DIVRI~I ULU CAMI'INDE BULUNAN OSMANLI
SARAY SANATI VSLÜBUNDAKI KILIMLER
Prof. Dr. ~. YETKIN
Türk kilim sanat~~dokuma sanat~m~z~ n en renkli ve zengin koludur. Kendilerine has teknikleri ve ananevi geometrik motiflerinin
~ekillendirdi~i çe~itli kompozisyonlan ile, günümüze dek ya~ayan
halk sanat~n~n en karakteristik ürünleridir. örnekleri kilimi dokuyan~n ya~ant~s~yla ~ekillenir ve renklenir. Bununla beraber çe~itli
bölgelerin özelliklerini de tespit etmek mümkündür. Fakat hepsinde
ortak olan özellik kilim dokuma tekni~inin kuvvetle belirtti~i geometrik desenlerdir. Türk halk sanat~n' zenginle~tiren bu kilim grubunun geometrik üshibundan farkl~ , bir Türk kilim grubu daha
vard~r ki, naturalist motifleri ile ba~ ka bir üslübun temsilcileridirler.
Yeni bir ara~t~rma sahas~~olan bu gruba giren kilimler, Osmanl~~
saray sanat~n~n naturalist motifli üslis~bunu aksettirirler, Türk kilim
sanat~~bu farkl~~iki üsk~bun verisi olan kilimlerle zenginle~ir. Ancak
halk sanat~na ba~lanan ve ananevi geometrik desenleri günümüze
dek ya~atan kilimlerin tasnife s~~mayan çe~itlili~i kar~~s~nda, devrini
tamamlam~~~olan Osmanl~~saray sanat~na ba~lad~~-'~m~z naturalist
motifli kilimler, sadece birkaç örnekle, bu sanat~n üsl'übunu kilim
sanat~ nda da belirtmektedirler. Türk kilim sanat~ndaki üslûp farkl~l~~~ n' belirten bu gruba giren birkaç yeni örne~i burada tan~taca~~z.
Kilimlerin hepsi Divri~i Ulu Cami'inde bulunmaktad~r 1.
Naturalist motifli kilimler, Türk kilim sanat~nda, Osmanl~~ Saray Sanat~~
üslübuna ba~lanan kilimler olarak, ilk defa tan~ tan makalemiz, Prof. E. Diez için
ç~kar~lan Hat~ra kitab~nda yay~nlanm~~t~r. ~. Yetkin, "Zwei Turkische Kilims",
Beitr4e zur Kunstgeschichte Asiens (In Memoriam E. Diez), Istanbul, 1963, s.
182-192. Daha sonra ayn~~gruba giren iki kilim daha bulmam~ z konuyu geni~letmek
lüzumunu duyurmu~ tur. Dört kilimi toplu olarak tan~ tan bir makalemiz daha evvel
Belleten'de yay~nlanm~~t~r. ~. Yetkin, "Türk Kilim Sanat~nda Yeni Bir Grup,
SARAY KILIMLERI", Belleten, cilt XXXV, say~~138, Ankara, 1971, s. 217-227.
1967 de Cambridge'de toplanan III. Milletleraras~~Türk Sanat~~Kongresi'nde
kilirnlerden biri tebli~~olarak taraf~m~zdan sunulmu~tur. Ayr~ca bu makalenin
konusu olan Divri~i Ulu Camiindeki be~~kilimi de 1975 y~l~nda Budape~te'de toplanan V. Milletleraras~~Türk Sanat~~Kongresi'nde tebli~~ettik.
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L Kilim (Resim ~~) Envanter no. A-158
Boyutlar~ : Genel kilim 433 x 142 cm. Bordüre ait küçük parça
m x 52 cm. Bordür üç k~s~md~ r, esas bordür 33 cm, iç ve d~~~dar
bordürler 9 cm. Dar kenardaki en d~~~bordür 15 cm. dir.
Argaç: Beyaz ve kahverengi çok ince iki yün iplikten (z) büklümlüdür.
Örne~i veren ar~~lar ise yün olup, aç~ k ve koyu sar~, aç~k ve
koyu mavi, aç~k ve koyu ye~il, beyaz, k~rm~z~~renklerdedir.
Zemin: Koyu ye~ il renkte olan zeminin tam orta ekseninde üç
madalyon üst üste s~ralanm~~ t~r (Resim 2). Madalyonlar~n zemini
k~rm~z~~renktedir. Etraflar~~mavi, k~rm~z~~dolgulu sar~~renkte üç sivri
dilimli palmetlerden bir ~eritle çevrelenmi~ tir. Içlerinde seçilebildi~i
kadar, karanfil, lale sümbül ve narlar~n, aç~k ye~il dallarla birle~mesinden meydana gelmi~~simetrik bir dolgu vard~ r. Ancak madalyonlar~n iç k~s~m çok harap oldu~u için örne~in kompozisyonunu
tespit etmek mümkün olmamaktad~r. Madalyonlar~n üzerinde yer
ald~~~~esas zemin ise sonsuza do~ru uzanan aç~k ye~il dallar üzerinde
mavi, k~rm~z~, sar~, beyaz dolgulu lale, sümbül, nar, gül ve rozetlerden
meydana gelen zengin bitkisel bir örnekle kaphd~r. Dallar~n ritmik
k~vr~l~~~~ile örnekler simetrik bir düzende yerle~tirilmi~tir (Resim 3).
