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Geleneksel el sanatlarımız içerisinde halının özgün bir 

yeri Viirdır. 

Ülkemizin pekçok yöresinde Ulusumuzun geçmifini günümüze 

yansıt•n düğümlü dokum• üretilmektedir.Bu dokumalar«an biri de 

Niğde-Aks•ray yöresindeki "T•şpın•r H•lılarıdır'! 

İlk b~k~şt~ alb~nisi olmayMn,turistik merkezlerdeki h•lı 

tüccarları ve yöre halkı dışınd•,TÜrkiye genelinde eikkat çek-

meyen ve tanınmakta çok geç k•lınmış Taşpın«r halılarını ince-

lemek istememin iki am•cı v.r«ı. 

Birincisi,ondört yılcır yaşaaığım İlçe merkezi Aks«rat ail. 

her Salı günü önünden geçtiğim hitlı pazarında gördüğüm çeşit 

zenginliği ve azalm•yan alıcı bolluğunun ~nde uy•ndırdığı me-

r•k• İkincisi ve en önemıisi,«ileleri ile birlikte"T•şpınil.r Mo-

deli" halı dokuyucusu Olil.n pekçok öğrencimin bil.na bu konu&« yö-
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nelttikleri sorul•rı cev•pl«Y•bilmek için T•şpın•r h•lıl«rı-

nın Türk halı samıtı içindeki yerini •r•ştırıp bulm•ktı. 

Ç•lışm•l•rı~ T•şpın•r-Aks•r«y-Ort•kÖy-Yenikent-Eskil 

Sult•nh•nı-Armutlu-Kutluköy-Yeşiıov•-K•r•taş-Niğae-Konya ve 

Ürgüp gibi yerleşim :nerkezıerindeki mü-:_ - ve özellikle cami-

lercie yer alan h•lıl•rı t•r•Y•r•k b•şladım.C•mii env;;mterle-

rinin sağlıklı bir değerlendirtrtt! sergilemekten çok uzak olduk-

l•rını üzülerek gördüm. 

Ar•ştırm•l•rım sır«sına• köy c•rniiıerinde"Taşpınar Modeli" 

özelliqi t•şım•y«n,fck«t h«lı sanatı «çısınd•n özellikler göste-

ren eski halılcr buldum. 

Camii h;üılarının çoğu,yör!!'!sel bir k•n~kter t•şır düşüncesinde;. 

h•reketle bu h•lıl•r.ı inceledim. T•şpın•r h•lıcılığı ile ilgisi-

,-
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ni •r•ştırdırn.Elde ettiğim bulgul•rı K•rşıl•ştırm• bölümünde 

.~ 

değerlendirdim. 

bulun•rak ellerindeki kolleksiyonlıarı göstermelerini ric• ettim. 

Bu tip bir •r•ş.tırrn• oldukça güçtü.Bazı •ileler ellerindeki eski 

halıl~rın,halı tüccarları t•rafından öğrenilmesi korkusu il ~ 

yardımcı olnıadı.Bazıl•rı ise Kat«logda isim ve adreslerinin ve-

rilmemesi koşulu ile,f•k•t pek çok aile samimiyetle evlerinin 

kapılarını açtılar.Bulabildiğim en eski t•rihli T•şpınar h•lı-

sından b«şlayıp,günümüze doqru sıralayarak katalog bölümünü 

oluşturdum.Taşpın•r h•lıl•rının karakteristiği olan rn•d•lyon 

motifinin Tipolojisini Y•ptım.Bu motifin h•lı tarihi içindeki yeri-

ni ise Değerlendirme bölümünde belittim. 

İncelememin güvenilir,doğrı.l ve Siiqlıklı olabilmesi için 

•. 
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çeşitli Y•ş grubund« olan dokuyucul•rla ve halı tücc•rl•rı 

ile konuştum.İncelediğim her h•lıyı di• ile görJntüledim. 

Ayrıc• desenleri şe~tize edip çizerek •nl•şılır kılm•ğ• 

ç•lıştım. 

Tezimin sonuna T~şpın•r halı dokuyan merkezleri qös-

teren bir yöre h•rit..«sı ile ropörtaj Y•ptıqım >c..ynak kişi-

lerin isim ve adreslerini veren bir liste koydum. 

Tez s~iminde bu konuyu k•bu1 ederek ban• amacımı ger-

çekleştirme fırsatı veren,yardıml•rı ve değerlendirmeleri ile 

tezimi yönlen«irip yöneten Sayın Hoc•m Prof .Dr.Şersre Yetkin'e 

şükran borçluyum. 

Ellerindeki ol•n«kl•rla ·benden Y•rdıml«rını esirgemeyen 

başt• Aks•r•Y olmak üzere tüm yöre halkın• ve S•yın Nil Aykon'a 
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yürekten teşekkür ederim. 

İki yılı aşkın çiilışmaları.m nedenil@ birçok zorluktJeem , .; 

kiiitl-.ndıkları hiiilde:,beriden . büyük destek.l@rihi esi -rge~i 

Kızım Ası ı ve Eşim ·Yusuf Gür• e minnett-.rım • . 

Aks-.ray,ı 9e6 Zeynep Gür 

,. 
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HALININ TANIMis 

Çözgü denilen,bir~irine paralel dikey gergin iplikler 

ile doldurulmuş tezgah denilen araçlarda,düğüm bağlamak ve 

bunları sıkıştırmak için aralarından atkı denilen ipli~in 

geçirilmesi ile yapılan,T-.5.zü çeşitli desenlerle bezeli do-

kumal;;ı.ra "Halı" denir. 

Halı kullanım alanı çok geniş,insanların qünlük gerek-

sinimleri yanında,estetik doyumlarınıda karşılayan bir dokuma 

türüdür. 

Halıyı diqer dokuma türlerinden ayıran özelliklerin başın-

da dü4UmlÜ ve havlı olması gelir.Havadü~üm iplerinin b~lli uzun-

luklarda kesilmesi ile meydana gelen ve halıya yumuşaklık veren 

tüydür. 

,. 
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Tezqahlara dik ve p2ralel olarak yerleştiril~n ÇÖZQÜ ip-
.~ 

lerine Eriş-Arış-Argaç qibi yörelere göre deqişen isimler verilir. 

İyi bir halıda çozgüler ta ma men yünden olup,tezqaha muntazam ara-

lıklarl2 gerilmelidir.çozqünün sıklığı düğüm ve dolayısile do- -

kunuş güzelliğini sağı ar. 

İlmeleri sıkıştırmak için enine atılan ip1Hn.0re a ti-~ı-qeçki 

argaç gibi yörelere göre de§işen isimler verilir.Halının daya-

nıklı ve kaliteli olması açısından atkının önemi büyüktür.Atkı 

düolimlerin arasına kirkit ile iyice yerleştirilmeli ve iki düğüm 

sırası arasında en fazla iki atkı bulunmalıdır. 

HALI T:::~:NOLOJİSİ (1) 

Halının hamm2ddesi ipek-yün-pamuk-keten veya kendir ipli<iidir. 

(1) Fig~n YanciıI!lata: Halı Te:><:noloJisi 1.Ulusal El ~anatları 

Se~pozyurnu bildirileri S.422-430 
.. 

İzmir.1981 
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Bugün yün ipliği,halılarda en fazla kullanılan hammaddelerin 

başında gelir. 

Yün ipli~i,biri İlkbabar ditjeri SonDcihar olmak üzere 

koyunların kırkılması ile elde edilir.Koyunun sırtından ke-

silen yünler,halıda düğüm,bacak ve karnından kesilen yunler 

ise atkı ve çbzgU için J.:ullaını ır .İlkbahar ylinlerine yapağJ: 

denilir.Yapağı uzun fakat kaba ve az elastik olup,Sonbahar 

yünlerinden daha az kıymetlidir.Sonbahar yünleri ise beyaz 

elyaf ve kısa olmakla beraber ince ve elastikidir. 

Kırkma işlemi buiş için imal edilmiş olan el makasları 

ile yapılır.Yapagının hepsi gömlek halinde çıkarılır,toluk 

yapılır.Her koyunun tolukları ayrı ayrı k~ndi kuyrukları ile 

bağı anır ,Taş veya kalın kütUkler üzerinde tokaçla iyice dövü-
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ler~k yıka~ır.Yapa~ı sabun gibi kopurunceye kadar dovme işle-

mine devam edilir.Daha şonra güneşe doqru yayarak kurutulur. 

Elde didilen yap«qı taranır.Sonbahar yünleri kısa olduğu için 

taranması güçtür,bunlar ekseriy• yay denen alet ile atılırlar. 

B«zı yerlerde ise tarak ve yay yoktur,didildikten sonra iplik 

yapılır. 

T«ramada kullanılan tarakl«r qenellikle kalın bir tahta-

nın ortasına veya uç tarafına,kıs• kenarlarına paralel olarak 

çakılmış iki sıra,ucu sivri çelikten y.pılmış çubuklardan mey-

dana oelir.Tarak tahtasının uzun kenarı kendi 5nUne gelecek 

şekilde oturan tarayıcı,yapağıdan bir tut«m alarak iki eliyle 

ortasından aişlere geçirir ve her iKi t~r~f ınaan çeKer.Kirli ve 

kısa elyaf tarakta kalır.Çekme sırasında her iki elde kal~n tu-
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tamlar birleştirilerek tekrar t2::-a:11r.Taranare.k hazırlanmış 

yünden istenilen kalınlıkta ipli~ y&pılır. 

İplik imalinde iğ,öreke,kir-,«n,çıkrık isimleri ile •nı-

lan eğirici aletler kullanılır.Ecırmek için önce,taranmış fi-

tiller uzunluğun• dizilir.Bu fi't.:ı .. ller genellikle iki üç santim 

kalınlıkta yarım veya bir metre uzunluqunaadır.Fitiller egirici 

«!etlerle bükülerek ve elle inceltilerek iplik haline getirilir. 

İplikler saqd-.n sola "Z" soldan 54.ğ« "S" şeklinde bükülür.Atkı 

ve çözgü için kullanılacak ipler Sc("Jleım olmaları için birkaç 

katlı ve bükümlü olarak kullanılır.Düğüm ipleri kalın ve büküm-

süzdür.Yün ipliklerinin numaraları metrik sisteme gcir~ 1,1-3,7 

numara arasınd~ deqişmektedir.İnce halılarda is~ 2,5-3 numara 

çift kat,kalın kalite h•lılarda ise 1 ,1-2,2 numara çift kat yün 

yün ipliği kullanılır. 
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Pamuk ipi pamuk elyafınd•n meyd«na gelen ince iplik 

katlarının biraraY• g~lerek b~külmüş şeklidir,Kısalıqı ve 

dayanıklılığının •zlıqı dolayısile kirm•n ve iğjen çok çık-

rık ile eğrilir. 

İpler . önceleri kÖk,kabuk,ycpr•k,çiçek,meyve,tohum,çeşit-

li böc~k k•bukl•rı,topn~k vs.den elde edilen doğôill boyaıc;rl• 

renklendirilirdi.Tamamen do~~d~n yararlanılarak elde edilen 

boyaların teminindeki ve t•tbikindeki güçlük,boyama tekniğini 

bilenlerin,bu sanatı çevresindekilerden saklaması sonucu orta 

d~n kalkma~a başlamıştır.Y~rini kolay elde edilen ve kolay tat-

biK edılen ycpay boyalar almıştır. 

Doğal boyaların renk çeşitleri az olmakla beraber bazı yardıncı 

maddelerl~ de::Jış:i.k renkler ve renk tonla.rı eldt: etmek rıiimkündUr. 

,. 
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Boyacılıl:::ta bu yardımcı m2C.deler~ "Mo r d an" denir. 

Bazı mordanlar şap,qöztaşı,yemek tuzu,sod~ 1 kireç,amonyak 

sirke,çinko klorUr,sülfürik asittir.Mordc:ınlar boyar mad-

denin 1 if üzerine tut l~nma sını s.a ·:"J lar. ( 2) 

Yap~y boy•l•r,•nilin ve ali zarin olarak ikiye ~yrılır. 

nılır.Usulüne uy-..:.lduqu t~ktirde bir r~ngi her zaman elde et-

Al iz• rin boy.._ı ;arın uygul a:ı:-. ~. sınd• bcı zı yardımcı madd~l ere i h -

tiY•Ç göstermesi,d•h• hasscs öıçüıercie kulle<nılmiisı,.n,::ni-clerin 

(2) Must•f• Arlı Doğ•ü Bı-cıüseı Boyal2rla Boy-.ım• Yönt~mıeri 

II.El Sa~~tları Semoozvumu Biluirileri S.17 

İzmir, ı 9 22 

,. 
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donuk oluşu,kull•nılm•sında birtakım koşull•rı gerektirmesi 

bu boyaların b«şlıca s.kıncaıarını oluşturmaktadır. 

Yukarıdaki işlemler tam•mlandıktan sonra ipler dokun~k 

ilzere,tezgah denen araçlara yerleştirilir. 

Halı tezgahları "İsparta tipi ve "Hereke tipi"olmak üzere 

başlıca ikiye ayrılır.Her ikisindede dokum« tekniği aynıdır. 

Yalnız İsparta tipi tezgahta,çözgüıer yerde hazırlanıp tezga-

ha sonradan t.kıldığı halde,Hereke tezgahında çözgü tezgah 

üzerinde sarılır.Eski Türk halıları genellikle isparta tipi 

tezgahta dokunmuştur. (3) 

Han.-Istar gibi isimlerle adlandırılan tezgahlar yöre-

lere göre değişiklik gösterirse de genellikle şu parçalardan 

(3} Macide Gönül Eski Türk Halıl•rında dokuma Tekniği ve 

Özellikler. II .Ulus•! El Sanatl•rı Sempoz

yumu Bildirileri s.ısı 
.. 

±zmir.1982 
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oluşur. 

YAN AGAÇ Levent ve gücü ağacının birbirine takılmasınd•n halı 

tezgahının ağaç kı~mı meydana gelir.Yan tahtası leventlerini 

tu~ar ve dönmelerini sağlar. 

LEVENT {Merdane) Alt ve üst olmak üzere iki tanedir.Çubuk 

demirlerine takılan çözgünün alt ve üstlerini tutar.Çözgünün 

gerilmesini ve s«rilm.sını sağlar. 

GÜCÜ AGACI Halının kaliteye gör~ çözgü ay-.rını muh«faza eder 

ve ç«praz• geçim tellerinin bağlı olmasını sağl«r. 

GÜCÜ KALIBI Gücüye sarıl•n çapraz tellerini idare edecek ip-

lerin bir aeviyede olrn«sını temin eder. 

VARANGELEN Çapr«Zl açıp k«p«m«Y« y«r.r. 

OTURMA TAHTASI Halıyı dokuyan kişilerin oturmasına yar-.r. 

TEZGAH YATA~! Üzerine tezgah kurmaya yarar. 

,. 
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PAYANDA Y«n ağaçlara de~teklik yapar ve dik durm•sını sağlar. 

ÇAPRAZ Sallantıyı keser ve sabitleştirir. 

TAKOZ Leventin devrini durdurlt\9.ya yarar,kol devrine desteklik 

yapar. 

GERDİRME MAKİNASI ,IDRİ DEMİR,DOORU DEMİR,KOL Dfil'ı.İRI YE KÖSTEK 

birbirlerile p.rdımlaş;ırak halının gerilmesini sağl«r. 

ÇUBUK DEMİRİ çözgünün uçlarına takılarak halının alt ve üst-

lerini tutar. 

ÇENGEL Gerdirme makinasında kösteğe yetişmediği anlarda ek 

olarak kullanılır. 

KİRKİT Atkıyı yerleştirmeye,ilmelerin k9liteye göre yerleri-

ni alm«sını temin eder. 

HALI MAKASI Halının ilme boylarının ayni hizada kesilmesini 
' 

temin eder. 
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BIÇAK Halıya işlenen yün ipliği ilmelerini kesmeğe yar•r. 

GÜLCAN Yumak yapmağa yarar. 

Tezgahin düzenlenmesi ve yukarıdaki araçların hazırlan-

masından sonn ,hill ı .ı t t• raftan dokunrtliii.ya ~aşl•nır .Dokuma-. 

nın b•şl,ıngıcı için temel teşkil eden kısma .. Halı kilim"denir. 
' .. 

Bir sıra veya iki sıra çiti denilen bölüm örülür,sonra kilim 

dokurnay« geçilir,bu bölüme "Topraklık" "Toprakç«l"gibi adlarda 

verilir,&onra düğümlü kı&ma geçilir. 

DOOÜMLERı 

a.Görde& (Türk Düğümü) 

b.Sine (İr•n Düğümü) 

c.Tek Argaç üzerine düğüm 

olarak üç şekilde yapılır.(4} 

(4) Y.Durul-0.Aslanap• Selcuklu H«lıları s.12 

Ak Ya'yınları -Seri ı2 

,. 
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Gördes düğümü çift bağlamil olup,çözgü ipliklerinin her 

, ikisinede t•m olarak dolanır.Gördes düğümü ile dokunan ha-

lıl•rın ömrü uzun olup düğümlerin &Ökülmesi çok güçtür. 

Sine düğümü tek b«ğlama olup,renkli yün ipinin yalnız 

bir ucu çözgünün biri etrafına sarılır.Diğer ucu ise li&rıı-

mad•n çözgü ipinin ar~sından üste çıkarılır.Bir ucu serbest 

bırakıldığı için Gördes düğümleri kadar s..ğlam değildir. 

Tek argaç üzerine düğüm Türk halılarında kullanılmamıştır. 

Eski Türk halıları Gördes düğümü ile dokunmuştur. 

Bir şeklin halı üzerine işlenrnesi,halının büyüklüğüne 

ve cinsine göre değişir. 

Eğer örnek küçük bir haııya,yine halıdan alınacaksa,küçük 

tezgahta yapılacaksa ,•rkadan düğümler s•yılm•k suretil'e 

,. 
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çık«rılır.Karşılıklı geometrik örnekli halılar için 1/4 ora-

nında dokunmuş örneklik halılardan veya modellik olarak ya-

pılmış birkaç su,enli kenar,göbek,serprne motifler gibi çe-

şitli örnekler bulunan orta büyüklükteki halılardan faydala-

nııır.En yaygın ve pratik örnek çıkarma yolu,işlen~ek motifi 

önce kareli bir kağıt üzerine çizmek ve sonra halıya naklet-

m"k:tir.Genel olarak halıcılık s-.mıtında bu örnek k.ığıdın• 

"Talim"veya "P•tron" ismi verilir.(5) 

Halının kalitesi iseıhalının 10 santimine isabet eden 

endeki çözgü teli ilme sayısı sırasıdır.Halının eni ile boyu-

nun çarpımı o halının metrekaresini verir.Eni ile en k«lite-

sinin ç«rpımı o halının tel sayısını gösterir.Boyu ile boy 

(5) Macide Gönül Eski Türk Halılarında Dokuma Tekniği ve 

özellikler II.El Sanatları Sempozyumu . 
Bildirileri S~l59 

,. 

İzmir.1982 
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kalitesinin çarpımı halının boyund•ki sır•sını verir.Tel 

sayısı ile sır• sayısı çarpımıda o halının bütün düğüm 

~ayısını gösterir. 
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TÜRK HALI SANATININ TARİHÇESİı 

H•lıcılığın tcrihi gelişmesini,Türklerin tarihinden 

•yırın91k ol•ncksızdır. 

"H•lı" sözcüğünün eski Türklerde çeyiz anlamın• gelen 

"Kclıng-K•lı-K•lın" (6) sözcüğü il~ yakınlığının y«nısır• 

ilk halı örneklerinin bulunduğu ve gelişme göst~rdiği bÖl-

geler ile Türk kavimlerinin y•ş•dığı ve tarih boyunca göç 

ettiği yolların -.ynı oluşu,halı t•rihinın Ttirklerin tarihi 

kader eski olduğunu gösterir. 

