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Antik Çağda Başlayan Küreselleşme:
İpek Yolu
“İpek Yolu” ismi 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve esas
olarak Doğu Asya ile Akdeniz bölgesini bağlayan
geniş, tarihsel ticaret yolları ağını tanımlamakta kullanılmıştır. Bu ticaret ağı, Çin ve Avrupa arasında
mal alışverişinin yanısıra, fikirlerin, teknik bilgilerin
ve kültürel öğelerin de yayıldığı kervan yollarını temel almaktadır.

ve hayvancılık deneyimine sahiptiler. Bu nedenle
mallar genellikle kısa süre içinde el değiştiriyor ve
aracılar da ürünlerin uzun yollar boyunca taşınması
görevini üstleniyordu.
Savaş zamanlarında ticaret yollarında denetim ve
güvenlik sağlanamıyor; ticari etkinlik zorlaşıyor
veya kısmen kesintiye uğruyordu. Bu nedenle ticareti ve mal alışverişini canlı tutabilmek için İpek
Yolu üzerindeki geniş yol ağı sürekli değişiyor ve
gelişiyordu; örneğin zamanla Arap Yarımadası bile
bu ağa katılmıştı.

Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi
Çin ile batı komşuları arasındaki ticari mal alışverişinin tarihi Tunç Çağı’na kadar izlenebilmektedir.
Avrupa’ya giden ticaret yollarının güven içinde kullanılması ve mal ihracının sistemli bir biçimde gerçekleşmesi ise Han Hanedanı zamanına (M.Ö. 206
- M.S. 220) rastlar. İpek Yolu’na adını veren ipek,
tarihsel açıdan en ünlü ticari ürün olsa da bu ticaret ağının tek ve en önemli malı değildir. Çok çeşitli mallar her iki yöne de, yani hem Doğu’ya hem
Batı’ya götürülmüş, birçok kez el değiştirdikten
sonra alıcılarına ulaşmıştır. Çin batı bölgelerinden
altın, değerli taşlar ve özellikle cam satın almış;
Avrupa da doğu ülkelerinden kürk, seramik, yeşim
ve baharat ithal etmiştir. Tüccarlardan, mal yüklü
hayvanlardan ve hayvancılardan oluşan kalabalık
ticaret kervanları erken çağlarda yöneticiler tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Ordular da haydutlara karşı yolların güvenliğini sağlamıştır. Geniş
alanların güvenli biçimde geçilmesi için devletler
arasında barış anlaşmaları yapılmıştır.

Bilgi Kartı 1:
Ejderha ve anka kuşu motiﬂi halı
Türkiye, Orta Anadolu, 15./16. yüzyıl, Yün
Uzunluk: 164 cm.; Genişlik: 91 cm.

İpek Yolu üzerindeki yolculuklar uzun olmalarının
yanında zorluklarla da doluydu. Yol güzergahları
kıraç yerlerden ve çöllerden geçmekte, bir vahadan diğerine uzanmaktaydı. Dünyanın en yüksek
sıradağlarıyla çevrili Taklamakan Çölü, yol üzerindeki en zorlu engellerden ve en tehlikeli yerlerden
biriydi. Güvenli bir ulaşımı bütün yol boyunca sağlamak her zaman mümkün olmayabiliyordu. Orta
Asya’nın çok çeşitli göçebe halklarına bu noktada
önemli görevler düşüyordu. Bu insanlar kervanları
bir yerden başka bir yere güvenli bir biçimde götürebilmek için Avrupalı ve Çinli tüccarlarda olmayan gerekli fiziksel özelliklere, coğrafya bilgilerine
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13. yüzyılda Moğollar yol ağının doğrudan Avrupa’ya
ulaşmasında önemli rol oynamışlardır. Moğolların
egemenlik bölgeleri fetihlerle beraber büyük bir
coğrafi yaygınlığa ulaşmıştır: Rusya üzerinden Çin
İmparatorluğu’nun büyük bir bölümüne, Kore’ye,
Kuzeydoğu İran ve Afganistan’ın çeşitli yerlerine,
Gürcistan, Ermenistan ve İran’a, batıda da Anadolu
üzerinden Macaristan’a kadar uzanmaktadır.
Moğollar tarafından fethedilen yeni yerlerde tekrar
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huzur ve güvenlik sağlandıktan sonra Batılı tüccarlar kendi başlarına Çin’e kadar gidebilmişlerdir.
Çin’in birçok alandaki kültürel etkisi özellikle Suriye
ve İran arasındaki bölgede hissedilir olmuştur.
Moğol istilası ve onu izleyen dönemdeki “Moğol
Barışı” bu şekilde yeni ufuklar açmıştır.

