlerle dolgulanır. Bazan 
kancalı ve kademeli sekizgenler zemin 
örneğini meydana getirir. Seecadeler tek 
ve çift mihraplı olabilir. Ladik halıların
dan özellikle XVIII. yüzyıla tarihleneoler 
seccade tarzındadır. Bunlarda zemin ge
nellikle kırmızı. bordürler kahverengi. 
mavi ve beyazdır. Çevrede genellikle biri 
dar. diğeri geniş iki bordür bulunur; dan 
şaşırtmalı küçük çiçekler. genişi ise "top 
lale" veya "Ladik gülü" denilen bitkisel 
motiflerle bezelidir. Merdiven basamağı 
şeklinde daralan mihrabın zemini bazan 
boş bırakılmış. bazan hayat ağacı moti
fiyle süslenmişti r ; kimi örneklerde ise 
yazı görülür. Mihrabın altında veya üs
tünde sümbül. ıhlamur. haşhaş gibi ad
lar alan beş altı bitki motifi yer alır; bun
ların sütunçeli olanları da vardır. Ladik 
halılarının XVIII-XIX. yüzyıllardaki istik
rarlı gelişimi Karaman. Karapınar. Aksa
ray ve Kırşehir gibi merkezleri de etkile
yerek Lactik halısı modelinin bütün Kon
ya ovasına yayılmasına ve bir süre sonra 
da Karapınar Ladiği. iniice Ladiği gibi 
türlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bu sebeple yabancı kaynaklarda. Konya 
çevresinde imal edilen her halıya merkez 
göstermeden Ladik halısı demek moda 
haline gelmiştir. Karaman. Karapınar ve 
iniice gibi bazı merkezler halen Ladik ti
pi seccade üretmekte iseler de sentetik 
boya kullanımı. sine düğümü uygulama
sı ve Isparta tipi üretim gibi eski gele
nekten sapmalar görülmektedir. 

1860'1ı yılların başlarında Batı Anado
lu'da halıcılık. köylülere malzeme verip 
sipariş üzerine iş yaptıran birkaç tüc
carın denetiminde idi. Bunların başında 
gelen Hacı Ali Efendi 3000'e yakın eve iş 
veriyor ve yılda 84.000 m2 dolayında halı 

dokutuyordu. ingiliz sermayesinin halıcı
lığa sızmasının ilk işaretleri 1864 yılında 
görüldü. Üç ingiliz tüccarı, Uşak dolayla
rında bazı halı dokuyucularına iplik ve 
model vererek dakuttukları halıları ihraç 
etmeye başladılar. Yavaş ve sağlam bir 
şekilde ilerleyen ingilizler. 1880'lerin or
talarına gelindiğinde Batı Anadolu'da 
halıcılığı tekelleri altına almışlardı. Mer
kezleri izmir'de bulunan altı büyük ticari 
kuruluş. halı ipliklerinin eğirilmesinden 
ihracata kadar bütün üretim sürecini el
lerine geçirmişlerdi (Dölen, s. 353). Son 
derece ucuz işçilikle büyük karlar sağ
layan ingilizler'in bu çabasıyla 1884'te 
155.000 m2 olan bölgenin halı üretimi 
dokuz yıl içinde 367.876 metrekareye 
yükseldi. Aynı yıllarda izmir'in halı ihra
catı tutarı 3 milyon franktan 7.5 milyon 

franka çıkmıştır. ingilizler bölgede eve iş 
verme yöntemiyle tatlı karlar sağladıkla
rı için. otuz yıla yakın bir süre halı imalat 
ve ihracat tekelini ellerinde tutmalarına 
rağmen bölgeye bir fabrika (toplu ima
lat atölyesi) kurmamışlardır. Onların 

