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Oryantalíst Resimlerde Turk Halilari
Elvan ÖZKAVRUK ADANIR* - Berna ÍLERÍ**

Öiet

Oryantalist resim akímínm, 1798'de Napoléon'un Misír seferi ile ba§ladigi ve özellikle 19. yüzyilda geli§erek 1914 yilinda I. Dünya
Sava§rnin ba§lamasiyla son buldugu söylenebilir. ilk oryantalist ressamlarm çogunun Dogu'yu hiç ziyaret etmeden tamamen
kitaplardan elde ettikleri izlenimler dogrultusunda resimlerini yaptiklari bilinmektedir. Bu resimler önceleri hayal ürünü olarak
yapilmi§ olsa da sanatçilarin Dogu'yu ziyaret etmeleriyle daha gerçekçi olarak yapiImaya ba§lanmi§tir.

Oryantalist ressamlar Dogu hakkinda duyduklari ve hayal ettikleriyle yetinmemi§, bilimsel, askeri, diplomatik veya ticari gö-
revler üstlenerek Dogu'ya seyahat de etmi§lerdir. Seyahat ettikleri kentler arasinda Cezayir, Kahire ve istanbul en önemtileridir.

Oryantalist resimlerde yer alan halilar, olaylar ve törenlerle baglantih olarak tüm detaylariyla resmedilmi§tir. Çali§ma kapsa-
minda çok sayida oryantalist resim incelenmi§, bunlardan Rudolf Ernst'in 'Çiçek Saticisi' ve 'Gözde ile' adli tablolari, Giulio
Rosati'nin 'Tavla Oyunu', 'Hall Saticisi' ve 'Köle Pazarinda Yeni Gelen Köleleri incelerken' adli tablolarinda yer alan Turk halilari
kompozisyon özellikleri açisindan müzelerde yer alan Turk halilari ile kar§ila§tirmali olarak açiklanmi§tir.

Anahtar Sözcükler: Oryantalizm, Oryantalist resimler, Turk hablan. Hall, Resim

Illustrations of Turkish Carpets in Orientalist Paintings

Abstract

It could be said that Orientalist art movement had started in 1798 when Napoleon embarked on his Egypt Campaign. The
movement flourished during 19th century and ended in 1914 with the start of World War I. It is known that most of the first
Orientalist painters did not visit the Orient, they did their paintings only with the impressions that they gained from the
books. Although these first paintings were Imaginary, they started to become more realistic when the artists began visiting
the Orient.
The Orientalist artists did not contented with what they imagine or hear about the Orient, they also undertook some sci-
entific, military, diplomatic and commercial tasks during their visits to the Orient. Algiers, Cairo and Istanbul were among
the cities they were travelled the most.
The carpets were depicted in every detail in the Orientalist paintings In the connection with the theme of the painting.
In the context of this study large number of orientalist paintings were examined and the Turkish carpets in the paintings
of Rudolf Ernst - 'Flower Seller', 'Favorite of the Farm'- and Giulio Rosati -'Game of Backgammon', 'Carpet Seller' and 'Ins-
pection of the New Arrivals in the Slave Market'- were compared with Turkish carpets found in the museums and also the
compositions of the carpets were explained.

Keywords: Orientalism, Orientalist artists, Turkish carpets. Carpet, Paintings
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Gir i ;

Dogu Bilimi veya §arkiyatçilik olarak da bilinen 'Oryanta-

lizm', Avrupa'nm dogusundan ba§layarak tüm Afrika ve

Asya, Yakín, Orta ve Uzak Dogu toplumlarmi ve kültürlerini,

dillerini, tarihierini, dinlerini, cografyalarmí inceleyen batí

kökenli ve batí merkezli oldukça geni§ bir ara§tirma alaní

olarak tanimlanmaktadir (Yildirim, 2003:19). Oryantalizmin

sözcük olarak kökeni. Latinee 'güne§in dogu§u' anlamma ge-

len oriens kelimesine dayanir (Webster's II, 1994: 829).

Bilim insanlannin oryantalizmin ortaya çikiçi ve geli-

5Ími ile ilgili olarak bir fikir birligine vardiklanni söylemek

oldukça zordur. Bir grup ara§tirmaei oryantalizmin dogu-

§unu XI. yüzyilm ba§larma, bir ba§ka grup ise X. yüzyila ta-

rihlendirmektedir. Bir grup Batili ara§tirmaei ise 1312 yilinda

toplanan Viyana Konsülü'nün aldigi kararlari Oryantalizmin

dogu§u olarak kabul eder.