Bil inen en eski "Gördes Düğümlü" halı 1947-1949 yıll•-

rında Alt•Y d•ğlarında Pazırık bölgesind~,Rus arkeoloğu 

Rudenko t•r•fınd•n V.Pazırık kurganında yapılan kazılarda 

(6) Y.Duruı-o.Aslan•p• Selçuklu Halıları S.12 

A~ Yayınları Türk Süsleme Sanatları 

Seri'ıiii 2 İstanbul ,1973 
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ortaya çık«rılmıştır.M.Ö V-III.yüzyıllar• t•rihlendirilen bu 

halı Leningr•d Ermit•j müzesindedir. (7) 

Sir Aurel Stein,Doğu TÜrki&t•nda,Lee Coo ise Kızılda 

M.S III ve VI. yüzyıllara tarihlendirilen düğümlü halı par-

-~~-- ç•larını bulmuşl•rdır .Tl!!knikleri Gördes olrn•m•kl• beraber bu 

örnekler h•lıcılığın,Türklerin •m~yurdund• bilindiği v~ y~pıl-

dığının diğer bir k•nıtıdır. 

Pazırık halısından,XIII.yüzyıl An•dolu Selçuklu devrine 

kadar olan zaman dilimi,günümüze kad•r gelen örnek olmadığı 

için k•r•nlıktır.Ancak,1905 yılında Kony• da Aliaddin C•miinde 

XIII.yüzyıl Anadolu Selçuklu halıl•rının bulunması ile halının 

tarihi gelişmesini izleme yolu XIX.yüzyıl sonuna kad•r kesinti-

siz •Ydınlanmıştır.Kony•,Beyşehir ve Fustat d• bulun•n örnek-

(7) Şer•re Yetkin Türk H•lı •sanatı S.12 

İş B•nkiisı Kül tür. Y-.yınlcrı İstanbul .1974 
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lerle 18 tane Selçuklu halısı günümüze ulaşabilmiştir. 

Selçuklu halılarının tipik özelliğiıbordürlerdeki 

iri kufi yazı ile sonsuzluk prensibine göre yerleştiril-

miş geometrik motifler ve kuvV'etle üsluplaştırılmış bitki 
. __ ;., ... =- ,. • 

motifleridir. 

XIV.yüzyıldan itibaren halılarda hayvan figürü görQlür. 

Halı yüzeyi k«re,sekizgen,aıtıgen gibi geometrik bölümle- . 

re ayrıldıktan sonra üsluplanmış hayvan figürıeribu bölüm-

ıere yerleştirilmiştir.Sienna ve Floransa ekolu sanatçıları 

başta olmak üzere Avrup•lı ressaml•rın eserlerindeki halı 

betimlemelerinden tanıdığımız .. Hayvan Figürlil"halıl•rın· 

orjin«lleride sonradan bulunmuştur. 

XIV .yüzyıl sonuna doğru tek hayv«n figürlerinin yerini h;ayvan 
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grupl•rının •ldığı örnekler ortay• çıkar. 

XV.yüzyıld• ise örneklerde çeşit •çısınd•n görülen zenginli-

ğin Y•nısır• hayvan figürlerinin birbirleri ile }~ynaştığı 

kompozisyonlar çok önemlidir.Doğu Berlin müzesindeki "Ming" 

h•lısı ile Stockholm St•tens Historiska Museet'te '"M«rby" h•-

lısı bu dönemin en şöhretli örnekleridir. 

Kony• Mevl•n• müzesindeki "Horozlu" h•lı ile İstanbul Vakıflar 

müzesindeki "Kuşlu" halı bu grubun günümUze k•l•n diğer örnek-

lerictir. 

"X'V .yüzyıl h«yvan figürlü h•lıl-.rın dokunduğu yer Dl«r•k 8'tı 

An•dolud•n önce Kony• ve civarı k•bul edilmektedir. (8) 

XV.yüzyılın ikinci y«rısınd«n itib«ren h•yv•~ figürlü 

h•lıl«rın yanısıra geometrik ve üsluplaştırılmış bitki motifli 

(8) Şerare Yetkin Türk Halı San•tı S.40 

İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul.1974 



29 

h•lıl•rd• dokunmuştur. 

~enç Holbein ve Lorenzo Lotto'nun tablol•rınd• çok görü-

len bu h•lı betimlemeleri yüzünden liter•türe Y•nlışlıkl• 

"Holbein Halıları" olarak geçen bu grup h•lılar "Erken Osm~nlı 

Devri"h•lılarıdır.Kendi içlerinde dört grub9 ayrılan bu h•lıl•r-

dan I.ve II.gruptiıkile Uş•k't• III.ve IV.grupt•kiler Bergam•'da 

dokunmuşl•rdır. 

Türk halı s•natının t«rihi çizgisindeki iki büyük devreden 

birisi XIII.yüzyıl ise diğeri XVI ve XVII.yüzyıllardır. 

Kl•sik devir Osmanlı halılarını k&ps•yan bu yüzyıll•rın 

birinci devresini "Uş•k Halıları" ikinci devresini de"Osrn•nlı 

Siiray H•lıları"oluşturur. 

Uşak hiilıları kendi içinde çeşit zenginliği gösteren 
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çok geniş bir grup olm•kla berm~r,kl•sik tipleri "M•d•lyon-

lu Uşak"ile "Yıldızlı Uş•k"tır. 

Geometrik motiflerin yerini,Il'Mld•lyon ve bitkisel motif-

lere bır•ktığı Uş«k halıları kl«sik çizgilerini XVIII.yüzyıla 

kcdar sürdürmüştür.M•d•lyoniu grubu ise,bu yüzyıldan son!9. 

kalitesi düşmüş olar~k"Geç Devir Uşak H•lıları"adı altında 

devem etmiştir. 

Türk halı sanatında yeni bir teknik ve motif anlayışı 

ile karşımıza çıkan bir grup h«lı "Os~nıı Saray Halıları" 

olar«k adlandırılır. ( 9) 

Nckkaşların saray atölyelerinde,s.ray üslubu çerçeve-

sinde çini,tezhip,cild ve kumaş sanatı için çizdiği örnek-

lerin bu halılara uygulandığı görülür.Osmanlı scray halııa-

(9) Şerare Yetkin Türk Hali S«natı E.109 

İş .B•nkası Rül tür Yayınları İstanbul .1974 
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rında stiıizasyonun yerini n«turaıist üslup almış,bu uslup-

ta kıvrık yaprakların,l•le,karanfil ,sümblil ve b-.h•r d•lları-

nın yapılabilmesine ol•nak veren "Sine düğümü" Gördes düğü-

müne tercih edilmiştir. 

Türklerin öz s•n•tı h•lıcılık,Sanat Tarihine malolan 

örneklerini XIX.yüzyıla kadar verebilmiş,bu t«rihten sonra 

sosyal,politik ve ekonomik nedenlerle gerileme devrine gir-

miştir.Ancak,gilnümüzde görülmeğe başlanan bilinçli çabalar 

yoğunlaştıkça,Tilrk halıları dünya halı t•rihinde hak ettiği 

yerini daima koruyacaktır. 

,. 



A-TAŞPINAR' IN COORAFİ KONUMU 

İDARİ VE S05'YAL YAPISI 

,. 
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Taşpınar İç Anadolu bölgesinde eski E-5 Devlet karayolu-

nun ikiye ayırdığı volkanik hafif eğimli bir tepenin yamaçları-

na kurulmuş bir kasabadır. 

Merkez ilçe Aksaray'ın güneyinde 27 kilometre uz.klıkta-

dır.Kuzeyinde Hamidiye,doğuda Dik:men(Tok«rız)batıaa Armutlu 

köyleri ile çevrilidir. 

1985 nUfus sayımının resmi olmayan sonuçlarına göre 

3300 kişi yaşa~ktadır.Topraklarının t-.rıma elverişli olmarra-

aın« karşın Süınrü yaylasında yapılan hayvancılık ve geleneksel 

halı dokumacılığı halkın geçim kaynağıdır. 

632 h•neden oluşan T•şpın•r kasabasında 600 hanede h•lı dokun-

maktadır.Halı dokuyucuları yetişkin genç kız ve k«dınlardır. 

Kasabanın erkekleri çevrede ve Ankar«da buldukları geçici iş-

lerde çalışmaktadırlar. 
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1985 yılında E-5 karayolunun yeniden düzenlenmesi ve güzer-

gahının değişmesi nedenile,kasaba anayoıun gerisinde kaldığın-

dan,rnevcut ekonomik canlılığını hızla yitirmiş,Taşpınar halkı 

merkez ilçe Aksaray'a doğru kaymağa b«şla.mıştır.Aksarayda gün 

geçtik~- hızla art•n halı tezgahı sayısı bunun bir gösterg~sidir. 



B-TARİH ÇİZGİSİNDE TAŞPINAR'IN 

YERİ ve HALICILIGININ KÖKENİ 
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T«şpınar k«s«b•sının bulunduğu yörenin İlkç•ğd•n baş-
.~ 

l«Yilril.k bir yerleşim birimi olduğu S•rdes-Ninovil t•rihi yo-

lunun k•lıntııarından •nlaşılmaktadır. (10) 

T•şpınar' ı oluşturan tepeler tilmamen ins•n eliyle oyul-

muş m•ğ•r•l•rl• doludur.H•lk Taşpın•r ildının "T•ş M•ğ•r•"dan 

boz~ olduğunu söylüyors• dil ,t•rihi devirlerin hiçbirinde adı-

nı gösteren bir belgeye r•stl«nmamıştır.T•şpınar •dının Y•vuz 

Sult•n Selim devrindeki i•~n sır•sındil oluştuğu düşünülebilir. 

RoI?Mi-Biz•ns-Selçuk ve Selçuklu Ermenilerinin ort•kl•ş• 

bastıkl«rı p•r•ların bulunm«sı,bölgenin bu dönemlerde de yer-

leşim merkezi ol«rak v•rolduğunu gösterir.T•şpınarlil ilgili 

dilhil sonr«ki somut oulgul«r Osmanlı yükseliş döneminin bilşl•n-

gıcına işaret etmektedir. 

(10) İ.H.Konyalı Abideleri ve Ri t.-beleri ile Aksaray T•rihi 

Cilt.II s.2088-:20-90 İstanbul,1974 
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Yavuz Sult•n Selim 1514 İr•n seferinden dönerken Azerbeyc«n-

den Anadoluy« göçed~n bir Türk «şireti,buqünkli T•şpıruı.r yöre-

sine yerleştirilmiştir.Azerbeyc«nlıl«r birk«ç •sır Y•ş•dıkt«n 

sonr« T«şpın«r'ı rüzg«r erezyonu,kur«klık ve kıtlık nedenile 

terk~ip Kar«pın•r'ın Hot«mış bucağın« sığın«rak,bur«d« T•ş-

.. .:- ·~ -· . -· .... ;;.,.__ -

pınar m-.h•llesini kurmuşl«rdır.Bu göç nedenile ıssız k«l«n 

yöreye,H•s•nd«ğ'ın eteğinde "Tok«rız" köyünde Y•ş•ycn bugün-

kü Taşpın«rlıl•r gelip yerleşmişlerdir.Bu yerleş~nin XIX. 

yüzyılın ortal«rınd• olduğu bilinmektedir. 

Halı Aruı.doluya Selçuklu Türkleri ile gelmiştir.(11) 

XIII.yüzyıld« merkez Konyad•ki h«lıcılığın y«nısır« t«rihi 

k«yn«kl«r,Aks«r«y'ı halıları ile ünlü bir kent ol•r•k ~y-

detm~ktedirıer.1274 yılında ölmüş 01-n İbn-i Said'e atfen 

(ll)Y,Duruı-o.Asl«n«pa Selçqklu H«lıl«.I'ı S .57 

Ak Yayınları . Türk Süsleme Sanatı Seri .2 ,. 
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Ebül-Fid• 'nın verdiği bilgilerde •••••••• "Her memlekete ihr•ç 

edilen Türkoman halıları or•da yapılırdı" diyerek im•l merke-

zi olarak bilhassa Akscray'ı belirtir. (12) 

İbn-i Batuta H.732 M.1331 yıll•rında Aksaray'• uğr•mış-

tır.İbn-i B•tut• Aksaray•ı gelişmiş,verimli ve canlı bir kent 

olarck ~nl•ttıktan sonra "•••••••••beldeye nisbetle koyun 

yünüden imal oluncn K•liçeıerin bir yerde naziri yoktur,bun-

lar Ş•m-Mısır-Ir•k-Hind-çin-ve Türk beldelerine gönderilir .. 

diyerek Aksarayd• gördüğü halıları överek anl«tmıştır.(13) 

II.Kılıçarslan devrinden itibaren Türkleşerek gelişen 

ticaret ve kervan yollarının kesiştiği ve hanların odaklaş-

(12) Kurt Eram.nn 15.Asır Türk Halısı S.96 

Türkçesi H.Taner 1 957 İstanbul 

İstanbul,Üniv.Ed~Fak.Yayınları M•arif Basımevj 

(13) İbn-i Batuta Thufet-ün-Nuzz.r . Fi Gilrcib-İl-Ernsar ve 

.Acil ib-İl-Esfar cilt .ı s .324 

İ .H.Konyaı·ı Aks~r-y Tarihi Cilt.l s.35 
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tığı noktad• yer «l•n "Aks•r•y• Konyad•n sonr• Selçuklu Dev-

letjnin en önemli kentlerinden birisi olmuştur. 

Aksar•y•ın bu p«rlck döneminde İbn-i Said ile İbn-i B«tut« 

nın XIII ve XIV.yüzyıll«rd• gördüğü ve kayn«kl«rd« sözü edilen 

.. Aksar•y H•lıları" içinde T«şpınar halılarının payının ne oldu-

ğunu,bugün için somut verilere dayanarak ortaya koyabilm~ oıa-

nağın« sahip değiliz.Anc«k,Aksaray•ın pazarlama merkezi ol«r«k 

yörede dokun«n tüm h«lıl«ra •dını vermiş ol•bileceği düşünüle-

bilir. 

T•rih içinde T«şpın•r'ın yerini •rarken Kanuni devrine 

ilişkin,tarihsiz "İl Yazıcı" defterinin 571.sayfasından 642. 

adının bir köy yerleşim birimi olarak geçtiği görülür.Bu k~y 
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n«k B«şb•k•nlık arşivinde 455 numara ile kaYltlıdır.{14) 

Halı olarak Taşpınar •dının geçti§i ilk yazılı kaynak 

ise H.1286 M.1869-70 tarihli II.Kony• Saln•mesidir.(15) 

Saln•rnede Aksaray hakkında geniş bilgiler verilirken,iyi 

kilim ve seccadelerden sözedilerek Taşpınar da dokunan 

halıların iyi h«lıl•rın başında geldiği kaydedilir. 

Günümüzde T•şpın«r h«lıl«rının değerlendirmesini Y•p•-

bilmek için bugünkÜ örneklerden giderek geçmişle b«ğlarını 

kur~k istediğimizde ı 

Eskil Ulu Carniinde bulunan XIX.yüzyıl sonu olarak tarihlen-

dirilmiş bir narnazla§ı,en eski ve tek örnek olarak gbsteril-

miştir.(16) 

Anc«k,Eskil Ulu Camiinde yaptıqım araştırmada bu halıyı bul•-

(14) İ.H.Konyalı 

(15) İ.H.Konya.lı 

(16) Bekir Deniz 

Aksaray Tarihi Cilt.! s.612 

Ayni Eser. Cil.t.l S.102 

Özel! ikle Taşpına.r Ha.! ı1arı örnek_~~-~~•r_ak. ,. 

Kayseri ve Çevresindeki Çağda.ş Türk Halı Sanat: 

Doktora Tezi . D.~.c.F Ankar~.1982 
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m«dım.l 983 yıl ındil c•miiden ç•l ındığı söylenen üç h•l ıd•n 

birisi sözü edilen h•lı ol•bilir. 

Ar•ş tırıp bulduğum "T•şpın•r Modeli "'hill ıl•r XX, yüzyılın 

b•şınd•n k•l«n örneklerdir. 

,. 



C-TAŞPINAR HALILARINI OLUŞTURAN 

SÜSLEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER 

\ 
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~ 

•·MALZEME VE BU MALZEMENİN ELDE EDİLİŞ BİÇİMİı 

Taşpınar halılarının günümüze değin titizlikle koruduğu 

genel özelliklerinden bir tanesi "Atkı,çözgü ve düğüm"ipleri-

nin tamamen yün olmasıdır.Evlerde pazırı~nan iplerin elde edi-

liş yordamı tüm Anadoluda g~rüıen şekilden farklı değildir. 

Taşpınar halılarının ipleri yapağı denilen İlkbahar 

yününden elde edilir.Kaliteyi etkilemesi açısından "yoz• 

denilen Karaman cinsi kısır koyundan elde edilen yünün özel 

bir yeri vardır. 

Bugün pek ayırtedilrnernekle beraber çözgü ve atkı iple-

ri için koyunun karın ve bacak kısımıarından,düğüm ipi için 

ise daha kaliteli olan sırt yünlerinden elde edilen malzeme 

kullanılır. 
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b.İP ELDESİı 

T•şpın•r h•lıl•rı İlkbahard• elde edilen yünlerden dokunur. 

Hazir.n •Yınd• y•pıl•n kırkım sonunda elde edilen Y•pağıl•r su 

ken•rl•rında tokaçlanarak 

yıkanır.Güneşe Y9Yıl•r•k 

kur~tuıur,özel bir tarakla 

t•r«ndıkt«n sonra oluşan 

sümeç,eskiden kirman ile 

günümüzde ise yöreye özgü 

dik çıkrıkl•rda(Fotoğraf.1) 

eğirilerek ip haline ge-

tirilir.T«şpınar merk~zin-

de iğ ile ip eğirilmez. 

Fotğsl 

Halılar için en ideal iplik ~irlTliiln ile bükülendir. 
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Kirman ile blikülen.{plikte yün lifleri herh•ngi bir kopm• 

göstermez .ve uzun olur. 

Halının k•litesinde önemli rol oyn•y•n çözgü ipine Taşpın•r-

d• ayrı bir özen gösterilerek daha kıvrak ve ince olar•k eğ-

rilmesine çalışılır.Goçlanan iplikler,kirm..n vey• çıkrıkta 

çift büküm y«pılır.Büküm şekli :ıstt dir.Atkı ipleri ise tek 

bükümlü olup,siysh renktedir.Düğüm için kullanılac•k olan 

iplerde çift bükümlüdür.İp eldesi için evde y.pııan işlem-

\ 

lerin zahrn~tli olması,bugün dokuyucuları çarşı ipi denilen 

fabrika iplerini kullanmaya itmektedir. 

Taşpınar ve yöresinde,halıyı meydana getiren üç iplik 

sistemine verilen isimler farklıdır. 

Halının iskeletini oluşturan çözgü iplerine"Arış-Eriş 
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Çezgi-çizdik",çözgüdeki düğümleri sıkıştırm•k için geniş-

liqine •tılan •tkı iplerine "Arg•ç-Geçki",düğümlere de 

"ilme"•dl•rı verilmektedir. 

c.DOKUMA TEKNİGİs 

T•şpın•r h•lıl•rı yörede "Ist•r Ağ-.cı" denilen eskiden s•r-

malı şimdi ise dönmeli ,İspart. tipi tezgc.hlard« dokunur. 

Dokuma tekniği "Gördes düğümü" denilen Türk düğüm tekniğidir. 

Tezgaha,her 10 sc.ntime bir il• bir buçuk çile sığdırıl•-

cak şekilde arış denilen iplikler çezdirilir.Çile halı tezg•-

hına gerilen çözgü iplerine denir. 