üretimi geri düzeyde bırakmalarından 
faydalanmak isteyen bir Avusturya şir

keti bölgede ilk fabrikayı kurmuş ve ça
lıştırmaya başladığı seksen kadar işçiye 
yılda ortalama 12.000 m2 halı dokut
muştur. Avusturyalılar'ın başlangıçta 

yüksek karlar elde etmesi bir yıl içinde 
on beş halıcılık şirketinin ortaya çıkması
na yol açtı. Ancak bu şirketler ingilizler 
gibi üretim ve dağıtım ağı kuramadıkla

rından ve onların iplik eğirme ve boyama 
fabrikalarından iplik satın almak zorun
da kaldıklarından üretimleri % SO daha 
fazla masrafa mal oluyordu. Bunun üze
rine tekelci durumlarının sarsıldığını ve 
gerekli önlemler alınmadığı takdirde ta
mamen yıkılacağını anlayan altı ingiliz 
tüccarı. 400.000 sterlin sermaye ile Ori
ental Carpet Manufactures şirketini kur
dular. iplik fabrikalarıyla işe başlayan 
şirket. 1 913' e kadar çeşitli yörelerde on 
yedi halı dokuma atölyesi açtı ve çok 
ucuza işçi çalıştırdığı için demiryolu şir
ketinden sonra ikinci sırayı aldı. Bu şir
ketin yönetim kurulu raporlarına göre 
191 O -1914 yılları arasında çevreleriyle 
birlikte Uşak. Isparta. Kayseri - Bünyan 
gibi bölgelerde toplam 19.145 tezgah
ta 60.082 kişi halıcılıkla geçimini sağlı
yordu (Dölen, s. 350) . 

istanbul'da 1833'te ordunun fes ih
tiyacını karşılamak üzere kurulan Fes
hane'de XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
halı da dokunınaya başlanmış ve imalat 
1914'e kadar devam etmiştir. Burada 
özellikle saray için dokunan ve araların
da çok başarılı iran ve Batı taklidi örnek
ler de bulunan halıların bir kısmının üze
rinde Feshane adı ve üret im tarihi yazı
lıdır. 

1843'te iki iş adamı tarafından kuru
lan ve iki yı l sonra devletleştirilen Hereke 
Dokuma Fabrikası'na 1891 'de Sivas. La
dik. Gördes. Kula gibi halıcılık merkezle
rinden yetenekli ustalar getirtilerek halı 
dokuma tezgahları ilave edilmiştir. Bura
da başlangıçta Feshane'deki gibi yine el 
ürünü olmak üzere arış. argaç ve il
mekleri yün halılar. sonraları ise arış ve 
argaçları pamuk. ilmeği yün ince kalite
de halılar dokunmuştur. Daimabahçe ve 
Yıldız sarayları burada dokunan çok bü
yük boyutlu halılarla tefriş edilmiş. ayrı
ca ipek halı. simli seccade ve duvar halı-



ları da imal edilerek iç ve dış piyasala
ra sürülmüştür. 1894 yılında Fransa'nın 
Lyon şehrinde açılan Milletlerarası Teks
til Ürünleri Fuarı'na gönderilen Hereke 
kumaşlarıyla halilarına büyük ödül ve be
rat verilmiştir. Aynı yıl Alman impara
toru ll. Wilhelm ile eşi. Sultan Abdülha
mid'in davetiisi olarak İstanbul'u ziyaret 
ettiklerinde Hereke'ye de uğramışlar ve 
bu olay Hereke'nin ününü arttırmış. ni
tekim ünlü iş adamı Andre Carnegi'nin 
La Haye'de yaptırdığı "Barış Sarayı"nın 
halı ve perdeleri buraya sipariş edilmiş
tir. Daha sonra Daimabahçe Sarayı'nın 
bahçesine bu müessesenin Hereke Do
kumahanesi adıyla bir şubesi açılmış ve 
Vahdeddin'in son günlerine kadar bura
da halı dokunmuştur. 

Isparta'da XIX. yüzyılın sonlarında 

üretime başlayan halıcıların iplik ihtiya
cını karşılamak için Cumhuriyet'in ilk yıl
larında burada bir fabrika kurulmuşsa 
da sermaye yetersizliğinden gerekli ran
dımana ulaşılamamıştır. 1943'te Sümer
bank fabrikayı devralmış ve genişleterek 
Isparta Yün ipliği ve Halı Dokuma Mües
sesesi'ni kurmuştur. 1976'da El Dokuma 
Halıcılığı Geliştirme Projesi uygulama
ya konularak on altı bölge müdürlüğü 
ve otuz altı bölge şeffiği kurulmuştur. 