yordu. Aynı zamanda yol üzerinde mal değiş tokuşu
için de bir ortam oluşuyordu.
13. yüzyılın ünlü İranlı şairi Sadi, Gülistan isimli
edebi eserinde 150 yük devesi ve 40 kölesi olan,
Türkistan ve Hindistan’da ticari ortaklarla iş yapan
ve birçok ülke için kredi işlerini ve garantileri elinde
tutan bir tüccardan söz eder. Tüccar o sırada son
yolculuğunu planlamaktadır: “İran’dan Çin’e kükürt
götürmek istiyorum; çünkü duyduğuma göre orada
çok yüksek fiyat ödüyorlarmış; sonra Çin’den alacağım porselenleri Yunanistan’a, oradan alacağım
Yunan işi ipeklileri de Hindistan’a götüreceğim. Hint
çeliğini Halep’e, Halep’ten alacağım cam eşyaları
da Yemen’e pazarlayacağım. Son olarak da Yemen
kumaşlarını İran’da satacağım”. Bu tür alışverişlerle
malların değeri iyice artmakta, ticaret için yorucu,
maceralı ve tehlikeli yolculuklar tüccarlar için çekici
hale gelmekteydi.

Bilgi Kartı 3:
Tunç kapı tokmağı
Güneydoğu Anadolu, 1200 yılı civarı
Yükseklik: 27.5 cm.; Genişlik: 24 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Jürgen Liepe

Ticaret
Kervanların organizasyonu ve bakımı kolay bir iş
değildi. Bir kervan, aralarında tüccarların, askerlerin ve hayvancıların bulunduğu birkaç yüz insandan
oluşuyordu. Binlerce yük hayvanı hem değerli mallar hem de insanlar ve hayvanlar için gerekli yiyecek, içecek ve günlük yaşam eşyalarını taşıyordu.
Ayrıca zorlu yollardan, dağ geçitlerinden geçerken
ve çöllerde bir vahadan diğerine giderken yolcuları
korumak için ihtiyaç duyulan donanımın da taşınması gerekiyordu. Yolculuk sırasında insanların,
hayvanların ve malların güvenliğini paralı askerler
sağlıyordu.
10. yüzyılla beraber Orta Asya’da ve Anadolu’da,
güvenlik içinde barınma olanağı sunan, askeri nitelikli konaklama merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin
13. yüzyılda, *Anadolu Selçukluları döneminde, bir
kervanın gün boyu gidebileceği yol mesafesi olan
30-40 km. aralıklarla sistemli biçimde *kervansaraylar inşa edilmiştir. Bu yapılar yolculara ve hayvanlara güvenlik, bakım ve dinlenme imkanı veri-

Bilgi Kartı 5:
Üzerinde iki ejderha motiﬁ bulunan kapı
Güneydoğu Anadolu veya Kuzey Mezopotamya, 1200 yılı civarı
Ahşap oyma, Yükseklik: 1.68 m.; Genişlik: 1.02 m.
© Museum für Islamische Kunst, SMB/ Ingrid Geske

Portekizli ve Hollandalı deniz güçlerinin 16. yüzyılda dünyaya yayılması deniz ticaretinin gelişmesini
beraberinde getirmiş ve ticari mallar zaman içinde ağırlıklı olarak gemilerle Avrupa’ya taşınmıştır.
Gemiler doğrudan Avrupa’ya ulaştığı için gümrük
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masrafları da aradan kalkmış ve bunun sonucu olarak Orta Asya üzerinden gelen kara yolları giderek
önemini kaybetmiştir.

