TÜRK KILIM SANATINDA YEN/ BIR GURUP

SARAY K~L ~MLER~~
Doç. Dr. ~ERARE YETKIN
Türk hah sanat~n~n yan~ nda Türk kilimleri de kendilerine has
teknik, renk ve motifleriyle ayr~~bir sanat kolu olarak belirirler.
Genellikle günlük ihtiyaçlar için kullan~lan, köylüler ve a~iretler
taraf~ ndan dokunan kilimler, Türk Halk sanat~n~ n en renkli ve en
zengin örnekleridir. Bunlar köy, a~ iret, aile ve bazan da sahip olduklar~~motiflerden birinin ad~n~~ ta~~rlar. Anadolu kilimleri Türkmen,
Yürük, Kürt gibi genel bir ~ekilde adland~r~larak s~n~flara ayr~ld~~~~
gibi, dokunduklar~~yerlere ve a~ iretlere göre adland~r~lanlar~~da vard~r.
Manisa - E~me, Silifke - Kayaba~~, Konya - Karaman - Iskip-ObrukKarasu, Afyon - Emirda~~- Dask~r~, Sivas - ~ark~~la, Kayseri - P~narba~~Bünyan ve Av~ar (Köyleri), Malatya - Diri~an (a~iret), Antep - Kirkitli
(a~iret), Çemi~kezek-~avak (a~iret), Eski~ehir-Sivrihisar, Van-Beritan
(a~iret)gibi. Bu bölgelerde dokunan kilimler ayr~ca motiflerinin ve renklerinin zenginli~i ile de baz~~ adlar al~rlar, sand~kl~, ku~lu, yedida~~
çiçe~i gibi. Bazan ayn~~motifler ba~ka ba~ka bölgelerde aynen tekrarlan~r. Fakat bu motifler ba~ka isimlerle adland~r~l~r. Bazan da
ayn~~ismi ta~~yan de~i~ik motiflere rastlan~r. Türkmenler dokuduklar~~
kilimlere kendi damgalar~ndan örnekler de katarlar. Bu yüzden
Türk kilimlerinde bir s~n~fland~ rma yapmak çok zordur. Bunlar
üzerinde henüz bütün mahalli özelliklerini belirten bir inceleme
yap~lmam~~t~ r. Bu incelemeler çok uzun zaman isteyen bir ara~t~rma
ve derleme sonucu olabilir 1. Anadolu kilimleri çe~itli bölgelere ayr~ lmakla beraber hepsinde ortak olan özellik tekstil karakterinin
kuvvetle belirdi~i geometrik desenlerdir. Kilim tekni~i ile en uygun
~ekilde bu geometrik örneklere ba~l~~ kal~nm~~t~r. Öyle ki baz~~Anadolu kilimlerinde görülen nebati motifler, hattâ insan ve hayvan
figürleri dahi kuvvetli bir stilizasyonla sadele~mi~~geometrik hatlar
içinde verilmi~tir. Örnekler ve renkler, kilimi dokuyan~n ya~ant~s~yla
K. özbel, El Sanatlar~~ IX, Anadolu Kilimleri, K~lavuz Kitaplar~~XIX, Ankara.
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renklenir ve ~ekillenir. Böylece Anadolu kilimleri, Türk halk sanat~nda tamamen sübjektif bir stilizasyona u~rat~larak yarat~lan geometrik desenleri ile zenginle~ir ve çe~itlenir. Bu yüzden Anadolu
kilimlerini tarihlendirmek ve isimlendirmek zordur. Günlük ihtiyaçlar
için kullan~ld~~~ndan elde kalan kilimlerin en eskileri bir yüzy~ldan
geriye gitmez. Fakat bütün zenginlikleri ve çe~itlilikleri içinde ananevi geometrik desenleri devam ettirdi~i için genel bir hükme var~labilir. Bu zenginlik ve çe~itlilik, Türk halk sanat~n~n en özlü bir
~ekilde belirdi~i saf renk ve geometrik desenli kilimlerde yüzy~llardan
beri ya~amaktad~r. Öyle ki dünyan~n en eski Türk dü~ümlü hal~lar~~
say~lan 13. yüzy~l Selçuklu hahlar~ndaki karakteristik geometrik
motifler, bugün dahi Anadolu'da dokunan kilimleri süslemektedir.
Türk halk sanat~n~n en zengin örnekleri olan bu kilimlerin
yan~nda bir Türk kilim grubu daha vard~r ki halk sanat~n~n d~~~nda
kahr. Bu kilimlerin Türk tekstil sanat~nda özel bir yeri vard~r ve ilk
defa ortaya konulmaktad~r. Biz burada bunlar~n önce ba~l~ca örneklerini tan~tacak 2, yaz~m~z~n ikinci k~sm~nda ise bu eserlerin sanat
tarihi bak~m~ndan de~erlerini ortaya koyma~a çal~~aca~~z.
1.