Madalyonlar~n aras~nda iki iri nar çiçe~inden ç~kan çifte dallardan
ikisi birer lâleyi ta~~ yarak ortada birle~ iyor ve tekrar ayr~larak küçük
birer nar çiçe~i ile sonuçlan~ yor. Alttaki palmetlerden ç~kan di~er
saplar ise, lale, gül koncas~, rozet ve daha küçük nar çiçeklerini ta~~yan ve birbirlerini z~ t istikamette kesen dallar halinde k~vr~larak
simetrik bir kompozisyon veriyor. Dallar~n uçlar~ndaki lalelerin yönü
elips ~ eklinde bir kompozisyonu belirtiyor. Madalyonun iki yan~ ndaki
dallar ise birer lale ve nar~~ta~~y~ p, küçük bir sümbülde birle~ iyor
(Resim 4). Madalyonlar~ n üzerinde yer ald~~~~zemin, bu zengin çiçek
deseninin simetrik ak~~~~ile sonsuza uzan~ yor. Bununla beraber madalyonlar aras~nda kalan zemin örne~inde dallar~n içeri k~vr~l~~~nda
dairevi kapal~~bir kompozisyon hissediliyor. Kilimin ortas~~belirtilmeden üç çe~ it madalyonun üst üste s~ ralar~mas~~sonsuzluk fikrini
kuvvetlendiriyor.
Bordür: Çok geni~~olup birkaç k~s~md~ r (Resim 5). Esas bordür
koyu sar~~renktedir. Üzerinde koyu mavi renkte yass~~bir alinl~kl~~
kartu~~ve gene ayn~~renkte sekiz yuvarlak dilimli bir kartu~~alter-
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natif olarak s~ralanm~~t~ r. Kartu~lar k~rm~z~~ bir ~eritle konturlanm~~t~r. Al~nl~kl~~yass~~kartu~un içinde ye~il k~vr~k bir dal üzerinde,
sar~~renkte olup k~rm~z~~ve beyaz dolgulu karanfil ve lale yer al~ r.
Kartu~un tam ortas~nda beyaz ve k~rm~z~~yaprakl~~birer rozet vard~r.
Bu rozetten iki tarafa do~ru ç~ kan dallar birer daire meydana getiriyorlar. Bu ye~il dallar üzerinde ters istikamette dönü~~yapan iki
küçük yaprak ile sar~~renkte olup k~rm~z~~ve beyaz dolgulu birer
karanfil ve lale yer al~ r. Laleler dairevi kompozisyonda içeri do~ru
lov~r~hrlar. Merkezde yer al~rlar. Yuvarlak dilimli kartu~un ortas~ nda
ise sar~~dolgulu k~rm~z~~bir rozet vard~ r. Etrafi ye~il bir ~eritle çevrilmi~tir. Bundan radial olarak aç~ k mavi renkte sümbül ve ortas~~
k~rm~z~~benekli beyaz rozetler alternatif olarak ç~kmaktad~r. Kartu~lar~n ortas~ nda kalan bordür zemininin bo~lu~u, al~nl~kl~~kartu~tan iki tarafa do~ru ç~kan koyu ye~il dal üzerindeki mavi, k~rm~z~~
dolgulu bir rozet ve bundan yuvarlak dilimli kartu~a do~ru ç~kan
koyu mavi bir sümbül ve al~nl~kl~~kartu~a do~ru ç~kan k~rm~z~~bir
lale ile süslenmi~tir. Bu çok geni~~bordürü iki taraftan daha dar tall
bordürler çevrelemektedir. içteki dar bordürde beyaz ve k~rm~z~~üç
yuvarlak dilimli palmetin iç içe girmesinden meydana gelen bir ~erit
vard~r. D~~taki dar bordür de ayn~~olup, renkleri aç~ k ve koyu sar~d~r.
En d~~ta çok daha geni~~bir bordür ~eriti daha uzanmaktad~ r. Koyu
mavi zemin üstüne, koyu sar~~renkte üç sivri dilimli palmetin yan
yana dizilmesinden meydana gelen bir mazgal motifi vard~ r. K~rm~z~~ve aç~ k mavi dolgularla zenginle~tirilmi~tir. Aralar~ndaki birle~tirici sivri dilimler sar~~renkte birer yuvarlakla süslenmi~tir. Bordür
en d~~ta 6 cm lik beyaz bir ~eritle hudutlannu~t~r.
