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ÖZET :

SUMMARY :

Giriþ: Ýnsanýn var oluþuyla baþlayan ve geliþen
motif, desen ve formlarla örülü simgesel dil Anadolu
insanýnýn sesi, müjdecisi, sýrdaþý olmuþtur. Bu
simgesel dil özellikle; Anadolu düz dokuma
yaygýlarý, halý motif ve desenlerinde dikkat çekicidir.
Çalýþmamýzda; Anadolu halý ve düz dokuma
yaygýlarýnda kullanýlan çocuk motifleri detaylarý
ile incelenmektedir.

Child Motifs in Anatolia Turkish Carpets and
Simple Weaving Ground Clothes

Materyal ve Method: Çocuk motifleri, konu ile
iliþkili çeþitli yazarlarýn derleme, makale, kitap ve
k a t a l o g l a r ý n d a n a r a þ t ý r ý l m ý þ t ý r.
Bulgular: Duygu ve sembollerle yüklü olan
desenlerde kýz ve erkek çocuk motifleri stilize
çizgilerle betimlenirken, her yöre kendine özgü
re n k , d e s e n v e m o t i f l e r k u l l a n m ý þ t ý r.
Tartýþma: Kadýn, tabiat ve yaþadýðý hayat ile ilgili
her þeyi ilmek ilmek iþler tezgâhýnda. Her motifte
bir aþk, her motifte bir ayrýlýk, nefret, dilek, yalvarýþ
ya da konumuz olan çocuk motiflerinin betimlediði
gibi çocuk özleminin ya da çocuðun kaybýndan
duyulan derin üzüntünün izleri vardýr.
Anadolunun kitaplarý kabul edilen dokumalar,
bulunduðu çað ya da bölge ile sýnýrlý kalmamýþ,
dünyanýn sayýlý müze, saray ve seçkin mekânlarýnda
meraklýlarýna hala sessiz bir dille hikâyelerini
anlatmaya devam etmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Halý, Düz Dokuma Yaygýlar,
Çocuk Figürleri

Introduction: The symbolic language, woven with
motifs, patterns and forms have started with the
existence of human being and has been the voice,
forerunner and confidant of Anatolian people. This
symbolic language is especially significant in
Anatolian simple weaving ground clothes, carpet
motifs and patterns. In our study the child motifs
used in Anatolian carpets and simple weaving
ground clothes were analyzed in detailed.
Material and Methods: Child motifs were studied
from the collections, articles, books and catalogues
of various related authors.
Findings: In patterns which were shaped with
emotions and symbols, girl and boy child motifs
were described with stylized lines. Each region
used its peculiar colors, patterns and motifs.
Discussion: In their carpet loom, the women weave
every single thing they experience with the nature
and with her life. Each motif describes a love,
separation, hatred, desire, appeal or a child, which
is our subject matter. These motifs also reflect a
dream or a deep sorrow for the loss of a child.
The weavings are considered to be the books of
Anatolia. These weavings are not bounded with
the era or area they belong to; they continue to
tell their stories with a silent language to their
fans in respectable museums, palaces and elite
places of the world.
Key words: Rug, Smooth Weaving Rugs, The Child
Motives

GÝRÝÞ
Anadolu insaný duygu, düþünce, özlem,
beklenti ve temennilerini anlatmakta simgesel

bir dil kullanmýþtýr. Ýnsanýn var oluþuyla
baþlayan ve geliþen motif, desen ve formlarla
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örülü simgesel dil Anadolu insanýnýn sesi,
müjdecisi, sýrdaþý olmuþtur. Bu simgesel dil
özellikle; Anadolu düz dokuma yaygýlarý (kilim,
cicim, zili, sumak), halý motif ve desenlerinde
dikkat çekicidir.