I. Kilim (Resim 1) :
Kilim Bey~ehir'de E~refo~lu camiinde bulunmu~~olup, Konya
Mevlana müzesine getirilmi~tir 3. Birçok y~rt~k ve deliklerle, a~~nm~~~
yerleri olan kilim, müzede bir camekan içinde muhafaza ve te~hir
edilmektedir. Müze envanter No. 857, s~ra No.su 289 dur.
16. yüzy~l sonu 17. yüzy~l ba~~na ait bir Türk kilimidir. 2.05
X 1.28 ölçüsündedir. Kilim dokuma tekni~inde olup çözgü iplikleri,
iki kat, çift, ince tabii renk beyaz yünden büklümlüdür. Deseni
Bu konuya ilk olarak ~u yaz~m~zda temas etmi~tik: ~. Yetkin, Zwei Türkische
Kilims, Beitrüge zur Kunstgeschichte Asiens (In Memoriam E. Diez), Istanbul 1963, S.
182-192. Makalenin önemli bir k~sm~~buradan al~nm~~t~r. Daha sonra ayn~~gruba
sokulan iki kilim daha bulmam~z bu ilk makaleyi geni~letmek lüzumunu duyurmu~tur.
3 R. M. Riefstahl, Primitive rugs of the "Konya type in the Mosque of Beyshehir,
The Art Bulletin, XIII (1931) s. 176 v.d. Res. 1 o. Kilim ilk defa bu makalede
tan~t~lm~~~ve Üsküdar kadifeleri ile olan benzerli~ine i~aret edilmi~tir. Ancak o
zamana kadar bilinen tek örnek olan bu parçan~n orijinine karar vermenin mümkün olam~yaca~~n~~yazmaktad~r.
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meydana getiren iplikler de ayn~~cins renkli yünden olup çok s~k~~
bir dokunu~u vard~r. Koyu ve aç~k mavi ile samanl beyaz renk kullan~lm~~t~ r. Renkler canl~~ve parlakt~ r. Zemin 1.62 m. dir. Samani
beyaz renkte zemin üstüne koyu mavi renkte ~eritlerle alt~gene benzeyen sivri ovallere bölünme esas ~emay~~verir. Içindeki örnekler
naturalist olup sonsuzluk prensibine göre ve dik bir yönde yerle~tirilmi~ tir. Ovalleri meydana getiren koyu mavi ~eritlerin içinde
aç~ k mavi ve samanl beyaz renkte çift yapraklar alternatif olarak
s~ralanm~~t~ r. Ovalleri takip edecek ~ekilde, ayn~~yöne do~ru uzan~rlar.
Bir baklava ~emas~~veren koyu mavi ~eritlerin meydana getirdi~i
ovallerin içinde ise samani beyaz zemin üstüne aç~k mavi renkte,
sivri dilimli çok iri bir yaprak (Palmet) dik bir istikamette yerle~tirilmi~tir. Her baklavan~ n içindeki yaprak aym yönde olup etraflar~~
koyu mavi ile konturlanm~~t~r. Alttan, sa~a ve sola ç~kan iki ince
sapla baklava ~emas~~veren bantlara ba~lan~ rlar. Iri yapraklar~n
içinde iki sap~n baklava ~eklinde meydana getirdi~i bir çerçeve etrafinda bir demet halinde birle~mi~~lale ve karanfiller alternatif
olarak s~ralan~rlar. Koyu mavi ve samanl beyaz renkte olan bu çiçekler ayr~ca küçük sivri yaprakc~klarla zenginle~tirilmi~ tir. Demetin
ortas~ nda bir rozet bulunmaktad~ r. Zeminin bordür tarafindan
kesildi~i yerde dolgu yapan iri yapraklarm ba~lang~c~~di~erlerinden
farkl~~olup, tek sivri dilimlidir. Bordür 0.43 m. olup çift bordür hissini
vermektedir. Zeminin bordürle kesildi~i yerdeki k~s~mda samanl
beyaz ve koyu mavi renkte üç dilimli palmetlerin kar~~hkh kesi~mesinden meydana gelmi~~bir mazgal motifi vard~ r. Palmetler yuvarlak dilimlidir. Bunun üstünde birer küçük benekle süslü olan
ve kö~eli sapla ayn~~istikamette birle~mi~~üç sivri dilimli saman1 beyaz
renkte palmetler s~ralanm~~t~r. Daha üstte 4 cm. lik düz bir ~erit
uzan~r.
II. Kilim (Resim 2) :
Kilim Divri~i Ulu camiinde bulunmaktad~r. Fakat Ulu cami
tamir edildi~i için içinde bulunan bütün hal~lar toplanm~~, denk
yap~larak mühürlenmi~~ve ba~ka bir camide muhafaza alt~na al~nm~~t~r. 1961 y~l~~Eylül ay~nda Divri~i'ye yapt~~~m~z bir inceleme gezisi
s~ras~nda bu hah denkleri aç~lm~~~ve hal~lar tetkik edilmi~tir. Çok
de~erli olan bu kilim parças~~bu denklerden biri içinde saklanmaktad~r (Desen ~~).