Durumu: Kilimin renkleri çok parlak ve canhd~r. Çok çe~itli
tonda renk kullan~lmas~ na ra~men renklerin çok ahenkli bir uyumu
ve cezbeden bir etkisi vard~ r. Ancak kilim oldukça harapt~r. Zeminde
büyük y~rt~k ve delikler bulunur. özellikle madalyonlar~n iç dolgusu
büyük deliklerle tespit edilemeyecek kadar bozulmu~tur. Kilimin
zemininde sadece üst üste iki madalyon ve bir madalyonun da ancak
bir k~sm~~seçilebilmektedir. Bir dar kenar~~tamamen noksand~r. Bu
yüzden madalyon say~s~~üç tane olarak tespit edilebilmi~tir. Ancak
bir dar kenarda bordürü kalm~~t~r. Bu k~s~ m da iki ayr~~parça halindedir 2. Kilimin parçalar~~yan yana konularak genel kompozisyon
2 Bu kilime ait, ~~x o.52 m. ebad~ndaki bir parçay~~1961 y~l~nda Divri~'e
yapt~~~m~z bir inceleme gezisi s~ras~nda ilk defa bulmu~tuk. Divri~i Ulu Camii
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elde edilebilmi~ tir. Uzun kenarlarda sadece dilimli palmetli dar
bordür kalm~~t~ r. Buna göre kilimin genel kompozisyonunda zeminde
tahmini olarak üç madalyon üst üste s~ralanm~~t~ r. Kartu~lu geni~~
bordür dar bordürlerle birlikte kilimin etraf~nda bir çerçeve yapmaktad~r. En d~~ taki sivri dilimli palmetli geni~~bordür ise, kilimin sadece
alt ve üst dar kenar~nda yer almakta ve kilimi iki uçtan taçland~rmaktad~r.
II. Kilim (Resim 6) Envanter no. A-316
Boyutlar~ : Genel kilim 434 x 256 cm, zemin 333 x 234 cm. Genel
bordür 48.50 cm. Esas bordür 20 cm, iç dar bordür 13.50 cm, d~~~
dar bordür 15 cm. Yan bordür 12 cm.
Argaç: Beyaz ve kahverengi iki yün iplikten (z) büklümlüdür.
Örne~i meydana getiren ar~~ lar yün olup çift (z) büklümlüdür.
Renkler: aç~ k ve koyu mavi, aç~k ve koyu sar~, aç~k k~rm~z~~ ve bej
rengi, ye~ il, beyaz.
Zemin: Zemin koyu mavi renktedir. Tam ortada koyu sar~~
renkte (deve tüyü rengi) yuvarlak dilimli bir madalyon var. Etraf~~
mavi dilin~ li konturlu beyaz bir ~ eritle çevrili. Madalyonun etrafinda,
en d~~ta koyu sar~~renkte üç sivri dilimli bir palmet ~eridi çerçeve
yap~ yor. Madalyonun içini, aç~ k ye~il dal üstünde, aç~ k ve koyu mavi,
beyaz, sar~~dolgulu karanfil, lâle ve rozetler, baklava ~emas~~veren
bir çerçeveden simetrik ç~ karak dolgulamaktad~r (Resim 7). Madalyonun etraf~n~~çeviren dilimli beyaz ~ eritin içinde ise koyu ye~ il bir
sap üzerinde, koyu ve aç~ k sar~~ dolgulu narlar s~ ralanmaktad~r (Resim 8). Madalyonun üzerinde yer ald~~~~esas zeminde ise, üç eksen
restore edildi~i için, burada bulunan pek de~erli hah ve kilimler toplanarak Pa~a
Camiinde muhafaza edilen denklere konmu~ tu. Yetkililerden izin alarak incelemek
için açt~rd~~~m~z denklerden biri içinde buldu~umuz bu çok parlak renkli ve lale,
karanfil, sümbül gibi naturalist motiflerle yap~lm~~~kilim parças~~dikkatimizi çekmi~ti. Ancak pek az bir k~sm~~mevcut oldu~u için ilk defa kar~~la~t~~~ m~z bu türde
bir kilimin sadece tahmini bir kompozisyon ~emas~n~~ç~karabilmi~~ve yukar~da ad~~
geçen makalelerimizde ne~ retmi~tik. Geni~~kartu~ lu bordürünü ve zeminde madalyonu oldu~unu tespit etmi~ tik. Bu tespitimin isabetini geçen y~l Divri~'e yapt~~~ m inceleme gezisi s~ras~ nda gördüm. Divri~i Ulu Camiindeki hal~lar~~inceleme
f~rsat~~bulan Say~ n Dr. C. G. Ellis bana yazd~~~~bir mektupta, daha evvel ne~retti~im
parçaya benzer büyük bir kilime bu camide rastlad~~~n~~bildirdi. Ayr~ca Say~n
Prof. W. Denny de bu kilimin bir foto~raf~n~~ yollamak lütfunda bulundu. Kendilerine burada te~ ekkurlerimi tekrarlarun.