TARTIÞMA
Dokuma sanatýnýn tarihçesi binlerce yýl
öncesine dayanýr, dokuma tekniðinin ilk olarak
ne zaman ve nerede baþladýðý tam olarak
bilinmese de, veriler halý ve düz dokuma yaygý
sanatýnýn Orta Asya'da Türklerin yaþadýðý
bölgede ortaya çýktýðý ve geliþtiði yönündedir
(1, 2). Halý ve düz dokuma yaygý sanatý,
Türklerin Anadoluyu fethi ile birlikte
Anadoluya gelmiþ ve burada var olan
kültürlerle harmanlanarak geliþimini
sürdürmüþtür (1, 2). Halý ve düz dokuma
yaygýlarda hisler renge, renklerde motife
dönüþerek dille gelir. Doðal çevre, burada
yaþayan canlý varlýk ve eþyalar kadar soyut
kavramlarý da sembolize eden motifler, çeþitli
þekillerde bir araya gelerek desenleri
oluþtururlar (3). Doðum ve çoðalma ile ilgili
motiflerden olan insan motifi; çaðlar boyu
simgesel anlatým yolu ile günümüze dek gelen,
düþünen ve üreten gücün varlýðýnýn bir sembolü
olmuþtur (4). Çatalhöyük duvar resimlerinde
avlanan, elleri havada tapýnan insan
çizimlerinden, Hitit, Urartu, Frig duvar
kabartmalarýnda kullanýlan tanrý, savaþçý, tanrýça
gibi deðiþik formlardaki insan motifleri sýkça
karþýmýza çýkmaktadýr (4). Dokumada
rastlanýlan ilk insan figürleri; Urallardaki
Pazýrýk yerleþkesindeki 5. numaralý kurganda
bulunan, dünyanýn ve Türklerin bilinen en
eski düðümlü halýsý olarak kabul edilen Pazýrýk
halýsýnda saptanmýþtýr (4) (Resim 1).

Çalýþmamýzda; Anadolu halý ve düz
dokuma yaygýlarýnda kullanýlan çocuk motifleri
detaylarý ile incelenecektir.
METARYAL VE METOD
Anadolu halý ve düz dokuma yaygýlarýnda
yer alan çocuk motifleri, konu ile iliþkili çeþitli
yazarlarýn derleme, makale ve kitaplarýnda yer
verdikleri motif, desen örnekleri, Kültür ve
Turizm Bakanlýðý tarafýndan yayýnlan Türk
El Dokumasý Halýlar isimli beþ adet katalogdan
taranmýþtýr.
BULGULAR
Anadolu dokumalarýnda sýk rastlanýlan insan
motifi daha çok erkek ve kýz çocuk olarak
betimlenmiþtir. Duygu ve sembollerle yüklü olan
desenlerde kýz ve erkek çocuk motifleri stilize
çizgilerle betimlenirken, her yöre kendine özgü
renk, desen ve motifler kullanmýþtýr (Þekil 1).
Þekil 1 :Deðiþik yörelere ait çocuk motiflerine örnekler

Resim 1 : Pazýrýk Halýsýýndan detay

Anadolu dokumalarýnda sýk rastlanýlan
çocuk motifleri; bereket, mutlu bir aile tasviri,
çocuk beklentisi kadar çocuðun kaybýndan
duyulan üzüntüsünün dile getirilmesi ya da
hatýrasýnýn yaþatýlmasý gibi nedenlerle
dokunmaktadýr (4). Duygu ve sembollerle yüklü
olan desenlerde çocuk motifleri stilize çizgilerle
betimlenirken, bazý örneklerde canlý renklerle
çocuklarýn hareketli ruhu vurgulanmýþ, kýz ve
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erkek çocuklarý farklý duruþ ve ifadelerle
gösterilmiþlerdir (Þekil 1).Bazý kýz çocuk
motiflerinin de, kadýný sembolize eden
elibelinde motifinde olduðu gibi Anadoluda
Neolitik çaðdan itibaren karþýmýza çýkan Ana
Tanrýça figürlerinden kaynaklandýðý
düþünülmektedir (Resim 2).

anka kuþunun dövüþü ise mevsim deðiþikliði,
ilkbahar yaðmurlarýnýn baþlamasý ve tabiat
ananýn bereketliliðinin sembolü olarak
kullanýlmaktadýr. Bordürde doðurganlýðý
korumak için nazarlýk amaçlý çengel figürü ve
buna bitiþik baþý mavi renkle dokunmuþ figür,
bir erkek çocuk beklentisini göstermektedir
(Resim 4) (5).

