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June 13, 2011 
A DEEP APPROACH® TO TURKISH 
SUGGESTION CARD FOR SELF‐DIRECTED LEARNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANGUAGE STANDARDS BEING DEVELOPED (See 
ACTFL 5Cs Standards) 
Communication (1.1): Engage in conversations, 
provide and obtain information, express feelings 
and emotions, and exchange opinions 
Communication (1.2): Understand and interpret 
written and spoken language on a variety of topics 
Communication (1.3): Present information, 
concepts, and ideas to an audience of listeners or 
readers on a variety of topics. 
Cultures (2.1): Demonstrate an understanding of 
the relationship between the practices and 
perspectives of the culture studied 

Cultures (2.2): Demonstrate an understanding of 
the relationship between the products and 
perspectives of the culture studied 
Connections (3.1): Reinforce and further their 
knowledge of other disciplines through the foreign 
language 
Comparisons (4.2): Demonstrate understanding of 
the concept of culture through comparisons of the 
cultures studied and their own. 
Communities (5.1): Use the language both within 
and beyond the school setting 

 
     
  MIND MAP 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALS USED IN THE MODULE 
Main videos: 
A Carpet Dealer’s Life Story 
Bayram Yumuşak Interview [7 
minutes] 
Sevgili Murat at the Carpet Repair 
Shop [3 minutes] 
Carpet Shopping Kapalıçarşı’da 
Alışveriş [2.53 minutes] 

CARD NUMBER: 12 
THEME: HALICILIK, TÜRKİYE VE ÖTESİNDE 
CARPET CULTURE, IN TURKEY AND BEYOND 
LEVEL: Intermediate 
EDUCATIVE PROJECTS: 
Project 1: Explore the life of a carpet dealer 
Project 2:  Inquire into 'oriental' carpets and their 
history 
Project 3: Bargaining and buying carpets at the bazaar 
 
Module developed by Erika H. Gilson 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1. BAĞLAM/CONTEXT 
You will learn about the carpet culture in Turkey, 
what it means economically and socially, the place 
of the carpet in traditional homes as well as in 
mosques, in prayer. You will learn about the 
importance of the bazaar to carpet dealers, and 
the traditional way of doing business, about 
bargaining, and the international aspect of trading 
in carpets in today’s ‘Global Village.’  
By watching the module’s videos, listening to and 
studying interviews, reading on the subject, and 
doing individual as well as guided searches on the 
internet, you will be exposed to authentic material 
to explore the themes of the module, and 
compare what importance ‘carpets’ have in your 
own culture. 
 
 
2. TEMATİK PROJELER/THEMATIC PROJECTS 
Three projects are suggested for the theme of 
Carpet Culture in Turkey and Beyond. 
 
For the first project, Bir halı satıcısının hayatını 
keşfetme – Explore the life of a carpet dealer, you 
will watch an interview with a young carpet 
dealer, following his life story, learning of his 
ambitions, and the potential of carpets for global 
sales. Reading between the lines, you will be able 
to draw a picture of life in the Cappadoccia region 
of Anatolia, and of the importance of rug weaving 
to the regional economy. You will discuss, a) the 
carpet dealers life, the choices he made, 
comparing the possibilities he had with those in 
your native setting; b) the age‐old global market 
for ‘oriental’ carpets: looking for reasons behind 
it, whether esthetic or monetary. 
 
For the second project, Doğuya özgü halıları ve 
tarihlerini araştırma – Inquire into ‘oriental’ 
carpets and their history, you will read and seek 
out media sources in any language on ‘oriental’ 
carpets, their history, geographic spread, variety 

in design, and their regional development through 
cooperatives in today’s Turkey. You will make oral 
presentations of your findings in class. 
 
For the third project, Pazarda pazarlık yapma ve 
halı satın alma ‐ Bargaining and buying carpets at 
the bazaar, you will be asked to view videos 
showing customers interested in a purchase or 
having a rug repaired. Bargaining is taking place: 
you will observe and compare this manner of 
shopping with what is acceptable and expected in 
your own environment. Internet for further 
research will be available. The readings will also 
lead to an understanding of ‘bargaining’ in the 
Islamic context. You will be asked to act out a 
shopping episode, persuading the seller to reduce 
the asking price. 
 
It is estimated that for in‐class time, the first 
project will cover two classes (50 minutes each), 
the second project with presentations also two 
classes (50 minutes each), and the third project 
one 50 minute class. 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PROJECT 1: BİR HALI SATICISININ HAYATINI KEŞFETME ‐ EXPLORE THE LIFE OF A CARPET DEALER  

TABLE 1 INSTRUCTIONAL ORGANIZERS and EMBEDMENT MAP  
 

The Life of a Carpet Dealer 

ACCESS  VOICE 

INTERPRET  ANALYZE  PRESENT  INTERACT 

READ/WATCH/LISTEN 
 Watch the interview of 
the carpet dealer; read 
the transcription and 
translation, if needed. 
 
Read on the Internet 
the selected items on 
trade and scope of the 
international market. 

FOCUS ON LANGUAGE 
 
Use of the causative  
and the verbal noun  
–mA 
 

WRITE/SPEAK/RECORD 
Write the life story of 
the interviewee, 
including his future 
plans. 

 
Write on the global 
conditions you have 
read and how these 
could interfere with his 
plans. 

EXCHANGE AND ACT 
Discuss the life of 
the young Turkish 
carpet dealer. 

 
Compare what was 
available to him to 
what youths in other 
settings have 
available to them. 

 

 
 
TALİMATLAR/GUIDELINES 
 
A.  Neler yapacağım? 
1. İkili veya üçlü gruplar şeklinde video izlenecek; 
2. Halıcının yaşamı, halıcılığın yetiştiği yöredeki 

önemi, köy yaşamındaki etkisi, ve geleceği 
konuşulacak; 

3. Grup halinde tartışılacak; 
4. Öğrenciler aralarında kendi yaşamları 

konuşacak ve Anadolu ile kendi yaşadıkları 
çevreyi karşılaştırarak vardıkları sonuçlar 
açıklanacak; 

5. Halıcılık mesleğinin gelecekteki hali 
tartışılacak; 

6. Kendi çevrenizde herkesin yaşamını etkileyen 
bir meslek veya sanayi konuşulacak [örneğin 
otomobil] 

A.  What am I going to do? 
1. Watch the video in pairs or groups of three; 
2. Discuss the carpet dealer’s life, the 

importance of carpet weaving to the area 
where he grew up, its effect on village life, and 
the future of rug weaving; 

3. Forms groups for discussing different points; 
4. Discuss your own background and compare 

your environment with those in Anatolia; 
5. Discuss the future of rug‐weaving; 
6. Consider a profession or industry in your own 

environment that affects everyone’s life. 

 

 
ACTION: 
Debate on carpet culture  
in the Turkish context;  
economic implications;  
and global aspects of  
carpet trade. 
 

 
THEME: 
Carpet culture. 
 

 OPERATIONS:  
Listen; notice pattern in 
monologue; take notes. 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B. Nasıl tartışmalıyım? 
1. Dikkatle videoyu izleyin; 
2. Ekte verilen gazete haberlerini okuyun; 
3. Halıcının yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler not 

edilecek; 
4. Gruplara ayrılıp notları paylaşın; 
5. Çevreleriniz hakkında toplanılan bilgileri 

paylaşın; 
6. İkili veya üçlü gruplar halinde Türkiye’de bu 

bölge ile kendi çevrenizde belirlediğiniz şartları 
karşılaştırıp tartışın. 

 

B. How to debate the issue? 
1. Carefully watch the video; 
2. Read the newspaper items given; 
3. Take detailed notes on the life of the carpet 

dealer; 
4. Form groups and share your notes; 
5. Share also the notes you made about your 

own environment; 
6. In groups of two or three, compare and 

discuss conditions we have identified in our 
own environment with those facing youth in 
this region of Turkey.  

BİRİNCİ PROJEDE KULLANILAN 
MALZEMELER/MATERIALS for PROJECT 1: 
Video: A Carpet Dealer’s Life Story  [7 minutes]  
Bayram Yumuşak tells his story, how he became a 
dealer in rugs, what it means to him, what his 
plans for the future are. He stresses the 
importance of handcrafts, of rug weaving to his 
hometown, and alludes to potential difficulties in 
the future. 
 
Three readings from the Tumgazeteler, 
reproduced with permission by the director of the 
newspaper. 
Appendix 1 is a translation of the video 
transcription. 
 
 
LANGUAGE ASSISTANCE FOR THE VIDEO 
Yeni sözcükler ‐ 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‘ 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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.’ 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Transcription of the video A Carpet Dealer’s Life 
Story  
Pertinent vocabulary and grammar will be 
highlighted. 
 
