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1. Background information 
Summary of the video 'A Carpet Dealer’s Life Story', Interview with Bayram Yumuşak  [7 minutes] 
 
In this interview, a young carpet dealer tells his life story. He speaks of his ambitions and about the 
potential of carpets for global sales.  
 
Culture tips 
The Cappadoccia region, in central Anatolia, is famous for rug production, and rug weaving is very 
important to the regional economy. 
 
2. Language Assistance 
Key words and vocabulary for the video passage transcribed 
Yeni sözcüklerden konu ile ilgili olan bazıları öğrenciler tarafından araştırılacak: 
halı, kervansarayı, cicim, kilim, eyer, medrese 
temin et‐    ‘to provide’ 
Barınmaları ücretsiz olarak devlet tarafından temin ediliyor. ‘Their accommodation is provided for free 
by the government.’ 
özellik  ‘characteristic; special feature’ 



Bizim köyümüzün diğer önemli bir özelliği de yapmış olduğumuz meslektir. ‘Another important special 
feature of our village is our occupation.’ 
geçici  ‘temporary’ 
ihraç – ihracat ‘export’ 
ithalat  ‘import’ 
Türkiye’ye resmi geçici ithalat olarak getirttiriyorum, burada atölyemizde tamirini yaptırıyorum, bittikten 
sonra tekrar ihracatını yapıyorum.  ‘I have them brought to Turkey as temporary imports, have them 
repaired in our workshops here, and after it is finished, I export them again.’ 
ticari   ‘commercial‘ 
Ve ticari açıdan daha iyi olacağını düşündüğüm. ‘And I  thought it would be better from a commercial 
perspective.’ 
ticaret  ‘commerce; trade’ 
İstanbul da ticaret merkezidir. ‘Istanbul is also a center of commerce.’ 
tahmin ‘guess; estimate’ 
Tahminlerimde de fazla yanılmadım. ‘I was not too wrong in my estimate.’ 
semt  ‘neighborhood; district; locality’ 
Oradaki semt marketlerinde bazı Türk halılarını görebiliyorum. ‘I can see in neighborhood markets there 
some Turkish rugs.’ 
ayrıyeten  ‘ayrıca’ = ‘furthermore’ ‘besides’ ‘more over’ 
Note: also spelled ‘ayrıyetten’ ‘ayriyetten’. Today ayrıca is heard perhaps more often. 
Ayrıyeten Osmanlılara ait çeşitli tekstil ürünlerini bazen görebiliyoruz. ‘More over we can see various 
textile products belonging to the Ottomans.’   
nadir  ‘seldom’ ‘rare’ 
Çeşitli tekstil ürünlerini bazen—nadir de olsa—görebiliyoruz. ‘Sometimes—even if only rarely—we can 
see various textile products.’ 
dahil  ‘included’ ‘inside’ 
Kontrakt dahilinde halıları Türkiye’ye getirttiriyorum. ‘I have the carpets brought to Turkey under 
[within] a contract.’ 
amaç  ‘objective; goal; purpose’ 
Bu amaçla İngiltere’ye de gidiyorum.  For this purpose I also go to England. 
imkân  ‘possibility’ ‘opportunity’ 
Dünyadaki  en eski halıları buralarda görme imkânımız var. ‘We have the opportunity to see the oldest 
carpets in the world here.’ 
değerli  ‘valuable’ 
görmeye değer ‘worth seeing’ 
Gerçekten görülmeye değer bir yer. ‘It is really a place worth seeing.’ 
maddi  ‘material’ ‘materialistic’ ‘monetary’ 
Severek yapıyorum sonuçta bu mesleği maddi kazancımın yanında. ‘After all, in addition to the monetary 
gain, I love doing this work.’ 
takip et‐  ‘to follow’ 
peşinden git‐ ‘to go behind it’ = to follow 
Halıların gittiği yolu takip ediyorum, nereye gitmişlerse peşinden gidiyorum. ‘I follow the road the 
carpets have taken, go after them wherever they have gone.’ 
 
Guided Questions 
1. Halıcı büyüdüğü köyü nasıl anlatıyor? 
2. Mesleğine nasıl başlamış? Yaptığı işler nedir? 
3. ‘Esnaflar’ hakkında ne düşünüyor? Kendisini de dahil ediyor mu? 