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16. yüzy~l sonu 17. yüzy~l ba~~ na ait Türk kilimidir. Kilim çok
harap oldu~u için tam ölçüsü verilemiyor. Takriben 0.85 x 1.15
m. ebad~ndad~ r. Kilim dokumas~~tekni~inde olup, çözgü iplikleri
beyaz renkte çift büklümlü ince yündür. Deseni meydana getiren
iplikler ayn~~karakterde renkli yündür. Koyu ve aç~k mavi, koyu
sar~, k~rm~z~, ye~il, beyaz olarak yedi renk kullan~lm~~t~r. Renkler
çok canl~~ve parlakt~ r. Kilim çok harap bir haldedir. Gayet az bir
k~sm~~kalm~~t~r. Tamamen naturalist olarak motiflerin kilim tekni~inde verili~i çok ba~ar~l~d~ r. Kilirnin çok küçük bir parça halinde
kalmas~~ve bir benzerinin daha olmamas~~yüzünden esas kompozisyonunu tayin etmek zorla~maktad~ r. Ancak görülebilen motiflere
göre tahmini bir ~ ema çizilebiliyor. Iki husus üzerinde durulabilir.
Birinciye göre, kilimlerin bir özelli~i olarak örnek enine uzanan
~eritlerden meydana gelmi~ tir. Fakat bu kilim bilhassa enteresan
olan bir örnek birli~ine sahiptir. Esas örne~i veren ~eritleri, zemin
örne~i ve bordür örne~i olarak iki k~s~ mda inceleyebiliriz. Böylece
en alttaki çok küçük bir k~s~ m zemin örne~ini ta~~r. Burada küçük
palmetler, rozet ve sivri yaprakh dallarla çevrelenmi~~bir madalyonun çok az bir parças~~görülmektedir ki bu tipik bir zemin motifidir.
Üst los~mdaki ~eritlerde s~ ralanan motifler ise tipik birer bordür
örne~idir. Bu sebepten kilimin esas deseni, zemin örne~i ve çerçeve
örne~i olarak incelenebilir. Buna göre zemin koyu mavi-ye~il renktedir. Ortada sar~~renkte bir madalyon vard~ r. Mavi, aç~k k~rm~z~,
ye~ il dolguludur. Madalyonun etrafindaki zemin bo~lu~u küçük
palmet ve rozetli k~vr~ k dal sistemini ta~~r. Ye~il bir sap üzerinde
mavi, sar~, k~rm~z~~dolgulu çiçekler vard~ r. Bu kilimin enteresan
özelli~i bordür örneklerini ta~~yan ve üst üste s~ralanan ~eritlerdir.
Bu k~s~m bir hahn~ n bordürü gibi incelenebilir. Buna göre esas bordür
koyu sar~~renktedir. Fazla geni~~olmas~~ile göze çarpar. Üzerinde
koyu mavi renkte yass~, al~nl~kl~~bir kartu~~ve gene koyu mavi renkte
sekiz yuvarlak dilimli bir kartu~, yanyana ve alternatif olarak s~ralannu~t~r. Kartu~lar k~rm~z~~renkle konturlanm~~t~r. Al~nl~kh yass~~
kartu~un içinde ye~il bir k~vr~k dal üzerinde k~rm~z~~ve beyaz dolgulu
lale ve karanfiller yer al~r. Kartu~un ortas~nda beyaz ve k~rm~z~~
renkte alt~~yaprakl~~bir rozet vard~r. Bu rozetten iki tarafa do~ru
ç~kan k~vr~ k dallar birer daire meydana getiriyor. Bu ye~il dallar
üzerinde ters istikamette dönü~~yapan iki küçük yaprak ile, sar~~olup,
k~rm~z~, beyaz dolgulu karanfil ve lale yer al~yor. Yuvarlak dilimli
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kartu~un ortas~nda ise sar~~ dolgulu k~rm~z~~bir rozet vard~r. Etraf~~
ye~il bir ~eritle çevrilmi~tir. Bundan radyal bir ~ekilde, aç~k mavi
renkte sümbül ve ortas~~ k~rm~z~~benekli beyaz rozetler alternatif
olarak ç~kmaktad~r. Kartu~larm aras~nda kalan zemin bo~lu~u,
al~nl~kl~~kartu~tan iki tarafa dogru ç~kan koyu ye~il bir 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 geni~~bordür iki taraftan ayn~~
geni~likte olan tali bordürlerle çevrilmi~ tir. Zemine do~ru olan içtekinde beyaz ve k~rm~z~~üç yuvarlak dilimli palmetlerin iç içe girmesinden meydana gelen bir mazgal motifi vard~r. D~~taki tali bordür
de ayn~~olup renkler koyu ve aç~k sar~d~r. En d~~ta çok geni~~bir d~~~
bordür ~eridi uzanmaktad~r. Koyu mavi zemin üzerine, koyu sar~~
renkte üç sivri dilimli palmetin a~a~~~ve yukar~~olarak iki s~ral~~ dizilmesinden meydana gelmi~~iri bir mazgal motifidir. K~rm~z~~ve aç~k
mavi dolgularla zenginle~tirilmi~~olan palmetler a~a~~~ve yukar~~
do~ru gelmek üzere alternatif olarak yerle~tirilmi~tir. Aradaki sivri
dilimler birer sar~~yuvarlakla süslenmi~tir. Bu çok geni~~mazgal
motifli ~eridin bulunmas~~kilimin genel ~emas~nda ikinci bir imkan~~
mümkün k~lan Buna göre kartu~~motiflerini havi esas bordür ~eridi
ve küçük mazgal motifli tali bordürler yaln~z zeminin alt~nda da
bulunmaz, fakat bir hah bordürü gibi zemini çevrelerler. Büyük
ve geni~~mazgal motifli ~erit ise yaln~z kilimin alt ve üst kenar~m
hudutlar. Bu örnekte ba~ ka kilimlerin olmamas~~ve çok küçük bir
parça halinde kalmas~~bu tahmini ~emay~~ortaya koymaktad~r.