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 konaklamaları, 
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, 
kadınlarımız 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 uğraşmaktadırlar. 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 düşündüm 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 arkadaşlarla 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.  
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 olduğunu 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 satılabileceğini 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, yıpranmış. 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 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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 
söylüyorlardı. Bunlarla uzun konuşmalardan sonra 
kontrakt dahilinde halılarını Türkiye’ye resmi geçici 
ithalat olarak getirtiriyorum, burada atölyemizde 
tamirini yaptırıyorum, bittikten sonra tekrar 
ihracatını yapıyorum.   
Bu şekilde Almanya ile çalıştık, daha sonra, şu 
anda Macaristan ile çok sıkı çalışıyorum, 
Budapeşte’de, hafta sonları kurulan marketlerde 
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 düzenleniyor.  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 mesleğin 
ticaretinin  yanında, yani işimin yanında tabii 
olarak da gerçekten seviyorum çünkü eski bir 
halıyı tekrar hayata döndürüyorsun, onu tekrar 
kazandırıyorsun. Ayrıyeten ondaki . . . diyelim 
İngiltere’nin bir küçük kasabasında kendi 
köyünüze ait bir halı ile karşılaşıyorsunuz—bu yüz 
sene önce sizin köyünüzden gitmiş. Bu insana 
gerçekten 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 ediyorum, 
nereye gitmişlerse peşinden gidiyorum, tekrar 
onları kendi vatanına getirip burada bir çeşit 
operasyondan sonra  onları tekrar dünyaya 
gönderiyorum. 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2. Readings: Newspaper clips 
 
a. Osmanlı Halıları Budapeşte`de 
Budapeşte Uygulamalı Sanatlar Müzesinde 
Osmanlı halıları sergileniyor. 
Macaristan`ın başkenti Budapeşte`deki 
Uygulamalı Sanatlar Müzesinde Osmanlı‐Türk 
halıları sergisi açıldı. 
Serginin açılışı dolayısıyla Kültür Bakanlığı ile 
Türkiye`nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından 
verilen resepsiyona yaklaşık 350 davetli katıldı. 
Büyükelçi Umur Apaydın, resepsiyonda yaptığı 
konuşmada, Türkiye`den sonra dünyada en 
zengin Osmanlı‐Türk halı koleksiyonuna sahip 
olan Macaristan`ın, bu halılara yüzyıllardır sahip 
çıktığını söyledi. 
Konuşmanın ardından davetliler, çoğu Batı 
Anadolu`da el tezgahlarında yapılmış yaklaşık 80 
nadide halıdan oluşan sergiyi gezdi. 
Öte yandan Türkiye`nin Budapeşte Büyükelçisi 
Apaydın, Köprü dergisine yaptığı açıklamada, 
Macarların bu nadide halıların bir bölümünü 
Transilvanya kiliselerinden topladığını belirtti. 
 
b. Halıcılığı da Çin`e kaptırdık 
http://yenisafak.com.tr/aktuel-haber/haliciligi-
da-cine-kaptirdik-22.05.2008-118599 
Muğla Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. 
Meslek Yüksekokulları Halı‐Kilim Şenliği" 
Üniversite Atatürk Kültür Merkezi salonunda 
açıldı. Halı Kilim şenliğine bu yıl 19 Meslek Yüksek 
okulundan Erzincdan, Çanakkale, Sivas ve Muğla 
Üniversitesi Meslek Yüksek okulları katıldı. 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu Halıcılık ve Desinatörlüğü Bölümü 
Öğretim Görevlisi Emine Tonus, Sivas`ta Selçuklu 
döneminden kalan eserlerin çok sayıda 
bulunduğunu ve bu nedenle halılarında Selçuklu 
motiflerinden ilham aldıklarını söyledi. 
Emine Tonus, el dokuması halıların öğrenciler 
tarafından iki yılda tamamlandığını belirterek, 
"Dokuduğumuz halıların çoğu düğüm sayısına 
göre en üst kalite standartlarındadır. Öğrenciler 
halıları Cicim, Zili, Çarpana, Tülüce dokuma 
tarzında yapmıştır. Bunlar yöremize ait dokuma 
şekilleridir. Desenlerimizi kendimiz tasarlıyoruz. 
Halı dokumacılığının unutulmaması ve genç nesil 

aktarabilmek için bu tür tanıtım faaliyetlerinin 
içerisine giriyoruz" dedi. 
 
"ÇİN, HALICILIK SEKTÖRÜNÜ DE BİTİRDİ" 
 
Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek 
Yüksekokulu Halıcılık Bölümü Öğretim görevlisi 
Nursel Balcı, ucuz işgücü maliyetleri nedeniyle 
Çin`in halıcılık sektöründe söz sahibi olmaya 
başladığını söyledi. Türk firmalarının bu nedenle 
ülke dışına yöneldiğini belirten Öğretim Görevlisi 
Nursel Balcı, "Çin`in ucuz insan gücü nedeniyle, 
Türkiye`deki halıcılık sektörü zor durumda. 
Özellikle Çin ve Hindistan`da dokunan halılar ülke‐
mize ithal ediliyor. Bizim el dokumacılığımız ve 
kalitemiz üst seviyede, ancak iş gücü pahalı. Bu 
nedenle ithal ürünler artıyor, ülkemizdeki halıcılık 
sektörü geriliyor. Çin, geleneksel halıcılık 
sektörünü de ele geçirdi” diye konuştu.  
 

 
c. Çinliler halı tamir işlerine de el attı 
Fatih Karakılıç 
http://www.zaman.com.tr/sehir_cinliler-hali-
tamir-islerine-de-el-atti_811071.html 
 
Dünyaca ünlenen Bursalı antika halı tamircilerinin 
başı, bugünlerde Çinli rakipleriyle dertte. Kısa bir 
süre öncesine kadar yurtdışından ve yurtiçinden 
getirilen eski halıları özenle onaran halı 
tamircileri, Çinlilerin de bu piyasaya girmesiyle 
zor günler yaşamaya başladı. 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Türk halı tamircileri üstelik bu duruma kendi 
elleriyle düştü. Çünkü Çinliler önce, Türk halı 
tamircilerini ülkelerine davet ederek mesleği 
öğrendi, sonra da tamir işine girdi. 
Tarihi Yeşil semtinde 28 yıldır halı tamirciliği 
yapan Bülent Temel(38), antika halı ve evlerde 
kullanılan el halılarının püsküllerini yenileyip, 
tıraşlayarak ilk günkü haline getiriyor. Halı 
tamircisi Bülent Temel eski kilim ve halıları tamir 
ederek ikinci bir hayata hazırlıyor. Antika halıları 
elde tek tek tamire alan Bülent Temel, bu 
meslekte meşhur olan Aksaray`ın Sultanhanı 
köyünden olmanın gururunu yaşıyor. Bursa`da bu 
mesleğin unutulmaya başladığını söyleyen Temel, 
4 kişinin halı tamir işine devam ettiğini anlatıyor. 
Halıların bozulması hakkında da bilgi veren Bülent 
Temel, bir halının saçaklarının çürümesiyle 
bozulmaya başladığına dikkat çekiyor. Halılar 
güçlü temizlik robotları ile tozları alınmalı, 3‐ 4 
yılda bir halı yıkama fabrikalarında 
temizletilmelidir. Daha sonra 30‐40 yıllık halılarda 
saçaklar çözülmeye başladı ise mutlaka bir halı 
tamircisine yeni saçak taktırılmalıdır.` 

Halı tamircisi Bülent ustanın verdiği bilgilere göre, 
100‐150 TL`lik saçak yenileme ile halıya bir 40‐50 
yıl daha ömür sağlanabilir. Ayrıca çok silinmekten 
tüllenen tarihi halılar metrekaresi 10 TL`den 
tıraşlanarak ilk günkü canlılığına kavuşturulabilir. 
Ayrıca, her türlü örgü çalışması ile sökülen yün 
kilimler ve halılar da parçalanmaktan kurtarıla‐
bilir. ABD başta olmak üzere Hollanda, İngiltere, 
İtalya, Kanada gibi çok sayıda ülkeden antika Türk 
halıları tamir için Bursa`ya geliyor. 
Son dönemlerde Çinlilerin de sektöre girdiğini 
söyleyen Temel, şunları anlatıyor: `Çinli uyanıklar 
önce meşhur Türk tamircilerinden 2‐3 kişiyi ülke‐
lerine transfer ettiler. Sonra o ustalar aracılığıyla 
antika halı tamiri işine de el atmış oldular. Şimdi 
sektörü zora sokuyorlar, kaliteyi ve ücretleri 
düşürüyorlar. Biz, yırtılan halının parçasını 
orijinale uygun yaparken onlar sadece `delik 
kapansın da nasıl kapanırsa kapansın` anlayışına 
sahipler.`                                                           
      Fatih Karakılıç 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GUIDED QUESTIONS for PROJECT 1  
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 rug‐dealer describe the village 
where he grew up? 