Ancak oryantalizm teriminin XX. yüzyilda olumsuz bir

yan anlam kazandigini söylemek mümkündür. Terimi olum-

suz anlamda kullanan akademisyenlerden biri kendisi de

bir 'Dogu'lu (Filistinli) olan Edward Said'dir Said'in çali§ma-

larinm en iyisi olmamakla birlikte Oryantalizm adli kitabí

en bilinen çali§masidir (Lazarus, 2007: 160). James Clifford

(2007:137), Edward Said'in Oryantalizm adli çali§masinda

yakla§iminm bir soy kütügü ara§tirmasi oldugunu belirterek

"Ana görevi, klasik biçimini XIX. ve XX. yüzyilda elde etmi§

bir oryantalizmin yapilarmí geriye dönü§lü ve sürekli olarak

tarif etmektedir'; demektedir Ayriea kitapta Edward Said'in

oryantalizmin üc gev§ek tanimmi yaptigmi söyleyerek bu

tanimlari §öyle açiklar:

Birineisi, oryantalizm oryantalistlerin yaptiklari ve yap-

makta olduklan §eydir. Bir oryantalist "Doguyu özgül

ya da genel yönleri ile ögreten, hakkinda yazan ya da

ara§tiran kimseye " denir. Bu grubun içerisinde akade-

misyenler ve hükümet uzmanlari girer: Filologlar, sos-

yologlar, tarihçiler ve antropologlar ikineisi, oryanta-

lizm " 'Dogu' ile (çogu zaman) 'Batí' arasmda yapilan

ontolojik ve epistemolojik bir ayinma dayali bir dü-

§ünme tarzídir Dogu ile Batí arasmdaki temel bir iki-

li kar§itligi ba§langiç noktasi olarak alan Said, "Dogu,

insanlari, gelenekleri, akli', kaderi vs." hakkinda özeü

ifadelerde bulunan her yazi oryantalisttir diye devam

eder Son olarak, oryantalizm "Dogu ile ugra§an ortak

bir kurumdur ve bu kabaea XVIII. yüzyilm sonlarmí ta-

kiben gelen sömürge çaginda "Dogu'ya egemen olan,

Doguyu yeniden yapilandiran ve onun üzerinde otori-

te kuran" güeü elinde bulundurur (Clifford, 2007:139).

Bernard Lewis ise oryantalizm sorununu tarti§tigi ma-

kalesinde, oryantalizmin geçmi§te iki anlamda kullanildigini

belirtir Sözeügün dü§ünsel kirlenme yolu ile zehirlenme-

den önee ne anlama geldigini sorarak §u yaniti verir:

Oryantalizm geçmi§te esasen iki anlamda kullanili-

yordu. Birisi bir ressam okulu- Orta Dogu'yu ve Kuzey

Afrika'yi ziyaret eden ve orada gördüklerini ya da hayal

ettiklerini bazen romantik ve a§iri bir biçimde bazen de

pornografik bir tarzda resmeden, çogunlukla Batí Av-

rupali bir grup ressam. ikinei ve daha yaygm anlaminsa

birineisiyle hiçbir bagí yoktu ve bu zamana kadar bir

ara§tirmaeilik dalmi ifade ediyordu. Sözeük ve sözeü-

gün ifade ettigi akademik disiplin, ara§tirmaeiligin Batí

Avrupa'daki Rönesans'tan itibaren ba§layan büyük iler-

leyi§ine kadar uzanir (2007: 220).

"Oryantalist" teriminin artik kurtarilamayaeak kadar

kirlendiginden bahseden Lewis, 1973 yilinda Paris'te top-

lanan XXIX. Uluslararasi Oryantalistler Kongresi'nde 'Or-

yantalizm' teriminin resmen kaldirildigmi, bunun yerine

"Uluslararasi Asya ve Kuzey Afrika Be§eri Bilimleri Kongresi"

adinm seçildigini yazar (2007: 223).

Böylelikle "Oryantalist" terimi yetkili ki§ilerce ilga

edildi ve tarihin cöp sepetine atildi. Fakat cöplükler

güvenli yerler degildir. Nitekim ara§tirmacilar tarafin-

dan iskartaya çikartilan "Oryantalist" ve "Oryantalizm"

sözcükleri farkli bir amaea istinaden - polemikte kar§i

tarafa saldirmak - geri dönü§türüldü ve yeniden §ekil-

lendirildi (Lewis, 2007: 224).