4. Köy evlerinde neden herkeste bir ‘atölye’ bulunuyor? 
5. Halıcının anlattığına göre, köylerde hangi işleri kadınlar yapar, hangilerini erkekler? 
6. Halıcı neden köyünden ayrılıyor? Hemen başarılı oluyor mu? 
7. Halıcının Avrupa gezileri nasıl başlıyor? Anadolu halılarını neden dünyanın her bir yerinde 

bulabileceğini düşünüyor? 
8. Bu mesleğin geleceği hakkında neler düşünüyor? 
9. Halıcı sizce işinde başarılı mı? 
10. Halıların ‘peşinden gitmek’ halıcı için niçin bu kadar önemli? 
 
1. How does the carpet dealer describe the village he grew up in? 
2. How did he begin his profession? What kinds of things does he do? 
3. What does he think about merchants? Does he include himself? 
4. Why does everyone have a workshop in their home in the villages? 
5. Based on what the carpet dealer tells, which jobs are done by women and which ones are done by 

men in the villages? 
6. Why does the carpet dealer leave his village? Does he immediately become successful? 
7. How do the carpet dealer’s trips to Europe begin? Why does he think that he can find the carpets of 
Anatolia all over the world? 
8. What does he think about the future of this profession? 
9. Do you think that the carpet dealer is successful in his work? 
10. Why is it so important for the carpet dealer to travel and look for carpets?
 
Grammar 
Verbal Noun 
Each Turkish verb can become a noun by the addition of a verb‐building suffix. One of these is  
‐mA, also referred to as the short infinitive: it simply represents what the action of the verb is, without 
any reference to tense, and behaves just like a noun: 
*as an adjective: 
elde yapma halı  ‘handmade carpet’ 
 
*as a direct object in the accusative: 
halılar tamir olmayı, yıkanmayı, işlem görmeyi bekliyor ‘the carpets are waiting to be repaired, washed, 
to see action’ 
 
*the noun can be in possessive form: 
bu işi yapmam için  ‘for me to do this job’ = ‘my doing’ yapmam 
 
Causative verbs 
In Turkish each verb can have a causative verb by the addition of the following suffixes: 
‐DIr‐  usually 
‐t‐  after a verb ending in a vowel 
and in a restricted number of cases,   ‐Ir‐ and ‐Ar‐ 
Usually languages have different verbs that indicate a ‘causal’ relationship: Turkish ‘to die’ is ölmek, an 
intransitive verb, and to cause someone to die, that is ‘to kill’ is öldürmek. Thus in English these are two 
distinct verbs, ‘to die’ and ‘to kill’ whereas a suffix added to any verb will make a Turkish verb a 
‘causative’ verb. Here are some samples from the text:  
tamir etmek ‘to repair’ 
tamir ettirmek [et‐DIr‐] ‘to make/cause someone to do the repair’ ‘to have it repaired’ 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 etmek  ‘to do’ — ettirmek ‘to have it done’ [make someone do it] 
dönmek ‘to return’ — döndürmek ‘to cause it to return’ 
  hayata döndürmek [dön‐DIr‐] ‘to make it come alive again’ 
hırslanmak ‘to become ambitious; to become greedy’ 
hırslandırmak [hırslan‐DIr‐] ‘to make someone ambitious’ 
  beni daha da hırslandırıyor ‘makes me even more ambitious’ 
 
ilerlemek ‘to advance’ 
ilerletmek [ilerle‐t‐] ‘to cause to advance’ 
  mesleği ilerlettikten sonra ‘after causing advancement in the profession’ = ‘after 
  advancing in the profession’ 
yıkamak ‘to wash’ 
yıkatmak [yıka‐t‐] ‘‘to have it washed’ — cause someone else to wash it 
  halıyı yıkatıyorum  ‘I have the carpets washed’ 
yaşamak ‘to live’ 
yaşatmak [yaşa‐t‐]  ‘to cause to live’ = ‘to keep it alive’ 
  . . . insana çok duygulu anlar yaşatıyor ‘[it] makes a person live through very emotional 
moments.’  
 