2. How did he start? What kinds of things does 
he do? 

3. What does he think about the class of bazaar 
traders? Does he include himself? 

4. Why does each village home have a 
workshop? 

5. According to the speaker, in villages, which 
jobs are done by women, and which by men? 

6. Why does the speaker leave his village? Is he 
successful right away? 

7. How do his trips to Europe start? Why does he 
think he can find Anatolian rugs anywhere in 
the world? 

8. What does he think about the future of his 
profession? 

9. Do you think he is successful in his work? 
10. Why is it so important to him to track down 

the carpets?
 
PROJECT 2:   DOĞUYA ÖZGÜ HALILARI VE TARİHLERİNİ ARAŞTIRMA  
    INQUIRE INTO 'ORIENTAL' CARPETS AND THEIR HISTORY 

TABLE 2 INSTRUCTIONAL ORGANIZERS and EMBEDMENT MAP 

History of Carpet Weaving, Enduring Interest and Value 

ACCESS  VOICE 

INTERPRET  ANALYZE  PRESENT  INTERACT 

READ/WATCH/LISTEN 
 
Research, read and 
seek out media sources 
on ‘oriental’ carpets, 
their history, 
geographic spread, 
variety in design, and 
regional development 
through cooperatives 
in today’s Turkey. 

FOCUS ON 
LANGUAGE 

 
Use and function of  
‐(y)Ip  
and  
(y)ArAk gerunds 

WRITE/SPEAK/RECORD 
 
Prepare and write down 
your notes for your oral 
presentation. 
Make an oral 
presentation on some 
aspect of the ‘oriental’ 
carpet.  
Based on your notes, 
write a brief essay. 

EXCHANGE AND ACT 
 
Make an oral 
presentation on some 
aspect of the ‘oriental’ 
carpet. 

 
ACTION: 
Share and present 
information collected 
on the web and in books. 

 
THEME: 
Carpet culture. 
 

 OPERATION:  
Take notes; summarize 
in Turkish; present orally. 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TALİMATLAR/GUIDELINES 
A.  Neler yapacağım? 
1. Okuma parçalarını inceleyin; 
2. Halıcılığın tarihçesini çeşitli kaynaklardan 

araştırın; 
3. Türkçe ve İngilizce metinlerden özet çıkarın; 
4. Her öğrenci bir konu seçip, meselâ bir motif, 

bir halı örneği, kullanılan doğal boyalar, bir 
sunuş yapacak; 

5. Bu sunuşlar yazılı olarak da hazırlanacak; 
6. Kendi aranızda verdiğiniz sunuşları tartışın. 
 
 

A.  What am I going to do? 
1. Study the readings; 
2. Research the history of carpet making in 

various sources; 
3. Prepare summaries of the Turkish and English 

texts; 
4. Select a topic, for example, a design motif, a 

sample carpet, or natural dyes in use, and 
make a presentation; 

5. The presentations will also be prepared as a 
written composition; 

6. Discuss among yourselves the presentations. 

 
B. Nasıl hazırlanmalıyım? 
1. Dikkatle okumaları inceleyin; 
2. Ekte verilen gazete haberlerini okuyun; 
3. Okuduklarınızın özetlerini hazırlayın; 
4. Bir konu seçip konuyu daha derin araştırın; 
5. Yazılı olarak sunuşunuzu hazırlayın; 
6. Sunuşunuzu yapın; 
7. Herkesin sunuşunu beraber tartışın. 
 
 

 
B. How to get ready? 
1. Read the texts closely; 
2. Read the newspaper items given; 
3. Prepare summaries of your readings; 
4. Choose a topic and research it more 

thoroughly; 
5. Write out your presentation; 
6. Make your presentation; 
7. Discuss jointly everyone’s presentation.   

 
İKİNCİ PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER/ 
MATERIALS FOR PROJECT 2: 
3 READINGS on the History of carpets, reprinted 
with permission. 
 
 
 
LANGUAGE ASSISTANCE FOR READINGS in  
PROJECT 2 
Halıcılıkla ilgili yeni sözcükler 
New specialized vocabulary items for carpetry  
ebat      ‘size 
kök    ‘root’ 
kökboya  ‘natural color/dye’ 
kökboyası  ‘madder’  
 
piyasa    ‘market’ 
cezaevi    ‘jail’ ‘house of correction’ 
tutku    ‘passion’ ‘addiction’ 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saf yün    ‘pure wool’ 
düğüm    ‘knot’ 
bitki    ‘plant [vegetation]’ 
kufi    a special Arabic script, see sample: 
http://www.caroun.com/calligraphy/acalligraphygeneral/kufic/kuficscript.html 
 
zemin    ‘background’ 
bezeme   ‘decoration’ 
mihrab    niche in a mosque indicating the direction of Mecca: sample on carpet: 
http://www.maqam‐rugs.com/ 
 
ilme    = düğüm: ‘knot’ 
eğirmek  ‘to spin’ kendileri yünü eğirir ‘ 
    they spin their own wool’ 
 
kırpmak  ‘to shear’ 
    koyundan kırpılan yün ‘the wool that was sheared off sheep’ 
 
revaçta olmak  ‘to be in high demand’ 
 
dört dörtlük   [four by four] = ‘perfect’ ‘perfectly 
finished’   
dört dörtlük bir tamirat  ‘a flawless repair job’ 
 
el atmak  ‘to grab’ 
Çinliler halı  tamir işlerine de el attı. ‘The Chinese also 
gained a foothold in carpet repair work.’ 
 
ihmal etmek  ‘to neglect’ 
pazarlık etmeyi ihmal etmeyen hanım ‘the lady who 
did not neglect to bargain’ 
 
tamir etmek  ‘to repair’ 
     
 
READINGS 
 
1.  TÜRK HALI SANATI 
 
Dr. Nizami Çubuk, Director of the Fine Arts 
Academy in Denizli, Turkey.  
Türk Halı Sanatı  
Halıyı, sanat dünyasına Türkler kazandırmıştır. Eski 
geleneksel halılar kök boyayla boyanıp saf yünle 
dokunduğu için canlı renklere sahiptir ve 
dayanıklıdır. Halı dokumacılığında çözgülerin 
üstüne atılan düğümlerin tek bağlanmasına Sine 

(İran) düğümü, çift bağlanmasına da Gördes (Türk) 
düğümü adı verilir. 
 

Selçuklu Halıları (13.yy) 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Geometrik motifler ve stilize edilerek geometrik 
karakter kazanmış bitki motifleri en çok kullanılan 
süslemelerdir. Bordürlerde (kenar çerçeve 
süslemeleri) ise küfi yazıların kullanıldığını 
görüyoruz.  Örnekler: Konya Alaaddin ve Beyşehir 
Eşrefoğlu Camilerinde bulunmuştur. 
 

Hayvan Figürlü Halılar (14.yy‐15.yy ortasına kadar) 
Bu dönem Anadolu halılarında kuvvetle stilize 
edilmiş hayvan figürleri yer almaya başlar. 
Bunlarda zemin genellikle karelere bölünmüş ve 
hayvan figürleri bu kareler tek yada karşılıklı bir 
çift olarak yerleştirilmiştir.  Örnekler: Berlin 
Müzesi’nde Ming Halısı, İsveç’in Marby köyü 
kilisesindeki halı, Konya Mevlana Müzesi’ndeki 
halı, İstanbul Vakıflar Halı Deposu’ndaki halı. 
 

Holbein Halıları (15.yy)   
Alman Rönesans ressamı Haun Holbein 
tablolarında bu dönemin halılarını kullandığı için 
bu adla anılmıştır. Gerçekte bunlar Batı Anadolu 
halılarıdır. Holbein Halıları denilen Türk halıları 
dört grupta incelenir:  
1) Zemin kürelere bölünmüş ve her kareye bir 
sekizgen yerleştirilmiştir. Bezeme tamamen 
geometriktir. (Lorenzo Lotto Halıları)  
2) Birincisinin aynı, fakat bezeme de çok stilize 
bitkiler kullanılmıştır. 
3) Zemin büyük kürelere ayrılmış içlerine büyük 
sekizgenler yerleştirilmiş. Bezeme birinci ve 
ikincinin karışımıdır.  
4) Ortadaki büyük karenin etrafında küçük kareler 
bulunur. 
 

Bergama Halıları 
 Bu grup halılar üçüncü ve dördüncü tip 
halılarından geliştirilmiştir. Bergama halılarında 
Selçukluların geometrik desenleri ile geometrik 
şekillere benzetilerek stilize edilmiş bitkisel 
motiflerinin devamını bulunduran kareler 
bölünme, sekizgen madalyonlar etrafında 
gruplaşma gibi şemalar bu grubun 
özelliklerindendir. Bergama halıları Türk halı 
sanatında günümüze kadar devam eden bir grup 
olmuştur. 
 