Oryantalizm ile ilgili tarti§malar günümüzde de devam

etmektedir Aneak, bu makale kapsaminda, hakkinda çok-

ça tartiçma yapilan, Lewis'in de belirttigi gibi oryantalizmin

yaygm olarak bilinen anlami üzerinde degil; bu tarti§malarla

bir baglantisi olmayan ve "Oryantalist ressamlar" olarak ad-

landirilan bir grup Bati Avrupali ressamin tablolarinda yer

verdikleri Turk Halilari üzerinde durulmu§tur.
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Oryantalist Resim Akimí

Öryantalizm, resim sanatinin yani sira mimarlik ve mobil-

ya tasarimi gibi uygutamati sanattann birçok ataninda etkiti

olmu§tur. Oryantatist resim akiminin, 1798'de Napotéon'un

Misir seferi ite ba|tadigi ve özellikle 19. yüzyitda geti§erek

1914 yitinda 1. Dünya Savaçi'nin ba§lamasiyta son butdugu

söytenebitir (Eczaciba§i Sanat Ansiktopedisi 3,1997:1389).

itk oryantatist ressamtar kaynaktarinin dogrulugundan

emin olmak gibi kaygi ta§imayip çogu doguyu hiç ziyaret et-

meden tamamen kitaplardan ve antatitantardan elde ettik-

teri iztenimler dogrultusunda dü§sel "Dogu kompozisyon-

tari" çati§mi§lardir (Makzume, 2012:16). Bu resimler önceteri

hayat ürünü otarak yapitmi§ olsa da sanatçitann Dogu'yu zi-

yaret etmeteriyte daha gerçekçi bir yakla§im sergilenmi§tir.

Resimterde en dikkati çeken nokta bir üstup birtiginden zi-

yade konu birtigi otmasidir. Zeynep inankur da "Oryantatist"

resimlerin harem, gündelik ya§am, hamam, kent görünümte-

ri gibi konu bakimindan birbirteri ileyakintikgösterdikterini,

sanatçitann farkti üsluplarda çali§mi§ olduktarindan bahset-

mektedir (Eczaciba§i Sanat Ansiktopedisi 3,1997:1389, Inan-

kur, 1997: 48-49).

Semra Germaner ve Zeynep inankur, Oryantalistlerin

istanbul'u adti ortak çati§matarinda oryantatist resim aki-

mindan |u §ekitde bahseder:

Oryantatist resim ne bir okut ne de bir üsluptur. Or-

yantalist olarak nitelenen farkti üstuptardaki resim-

ler arasindaki ili§ki, sanatçilarin ete atdiktari konutar-

dan kaynaktanmaktadir. Ingres'in, Detacroix'nin ya da

Matisse'in odatiktari oryantatist tabtotardir ama bu ya-

pittarin üstuptari tamamen farktidir. (2008: 36).

Kisaca XIX. yüzyilda meydana gelen siyasi otaytar, ütke-

terin birbirteri ite ekonomik iti§kiteri, arkeotojik ara^tirmatar

ve romantizmin etkisi, Avrupa'da Öryantalizm modasinin

dogmasina neden olmu§tur. Avrupatitarin Dogu küttürüne

olan ilgisi diplomatik, ticari ve sanatsat ili§kiler nedeniyle

XIX. yüzyildan daha öncelere dayanmaktadir (Eczaciba§i Sa-

nat Ansiktopedisi 3,1997:1389). Dogu'dan atdiktari ipek, hati,

mücevher gibi mattarta Avrupa'ya dönen tüccartar, gizemti

Dogu'yu anlatarak Avrupalitarin itgisini cekmÍ5tir Dogu'ya

yaptiktari geziteri anlatan kitaplar yayinlayan tüccartar ara-

sinda Chevatier, Chardin, Jean Baptise Tavernier, Otearius ve

Cornetius de Bruyn'ü saymak mümkündür Bu kitaptar Dogu

medeniyetterinin sanat ve kültürünün daha geni§ halk kit-

teteri tarafindan taninmasini saglayarak, Bati'da Dogu sanati

ve felsefesine olan ilgiyi arttirmi§tir (Day, 2003: 92).

Binbir Gece Masaltan'nin Antonie Gattand (1704-1717)

tarafindan Fransizca'ya çevritmesinden kisa bir sure sonra

Montesquieu iran Sarayi'nda geçen bir masatin anlatildigi

Lettres Persanes'] yayintami§tir. istanbut'da görevtendirilen

Jngiliz etçisinin e§i ve hareme davet editen itk Avrupati olan

Lady Mary Wortley Montagu'nun mektuptari ötümünden

sonra 1763'de yayinlanmi§tir Napolyon, 1798'deki Misir sefe-

ri sirasinda tüm gördükterini kaydetmek üzere yanina bilim

adamtari ve sanatçitar atmi§tir Yapitan bu bitimset yayintar

ve edebi eserler ressam, yazar ve müzisyenlerin hayat gücü-

nü harekete geçirmi§tir. Gustave Ftaubert'in, Kartaca'da ge-

çen eseri 'Satammbo' kendisinin 1858 yilinda Tunus'a yaptigi

ziyaret sirasinda etde ettigi bitgiteri içermektedir Pierre Loti

(1850-1923) Dogu'yu Fransiz deniz kuvvetterinde görevti bir

subay iken ke§fetmi§tir. Loti, Dogutu erkekterin giyim tarzini

benimseyerek Rochefort- sur-Mer'daki evini Dogu saraytarina

benzetmi§, evinin dekorasyonunda cok sayida Dogu hatisi ve

kuma§i kuttanmi§tir. Fotograf Tde Loti 1901 yitinda Rochefort-

sur- Mer'deki evinde görülmektedir (Day, 2003: 92-94).