Naturalist üslüptaki çiçek motiflerinin kilim tekni~inde ba~ar~l~~
verili~i bu parçan~n de~erini büsbütün art~rmaktad~r.
III. Kilim (Resim 3) :
1964 y~l~~Temmuz ay~nda Kütahya'ya yapt~~~m~z bir inceleme
gezisi s~ras~ nda Hisar Bey camiinde bulunmu~tur 4.
~~7. yüzy~l ba~~ na ait bir Türk kilimi. Natüralist üsltipta karanfil
motifi ile süslü olan bu kilim Kütahya'da Hisar Bey o~lu Mustafa
Bey camiinde üst mahfilde bulunmaktad~ r. Birbirinin ayn~, fakat
ebatlar~~farkl~~iki kilimdir. Kilimlerden birinin zemini, 1.27 x 5.15
4 Bu kilim 1967 y~l~nda Cambridge'de toplanan III. Milletleraras~~Türk
Sanatlar~~kongresinde taraf~m~zdan tebli~~olarak sunulmu~tur.
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m., di~eri 2.15 x 4.85 m. dir. Büyük kilimin bordürü 0.18 m., küçü~ünür~ki ise 0.15 m. dir. Her ikisinin de kompozisyonu ve renkleri
ayn~d~r. Kilimlerde çözgü iplikleri iki büklümlü beyaz yünden yap~lm~~t~r. örne~i veren dokuman~n iplikleri de yün olup, aç~k ve koyu
mavi, k~rm~z~, beyaz, sar~, ye~il renkler kullan~lm~~t~r. Kilimin zemini
koyu mavi renktedir. Üzerinde biri aç~k mavi, di~eri k~rm~z~~renkte
yelpaze ~eklinde aç~lm~~~karanfiller alternatif olarak ve kayd~nlm~~~
eksenler üzerinde s~ralanm~~t~r. Küçük kilimde her s~rada yedi tam,
bir yar~m karanfil, büyük kilimde her s~rada 13 tam, bir yar~m karanfil vard~r. Sonsuzluk prensibine göre s~ralanm~~~karanfillerden,
bir kilimde boyuna 28 s~ra, di~erinde 33 s~ra karanfil bulunmaktad~r.
K~rm~z~~karanfillerde ye~il renkte dolgular ve sap, mavi karanfilde
ise k~rm~z~~renkte dolgu ve sap görülür. Her sap~n iki taraf~na do~ru
yatay olarak ç~kan sar~~di~li yapraklar karanfil s~ralar~~aras~nda ~erit
halinde s~ralanm~~t~r. Ayr~ca karanfiller aras~na beyaz renkte çifte
kanca ~eklinde dolgu motifleri yerle~tirilmi~tir. Bordür bir tanedir.
K~rm~z~~ve beyaz üç yuvarlak dilimli palmetlerin iç içe girmesiyle
meydana gelmi~~mazgal di~i motifi görülür. Kilimde önemli olan
zemin kompozisyonudur. Kilim tekni~i ile yap~lm~~~olan karanfiller
tabiattakine oldukça yak~n bir naturalizm içinde verilmi~tir. Kilimlerin durumu gayet iyi ve sa~lam olup renkler çok parlakt~r.
IV . Kilim (Resim 4) :
Seccade Topkap~~Saray~~müzesinde 2-7644 envanter numaras~~
ile kay~tl~~bulunmaktad~r.