Resim 2 : Eli belinde motifi

Resim 4 : 19. yy ait Konya Halýsý ve detayý

5

Bu motifler eli böðründe, eli belinde, aman
kýz, kahküllü kýz gibi isimlerle de nitelenir (Þekil
1 içindeki 2.,10.,11., 12. ve 15. motifler). Kimi
zaman erkek çocuk motifleri stilize çizgiler ya
da kýyafetlerle betimlenirken kimi zamanda
koçbaþý motifi güç, kuvvet kadar erkek çocuk
beklentisi olarak da kullanýlmýþtýr (Resim 3).
Resim 3 : Koçboynuzu motifi

Anadolunun sustuðu halde konuþan
halýlarý, kilimleri üzerine türlü efsaneler
söylenegelmiþtir. Bunlardan bir tanesi þöyledir:
Padiþaha bir halý getirirler. Padiþah halýya
söyle bir göz atar, yüreði hoplar. Hemen
vezirlerine emreder:  Tiz, bu halýyý dokuyan
kýzý bulup bana getirin!. Ferman padiþahýn
Halýcý kýz bulunur Gerçekten güzeller güzeli.
Birde soruþturma yapýlýr ki kýz beþ yýldýr
karasevdalar içinde yanýp tutuþmakta, fakat
babasý, onu sevdiði gence vermemek için
direnmektedir. Birkaç gün sonra kýz, sevgilisi
ile baþgöz edilir ve karasevdadan kurtulur.
Saraya getirilen halýnýn, padiþaha halini nasýl
arzettiðini, nasýl dert yandýðýný izaha lüzum
var mý? (6). Günümüzde halen üzerinde önemle
durulan ve çözümler üretilmeye çalýþýlan önemli
sorunlardan biride beþ kadýndan birinin okuma
yazma bilmemesidir (7). Geçmiþte çok daha
derin olan bu sorun karþýsýnda Anadolu kadýný,
bir bakýma dokumalarýnda kullandýðý sembolik
dille kendisini ifade etme özgürlüðü bulmuþtur.
Kadýn, tabiat ve yaþadýðý hayat ile ilgili her
þeyi ilmek ilmek iþler tezgâhýnda. Her motifte
bir aþk, her motifte bir ayrýlýk, nefret, dilek,

Ayrýca bazý erkek çocuk motiflerine
anatomik detaylarda eklenmiþ, hatta sünnet
operasyonu sonrasý yürümedeki güçlük bile
figürlere yansýtýlmýþtýr (Þekil 1 içindeki 1. ve
4. motifler). Çeþitli þekillerde bir araya gelen
motifler desenleri, desenlerde sanki binlerce
yýllýk serüvenlerinin sonunda unutulmaya yüz
tutmuþ bir alfabenin ördüðü, güçlükle
duyabildiðimiz gizli bir kilim dili ile konuþurlar.
19. yüzyýla ait Konya halýsýnýn detaylarýný
inceleyecek olursak: orta kýsmýnda yerel dilde
saç baðý olarak adlandýrýlan iki saç baðý motifi
ve ejderha ile anka kuþu arasýndaki dövüþün
geleneksel bir temsili yer almaktadýr. Saç baðý,
Anadolu geleneklerinde sýklýkla evlilik ve
doðurganlýðý simgeleyen motiftir. Ejderha ile
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yalvarýþ ya da konumuz olan çocuk
motiflerinde betimlediði gibi çocuk özlemi
ya da çocuðun kaybýndan duyulan derin
üzüntünün izleri vardýr. Anadolunun kitaplarý
kabul edilen dokumalar, sadece bulunduðu
çað ya da bölge ile sýnýrlý kalmamýþ, dünyanýn
sayýlý müzelerinde, saraylarýnda, seçkin
mekânlarýnda meraklýlarýna hala sessiz bir
dille hikâyelerini anlatmaya devam
etmektedirler.
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