Fotograf 1. Pierre Loti, 'Rochefort-sur- Mer'deki

evinde' (Day, 2003: 92).
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Tüm bunlar XIX. yüzyilda edebiyat alanmda da Dogu

hayranligmm güclü bir §ekilde hissedilmesine yol açmi§tir

XIX. yüzyil ortasmda Fransiz yazar Theophile Gautier'nin

yazilariyla oryantalizm kavrami Dogu'yu konu alan resimler

için kultanilmaya ba5lanmi§tir (Bal, 2010:13). Victor Hugo ise

1829 yilinda yayinlanan Les Orientales adli eserinde islam

dünyasmin zihinler için oldugu kadar hayaller için de bir

tur genel saplanti oldugunu belirterek, önsözde XIV. Lou-

is Dönemi'nde Helenistik, §imdi ise oryantalist olduklarmi

ifade etmi§tir (Germaner-inankur, 2008: 36; Day 2003: 92).

XIX. yüzyil süresince, Oryantalist konulu resimler, Pa-

ris ve Londra'daki resmi kurum ve özel galerilerin te§vikiyle

olu§turulan sergiler ve albümlerle, Avrupa, ABD ve Yakindo-

gu ülkelerinde aranir hale gelmi§tir Sanayi Devrimi sonra-

smda ortaya çikan banker ve sanayiciler oryantalist resimle-

rin bajlica alíCílari ve koleksiyonerleri olmu§tur (Eczaciba§i

Sanat Ansiklopedisi 3,1997:1389).

Oryantalist ressamlarm Dogu hakkmda duyduklan ve

hayal ettikleri kendilerine yetmemi§, bilimsel, askeri, dip-

lomatik veya ticari görevler üstlenerek Dogu'ya seyahat de

etmi|lerdir Seyahat ettikleri yerler arasmda Cezayir, Kahire

ve istanbul en önemlileridir (Germaner ve inankur, 2008:

37). John Frederick Lewis (1805-1875), Eugene Fromentin

(1820-1876), William Holman Hunt (1827-1910) ve Jean-

Leon Gérome (1824-1904) yeni fikirler elde edebilmek ve

malzeme ara§tirmak üzere Dogu'ya seyahat eden ressamlar

arasmdadir Ayrica kurulan bazi dernekler vasitasi ile maddi

durumu elveri§li olmayan sanatçilara bile Dogu'ya seyahat

etme firsati verilmi§tir Bu derneklerden biri La Société Co-

loniale des Artistes Français' dir Dernek her yil ödül kaza-

nan sanatçiyi Misir, Suriye, Kudüs, Anadolu, Balkanlar, Kuzey

Afrika ve Hindistan ba§ta olmak üzere, sanatçmm seçtigi

ülkelerden birine göndermi§tir (Day, 2003: 96). Buna ragmen

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) ve Antoine-

Jean Gros (1771-1835) gibi Ortantalist resmin öncülerinden

sayilabilecek birçok ressam Dogu'ya hiç gitmemi§tir. Resim-

lerinde Dogu'ya seyahat eden gezginlerin añilan, onlarin

getirdigi e§ya, gravür ve fotografiar esin kaynagi olmu§tur

(Germaner ve inankur, 2008: 38).

Dogu'ya hiç gitmeyen ressamlarm yani sira Dogu'da

uzun yillar kalmi§ ve hatta islam dinini seçmi§ ressamlar da

vardir Dogu'nun günlük ya§amma ait sahneleri tablolarmda

daha dogru yansitmak amaciyla yillarca orada ya§ayan res-

samlardan biri Gustave Guillaumet'dir (1840-1887). Jacques

Majorelle (1886-1962) ve Etienne Dinet (1861-1929) ise islam

dinini seçmi§tir (Germaner ve inankur, 2008: 38).