Uşak Halıları (16.yy dan 19.yy a kadar) 
Bunlar üç gruba ayrılır:  
Madalyonlu Uşak Halıları:  

Ortada daima bir madalyon, köşelerde çeyrek 
madalyonlar bulunur. Bitkisel motiflerden oluşan 
bezemeleri vardır. 
 

Yıldızlı Uşak Halıları 
Sekiz kollu yıldızlar bu grubun karakteristik 
semasını oluştururlar. Bununda bitkisel bezemeleri 
vardır. 
 

Kuşlu Uşak Halıları 
 Motif olarak kuş figürlerinin kullanıldığı halılardır. 
Uşak Halıları Holbein tipi halıların ikinci grubundan 
gelişmiştir. 
 

Osmanlı Saray Halıları  
Bu dönemde hem teknik hem  
de dekoratif düzen anlayışı bakımından Anadolu 
halılarından farklı olan Osmanlı saray halıları 
görülmeye başlanır. Bu halılarda ipek malzemeyle 
İran düğümü kullanılmıştır. Dekorunu naturel çiçek 
motifleri oluşturmuştur. En değerli saray halıları 
İstanbul, Bursa ve Hereke’de dokunmuştur.   
Bunların dışında en önemli halı merkezleri: Kula, 
Isparta, Ladik, Milas, Kırşehir, ve Kayseri’dir. 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Seccadeler:  
Türk halılarının başka bir grubunu da seccadeler 
oluşturur. Mihrap bunlarda değişmez motiftir. 
Mihrapların içinde madalyon kandil şekilleri 
görülür. (16.yy) Saray seccadeleri, Uşak 
seccadeleri ve post motifli seccadeler (bunlarda 
mihrap yerine stilize pars postu vardır) en 
tanınmış örneklerdir. Konya ve Bergama 
seccadelerinde Selçuklu geleneklerinin sürdüğü 
görülür. Seccadeler içinde en önemli grubu Gördes 
seccadeleri oluşturur. Morpuçlu Gördes 
seccadelerinde mihrap motifinin iki yanında sütun 
süslemeleri bulunur. Zemin genellikle lacivert ya 
da kırmızı renklerdedir. Kız Gördes denilen türleri 
vardır: zeminleri  beyaz renklidir.                                                                           
 NİZAMİ ÇUBUK Hoca’ya teşekkür ederiz... 
 
2. DOĞAYA DÖNÜŞ 
Saudi Aramco World, vol 61.1. 
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201001
/threads.on.canvas.htm 
 
Şerife Atlıhan halı dokumayı kendi köyünde 
öğrendikten sonra Türk halı sanatı üzerine Alman 
kimyager Harald Böhmer ile çalıştı. 
1970 yıllarında o zamanlarda Istanbul Alman 
Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan Böhmer, antika 
halılarda kullanılan doğal boyaların gizemini 
keşfetmek istedi. Yirminci yüzyıla geldiğimizde bu 
yumuşak ve ahenkli renkleri veren eski boyalar 
artık kullanılmıyor, yerine çabuk solan veya fazla 
parlak renk veren, daha ucuz kimyasal boyalar 
kullanılıyordu. On yıl süren araştır‐madan sonra 
Rönesans devri resimlerde görüntülenen halıların 
renklerinin hangi yerli bitkilerden geldiğini ortaya 
çıkardı: kırmızı renk için kökboyası, sarı için sarı 
papatya, kahverengi için ceviz kabuğu, siyah için 
ise meşe kabuğu ve palamudu kullanılı‐yordu. 
(Mavi için Romalılar zamanından beri 
Hindistan’dan bölgeye ithal edilen indigo 
kullanılıyordu.) 
 
1981 yılında Böhmer Türk hükümeti ve İstanbul 
Güzel Sanatlar Okulu’nu ikna edip onların desteği 
ile eski doğal boyaların tekrar tanıtımı ve kullanımı 
için Süleyman Köy’de (ve daha sonra Örselli’de) 
Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Projesi’ni 
(kısacası DOBAG) başlattı. Güzel Sanatlar Okulu 

bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’dir, Atlıhan, Böhmer ile orada tanışmıştır.  
 
Böhmer bugün DOBAG’da baş danışman olarak 
çalışıyor, günlük işlere ise kooperatifin çoğunlukla 
kadın olan üyeleri bakmaktadır—ki kendileri yünü 
eğirir, boyar, ve onları kullanarak eşsiz güzellik ve 
kaliteye sahip geleneksel halılar dokumaktadırlar. 
Metrekaredeki ilme sayısı çok önemlidir; ilme 
sayısı metrekarede 90.000 ile 110.000 arası olan 
bir halı koyundan kırpılan yünden halının satışına 
kadar sekiz ile dokuz hafta bir zaman alır ve 
dokumacı ortalama olarak 350 dolar kazanır. Bu 
çok revaçta olan halılar Ayvalık’taki kooperatif 
merkezinde ve dünyada bir kaç DOBAG satıcıları 
taarafından satılıyor; Londra’dan San Francisco’ya 
kadar çeşitli müze ve galerilerde sergilenmiştir. 
 
 
3. WOVEN WEALTH 
Saudi Aramco World, vol 61.1. 
Renaissance Europeans were hardly the first to 
covet the carpets of Central Asia and Anatolia. 
Mesopotamian clay tablets refer to trade in 
woolen textiles, while excavations in ancient Troy 
and Turkmenistan have uncovered loom weights, 
spindle whorls and shearing blades from the 
Bronze Age (3300–1200 BC). What began as a 
domestic craft long ago developed into a 
commercial enterprise, furnishing the homes of 
aristocrats and the tents of tribal chiefs. Assyrian 
princes and upper‐crust Greeks and Romans 
admired the “broidered loveliness” of such textiles 
as Clytemnestra strew at her husband’s feet in 
Aeschylus’s sixth‐century‐BC drama Agamemnon. 
Similarly, in Xenophon’s Cryopaedia, written in the 
fourth century BC, Cyrus the Great “bade ... 
attendants spread Median carpets” for him 
beneath a grove of palm trees, and Ptolemy 
Philadelphus’s description of third‐ century‐BC 
Alexandria refers to “long‐haired carpets made of 
fine purple‐dyed wool.” 
The world’s oldest surviving knotted pile carpet, 
now in St. Petersburg, Russia, dates from these 
distant eras: the Pazyryk carpet from the fifth 
century BC. Well‐preserved and technically 
advanced, it features a design of grazing deer and 
horsemen. It was discovered in Siberia in 1949, in 



 

http://deepapproach.wceruw.org/index.html 15 

the frozen grave of a Scythian prince. Scholars are 
divided over the Pazyryk’s origins: While its knots 
are Turkish, its motif is Achaemenian, that is, 
Persian. 
In Europe, returning Crusaders were probably 
among the first to import eastern carpets in large 
numbers. However, the craft was well‐established 
in Al‐Andalus (Islamic Spain), where the 12th‐
century Arab geographer and philosopher Al‐Idrisi 
wrote that in Murcia “are made woolen carpets 
which cannot be imitated elsewhere,” and the 
13th‐century Andalusian writer Al‐Saqundi noted 
that the “celebrated” carpets of Murcia “are 
exported to all countries of East and West.” When 
Eleanor of Castile—princess of Murcia’s political 
rival to the north—traveled to England in 1255 to 

marry the future Edward I, she brought with her, 
as part of her dowry, tapestries and carpets with 
which she decorated her private chambers. It was 
around this time that depictions of Oriental 
carpets began to appear in European paintings. 
  
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201001
/threads.on.canvas.htm 
 
The above two excerpts (Back to Nature, ‐ 
Doğaya dönüş‐ and Woven Wealth) appeared 
in the article Threads on Canvas, by Tom Verde, 
pages 2‐11 of the January/February 2010 print 
edition of Saudi Aramco World, vol. 61.1. ‘Back to 
Nature’ is translated to Turkish by Erika H. Gilson.

 
PROJECT 3:   PAZARDA PAZARLIK YAPMA VE HALI SATIN ALMA  
    BARGAINING AND BUYING CARPETS AT THE BAZAAR  

TABLE 3 INSTRUCTIONAL ORGANIZERS and EMBEDMENT MAP 
 

Bargaining and Buying a Carpet 

ACCESS  VOICE 

INTERPRET  ANALYZE  PRESENT  INTERACT 

READ/WATCH/LISTEN 
 

 View on video the 
interchange to have a  
carpet repaired and 
how a price is agreed 
on; observe the second 
video of a shopper 
looking to buy a carpet. 
Read the articles on 
carpet prices and 
bargaining. 

FOCUS ON LANGUAGE 
 
Use and function of  
‐sA in requests and  
as the conditional suffix. 
 
Integrate it in your 
requests while 
bargaining. 

WRITE/SPEAK/RECORD 
 

Prepare notes for a 
simulated exchange at 
a carpet dealer; 
scaffold a scenario. 
 
Present your scenario 
to your peers. 
 