Bundan sonr• gücü işine başlanır.Gücü •ğ•cı döndükten sonr• 

gücü ipi ile işleme geçilir.Birbirlerine b•ol•ntılı ol•rak 

erkek erişler"•rka çözgüıer"g~cü içine alınır,dişi erişler 

,. 
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"ön çözgüler" ise serbest bır•kılır,bağlantılı ola raf: devam 

edilir.Gücünün düzgün olması ve erişlerin atkı atme sırasına. 

zorluk çıkarmasını önlel?M!k için gücü ağacının arkası~* oklava 

veya bu kalınlıkta aqaç parç-.sı yerıeştirilir,gücü s~nrası 

çıkarılır. 

kısım dokunur.Bu kısım ilmelik ipı'erden bir düz bir ters at-

kı şeklinde dokunur.{kilim gibi) alt gergin,üst olaru bol ola-

rak bırakılır.Bundan sonra kenar telleri ve kenar örgüsüne b«ğ-

l•nır.Çift ola.n kenara "tin" denir. 

Renkli ipliklerle çözgü (eriş) iplerinin dokuyucuya göre hem 

önde hemde arkiilda bulunan ipler üz~rine düğüm yapılır. 

Düğümün oluşumu iseı Gücüde eşli olan ön ve arka tell~r sağ 

,. 
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elin orta parmağı ile •lınır,sol ele alınan ilme ipi erkek 

erişten(arka çözgü)içten dış• doğru kıvrılır ve dişi eriş 

(ön çözgü) in önünden ve altt•n kıvrılıp içten çekilir, 

düqüm olarak indirilerek,sağ orta parmakla pekiştirilir. 

Bu harekete devamla bir iıme(sıra)doldurulduktan sonra düz 

argaç(atkı) g~çirilir,hafif olar•k kirkitle vurulur.Düzgün 

olmasını scğlarnak için tarama t•r•ğı ile tar•nır,üst arg•-

çın geçirilmesine başl•nır.Argaç kirkitıe vurulduktan sonr• 

tekrar tcranır,baskı geçirilir,düğümıer makasla kesildikten 

sonra baskı çıkarılır. 

Taşpınar halıl•rında atkı ipliği(argaç) nin geçirilişi 

dokuma kalitesini etkilemesi b•kımından ayrı bir önem taşır. 

Alt atkı ipleri düz ve gergin olarak verilir,üst atkı ise ön 

• 
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çözgü •rkAY•ı•rk• çözgü öne geçmek suretile ç•pr•zlık oluş-

turuıur ve döklirnlü verilir.Atkı ipleri dökürnıü verilmediği 

zaman k•ba bir h•lı elde edilir.26X33 gibi bir k•lite elde 

edilirki istenen 40X40 kaliteden çok uzaktır.Atkı(•rg•ç) 

düzgün atılmadığı zaman çözgüde d•rlık veya bolluk olur. 

Böyle halıl•r• Taşpınarda "kırık" denir.Bu düzensizlik ne-

denile halıda simetrik görünüş kaybolur. 

Eski Taşpınar h•lıl~rında doğal boyalı iplerin kull•nıl-

~sı yanında kaliteyi belirleyen diğer bir ögede düğüm sayı-

ıarı olmuştur.ıox10 santimlik aland• 4DX45 düğüm Vitrdır. 

Günümüzde satılmak için dokunan normal bir halı üzerinde 

ıoxıo s•ntirnli alanda 30X30 düğüm,iyi cins sayılan elde eğril-

miş iple dokun•n bir halıda ise lOXlO santimlik aıand« ancak 

,. 
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35X35 düğüm görülebilir. (17) 

lik bir h•lıd• 13 vey• 15 çile ip (15X40-600) 8-9 metr~-

k•relik bir h•lıd• 18-20 çile ip (20X40-800) gerilir • 

. 
Türk St«nd•rtl•rı Enstitüsünün 1967 ist•tistik r«por-

l•rınd• T•şpın•r h•lıl•rı ince sınıf h•lıl•r ol•r•k nitelen-

dirilrnişlerdir. (18) 

(17) H•tice Ateş 

(18)Bekir Deniz 

İlçe H•lk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

H•lı Kursu Öğretmeni Aks«r«y.1985 

Özel~ikle T•şpın•r H•lıl•rı Örnek 

Alın•r•~ Kayseri ve Çevresi Çağd•ş 

Türk Halı Sanatı D.T.C.F Doktor• Tesi 
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d.RENK,Do3AL ve YAPAY BOYALARı 

Bu Boy«l•rın Elde Ediliş Yöntemleri. 

Eski T•şpın•r halılarını incelediğimizde bu h•lıl•rın 

özelliğini,kaliteli m«lzemeden sonr• renklerdeki uyum,c•n-

lılık ve solm•zlığın oluşturduğunu görürüz.Dokunuş biçimi 

ve motif özellikleri •r•sınd•ki ahenk renk ögesinden sonra 

gelmektedir.Taşpınar h•lıl•rınd• tüm renkler doğa.l boy•l•r-

d•n ~lde edilirdi.GilnUmüzd~ ise do~•l boy•l•r ile Y•pay bo-

Y•l•r birlikte kullanılmaktadırlar. 

Ta.şpın9.r halıların• renk karakteristiğini veren an• renklers 

Koyu kırmızı(kök boya rengi),Koyu mavi,Krem(erikipi rengi) 

renkleridir.Eski Türk halılarında kull•nıl•n kımızı ve mavi 

rengin,eski Türk inançlerı ile ilqili olduğu k•ynakl•rd• göste-

rilmektedir. (19) 

(19) Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm-Mataryeller 

ve Araştırmalar VII.Seriı24 S,171-173 

Türk T«rih Kurumu Yayını Ankara,1954 
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T•şpın•r halılarının ilnil renklerinin koyu kırmızı ve 

m•vi olrn«sı,bir geleneğe b«qlılığı gösterdiği kildilr,h«lıd• 

bir çerçeve oluştur•n bordürlerle h~lının •n• motifi ol«n 

rn«d«lyon düzeni •r•sınd«ki gözü dinlendiren boşluklarda ağır-

b•şlı dekoratif etkiyi s«ğlarnakt•dır. 

T•şpın•r h•l ıl •rınd• kull«nıl•n • r• renkler ise r ... .trbız 

(•l),y-.vş«n yeşili (kına rengi)~tetir (tarçın-kahverengi) pisi 

t
.. .. { uyu, gri m«vi) ve siy&htır. 

Kök boya ve cehri gibi boyacılık tarihinde çok önemli 

yeri olan bitkiler,T•şpın•r h•lıl•rın« k«rakterini veren renk-

ıerin eldesinde kull•nılmıştır. 

Kök BOY« s L• tince •dı" Ruhi• Tintorium" ol•n kök boy•, boya pürü 

çöp boy«,ot boy«,adl•rı ile bilinir.Kök boy• özellikle Ort•ç•ğ-

dil yurdumuzd• geniş ölçüde kültürü y«pıl•n bir bitki idi •. 

1700 yıllarınd• Türkiye,düny• kök boya gereksiniminin üçte 

ikisini k•rşıl•m.kt• idi, (20) 

(20) Mustafil Arlı Doğ«l Bitki sel BoY•l •rl• Boy«m« yöntemleri 

üzerine Düş~nceler S.16 

II.Ulus•l El S•n•tları Sempozyumu Bildirileri 

İzmir.ı 982 
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1875 yılın• ~dilr s•dece İzmir lim•nınd•n dış Ülkelere s.tıl•n 

kök boyanın değeri 500.000 •ltını bulm•ktaydı. 

Bir İngiliz gezgini olan William J.Harnilton 1837 yılınd• Ak-

saray civ.rında birçok kök boya tarlaları ve bahçelerini gör-

düğünü ve bu bitkinin n.sıl yetiştirildiğini "Küçük Asya da 

Araştırır,alar" adlı eserinde anlatır. 

İ.H.Konyalı ise 25 sene önce H•s•ndağı civarında inceleme 

yap•rken cehrilik ve kökboya tarlalarını terkedilrniş olarak 

gördüğünü anlatır. (21) 

Kök boyanın bir süre kullanılma~sı,günümüzde Aksaray ve Hasan-

d•ğı çevresindeki tarlilliirda çoğalm•sımı neden olmuş ,ar•d•n 

geçen bir süre sonril dokuyucular y~niden kök boya kull•nm&ğa 

(21) İ.Hakkı.Konyalı Aks~ray T•rihi S.2089-2094 

,. 
İstanbul, 1 974 
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b«şl•mışl«rdır.Kök boy« t•rl•l«rd«n sökülüp kurutuıur,t«şt•n 
.~ 

el değirmenlerinde öğütüıüp toz h•line getirilerek kull«nılır. 

Y•kl•şık 1 kilo cevt(p•l•mut k•buğu),200 gr•m ş«p,l kilo h•lı 

ipi k•z•nd« 10 S««t k«yn«tılır.Elde edilen cevt suyund«,iplerin 

•r•sın. kök boy• serpilere~ yeniden 3 S««t k«d«r dah« k«yn•-

tılır.Renk eldesi kö~ bo~ kırmızısıdır.İkinci kayn«l'!Ml suyuna 

meşe külü v~y.. keteğen otu kÜlÜ k•tılırs«,kÖk boya kırmızısı-

nın bir ton d«h• koyusu elde edilir. 

Günümüzde kök boya ile h«lı iplerinin,doğrud•n k«]'natıl!'!iöi.sı 

sonund• elde edilen kırmızı renk kull•nılm•kt•dır. 

Gök Rengi !nitVi rengin eldesinde doğal boyaların kull•nıl-

dığını h«tırlay«n,bilen kaynak olabilecek bir kişiye «raştır-

m«l•rım sırasında r•stl«nm«mıştır. 
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Erikipi Rengi ı 1 kilo y•b•ni dağ eriği 200 gr•m ş•p,1 kilo 

ip on s••t k•yn•tılır,erikipi renginden kemik ve krem rengi 

elde edilir.D•ğ eriği buğd&y veya kimyon s«pl•rı ile kayn&tı-

lırs• bej ve deve tüyü renkleri elde edilir. 

Y•vş•n Yeşili Rengi ı Yöresel &dı ya.vş•n yeşili ol&n kın•ya 

ç«l•n nefti yeşilin eldesi için diğer iplerin eldesinden d•h• 

f•zl• k•Yn•ma yii.pmiik gerekir.İpler ~q Y•pr•kl•rı ve Şii.pl• 

ile oğuşturulur,bir Siiiit d«h• k•yn•tılır.K•z•nd•n çıkarıl•n 

ipler bir beze s•rılır,bez tuzl•nır ve kendi buh•rı ile so-

ğum•Y• bır•kılır,ipler soğuduğu z•~•n,yavş«n yeşili rengine 

dönüşür •. 

Tetir Rengi ı Cevt denilen,pelit 0-şl•rı ile kiiyn&y«n bir 
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kilo ip sıc«kken meşe odunu kÜlÜ,~ulunm•zs« b«şk« kül ile 

k«rıştırılır.3-4 S««t bekletilen iplerin rengi yöresel cdı 

tetir olcn,kahverenginin tarçın• y-«kın bir tonu elde edilir. 

Eski T«şpın«r h«lıl•rının •Y•k denilen en geniş bordürünün 

özgün zemin rengi budur.Bu bordüre "Tetir Ay«k" t• denir. 

Pisi Tüvi..i J3erınJ ı İpl~r sarnzağ«cı y-.pr«ğı ,yarbız( Y•b•n 

mı.nesi) ve t«şkiır« boy-« ile k•rıştırıl•ar•k kiiiyn«tııırs.. 

"Pisi tüyü .. diye •dlandırıl«n gri-mavi bir renk eld~ ~dilir. 

Acık Al Rengi Kırbız rengide denilen "•çık kırmızı" rengin 

eldesi için,y«bcni erik ile ş«p kiırışırnının kayn-.tılm«sından 

elde edilen suy«,50 gr«m Y•P•Y kırmızı boy«nın k•tıırn-.sı ile 

iplerin üç S««t k«yn«tılm•sı sonucunda elde edilen bir kırmızı 

tonu renktir.K~remit rengine y«kındır. 
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Turuncu Rengi ı Eski T•şpın•r h•lıl•rınd• Niğde dol•Yl•rın-

di ve Türkiyenin hemen hemen her yerinde yetişen"Cehri•• (Rh•m-

nus Tinctoria) denilen bitkinin meyvelerinden s•rı-turuncu 

renk elde edilir.Dış piyas•da b•tm«nı bir «ltın lir•y• k•d•r 

alıcı bulan bu bitkinin kullanımı bugün unutulmuştur.Bugün 

turuncu rengin eldesi için,pal«mut,şap karışımına kök boya 

serpilerek kaynatılır.Boy•n..~•sı istenen ipler,kazandan çıkan 

buhar• bir süre tutulur,boya suyu denen açık turuncu renk elde 

edilir. 

Siyah Renk ı Bir kilo palamut kibuğu 200 gram ş«p ile 10 saat 

k«Yn•tılan iplere 250 ar«m t«şk«ra boy« «tılır,3 saat k«ynatıl-

dıktan sonr« siyah renk elde edilir. 

Yuk«rıd•ki renklerden•başka p•lamut ve şap k«rışımın• 
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siy•h •Yçiçeği,soğ•n k•buqu,süpürgelik otu,t•ze cevizin 

.~ 

dış k•buğu,keteğen denilen dikenli otun külü il•ve edi-

lerek değişik renkl~r meyd•n• getirilir.Çeşitli renklerin 

eldesi i~in boyan•n ipler iki,üç b•zen d•h• f~zl• su ile 

durul•ndıkto .... 1 sonr• güneşte kuru tul ur. 

Bitkisel boyal•rın «z vey. çok •tılm«sı ile,elde edilecek 

rengin •çık veya koyu olması sağlanır.Bitkisel boyamada dik-

k•t edilmesi gereken en önemli nokta,şap'ın kull•nılmasıdır. 

h•lıd• çürüme meyd•n• getirir.Özellikle k«hverengi ve siyah 

renklerin çöktüğü görülür. 
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E-DESENLER VE DESENLERİN DÜZENLENMESİ 
.~ 

Bugün T«şpın«r h•lı dokurn«cılığı merkezden çok ğeniş 

bir çevreye doğru Y•Yılrn• göstermiştir.Çevre köy ve :K.s•-

b•l•r kendilerine özgü dokum•l•rı bır«kilrak "T•şpın•r modeli" 

h•lı dokumily& b«şl•mışl«rdır.Bu Y•Ygınlık,desenıerin köyden 

köye h«tt« dokuy-.ndiln dokuy.nit değişim göstermesine,bazende 

ayni desenin farklı isimlerle adlandırılmasına neden olmuştur. 

Dokuyucul«rın birçoğu eski desenlerden -yrıl•rak,bilinç-

sizce desen zenginleştirme çabaların« girdiklerinden,T•şpı-

nar'• özgü olm•r-n desenlere .. Tilşpın•r modeli .. ol&rilk yerver-

meıeri,Taşpınar h•lı desenlerinin kronolojik bir tipoloji-

sini y«pm•yı zorlaştırm«kt«dır.Eski desenleri bilen y.şlı 

dokuyucuların yerini genç üreticilerin •lm•sı,bund•nd• önem-

lisi incelenebilecek eski T•şpınar halı çeşidinin çok az•lmış 
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olm•sı diğer olumsuz fcktörlerdir. 

T«şpın~r h«lı dokuyucul«rı desenlere"n•kış"Y•Ygın ol•-

r•kt« "örnek" •dını vermektedir .İç An•dolu' nun pekçok yöresinde 

kull•nıl«n "y.nış"sözcüğünü kull«nmam«kt«dırl•r.T«şpın•rd• 

h«lı düzlemine işlenecek motifler için dörtte bir or•nınd• 

dokunmuş desenleri k ;ıpsay.an modellik h•ü ıl•rd«n f•Yd•l«nıl ır. 

Bunl•r• yörede örneklik denir. (Di•.1-2) 

Eski bir örneklik halı üzerinde,T•şpınar h•lıl«rınd• kull•nı-

l•n özgün birk•ç bordür,s•ndık,köşe ve rr*d«lyon çeşitlerinden 

desenler bulunur. 

Dokuyucu bu desenlerden seçtiklerini «rk•d•n düğü~ s«y«r•k 

dokuy«c«ğı h«lıyı çık«rır.B•şk• yörelerde çok y«ygın olan 

işıenecek deseni,önce k«reli kcğıd• çizmek ve sonr• h•lıy• 

,. 
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«kt•rm« usulü T•şpın•rd• genç dokuyucul•r •r•sınd• yeni 

, Y•Yılm•ğ• b•şl•mıştır. 

T•şpın•r h•lıları T•b•n,Kelle,Çift,Somya,Minder,N•-

:ıtıiiZl•ğı,Y•stık,Heybe ve Eğerlik örtüsü •dı verilen çeşitler-

de dokunmuştur.Günü~üzde en çok Y•stık ve y•n h•lısı denilen 

çift halı dokuP .. maJ.:t.;oıchr .K-.re biçiminde dokun•n minderlerin 

dışınd•ki diğer h•lıl•rın formu dikdörtgendir. 

T•şpın«r h«lıl•rının tüm çeşitleri,geometrik. düzende 

yerleştirilmiş bitkisel kökenli desenlerle bezenmiştir. 

Bitkisel desen ol•r•k en çok çiçekler kull•nılmıştır. 

Tek vey• demet h•lindeki çiçek motiflerinden sonr• d•l ve 

Y•Pr•kl•r görülür. 

Eski T«şpın•r bitkisel desenlerinde,b•rokl•şmış ri«-

tur•list bir üslup v.rdır.Y•kın z•rn•n• «it h•lıl•rd• ise 

,. 
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desenler primitif bir görünüm almıştır.T•şpın•r h•lıl•rınd• 

figür kuvvetle üsıuplaştırılrnış ol•r•k pek •z yer •lır. 

Boynuzlu AY•k (Di«.9) (Desen.9) Boynuzlu s«ndık kompozis-

yonl•rını oluştur«n an« desen,geyik boynuzl•rının derin 

-tırtrırr -yiıpr«kl«r« dönüştürüımüş şeklidir. 

Z~minin •n• motifi ol~n mad~lyonl~rın salbeklere b~nzeyen 

bölümlerinin "K«n•tlarını «çmış K«rt«l" figürü olduğunda 

tüm dokuyucul•r birleşmektedirler. (Desen.l) 

Desen .1 Mild«l yon U,z«ntısı 
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T•şpın;a h•l ıl• rınd• yüzeyin dol durulm.sınd&" Bordür 

Zemin ve Köşe"lerden oluş•n bir şem•Y. göre des~nıerin 

yerleştirildiği görüıür.(Şekil.l) 

Halının çeşidi değişsede desenlerin yerleştiriliş düzeni 

değişmez. 

BORDÜRLEH 

Bir halının yüzeyinde çerçeve oluştur•n içleri geomet-

rik veya bitkisel motiflerle bezeli d•r kuş•Y-ı...l•r• oordür 

denilmektedir. 

Türk halılarına. bordürler dokundukl•rı yöreleri belli 

eden özellikler t•şıdıkl•rı için önemli bir ögedir. 

T&şpın•r h•lıl•rınd• zemin yüzeyini sınırl•Y•r•k 

h• reket k•z•ndır•n 'bordürlerin s.. yıs·ı çok,çeşidi zengindir. 

,. 
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Bu zenginlik «ynı isimleri t•şıy-n dış bordürlerin iç 

bordür ol•r•k ikinci kez kull•nılm«sı ile elde edilmiştir. 

Dışt•n birinci bordüre"Boncuk" ikincisine "Gül Boncuk" 

Gül vey-. Akgül gibi yerel isimler verilmiştir. 