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üzerinde simetrik s~ralanm~~~bitkisel motifler yer almaktad~r. Aç~k
ye~il renkte, baklava ~eklinde birle~mi~~saplar üst üste s~ ralanarak
dik eksenleri meydana getirmi~lerdir. Baklavalar~n alt ve üst uçlar~nda, sar~, mavi, beyaz dolgulu iri karanfiller, yatay uçlar~nda ise
koyu sar~~ve mavi dolgulu iri lâleler yer almaktad~r. Her baklava
s~ras~nda, karanfil ve lâlelerin yönü alternatif olarak de~i~mektedir.
Ayr~ca her baklavan~n alt ve üst uçlar~ndan iki tarafa do~ru koyu
sar~~ve beyaz renkte, biri büyük, di~eri küçük çifte hançer yapraklar~~ ç~kmaktad~ r. ~ri hançer yapraklar~~ a~a~~~ve yukar~~ do~ru z~t
yönlerde k~vr~larak baklava ~emasuu kuvvetlendirmektedirler. Yatay
olarak ç~kan küçük hançer yapraklar~~ise k~sa birer sapla dik yönde
birle~erek iri bir nar~~ta~~rlar. Narlar koyu sar~~ve beyaz dolgulu olup,
hepsi ayn~~ dik yönde s~ralanm~~t~r. Baklava ~emas~~aras~ndaki ba~lant~y~~üç eksen üzerinde sa~larlar (Resim g). Böylece örne~in devam~~
bordürler taraf~ndan kesilmi~~olarak sonsuza do~ru uzan~r. Madalyon bu esas zeminin tam ortas~ nda yer almakla beraber, esas zeminin
örne~ini veren ye~il dallar~n uzant~lar~, örne~in madalyon alt~nda
da devam etti~i hissini kuvvetlendirir.
Bordür: Beyaz ve koyu sar~~yuvarlak dilimli palmetlerin iç içe
girmesinden meydana gelen bir ~erit halinde kilimin dört kenarm~~
çevreler. Beyaz palmetlerin içinde koyu mavi-ye~il, sar~~palmetlerin
içinde aç~k sar~~ve beyaz dolgular vard~r. Kilimin sadece iki dar
kenar~nda ye~il zemin üzerinde, sar~~renkte üç sivri dilimli palmetlerin, yuvarlak benekli bir dalla birle~mesinden meydana gelen enine
ve daha geni~~bir bordür uzanmaktad~r. Kilimin iki dar kenar~, bu
geni~~bordür üzerinde bulunan, iki sar~~ ~erit aras~ndaki, aç~k ve koyu
mavi ve beyaz dolgulu yar~m alt~genlerin s~ ralanmas~ndan meydana
gelen bir ~eritle hudutlan~yor (Resim ~~o).
Durumu: Mavi ve sar~~tonlar~n hâkim oldu~u kilimde renkler
parlak ve canl~~olmakla beraber zeminde büyük delikler, y~rt~k ve
sökükler vard~r.
III. Kilim ( Resim

~ ) Envanter no.

Boyutlar~ : Takribi olarak genel zemin 355 x 345 cm. Bordür,
esas bordür 34 cm. dar bordür 15 cm, d~~~dar bordür 19 cm, çizgi
7 cm, içteki zencerek 8 cm.dir.
Argaç: Beyaz ve baz~~yerlerde beyaz ve kahverengi iki yün iplikten (z) büklümlüdür.
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Örne~i veren ar~~lar koyu ve aç~k mavi, ye~il, beyaz, sar~, k~rm~z~~yün iplikten (z) büklümlüdür.
Zemin: Koyu mavi zemin ortas~nda k~rm~z~~bir madalyon
vard~r. Içinde etraf~~mavi ~eritle çevrili, beyaz renkte iri palmetler
s~ralan~r. Ortalar~na beyaz, k~rm~z~, ye~il dolg-ulu narlar yerle~mi~tir.
Zemin bo~luklar~na mavi, sar~~rozetler serpi~tirilmi~tir. Tam ortadaki
k~rm~z~~renkli madalyonun etrafin~~ d~~tan beyaz renkte üç dilimli
palmetten bir ~erit çevreler. Madalyonu çevreleyen beyaz zeminli
iri dilimli ~erit ise içten mavi, d~~tan k~rm~z~~ile konturlanm~~~olup
ye~il dal üzerinde k~rm~z~~beyaz rozetlerle dolgulanm~~t~r. Koyu mavi
renkteki esas zemin üzerinde, k~rm~z~, beyaz, sar~~dolgulu rozet ve
lâleler, ye~il saplarla baklava ~emas~~verecek bir düzende yerle~mi~tir.