Ejderha ve anka kuşu motiflerinin İslam sanatındaki işlenişi 13. yüzyıldan itibaren farklı sanat
eserleri üzerinde görülebilmektedir. Her iki masal
hayvanının özgün simgesel anlamları zamanla dönüşüme uğramış ve yerel gelenekler ve efsanelerle
harmanlanmıştır. İranlı bilgin el Kazvini 13. yüzyılda, “Acayib-ül Mahlukat ve Acayib-ül Buldan” adlı

Kültür alışverişinin tanıkları
İpek Yolu sadece malların taşınmasına ve tüccarlar arasındaki alışverişe hizmet etmemiştir. Aynı
zamanda misyonerler, maceraseverler ve iş kovalayan girişimciler de bu yolu kullanmış; zaman
içinde kendiliğinden bilim, din ve kültür alışverişleri de gerçekleşmiştir. Budizm bu yollar üzerinde Hindistan’dan Çin’e ve Japonya’ya ulaşmış,
Avrupalılar İslam ve Budizm kültürlerinden haberdar olmuşlardır. Misyonerler Hıristiyanlık öğretisini
Çin’e taşımışlar, ayrıca Uzak Doğu’da da Müslüman
topluluklar oluşmuştur. Aynı şekilde teknik bilgiler
de İpek Yolu üzerinde paylaşılmıştır. Çin’de özenle
saklanan bir sır olan ipek üretimi veya barut kullanımı bu örnekler arasındadır. Kağıt üretimi bilgisi
Çinli esirler yoluyla İran ve Arap dünyalarında yaygınlaşmış, 8. yüzyıl sonlarından itibaren İslam sanatının en önemli kollarından biri olan kitap sanatının gelişimine katkıda bulunmuştur. Çin sanatı ve
kültürünün ejderha ve *anka kuşu gibi bazı motifleri
de İslam sanatını etkilemiştir.
Çin kültüründe ejderha simgesi çok eski tarihlerden
beri kullanılır ve sanat ve edebiyatta farklı şekillerde görülür. Budizm’in biçim dünyasında ortaya çıkan bu motif Çin kültüründe ilkbaharın ve bereketli
yağmurların simgesi olarak algılanır. Bereket ve yaşam gücü ile kurulan bu ilişki ejderhanın imparator
simgesi olarak da kabul edilmesini beraberinde getirir. Ejderha ve anka kuşu Çin sanatında çok yaygın
bir motif olarak yerlerini alır ve mükemmellik, kadın
ve erkek, sıklıkla da imparator ve imparatoriçe simgesi olarak kullanılır. Ejderha motifi kitap sanatında
sevilerek kullanılmasının yanında yeşimden heykeller, porselenler ve dokumalar üzerinde de görülür.
Antik çağlardan beri bilinen ve Avrupa sanatında
“Phoenix” olarak adlandırılan, yanıp kendi küllerinden doğan mucizevi anka kuşu, özellikle İran
edebiyatında geçen ve minyatürlerde resmedilen
simurg kuşuyla özdeş gibidir. Anka kuşu veya simurg, Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde de (11.
yüzyılın başı) görüldüğü gibi kurtarıcı ve iyileştirici bir yaratık olarak birçok kültürde önemli bir rol
oynar. Dev gövdesi, yırtıcı kuş biçimindeki kafası
ve iki veya üç tane çok uzun kuyruk tüyüyle dikkat
çeker.