Oryantalizmin en önemli temsilcileri arasmda Fran-

siz ressamlardan Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860),

Théodore Chassériau (1819-1856), Emile Jean Horace Vernet

(1789-1863), Adrien Dauzats (1804-1868), Eugene Fromentin

(1820-1876), Jean-Leon Gérome (1824-1904), Gustave Gu-

illaumet (1840-1887), Etienne Dinet (1861-1929), Félix Ziem

(1821-1911), Benjamin-Constant (1845-1902), Jean Lecomte du

Nouy (1842-1923), ingiliz ressamlardan William Henry Bart-

iett (1809-1854), Thomas Allom (1804-1872), Edward Lear

(1812-88) vejohn Frederick Lewis (1805-1876) sayilabilir (Ec-

zaciba§i Sanat Ansiklopedisi 3,1997:1389-1390).

187O'li yillara kadar sadece Fransiz ve ingiiiz ressam-

larm tablolarina konu olan Oryantalizm bu tarihten sonra

isviçreli, Alman, Belçikali, iskandinavyali, Avusturyali, itatyan

ve Rus sanatçilarm ilgisini çekmeye ba§lami§tir Özellikle

Fransiz ressamlarm etkisinde kalan Alman ve Avusturyali

Oryantalistler' den Rudolph Ernst (1854-1932), Ludwig De-

utsch (1855-1935) ve Leopold Cari Müller (183492), Rudolf

Swoboda (1859-1914); italyan Oryantalist ressamlardan. Ce-

sare Maccari (1840-1919), Giulio Rosati (1858-1917), Gustova

Simoni (1846-1926), Stefano Ussi (1822-1901), Alberto Pasini

(1826-99), Ippolito Caffi (1809-66), Pietro Bello (1831-1909),

Fausto Zonaro (1854-1929) ve Salvatore Valeri (1856-1946)

en tanman sanatçilardir ABD'li Frederick Arthur Bridgman

(1847-1928) ve John Singer Sargent (1856-1925), Belçikali Jan-

Baptist Huysmans (1826-?), iskoçyali Arthur Melville (1855-

1904) ve David Wilkie (1785-1841), ispanyol Mariano Fortuny

y Marsal (1838-1874), isviçreli Charles Gleyre (1808-74) ve

Rudolf Weisse (1846-?), Macar Arthur Ferraris (1856-?) ve

Guyla Tornai (1861-1928), Maltali Amadeo PREZIOSI (1816-

1882), Polonyali Stanislaus von Chlebowski (1835-84) ve Rus

ivan Ayvazovski (1817-1900) ile Vasili Vere§çagin de (1842-

1904) Oryantalist konutu resimleriyle bilinen ressamlardir

(Eczaciba§i Sanat Ansiklopedisi 3,1997:1390).

Oryantalist Resimde Kompozisyon ve Konu

Oryantatist resimde kompozisyon, figürlü kompozisyonlar

ve manzarali kompozisyonlar olmak üzere iki ana grup-
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ta toplanablür. F¡gürlü kompozlsyonlarda, hamam ve dans

sahneler¡, harem sahneleri, ¡ç mekânlarda ve kentte geçen

günlük ya§am bet¡mlemeler¡, portreler, yerel g¡ys¡ler¡n tani-

tildigi kiyafet albümleri, sava§ ve av sahneleri, islam diniy-

le ilgili ibadet sahneleri, incil ve Tevrat öykülerinin geçtigi

Kutsal Topraklarin resmedlldigi kompozisyonlar sayilabilir.

Manzarali kompozisyonlarda arkeolojik alanlar, anitlar ve

kent görünümleri i§lenmi§tir (Eczaciba§i Sanat Ansiklopedi-

si 3,1997:1389-1390).

Germaner ve inankur, §¡ddet ve erotizm konularinin

betimlendigi, esir pazari, harem ve hamam sahnelerinde

çogu kez Dogu hakkinda abartili, kücümseyici ve önyargili

bir baki§ açisinin sergilendigini belirterek;

Batinin "Dogu Sorunu"na baki§iyla paralelllk gösteren

bu anlayi§a göre, resimlerde zalim, kösnül ve tembel

olarak nitelenen dogulu insanlar ile yüceltilen dogal

güzelliklerin, çogu islam sanati ve mimarligi örnegi olan

nesneler dünyasinin betimlenmesi arasinda önemli bir

ayrim dikkati çekmektedir," demektedirler (2008: 39).

Oryantalist resimlerde dikkati çeken bir diger nokta da

Batili gözlemcilerin hiçbir §ekilde resmedilen renkli ve egzo-

tik dünyaya dahil edilmemi§ olmasidir (Bal, 2010: 22). Cünkü

oryantalist resmln ba§lica varolu§ nedeni "kendine yabancí

olam" göstermektir (Germaner ve inankur, 2008: 36).

Oryantalist resimlerde giysiler, mimari aynntilar, gün-

lük kullanim e§yalari ve bu e§yalarin yerle§me biçiminin

üzerinde özeltikle ayrintili bir biçimde durulmu§tur (Germa-

ner ve inankur, 2008: 39). Günlük kullanim e§yalari arasinda

Dogu'ya ait hali, killm ve diger tekstiller de oldukça ayrintili

olarak resmed¡lmi§t¡r.