H«lının Kıyı-Tin denilen kısrnınd«n sonra yer•l«n .. Boncuk" 

eni dc:r ol«n bordUrdür.Erikipi rengi (Krem-Bey•z)zemin 

üzerinde kırmızı,m•vi renkli küçük georr~trik şekiller ile 

~zelidir.Çok küçük k•relerin y-.ny•na boncuk gibi dizil-

diqi desenlerden bordür •dını •lır. (Desen.2) (Di-..3) 

De sen. 2 Boncuk 

Genişliği 3-5 s•ntim ol•n bbrdürün oluşumu için 7ile 5 
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ilme sır«sı gerekir. 

Dış bordürde görülen diğer bir desen çeşidide kerelerin •r•-

l«rınd• yer •lan siyah ç•pr•z şekillerdir .Yerel adı" Sinekli 

Boncuk" vey-. "Sinek K«n«tlı Boncuk"tur. (Desen.3) (Di-..4) 

Desen.3 Sinekli Boncuk 

Me•.ndır motif ini andır en diğer bir boncuk desenine., Akıtmalı 

Boncuk"'denir. (Desen.4) (Dic.S) 

, .. -...__ 
1 \ 
\ \ 

\ \ 
. 1 

\~ 

Desen.4 Akıtm.lı Boncuk 

L«dik halıların« özgü stilize l•le çiçeklerinden oluşan bordüre 

,. 
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"L•dik Boncuk"denir.Bu motif •Y•k denilen geniş bordürde-

de kull•nılmıştır.Zikz•k h•tlı d•ll•rın üzerinde "L•dik 

Gülü" de denilen stilize laleler bir ters bir yüz ol•r•k 

yerleştirilmiştir.L•leler •r•sınd• kırık h«tl«rın oluştur-

duğu Y•pr•k motifleri V•rdır.(Desen.5) (Di«.5) 

Desen.5 L«dik Boncuk 

İkinci dış bordür ise "GÜl Boncuk" GÜl ,Akgül ol•r•k 

«dl•ndırılır.Boncuk denilen birinci bordüre göre d•h• en-

lidir.Bu bordürde genellikle zemin rengi l«civerttir.B•zen 

·y-.vş«n yeşili ve tetir renkleride olabilir.Stilize y«pr•k-

,. 



64 

l•rın oluşturduğu d•lg•lı h•t üzerinde,kırmızı,mavi,erikipi .-

rengi,yeşil çiçeklerin bir ters bir yüz ol•r•k yerleştiril-

diği görülür. (Desen.6) (Di«.5) 

Desen.6 Gül Boncuk 

İki dış bordürden sonra üçüncü sır•d• T«şpın•r h«lıl•rının 

adl•ndırılm«sınd• çok önemli olan geniş bir bordür yer alır. 

Yöresel adı "Ay.k" (Şekil. l/d) ol«n bu bordürün kl• sik 

rengi tetirdir.Bordür yüzeyi çeşitli desenlerle bezelidir 

Desenlerin çeşidine göre .. Ç«p«r Ay.k" ,"Kir:möin Ay«k'' 
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"Boynuzlu Ay•k" ,"Güı Ay•k" ,"L;adik Ay;ak" adl•rını •lır.Çapar 

•Yak T•şpınar h•lıl•rının k•r;akteristiğini oluştur•n desenlerin 

bilşında gelir.Çap•r Ay;ak tetir rengi zemin üzerinde siyah vey• 

kırmızı konturlarla oluşturulan geometrik şekiller içine yerleş-

tirilmiş m.vi,eri~ipi rengi(krem) ,yeşil,kırmızı renklerde st:i.'ıi-

ze çiçeklerden oluşur.Tetir Ayakt;a denilen bu bordürü oluştur-

miik için h•lının büyüklüğüne göre 28-35 ilrneden bi.şlaY•r•k 40 

ilme sırasın• gerek vardır. (Desen.7) (Di•.6) 

Desen. 7 Ç•p•r Ay&k 
,. 
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motif ip eğrilmesinde kull•nıl•n Kirm•ndır•Kirm•n dişi 

bir çiçek şekline dönüştürülrnüştür.Ayrıc• yörede düny•-

nın dönüşünün sembolik if•desi olduğun• in•nııır.T•b•n 

h•lıl•rının geniş bordüründe d•h• çok kull•nılmıştır. 

Desen .s 

Boynuzlu AY•kı G~yik boynuzun• benzeyen bu desen,h•yv•n 

figürünün bir ögesinin derin cişli(Kertme)yeıpr•kl&r h«lind~ 
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bitkisel bir motife dönüştürülmesidir.Y«pr«kl•r -r•sınd• 

stilize bir bitkiden çok,lislGpl•ştırılmış bir bbce~e ben-

zeyen motif yer •lır. (Desen.9) (Di«.9) 

Desen.9 Boynuzlu Ay•k 

S«lkırn AY«kı D«ll•rın üzerinde stilize «sm• Y•prakları ve 

üzüm t•neleri yer •lır.Çiçeklerin b«ğl«ndığı d•ll•r kırmızı 

r~nklidir.Bordürün zemin rengi k«hverengidir.Çiçekler kırmızı 

,. 
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m.vi,yeşil ve beyazdır.Fazla sayıda düğüm gerektiren bir •Y•k 

.~ 

çeşididir.(Desen.10) (Di•.10) 

Desen.ıo Salkım Ay.k 

Ladik Ay•kı K•re kutul•r içinde yer •l•n,L•dik halıl•rının özgün 

stilize l•le çiçeklerinden oluş•n enli bordüre "L•dik Ayak''denir. 

Ladik boncuk denilen d•r bordürün,geometrik düzen içine alınmış 

şeklidir.Taşpınar halılarında çevre etkisinin göstergesidir. 

(Desen.11) (Dia.3) 

,, 

Desen.11 Ladik Ayak 
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.. Ay•~· denil~n enli bordürden sonnı.,"Boncuk" •dlı bordür iki 
'F 

kez,"Gül boncuk" •dlı bordürse bir kez iç bordürler ol•r•k tekr•rl«nJ 

T•şpın•r h•lıl•rının ort• bölümünü oluştur•n zemin yüzeyi-

nin dekorl•nm•sın• "S•ndık"denilen bölümle b•şl•nır. 

SANDIK ı 

Boncuk denilen bordürün,h•lının kıs« ken•rl•rınd• meyd•n• getir-

diği dikdörtgen çerçeveye "Sandık" denir. (Şekil .l/f) 

Ay;ak denilen bordür gibi "Sandık•• t;a Taşpın•r h•lıl•rının değişmez 

bir ögesidir.Özgün bir T•şpınar modeli halıd• görülen s•ndık çeşit-

lerinin b•şınd• "K•p•rn• S•ndık" ili!! "Merdivenli S•ndı~· desenleri 

gelir.Güllü sandık modelide Y•Ygındır.Boynuzlu Aysk,Boynuzlu s&n-

dık örneğinde olduğu gibi,enıi bordürdeki desenler sa.ndıkt• d• 

tekrarlilnabilir. 

,. 
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K~p•rna Sandıkı Kertme sandık ve Kap«malı s•ndık isimleri ilede 

bilinir.T•şpın•r h•lıların• Ç•p•r ~y•kl• birlikte ~rakteris-

tiğini kazandır«n eski bir desendir.Eski halılard• d•h• geomet-

rik formludur. D«lgalı h•tl•rın üzerinde selvi ağacını andıran 

desenler bir ters bir yüz Ol«r«k dizilmiştir.Selviler arasındaki 

geometrik şekiller şema tik görünümlüdür. (Desen .12) ( Di•. ıı) 

Desen.12 Kap•~ S«ndık 

Armutlu Sandık• Yakın zamana doğru Kapama sandığın üçgen görünüm-

ıeri naturaıist bir görünüm alıp,arrnut meyvesine ~nzetilmiştir. 

Bu nedenle Armutlu sandık ol•r•k adl«ndırılır.(Desen.13)(Di•.12-13) 

r/'\ 
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Desen.ı3 Armutlu S«ndık 
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üçgen görünümlerin •r•sı,p•muk kozcsın• benzeyen çiçeklerle 

doldurulmuştur.Çiçekler l•civert ve kırmızı renktedirler. 

Merdivenli Sandıkı "Kemer S•ndık" ta denilir.S•ndık bezemeleri 

içinde en çok geometrik kar•kterli olan desendir.S•ndık yüzeyini 

k•demeli bas•m•kl•r şeklinde yükseıen,merdivene benzeyen şek.il-

ıer Y•ny•na birbirini izleyerek doldurur.Merdiven şeklindeki 

motifin ort.sı bir nişle belirtilmiş,nişin ortasınada stilize 

bir lale yerleştirilmiştir.Çevresi b•kl•v. şeklinde geometrik 

motiflerle tamamlanmıştır.Bu sandıkt« kırmızı,~vi,yeşil h•kim 

renklerdir.(Desen.14) (Dia.14) 

-,--, 
0 ı;:::- c 
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Desen.14 Merdivenli Sandık 
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Güllü San:Sı'k.ı Ni.tur•list görünümlü iri gül desenleri ile ~ze-

lidir.H•kim motif gül olup,y.pr•kl•rl• birbirine bi.qlıdır.Açık 

k•hve(tetir) ve rn•vi üzerine kırmızı,l•civert,yeşil ve bey•z 

renkeler kulli.nılrn•kt•dır.D•~• çok t•b•n h•lıl•rınd« kull•nı-

l•n bir s•ndık çeşididir. (Desen.ıs) (Dii..15-16) 

Desen.15 Güllü S•ndık 

Çiçekli S•ndıkı İne~ d•ll•r• uf•k s«pl«rl• b«ğl•nrnış,rozetlere 

!:>enzeyen stilize çiçekler,gonc«l•r,h•nçere benzeyen y.pr•k.:.•-r 
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«r«sınd« üslupl«şmış böcek motifleri flgi çekicidir.Tetir 

rengi zemin üzerinde d«ll«r kahverengi,çiçekler kırmızı 

mavi,yapraklar yeşil renktedir. (Desen.16) (Dia.17) 

Desen.16 Çiçekli Sandık 

Zemin yüzeyinin dekorlanmasında ikinci «şamayı" SALLAMA" 

oluşturur. (Şekil .l/e) 

SALLAMAs İç bordür ve sandık ögesinden sonra,zeminde orta 

motifi(Madalyonu)çerçeveıiyerek motifi daha da belirginleş-

tiren "Sutunce" şeklindeki bordürdür.Bu bordürlere yörede 
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"Salliil~" denir .Siilllama motifi eski T•şpın•r h•lıl•rınd• 

yoktur.T•şpın•rlıların ifadesine göre,35-40 sene önce Bor 

dan gelen "Kel Usta" lmıkabı ile bilinen bir h•lıcı t•r•fındiiln 

ort•ya çıkarılmıştır.Borlu halıcıyı Bor/Kemerhisarda ki ilkçağ 

kalıntıliilrınd• gördüğü sutun,gövde ve başlıklarının etkil .emiş 

olabileceği düşünülebllir.16>-12 santim kalınlığınd• ol•n salla-

malar halı köşelerinde,birbirlerine sutun bilşlıklarını andıran 

kare şeklindeki dolgularla bağlanır.Bu dolguların yöresel adı 

"Tuğ" dur. 

Sall•manın içi gibi,tuğlarda geometrik veya bitkisel desenler~ 

le dekorıanabilir .Bu dekorların çeşidine göre" Boncuklu Sallam.ı" 

"çiçekli Sallama" ,"Düz Sallam.ı" gibi isimler verilir.Sallama 
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gövdesinin dış bölümü,balığın gövde iskeletine benzeyen 

şekillerde dekorlanır.(Desen.17) (Dia.18) 

/ 

Desen.17 Sallama (Bordür) 

Zemin yüzeyinin düzenlenmesinde üçüncü aşama"Köşeler"dir. 

KÖŞEs Zemin yüzeyinin ortasında yer alan ana motifi bor-

dürlerden ayıran halının uzun ve kısa kenarları ile dik açı 

oluşturan üçgen boşluklara denir. (Şekil. l/g) 

Taşpınar halılarında köşe konturlarını içiçe geçmiş 

dar sular oluşturur.Bu sulara yörede "Sızı" denir.sızı,bazı 

halılarda bordürlerin etrafında da görlilür.Taşpınar halıla-
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rının özellikle seccade tiplerinde,köşelerin halı zemini 

üzerindeki konturları karşılıkl,ı kertmeli mihrap nişi 

meydana getirip,orta motifi sınırlayan çerçeveyi oluşturur. 

Eski ve yeni tüm Taşpınar halılarında köşe düzeni vardır. 

Köşelerin zemin rengi daima laciverttir,her zaman bitkisel 

desenlerle bezenmiştir.Günümüzde köşelere verilen isimler 

ve çeşitler o kadar çoktur ki~bunları izleyebilmek olanaksızdır. 

Ancak,Bal Peteği Köşe 

Cıngıllı Köşe veya Cıngıl-

daklı köşe,Yelekli Köşe 

örnekleri özgünlüğünden 

kaybetsede günümüzde de 

Desen.ıs Bal Peteği Köşe 
yaşatılan köşe desenleridir. 

Bal peteği şekilli köşe,en çok yastık çeşidi halı dokumillarda 

köşe motifi olar•k kullanılmıştır. (Desen,18) (Diil,19) 
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Cıngıllı Köşe ı Dik üçgene benzeyen köşenin içi çiçek ve 

Y•Pr•k gibi bitkisel desenlerle doldurulmuştur.Köşenin 

zemin iç yüzeyine b•k•n yüzü,•şağıya doğru sarkan çiçek 

dizileri ile bezelidir.Bu sarkan çiçeklerin,h-yvanların 

boynuna bağlanan çanlardan kaynaklandığı,cıngıllı köşe 

veya Cıngıldaklı köşe adının da burad-.n geldiği kabul 

edilir.(Desen.19) (Dia.20) 

Desen.19 Cıngıllı Köşe 



Yelekli Köses Eski T•şpınar h~_lıl•rının özgün köşe motifi-

dir."Güneşli Köşe", "B-.yr•klı Köşe", "Köy Köşe" gibi isimler 

verilir. 

Köşenin dik açı yapan bölümünde yer alan motifler güneş simge-

sidir.Köşe çeşitleri içersinde en çok geometrik görünümlü 

olanıdır.Köşe zemini laciverttir • . 

Desen.20 Yelekli Köşe 

Kırmızı,yeşil,krem (erikipi rengi) motiflerde kull•nıl•n 

renkler~ir. (Desen.20) (Dia.21) 
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Üzümlü Köşeı S•lkım köşade denir.Geometrik çizgiler 

hakimdir.İnce dallar üzerinde üzüm taneleri şem•tik 

görUnümıüdür. (Desen.21) (Dia.22) 

, ı 
1 

1 
1 

/df6 

Desen.21 Üzümlü Köşe 

Taşpın•r h•lılarında zemin yüzeyinin kompozisyonu 

halının merkezine yerleştirilen "M«dalyon" motifi ile 

tam~ml«nır. (Şekil.l/h} 
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GÖBEKı Yörede m•d•lyon motifine "Göbek" •dı verilir. 

M•d•lyon Saf namazlık dışındaki eski-yeni tüm Taşpıruı.r 

çeşitlerinde kullanılmış,halının ortası daima tam bir 

. mad•lyonla belirtilmiştir.Madalyon deseni halının kısa 

kenarl•rına doğru,k«rşılıklı palmete benzeyen desenlerle 

uzatılmıştır. (Şekil.1/ı) 

Bu desenlere dokuyucular "Kelle"adını vermiş,k•natlarını 

açmış kartal simgesi olduğuna in«nmışl«rdır. (Desen.l) 

M•dalyonlarJy«st.ık,minder,heybe gibi yüzeyleri der 

olan halılard«,bir veya iki .bölüm,zemin Y«Ygısı olarak 

kullanılan büyük boyutlu halılarda ise iç içe üç bölüm-

den oluşur.Bölümlerin içi bitkisel motiflerle bezenmiş 

geometrik desen ve figür hiç kullanılm«mıştır. 
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"Göbek Alı" denilen kök boy. kırmızısı Zfl!mine yerleş-

tirilen mad•lyonl•r,dışt•n içe doğru "Erikipi rengi" (krem-

kirli bey.z,buğday sapı),"Gök" rengi (l•civert),merkezi 

oluşturan üçüncü bölümde ise koyu kırmızı renkte dokunurl•r. 

B•zı örneklerde erikipi rengi yerine "Y•vş•n yeşili"(koyu 

yeşil) rengi kullanılmıştır.Taşpınar dokuyucuları,sandık ve 

•Y•k desenlerinde çevre dokumalarına öykündüklerinde,madalyon-

lard• "erikipi" ile "Gök" rengi yer değiştirmiştir .Fakat dış 

madalyonun yerleştiği zemin rengi,kök boya rengi ile merkezi 

madalyonun koyu kırmızı rengi her zam•n değişmeden k•lmıştır. 

B~ h•lıların k«rakteristiğini madalyon örnekleri k«dar,kull«-

nılan renklerde belirler. 

Madalyon motifleri kısa kenarlard•,köşelere doğru k•demeli 
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nişlerle sınırlanır.Bu nişler ·~yni zamanda köşelerin zemine 

bakan konturlarıdır.Bu halıların simetrik kompozisyon anlayı-

şı,maaalyon motifini geometrik bir düzende vermiştir. 

Taşpınar halılarını madalyon şekline göre başlıca iki 

gruba ayırabiliriz. 

I. Oval Şemada Gelişen Örnekler 

a.uzun Göbek (Desen.22) (Dia.23) 

II. Dairesel Şemada Gelişen Örnekler 

(Yıl•ız Şeklinde Madalyonlar) 

a.Tepsi Göbek (Fotğ.2) (Dia.28) 

b.Taban Göbek (Desen.23)(Dia.24) 

c.Civiı Göbek (Desen.24)(Dia.25) 

•.Yastık ve Minder Göbek (Desen.25-26)(Dia.26-27-28) 
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I. oval Semaaa Gelişen Örnekler s 

a.uzun Göbek s Yöresel adı "Uzun Göbek" olan madalyon m~-

tifi Taşpınar halılarının en eski madalyon çeşididir.Özgün · 

bir Taşpınar halısında "Çapar Ayak" ,"Kapama Sanchk" ve 

"Uzun Göbek" dizgesi vardır.Madalyon çeşitleri içinde en 

fazla geemetrik karakterli olanıdır.Motif basık ve uzun bir 

dikdörtgen görünümündedir.uzun göbekte madalyon iç içe üç 

bölumciür.Dıştaki madalyon "Göbek Alı" denilen zemine yerleş-

tirilmiştir.Uzun kenarları oluşturan konturlar kademelidir. 

Kısa kenarlar köşelerde içe doğru kıvrım yaparak,çengel gö-

rünümünü meycana getirdikten sonra,dıia doğru üç dilimli bir 

niş şeklinde sonuçlanırlar.Orta dilimin ucunda palmet görü-

nümlü bir desen yer alır.Dış madalyon rengi erik ipi veya 
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yavşan yeşilidir.Dıştan içe_ doğru ikinci madalyonun 

rengi laciverttir.Dış lllildalyondan dar olan bu bÖlÜmde 

konturları oluşturan basamaklar sık olduğu için zarif 

görünümlüdür. 

Merkezde yer alan üçüncü 

madalyon,orta madalyonun 

küçilk ölçüde tekrarıdır. 

Rengi daima kırmızıdır. 