 

EXCHANGE AND ACT 
 
Play it out with other 
learners: Simulate 
buying a carpet, 
bargaining for the 
best price. 

 

 
ACTION: 
Act out a carpet purchase or 
ask to have a carpet 
repaired; 
bargain in the process. 

 
THEME: 
Carpet bargaining at 
the market. 
 

 OPERATIONS:  
Take notes; close reading of text; 
present orally. 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TALİMATLAR/GUIDELINES:  Persuasive discussions   
 
A.  Neler yapacağım? 
1. İkili veya üçlü gruplar şeklinde videoları izleyin, 

boşlukları doldurun; 
2. Pazarlık yapmak isteyen alıcı ve satıcı 

arasındaki diyalogu dikkatle inceleyin; 
3. Halı satın alışı hakkındaki gazete haberlerini 

okuyun; 
4. Internette pazarlık yapma konusunu, hem 

ticarî yönünden hem de İslam dininde nasıl 
karşılandığını araştırın; 

5. Halı alışverişini canlandıran bir diyalog yazın. 
 

A.  What am I going to do? 
1. Watch the videos in pairs or groups of three, 

fill in the blanks; 
2. Carefully observe how negotiations take 

place; 
3. Read the news articles on buying carpets; 
4. Research and read on the internet the subject 

of bargaining, what it means in the 
commercial context and what is acceptable in 
Islam; 

5. Write a dialogue simulating a rug purchase in 
the bazaar. 

 
B.  Nasıl tartışmalıyım? 
1. Dikkatle videoları izleyin; 
2. Alıcı‐satıcı arasındaki diyalogu inceleyip not 

tutun; 
3. Halı alışverişi hakkında hazırlandığınız 

diyalogu arkadaşlarınızla sahneleyin; 
4. Başka ortam ve ülkelerde pazarlık etme 

konusunu tartışın; 
5. Bir halının değerinin 500 bin dolar 

olabilmesini kabullendirin. 
 
B.  How to debate the issue? 
1. Carefully watch the videos; 
2. Take detailed notes on how the customer 

and seller interact; 
3. Act out the dialogue you prepared on a 

simulated carpet purchase; 
4. Discuss the act of bargaining in different 

cultures; 
5. Justify the purchase of a carpet for $ 

500,000.
 
ÜÇÜNCÜ PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER / MATERIALS FOR PROJECT 3: 
1. Video: Sevgili Murat at the Carpet Repair Shop 
Murat visits the repair shop to have his father’s old carpet repaired. He bargains and gets a discount. 
2. Two readings from the Tumgazeteler. 
3. Video: Shopping at Kapalıçarşı. 
 
 
Partial transcription of the video "Sevgili Murat at the Carpet Repair Shop": 
Fill in the blanks. Full transcription and translation is appended. 
Murat:   Merhabalar nasılsınız? 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Halıcı:   Merhabalar, hoşgeldiniz, ________ iyilik, siz nasılsınız?   
Murat:   Çok teşekkürler ben de iyiyim.  Ben size __________ danışacaktım.   
Halıcı:   Buyrun?   
Murat:   Benim ... babamın Amerika’da bir __________ vardı.   
Halıcı:   Hı hı. 
Murat:   Şöyle.   
Halıcı:   Ha epey ____________.   
Murat:   Evet eskidi.   
Halıcı:   Bunu yaptırmak mı istiyorsunuz?   
Murat:   Evet __________ istiyorum, mümkün mü acaba?   
Halıcı:    Tabii mümkün ama size daha önce nasıl bir __________ yapacağımızı izah edelim ki . . . 
Murat:   Tamam  
Halıcı:    . . . siz de ona göre düşünürsünüz.   
Murat:   Hı hı.   
Halıcı:    __________ olduğunuz gibi bu halının buradaki ilmeleri kaybolmus gitmiş biz bunu tekrar 
buradaki seviyesine ___________ için bu kısımlarını tekrar onarmamız gerekiyor.   
Murat:   Hı, aynısı gibi ________ gene değil mi?   
Halıcı:    Tabii. Burayla tamamen aynı olacak.  Gene görmüş olduğunuz gibi bu kısımları __________.  
Bunun orijinal kısmı bu şekilde biz bu şekilde gene o yırtılan kısımlarını size ________________.  Daha 
sonra tabii ki bunu yıkatmamız gerekiyor tabii epey eski olduğu için körelmiş ______________ ortaya 
çıkması gerekiyor.   
Murat:   Bunlar da _______ olacak mı?   
Halıcı:    Tabii siz bize bu işi verdiğiniz zaman, biz yapılacak işleri size söylüyoruz siz de __________ dört 
dörtlük bir tamiratı bitmiş olarak alacaksınız.  Orijinal bir şekilde tamir olur bizim zaten _________ bu, 
gerektiği şekilde yardımcı oluruz.   
Murat:   Tamam peki ne kadara olacak bu?   
Halıcı:    Şimdi ilk önce biz buna ______ olarak 20‐25 gün bir emek sarfedeceğiz bu da yaklaşık size 650 
milyon Türk lirasına mal olur.   
Murat:   650 milyon Türk lirası mı?   
Halıcı:    Ee tabii 20‐25 gün el ________ bu, normal, makinayla çalışmıyoruz.   
Murat:   Biraz _________ yapsanız.  Ben Amerika’da doktora öğrencisiyim yani bütçem __________ 
kısıtlı.   
Halıcı:   Öğrenciyseniz, öğrencilere yüzde ____ indirim yapabiliriz.   
Murat:  Birazcık daha ____________?   
Halıcı:    Yok.   
Murat:   Yüzde onbeş __________.   
Halıcı:   Hadi yüzde onbeş olsun.   
Murat:   Tamam.   
Halıcı:    Size ________ olsun.   
Murat:   Çok teşekkürler, çok sağolun.   
Halıcı:    Siz bunu yirmi beş gün sonra gelip bizden teslim ____________.   
Murat:   Birazcık daha ‐ yani yirmi gün ________ olabilir mi?   
Halıcı:    Tatiliniz _________ biz size yetiştirmeye çalışalım.   
Murat:   Tamam telefonlaşırız.   
Halıcı:    Telefonlaşırız.   
Murat:   Tamam.   
Halıcı:    Size yirmi gün içerisinde teslim ederiz.  Belki halınızı ____________ o zaman.   
Murat:   Öyle mi?  Harika. 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Halıcı:   Orijinal bir _________ tamirini yapmış oluruz, iyi günlerde ____________.   
Murat:   Harika çok teşekkürler, sağolun.  
Halıcı:   Ben teşekkür ederim.   
Murat:   Görüşmek üzere, ___________, kolay gelsin.   
Halıcı:        Sağolun.  Size de iyi çalışmalar.   
Murat:      Sağolun.  İyi günler. 
 

READINGS 
Halıya 500 bin $ verdi 
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/04/05/gnd111.ht
ml 
Oscar`lı yıldız Charlize Theron, önceki gün İstanbul 
Kapalıçarşı`da satın aldığı ipek Hereke halısına 500 
bin dolar, 3 adet cezaevi halısına da 30 bin dolar 
verdiği öğrenildi. 1880`li yıllara ait tarihi Türk 
halısının piyasa değerinin yaklaşık 500 bin dolar 
olduğu öğrenildi. `Başkanların Halıcısı` olarak 
tanınan, bugüne dek George Bush`tan Bill‐Hillary 
Clinton çiftine, Demi Moore`dan birçok ünlüye halı 
satan Imperio Otomano halı mağazasının sahibi 
Hakan Evin, 15 metrekarelik ipek Hereke halısının 
yaklaşık 1.5 yıl önce eline geçtiğini belirterek şöyle 
dedi: `İki adet almıştım. Bu halıdan Türkiye`de 
başka kimsede yok. Bir eşini de, NATO Zirvesi 
sırasında ABD Savunma Bakanı Donald Ramsfeld`e 
sattım.` Evin, ünlü oyuncunun halıdan çok iyi 
anladığını, hatta halıların bir metrekaresinde kaç 
düğüm olduğunu bildiğini de söyledi.  

KREDİ KARTIYLA ÖDEDİ  
Ünlü yıldızın randevu almak için kendisini 
aradığında öncelikle `Sizde cezaevi halısı var mı?` 
diye sorduğunu aktaran Evin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: ’30 metrekarelik cezaevi halısı istedi. 
Kendisine Türkiye`deki cezaevlerinde bu ebatta 
büyük bir halının üretilmediğini anlattım. `Ben 
evime kimsede olmayan özel dokunmuş bir halı 
istiyorum` dedi. Ben de kendisine Sivas Yarı Açık 
Cezaevi`nde, mahkumlar tarafından dokunmuş 
halıları gösterdim. Theron, 3 adet 6`şar 
metrekarelik cezaevi halısı satın aldı.`Theron`un 
yaklaşık 530 bin dolar tutan 4 halının bedelini 
Amerikan Express`e ait siyah AMEX kredi kartıyla 
yaptığı belirtildi. Bu kartın çok üst düzey gelir 
düzeyine sahip kişilere verildiği ve taksit imkanı 
bulunmadığı öğrenildi. Halıların yaklaşık 3‐4 gün 
içinde Theron`a ulaştırılacağı açıklandı. 
 