1982'de ise fabrika yeni makineler alı

narak geliştirilmiş, 198Tde Sümerbank 
Holding A.Ş. 'nin kurulmasından sonra 
da Sümer Halı, Halıcılık. El Sanatları Sa
nayi ve 11caret A.Ş. adını almıştır. 1989'
da Isparta fabrikasına bağlı Demirci, De
nizli. Konya, Kula, Sandıklı, Kanraman
maraş. Kayseri ve Sivas bölgelerindeki 
111 atölyede 3203 kişi çalışmaktaydı. Bu 
kuruluş Türkiye'de halıcılığın gelişmesi
ne önemli katkılarda bulunmuş. üretim 
yanında bir okul gibi görev yaparak ge
rek bu sanatın yayılmasında gerekse ka
litenin artmasında öncü olmuştur. 

Türkiye'nin halı ihracatı . Cumhuri
yet'in ilk yılından itibaren 1928'e kadar 
tedrlcl bir artış gösterirken 1929'dan 
sonra azalmaya başladı ve ll. Dünya Sa
vaşı yıllarında yok denecek bir seviyeye 
düştü . Bu arada İran, Kafkasya ve Orta 
Asya'dan ithal edilip İzmir ve İsta.nbul'
dan Batı'ya gönderilen halılarda da aynı 
düşüş görüldü. Bu düşüşün en önemli 
sebebi Avrupa ve Amerika'da makine 
halıcılığının gelişmesi ve ülkelerin koru
macı gümrük politikaları uygulamala
rıydı. Ayrıca 1930 ekonomik krizi ham 
madde, desen, renk ve boyama bakı
mından kalitenin bozulmasına sebep ol
muştur. 19SO'Ierden sonra halı talebi 
artmış. fakat ucuz ve kalitesiz üretim de 
yaygınlaşmıştır. Halının son yüzyılda de
ğer kaybetmesinin başlıca sebeplerin
den biri, ipierin boyanmasında tabii bo
yaların yerine suni boya kullanılmasıdır. 
Yıkandığı zaman birbirine giren renkler 
ve bozulan motifler halının kıymetini dü
şürmektedir. Son zamanlarda bu zararı 
önlemek ve verilen emekleri boşa çıkar
mamak için, ilk defa 1976'da Devlet Tat
bil<i Güzel Sanatlar Yüksek Okulu bünye
sinde başlatılan ve halen Marmara Üni
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tara
fından yürütülen bir proje ortaya kon
muştur. Doğal Boya Araştırma Geliştir
me (DOBAG) projesi çerçevesinde Alman 
hükümetinin teknik eleman desteğiyle 
bir doğal boyaları araştırma laboratuvarı 
kurulmuş ve ayrıca geleneksel desenie
rin tesbiti çalışmalarına başlanmıştır. İlk 
defa Toroslar'da Karatepe Köyü Koope
ratifi'ne yardım edilmiş ve geleneksel 
yönteme bağlı kalınarak üretilen kilimie
rin büyük bir pazar potansiyeli olduğu 
görülmüştür. Projenin amacı, tarım geli
ri yetersiz köylerde halıcılığı canlandır

mak, tabii boya ile boyanmış yünlerden 
elle eğirilip bükülmüş iplerle ve gelenek-

XIX. yüzyıla alt 
bir Kafkas halısı 
(Azerbaycan 
Sanat 
Müzesi-
Bakü) 
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sel deseniere bağlı kalarak yeni halıla

rın dokunmasında köylülere yardımcı ol
mak. bu konuda araştırma ve tesbit ça
lışmaları yapmak, amaca uygun dokun
muş halilara garanti belgesi vermek ve 
ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasında 

etkin rol oynamak şeklinde özetlenebilir. 
Projenin uygulanması için Çanakkale, 
Manisa. Bursa, Balıkesir, Bergama, İz
mir. Gördes, Uşak ve Karatepe pilot böl
ge seçilmiştir. Proje çerçevesinde üreti
len halıların dış pazarlarda tanıtılması 
için Almanya, İsviçre , Avusturya, Belçi
ka, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, 
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve 
Norveç gibi ülkelerde sergiler açılmış . 

sempozyumlar düzenlenmiş, yayınlar 

yapılmış. konferanslar verilmiş ve bu 
arada 1989'da yarışma sonucu seçilen 
bir halıcı ailesine Londra'da British Mu
seum için 27 m2 büyüklüğünde bir Doğal 
Boya Araştırma Geliştirme halısı doku
tulmuş ve sergilenrnek üzere müzeriin 
İslami Eserler Bölümü'ne (lslamic Gallery) 
konulmuştur (Dölen, s. 365) . 
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HAU ve KİLİM MÜZESi 

İstanbul Sultan Ahmed Camii'nin 
Hünkar Kasn'nda bulunan 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 
m üze. 