{Kırbız Kırmızısı) Madal-

yonların içi ise ince sap-

Desen.22 Uzun Göbek 
larla birbirine bağlanmış 

stilize çiçeklerle bezenmiştir.(Desen.22){Diiı.23) 
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II.Dairesel Şemada Gelişen Örnekler 

"Yıldız Şeklinde Madalyonlar" 

Bu gruptaki m«dalyonlar çeşit açısından çok zengindir.Örnek-

ler genellikle yıldız şeklinde olup,başııca dört tipte toplanır. 

a.Tepsi Göbek ı Bu gruptaki m«dalyonların orjinalleri zincirli 

yastıklardaki madalyon 

şeklidir.(Fotğ.2) 

İki" bölümlü bir madal-

yondur.Dış madalyonun 

konturları kısa kenar-

lara doğru iri palrnet-

lerle sonuçlanır.Merke-

zi sivri dilimlerin oluş-

Fotğ.2 Tepsi Göbek 
turduğu.ışınsal bir yıldız görünümündedir • 

. . 
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b.Taban Göbekı Bu tip madalyonl«r• yerel deyişle"D«b«n Göbek" 

adı verilir.Çünkü bu rntidalyon,zemin yaygısı ol«r«k kullanı-

l«n geç devir taban halılarının merkezi motifidir.oval · 

şemada gelişen,Uzun göbek motifinde olduğu gibi bu madal-

yonlard« dıştan içe . doğru üç bölümlüdür. (Desen.23) (Dia.24) 

Dış m«dalyon kök boya kırmızısı 

zemine oturur.Madalyon zemini 

ise erikipi(krem) rengidir.İnce-

cik saplardan çıkan sık stili-

ze çiçeklerle zemin bezenir. 

Dış madalyonu oluşturan kontur-

ların hem yuvarlak hem köşeli 

olm«sı madalyona hareket kazan-

dırır. Desen.23 Tab«n Göbek 
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M•d«lyonu h•lının kısa kemırlarına doğru uzat•n tepelik-

ıer "Uzun Göbek.0 örneğinde üsluplaşmış k•rt•l figürünü anım-

sat•n görünümünü t•mamen k«ybetmiş,bitkiseı motife dönüşmüş-

tür. 

Mad•lyonu oluştur•n ikinci bölüm,tam bir yıldız görünümün-

de olup,sekizgen şemad•n gelişmiştir.Yıldızın uçl•rınd•n çıkan 

iri p•lmetler dış m«dalyon zeminine yerleşmiştir.Zemin rengi 

laciverttir. 

Madalyonun merkezini oluşturan üçüncü bölüm,ikinci bölümü 

oluştur•n yıldız şeklinin küçültülmüş örneğidir.Zemin rengi ise 

daim-. kırmızıdır. 

Bu tipte görülen m-.dalyon motifleri,yuv•rl«k veyil halının 

kıs• ken•rların• doğru d•irenin hilfifçe uz•tılm•sı ile elde edilen 
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oval şekilde olabilir.Madalyon~' arı çerçeveleyen mihrap nişle-

rinin dilimli konturları derinlik hissi uyandırıraYakın tarihli 

taban halılarında mihrap nişleri görülmez. 

c.Civil Göbek r Dairesel şemada geliştirilmiş yıldız şeklindeki 

bu madalyon,ana hatları ile 

taban ~dalyonun benzeridir. 

Fark dış madalyon zemininin beze-

melerinde görülür.(Desen.24)(Dia.25) 

Erikipi(Krern-Başak rengi)rengin-

deki madalyon zemini canlı renk-

ıerde serpme çiçek desenleriıe 

emprime görünümünde bezenmiştir. 

Desen.24 Civil Göbek 
M•dalyon yerel deyişle .. Civil Göbek" oliln 

adını bu ·serpme çiçeklerin canlı görünümünden •lır. 
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d.Y•stık-Minder Göbeği ı H•lı y•stık,h•lı minder gibi doku-

.m• türlerinde görülen m.d«lyon örnekleride d•iresel şem.-

da geliştirilmiş yıldız şeklindedir. 

Y•stık ve minderlerin yüzeyleri dar olduğu için zemin 

... 
Y•Ygısı h«lıl«rd« görülen m«d•lyon biçimleri küçülmüş ve 

sadeleştirilmiştir. (Desen.25-26) (Di«.26-27) 

Desen.26 Y«stık Göbeği Desen.27 Y•stık Göbeği 

Y•stık m«dalyonl«rında merkezi ~dalyon çok küçültülmüş 
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h•kim motif dış m•d•lyon olmuştur.Eski Taşpınar Y•stıkların-

da madalyonun etrafını çeviren ucu kandilli zincir motifi 

~rakteristiktir. (Diao28) 

Eski Taşpınar yastık m•dalyonlarında görülen görkemli 

palmetıer,yakın tarihli örneklerde yerini n•turalist bitki-

ıere bırakmışlardır. 



DOOERLENDİRME 
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TAŞPINAR HALILARININ KARAKTERİSTİGİ OLAN MADALYON 

MOTİFİNİN HALI TARİHİ İÇİNDEKİ YERİ 1 

Madalyon şekli ilk kez Türk halıarında XVI.yüzyılda 

Uşak halılarında kullanılmıştır.Madalyonlu halıların orijini 

İrandır.Yavuz Selim'in 1514 İran ve 1516-1517 Mısır seferleri 

kuşkusuz Osmanlı sanatına etkiler getirmiştir.Ancak,Uşak madal-

yonlu halıları ile İrancakiler arasında karakter farkları ol-

duğuda gerçektir. 

İran halılarının .XVI.yüzyılda esas örneği olan madal-

yonlarda görülen görkem,İran halı sanatının kitap sanatı 

kurallarına bağlılığı nedenile sürekli olamamıştır.Oysa Türk-

ler bir tekstil ürünü olan halıda daima Tekstil kural-
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larına bağlı kaldıklarından XVIII.yüzyıla kadar kaliteyide 

koruyarak,XVIII.yüzyıldan günümüze,sapmalara rağmen genel 

çizgisini sürdürebilmiştir.Ayrıca,Uşak halılarında madal-

yonlar halı yüzeyine,Türk sanatının değişmez ilkesi sonsuz-

luk prensibine göre yerleştirilmiş olması özelliği ile de 

İran'dan ayrılır. 

M«dalyon,T•şpınar halılarında kar•kteristik motiftir. 

Özellikle dairesel şemada gelişen madalyon çeşitlerinin 

Uşak halıları ile benzerlik gösterdiği örnekler vardır. 

Anc•k,Taşpınar halılarında madalyonun hakim ve ana motif 

olarak hiillının merkezinde yer alması,m•d•lyon düzeninde 

sonsuzluk ilkesine uymaması,Taşpınarı,klasik devir Uşiilk 

halılarından ayırır. 
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İr•n h•lılarının merkezi bir madalyon,köşelercte 

aynı madalyonun çeyrek parçaları bulunan kesin madalyon 

sistemine (22) Taşpınar ilk pakışta yakınlık gösterirse 

de,merkezi madalyonu hiçbir zaman çeyrek madalyon şeklin-

de köşe dolgusu olar•k kullanm•mış olm•sı ile hemen bu 

şem•d•n da •Yrılır. 

Taşpınar halılarında köşe kontur ve dolgul•rı daima 

merkezi m•dalyondan bağımsız desenler göstermişlerdir. 

Köşe konturlarının birleşerek meydana getirdiği mihrap 

nişinin özellikle yuvarlak hatlı çizgileri,bir yüzey süs-

lemesi olan halıda derinlik hissi uyandırarak sonsuzluk 

çağrısı yapar.Taşpınar yarattığı bu etki ile,Türk sanatı-

nın genel kar•kterinden •Yrılm•dığını gösterir. 

(22) Şerare Yetkin Türk Halı S•natı 

İş.Bankası Kültür yayınları s.79 

İst•nbul.1974 
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XVIII.yüzyıl ve sonrası Türk halılarını,osmanıı saray 

halıları,geç devir Uşak halıları yolu ile etkilemiştir •. 

Geç devir halılarında görülen üslup,Nakkaşların 

saray atölyelerinde çini,tezhip,cild,kumaş ve halı sana-

tı için hazırladığı örneklerin saray çevresindeki zümre-

ye yayıldıktan sonra,halka yansıyan yönüdür. 

1869 tarihli II.Konya Saln~mesinden dolayı,XIX.yüzyılda 

varolduğunu kesin olarak bildiğimiz Taşpınar halılarıda 

bu yansımanın ürüni.idür. 

Uşak halılarının geç örnekleri yalnız Uşak bölgesinde 

dokunmayıpJGördes,Kula,Miıas,Bergama'nın yanısıra İç Anado-

!uda Konya yöresinde Karaman,Karapınar gibi merkezlerde do-

kunmuş olabileceği düşünülmektedir. {23) 

{23 ) Şer•re Yetkin Türk Halı Sanatı s.aoo 

İş ~ankası KilltU~ Yayınları 

İstanQul ,1974 
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Taşpınar halılarının özellikle dairesel şemada gelişen 

madalyon şekilleri ve bo~dürlerdeki baroklaşmış,natura-

list usluptaki bitkisel desenlerde (Dia.29) gösterdiği 

özellikler,bu düşünceye yeni bir merkez olarak Taşpınar-

ında katılabileceğini gösterir. 



A-TAŞPINAR HALILARININ DESEN ÖZELLİGİ AÇISINDAN 

ETKİLENDİGİ VE ETKİLEDİGİ ÇEVRE HALILARI 
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TAŞPINAR HALILARININ DESEN ÖZELLİGİ AÇISINDAN ETKİLENDİGİ 

VE ETKİLEDİGİ ÇEVRE HALILARI s 

Geleneksel el sanatlarımız içinde dış etkilere en fazla 

açık olanı halıdır.Bu durum,halının insan yaşamı ile içiçe-

liği ve kolay taşınabilir olma özelliğinden kaynaklanmak-

tadır. 

Orta Anaaolu halıları ile etkin bir ilişki içinde olan 

Taşpınar halılarında XIX.yüzyıl Konya-Ladik ve Niğde-Maden 

halılarının etkisi diğer merkezlerden daha kuvvetli bir bi-

çimde görülür. 

Taşpınar genel çizgisinde Konya-Karapınar ile Kayseri-Yah-

yalı ve Kırşehir halılarındanda belirgin izler taşır. 

Taşpınar halılarının en eski desen çeşidi yatak halı-
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l•rınd« kull«nıldığı if•de edilen ve yerel •dı" it izi vey-. 

kedi b«stı" ol«n benek motiflerini t«şıy-.n ilk örnekler 

günümüze gelmemiştir.Ancak.(Di«.JO)görüleceği gibi nisbeten 

eski özgün bir T«şpın«r h«lısınd« ort« zemin dolgusu ol«r«k 

benek motifine r-.stlam•mız.T•şpın«r'ın bu motiflere y-.b-.ncı 

olm•dığını gösterir.Yörede bu motiflerin kull•nıldığının 

diqer bir k«nıtıd« Aks•ray müze h•lıl«rıdır. {Fotğ.3) (S.100) 

Ayni motifler Kırşehir h«lıl«rınd« köşelerde .. Sinekli" -.dı 

ile kull«nılmıştır.Bu motiflerin orijini ise "Bey-.z zeminli 

post motifli" Uş«k h«lılarıdır.Bu h«lıl«rın Uş«k bölgesi dı-

şındiil Ort« An«dolu d• dokunmuş ol•c•ğı k•bul edilmektedir. (24) 

Elimizdeki somut örnek «yni motifin yerel etkilerle şekil de-

ğiştirerek günümüze y«nsıy«n biçimidir. 

(24) Şer«re Yetkin Türk H«lı S«n«tı S.99 

T .İş .Biilnk«sı Kül tür Y•yınl•rı 

İst•nbul .1974 
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Kony•-L•dik h•lıl•tının özgün motifi l~le çiçekleri 

T•şpın•r da boncuk denilen dış dar bordürde ve •Yak deni-

len geniş bordürde kull•nılmıştır.L•dik bordürlerinin ori-

jini ise Osmanlı sar«Y halı ve secc•deleridir. 

T•şpın•r halılarının gülboncuk adlı bordür deseni XIX.yüzyıl 

Konya yöresi halılarınd• Y•Ygındır.S«ndık denilen •Yetlik-ki-

t«belik bölümü de K«yseri-Y«hYalı h•lıl•rında görülür. 

Madalyon motifinin •na ve h•kim motif ol•r•k tam h•lı-

nın merkezinde yer alması ve karşılıklı k«demeli mihr•p nişi 

ile çerçevelenmesi Kony«-K«r«pın«r göbekli çeşidi ile Niğde 

M«den h«lıl•rına benzer. 

Taşpınar m•dalyon düzeni eski Ortaköy halılarını etkile-

miştir.M•dalyon motifinin Türk h«lı s«n«tınd« yer •lması 
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ise XVI.yüzyıl Uşak halıları ile başlamıştır. 

Yerel adı "Sallama" Ol im sil.tünce şeklindeki bordür ise_ 

tamamen Taşpınar merkezine özgü olup çevre halılarında 

görülmez. 



B- TAŞPINAR'A YAKIN YERLEŞİM MERKEZLERİNDEKİ 

MÜZE VE CAMİİLERDE BULUNAN TARİHİ HALILAR 

Bu H•lıl«rın T•şpın•r Modeli ile İlişkileri 
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Fotgı 3 Aks«r«y Yöresi(Sinekli) H«lısı 

Cinsi r Aks•r•Y Yöresi H«lısı 

T«rihi r XVII-XVIII.yüzyıl 

Bulunduğu Yerı Aks«r«y Müzesi 

Env«nter No ı Verilmemiştir 

Boyutl«rı ı ı.45 X 0.95 cm 
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Fotgı4 Sinekli Halı Ayrıntı 

Düğüm Sayısı ı lOXlO cm.de 60X50 düğüm vardır. 

Genel Özellikler• Tamamı yün malzemeden,Gördes düğüm tekniği 

dokunmuştur.çözgü iplikleri beyaz,atkısı 

siyahtır.İpler çok ince eğrilmiş olup,çözgü 

ve atkı ipleri çift hükümlüdür. 1973 yılında 
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İ.H.Konyalı tarafından Aksaray Ulu Camiinde bulunmuş bu halı-

ların ilmi değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr.Bekir Deniz tar•fınd•n 

III .El Samıtl«rı Ulusal Sempozyumunda Y«pılmıştır.sözkonusu 

halının geniş bondüründe görülen bir ters bir yüz yerleştiril-

miş çok renkli çiçek desenleri,T«şpınar h«lılarının ayak de-

nilen bordüründeki" salkım ayak.4' deseni ile benzerlik gösterir o 

(Desen.ıo) 

Halının iç zemin yüzeyini süsleyen benek motiflerini 

yörede yat«k h«lısı dokum;ılard• kullanıldığı helen hetırlen-

maktadır.Bu motifin günümüze yansıyan örnekleri ise,özgünlüğü-

nü kaybetmiştir. (Dia 30 ) 

İç bordürlerden zemin yüzeyine s;ırkan,Ladik lelelerini anımsa-

ten stilize çiçeklerin köşelerdeki sıralanışı,Teşpınar köşe 

desenlerinden "Cıngıldaklı Köşe" ile benzerlik gösterir. (Desen.ı 9) 
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Fotğ. 5 Y«hY«l ı Zile 

Cinsi: YilhYalı Zile 

T•rihi ı 75-80 yıl 

Bulunduğu Yerı Aks«r«Y Ulu Camii 

Env•nter Noı 66 

Boyutl«rı · ı 150 X 100 Cm 
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Düğüm S•yısı ı ıoxıo Cm.de 50X44 düğüm vardır. 

Genel Özelliklerı Şal deseni ile bezeli dar bordür,halıyı 

çevrelemektedir.Ayni bordür düzeni orta 

zeminde de tekrarlanmıştır.Bu motiflerin 

orijini o.amanı ı saray kumaşı arıdır .Taşpınar 

halılarındaki sandık bölümü bu halıda da yer 

alır.İç zemin yüzeyi kademeli ve karşılıklı 

mihrap nişleri ile belirtilmiş olup,merkezde 

yer alan küçük madalyon Taşpınardan çok Maden 

etkilidir.Köşe desenlerinde Taşpınar üzünıJ.ü 

köşenin benzerlikleri görülebilir.(Desen.21) 
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Ftğ.6 Kırşehir veya Gördes Seccade 

Cinsi Kandi11i Seccade 

Tarihi: 100-120 yıl 

Bulunduğu Yer Aksara~ Kızıl Minare Camii 

Envanter No 

Boyutları 480 x 100 :m'. 
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Düğün Sayısı : lOxlO Cm.de 54x54 düğüm vardır. 

Genel özellikl.er: Mimariyi andıran bir niş içinde bir ters 

'bir yüz olarak sıralanan (S) lerin meydana 

getirdiği zincirlere asılı kandiller,dü-

zenli aralıklarla halının uzun kenarı bo-

yunca devam eder. 

Eski Taşpınar yastıklarında kullanılan ucu 

kandilli zincir motifleri ile benzerlik gös 

terir. (Fotğ. 2) 

Bu modeldeki halılar Kırşehir ve Gördes 1 de 

birbirine yakın tarihlerde dokunmuştur. 

,. 
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Fotğ.7 Konya Ereğli Halı 

Cinsi • ·Konya Ereğli Halı 

Tarihi a 60-90 yıl 

Bulunduğu Yerı Aksaray,Kızıl Minare Camii 

Envanter No ı --

Boyutları ı 145 X 100 Cm 

ı'' • 

·. 
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Düğüm S«yısı s ıoxıo em.de 38X38 düğüm vardır. 

Genel Özelliklerı Bordürler ve köşelerde «yni motif in V«ryas-

yonları kull«nılmıştır.Bu motifler Ladik · 

bordürlerindeki l«leler «r«sında yer alan 

top güllere benzer.Kırmızı orta zemin dikkat 

çekicidir.Boyuna gelişen d«r mad«lyon motifi 

«şağıya ve yukarıy« doğru,T şekli meyd•n• 

getiren uz•ntıl«r,Taşpınar kelle motifine 

benzemektedir. 



Fotğ.8 Kırşehir Yolluk 

Cinsi ı Kırşehir Yolluk (Ken•re) 

T•rihi 1 100-120 yıl 

Bulunduğu Yer ı Aks•r•Y Kızıl Min•re C•mii 

Envanter No 1 

Boyutları ı 400 X 100 Cm 
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Düğüm S•yısı ı ıoxıo Cm de. 7.0X56 düğüm v•rdır. 

Genel Özelliklers Dik eksen üzerine yerleştirilen motifler 

h•lı yüzeyini boşluk bır•km•d•n doldurmakta-

dır.Halıda görülen renk ve zemin düzenlemesi 

Osm•nlı sar«Y kuırı.şların• benzemektedir. 
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Fotğ. 9 Fertek Halı 

Cinsi ıFertek Halı 

Tarihi ı7o-eo yıl 

Bulunduğu Yer ıAksaray,Kurşunlu Camii 

Envanter No 1 --

Boyutları • 176 x 116 
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Düğüm Sayısı ı lOXlO Cm.de 50X40 düğüm V«rdır. 

Genel Özelliklerı Lale ve glillerle bezeli geniş bordürdeki 

Ladik etkisi madalyon• d• yansımıştır.Ladik 

seccadelerinde kademeli mihrap nişi Uzerinde 

görülen çengel ve kanca motifleri,bur«da ma-

d«lyonun uç kısıml«rında kullanılmıştır. 

Madalyonun genel düzeni maden etkilidir., 

Halı iç zemin yüzeyinin geometrik düzeni Taş-

pınar'• yakındır. 
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Fotğ. 10 Kırşehir Secc•de 

Cinsi s Kır§ehir Seccade 

Tarihi a 1s-eo yı1 

Bulunduğu Yerı Aksaray,Rıza Hasan Camii 

Envanter No ı 12 

BoyUtları ı 174 X 109 cm 
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Düğüm S•yısı s lOXlO cm de 56X36 

Genel ÖzelliklerıGeniş bordür Gördes h•lıl•rının Ort• Anadolu Y• 

y«nsıy•n motif çeşidi ile bezelidir.L•dik etki-

leri ort• zemini sınırl•Y•n sarmaşık d«llı bordür-

de ve mihrap nişinden s•rkan lalelerde görülür. 