Özlem YILMAZ 
 

Cheney`nin eşinin alışveriş tutkusu
http://arsiv.sabah.com.tr/2008/03/25/haber,A0D
45AC8906C4CB4A26D7E965E7A3670.html 
ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney`in eşi Lynee 
Cheney Türk halılarına hayran kaldı. Halıcıda 
yaklaşık 10 dakika alışveriş yaptıktan sonra Kapalı 
Çarşı turu yapması planlanan bayan Cheney, 1 saat 
alışveriş yaptığı halıcıdan 2 tane Uşak halısı satın 
aldı. Lynee  Cheney`in halı alışverişinin uzaması 
üzerine Kapalı Çarşı turu iptal edildi.Resmi 
temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara`nın 
ardından İstanbul`a geçen ABD Başkan Yardımcısı 
Dick Cheney, eşi Lynee İstanbul`da çeşitli tarihi ve 
turistik mekanları gezdi. Bayan Cheney, kaldığı 
otelden sabah saatlerinde ayrılarak Kapalı Çarşı`ya 
gitti.  
Kapalı Çarşı`da devlet konuklarının uğrak yeri 
haline gelen Hakan Halıcılık`a geçen Bayan 

Cheney`nin alışverişi beklendiğinden uzun sürdü. 
Bayan Cheney`in halı merakı alışverişin süresinin 1 
saate çıkmasına neden oldu. Mağazadaki tüm 
halıları neredeyse tek tek inceleyen Lynee Cheney, 
el dokuması 2 Uşak halısı satın aldı.  
Bayan Cheney`nin mütevazi hareketleri ile dikkat 
çektiğini söyleyen Hakan Halıcılık sahibi Hakan 
Evin, Lynee Cheney`in halı konusundaki bilinçli 
tutumunun kendini oldukça şaşırttığını ifade etti. 
"Ne istediğini ve ne alması gerektiğini bilen bir 
müşteriydi" diyen Evin, "Genelde pastel renkli 
halıları inceledi. Halılar ve Türk halıları hakkında 
bilgisi olduğu belliydi. Daha önce bu konuda kitap 
da okumuş. En sonunda iki tane el dokuması Uşak 
halısı satın aldı." ifadesini kullandı. 
Sabah saatlerinde Kapalıçarşı`dan iki halı alan ABD 
Başkan Yardımcısı Dick Cheney`in eşi Lynee 



 

http://deepapproach.wceruw.org/index.html 19 

Cheney, öğlenden sonra kızı Elizabeth ile birlikte 
bir antikacıdan alışveriş yaptı. 

Antika dükkanının sahibi Kaşif Sofa, pazarlık 
etmeyi ihmal etmeyen Cheneylerin dükkandan 
memnun ayrıldığını söyledi. CİHAN 
 

 
3. Video: Shopping at Kapalıçarşı 
A woman is shopping for a small carpet, 
negotiating the price for each piece that interests 
her. 
Note some of her reactions: 
‘O kadar pahalı bir şey düşünmüyordum.’ 
‘Biraz ikram yapar mısınız?’ ‘Daha aşağı olmaz mı?’  
Seller:  ‘Size bir buçuk milyona bırakayım. İnanın 
kârım yok.’ Believe me, there is no profit for me. 
‘Bir iki yerde tamir lâzım.’ Seller agreed to it: 
‘Öyleyse anlaştık.’ 
See the Apprendix for a full transcription of this 
video. 
 
 
3)  İNTERNET BAĞLANTILARI/INTERNET LINKS 
 
For Project 1 
Several video clips on the importance of Turkish carpets, their care, and the worldwide trade in rugs: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_rug 
http://www.rugs‐oriental.net/persian‐rug‐care.html 
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/moneymag_archive/1997/05/01/225684/ 
http://www.uzmantv.com/hali‐cesitleri‐nelerdir 
http://www.turkishculture.org/carpets‐and‐kilims‐62.htm 
Repair and restoration, commercial potential: 
http://www.experhali.com 
http://www.joehadeed.com/Repair.php 
 
For Project 2 
Eski Türk Halıları: Halı ve Kilimin Tarihçesi 
http://www.guleta.com/turkey/turkish/carpets/index‐tr.php  
http://www.theottomans.org/english/art_culture/rugs.asp 
 
Hali çeşitleri – tamir ve yıkama 
http://www.experhali.com/index.php?UrunID=15 
http://www.halionline.net/arsiv/haber/dergi/6/antika_6_devam.htm 
 
Motifs – in English 
http://mathforum.org/geometry/rugs/carpets/index.html 
http://www.about‐turkey.com/carpet/language.htm 
 
For Project 3 
Accessible information on bargaining pazarlık etmek: 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http://www.youtube.com/watch?v=2F34Btbq1qc 
http://www.marketmarka.com/index.php/market‐haberleri/113‐pazarl‐k‐yapma‐sanat 
http://www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=2116 
http://www.uzmantv.com/konu/nasil‐pazarlik‐yapilir 
http://www.nasil.tv/Nasil‐pazarlik‐yapilir 
http://www.cebeci.org/1819‐pazarlik‐etme‐sanati.html 
 
Turk experiencing ‘bargaining’ in China: 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6134758&yazarid=103 
 
The religious view on fairness and bargaining: 
http://sozluk.ihya.org/dini‐terimler/pazarlik‐etmek.html 
http://www.bilgininefendisi.net/forum/index.php?topic=5751.0 
 
An article on consumerism and the disappearance of the art of bargaining: 
http://www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=2116 
 
 
4)  EVALUATION  
 
I am able to: 

 
Needs 
work 

To a 
certain 
extent 

 
Good 

 
To a great 
extent 

 
Excellent 

take detailed notes while watching 
the videos on carpets 

         

skim and scan enclosed articles for 
relevant information 

         

collect data from a variety of sources           
make an outline by organizing data 
and notes  

         

paraphrase ideas presented in 
readings 

         

ask for information and exchange 
information gathered 

         

present information on one aspect 
of the rug culture in paragraph‐
length speech 

         

write an essay on the topic using 
cohesive elements  

         

make a presentation in appropriate, 
standard grammar 

         

 
  DEĞERLENDİRME 
 
Yapabiliyorum: 

 
Geliştirmeliyim 

Kısmen 
yapabili‐
yorum. 

 
İyiyim 

 
Oldukça 
iyiyim 

Çok iyi 
yapabili‐
yorum 

videoları izlerken detaylı not 
alabiliyorum 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yazıları tarayıp önemli bilgileri 
elde edebiliyorum 

         

çeşitli kaynaklardan bilgi 
toplayabiliyorum 

         

veri ve notlarımı kategorilerine 
göre gruplara ayırabiliyorum   

         

okuduğum  düşünceleri kendi 
sözlerimle tekrarlayabiliyorum 

         

 
 
5)  YARDIMCI TEMALAR/FOLLOW‐UP 
The theme Carpet Culture, in Turkey and beyond, can be further researched by considering:  
   1. the role of handcrafts in Turkey, in modern societies, and less developed societies; 
   2. the role of women in the carpet culture; 
   3. the esthetics and appeal of traditional carpets and carpets with modern designs; 
   4. the role of carpets in the religious environment, in homes and mosques; 
   5. mass‐production of carpets; 
   6. collecting carpets as an investment: what are collector’s items? 
 
 
6)  MÜZİK/MUSIC 
The following are links to carpet‐weaving women’s singing as they work. The series is called ‘The Song of 
Hands’, and handcrafts of different sorts are featured: 
http://www.youtube.com/watch?v=YBPXeSgEFzc&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=siW‐fidxk0g&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=kfZLiNbkvB4&feature=related 
 
 
7)  KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY 
Aslanapa, Oktay. One Thousand Years of Turkish Carpets.  Istanbul: Eren Yayıncılık, 1988 Denny, Walter 
B. Classical Tradition in Anatolian Carpets.  Scala Books, 2002  
Denny, Walter B. Sotheby's Guide to Oriental Carpets, New York: Fireside Books 1994 
Yetkin, Şerare. Historical Turkish Carpets. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1981  
 
 

soru sorabiliyor ve bildiklerimi 
paylaşabiliyorum 

         

Halıcılığın bir yönü üzerine 
edindiğim bilgileri sözlü 
sunabiliyorum 

         

Konu hakkında bağlaçlar 
kullanarak bir kaç parağraflık 
bir yazı yazabiliyorum  

         

Yazılı veya sözlü sunuş 
yaparken Türkçeyi gramer 
kurallarına uygun 
kullanabiliyorum 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8)  SUNUMLAR/POWERPOINT PRESENTATION 
Dünyada Halıcılık: This PowerPoint briefly presents the development of rug weaving in the Middle‐
Eastern world, showing historical locations of carpet production and modern‐day countries of 
production.  
 