 
3. Transcription and Glossary 
 
Transcription of the video 
Merhaba.   
Benim ismim Bayram Yumuşak.  1970 Aksaray doğumluyum. Aksaray Orta Anadolu’da Kapadokya 
bölgesi içerisinde‐dir. Köyün ismi Sultan Ahmet kasabasıdır. Eski Selçuklulara ait bir kasabadır. 
İçerisinde eski bir kervansarayı bulunmakta. Kervansaray biliyorsunuz eski Selçuklu dönemlerinde 
yolcuların ücretsiz konakla‐maları, yerleşim barınma imkânlarını ücretsiz olarak devlet tarafından temin 
edildiği yerdir. Çok güzel mermer işçiliği, ... portelleri bulunmaktadır.  
Bizim köyümüzün kervansarayı yanında diğer önemli bir özelliği de yapmış olduğumuz meslek itibariyle 
daha çok tanınmaktadır. Bizim yapmış olduğumuz meslek büyüklerimiz, annelerimiz, kadın‐larımız el 
halısı, elde yapma halı dokumak‐tadırlar—kilim, cicim, ev eşyaları. Bizim yaştaki insanlar, erkekler, 
gençler de tamamen bu eskimiş olan antikaların orijinal bir şekilde tamirinin yapılması ile uğraşmak‐
tadırlar. Köyümüzdeki gençlerin hemen hemen tamamı bu meslekle uğraşmakta hiç bir işsiz insan yok 
diyebiliriz. Kadınlarımızın hepsi yeni halı yapıp dokumakta, bunlar gerek ticari amaçla gerekse 
düğünlerimizdeki adetlerimiz üzerine her genç kızın üç, dört, veya beş tane halı götürmesi 
zorunluğundan dolayı herkes kendi evinde bir atölye gibi düzenli çalışmaktadırlar. 
Istanbul’a—tabii ben mesleğime köyümde başladım, orada öğrendim nasıl yapıldığını, nasıl yapılması 
gerektiğini, fakat o zamanlar ticari anlamda çok fazla bir hareket olmadığı için İstanbul’un daha iyi 
olacağını düşün‐düm çünkü buradaki, Kapalı Çarşı’daki büyük halı alıp satan esnafların kendi halıları var 
tamir ettirmek istedikleri. Ticari potansiyel açıdan buranın daha uygun olacağını düşündüm ve 1996 
yılında İstanbul’a geldim. Sultan Ahmet’e yakın bir yerde bir atölye kiraladım ve beş yıl arka‐daşlarla 
birlikte sadece esnaflara ait olan halıların tamir, yıkanımı bütün masraflarını yaptık—bütün işlemlerini 
yaptık.  
Orada bu mesleği daha da ilerlettikten sonra bazı yabancı müşterilerle tanışmamız oldu, onların isteği 
üzerine yurt dışına gitmeye başladım 2000 yılından itibaren. Ve ticari açıdan daha iyi olacağını 
düşündüğüm için burasını 2000 yılında Çorlulu Ali Paşa medresesine geldim. 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İlk etapta gene mesleğimi devam ettirdim, tamir işleri, küçük halıların alım satımı gibi fakat bunun 
Avrupa’da daha iyi olacağını düşündüm.  İstanbul da ticaret merkezidir fakat daha eski halıların 
Avrupa’da oldu‐ğunu düşünüyorum örneğin Almanya’da çok miktarda eski Türk halılarının olabileceğini 
düşündüm çünkü Almanlarla Osmanlı İmparatorluğuna dayanan geniş bir ticaret tarihi var ve bu 
ticaretten dolayı bir çok Türk halılarının Almanya’ya ihraç olduğunu bazı kitaplardan okudum, bazı 
dergilerden araştırdım.   Bu halıların az bir kısmının da olsa çeşitli  pazarlarda, veya dükkanlarda satıla‐
bileceğini düşünerekten Almanya’ya gittim. Tahminlerimde de fazla yanılmadım ama potansiyel olarak 
çok da fazla olmadı. Çünkü bu benim gibi düşünen bir sürü insan var. Almanya’da bu işi yapan bir sürü 
insanlar var.  
Ama gene de mutluyum çünkü istediğim şeylerin bir kısmını yapmış oldum. Oradaki hafta sonları kurulan 
semt marketlerinde bazı Türk halılarını görebiliyorum. Bunların bir kısmı—büyük bir kısmı eskimiş, 
yıpran‐mış. Oradaki insanlar da bu halıların tamir edebileceklerini düşünmedikleri için semt pazarlarında 
satıyorlardı. Ben bu halıları o hali ile satın alıp geliyorum, İstanbul’da yıkatıyorum, kendi atölyemde 
tamirini yaptırıyorum ve  tekrar kullanılabilir hale getiriyorum, orijinal tamiriyle, ve gayet de güzel oluyor, 
ilgimi çekiyor.  