18. yüzy~la ait olup tamamen kilim tekni~inde yap~lm~~~bir
seccadedir. 1.65 X 1.02 m. ebad~ndad~r. Çözgü iplikleri çift büklümlü ince beyaz yündür. Deseni meydana getiren iplikler aym
karakterde olup k~rm~z~, beyaz, ye~il, san, koyu mavi renkleri havidir.
Mihrap zemini ye~il renktedir. Mihrap kemeri kademeli ve sivri
kemer ~eklinde olup, beyaz ve koyu mavi bir ~eritle konturlanm~~t~r.
Ayr~ca k~rm~z~~kancal~~bir iç ~eritle zenginle~tirilmi~tir. Mihrab~n
sivri tepeli~i beyaz renkte çift kancah bir motifle taçlanm~~t~r. Mihrab~n sivri kemerinin içinde beyaz renkte çifte kancal~~bir motif
kandil gibi sarkmaktad~r. Mihrab~n kö~e dolgulan k~rm~z~~zeminlidir. Beyaz, mavi, sar~~dolgulu küçük rozetler muntazam bir ~ekilde
s~ralanm~~~olup ince saplarla birbirine zikzakvari ba~lannu~t~r. En
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a~a~~ da dolgu motifi olarak parçal~~rozetler ve kö~eli S ler vard~r.
Seccadenin çifte bordürü vard~ r. Esas bordür 0.10 m. olup sar~~zeminlidir. Üzerinde k~rm~z~, ye~il, mavi dolgulu stilize lale ve karanfiller
alternatif olarak yerle~tirilmi~tir. Rozet ~eklinde iri bir çiçekten ç~kan
sap ikiye ayr~ lmakta ve uçlar~ nda birer sivri k~vr~ k yaprak ta~~maktad~r. Bunlar~ n meydana getirdi~i kö~ eye, bir lale ve iki küçük karanfili ta~~ yan ince bir dal yerle~tirilmi~ tir. Iki dar kenarda çiçekler, ayn~~
istikamette, iki uzun kenarda ise bir a~a~~~bir yukar~~do~ru alternatif
olarak s~ ralanmaktad~ r. Içteki talf bordür ~ eridi 0.05 cm. olup koyu
mavi üstüne k~rm~z~~ve beyaz dolgulu stilize çiçek ve üç parçal~~sivri
yapraklar ta~~r. D~~ taki tall bordür ise 0.07 cm. olup gene koyu mavi
zeminlidir. Beyaz, k~rm~z~~dolgulu ve iki taraflar~ ndan beyaz parçal~~
stilize yapraklar ç~ kan rozetler s~ralanm~~t~r. Seccadenin alt ve üst
k~sa kenar~ ndaki örnekler daha natüralist görünü~lüdür. Bordürler
ayr~ca k~rm~z~~ve beyaz ince zikzak ~eritlerle çevrelenmi~tir.

Dört örnekle tan~tma~a çal~~t~~~m~z bu kilim grubu natüralist
motifli örneklerinden dolay~~geometrik desenli kilimlerden ayr~~bir
grup te~ kil ederler. Halk sanat~ na ba~lad~~~m~ z Anadolu kilimlerinden
tamamen ayr~l~ rlar. Bunlar~n Türk sanat~ ndaki yeri bugüne kadar
belirtilmemi~ tir. Bu gruba giren kilimler, 15. yy. ortalar~ndan ba~lay~p 17. yüzy~ lda en parlak devrine ula~an natüralist bir üsk~ bun
hâkim oldu~u Osmanl~~ Saray sanat~na ba~lan~ rlar. Orneklerine,
keramik ve çinilerde oldu~u gibi, kuma~, hali ve di~er küçük sanat
dallar~ nda rastlanan lale, karanfil ve sümbül gibi motifler, kilim
örne~i olarak da kullan~lm~~t~r. Kilim tekni~inde yap~lm~~~olan bu
motifler tabiattaki benzerlerine oldukça yak~n üslûpta verilmi~tir.
Natüralist olmayan renkler ve çizgiler deseni zenginle~tirmi~tir. Bu
zenginlik Osmanl~~Saray sanat~na ba~l~~natüralist üslûpta dekorlanm~~~bütün sanat eserlerinde bir üslû'p birli~i olarak görülür.
Bütün bu hususlar natüralist motifli bu kilimlerin Türk sanat~~içindeki
yerini belirtir. Di~er sanat eserleri ile yap~ lacak bir kar~~la~t~rma
bu hususu daha iyi aç~klayacakt~r:
Resim I. deki kilimin Resim 5. deki kuma~la benzerli~i aç~kt~r.