Bordür: (Resim 12) Uç k~s~md~r. Ortadaki esas bordürde k~rm~z~~zemin üzerinde ye~il kancal~~baklavalar, iç içe uçlar~ndan birle~mi~tir. Odalar~n~~ da sar~~rozetler dolgular. Içlerinde koyu mavi
bir benek vard~r. Zemini çevreleyen iç bordürde beyaz zemin üstüne,
k~rm~z~~ve ye~il renkte zencerekli bir ~erit uzan~r. Esas bordürü d~~tan k~rm~z~~ve beyaz yuvarlak dilimli palmetlerden bir bordür çevreler. Ortalar~n~~da k~rm~z~, sar~, beyaz, mavi birer benek dolgular.
En d~~ta ise koyu ye~il üstüne, sar~~renkte sivri üç dilimli palmet ve
k~rm~z~~rozetlerin alternatif birle~mesinden meydana gelmi~~bir
bordür uzanmaktad~r. Aralar~ndaki birle~tirici saplarm ortas~nda
yuvarlak birer benek vard~r. 8 cm.lik beyaz renkte bir ~erit kilimin
dar kenanm hudutlar.
Durumu: Epeyce büyük olan kilim maalesef çok harap bir durumdad~r. Zeminde ve bordürlerde pekçok delik, y~rt~k ve sökükler
vard~r. Genellikle mavi ve sar~~tonlann hakim oldu~u renkler parlak
ve canl~d~r. K~rm~z~~ve ye~il renkli dolgularla ahenkli bir uyum
sa~lanm~~t~r.
IV. Kilim (Resim 13) Envanter no. A-328
Boyutlar~ : Genel kilim 557 x 416 cm, yaln~z zemin 443 x338 cm.
Bordür üç k~s~m, esas bordür 30 cm, iç dar bordür 14 cm, d~~~dar
bordür 15 cm, En d~~ta ~~o cm kahverengi ve beyaz renkte iki ~erit
vard~r.
Argaç: Beyaz ve kahverengi iki yün iplikten (z) büklumlüdür.
Oldukça kaba bir yün kullan~lm~~.
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Ar~~lar yünden olup aç~k ve koyu sar~, ye~il, aç~k ve koyu mavi,
k~rm~z~~renktedirler.
Zemin: (Resim 14) Koyu mavi renkte zemin üzerinde, enine
alt~, boyuna sekiz tane gayet iri di~li hançer yapraklar~n~n diagonal
olarak s~ralanmas~ndan meydana gelmi~~bir örnek sonsuza uzanmaktad~r. Yapraklar koyu sar~, aç~k mavi ve beyaz renktedir. Etraflar~, beyaz, aç~k ve koyu sar~~renklerle konturludur. Içlerinde
ye~il bir dal üzerinde üç küçük rozet dolgu motifi olarak s~ ralanm~~t~r.
~ri yapraklann uçlar~ndan a~a~~~do~ru k~vr~lm~~~daha küçük bir
yaprak ç~kar. Sar~~ yapraktan ç~kan mavi, mavi yapraktan ç~kan
beyaz renkte, beyaz yapraktan ç~kan mavi renkte olan bu küçük
yapraklar~n içinde de ye~il saplar üzerinde, k~rm~z~, sar~~renkte dolgulu birer lâle yer al~r. Yapra~m ucundan da yukar~~do~ru k~vr~lm~~~
ikinci küçük bir lâle ç~kar. Büyük hançer yapraklar~, üstlerinden
ç~kan k~sa bir sapla bir üst s~radaki iri yaprakla diagonal olarak
b~rle~irler. Yapraklann aras~ndaki zemin bo~luklar~, ye~il, sar~, k~rm~z~~ parçal~~soyut ~ekillerle dolgulanm~~t~r.
Bordür: Üç k~s~md~r. Esas bordürde sar~~zemin üstüne mavi ve
beyaz dilimli rozetlerin üç s~ra üzerinde alternatif s~ralanmas~~görülür (Resim 15). Dar bordürlerden içtekinde aç~k kahverengi ve
beyaz renkte üç yuvarlak dilimli palmetler iç içe uzan~r. içlerinde
ye~il ve mavi dolgular vard~r. D~~taki dar bordürde de ye~il ve koyu
sar~~renkte üç sivri di~li palmetler s~ralanm~~t~r. Içlerinde beyaz
dolgular vard~r. Kilimin yaln~z iki uzun kenar~nda bu palmetler
aç~lm~~~bir lotusa benziyor.
Durumu: Kilimin dokusu oldukça kaba ve sert bir yünden yap~lm~~~olmakla beraber çok a~mm~~t~r. Birçok büyük y~rt~k ve delikler
vard~ r. Renkleri parlak ve ahenkli bir dolgulama gösterir.