Mihrap nişinin ortasında yer «lan •lemde bu etki-

lerin göstergesidir. 
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Fotğ • 11 Ereğli Seccade 

Cinsi ı Ereğli Secc•de 

Tarihi " 1 50-60 yıl 

Bulunduğu Yerı Aksaray,K•rataş Köy Camii 

Envanter No c --

Boyutları ı 127 X 113 cm 
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Düğüm Sayısı ı lOXlO Cm ~e 50X44 düğüm v•rdır. 

Genel Özelliklerı Dış bordürde Gördes gülü denen motifler 

sır•l•nmıştır.En dış d«r bordürle,iç d«r 

bordürde L•dik l•leleri görülür.Orta zeminde 

içi t•mamen kırmızı renkle doldurulmuş kısım 

ort•d•n yukarıya doğru,basam•klarla daral«rak 

küçUk bir mihrap şeklini alm&şt~rl~ r 

Kademeli mihrap nişlerinin ucunda,görülm~e 

alışılmış k•nca motiflerinin yerini bur•d• 

şem•tik çiçekler almıştır. Mihrap ucu çiçekli 

çatak şeklinde bitirilmiştir. 
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Fotğ.12 K•pulu M•den Secc•de 

Cinsi ı K•pulu M•den H•lısı 

T•rihi 1 60-70 yıl 

Bulunduğu yer ı Aks•r•y K•r•t•ş Köy C«mii 

Env•nter No' • 79 

Boyutl•rı ı 165 x 111 
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Düğüm Sayısı ı lOXlO cm de 5eJc46 Gördes düğümü 

Genel Özellikler t Benek motifleri ile doldurulmuş zemin 

üzerinde çifte madalyon motifleri yeralır. 

Madalyonların eekoratif desenleri madeni 

kapı izlenimi verdiğinden,halk arasında 

"Kapulu Maden .. halısı olarak isimlendirilir. 



Cinsi 

Tarihi 
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Fotğı.13 Yahyalı Zile Seccade 

ı Yahyalı Zile Seccade 

1 50-60 yıl 

Bulunduğu Yer ı Kutluköy Camii 

Envanter No ı 

Boyutl•rı ı 95Xl60 
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Düğüm Sayısı s ıoxıo cm de 48X42 düğüm vardır. 

Genel Özellikler ı Dar bordürlerde ve mihrap nişinde Ladik 

desen özellikleri gösterir.Geniş bordür 

geometrik desenli olup.Kırşehir halıları-

nın etkisi vardır.Sandık ta denilen Ayetlik 

bölümlerinin iki dar kenarda yer alması 

Taşpınar'a benzerse de Taşpınar da sandık 

bölümleri daha uzundur.En dış bordürde sar-

maşık dallar arasında yer alan gül motifleri 

Taşpınar halılarının Gül boncuk desenini 

andırır.Bu bordür tüm İç Anadolu halılarında 

çok az farklarla yaygın olarak kullanılan 

ortak bir desendir. 



Cinsi 

Tarihi 
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Fotğ. 14 Ort•kÖy Halı 

ı Ortaköy Halı 

ı 35-45 yıl 

Bulunduğu Yer ı Aksaray,Yenikent Büyük Camii(Amarat) 

Envanter No s 27 

Boyutl•rı ı ı4e x ıoo cm 
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Düğüm S«yısı s ıoxıo cm·.de 38X42 düğüm vardır. 

Geneıözellikler • Geniş bordürde uçları tırtıllı Y•prakl«r desen-

leri yer -.ıır.Bu motif Toros Yörük ve K•f.k«s 

halıl•rınd-. görüıür.M«d«lyon düzeni,Taşpın-.r-

d-.n çok M«den•e Y•kındır.Madalyonun en dışındaki 

çengel motifleri L«dik etkisi gösterir. 

Anadoluda kokulu bitki tanelerini iplere dizip 

uçları saçaklı nazarlık yapma geleneği,çok eski 

ve yaygın bir inançtır.Bu motifin köşe dolgu-

larınd-. kull«nılması dokuyucuya özgü bir özel-

lik olup,yöredeki diğer h«lılard« görüımezo 
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Fotğ. 15 Ortaköy Halı 

Cinsi ı Ortaköy H«lı (Şal Moceıi) 

Tarihi • 50 yıl 

Bulunduğu Yerı Sultanhan. Bekir Ağa Camii 

Envanter No ı 164 

Boyutları ı 145 X 110 cm 
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Düğüm Sayısı ı ıoxıo cm de 36 x 42 düğüm vardır. 

Genel Özellikler ı Ortaköy halılarına özgti kırmızı,siyah 

krem ve kavuniçi renkleri kullanılmıştır. 

Geniş bordürde,üsluplaştırılmış hayvan figürü 

görülür.Kars yöresi halılarının etkisi vardır. 

Yabancı etkiler ağır bastığından Ortaköy 

halılarını etkileyen Taşpınar•a ilişkin 

hiç bir iz görülmez. 
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Fotğ. 16 Ereğli H«lı (Kor«ş) 

Cinsi ı Ereğli H«lı 

T«rihi s 35-40 yıl 

Bulunduğu Yer : Sultanhan, Bekir Ağa Camii 

Env«nter No ı 7 

Boyutları s 173 X 124 cm 
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Düğüm S•yısı ı lOXlO cm de 33X33 düğüm Viirdır. 

Genel Özellikler ı İç An«dolu bölgesinin kl•sik yüzey düzenle-

mesine uygun bir şem«d•dır.En dış bordürde 

L~dik,enli bordürde de Kırşehir h•lıl•rın• 

postunu «ndırır.Bu motifle Türkmen h«lıl«rın• 

Y«kınlık gösterir.Köşeler benek mokifi ile 

dolguldlnmıştıro 
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Fotğ. 17 Ereğli (Işıkl•r) Secc«de 

Cinsi ı Ereğli Ha.lı Secc•de { Işıkl«r) 

1 60-70 yıl 

Bulunduğu Yer ı Sul t•nh;;m Bekir Ağ• C-.rnii 

Env-.nter No : 45 

Boyutl•rı ı 150X108 
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Düğüm S«yısı ı loxıo · cm a~ 30X38 düğüm v•rdır. 

Genel özellikler ı L«dik h«lıl«rının yöresel üslupl« dokunmuş 

bir örneğidir.D•r bordürdeki L«dik l«leleri 

T•şpınar çevresinde de etJdli olmuştur. 
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Fotğ • ıe Maden Halı 

Cinsi s M«den Halı 

Tarihi ı 40-50 yıl 

Bulunduğu Yer ı Aksaray,Eskil Ulu Camii 

Env«nter No % 37 

Boyutları ı 177 X96 cm 
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Düğüm Sayısı ı lOXlO Cm de 52X44 düğüm vardıra 

Genel Özellikler ı Dar bordür dalgalı yaprak motifleri,geniş 

bordür Gördes çiçekleri ile bezelidir. 

Orta Madalyon ve kademeli mihrap nişi 

Taşpınar uzun göbek madalyon motif ine 

benzeroYalnız burada konturlar fistoludur. 
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Fotğ. 19 Maden Halı 

Cinsi ı Maden Halı 

Tilrihi ı 40-50 yıl 

Bulunduğu Yer ı Aksaray,Eskil Ulu Camii 

Env•nter No 1 39 

Boyutl«rı ı 220 X 120 cm 



132 

Düğüm S•yısı ı lOXlO Cm de 48X52 düğüm vardır. 

Genel Özellikler ı İç Ancdolu'nun Niğde ve Kırşehir h•lı-

larının genel özelliklerini bu halıd• 

görmek mümkündüroİki ince gülboncuklu bor-

dür ve s•ndık bölümü T•şpınar h«lıların• 

benzer.Enli bordürün dörtlü b-.rok y-.preı.k 

motifleri Kırşehir etkisi taşır. 

Mihrap nişi yöreden ayrı bir özellik 

gösterir~Mazg•l niş1erini andıran bir 

formda dır. 
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Fotğ. 20 OrtilkÖy Hillı 

Cinsi ı OrtilkÖy Halı 

Tarihi s 50 yıl 

Bulunduğu Yer s Aks•ray,Eskil Ulu Camii 

Env•nter No s 134 

Boyutl•rı ı 136 X 105 cm 
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Düğüm S«yısı ı lOXlO cm de 36X48 düqUm v•rdır. 

Genel Özellikler ı Renk ve zemin düzenlemesi Ort•köy özellik-

lerindedir.En dış bordürdeki motif T«şpınar 

T«şpın•r h«lıl•rınd« görülen Güıboncuk moti-

fidir.Ayni motif ort« zemini çevreleyen ince 

bordürde de tekr«rl«nmıştıroGeniş bordürde 

Kırşehir h•lıl«rının kl«sik motifi dörtlü 

Orta zemin uzunl«rn«sın« gelişen «ltıgen form-

d« olup,köş~-mihr•p-göbek olar•k tertiplen-

miştir.Renkler,siy«h,koyu B«rı,Kırmızı ve 

kremdir. 
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. 
Fotğ.21 Kırşehir Secc«de 

Cinsi ı Kırşehir H«lı Secce.de 

T• rihi ı 80-90 yıl 

Bulunduğu Yer ı Eskil Ulu C •mi i 

Env•ınter No ı 56 

Boyutl•rı ı. 53 x o' 97 
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Düğüm S«yısı ı lOXlO Cm de 36X42 düğüm V«rdır. 

Genel Özellikler ı Siyaliı zeminli bordürde Kırşehir h«lı-

l«rının kar•kteristiği olan barok üslup-

. ta dörtlü Y«pr•k motifleri değişik renk-

lerde yerleştirilmiştir.Ort« zemin kırını-

zı . renkli olup,iki taraftan birer kaide 

üzerinde yükselen sütunların ortasında 

oluşan kemer motifinden aşağıya doğru bir 

k«ndil motifi sarkar. 
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Fotğ.22 Obruk Secc•de 

Cinsi ı Obruk H•lı Secc•de 

T•rihi • 65-70 yıl 

Bulunduğu Yerı Eskil Ulu C•mii 

Env•nter No ı 42 

Boyutl«rı ı 119 X 104 



],38 

Düğüm S«yısı ı ıox10 cm de 54X4o düğüm v•rdır. 

Öenel Özellikler ı Kony• yöresi h•lıl«rının ortak renk ve 

motif özelliklerini t•şır.Orta zeminde 

k•demeli bir şekilde yükselen mihrap nişi 

üçgen bir ç•tı şeklinde bitmektedir. 

Ortasında L•dik halılarının k•nca _ motifi 

yer alır. İbrikler Kony« formludur • . 
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Fotğ. 23 Kar«pınar Seccade 

Cinsi s Kareıpınar H•üı Secc-.de 

T-.rihi XIXoYüzyıl sonu 

Bulunduğu Yer s EsJdl Ulu Ciilmii 

Env•nter No 

Boyutl«rı s 135 x 119 



Düğüm Seı.yısı s ıoxıo·Çm.de 44X38 düğüm v•rdır. 

Genel Özellikler ı İçiçe dört mihriilplı bir secc•dedir. 

Mihr•pl•rın Y•n t•r«fl•rınd« ucu çengel-

li bakl•V« motiflerinin orijini Selçuklu 

h•lıl•rıdır.Geniş ve d•r bordürde Leı.dik 

etkileri v•rdır. 
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Fotğ. 24 Fertek Halı 

Cinsi s Fertek Halı 

Tarihi 1 70 yıl . 

Bulunduğu Yer ı Aksaray,Eskil Ulu Camii 

Envanter No s 47 

Boyutları ı 167 x ıoe cm 



142 

Düğüm S•yısı ı ıoxıo cm.de 46X46 düğüm v•rdır. 

Genel Özellikler ı Bordürlerde Kırşehir ve L•dik etkisi 

t•şır.H•lı iç zemin yüzeyi bitkisel 

desenlerle doldurul muş ve çift mact.ı-

yonl• belirtilmiştir.İpliklerinin çok 

çok ince eğrilmiş olm•sı,dokumal•rının 

ince oluşu,Niğde yöresi h•lıl«rı içinde 

Fertek h•lıl•rına ayrı bir önem kazandırır. 

30 yıldan bu yana Fertek te halı dokuma-



SONUÇ 

,. 
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Tüm ulusı-.rın,kültür t-.rihinde geçmişlerini bugünlere 

ve Y•rınl•r• y•nsıt•c•k olan kültür ögelerinin b•şınd• el 

Türklerin geleneksel el sanatları içinde "H•lı"nın 

özgün bir yeri vardır.Daim• Türklerle,Türklere b•ğlı ol•-

rak gelişme gösteren bir s•n•t k olumu zdur. 

Bu gelişme çizgisi içinde T•şpın•r halıların• bir yer 

•r•dığımızd•,Ort•ç•ğ k•yn•kl•rınd• sözü edilen "Aks•ray h•lı" 

ları ile ilişkisini somut ol•r•k sapt•Y•bilecek örneklere 

s•hip olm•dıaımızı görürüz. 

H.1286/M.1869-70 t•rihli II.Kony« salnamesi T•şpın•r h•lıl•-

rınd«n SÖZedilen ilk yazılı belge olmiiSı nedenile Önemlidir • 

. 
T•şpın•r,f•rklı devirlerde aldığı farklı etkilerıe,bugün-

,. 
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lere Y•nsıyan şekil ve aesen zenginliğine ulaşmış biıı halıcılık 

merkezidir.Eski T•şpınar h•lıl•rı kirm•n ile eğrilen,bitkisel 

boy•l•rl• renklendirilmiş,t•m•men yün ipliklerle,Gördes düğüm 

tekniğinde dokunmuştur.Eski halıl•r•a doğal boyal•rın y•rattığı 

çok parlak ve ipeksi bir görünüm vardır.Klasik renkler koyu kır-

mızı ve koyu laciverttir. Taşpınar halıları geometrik güzende, 

bitkisel kökenli motiflerle bez~nmiştir. 

Bordür,zemin ve köşelerden oluşan bir şemaya göre yerleş-

tirilen desenlerin baroklaşrnış naturalist uslupları vardır. 

Bu uslup günümüz halılarında çok biisitleşerek şematik bir görü-

nüm •lrnıştır.H•lıya çok yakış•n mca«lyon motifi Taşpınar halıla-

rının zemin bezemelerinde ana motif olup,halının tam merkezinde 

yer •lır.M•clalyon motifinin çok kullanılmasının bir ned.enide 

XIX. yüzyıı•a Türk halı sanatı t•rihi içindeki bazı gelişmelerde 
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aranmalıdır.Yüzyılın ortal•rından itibaren Avrupalı halı tüccar-

larının ve kurdukları şirketlerin geç devir Uşak halılarından 

esinlenerek aüğüm s•yısım~ göre h•zırla ttıkları kartonl•rı, işçi-

si daha az para ile çalışacak olan yerlere dağıtarak dokutmuş 

olmaları motifin yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

T•şpınar madalyon çeşitleri iki ana grupta toplanabilir. 

A-Ov~ı ŞeTa&• Gelişen Örnekler 

ı.uzun Göbek 

B-Dairesel Şemada Gelişen Örnekler 

l.Tepsi Göbek 

2.Taban Göbek 

3,Civil Göbek 

4.Y«stık ve Minder Göb~i 

(Yıl«ız şeklinde madal

yonlar) 

M«cii.lyonların yerel deyişle 

en eski olanın•"Uzun Göbek .. . 

denilmektedir. 

Fotğ. Taşpın.r Örenklik Halı 

Kenan Özbel Kolleksiyonu 
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M•dalyonlar günürnüzd~ irileşerek kab• bir form aldı-

ğınd•n estetik görünümlerini kaybetmişlerdir. 

Taşpınar halıl•rınma çevre halılarının etkileri açıktır. 

Özellikle Konya yöresi Karapın•r,Ladik ve Niğde-Maden halıla- · 

rından aldıqı etkiler bordürlerde ve dairesel şemada gelişen 

m•dalyon çeşitlerinde görülür.Desenlerde görülen ortak özellik-

lerin kôkeni,halının t~şınebilir olma niteli§inden kayn~klan-

eığı kadar,Osrnanlı saray halı ve kumaş desenlerinin XVIII.yüz-

yıl ve sonrasında halka malolmuş biçimi ile yerel usluplar 

halinde,başta Konya yöresi olmak üzere,özellikle Orta Anadolu-

nun tümünee yaşatılmış olmasınea aranmalıdır. 
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50,T~şpın•r Yastık ••••••••••••••••••••••••••••••••••217 

51.Taşpınar Yil.stık ••••••••••••••••••••••••••••••••••219 
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DİA LİSTESİ 

1, Örneklik 

2, Örneklik 

3. Boncuk-L•dik Ay•k 

4. Sinekli Boncuk 

5, Akıtm•lı Boncuk 

Gül Boncuk 

L•dik Boncuk 

6, Ç•p•r Ay;ak 

7. Kirm•n Ay«k 

8. Kir~n Ay«k (Ayrıntı) 

9, Boynuzlu Ayak 

ıo. S•lkım Ay•k 

12. Armutlu S«ndık (Eski Örnek) 
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13. Armutlu S«ndık (Yeni Örnek) 

14. Merdivenli S«ndık 

15. GÜllÜ S«ndık 

16. Güllü S«ndık (Ayrıntı) 

17. Çiçekli S«ndık 

ıs. S«ll«m• (İç Bordür) 

19. B«l Peteği Köşe 

20. Cıngıllı Köşe 

21. Yelekli Köşe 

22. Üzümlü Köşe 

23. Uzun Göbek 

24. T«b•n Göbek 

25. Civil Göbek 

26. Yastık Göbeği 
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27. Yastık Göbeği 

28. Zincirli Yastık Göbeği 

290 Bordürdeki baroklaşmış Naturalist Bitkisel Desenler 

30. Taşpınar H•lısında Benek(kedibastı) motifi 

31. Aksaray Hüzesi Halısı 

32. Aksar•Y Müzesi Halısından ayrıntı 

33. Aksaray Ulu Camiinde Y•hY•lı Zile Halısı 

340 Aksaray Kızıl Minare Camiinde Kandilli Halı 

35. Aksaray Kızıl Minare Camiinde Ereğli Seccade 

36. Aksaray Kızıl Minare Camiinde Kırşehir Yolluk 

37. Aksaray Kurşunlu Camiinde Fertek Seccade 

38. Aksaray Rıza Hasan Camiinde Ladik Seccade 

39. Karataş Köyü Camiinde Ereğli Mihrabiye 

40. Karataş Köyü Camiinde Kapulu Maden Seccade 

41. Kutlu Köy Camii Y•hyalı Zile Secc•de 



l60 
ı . · 

42. Yenikent(Am«r«t) Büyük·C«mii Ort«kÖy Secc•de 

43. Sult•nh•n Bekir Ağa C•mii Ort~köy Secc•de 

,· 

44. Sult«nh•n Bekir Ağ•~C«mii Ereğli(Kor«ş)Secc«de 

45. Sult•nh•n Bekir Ağ• C«mii Ereğli(Işıkl•r)Secc«de 

46. Eskil Ulu Camii 

47. .. " 

48. " " .. Ort«kÖy Secc•de 

49. .. .. .. Kırşehir Secc«de 

50. " " " Obruk Secc«de 

51. " .. " Kar«pın«r Seccade 

52. .. " " Fertek Secc•de 

530 Aksar«y Kar~taş Köyü Camii . T«şpın~r Secc•de 

54. .. " " .. Borür-Köşe Ayrıntı 
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55. Aks~r•Y K«driye T«p«n Evi T«şpınar Çeyrek 