Bilgi Kartı 4:
Sadi’nin Gülistan eserinden bir sayfa
İran, 1525-1530 yılları civarı
Kağıt, mürekkep, altın ve gümüş
Yükseklik: 29.4 cm.; Genişlik: 19.2 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Jürgen Liepe

*kozmografya eserinde ejderhadan “yaratıkların en
şaşırtıcısı, var olan her şeyin en aykırısı” ifadeleriyle şöyle söz etmektedir: “Kocaman bir gövdeye
sahip, korkunç bakışlı, uzun ve geniş duruşlu, büyük kafalı, yakıcı gözlü, geniş ağızlı ve geniş karınlı,
sayısız yaratığı çiğneyip yutabilecek dişleri bulunan
bir hayvan (…)” El Kazvini’nin bu anlatımı, ejderhanın Çin kültüründeki iyilik getirici olumlu çağrışımının aksine İslam sanatında korku verici ve kötülük
getirici bir algıya sahip olduğunu göstermektedir.
Ejderha ve anka kuşu İslam sanatının hemen hemen her alanında görülmektedir. Bu motifler hem
günlük kullanım eşyaları üzerine hem de hükümdarlar için üretilen sanat eserlerinin üzerine işlenmiştir. Berlin İslam Eserleri Müzesi’nde halılarda,
gümüş tabaklarda, seramik kaplarda ve büyük bir
tunç leğenin ortasında karşımıza çıkmaktadır.
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Bilgi Kartı 2:
Padişah halısı
Kaşan, İran, 1600 yılı civarı, İpek
Uzunluk: 2.26 m.; Genişlik: 1.36 m.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

43

Kültür Öyküsü II
Ticaret ve Değişim
Öykü

Ejderhanın Yolculuğu
© Jakob Hilpert

İslam Eserleri Müzesi’nin çok büyük bir halı koleksiyonu var. Aramızda kalsın ama doğrusu burası benim çok da ilgimi çekmeyen

bir bölüm. Halı dediğimiz şey yere serilir, ayaklarımızın altını sıcak
tutmaya yarar, bence hepsi o kadar!

Müzede ise halılar duvarlara asılıdır ve çok değerli oldukları

söylenir. Gezenler de halıları gördükçe sanki çok da özel birşey

görmüş gibi “Aaaa... Ooo...” diyerek yorumlarda bulunma gereği
duyarlar.

Günlerdir Regina Teyze’ye yalvarıp duruyorum. Beni *olifant denen, fildişinden yapılmış boynuz şeklindeki bir çeşit borazan ile

zaman yolculuğuna çıkarmasını istiyorum. Sanki bu sayede içinde
fillerin olduğu, heyecanlı bir serüven yaşayacakmışım gibi geliyor
bana. Ama Regina Teyze’ye ne zaman bundan söz etsem, “Onu
boşver, senin için düşündüğüm çok daha ilginç şeyler var” diye
kesip atıyor. Bu sefer de öyle oldu ve bana duvardaki bir halıyı
gösterdi: “Bugün bu halıyla bir yolculuğa çıkacaksın.”

“Aman ne güzel!” dedim, onun da fark edeceği sıkıntılı bir ses to-

nuyla. Bir taraftan da halıyı inceliyordum. “Bu halının üzerindekiler
nedir böyle? Kuş mu?” diye sordum. “Seni kuş kafalı, orada *anka
kuşu ile savaşan bir ejderha var!” dedi teyzem, “15. yüzyılda böyle halılar Avrupa’da çok modaydı. Bunu bilen tüccarlar Doğu’da
bunları ürettirip Avrupa’daki soylu ailelere satıyorlardı.”
Biraz tuhaf geldi bana.

“Nasıl olur ki?” dedim “O zamanlar ne araba vardı ne de tren.