 
9)  YARDIMCI KONUŞMA KALIPLARI/PRE‐ORAL ACTIVITY SHEET  
1. Bence, bu halı . . . 
1. To my point of view, this carpet is.... 
 
2. Benim aradığım halı şöyle bir halı. . . 
2. I am looking for a carpet that is something like .... 
 
3. Sizce halıcılık bu yüzyılda. . . 
3. Do you think that carpetry in this century. . . 
 
4. Halıcılıkta benim anlamakta zorluk çektiğim bir şey. . . 
4. Something that I have trouble understanding in rug weaving is . . . 
 
5. Eski halıları çok seviyorum ama. . . 
5. I love old carpets very much but. . . 
 
6. Bence köydeki atölyelerde çocukların çalışması. . . 
6. In my opinion, the fact that children are working in the workshops in the villages. . . 
 
7. En iyi bir fiyatla halı satın almak için . . . 
7. In order to buy rugs at the best price . . . 
 
8. Sizce yeni halıların desenleri . . . 
8. In your view, are the designs of the new carpets. . . 
 
 
EK / APPENDIX FOR Project 1: 
English translation of the video "A Carpet Dealer’s Life Story"  
Hello. My name is Bayram Yumuşak. I was born in 
Aksaray in 1970. Aksaray is in Middle Anatolia, in 
the Cappadoccia region. The name of the village is 
Sultan Ahmet. It is an old Seljukid village. There is 
an old caravan seraglio [kervan saray] in the 
village. As you know, kervan sarays are places 
where in Seljukid times travelers could stay for 
free; the expenses were covered by the 
government. There is great marble workmanship, 
and portals. Our village is known besides for its 
kervansaray for the work we do: we, our parents, 
mothers, women produce handmade carpets, 
kilims, cicim and other goods for the home. And 
people our age, men of all ages work at restoring 

old antique rugs, bringing them to their original 
state. Almost all the young men in our village work 
at this – we can say no one is unemployed. All of 
our women weave new carpets. These are both 
for trade purposes and also since according to our 
customs every young girl has to bring along three, 
four, or five rugs; thus everybody works regularly 
in their home like in a workshop.  
To Istanbul ‐ ‐ of course I started with my 
profession in my village, learned there how it has 
to be done – but at that time there was not a lot 
of movement in the business, and I thought that it 
would be better in Istanbul. Because there are 
large carpet dealers in the Covered Market here 



 

http://deepapproach.wceruw.org/index.html 23 

who want to have their carpets repaired. I thought 
that from the point of commercial potential this 
would be better, and came to Istanbul in 1996. I 
rented a workshop close to Sultan Ahmet and for 
five years with friends we did all work, restoration, 
washing, of carpets belonging to these dealers. 
There, I improved my work skills and also met with 
some foreign customers; on their suggestion I 
started to go abroad, since 2000. And, thinking it 
will be even better for business I moved here to 
the Çorlulu Ali Paşa building. At one level I 
continued with my work, such as restoration, 
buying and selling of small carpets, but I thought 
this would be better still in Europe. 
Istanbul is a trade center but I think that it is 
possible more old carpets are in Europe. Because 
there is a long history of trade between Germans 
and the Ottoman Empire, and because of that, I 
have read and researched in some books and 
journals that many Turkish carpets were exported 
to Germany. Thinking that some, even if only few, 
of these carpets could be sold in markets or 
stores, I went to Germany. I was not wrong in my 
guess, but there was not that much potential. 
Because there are many people who think like me. 
There are many people who do this work in 
Germany. But, still, I am happy because I was able 
to do some of the things I wanted to do.  I see in 
open air markets set up on weekends some 
Turkish carpets. Some of these, a great many of 
these are old and worn. Because people there do 
not think that these can be repaired, they are 
selling them in open markets. I buy those carpets 
in that shape and come back, have them washed 
in Istanbul, repair them in my workshop and make 
them usable again: with original repair they turn 
out beautifully – and it interests me. In this way I 
go abroad frequently. Going back and forth I have 
met many carpet dealers there. They said that 
they also had carpets in need of repair. After 
lengthy discussions under a contract I bring these 
carpets to Turkey as temporary imports, do the 

repairs here in my workshop, and after it is done, 
export them back. In this way, we have worked 
with Germany, later on – right now I work with 
Hungary. Again, in weekend markets I shop in 
Budapest, repair as needed the dealers’ carpets. 
Besides, sometimes – even if rare – we can see 
various textiles belonging to the Ottomans, such 
as saddles, throw blankets.  
I am interested in such things. Even though  
I might have understood it fully professionally, I 
buy and bring back to Turkey what  
I like. Some I keep for my personal hobby, some I 
evaluate for trade purposes. For this purpose I 
also go to England. There they have carpet fairs 
special times of the year. Actually, it is possible to 
see the oldest carpets in the world there. Still 
going on right now is the Olimpia Carpet Fair, 
really worth seeing. In England you have besides 
Ottoman and Turkish carpets, valuable carpets 
Iran, India and from many areas of the world that 
produce carpets. A great many of these rugs await 
repair, washing, and reuse. Because if this I think 
that England can be a good market for me. I plan 
on going there more frequently. Because in 
addition to the business aspect of my work, I 
really like it. Because you bring an old carpet back 
to life. In addition – let’s say you happen on a 
carpet made in your village in a small town in 
England; it left your village a century ago. This is 
really a touching moment, it is fascinating. This 
adds to the pleasure of working, makes me more 
ambitious – at the end I do this with love, besides 
the material gain. But I believe there is much more 
to be done – there is the American market. I’ve 
never gone but I hear from friends who come and 
go to Amerika. or, we have Amerikan customers 
who come here and I hear it from them. At the 
end, I follow the road carpets have taken, follow 
them wherever they have gone, bring them back 
to their own country and after treating them, I 
send them out to the world again. 

 
EK / APPENDIX FOR PROJECT 2 
Original English text of Doğaya dönüş 
Back to Nature 
After Şerife Atlıhan learned the craft of weaving in 
her hometown, she studied the science of 

Turkey’s carpets with German chemist Harald 
Böhmer. 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During the 1970’s, Böhmer (then a visiting teacher 
at Istanbul’s German High School) set out to 
discover the sources of the vegetable dyes used in 
antique carpets. By the 20th century, those dyes, 
which produced soft and harmonious colors, had 
been abandoned in favor of cheaper, synthetic 
dyes that either faded quickly or remained 
unnaturally bright. After a decade of detective 
work, he isolated the indigenous plants that had 
provided the colors of the carpets depicted in the 
Renaissance paintings: red from madder root, 
yellow from chamomile, brown from walnut pods, 
black from oak bark and acorn cups. (Blue came 
from indigo, imported to the region from India 
since Roman times. In 1981, Böhmer persuaded 
the Turkish government and Istanbul’s School of 
Fine Arts (later the Faculty of Fine Arts of 
Marmara University, where he met Atlıhan) to 

support the reintroduction of vegetable‐dyed 
carpets in Sülemanköy (and, later, in Örselli) under 
an initiative known as the Doğal Boya Araştırma ve 
Geliştirme Projesi (Natural Dye Research and 
Development Project)—DOBAG for short. Böhmer 
now serves as principal advisor, and the day‐to‐
day operations are run by members of the co‐
ops—primarily women—who spin, dye and weave 
their wool into traditional carpets of extraordinary 
beauty and quality. Knot‐count is critical, and a 
carpet with 90,000 to 110,000 knots per square 
meter, which takes about eight to nine weeks 
from shearing to selling, earns the weaver around 
$350. These highly desirable rugs are sold at the 
co‐op headquarters in Ayvacık and through a 
handful of international dobag dealers, and have 
been shown in museums and galleries from 
London to San Francisco.

 
 
EK / APPENDIX FOR PROJECT 3 
Full transcription of Video 1 "Sevgili Murat at the 
Carpet Repair Shop" 
Murat:  Merhabalar nasılsınız?   
Halıcı:  Merhabalar, hoşgeldiniz, sağolun iyiyik, siz 
nasılsınız?   
Murat:  Çok teşekkürler ben de iyiyim.  Ben size 
birşey danışacaktm.   
Halıcı:  Buyrun?   
Murat:  Benim ... babamın Amerika’da bir halısı 
vardı.   
Halıcı:  Hı hı 
Murat:  Şöyle.   
Halıcı:  Ha epey eskimiş.   
Murat:  Evet eskidi.   
Halıcı:  Bunu yaptırmak mı istiyorsunuz?   
Murat:  Evet yaptırmak istiyorum, mümkün mü 
acaba?   
Halıcı:  Tabii mümkün ama size daha önce nasıl bir 
işlem yapacağımızı izah edelim ki  
Murat:  Tamam  
Halıcı:  siz de ona göre düşünürsünüz.   
Murat:  Hı hı.   
Halıcı:  Görmüş olduğunuz gibi bu halının buradaki 
ilmeleri kaybolmus gitmiş biz bunu tekrar buradaki 
seviyesine getirmek için bu kısımlarını tekrar 
onarmamız gerekiyor.   
Murat:  Hı, aynısı gibi olacak gene değil mi?  