V. Kilim (Resim 16) Envanter no. A-126:
Boyutlar~ : Takribi olarak 4.90 X290 cm. Bordür üç k~s~md~r.
Esas bordür 18 cm, iç dar bordür 13 cm, d~~~dar bordür 8 cm, en
d~~taki mavi ~erit 5 cm dir.
Argaç: Beyaz renkte çift (z) büklümlü yündür.
Örne~i veren ar~~~iplikleri (z) büklümlü yün olup, aç~k ve koyu
mavi, sar~, ye~il, beyaz renktedir.
Zemin: Koyu mavi renkte zemin üzerine, aç~k ve koyu sar~~
dolgulu iri palmetler kayd~r~lm~~~eksenler üzerinde sonsuza do~ru
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s~ralanm~~t~r (Resim 17). Birinin etraf~~ beyaz, di~erinin koyu sar~~
konturludur. Ortalar~na ye~il bir sap üzerinde, mavi, aç~k ve koyu
sar~~renkte lale ve gül tomurcuklann~~ ta~~yan bir buket yerle~tirilmi~tir. Buketteki laleler hep ayn~~yöne luvr~lm~~t~r. Palmetlerin etraf~nda çerçeve yapan sivri di~li d~~~yapraklar~nda ye~il bir dal üzerinde koyu ve aç~k mavi renkte gül tomurcuklan s~ralanm~~t~r (Resim 18). Çok büyük olmas~~gereken kilimde enine dört tam, bir yar~m
palmet s~ralanmaktad~r. Kuma~~desenlerinde görülen örneklerin
benzeridir.
Bordür: Uç k~s~md~r. Esas bordürde ye~il zemin üzerine, beyaz
renkte üç sivri dilimli palmetler, alttan yuvarlak bir benek ta~~yan
sapla birle~tirilmi~ lerdir (Resim 19). Içlerinde sar~~renkte birer dolgu
vard~r. Birle~tirici saplar~n dilim yapan bo~lu~unda koyu mavi bir
dolgu vard~r. Içteki dar bordürde sar~~ve beyaz renkte yuvarlak
dilimli palmetlerin iç içe girmesinden meydana gelmi~~bir ~erit vard~r.
D~~taki dar bordürde ise aç~k ve koyu sar~~alt~genler s~ralanm~~t~r.
En d~~ta koyu mavi bir ~erit uzan~yor.
Durumu: Çok büyük oldu~u anla~~lan kilim maalesef çok harap
bir durumdad~ r. Zemin ve bordürde birçok büyük delikler, y~ rt~k
ve noksanlar vard~ r. Fakat renkleri parlak ve canl~d~r. Aç~k ve koyu
sar~~ile mavinin hâkim oldu~u iri desenlerin çok etkileyici bir görünümü vard~r.
~~~
Konumuz olan kilimler, bitkisel motifli örneklerinden dolay~,
geometrik desenli kilimlerden ayr~~ bir grup te~kil ederler. Halk sanat~na ba~lad~~~m~z Anadolu kilimlerinden ayr~lan bir üslûplan
vard~r. Bu gruba giren kilimler, 17. yüzy~lda en parlak devrine ula~an naturalist bir üslis~bun hâkim oldu~u Osmanl~~saray sanat~na
ba~lamrlar. Osmanl~~saray sanat~n~n üsltip bütünlü~ü içinde yer
al~rlar. Benzerlerine devrin çini, keramik, hal~, kuma~, tezhip, kalemi~i gibi di~er sanatlar~nda rastlanan lale, karanfil, sümbül, nar,
han.çer yapraklar~~ ve k~vr~k dal gibi motifler kilim tekni~inde de
ba~ar~l~~bir ~ekilde kullan~lm~~t~r.
Türk çiçe~i ad~~verilen bu çiçekler tabiattakine oldukça yak~n
bir naturalizmle verilmi~lerdir. Naturalist olmayan renkler ve çizgiler
deseni zenginle~tirmi~tir. Bu zenginlik Osmanl~~saray sanat~n~n na-
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turalist üslübuna ba~l~~bütün eserlerde bir üslüp bütünlü~ü sa~lar.
Bu üslübun verisi olan di~er eserlerle görülen motif benzerli~i kilimlerin. Türk Tekstil sanat~ndaki özel yerini tayin eder. ~üphesiz en yak~n
benzerleri Osmanl~~ Saray Hal~lar~~ ve kuma~lard~r. Madalyonlu
kilimlerdeki kompozisyon özelli~i Osmanl~~saray hal~lar~ndaki madalyon düzenini hat~rlat~r. Birinci kilimde orta eksen üzerinde üç
madalyon.un s~raland~~~~anla~~lmaktad~r. Zemindeki motifler bu
madalyonlar~n etrar~nda simetrik bir düzene göre s~ralanm~~t~r. Madalyonlar~n esas unsur olarak belirmesine ra~men, üst üste sonsuza
do~ru s~ralanmalar~~Türk hal~~ sanat~n~n bir özelli~idir. Di~er iki
madalyonlu kilimde ise zeminin tam ortas~ nda tek bir madalyon
bulunmakla beraber, baklava ~emas~na göre sonsuza do~ru s~ralanm~~~
olan esas zemin örne~i, madalyonun alt~nda da devam edecek ~ekilde
uzanmaktad~r. Madalyon, sonsuza do~ru devam eden bu zeminin
tam ortas~na yap~~t~r~lm~~~gibi duran tati bir motif olmaktad~r. Bu
da Osmanl~~ saray hal~lar~n~n en belirgin kompozisyon özelli~idir 3.