Oryantalist Resimlerde Yer Alan Turk Halilari

Oryantalist resimlerde hall ve tekstiller olaylar ve törenlerle

baglantili olarak resmedilm¡§tir. Bu dönem ressamlannin en

çok tercih ettikleri konular arasinda seccade üzerinde na-

maz kilan k¡§iler, hall sati§i yapan veya mü§terileri ile pazarlik

eden hali tüccarlari sayilabilir. Jean-Leon Gérome'un Carpet

Merchant in Cario (Kahire'deki Hall Tüccari) adli eseri, sa-

natçinin Kahire Pazan'ni 1868 yilinda ziyareti sirasinda yap-

tigí bu konu ¡le ¡Igili en bÜinen çali§malardan b¡r¡ sayilablÜr

(Res¡ml). Eser, günümüzde Amer¡ka B¡rle§ik Devletlerl'nde

The Minneapolls Institute of Arts'da sergilenmektedir. Bir

ba§kasi ise Charles Robertson'in (1844-1891) A Carpet Sale,

Cario (Hall Sati§i, Kahire) adli suluboya çali§masi olup Co-

urtesy Mathaf Gallery, Londra'da sergilenmektedir (Res¡m2).

Resiml. Jean-Leon Gérome 0824-19O4),

'Kahire'deki Hall Tüccari'.

Resim 2. Charles Robertson, 'Hah Satifi, Kahire'.

Ressam Rudolf Ernst'in (1854-1932) Flower Seller (Çiçek

Saticisi) adli tablosu özel bir koleksiyonda bulunmaktadir.

Eserde kapinin hemen yaninda bulunan kerevetin üstüne

birakilmi§ bir Konya halisi dikkati çekmektedir (Resim 3).

Tabloda resmedilmi§ olan halinin bir benzeri (Fotograf 2)

günümüzde istanbul Turk islam Eserleri Müzesi'nde bulun-

maktadir. Hall 150 cm x 202 cm boyutlarinda olup cözgü,

atki ve ilmesi yündür. Her iki halinin zemininde ve ana bor-

düründe kullanilan motifler birbiri ile aynidir. Ana bordürde

bitkisel motifler kullanilmi§, zeminde ise göbekll blr kom-

pozisyon tercih edilmi§tir. ince bordürler ayni olmamasina
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ragmen her iki hali, renk ve kompozisyon özellikleri baki-

mmdan birbirine benzemektedir.

Resim 3. Rudolf Ernst, (1854-1932), 'Çiçek Saticisi'.

üzerinde kücük çiçek motifleri bulunmaktadir. Mihrabm

üzerindeki dikdörtgen alanda Konya Ládik halilarimn ka-

rakteristik özelliklerinden biri olarak sayilabilecek bitkisel

bezeme dikkat çekmektedir. Ana bordür zemini, açik renkte

olup bordür boyunca devam eden kivrimli bir dalin üzerine

bitkisel motifler yerle§tlrilmi§tir. Ernst'in tablosundaki Turk

halisimn bir benzeri günümüzde istanbul Turk islam Eserleri

Müzesl'nde bulunmaktadir (Fotograf 3). Hali, 110 cm x 161

cm boyutlarinda tamamen yün malzeme ile dokunmu§ bir

seccadedir.

Resim 4. Rudolph Ernst (1854 -1932), 'Gózde ile'

Fotograf 2. Konya Kapadokya, (Gülgönen, 1997: 89).

Rudolf Ernst'in özel bir koleksiyonda bulunan 'Gözde

ile' isimli tablosunda (Resim 4) Konya Lâdik yöresine ait bir

hall yerde serili olarak resmedilmi§tir. Hali tek mihrapli bir

kompozisyona sahiptir. Zemin kirmizi renkte olup mihrap ici

tamamen bo§ birakilmi§tir. Kademeli olarak yapilmi§ mih-

rabm di§inda kalan alanin zemini ise siyahtir. Siyah zemin

Fotograf 3. Konya Lâdik Halisi, 110 cmxl61 cm,

Turk islam Eserleri Müzesi

(Turkish Handwoven Carpets, Katalog 3,1990: code.0298).
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Eserlerinde Turk halilarini resmeden oryantalist res-

samlardan bir bafkasi Giulio Rosati' dir (1858-1917). Rosati'nin

özel bir koleksiyonda bulunan "Tavla Oyunu" adli tablosun-

da divan üzerinde bulunan ve duvara asilmi§ kilimlerin yani

sira yerde serili olan hall (Resim 5) da dikkati çekmektedir.