_j 

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından 
(ı 925) ve 1940'1ı yıllarda birbirine yakın 
camiierin kadro dışı bırakılmasından son
ra, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teber
rükat ambarlarında toplanan tarihi halı 
ve kilimierin 1979 yılında modern m üze
cilik anlayışına uygun biçimde ziyarete 
açılmasıyla oluşturulmuştur. Müzenin 
kuruluş süreci 1960'1ı yıllarda başlar. Ye
nicami'nin Hünkar Kasrı'nda muhafaza 
edilen halıların envanteri yapılırken ara
larında küçük çapta bir m üze açılmasına 
yetecek kadar değerli parça bulunduğu 
görüldü. Bunun üzerine Türkiye genelin
de bütün camilerdeki kullanılamayacak 
duruma gelmiş eski halılar toplattırı la

rak m üzelik değer taşıyanlar bunlara ila
ve edildi. Böylece ortaya başlıcaları Uşak, 
Bergama. Ladik, Gördes, Çanakkale, Ku
la, Kırşehir, Kafkas, Kazak ve Kirman ha
lılarından meydana gelen çok kıymetli 
bir koleksiyon çıktı. Bu koleksiyonun en 
önemli parçaları önce Yapı ve Kredi Ban
kası'nın Galatasaray ve Ankara'daki gale
risinde sergitendi (ı 972); daha sonra da 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ankara'
daki galerisinde sanat tarihçilerinin ince
lemelerine sunuldu. 

1974 yılında Yenicami'nin Hünkar Kas
rı'ndaki diğer halıların tasnifı tamamlan
dı . Halılar, temizlik ve onarımları yapıl

dıktan sonra alüminyum çerçevelere ge-

Halı ve Kilim 
Müzesi'nin 

icinden 
bir görünüş

Sultanahmet 1 
istanbul 

rilmiş beyaz branda bezlerine apiike edi
lip müze binası olarak hazırlanan Sultan 
Ahmed Camii'nin Hünkar Kasrı'na taşın
dı ve buraya kronolojik sırayla her bölüm 
bir bölgeyi gösterecek şekilde yerleştiril
di. Müzenin düzenlenmesinde tarihi bi
nanın mimarisi ön planda tutuldu ve teş
hir buna göre yapıldı. Böylece kurulan Tür
kiye'nin ilk halı müzesi 1979 yılında ziya
rete açıldı. 198Z'de de caminin mihrap 
duvarı altındaki boş mekan Kilim ve Düz 
Dokuma Yaygılar Müzesi adıyla tanzim 
edildi ve burada yine vakıf teberrükat arn
barlarından getirilen kilim, cicim, zili ve 
sumaklar sergilenmeye başlandı. Ancak 
bu bölüm aşırı derecede rutubetlenmesi 
sebebiyle, rutubet önleyici çalışmalar ve 
diğer onarımlar yapıldıktan sonra tekrar 
açılmak üzere 1990 yılında kapatıldı. 

M üzedeki en dikkat çekici halılar. Divri
ği Ulucamii'nde bulunan XIV. yüzyıl Bey
likler dönemine ait bir Mengücük halısı, 

benzerleri herhangi bir dünya müzesin
de bulunmayan XV. yüzyıla ait hayvan 
fıgürlü iki halı, XV. yüzyıla ait Konya Mev
lana Müzesi'ndeki ünlü hayvan fıgürlü 

halın ın bir benzeri, XVI. XVll ve XVlll. 
yüzyıllara ait yine hayvan fıgürlü üç halı, 
ilk örnekleri Alman ressamı Hans Hol
bein'in tablolarından tanındığı için onun 
adıyla anılan halılardan Türkiye'de daha 
önce karşılaşılmamış XVII ve XVIll. yüz
yıllara ait bir örnekle XVI ve XVII. yüzyıl
lara tarihlenen madalyonlu, yıldızlı ve 
kuşlu Uşak halılarıdır. Kilim ve Düz Doku
ma Yaygılar Müzesi'nde ise en fazla Türk
men (Yörük) kilimleriyle saz üsiGbunda 
dokunmuş çiçek bezemeli Osmanlı saray 
ve çadır kilimieri dikkat çekmektedir. 