56. Aksar«y İsmail Özot Evi T«şpımlr Çift 

57. " tf tt " Madalyon Ayrıntı 

58. Aksar«y Salih Ağa Camii 

59. .. .. tt tt Köşe-Bordür Ayrıntı 

60. Aksaray Cumhur Çorakçı Evi Taşpınar Çeyrek 

61. .. .. " .. .. Köşe Ayrıntı 

62. Aksaray Kurşunlu Camii Taşpınar Çeyrek 

63. Aksaray Rıza Hasan Camii T«şpın«r Seccade 

64. Aksaray Zeki Demir Evi Taşpınar Tab«n 

65. .. tt .. .. Bordür-Madalyon Ayrıntı 

66. Aksaray Ethem Çorakçı Evi Taşpın•r Seccade 

67. . .. .. .. .. Bordür-Köşe Ayrıntı 
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68. Aks«r«y Yenikent(Am«r«t) Büyük C•mii 

69. Sult«nh«n Zübeyr Dölek Evi Taşpınar Seccade 

70.Aksar•Y S«b«h«ttin Güzel Evi T«şpırn•r Kelle 

71. " " " " Bordür-M«d«lyon Ayrınt 

72. " .. " " Köşe Ayrıntı 

73. Aks«r«y Cumhur Çorakçı Evi Taşpın•r Çeyrek 

74. " .. .. " Bordür Ayrıntı 

75. Aksaray Yenikent(Am«rat)Süyük Camii Taşpınar Kelle 

76. Kutluköy Camii Taşpırn•r Kelle 

77. " .. Bordür Ayrıntı 

78. Aksaray Ethem Çorakçı Evi T«şpın« r Kelle 

79. Aksaray Fikri Saatçioğlu Evi T•şpın«r Kelle 

80. " " .. .. Madalyon Ayrıntı 

81. Aksaray Sabahattin Güzel Evi Taşpınar Taban 

82. " .. " " Bordür-Köşe Ayrıntı 

83T84 Aksaray Sabahattin Güzel Evi 



85. Aks«r«y F«ik Ökçesiz Evi T«şpın«r Kelle 

86. " .. .. " Bordür-Köşe Ayrıntı 

87, Aksa.r«y Murtez« Yüksel Evi 

88, " " .. " M«d«lyon Ayrıntı 

89. Aks«r•Y İm«m Us Evi T~şpın«r NartıilZl«ğı 

90. " .. " Orta zemin Ayrıntı 

91. Aks«r«y Fikri Sa«tçioğlu Evi Taşpın«r Secc«de 

92. Aksa.r«y Nezahet ÖztürJç: Evi Taşpın«r Kelle 

Taşpın«r Yastık 

94, Kutluköy Camii Ta.şpım~.r Yastılc 

95. Aks«r«y Avni Y«pılc«n Evi T«şpın•r Y«stık 

96. Aks«ray Adna.n'İleri Evi Taşpınar Y•stık 

97. Aks~r•Y Ad~an İleri Evi T«şpın«r Y«stık 

98. .. " " " Madalyon Ayrıntı 
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KAYNAK KİŞİLER LİSTESİ 

1 .Ese Çetin H•lı Dokuyucusu T•şpınar 

2.Servet S•lman Halı Toplil.yıcı . 

3 .Mustilfil Kop•n H«lı S•tıcısı T•şpımtr 

5.H•zım Yıldırım H•lı Topl«yıcısı Aks•r•y 

6.Burh•n Güvenç H«lı Siltıcısı Yeşiıov« 

7.F•dime Güvenç H«lı Dokuyucusu Yeşilov« 

8.N«zik Onak H«lı Dokuyucusu T•şpın«r 

9.AzizOnak Halı S•tıcısı T«şpın•r 

.O.Zelih• Omtk H•lı Dokuyucusu T•şpın•r 

.1.Dürd«ne Kot•k H«lı Dokuyucusu T«şpınar 

.2.H«tice Ateş İlçe H«lk Eğitim Md.lüğü 

H•lı Kurs Öğretmeni Aks•r•y 
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' . 
L3.Tahir Arıbaş İlçe Halk Eğitim . Müdürü 

L4.Ramazan Demir Halı Tilcc•rı 

LS.Zeki Demir Halı Tücc•rı 

L6.İnci Şahin Halı Dokuyucusu 

L7.Ali Ş•hin Halı Satıcısı 

L8.Aslı Girgin Halı Dokuyucusu 

L9oYaşar Asal Halı Topl•yıcısı 

~O.Ruhi Özgel Halı Kolleksiyoncusu 

~l.İsmail Ökçesiz Halı Kolleksiyoncusu 

~2 .Zübeyr Dölek Zira·•tçi 

~3.Abdullah Kar•kaya Turizm Büro Eski Müdürü 

:4.MuStiiilfil Kalcı Hil.11 TÜCCil.rı 

:5 .İnci Salman Halk Eğitim Md.lüğil Eski 

Kurs Öğretmeni 

Aks•ray 

Aksilray 

Taşpınar 

T«şpınar 

Taşpınar 

Aks•ray 

Aksaray 

Sul ta nha n 

Aksaray 

Ürgüp 

Aksar•Y 



26.H•cı Ahmet Gürses 

27.Ahmet Perek 

28.Mesut Çelebi 

29.Melih H•lıcı 

30.N•dir Gezicioğlu 

31.K•sım- Büyükerkek 

32.Ali Sert 
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.. 
Ulu Camii E·ski İm«mı Aksaray 

Ankara H«lı G«lerisi Ank«ra 

H«lıcıl~r Cild.52 KoÇarşı İSTANBUL 

Mevlana Cad.23/c Halıcı Konya 

Genç Ortakl«r Halıcılık Kony« 

A.Şirkt. 

H«l ı TÜCC«rı Aks•r•Y 

Sefs•n Sok.No.19 
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DİA NO 

BULUNDuGU YER 

ENVAf\ı'TER NO 

DOKUNDUGU T-ARİH 

CİNSİ 

ÖLÇÜLER! 

t-'ı.ALZEME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

H•V Yüksekliği 

DÜGUM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ 

RENK 

168 

53-54 

ı 82 

ı 80-85 Yil 

ı T«şpın•r Çeyrek H•lı (S~cc•de) 

ı 192 x 118 

ı Yün 

s Yün 

1 cm 

: ıoxıo cm de 46X68 Gördes Düğü:r.ü 

tir.Frikipi rengi,kök boy• kırmızısı,l•civert 

Y•vş•n yeşili,tetir renkleri kull•nılmıştır. 

,. 
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. KOMPOZİSYON DÜZENİ VE .MOTİFLERı Uzun göbek m•d«lyon çeşidi ve 

yelekli köşe ile kl•sik T.-şpın•r düzeninde oliln h;üı,ily•:.ç de-

niıen geniş bordürde ş«l desenleri,s«ndık bÖlÜmünde C«rrJi ve 

min•re şekillerinden olu-

ş«n m«nZ«r« görünümü ile 

bu şem«d«n «yrılır.M«nzar« 

Kırşeh ir h~1 ı1 2rı e tkisidir. 

K•rşılıklı mihr«p nişlerinin 

lılarının etkileri vardır. 

n«kl•n•n kırıklık V«rdır. Fotğ ı 25 

Köşelerde görülen üslupl«şmış h•yv•n figürleri nedenile b;,,: 

köşelere köy köşesi de denir. 

,. 
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DİA NO s 55 

BULUNDUGU YER 

ENVANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH ı 80-85 yıl 

CİNSİ ı T«şpın•r Çeyrek H«lı 

ÖLÇÜLERİ ı 171 X 112 

!Vı.ALZEME 

çözgü İpliği 

1'\tkı İpliği 

Hii.V Yüksekliği 

DÜGÜM SAYISI VE 

ı Yün 

ı Yün 

S 1 C!n 

ÇEŞİDİ s ıoxıo Cm de 44X36 düğüm Gördes düğümü 

RENK s Anilin L•ci vert boy«nın dış ınd«, YöiVŞiil.n yeşili 

Kök boy« kırr-:. zısı ,Erik ipi rengi ve pi si tüyü 

renkleri,t•m~ ~en doğ•l boy•l•rd•n renklendiril-

miştir. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER: Ç«p•r «Y«k,K«p«m« s«ndık 

Yelekli köşe,Uzun göbek çeşidi ile özgün bir T«şpı~•r kl•sik 

şem;;ısı göst~rir. 

Fotğ. 26 

,. 
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DİA NO 56-57 

BULUNDUGU YER : Aks•r•Y (İsm•il Özot Evinde) 

ENVANTER Nü ı Özel Kolleksiyon 

BOKUNDUGU TARİHı 75-80 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

JVıALZEHE 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

s T«şpın•r Çift 

174 x 110 

ı Yün 

.ı Yün 

H•V Yüksekliği ı 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ : ıox10 cm de 44X60 Gördes Düğümü 

RENE : Doğ•l boy•l•rd«n elde edilen kl«sik T•şpın•r 

renkleri ol«n,y•vş•n yeşiıi,kök boy• kırmızısı 

l~civert,~rik ipi ren~i kull~nılmıştır. 

,. 



173 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE .MOTİFLER ı Klcsik bir Taşpın-.r modelidir • 

.r~öşe desenleri il~ rnihr«p nişi •r•sı kl•sik ~nek motifleri ye-

rine rozet ve topgül desenl~-

ri ile doldurulmuştur.Mih-

sind~ki h•lı ile benzerlik 

gö ste ri r. 

Fotğ. 27 

,. 
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DİA Nü 58-59 

BL1.. "JlWUGU YER : Aks•r•y S•lih Ağ• C«mii 

1 23 

DOhT;mUGU TAEIH : 60-65 Yıl 

,...., .;- .. re:+ 
·.._...L ,;,\-J.. 

IV.Jı.L ZEM E 

T•şpın•r Hiilı 

ı 150 x 110 

Çözgü İpliği ı Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H•v Yüksekliği : 1 cm 

DÜjjH SAYISI ve 

ÇEŞ:Dİ :ıoxıo cm de 38X44 Gördes düğüm~ 

REXE : K~k boy« kırmızısı,tetir rengı h~ki~dir.A~iıin 

l•civert rengi solmuştur, 

,. 
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KOMFOZİSYOh. :>ÜZENİ VE MOTİFLERı Ay-.k bölümündeki Ç•p•r «Y•k 

.~ 

deseni özg[n bir şekilde k«rşımız• çık~r.Bu h•lıd• köşeler 

köy köşeside denilen yelekli köşe olup,otl•y•n stilize h•Y-

v•n figürleri ile köy izlenimi verilmiştir. 

Fotğ, 28 Fotğ, 2 9 

,. 
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DİA NO ı o0-61 

BULUN:JU3U YER ı Aks«r«y (Cunıhur Çor•kçı E;vinde) 

ENVA!\:ER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUK:::UGU TARİHı60-6'.:> Yıl 

GİNSİ 

ÖLÇÜLE:Ü 1 194 x 125 

PıAL ZE!-c.E 

Çözgü İpliği s Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H•v Yüksekliğiı 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm d~ 44X46 Gördes Düğümü 

RENK Doğ«l bitkisel boy•l•r kull«nıımıştır. 

Ay•kt« tetir rengi,ince bordürlerde l~civert,ort« 

zemin kök boy• kırmızısı,m•d•lyond;r dış m•d«lyon 

y;;ıvş•ın yeşili,ort.: bölUm l•civert,iç kısım Jnrmı-

zıdır. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Ç•p•r -y.k,K«p•m• s«ndık 

Yelekli köşe ve bonq~k bordürleri ile özgün bir T«şpınar 

h•lısıdır.Köşe desenleri ile mihr•p nişi •nısı"kedib•stı" 

benek motifleri ile doldurulmuştur.Eski T-şpın•r Y«t•k 

h-lıl•rı gelene§ini stira~~en 

bir motiftir. 

Fotğ. 30 

,. 
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DİA NO 62 

BULUNDUGU YER s Aksiirtiy Kurşunlu C•mii 

ENVANTER NO 

DOKUNDUGU TARİHı 55-60 yıl 

CİNSİ T•şpın•r Çeyrek H•lı 

O··L,....'rr >:'vr' ':!'l..,ı:.;,..ı~;, 158 x 115 

t-'ı.ALZEME 

Çözgü İpliği ı Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H•v Yüksekliği: 1 cm 

DfüÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 38X38 Gördes düoümü v-.rdır. 

RENK s Enli bordür v~ zeminde kök boy• kırmızısı 

d•r bordtirler,köşe ve göbekte kulliinıl•n 

•nilin ı-.civert solmuştur. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLERı D-.r bordürler GÜlboncu:-:, 

geniş bordür ol•n •Y•k,ort•sı çiçekli desenlerle bezenmiş-

tir.Yelekli köşe ve s•ndık desenleri özgünlüğünü korur.üzun 

göbek m•d•lyon motifi d«ireseı şem•Y• Y•kl•şmıştır. 

Fotğ • 31 

,. 
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DİA NO ~. 63 

BULUNDU<]U YER ı Aksaray Rıza H«s•rn Camii(Köprü B•şı C•mii) .~ 

E~VANTER NO ı 5 

DOKUNDUGU TARİHs 50-55 Yıl 

CİNSİ ı T•şpımır H•l ı 

154 x 93 

MALZEHE 

Çözgü İpliği ı Yün 

Atkı İpliği s Yün 

H•v Yüksekliği ı 1 cm 

Dt.İÔ'..İM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 36X38 Gördes dli:Jümü virdır. 

RENK ı Doğ•l bitkis~l boy•l•rd•n elde ediı ~iş renk-

ler kullanılmıştır.Ayakta tetir rengi,s~~dık-

t•n bi rind~ tetir rengi ,diğerindt"'. y..vş•rn yeşili 

zeminde kök boyii( kırm ızısı,rrr•d•lYondiii. er:..i< ipi 

ve 1.acivert hakim renklerdir. 



ıeı 

Krn<FOZİ SYON DÜZEN:;: VE 1-lOTİFLER ı Uzun ;:::Sbek, yele!ü i köşe 

k•p•m• s<ı. ndık ve ocynuzlu •Y•k şemötsı görüHir. 

Boncuk denilen d•r bordlirlerdeki me•ndır motifinin yerel 

adı "Akıtm•dır" 

Fotğ. 32 



DİA Nü 

BULUNDUGU YER 

ENVANTER NO 

DOKUNDUGiJ TARİH 

CİNSİ 

O. ··Lr- UL.. ~·~.;.. 
~ .C..K.J. 

KliliZEME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

H•v Yür:seJü iği 

DÜSÜN SAYISI VE 

ÇEŞİDİ 

RENK 

182 

64-65 

Aks•r•y(Zeki Demir Evinde) 

Jzeı Kolleksiyon 

SOYıl (1935) 

ı 3.13 x ı.53 

ı Yün 

ı Yün 

ı 1 cm 

ı ıoxıo cm de 3 8X35 Gördes dü'iümü v.ırdır. 

ı Göbekte kl4-ısik T•şpın•r renkleri özelliğini 

korum•kt•dır.F~kat ort• zeminde kök boy~ kır-

. ~ızısının değişik bir tonu h•kimdir. 



183 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER T•şpın•r modeli,İncesud~ 

.~ 

dokunmuş ol~bilir.Bordtir ve köşe desenleri T~şpın•r özellik-

ıerinden uz•ktır.Dikdörtaen şem•d•ki rn«d•lyond•n,d•iresel 

göbek şem•Eın• geçişi göstermektedir. 

Fotğ: 33 

,. 
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DİA NO ' 66-67 

BULUNDUGU YER Aks•r•Y (Ethem Çor•kçı Evinde) 

ENVANTER NO s Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH ı 45-50 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇL'LERİ 160 x 104 

1"'.ALZE!-tE 

Çözgü İpliği s Yün 

Atkı İpliği Yün 

H•v Yüksekliği s ı cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı lOXlO cm de 46X40 Gördes düğümü v«rdır. 

RENK s T•şpın•r h•lıl•rının kl•sik renklerinin 

kull•nıldıd,ı görüıür,Ort• zeminde kök boy• 

kırmızısı ile erik ipi renkleri eşit •ğırlık-

t• kull«nılmıŞ,liilcivert köşe ve d«r borci'irler-

de yer •lmıştır. 



185 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLERs Orta zemin diizenlenmesinde 

T•şpım~r modelinde f•k•t b•şkti bir :nerkezde dokunduğunu 

gösterir.M«d«lyonun merkezi,Kir~•n •Y.k deseninin •n• motifi 

ol•n dişi çiçeğe dönüş-

müş kirm«n motif ile belir-

tilmiştir.GÜlboncuk,Boynuzlu 

köşe ve uzun göbek ile kl•-

sik T•şpın•r şern•sındadır. 

Fotğ. 34 

,. 
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DİA NO 68 

BULUNDUGU YER 

ENVANTER NO 

DOKUNDUGU TARİH ı 45-50 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ : 158 x 90 

M..~ZEME 

Çözgü İpliği ı Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H•v Yüksekliği 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ s ıoxıo cm de 40X38 Gördes düğümü v«rdır. 

RENK ı L•.civert dışındaki renkler do;J•l boy«l«ri4ln 

elde edilmiştir .Kök boy• kırmızısı, tetir ren-

ve erık ipi renkleri gön~lur .Kl•sik renklerden 

y~vş•n yeşilinin bur;;ıd<: kull•nılmiiidıgı göruıur. 



187 

KOMPOZİSYON DÜZEN! VE MOTİFLER ı Boynuzlu mıymık,mırmutlu s«ndık 

ve uzun göbek şem•sın• s•hiptir~Anc•k,köşelerdeki n•turmılist 

üsluplu desenlerıe,kl•sik T•şpın•r köşe desenlerinden •yrılır. 

T•şpınmır' • Y•kın bir yerde dokunduğu izlet._ ,ini verir • 

.Fotğ, 3'.J 
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DİA NO 69 

BlJLUNDUGU YER ı Sult•n.1-ı•n K•s•b•sı (Zübeyr Dölek Evindt!'!) 

ENVANTER NO ı Öz~l Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH: 40-45 Yıl 

CİNSİ 

. . . . ~ 

OLÇ ULERI 

MALZEME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

211X 119 

ı Yün 

ı Yün 

H•v Yilksekli~i ı 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 44X38 Gördes düğümü Vilrdır. 

ı Y•vş•n yeşili,tetir rengi,kök boy• kırmızısı 

ve l•civert renkler hiikimdir.Kök boy• lürmızısı 

k•Yn•m• suyun; k•tkı m;dd~leri konm•d•n t!'!lde 

edilen tondadır. 



189 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER s Armutlu s•ndıkt•ki motif 

bir merkezde dokundu~unu gösterir.D•r dış bordUrde L•dik 

l•leleri görülür. 

Fotğ. 36 
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DİA NO 10-71-72 

BlJl.-..:NDUGU YER ı Akso;ı r•y ( S• 'b•h• t tin Güzel Evinde), 

ENVANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOh;NDUGU TARİH ı 40-45 Yıl 

CİKSİ 

MALZEVıE 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

H•V Yüksekliği 

DUGL11 SAYISI VE 

224 x 134 

ı Yün 

ı Yün 

1 crr 

ı ıoxıo cm de 44X.:SB Gördes düğümü v•rdır. 

ı D~r bordürler,k~şe ve dış göbekte erikipi 

rengi, köşe zemin yi.izeyi l•ci vert ,m•d•lyon 

dış zemin yüzeyi kırmızıdır. 

,. 
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KOMPOZİSYOI~ DÜ2SNİ VE MOTİFLER ı Dış v~ iç d•r bordürler L•dik. 

l•le desenlidir.Boncuk denilen en <l•r bordilrler geometrik form-

lu dur.H•lının köşeleri özgün bir üzümlü köşedir.Geniş bordür-

de y•vş;;rn yeşili zemin Uzerine boynuzlu •Y•}~ desenleri yerleş-

tirilrniştir.Göbek d~iresel 

şem•d~n gelişen Civiı göbek 

tipindedir.Dış m«d•lyon ze-

mini serpme emprime des~nle-

ri ile bezelidir. 