Halıcı:  Tabii Burayla tamamen aynı olacak.  
Gene görmüş olduğunuz gibi bu kısımları yırtılmış.  
Bunun orijinal kısmı bu şekilde biz bu şekilde gene 
o yırtılan kısımlarını size tamamlıyacağız.   
Daha sonra tabii ki bunu yıkatmamız gerekiyor 
tabii epey eski olduğu için körelmiş renklerinin 
ortaya çıkması gerekiyor.   
Murat:  Bunlar da tamir olacak mı?   
Halıcı:  Tabii siz bize bu işi verdiğiniz zaman, biz 
eee yapılacak işleri size söylüyoruz siz de tamamen 
dört dörtlük bir tamıratı bitmiş olarak alacaksınız.  
Orijinal bir şekilde tamir olur bizim zaten işimiz bu, 
gerektiği şekilde yardımcı oluruz.   
Murat:  Tamam peki ne kadara olacak bu?   
Halıcı:  Şimdi ilk önce biz buna yaklaşık olarak 20‐
25 gün bir emek sarfedeceğiz bu da yaklaşık size 
650 milyon Türk lirasına mal olur.   
Murat:  650 milyon Türk lirası mı?   
Halıcı:  Ee tabi 20‐25 gün elemeği bu, normal, 
makinayla çalışmıyoruz.   
Murat:  Biraz indirim yapsanız.  Ben Amerika’da 
doktora öğrencisiyim yani bütçem birazcık kısıtlı.   
Halıcı:  Öğrenciyseniz, öğrencilere yüzde on 
indirim yapabiliriz.   
Murat:  Birazcık daha olmuyor mu?   
Halıcı:  Yok.   
Murat:  Yüzde onbeş yapalım. 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Halıcı:  Hadi yüzde onbeş olsun.   
Murat:  Tamam.   
Halıcı:  Size özel olsun.   
Murat:  Çok teşekkürler, çok sağolun.   
Halıcı:  Siz bunu yirmi beş gün sonra gelip bizden 
teslim alıyorsunuz.   
Murat:  Birazcık daha yani yirmi gün falan olabilir 
mi?   
Halıcı:  Tatiliniz kısaysa biz size yetiştirmeye 
çalışalım.   
Murat:  Tamam telefonlaşırız.   
Halıcı:  Telefonlaşırız.   
Murat:  Tamam.   
Halıcı:  Size yirmi gün içerisinde teslim ederiz.  
Belki halınızı tanıyamazsınız o zaman.   
Murat:  Öyle mi?  Harika.   
Halıcı:  Orijinal bir şekilde tamirini yapmış oluruz, 
iyi günlerde kullanırsınız.   
Murat:  Harika çok teşekkurler, sağolun.   
Halıcı:  Ben teşekkür ederim.   
Murat:  Görüşmek üzere, hoşçakalın, kolay gelsin.   
Halıcı:  Sağolun.  Size de iyi çalışmalar.   
Murat:  Sağolun.  İyi günler.   
 
Translation of Video 1 [2:57 min] 
Murat:  Hello, how are you?   
Halıcı:  Hello, welcome. I’m well, thank you. How 
are you?   
Murat:  Thank you, I’m also fine.  I wanted to ask 
for your advice on something. 
 Halıcı:  Go ahead?   
Murat:  My father had an old rug in America.   
Halıcı:  Yes? 
Murat:  Here it is.   
Halıcı:  I see, it has gotten quite old.   
Murat:  Yes.   
Halıcı:  Did you want to have this done [repaired]?   
Murat:  Yes, I want to, is it possible, I wonder?  
Halıcı:  Of course it is possible. But let me first 
explain what our process is so that . . .  
Murat:  Okay.  
Halıcı:  you’ll think about it accordingly.   
Murat:  Hm hm.   
Halıcı:  As you can see the knots on this carpet are 
lost – we’ll have to repair these sections to bring it 
back to the level of these here.  
Murat:  Hm, it will be the same again, right? Halıcı:  
Of course, it will be the same as this section. 

Again, as you can see this section is torn. The 
original was like this.  We will take care of those 
torn sections in the same way. 
Then of course we will have to have it washed, 
and because it is pretty old, the faded colors will 
have to be refreshed.  
Murat:  Will these also be repaired?   
Halıcı: Of course, when you give us the job , we – 
eeh‐ tell you what needs to be done, you will 
receive the repaired item in perfect shape. It is 
repaired back to its original shape, anyway that is 
our job. We will help as is needed. 
Murat:  Okay, How much will this cost?   
Halıcı:  Well first we will have roughly 20‐25days’ 
of work, and this will cost you about 650 million 
Turkish lira.  
Murat:  650 million Turkish lira?   
Halıcı:  Well of course this is for 20‐25 days of  
handwork, it’s normal ‐  we don’t work with 
machines. 
Murat:  If you could discount it a little. I am a PhD 
student in America, I mean, my budget is a little 
limited.  
Halıcı:  If you are a student, we can give you a 
discount of 10%.  
Murat:  Couldn’t it be a little bit more?   
Halıcı:  No.   
Murat:  Let’s make it 15%.   
Halıcı:  Okay, let’s make it 15%.   
Murat:  Fine.   
Halıcı:  Special for you.   
Murat:  Thank you very very much.   
Halıcı:  You come in 25 days to get it from us.   
Murat:  A little bit – I mean, could it be 20 days? 
Halıcı:  If your vacation is short, we’ll try to have it 
ready for you.  
Murat:  Okay, we’ll call each other.   
Halıcı:  We’ll be in touch.   
Murat:  Okay.   
Halıcı:  We will hand it to you within 20 days. 
Maybe you won’t recognize your carpet then.  
Murat:  Really?  Great.   
Halıcı:  We will have finished repairs, bringing it 
back to its original shape. Use it in good health.  
Murat:  Great. Many thanks.   
Halıcı:  I thank you.   



 

http://deepapproach.wceruw.org/index.html 26 

Murat:  Till we see each other, take care. Kolay 
gelsin1.   
Halıcı:  Thank you.  All the best in your studies.   
Murat:  Thank you.  Have a good day.   
 
Full transcription of Video 3 [2:53 min] Carpet 
Shopping 
Halıcı:   Buyrun efendim. 
Hanım: Şöyle bir bakıyordum. 
Halıcı:  Nasıl bir şey arıyorsunuz? Yardım edeyim. 
Hanım:  Küçük bir halı arıyorum, bürom için. 
Halıcı: Peki efendim. Şu kırmızı halı nasıl? 
Hanım: Bu fazla kırmızı. Hem ben daha küçük bir 
şey arıyorum. 
Halıcı:  Şu taraftaki seccadelere bakın, onlar daha 
ufak. 
Hanım: Şu mavi seccadeyi görebilir miyim? 
Ha evet o, sarının yanındaki. Evet, o. 
Halıcı: Açayım bakın. Eski bir Hereke, ipek. Çok 
kıymetli bir [?] 
Hanım: Fiyatı ne? 
Halıcı: Altı milyon. 
Hanım: O kadar pahalı bir şey düşünmüyordum. 
Biraz ikram yapar mısınız? 
Halıcı:  Sizin için beş buçuk milyon olsun. 
Hanım: Daha aşağı olmaz mı? 
Halıcı:  İnanın, imkânsız. Ben size iyi bir fiyat 
vermiştim. Bu kalitede bulmak çok zor.  Nerdeyse 
antika. 
Hanım:  Anlıyorum. Anlıyorum. 
Halıcı: Size bir seccade göstereceğim. Yahyalı. . . 
Bu öbürü kadar eski değil ama çok kaliteli. . . . Bu 
Sivas nasıl? Şu renklere bakın, ne kadar parlak. 
Hanım:  Bu yeşil güzel. Ne kadar? 
Halıcı:  Size bir buçuk milyona bırakayım, kârım 
yok. 
Hanım:  Bu halının cinsi nedir? 
Halıcı:  Konya. Aşağı yukarı elli senelik. Nasıl, 
beğendiniz mi? 
Hanım:  Beğendim. Ama bir iki yerde tamir lâzım. 
Bakın şurası iyice eskimiş. Evet, orası. Saçaklar da 
bozuk. Tamir ettirmem lâzım. 
Halıcı:  O kolay efendim, yaptırırız. 
Hanım: Öyleyse anlaştık.

                                                 
1 May it be easy said to anyone facing a tough job. 
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