Kaynaklarda izmir [Smyrna] halisi olarak adlandirilan bu ha-

lilar özellikle XIX. yüzyil'da Batí Anadolu'nun Bergama, U§ak,

Gördes, Selendi, Kula, Demirci, Milas gibi hall merkezlerinde

dokunup, izmir Limanmdan Avrupa'ya ihraç edilmi§tir ihraç

edildikleri izmir Limani'nda çiki§ yeri olarak Smyrna damga-

si vuruldugu için bu halilar kaynaklarda izmir [Smyrna] ha-

lilari olarak yer almi§tir (ileri, 2010: 68). Tabloda yerde serili

otarak görülen hall, Ankara Vakif Eserleri Müzesi'nde 23-518

(Sicil No: 1976) envanter numarasi ile kayitli olan, 218 cm x

302 cm boyutlarmdaki, cözgü, atki ve ilmesi yün olan izmir

[Smyrna] halisma [Fotograf 4] renk, motif ve kompozisyon

özellikleri bakimmdan benzemektedir. Her iki halmín da ze-

min rengi kirmizi olup ana bordür zemininde lacivert kulla-

nilmi§tir. Halinin kirmizi renkli zemininde üc büyük hatayi

motifi görülmektedir Tabloda yer alan halida hatayilerin

içindeki motifleri seçmek mümkün degildir Zeminde, hata-

yilerin di§mda kalan alanda stilize yaprak ve çiçek motifleri

yer almaktadin Halmín ana bordür zemini laeiverttir Üze-

rinde büyük pençler ve bu pençler arasmda birbirine bagli

olan daha kücük penç ve sümbül motifleri görülmektedir.

Tabloda yer alan hali da benzer bir motif ve kompozisyon

özelligi sergilemektedir

Fotograf 4. izmir (Smyrna) Halisi (ileri, 2010:138-139).

Ressam Giulio Rosati'nin özel bir koleksiyonda bulu-

nan 'Hall Satieisi' (The Carpet Seller) adli tablosunda [Resim

6] Batí Anadolu yöresine ait bir U§ak Halisi görülmektedir

Halinin zemini kirmizi olup, san renkteki motifler tüm zemi-

ni kaplayaeak §ekilde birbirleriyle baglantili olarak yerle§-

tirilmi§tir Resimde ah§ap bir çitin üzerine birakilmi§ olarak

görülen hall, Fotograf 5'de görülen, XVI. yüzyila tarihlendi-

rilen erken dönem U§ak halisiyla benzerlik göstermektedir

275 em x 518 em boyutlarmdaki hall, istanbul TUrk islam

Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. U§ak ve çevresinde

dokundugu için U§ak halisi olarak adlandirilan bu halilar

kaynaklarda XV. yüzyil sonu ve XVI. yüzyil ba§ina tarihlen-

dirilmektedir (ileri, 2010:16). XVI. yüzyilda Ressam Lorenzo

Lotto da (1480-1557) bazi eserlerinde bu kompozisyona sa-

hip U^ak halilari resmetmi§tin Bu nedenle Batili kaynaklarda

bu tarz kompozisyona sahip U§ak Halilan'Lotto Halisi' ola-

rak adlandirilmi§tir (Anmac-Öztürk, 2006:149).

Resim 5. Giulio Rosati (1858-1917), 'Tavla Oyunu'. Resim 6. Giulio Rosati (1858-1917), 'Hall Saticisi'.
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Fotograf 5. U§ak Halisi,

(Turkish Handwoven Carpets, Katolog 4,1990: code:0320).

Giulio Rosati'nin 'Köle Pazarinda Yeni Gelen Köleteri

inceterken' adti bu eserinin (Resim 7) günümüzde nerede

otdugu bitinmemektedir. ipe asiti otarak resmeditmi§ hati-

tardan biri madatyontu U§ak hatisidir. Madatyontu U§ak hati-

larinda sonsuz örnek hatinde siratanmi§ madatyonlardan ke-

silmi§ kompozisyon düzeni görülmektedir (Aslanapa, 1987:

107, Yetkin, 1991: 88). Bu hatitarda genel olarak madatyonla-

rin ici kivrik dattar, bahar çiçekleri, birbirine dolanmi§ bitki-

ler, Osmanli süsleme sanatlarinda rasttanitan täte, karanfit,

rumi, hatayi, penç, gonca ve bulut desenleri ite süstenmi§tir

(Deniz, 2000: 34).

Resim ZGiulio Rosati (1858-1917),

'Köle Pazarinda Yeni Gelen Köleleri incelerken'.