Ayr~ca Türk ve ~slam Eserleri Müzesi'ndeki 869 env. no.lu bir U~ak
hal~s~nda benzer bir madalyon çerçevesi ve kartu~lu bir bordür vard~r
(Resim 20-20a).
K~sa saplarla diagon.al ba~lanm~~~sivri di~li iri k~vr~k hançer
yaprakl~~kilimin kompozisyonu da devrin kuma~~ve çini süslemelerinde görülür. Yapraklar~ n içinin lale gibi naturalist motiflerle
dolgulanmas~~benzer özelliklerdir.
Içlerinde Türk buketi denilen lale, gül gibi çiçek demetlerini
ta~~yan iri palmetlerin sonsuza s~raland~~~~kilim ise gene Türk kuma~~
ve çinilerinde s~k görülen, sevilen bir kompozisyonu ta~~r. Konya
Mevlana Müzesi'nde bulunan ve ayn~~gruba giren, daha evvel tan~tt~~~m~z bir kilimde benzer demet dolgular vard~ r. Keza Konya
Mevlana Müzesi'ndeki çatma-kadife kuma~ta da hat~rlat~c~~detaylar
bulunur 4.
Lizbon Gülbenkyan koleksiyonunda bulunan bir kuma~ta ayn~~
dolgulu palmetlerin sonsuza do~ru s~raland~~~~benzer bir kompozisyon görülmektedir 5 (Resim 21).
3
4

~. Yetkin, Türk Hali Sanat~ , Istanbul, 1974, s. 104-128.
~. Yetkin, ad~~geçen makale, Belleten, cilt XXXV, say~~138, res. ~ , res. 5.

E. Kühnel, nxteis, L'Art de l'Orient Islamique, Collection de la Fondation
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1963, 95-97
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Kilimlerin bordürleri de dikkati çeken bir üslûp birli~i gösterirler. Birinci kilimin esas bordüründe görülen kartu~lu kompozisyona
Osmanl~~saray haklar~nda, çini ve tezhiplerin bordürlerinde rastlan~r. Hatta kuma~larda da kullan~ld~~~~baz~~minyatürlerde görülen
kaftan desenlerinden anla~~l~r. özellikle birkaç nüshas~~olan K~y5.fet
el insWye fi ~emil el-Osm.niye adl~~yazmadaki minyatürlerde
Osmanl~~sultanlann~n kaftanlanmn devrin kuma~lar~n~~aksettiren
böyle desenlerle süslü oldu~u görülmektedir 6.
Özellikle ilginç benzer bir örnek Topkap~~Saray~'nda bulunan ve
renkli deri aplikasyonla yap~lm~~~bir nihalenin ortas~ndaki madalyonu
çevreleyen bordürde kar~~m~za ç~kar (Resim 22). Ayn~~bordürün
benzeri, yün aplike olarak yap~lm~~~ve 17. yüzy~la ait bir seccadenin
bordüründe de görülür 7.
Kilirr~lerin dar bordürlerinde görülen yuvarlak ve sivri dilimli
palmet s~ralar~~da ortak özellikleridir. Birkaç kilimde gördü~ümüz
sadece k~sa kenarlar~~hudutlayan iri palmet dizilerinin bulunmas~,
di~er Anadolu kilimlerinin de bir özelli~idir. Ayn~~bordür ~ekilleri
çinilerde ve kuma~larda da (Resim 23-24) vard~r. ileride yap~lacak
ara~t~rmalarla naturalist motifli bu kilimlere benzer yeni örnekler
bulmak mümkündür. Bu kilimlerin benzerlerine yabanc~~müzelerde
de rastlanmaktad~r. Hannover'da Kestner-Museum'da bulunan madalyonlu bir kilimde dikkati çeken benzerlikler vard~r. Kilimin ortas~ndaki madalyon tamir sonucu oval bir form almakla beraber,
iç dolgusu ve çevresi tan~d~~~m~z kilimlerin madalyonlar~na benzemektedir. Bordür de tamir sonucu farkl~~desenleri havi parçalar~n
bir araya dikilmesiyle bozulmu~tur. Ancak gerek zemindeki dik
saplar üzerindeki çiçek demetleri, gerekse bordürlerdeki çiçek ve vazo
~ekilleri 18. yüzy~l Türk i~lemelerinde görülen desenleri haddam(Resim 25). Kilimin genel kompozisyonunda daha geç bir üslûbun
donuklu~u hissedilir. Kilim Balkan i~i olarak ve 19. yüzy~l ba~~na
tarihlendirilmi~tir 8 .