Bu şekilde sık sık yurt dışına gidiyorum. Yurt dışına gidiş gelişlerimde çeşitli. . .  orada halı alıp satan 
esnaflarla tanıştım. Kendilerinin de aynı şekilde halılarının olduğunu, tamir ettirmek istediklerini söylü‐
yorlardı. Bunlarla uzun konuşmalardan sonra kontrakt dahilinde halılarını Türkiye’ye resmi geçici ithalat 
olarak getirtiriyorum, burada atölyemizde tamirini yaptırıyorum, bittikten sonra tekrar ihraca‐tını 
yapıyorum.   
Bu şekilde Almanya ile çalıştık, daha sonra, şu anda Macaristan ile çok sıkı çalışıyorum, Budapeşte’de, 
hafta sonları kurulan market‐lerde gene alış verişlerimiz oluyor, oradaki esnafların ihtiyacı olanların 
halılarını tamir ediyorum. Ayrıyeten Osmanlılara ait çeşitli tekstil ürünlerini bazen—nadir de olsa—
görebiliyoruz, eyerdir, at, çutur diyoruz, onun  gibi. O tür şeylere ilgimiz var. Tam profesiyonel olarak 
anlamamış olsam bile resim olarak hoşuma giden şeyleri alıp Türkiyeye getiriyorum.  Bazılarını kendi 
hobim olarak kullanıyorum bazılarını ticari amaçla değerlendiriyorum. Bu amaçla İngiltere’ye de 
gidiyorum, orada senenin belli bir günlerinde halı fuarları düzen‐leniyor.  Gerçekten dünyadaki  en eski 
halıları buralarda görme imkânımız var.  
Şu anda halen devam eden Olimpia halı fuarı var ki gerçekten görülmeye değer bir yer.  İngiltere’de 
ayrıyeten bir Osmanlılara ait, ve Türklere, İran, Hindistan veya dünyanın halı yapılan bir çok bölgelerine 
ait  çok değerli halılar var. Bu halıların büyük bir kısmı tamir olmayı bekliyor, yıkanmayı, tekrar işlem 
görmeyi bekliyor. O yüzden İngiltere’nin de gene benim açımdan pazar olabileceğini düşünüyorum. Ve 
ileride daha sık gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bu mes‐leğin ticaretinin  yanında, yani işimin yanında tabii 
olarak da gerçekten seviyorum çünkü eski bir halıyı tekrar hayata döndürü‐yorsun, onu tekrar 
kazandırıyorsun. Ayrı‐yeten ondaki . . . diyelim İngiltere’nin bir küçük kasabasında kendi köyünüze ait bir 
halı ile karşılaşıyorsunuz—bu yüz sene önce sizin köyünüzden gitmiş. Bu insana gerçek‐ten çok duygulu 
anlar yaşatıyor, ilginç geliyor.  Bu da insanın mesleğine ayrı bir zevk katıyor, beni daha da hırslandırıyor, 
daha da azimlendiriyor bu işi yapmam için; severek yapıyorum sonuçta bu mesleği maddi kazancımın 
yanında.  
Ama inanıyorum ki bunun daha yapılacak çok işlerin olduğuna inanıyorum, bir Amerika pazarı— ben hiç 
gitmedim ama bir Amerika’da— okuyorum, giden gelen arkadaşlarımızdan dinliyorum veya buraya gelen 
Amerikalı müşterilerimiz var, onlar‐dan dinliyorum.  
Sonuçta halıların gittiği yolu takip edi‐yorum, nereye gitmişlerse peşinden gidi‐yorum, tekrar onları kendi 
vatanına getirip burada bir çeşit operasyondan sonra  onları tekrar dünyaya gönderiyorum. 

Glossary 
aktarmak to transfer; to carry over 
bezeme to decorate 

bitki plant 
cezaevi prison 
çevre surroundings 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doğal natural 
dokumak to weave 
dönem era; period 
duygu feeling 
düğün wedding 
etap stage 
etki effect; impact 
geleneksel traditional 
gizem mystery 
gurur pride 
hayran kalmak to be in awe 
ilham almak to be inspired by 
işgücü workforce 
kaynak source 
 
konu subject 
maliyet cost 
meslek profession 
mihrap niche in mosque 
müşteri customer 
nadide rare; precious 
nesil generation 
onarmak to restore; to repair 

ömür life; life time 
paylaşmak to share 
püskül tassle 
rakip rival 
saçak fringe 
sahip çıkmak to claim ownership 
seccade prayer rug 
sema sky 
sık sık often 
sonuç result 
sunuş presentation 
şenlik festivity 
tezgah worktable; loom 
uyanık awake; alert 
uygulamalı sanat applied art 
ürün productü 
üstelik in addition 
yaşam life 
yöre locale 
zevk katmak to add enjoyment 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