Postayla bir paket bile gönderilemiyordu. Bence binlerce kilomet-

re uzaktan ta Avrupa’ya kadar kimse halı satmak için gelemezdi.”
“Sen öyle san!” dedi Regina Teyze, “Serüven yaşamak isteyen
sen değil misin? O zaman git de bul bakalım, bu halı *Anadolu’nun uzak köşelerinden buralara nasıl gelmiş.”

Kabul etmeliyim ki, Regina Teyze ne zaman bir serüven sözü verse, gerçekten de heyecanlı birşeyler oluyor.
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Yine gideceğim zamana uyan giysilerimi giydim, *sarığımı kafama doladım ve zaman yolculuğu iskemlesine oturdum. O arada

Regina Teyze de halıyı duvardan indirmiş, bana doğru uzatıyordu

ve bir yandan da her zaman olduğu gibi öğütler veriyordu: Dikkatli
olacaktım ve insanlardan kaçınacaktım. Ben de hep yaptığım gibi
“Tamam, tamam” deyip daha fazlasını dinlememek için çabucak
zaman makinesinin saatini çevirdim ve tam hıza getirdim.

Bir an önce herşeyin başladığı ana, yani bu halının ilk dokunduğu
zamana gitmek istiyordum. Yüzyılları aşarak hızla geriye doğru

uçtum. Zaman makinesi 1474 yılını gösterdiğinde halı birden sökülmeye başladı. Neyse ki tamamen yok olmadan makineyi durdurdum.

Sabahın erken saatlerinde zaman makinemle yoksul bir kulübeye
inmiştim. Küçücük bir yer olmasına karşın kalabalık bir aile uyuyordu burada: Anne baba, on tane çocuk, bir de yaşlı bir kadın.

Aralarında halı dokuma tezgahları vardı. Kiminin üzerindeki halılar
neredeyse bitmişti. Benimki gibi, bazılarının dokunmasına ise

daha yeni başlanmıştı. Halılar birbirinden farklıydı, ama hepsin-

de de şu acayip ejderha motifi görülüyordu. Yavaşça kulübeden

dışarıya çıktım. Üç beş tane küçük kerpiç evin bulunduğu yoksul
bir dağ köyündeydim. Diğer evlere de göz gezdirdim, her yerde

aynı şey: Ejderhalı halılar ve bunların çevresinde kıvrılmış uyuyan
insanlar. “Bu halılar Avrupa’daki soylular arasında bu kadar tutu-

luyorsa...”, diye düşündüm, “peki buradaki insanlar niye bu kadar
yoksul?”

Bunun cevabını bulmalıydım.

Yavaşça zaman makineme oturdum ve geri dönmeye başladım.

Ama o kadar yavaş ilerliyordum ki kendim görünmeden çevremde
neler olup bittiğini tek tek izleyebiliyordum.

İnsanlar uyanıyor, halı dokumaya başlıyor, tekrar yatmaya gidiyor,
kalkıyor, halı dokuyor, sonra yine uyuyordu. Bu tekdüze yaşam

aylarca sürüyordu, bir halının milim milim ortaya çıkışı inanılmaz
uzun bir zaman alıyordu.

Son halı da bitince hepsini kulübeden dışarıya çıkardılar. Diğer

aileler de dokudukları halıları köy meydanına getirmişlerdi. Hepsi
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birilerini bekler gibi gözlerini vadiye dikmişlerdi. Gerçekten de bi-

razdan uzaklarda ufak bir *kervan gözüktü. Hayvanlar incecik bir
yoldan yavaş yavaş tırmandılar ve kervan köye ulaştı.

Renkli giysili bir tüccar meydanı dolaştı ve halılara baktı. Her

seferinde halıları beğenmemiş gibi yapıp, bir sürü laf etti. Fiyatı

indirmeye çalışıyordu ve sonunda her halı başına köylülerin eline
paslı bir akçe sıkıştırdı.

Sonra halılar toplandı ve hayvanların sırtına yüklendi. Ben de
kendi halımla beraber kervana katılmış oldum.