Konya Mevlana müzesinde bulunan kuma~la, kilimin örnekleri
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detaylardaki ufak farklara ra~men ayn~~kompozisyon ~emas~~ve motiflere sahiptir. Ikisi de 16. yy. sonu veya 17. yy. ba~~na tarihlendirilirler. Bunlar~n yan~nda 16. yüzy~l sonlar~na ait Istanbul Piyale Pa~a
camiinin mihrab~~içindeki çini panolar da ayn~~~emay~~verirler (Resim 6). Ayn~~dolamah bantlar sonsuzluk prensibine uygun olarak
dik ovaller meydana getirecek ~ekilde zemini bölmü~tür. Kilim ve
kuma~ta görülen, lale, sümbül, karanfilden meydana gelmi~~ve Türk
Çiçe~i demeti ad~~verilen çiçek demetleri, daha zengin detaylarla
Osmanl~~Saray hal~lar~~diye tan~mlanan bir grup Türk hah ve seccadesinde görülür 5.
Ikinci kilim (Resim 2) Saray hal~lar~~ile daha fazla benzerlik
gösterir. Kilimden kalan çok küçük bir parçadan seçilebildi~i kadar
çok geni~~bir bordür ve zeminde sivri dilimli bir madalyon kal~nt~s~~
vard~ r. Bugüne kadar bilinen Anadolu kilim desenlerinden çok farkl~d~r. Ancak bir hah ile mukayese edilebilir. Geni~~bordür bu benzerli~i kuvvetlendirir. Al~nl~kl~~yass~~kartu~lar ve dilimli yuvarlak kartu~lar Osmanl~~saray hal~lar~nda bordür deseni olarak kullan~lm~~t~ r.
Içlerinde lale, karanfil, rozet ve sümbüller vard~ r. Zemindeki k~vr~k
dall~~rozet ve çiçekler ise saray hal~lar~nda s~k rastlanan bir zemin
desenidir. Ayr~ca Istanbul'da Mehmet A~a camiinin çini bordürlerinde de ayn~~kartu~lu ~emaya sahip bir bordür örne~i vard~r (Resim 7). Tali bordürlerdeki iç içe geçmi~~palmetlerden meydana gelmi~~di~li mazgal motifi ise s~ k rastlanan bir bordür desenidir. Konumuz olan üç kilimde de rastlanmaktad~r.
New York Metropolitan müzesindeki bir Türk kuma~~nda her
iki kilimin karakteristik desenleri toplanm~~t~ r (Resim 8). Bu kuma~~n
zemin örne~i birinci kilimin bir benzeridir. Bordürler ise ikinci
kilimin kartu~lu bordürü ile benzerlik gösterir. üçüncü kilimin deseni
ise tamamen bir kuma~~desenidir. Bunun çok benzer örne~ini ve
kompozisyon ~emas~n~~kuma~larda buluyoruz (Resim 9). Kuma~larda
görülen yelpaze ~eklinde aç~lm~~~karanfiller kilimde daha stilize edilerek verilmi~tir 6. Kilim tekni~inin bir verisi olan bu zorunlulu~a
ra~men gene de bir karanfil ~ekli muhafaza edilmi~ tir. Istanbul
3 K. Erdmann, Neuere Untersuchungen zor Frage der Kairener Teppiche, Ars Orientalis, IV (1961) Res. 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28.
8 T. Öz, Türk Kuma~~ve Kadifeleri II, Istanbul mi, S. 171, CLV-449, CVI
5817 CVII-447, CXI-443, CX-574o.
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Res. I — Konya, Mevlana müzesindeki kilim.
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Res. 5 — Konya, Mevlâna müzesindeki Çatma — kadife
kuma~.
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Res. 12 — Washington, Textile
Museum'da bulunan Ke~an'da
yap~lm~~~ ~smarlama kilim.

~. 2 .(11,- I~~~

R. 13 — Istanbul, Topkap~~ Sar ~ v~~ ~~~~~ z~~ ,inde K~y.fet
el InsnIyye fi Semn el Os~nniyye adl~~yazmadaki
minyatürlerden Sultan I. Murad.
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Türk ve Islam eserleri müzesine geçen y~l sat~n al~nm~~~bir kilimde
ise ayn~~kompozisyon görülmekle beraber, karanfiller çok daha stilize
edilmi~tir (Resim ~~o). ~~g. yüzy~l ba~lar~na tarihlendirdi~imiz bu kilimde pembe, sar~ , kahverengi anilin boya kullan~lm~~t~r. Dördüncü
kilim-seccade ile hal~-seccadeler aras~nda benzerlik daha fazlad~r.
U~ak, Lâdik ve bilhassa Gördes seccadeleri ile benzerlikler görülür
(Resim 4). Bu benzerlik Istanbul Türk ve Islam eserleri müzesinde
bulunan bir seccadenin bordüründe kuvvetle belirir (Resim ~~~ ).
Geç devir seccadelerinin Osmanl~~Saray seccadelerinden geli~mesi bu
kilim seccadenin de Osmanl~~Saray sanat~~ile ba~~nt~sm~~aç~klar.