Berlin islam Sanatlari Müzesi'nde XVII. yüzyila tarihlen-

f, 202 cm x 376 cm boyuttarindaki Madatyontu U§ak

halisi (Fotograf 6) Rosati'nin resimde yer atan hah ite kom-

pozisyon ve renk açisindan büyük benzertik göstermekte-

dir. Her iki halida da lacivert, kirmizi, sari renkler hâkimdir

Ancak halida renklerin kullanitdigi atantar farktitik göster-

mektedir. Berlin'de bulunan halinin madalyon di§inda katan

bölümlerinde kirmizi zemin üzerinde lacivert ile yapitmi§

bitkiset motifler, lacivert zeminii ana bordürde yine bitkisel

motifler dikkati çekmektedir (Spuhler, 1987:154).

Tabtoda (Resim 7) Madatyontu U§ak hatisinin yaninda

tek mihrapti bir Kir§ehir hatisi da yer atmaktadir. Ayni tab-

toda yerde serili bulunan hahlar da Turk hatitaridir. Ayakta

duran köte kizin üzerine bastigi hah Kücük Madalyonlu U§ak

haliSi (Fotograf 7) otarak bilinir (Batari, 1994: 55). Digeri ise

tek mihrapli bir kompozisyona sahip Mucur haliSidir Kücük

Madalyontu U§ak hahsi kompozisyon özeltigi otarak hem

çift mihrapti hem de kücük madalyonlu bir halidir. Kirmi-

zi renkli zeminde diger madalyontu U§ak hatitarina oranta

daha kücük bir madatyon butunmaktadir. Bu kompozisyona

sahip hatilarin bazi örnekterinde mihrabin ucundan bir çiçek

buketi veya kandil motifi sallandigi görütür Rosati'nin res-

minde yer atan örnekte bu §ekilde bir motif olup olmadigi

betti degitdir Köte kizin duru§ pozisyonu bu detayin görül-

mesini engeltemektedir. Ancak Pensitvanya'da butunan 102

cm X 157 cm boyuttarindaki seccadenin (Fotograf 7) mihrap

ucundan sattanan bir motif vardir Jki hatinin da ana bordür

zemini tacivert otup üzerinde butut motifleri yer atmaktadir

Fotógrafo. Madatyonlu Ujak halisi, (Spuhler, 1987:154).
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Fotograf 7. Kücük Madaiyonlu U§ak Seccade iHalisi

(Walter B. Denny, 2002: 83).

Sonuç

XIX. yüzyil süresince, Oryantalist konulu resimler, Paris ve

Londra'daki resmi kurum ve özel galerilerin te§viklyle olu§-

turulan sergiler ve albümlerle, Avrupa, ABD ve Yakmdogu

ülkelerinde aranir hale gelmi§tir Sanayi Devrimi sonrasm-

da ortaya çikan banker ve sanayiciler oryantalist resimle-

rin ba§lica alicilari ve koleksiyonerleri olmu§tur (Eczaciba§i

Sanat Ansiklopedisi 3,1997:1389). Paris'te Adolphe Goupil,

Londra'da Ernest Gambart gibi galeri sahiplerinin gösterdik-

leri çabalarm da bu konuda etkili oldugu söylenebilir (Ger-

maner ve inankur, 2008: 40).

Dogu'nun egzotik ve büyüleyici güzellikleri ve glzemi

oryantalist ressamlar kadar bu resimlerin alicilari olan Bati-

lilari da etkilemi§tir Ancak XX. yüzyitin ba§larinda Batí, tu-

rizmin geli§meye ba§lamasi ve fotografciligín yaygínla§masi

ile oryantalist resme olan ilgisini hizla kaybetmiftir (Germa-

ner ve inankur, 2008: 40).

Oryantalist resimde bir üstup birliginden bahsetmek

mümkün degildir, ancak konu birligi oldugu söylenebilir

Ayrica bu resimlerde giysi, hali, kilim ve diger tekstillerin ol-

dukça ayrmtili bir §ekilde betimlendigi dikkati çekmektedir.

Çali§ma kapsaminda incelenen tablolardan Rudolf Emst'in

'Çiçek Saticisi' adli eseri blr di§ mekân, 'Gözde ile' adli eseri

ise bir iç mekân çali§masidir Giulio Rosati'nin 'Tavla Oyunu'

adli eseri bir iç mekân çali§masi iken 'Hali Saticisi' ve 'Köle

Pazannda Yeni Gelen Köleleri incelerken' adli eserleri Turk

halilarmi di§ mekânda gösteren çali§malardir Oryantalist

resimlerde Turk halilarmm bu kadar detayli olarak i§lenmi§

olmasi müzeler ve özel koleksiyonlarda yer alan halilarla

bu halilari renk ve kompozisyon özelliklerini kar§ila§tirma

imkâni sunmaktadir
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