Doğrusu ben kervanları hiç böyle hayal etmemiştim. Buradakiler
üstü başı dökülmüş adamlar ve birkaç cılız katırdan oluşuyordu.
Diğer taraftan da bu dağ yollarından develer, atlar zaten geçe-

mezdi. Bazen yol o kadar daralıyordu ki hem adımda yüz metrelik
uçuruma taşlar yuvarlanıyordu. Kimi zaman dikenli çalıların için-

den, kimi zaman derelerden geçiliyordu. Bu zorlu yolları gördükçe
yük hayvanlarına ve onları yöneten hayvancılara olan saygım da
artıyordu.

Dağın sonunun gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım ki, bir

ırmağa kavuşan küçük bir dereye ulaştık. Arazi de artık daha düz
ve verimliydi. Bir süre sonra küçük bir kente geldik.

Kentin ortasında küçük bir pazar yeri vardı; yiyecek, odun ve kap
kacak satılıyordu. Bizim tüccar halıları hayvanların üzerinden indirdi ve pazar meydanına sermeye başladı. Kısa bir süre sonra

daha zengin giyimli başka bir tüccar halılara yaklaştı ve incelemeye başladı; sakalları neredeyse yerlere kadar uzamıştı. Bizim tüccar köylülere nasıl bahaneler bulduysa, bu adam da aynı sözlerle
halıları ucuza alma hevesindeydi. Diğeri de bir taraftan halılarının
ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Sakallı sonunda bir iki halı aldı, her biri için bir gümüş para ödedi.

Benim ejderhalı halımı da satın aldığı için, yolculuğum bu yeni
tüccarla devam edecekti.

Artık gerçek bir kervana katılmıştım.

Güzelce süslenmiş otuz deve, sırtlarında kule gibi yığılmış çeşit
çeşit mallar taşıyordu. Kervana, malları haydutlardan koruyan,
güzel atlar üzerine kurulmuş silahlı adamlar eşlik ediyordu.
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Günlerce ırmağın kıyısından yola devam ettik. Herşey çok iyi düzenlenmişti. Her gün ancak 40 kilometre kadar yol alabiliyorduk

ve hava kararmadan önce bir sonraki *kervansaraya varıyorduk.

Yanımızdaki aşçılar burada yemek pişiriyordu ve biz de karnımızı
güzelce doyurup, uyuyorduk.

Sonunda uzaklarda bir şeylerin parıldadığını gördüm. Bunlar harikulade bir şehrin altın yaldızlarla süslü kuleleriydi.

Biraz sonra surlarla çevrili bu şehrin büyük kapısına geldik. İçe-

riye yük hayvanlarının girmesi yasaktı, onun için hayvanlarımızı
kapının hemen dışındaki bir yere bıraktık. Şehrin içinde çok hareketli bir yaşam vardı. Değişik ülkelerden çeşitli diller konuşan

insanlar sokaklarda koşuşturuyor, mal almaya veya satmaya çalı-

şıyordu. Burada herşey vardı: Altın, baharat, deri, binlerce değişik
şey! Adamlar omuzlarında taşıdıkları halıları dar sokaklardan ge-

çirip sadece halıların satıldığı bir meydana götürüyorlardı. Halılar

meydanda yerlere yayılıyor ve müşterilerin gelmesi bekleniyordu.
Üzerlerindeki biçimler ve motiflerden bu halıların birçok farklı bölgeden buraya getirildiği anlaşılıyordu. Bu kez geniş pantolonlu,

Avrupalı bir tüccar benim ejderhalı halımla ilgilendi ve aynı oyun

tekrar oynandı. Avrupalı adam fiyatı düşürmek için halıyı beğenmiyormuş gibi yaptı, satıcı da halısını beğendirmeye çalıştı. En
sonunda anlaştılar ve halı için satıcıya on gümüş akçe ödendi.