Ayn~~naturalist motif lere baz~~Iran kilimlerinde de rastlan~r
(Resim ~~2). Türk çiçe~i ad~~ile tan~mlanan bu naturalist lale, sümbül
ve karanfiller Iran sanat eserleri üzerinde ayn~~zenginlik ve çe~itlilikte
görülmez. Halbuki Osmanl~~sanat~n~n pek çok çe~itli eseri üzerinde,
devre damgas~n~~vuran bir üslüp birli~i içinde görülür. Iran kilimleri
çok defa s~ rma ve ipek malzeme kullan~larak zenginle~tirilmesine
ra~men burada tamtt~~~m~z kilimler sadece yünden yap~lm~~t~r 8.
Keza kartu~lu bordürlerde 16.-17. yüzy~l hahlar~nda vard~ r. Fakat
içleri çok defa insan ve hayvan figürleri ve yaz~larla doludur. Bu
bak~mdan da karakteri farkl~d~r. 16-17. yüzy~l Iran dekoratif sanatlar~~
minyatür ressamlanmn çizdi~i zarif ve k~vrak desenli kompozisyonlarla zenginle~mi~tir. Ayn~~devir Osmanl~~Saray sanat~~da, Saraya
ba~l~~atölyelerde saray nakka~lan taraf~ndan çizilen örneklere göre
meydana gelmi~tir 9. Fakat Iran örneklerinin fantastik-hayali zen7 K. Erdmann, Der Orientalische Knüpfteppich, Tübingen 1955, Res. 91. L'Art
de L'Orient Islamigue, Collection de la Fondation Calouste Gulbenkian, Museu Nacional
de Arte Antiga, Lisboa/Maio, 1963, Res. 75. Laleler bir tomurcuk gibidir ve karanfiller daha k~vrak hatlarla verilmi~tir. Say~n C. G. Ellis, Washington, Textile Museum
da bulunan ve ~~f~o~~de Ke~an'da yap~lm~~~ipek bir kilimin resmini bana yollamak
lütfunda bulunmu~tur. Bu kilimin bordüründe de ayn~~ ~ekilde laleler var.
8 Londra, Victoria and Albert m~~seum da bulunan bir Türk seccadesi ise kilim
dokusunda olup ayr~ca gümü~~s~rma da malzeme olarak kullan~lm~~t~r. Mihrap
ni~i çifte süttmcuklarla bölümlenmi~tir. Bordüründe ise dallar üzerinde karanfiller
s~ralanmaktad~~r. S~rma ile dokunmu~~k~s~mlar~~olan baz~~Türk kilimlefine, hatta
Halk sanat~na da~lad~~~m~z geometrik desenli kilirr~lerde bile az da olsa rastlamaktay~z.
g Nakk ~hanenin yeri hakk~nda bilgiler: S. Unver, Fatih devri saray nakt~hanesi
ve Baba Nakka~~(Ist. eniv. Milli Kültür eserleri tesisi, I) ~stanbul 1958, 6. Say~n
Prof. ünver, nakka~hanenin yeri hakk~nda bir bilgi olmad~~~n~~yazm~~t~r. Halbuki
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ginligi kar~~s~nda, bazan tabiattan uzakla~an motifleri yan~nda,
Osmanli Saray sanat~ ndaki lale, sümbül, karanfil gibi motifler tabiattakine oldukça yak~ n bir naturalizm içinde verilmi~tir. Çok daha
gerçekçi görünü~leri vard~ r. Bu naturalist desenler devrin çini, keramik, kuma~, kilim, hali, tezhip, kalemi~i gibi çe~itli dekoratif sanatlannda farkl~~kompozisyon ~emalar~~ile zenginle~mi~~olarak da kullan~l~ r. ~üphesiz kullan~ lan malzemenin farkl~~olmas~~ve teknik özellikler bu naturalist motiflerin ~ekilleni~ini etkiler. Ancak bu naturalist
motiflerde görülen baz~~ naturalist olmayan unsurlar tezyini bir
duyu~un ifadesidir. ~üphesiz bir sanatkâr davran~~~~da ~ekil ve renk
anlay~~~ nda kendini belli eder. Tabiatiyle malzemeye de ba~l~~olan
bu ~ekil anlay~~~~çe~itli sanat eserleri üzerinde teknik özelliklerle de
birle~erek naturalist motifleri ~ ekillendirir. Ama gene de genel hatlar~ nda esas örne~i muhafaza eder. Ortaya ç~ kan desen bir lale, bir
karanfil, bir sümbül olarak adland~nl~r. Osmanl~~saray tislübu çe~itli
dekoratif eserlerde tam bir iisle~p birli~i gösterir. Öyle ki 16.-17.-18.