'3 O. Süslü, "Topkap~~Saray~~ve Türk ve ~slam Eserleri Müzelerinde bulunan
XVI. Yüzy~la ait Osmanl~~Minyatürlerindeki Kuma~~Desenlerinin Incelenmesi",
Sanat Tarihi Y~ll~~~~VI, Istanbul, 1975, s. 125, Desen 17, res. 18.
7 E. Petrasch, Die Türkenbeute, Karlsruhe, 1970, res. 49. Türk i~lemelerinde
görülen benzer naturalist motifler için, M. Gönül, Türk Eli~leri Sanat~~(XVI.XIX. Yüzy~l), Ankara, 1975. Türkiye I~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~~Sanat Dizisi 13.
8 K.-H. Erdmann, Orientteppiche
Jahrhundert, Bildkataloge des
Kestner-Muse~uns, Ha~anover, 1966, s. 37, res. 28. Kilimin sadece bir k~sa taraf~nda
e~it olmayan büyüklükteki kö~e madalyonlaruun kal~nt~s~~görülmektedir.
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Di~er bir kilim de Berlin Dahlem Museumda Islam eserleri k~sm~n~n deposunda bulunmaktad~r. Zemin ve bordüründeki çiçek
desenlerinde gene 18. yüzy~l Türk i~lemelerini hat~rlatan bir görünü~~
vard~r. Kilim 19. yüzy~la tarihlenmekte ve gene Balkanlar'da, Besarabya i~i olarak kabul edilmektedir (Resim 26).
Bu iki örnekten anla~~laca~~~gibi bu tür kilimlerin Balkanlar
üzerine de uzanan bir etkisi olmu~tur. Çünkü, bugün dahi birçok
Balkan memleketlerinin kilimlerinde Türk halk sanat~n~n kilim desenleri ya~at~lmaktad~r.

Naturalist çiçek motifli kilimlerden, ara~t~ rmalarla yeni örnekler
bulmak mümkündür. Yeni buluntular, bu yeni grubu daha da çe~itlendirecek ve Türk kilim sanat~n' zenginle~tirecektir.
Türk kilim sanat~nda Osmanl~~saray sanat~~üslübuna ba~hyarak
tan~tt~~~m~z bu yeni grubun epeyce zengin birkaç çe~idinin birden,
Divri~i Ulu Camiinde bulunmas~~dikkat çekicidir. Sivas ve yöresi
Türk halk sanat~n~n en zengin kilim örneklerinin bulundu~u bir
bölgedir. Ananevi kilim tekni~inin yepyeni bir desen anlay~~~na bu
kadar ba~ar~l~~uygulanmas~n~n nedeni ustalar~n bu tekni~e hâkimiyetidir. Belki de saray nakka~han.esinde, nakka~lar taraf~ndan
haz~rlanan desenler, buraya gönderilmi~~ve bölgenin mahir ustalar~~
taraf~ndan dokunmu~tur. Günümüze kalan bu bir k~sm~~da, Divri~i
Ulu Cami'inin muhte~em mekân~n~~ as~rlardan beri süslemektedir.
Bugün bu caminin, bir müzenin en de~erli eserleri olarak te~hir
edilmeye lay~k hah ve kilimleri toplanarak muhafaza alt~na al~nm~~t~r. Dile~imiz, bu eserlerin aç~lacak bir müzede, bir an önce de~erlendirilmesidir 10.
9 Kilim 1.1 o x 3.20 m. ebad~ nda olup tamamen yündendir. Envanter no.
I.45/59. Bu resmi bana yollamak ve ne~ retmeme müsaade etmek lütfunda bulunan
Berlin-Dahlem, Museum für Islamische Kunst yetkililerine te~ekkür ederim.
1° Vak~flar Genel Müdürlü~ünce, bu carnideki tarihi de~erleri olan hah ve
kilimleri tespit etmek için yollanan, uzmanlar~ndan Say~n Bayan Belk~s Acar'~n
bu kilimleri seçimindeki ba~ar~s~n~~takdirle anmak isterim.
Divri~i Ulu Camiindeki hah ve kilimlerin, Divri~i halk~n~n hakl~~iste~ine
uyularak, Divri~i'de aç~lacak bir müzede te~hir edilmesi yolunda çal~~ma ve haz~rl~klar ilerlemektedir. Bu camide bulunan, konumuzu te~kil eden alt~~kilim torbalar
içinde muhafaza edilmektedir. Ancak kilimler çok harap bir haldedir. Bir tanesi