Avrupalı adam hemen iki hamal buldu ve halıyı limana taşıttı. Li-

manda halıyı ve tabii yanında beni de bir sandığa koydular ve bir
yelkenli gemiye yüklediler. Yelkenli gemilerle yolculuk bugünkü

gemi yolculuklarından çok daha uzun sürüyordu; herşey rüzgarın
yönüne ve hızına bağlıydı.

Pis kokulu bir ambarın içinde haftalar süren deniz yolculuğundan

sonra yeniden karaya ayak bastım. Teyzeme hak verdim. Halının
gerçekten de inanılmaz uzun bir yolculuğu vardı.

Sandık açıldığında kendimi görkemli bir salonda buldum. Bir saraya gelmiştim. Halıyı ve beraberinde beni satın alan tüccar bu

defa şık giysileri içinde bir papağana benziyordu. Mallarını süslü
püslü koltuklar üzerinde oturan şişmanca bir adamla bir kadına

beğendirebilmek için gerçekten de bir papağan gibi durmaksızın
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konuşuyordu. Bunlar belli ki sarayın sahibi olan Avrupalı soylu-

lardı. Sıkkın gözlerle halıyı inceliyorlardı. “Şu halının üzerindeki

motif nedir? Kuş mu?” diye sordu soylu adam. “Bunlar ejderha ve

anka kuşudur efendim. Bu motifi özel olarak sizin için İran şahının
halıcılarına dokuttum. Ejderha ve anka kuşu sizin ve hanımınızın
cesaretini ve gücünü simgeliyor.”

Bu sözler gerçekte cesaretle ve güçle pek de ilgisi olmayan şişman beyin hoşuna gitmişti. Halıya dokundu ve “Kaliteli bir mal.”

diyerek eşine döndü, “Sevgili hanımım sen ne dersin?” diye sor-

du. Hanım da halıyı beğenmişti: “Yeğenin de geçenlerde böyle bir

halı almıştı; ama bunun güzelliğine yaklaşamaz bile!” Pazarlık yapıldı ve anlaşıldı. Sözüm ona İran şahının ülkesinden gelme halı
için tüccar tam on altın akçe indirdi cebine. Bunu Anadolu’da bu
halıyı bir paslı akçe için dokuyan fakir köylüler bir bilseydi!

Artık göreceğimi görmüştüm, Regina Teyze’ye dönme zamanı
gelmişti.

“Ee?” dedi Regina Teyze, “Nasıl geçti yolculuğun, sıkıldın mı?”

Hayır anlamında başımı salladım ve dağlardaki daracık yollardan,
uçurumlardan, gösterişli kervanlardan, gezdiğim o güzel şehirden
ve yelkenli gemi ile yaptığım yolculuktan söz ettim. Yine de bir

halı için neden bu kadar zahmete girildiğini anlayamıyordum. “Avrupalılar halı dokuyamıyorlar mıydı? Öylesi çok daha kolay olmaz
mıydı?”

Regina Teyze sorumu yanıtlamadı; onun yerine “Bir bak bakalım,
üzerine giydiğin kazak nerede üretilmiş” dedi. Kazağımı çıkardım
ve gülümseyerek boğaz kısmındaki küçük etiketi okudum: “Çin
malı!”
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Giriş soru ve ödevleri
1) Günümüzde küreselleşme: Evden bir giysi
getir ve nerede üretildiğine bak. Buradan ne
gibi sonuçlar çıkarabiliyorsun?

4) Ticaret ve ticaret yolları: Başka ülkelerden
gelmiş hangi ürünleri satın alıyorsun? Bunlar
nereden ve hangi yollar üzerinden bulunduğun
ülkeye gelmiş?

2) Kültür alışverişi: Kökeni başka ülkelere ait olan
ürünler biliyor musun? Birkaç örnek: Yoğurt,
wok-tava, kot, kakao, soya sosu.

5) Motifler ve anlamların dönüşümü: Kağıt fener
nedir? Bunun aslında nereden geldiğini ve ne
için kullanıldığını biliyor musun?