yüzy~lda tan~nm~~~nakka~larm minyatürlerindeki kaftan kuma~lar~nda
görülen lale, sümbül, karanfil gibi naturalist motifler ayn~~devrin
orijinal kuma~larmda kullan~lan desenlerdir. Topkap~~Saray~~Hazine
kitapl~g~ nda 1563 envanter numaral~~ K~yafet el insanlye fi ~email
el-cOsmaniye adl~~eserdeki minyatürlerde, Osmanl~~Sultanlann~n
kaftanlan devrin kuma~~desenleriyle süslüdür 1°. Özellikle sahifc
Evliya Çelebi me~hur eserinde bu yeri ~öyle belirtmektedir: "Aslanhanenin üst
tabakalar~~kat, kat kâgir bina hücreleridir ki cem-i nakka~an-~~üstadan kârhanede
sâkinlerdir". Evliya Çelebi, Seyal~atn~ f~ne, Istanbul 1314, I, 607. Ayr~ca Inciciyan'daki
bir kay~ t ta bunu do~rulamaktad~r. Bir kubbe ve iki yar~m kubbeli olan Arslanhanenin üst taraf~nda Nakka~hane odalar~~oldu~unu yazar. inciciyan, XVIII.
as~rda Istanbul (yay. H. Andreasyan), Istanbul 1956, 46. Prof. Dr. S. Eyice, Arslanhane denilen eski kilise ile ilgili yaz~s~nda bu hususlar~~aç~klarnaktad~r ve hakl~~
olarak Arslanhane ile Nalcka~hanenin ayn~~binada bul~mmas~nm ~üpheli oldu~unu
ve vah~i hayvanlar~n belki de ~imdiki cezaevinin yan~ndaki tonozlu hücrelerin
içine yerle~ tirilmi~~olmas~n~n daha akla yak~n oldu~una i~aret etmektedir. S. Eyice,
"Arslanhane" ve Çevresinin Arkeolojisi, Istanbul Arkeoloji Müzeleri y~ll~~~, No. 11-12,
Istanbul, 1964, s. 25-27, Res. 4-5. Ermeni yazar~~ ~nciciyan'dan ö~renildi~ine göre
ise 1802 de Nakka~hane yanm~~t~r. Nakkn~hanenin, Evliya Çelebi'deki kayda
dayanarak gene de Bâb-~~Hümayun önünde, muhtemel olarak ah~ap bir yap~~oldu~u
ve yang~n s~ras~nda yanarak ortadan kalkm~~~olaca~~~en kuvvetli ihtimaldir.
10 F. E. Karatay, Topkap~~Saray: Müzesi Kütüphanesi, Türkçe Tazmalar Katalo~u
(Topkap~~Saray~~Müzesi Yay~nlar~~No. ir) Istanbul 1961, s. 235-236, 710 H. 156271 ~~H. 1563-712 R. 1265 (Ayn~~eserin nüshalar~d~r).
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32 b de Sultan I. Murat'~n kaftan deseni konumuz olan birinci
kilimin kompozisyon ~emas~~ile benzerlik göstermesiyle de önemlidir
(Resim 13). Ayr~ca devrin birçok çini kaplamalar~nda da kuma~~
desenlerinin kompozisyonlar~~tekrarlanm~~t~r. Istanbul Rüstem Pa~a
camiinin zengin çinileri buna en aç~k örnektir. Ayn~~motiflerle çok
çe~itli kompozisyonlar yaratmak ve gene de üslüp birli~ini muhafaza
etmek Osmanl~~sanat~n~n bir özelli~idir. Böylece çe~itli sanat eserleri
üzerinde Osmanl~~Saray sanat~, islâm sanat~~ içinde Türk sanat~m
bir kat daha zenginle~tiren, yarat~c~~kudreti büyük bir sanat olarak
devrin üslübunu bir bütün olarak belirtir. Bu sanat~n yan~nda halk
sanat~na ba~l~yaca~~m~z eserler ve bunlar~n içinde bilhassa kilimler
ya~amakta devam etmi~tir. Öyle ki klâsik Osmanl~~Saray sanat~~
imparatorlu~un zapflamas~yla oranl~~olarak gerilemi~~ve Avrupadan
gelen etkilerle kar~~arak erimi~~olmas~na ra~men, halk sanat~n~n
en önemli grubu olan kilimler saf renk ve geometrik desenleri ile
hayatiyetini muhafaza etmi~ tir. Eski ve gür bir kaynaktan beslenmesi
ve daima sa~lam ananevi motifleri tekrarlamas~~bu süreklili~i sa~lam~~t~r. Buna kar~~l~k burada tan~tt~~~m~z kilimler devrini tamamlam~~~olan Osmanl~~Saray sanat~na ba~lad~~~m~z naturalist motifli
kilimlerdir. Türk kilim sanat~n~~zenginle~tiren ayr~~bir grup olarak
de~erlenirler

II Divri~i Ulu camii ve Kütahya Hisar Bey camiinde bulunan iki kilimin
bir müzeye al~narak muhafaza ve te~hir edilmesi gereklidir. Ilerde yap~lacak ara~t~rmalarla ayn~~üslüpta yeni kilimlerin de bulunmas~~mümkündür. Böylece bu kilim
grubunun da çe~itlerini tespit etmek kolayla~acakt~ r.