Fotğ, 37 

,. 
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DİA 73-74 

BULUNDUGU YER r Aks•r•y (Ct.1rr.lıur Çor;;ıkçı Evi) 

ENVANTER Nü s Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH: 40-45 Yıl 

CİNSİ 

.. .. . 
OLÇLLEF~I 

hALZENE 

Çözgü 

Atkı 

s T•şpın«r Çeyrek H•ü ı 

19·:1 x 125 

İpliğiı Y:in 

İpliği: Yün 

H«V Yüksekliği: 1 cm 

DjGtJ1vf SAYISI VE 

ÇEŞİDİ s ıoxıo cm de 46X42 Gör:Jes düğUrnU. v•rdır. 

y-.nınd« ,l•Ci?ert rengin •ğır lıklı şekilde 

kull~nılmış olm•sı,h•lıy« «ğırlH.şlı bir 

gör15nüm k" zanclırmış tır. 



·193 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Sandık deseni olarak kul-

ıanılan geometrik düzenin yeri değiştirilenek,Ayak denilen 

geniş bordürde kullanıldığı görülür.Maditlyonun tek bir bö-

ıüm olarak düzenlenmesi,madalyon tepsi göbek şemasına yakın 

bir biçim JGiz•nmıştır.Köşelerde ve madalyonun iç zemin yüze-

yinde naturaıist bitki mo-

tifleri görülür.Zemine yer 

leştirilmiş başak ve vazo 

motifleri Taşpınar genel 

şem«sına aykırıdır. 

Fotğ. 38 
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DİA NO 75 

BULUNDUGU YER ı Aksaray )"eniJ{ent (AiTi* r;;ıt) Büyük C•mii 

ENVANTER NO s 

DOKUNDUGU TARİHı 40 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

MALZEME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

ı Taşpınar Halı Kelle 

: 2o23 X 1.43 

ı Yün 

ı Yün 

Hav Yüksekliği ı 1 cm 

DtiGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı lOXlO cm de 36X32 Gördes düğümü v.rdır. 

RENK ı Klasik Taşpınar renkleri kullanılmıştır. 

Anilin lacivert rengin dışındaki renkler 

bitkisel boy-.ıard«n elde edilmiştir. 



KOMPQZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Geniş bordürde Boynuzlu •Y•k 

deseni,S•ndıkt« güllü s«ndık deseni,köşelerde yelekli köşe 

desenleri kull•nılmıştır.M«d«lyon çeşidi T«b«n göbektir. 

Fotğ • 39 
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DİA NO ' 76•77 

BULUNDUGU YER ı Kutluköy Camii 

ENVANTER NO 1 2 

DOKUNDuGU TARİH ı 35 Yıl' (Zeynep Bölükbaşı tarafından) 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

MALZEME 

çözgü 

Atkı 

İpliği 

İpliği 

ı Taşpınar Halı Kelle 

1 2.20 x 1.3~ 

ı Yün 

ı Yün 

Hav Yüksekliği ı 1 cm 

DÜÖÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı lOXlO cm de 36X32 Gördes düğümü vardır. 

RENK ıErik ipi,tetir rengi,kök boya kırmızısı 

ve lacivert hakim renklerdir. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFıER ı Geniş bordürde bitkisel motif-

ler .iri ve kab•laşmış bir görünümdedir.Boncuk,gÜl boncuk.ile 

merdivenli sandık desenleri özgünlüklerini korumaktadır.Köşe-

ler çiçekli köşe çeşididir.Kademelendirilmiş mihrap nişi ve 

madalyon motifi içiçe kon-

turlarla çerçevelenerek 

derinlik etkisi uyandırıl-

mıştır.Madalyon çeşidi Ta-

ban göbek tipindedir. 

Fotğ • 40 
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DİA NO 18 

BULUNDUGU YER ı Aks«r•Y (Ethem Çor«kçı Evinde) 

ENVANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH ı 40 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

MALZEME 

çözgü İpliği 

ı T«şpınar Halı Kelle 

1 2. 52 x 1o3 8 . 

ı Yün 

Atkı . İpliği ı Yün 
• ... 

Hav Yüksekliği ı 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ 

RENK 

ı lOXlO cm de 42X38 Gördes düğümü v.rdır. 

ı Klasik Taşpınar renkleri içinde lacivert 

yoğun olarak kull«nıımıştır. 



ı~ 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Geniş bordürdeki Gül desen-

leri Kanaviçe denilen el işleme desenlerinin etkisindedir. 

Madalyon çeşidi Taban göbektir.Köşe ve Madalyon desenleri 

naturelist üsluptadır. 

Fotğ. 41 



1 . .'· 
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DİA NO : 79-00 

BULUNDUGU YER ı Aks«r«y (Fikri S«•tçioğlu Evinde) 

ENVANTER NO ı özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH ı 40-45 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

MALZEME 

Çözgü 

Atkı 

İpliği 

İpliği 

· ı T«şpın«r H«lı Kelle 

1 2ol6 X 1.30 

ı Yün 

ı Yün . 

H«V Yüksekliği ı 1 cm 

DfüÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıox10 cm de 42X40 Gördes düğümü v«rdır. 

RENK ı Kl•sik T«şpın«r renklerinden,kök boy. 

kırmızı,erik ipi rengi ve laçivert h«kim 

renklerdir. 



KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFL~R s T«şpın«r h«lıl«rınd« Ladik 

h«lıl«rının etkisini gösteren bir örnektir.Geniş bordür L•dik 

l«le ve gülleri ile bezenmiştir.İnce bordürde s«rm«şık d«l 

motifi V«rdır.M«d«lyon motifi dairesel şem«d« gelişen Civil 

göbek örneğindedir.Köşe ve m•d«lyond«ki bitkisel desenler 

n•tur•list üsluptadır. 

Fotğ. 42 
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DİA NO s 81-82 

BULUNDUGU YERı Aks«r«y (S«bahattin Güzel evinde) 

ENVANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİHı 45-50 Yıl 

CİNSİ ı Taşpınar Halısı Taban 

ÖLÇÜLERİ ı2.40Xl.40 

MALZEME 

Ç'özgü İpliğiı Yün 

Atkı İpliğiı Yün 

Hav Yüksekliğiı 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 50X36 Gördes düğümü vardır. 

RENK ı T«şpınar klasik renkleri kullanılmıştır. 

Ayakta tetir rengi,köşelerde ve iç m«dal-

yon zemininde ıacivert,ort« zeminde kök boy« 

kırmızısı,göbek dış zemininde erik ipi renk-

leri h•kimdir. 



KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı AY«k denilen enli bordürde 

n«turalist çiçek desenleri baroklaşmış bir biçimde görülür. 

üç bölümlü Taban göbek şeklindeki madalyonun bütün yüzeyi 

bitkisel motiflerıe,köşeler gibi yoğun bir şekilde doldu-

rulmuştur. 

Fotğ. 43 
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DİA NO 83-84 

BULUNDUGU YER r Aks•ray (S«b«h«ttin Güzel Evinde) 

·ENVANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH ı 40-45 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

MALZEME 

çözğü İpliği 

Atkı İpliği 

Hav Yüksekliği 

DüdÜM SAYISI VE 

ı Taşpınar H«lısı Taban 

1 3.30 x ı.90 

ı Yün 

ı Yün 

1 cm 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 33X33 Gördes düğümü vardır. 

RENK ı Geniş bordürde tetir rengi,Sandı~ta ve 

orta zeminde kök boya kırmızısı,köşelerde 

lacivert(~nilin) en dış göbekte erik ipi 

renkleri kullanılmıştır. 



.. . . 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLERs Ort• zemin d•iresel şemada 

gelişen T«b«n göbek motifi ile doldurulmuştur.Madalyonun 

iki ucundaki «lemler,bitkisel desenlerle oldukç• uz•tılmıŞ-

tır.Geniş bordürde,Kirman motifinin araları y«pr«kl«rl« dol-

durulmuş bir şe~ilde yer «lır.Köşeler bitkisel desenlerle 

bezelidir,S«ndık Çiçekli .sandıktır. 

Fotğ. 44 
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DİA NO 

BULUNDUGU YER ı Aksaray (Faik Ökçesiz Evi) 

ENVANTER NO 

DOKUNDUGU TARİH ı 40-45 Yıl 

CİNSİ ı Taşpın«r (Tokarız) Halısı Kelle 

ÖLÇÜLERİ 1 225 x 150 

MALZEME 

Çözgü İpliği ı Yün 

Atkı İpliği a Yün 

Hav Yüksekliği ı 1 cm 

DÜÔÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 44X38 Gördes düğümü vardıro 

RENK ı Lacivert boya anilin,tetir rengi,erik ipi 

ve pisi tüyü renkleri doğal bitkisel boya-

lardan elde edilrniştiro 



20"1. ' 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ıGeniş bordür b«rokl«şmış 

l«dik gül ve l«lelerinden oluşmuştur.Sandık bölümünde 

k«p«m«lı s•ndık ve merdivenli sandık desenleri birleşti-

rilerek kull«nılmıştır.M«d«lyon şem«sı T«b«n Göbek biçi-

minde olup,göbek ve köşeler bitkisel desenlerle dolduruı-

muştur. 

Fotğ. 45 
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DİA NO 87-88 

BULUNDUGU YER ı Aks•r«y(Murtez• Yüksel Evi) 

ENVANTER NO ı özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH ı 35-40 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 1 3.13 x 2.13 

MALZEME 1 

Çözgü İp liği ı Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H«v Yüksekli§i ı ı cm 

DÜGUM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 36X34 Gördes düğümü v.rdır. 

RENK ı L«civert rengin dışındaki renkler doğal 

renkleridir. 



~9 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Boynuzlu «Y•k desenli geniş 

bordürü ,gül boncuklu d«r bordürü,çiçekli köşeleri ile T«şpı-

nar özelliklerini korumaktadır.Madalyon şemasının Uşak halı-

l•rından etkilendiği kolayca görülür. 

Fotğ. 46 
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DİA NO 

BULUNDOOU YER ı Aksaray (İm«m Us Evi) 

ENVANTER NO • özel Kolleksiyon 

DOKUNI)tJjU TARİH ı 40 Yıl 

CİNSİ ı Taşpınar Halı (Seccade) 

ÖLÇÜLERİ ı ı.71 X 1.12 

MALZEME ı 

Çözgü İpliği• Yün 

Atkı " ı Yün 

Hav Yüksekliği• 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm ae 44X34 Gördes 4üğümU vardır. 

RENK ı Kök boya kırmızısı ve anilin lacivert renk-

ıer hakimdir.Yavşan yeşili ve pisi tüyü renk-

ıeride kullanılmıştır. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı S«ll«ın« motiflerinin 

çerçevelediği ort« zemin yüzeyi,iki mihrap nişi ile ha-

reketlendirilmiş,mihrap nişlerinin ort•sında zincir ucun-

da kandil motifleri sarkmaktadır.Mihrap nişlerinin ortasın-

daki sarkıttan üçüncü bir zincirsiz kandil sarkmaktadır. 

Mihrap kemer yüzeyi ve ze-

min şematik çiçek ve yıl-

dız motifleri ile bezeli-

dir.Bordürlerde ladik h•-

lıl«rında görülen sarma-

şık dal ve akıtma deni-

len meandır motifi yer 

glilboncuk motifi Taşpı-

Fotğ • 47 

nara özgüdür. 



.· :' 
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DİA NO 91: 

BULUNDUGU YER ı Aks«ray (Fikri Baatçıoğlu Evi) 

ENVANTER NO ı 

DOKUNDUGU TARİHı 25 Yıl 

ÖLÇÜLERİ 

CİNSİ 

MALZEME 

s ı.73 x 1.12 

ı T«şpınar H•lı 

Çözğü İpliği ı Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H«V Yüksekliği ı 1 cm 

DtiGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 34X32 Gördes düğümü vardıro 

RENK ı İnce bordür ile göbek ve köşeler arasında 

k«l•n zemin ıacivert,enli bordür tetir rengi 

orta zemin kök boya kırmızısı,m•d«lyonıarda 

ise,erik ipi,tetir,kırr.ıızı ve lacivert kulla-

nılmıştır. 



. : 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Boynuzlu •Y•k,çiçekli 

s«ndık,yelekli köşe içiçe üç ~ad«lyondan oluşan Uzun göbek 

şeması ile klasik bir Taşpınar özelliğindedir. 

Fotğ. 48 
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DİA NO ı 92 

BULUNDUGU YER ı Aksar-.y (Nez•h•t Öztürk Evi) 

ENVANTER NO 

DOKUNDUGU TARİHı 16 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERI 

MALZEME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

ı T•şpınar H«lı Kelle 

s 2. 78 x 1 .so 

ı Yün 

ı Yün 

Hav Yüksekliği ı 1 cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 35X27 Gördes düğümii vardır. 

RENK ı Ç«p«r dyak motifinin yer «ldığı enli bordür te-

tir rengi, Jcöşe ile d•r bordürler lacivert, 

sandık,madalyon zemini ve s~llamaıarın yer 

aldığı bölümler kök boya kırmızısıdır. 



215 

KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLERı Yeni bir h«lı olm•sına k•rfın 

Uzun göbek,k«p«m« sandık,yelekli köşe genel şemada özgünlüğünü 

korurken,geniş bordürdeki ç«p«r «Y«k deseninde belirgin bir 

bozulm• gözlenebilir. 

Fotğ • 49 
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DİA NO s 93 

BULUNDUGU YER s Aks«r•y(Yaş«r ÇetinJ~•Y• Evinde) 

EJ:-..1VANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİH s 192~ 

CİNSİ s T«şpınar Zincirli Yastık 

ÖLÇÜLERİ : 105 x o.56 cm 

MALZEME 

Çözgü İpliği : Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

H•v Yüksekliği ı 1 cm 

DOOÜ.H SAYISI VE 

ÇEŞİDİ s lOXlO cm de 46X46 Gördes düğümü vardır. 

RENK ı Doğal boy~l•rdan elde edilmiş klasik T•ş-

pınar renkleri g~rülür.L«civer anilin boy-.-

dır. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Dış bordürler yerel «dı 

Sinek kan•dı ol«n geometrik desenlerle,geniş bordür ceviz 

gülü denilen stilize motiflerle bezelidir.Mad;illyon şeması 

dairesel şemada gelişen m«d«lyon tiplerinin en eskisi ol«n 

Tepsi göbektir.Göbek motifinin merkezi çok kollu bir yıldızı 

«ndır«n desenle belir-

tilmiştir.M«d«lyonun 

uçl«rı iri p«lmetler-

le sonuçl«nmıştır.M«-

d«lyonun iki y«nınd« 

yer al«n ucu k«ndilli 

zincirler y«stık h«lı 

dokum«l«rd« T•şpın«r« 

özgü bir desendir. Fotğ. 50 
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DİA NO ı 94 

BULUNDUGU YER ı Kutluköy Ciilmii 

ENVANTER NO s 

DOKUNDUGU TARİH 135-40 Yıl 

CİNSİ ı T•şpın•r Y•stık 

ÖLÇÜLERİ ı 1 .27XO .60 

MALZEME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

ı Yün 

ı Yün 

H•v Yüksekliği ı ı cm 

DtİGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıox10 cm de 32X22 Gördes düğümü v•rdır. 

RENK ı Bitkisel boy• kırmızı ve tetir renklerinin 

eldesinde ku11~nılmış,1•civert •nilin boy. 

solmuş ,D•r bordürıerdeki bey•z renle yünün 

doğ•l rengi • · 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Dar bordürlerde yerel adlan-

dırm« iıe,sinek k•n«dı deseni görülür.Köşeler T•şpınar y•stık-

larının petek köşe deseninden oluşmuş,desenin içi geometrik 

çizgiler yerine çiçek desenleri ile doldurulmuştur.Geniş bor-

dür ceviz gülü denilen 

stiıize çiçeklerin bir 

ters bir yüz yerleştiril 

mesi ile düzenıenmiş,M•-

dalyon şeması dairesel şe 

mada gelişen Tepsi Göbek 

şeklindedir.Zemin iç yüze 

yini sınırlayan niş,cilt 

san•tındaki k«p«k düzeni-

Fotğ ... 51 Taşpınar Yastık 

ne benzer. 
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DİA NO • 95 

BULUNDuGU YER 1 Aksaray,Avni Yapılcan Evi 

DOKUNDUGU TARİHı 40 Yıl 

CİNSİ 

ÖLÇÜLERİ 

MALZ:SME 

çözgü İpliği 

Atkı İpliği 

ı Taşpınar Yastık 

ı o. 96 x o.ss 

a Yiln 

ı Yiln 

Hav Yilksekliği ı ı cm 

DilGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 32X28 Gördes dilğümti vardır. 

RENK ı Beyaz renk yilnün doğal rengi ,kırmızı ve saıtliln 

sarısı doğal boyalardan,lacivert anilin boya-

dan elde edilmiştir. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFI..ER ı Meandır biçimindeki desenle-

rin araları,stilize lalelerle doldurulmuştur.Bu bordür düze-

ninin yerel adı Akıtmalı boncuktur.Köşeler ve sandık çiçekli 

desen şeklindedir.Madalyon yastıklara özgü Tepsi göbek çeşi-

dindedir.Madalyon kısa kenarlara doğru iri p«lmetlerle sonuç-

lanır.Palmetıer uçlarda 

birer çiçekle. taçlanır. 

Fotğ. 52 
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DİA NO • 96 

BULUNDUGU YER ı Aksaray (Adnan İleri Evinde) 

ENVANTER NO ı Özel Kolleksiyon 

DOKUNDUGU TARİHı35-40 Yıl 

CİNSİ a Taşpıncr Yastık 

ÖLÇÜLERİ ı 101 x o.57 

MALZEME 

Çözgü İpliği s Yün 

Atkı İpliği ı Yün 

Hav Yüksekliği ı ı cm 

DÜGÜM SAYISI VE 

ÇEŞİDİ ı ıoxıo cm de 46X46 Gördes düğümü vardır. 

RENK ı Klasik_Taşpına.r renkleri hakimdir. 
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KOMPOZİSYON DÜZENİ VE MOTİFLER ı Dış dar bordür geometrik de-

senli olup sinekli boncuk adını alır.Bu bordür dışınd«ki tüm 

desenier bitkise1 kökenlidir.Köşeler yastıklara özgü petek 

köşe desenindedir.Maditlyonun ucundaki p•lmetler b«rok bir 

görünüm almıştır.Madalyo- • 
nun etrafındaki ucu kandil ' 

li zincir motifi yastık 

türü dokumaların en eski 

desenidir. 

Fotğ • . 53 
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OİA NO. 1 97-98 

BULUNDUGU YERı Aksaray (Adnan İleri Evinde) 

ENVANTER NO s Özel Kolleksiyon 

DOKUNDOOU TARİHr 50 Yıl 

CİNSİ ı Taşpınar Zincirli Yastık 

ÖLÇÜLERİ : ıo1 x o.57 

. MALZEME 

Çözgü İpliğiı Yün 

Atkı İpliğiı Yün 

Hav Yiiksekliğiı 1 ,cm 

OtiGÜM SAYISI VE 

ÇEŞ-İDİ ı ıoxıo cm de 46X46 Gördes düğümü vardıre 

RENK ı Ayakta yavşan yeşiıi,sandıkta erik ipiııorta 

zeminde kök boya kırmızısı renkleri hakimdiro 

~ .. 



KOMPOZİSYON DtlZENİ VE MOTİFLER ı P~tekli köşe ve zincir moti-

fi çok eski Taşpınar yastıldarının motiflerinin deV«mıdıro 

Tepsi göbek dairesel şemada gelişen madalyonların en eski ör-

neğidir. 

Fot • 54 