3) Kültür alışverişi: Kökeni yabancı bir dilde olan
hangi sözcükleri biliyorsun? Bunlar hangi
yabancı dilden gelmiş? Birkaç örnek: Köşk,
zürafa, şah, radyo.

6) Motifler ve anlamların dönüşümü: Daha önce
hiç uçurtma yaptın mı? Çin’de neden ejderha
biçimli uçurtma yapıldığını biliyor musun?

Öyküyle ilgili sorular
1) Kahramanımız bu öyküde bir halıyla birlikte
uzun bir yolculuğa çıkıyor. Halının Berlin’deki
İslam Eserleri Müzesi’ne gelmeden önce
nerelerden geçtiğini anlatabilir misin?

6) Halıyı uzun yolculuğunun sonunda satın alan
saraylı bey ejderha ve anka kuşu motiflerinin
ne olduğunu anlayamıyor. Bu hayvan
motiflerini önce ne sanıyor?

2) *Olifant nedir?

7) Halının başlangıçtaki fiyatı nedir ve sonunda
saraylı bey bunu kaç paraya satın alıyor?

3) *Kervan nedir ve geceleri nerelerde konaklar?
4) Bir *kervan günde kaç kilometre yol gidebilir?
5) Neden *kervanlara silahlı askerler eşlik eder?
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Bilgi kartlarıyla ilgili sorular
1) Pekin ve İstanbul arası kaç kilometredir?

7) Neden ejderha ve anka kuşu motifleri farklı
eşyalar üzerinde kullanılmış? Bu motifin ne gibi
bir anlamı vardı?

2) İpek Yolu’na neden bu ad verilmiştir?
3) Ejderha ve anka kuşu motifleri nereden
kaynaklanmaktadır?

8) Çalışma kartlarında üzerinde ejderha ve anka
kuşu motifleri bulunan iki halı görülüyor; bu iki
halının birbirinden farkı nedir?

4) Ejderha ve anka kuşu motifleri ne gibi bir
anlam taşımaktaydı?

9) Çalışma kartlarının üzerinde görülen eşyalar
hangi zamana ve hangi ülkeye ait? Bunların
kaç yıllık olduklarını hesapla.

5) Kapı tokmaklarında neden ejderha motifleri
kullanılmış?
6) Kartların üzerindeki resimlerden hangilerinde
ejderha motifi bulunuyor?

Konunun pekiştirilmesi için öneriler
Araştırma: Küreselleşme kavramını biliyor musun? Ne anlama geliyor?
Araştırma: Yaşadığın ülkede üretilip yabancı ülkelere satılan mallar hangileridir? Bu mallar yabancı
ülkelere nasıl gönderiliyor?
Araştırma: Bir süpermarkette farklı ülkelerden gelmiş beş ürün bul. Bunlar neden yabancı ülkelerden
gelmiş?
Araştırma: Öğrencilerinize aşağıda adları verilen ressamların eserlerini gösterin ve resimler üzerinde
Doğulu nesneler ve giysiler bulmalarını sağlayın: Kate Hayllar, "Sunflowers and Hollyhocks"; Hans
Holbein d. J., "Die Gesandten"; Jean-Etienne Liotard, "Marie-Adélaide" veya "Mary Gunning, Countess
of Coventry".
Görüşme: Bir çiçekçiye, sattığı çiçeklerin nereden geldiğini sor. Çiçeklerin hangi yollar üzerinden ve
nasıl Almanya’ya geldiğini öğrenmeye çalış.
Canlandırma: Halı tüccarı rolü oynayarak müşterilerle pazarlık yapma sahnesi canlandırın.
Yaratıcı ödev: Kendinizi bir satıcı yerine koyarak, bir Doğu işi halının özelliklerini anlatan ve müşterileri
bunu satın almak için bilgilendiren bir reklam metni hazırlayın.
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