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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU  

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL / MESLEK Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Kayseri Halı Desenlerini Çizme 

MODÜLÜN TANIMI 

Tekniğine uygun Kayseri halı desenlerinin çizimini 

yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Halının kalitesini hesaplama modülünü almış olmak. 

YETERLĠK 
Tekniğine uygun Kayseri Halı desenlerinin çizimini 

yapabilme ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek. 

YÖNTEM VE 

TEKNĠKLER 

Anlatım,Soru-cevap.Yaparak yaşayarak öğrenme. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç. 

Uygun ortam ve araç–gereç hazırlığında tekniğine uygun 

Kayseri Halı desenlerinin çizimini yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Kayseri halılarının tanımı ve özelliklerini öğrenerek, 

tekniğine uygun olarak kalitesini belirleyebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak, Kayseri halısının renk 

özelliklerini belirleyebileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak, Kayseri halısının özelliklerine 

göre desen çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Fiziki koşulları uygun olan atölye ortamı, model, dergi, 

katalog, yayınları, resim kâğıdı, kurşun kalem, boya kalemleri, 

ışıklı masa, tepegöz, epidiyaskop, büyüteç, aydınger, 

fotoğraflar (Kayseri halı fotoğrafları), kareli kâğıtlar, mecmua, 

kitap, Internet ortamı. 

ÖLÇMEVE 

DEĞERLENDĠRME 

1. Her faaliyet sonunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. 

2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir 

3. Dersin sonunda sınıf geçme yönetmeliğine göre ölçme ve 

değerlendirme yapılacaktır. 

4. Modülün içinde yer alan, her faaliyet sonrasında o 

faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci;  

 

Bu modül ile El sanatları Teknolojisi alanında tekniğine uygun olarak Kayseri halı 

desenlerinin çizimi için gerek duyduğunuz bilgi ve becerilerinizi geliştirmiş olacaksınız. 

 

Kayseri ve çevresinde dokunan halılar, Türk halı sanatının en önemli bir bölümünü 

oluşturur. Kayseri halıları, Bünyan ve Yahyalı halıları olarak iki bölümde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu halılar, incelikleri yanında geleneksel motiflerin sürdürülmesi açısından da 

halı dokuma sanatının gelişimini belgeleyen eserlerdir. 

 

Bünyan halısının çözgüsü pamuk olup, dokusu yün ve floştur. Modellerindeki zarafet 

ve incelik, renk uyumu ve sağlamlığı ile beğeni toplamıştır. 

 

Yahyalı halılarını Bünyan halılarından ayıran en önemli özellik hem çözgüsünü hem 

de dokuma ipliğinin yün olmasıdır. Geometrik motifler ve çiçek motiflerinin kullanılması, 

ipliklerin tamamen kök boya ile renklendirilmesi de Yahyalı halılarının ayrı bir özelliğidir. 

 

Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğine uygun olarak Kayseri 

halılarının kalitesini belirleyebilecek, renkleri tespit ederek, Kayseri halılarının desen 

özelliklerine göre desen çizebileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRE 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

 Tekniğine uygun olarak Kayseri halılarının özelliklerini öğrenerek, kalitesini 

belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Kayseri halılarının sergilendiği müzeleri gezerek, Kayseri halılarının 

özelliklerini inceleyiniz ve kalitesini belirleyiniz. 

 Dergi, katalog ve kitapları inceleyerek, geçmişten günümüze kadar gelen 

Kayseri halılarının özelliklerini inceleyiniz. 

 İnternet üzerinden araştırma yaparak Kayseri halılarının özelliklerini 

gözlemleyiniz. 

 Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp, sınıfa sununuz.  

 

1. KAYSERĠ HALISI 
 

1.1 Kayseri Halısının Tanımı ve Özellikleri 
 

Kayseri ve çevresinde dokunan halılar, Türk halı sanatının en önemli bir bölümünü 

oluşturur. Kayseri halıları, Bünyan ve Yahyalı halıları olarak iki bölümünde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu halılar, incelikleri yanında geleneksel motiflerin sürdürülmesi açısından da 

halı dokuma sanatının gelişimini belgeleyen eserlerdir. 

 

1.1.1. Bünyan Halıları 
Kayseri’nin ilçesi olan Bünyan’ın halıcılıkta adını duyurması, Bünyan’ın yerleşim yeri 

olarak büyümesiyle başlar. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 
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Türklerin Bünyan’a kesin olarak hangi tarihlerde geldikleri bilinmemektedir. Ancak 

gerek Kayseri’de gerekse Bünyan’da Kuman (Kıpçak), Hazar, Saka ve Uz Türklerine ait yer 

adları 1071 yılında çok daha önceleri bu bölgeye Türlerin yerleştiklerini göstermektedir. 

(Saka Erek, Sıvgın Bünyan’da Köy adı; Saka, Uz, Isıbıdın Kayseri’de köy adıdır; Torfin 

Bünyan’da mevki adıdır.) Bu bölge 1071 Malazgirt zaferinden sonra 1086 yılında Mehmet 

Gümüştekin Gazi tarafından feth edilip Danişmentli Beyliğine bağlanmış ve 

Türkleştirilmiştir.  

Bünyan halılarının kendine özgü motifleri vardır. 18. ve 19. yüzyıllarda nüfusun 

artmasıyla halı üretimide artmıştır. Bünyan’da kilim ve ipek halı dokumacılığı da yünlü 

halılarda birlikte yapılmakta idi. Bünyan halıcılığının gerçek anlamda atılım yapması ise 20. 

yüzyılda 1914 – 1916 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde kilim tezgahları tamamen halı 

dokumasına uygun hale getirilmiş, kilim ve ipek halı dokumacılığı ise kaybolmuştur. Kök 

boya kullanımı da çok kısa bir süre daha devam etmiş, 1926 yılında Bünyan halı ipliği 

fabrikasının kurulmasıyla o da tarihe karışmıştır. 

Bünyan halılarında zemin iki kısmında ibarettir. Birinci kısım kenar suların ve 

kolonların bulunduğu alan, ikinci kısım ise iç mekandır. Her iki kısım arasında da bir uyum 

mevcuttur. Halılarda kullanılan bordürler yer ve bölgeler itibariyle farklılık gösterir. Bazı 

bölgelerde bordürler üç sıra iken bazı bölgelerde 7 - 8 sıra olmaktadır. 

Bünyan halıcılığının temeli Orta Asya kökenli olup Anadolu’daki zaman içerisindeki 

kültürel, ekonomik, sosyal yapısındaki değişmelerin zorlanması ile gelişim evresini 

tamamlamıştır. 1908- 1909 yıllarından itibaren Bünyan halılarında malzeme olarak suni 

boyalarla boyanmış fabrikasyon yün ipliği ile pamuk ipliği kullanılmaya başlamıştır. 

Bu dönem halılarında kullanılan motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen 

geometrik esaslı motiflerdir. Birden fazla motifle düzenleme, atlamalı düzenleme ve 

merkeze toplanan düzenlemeleridir. Yani zamanda bir motifin tekrarından oluşan 

düzenlemeler de vardır. Bu dönemde dokunan halıları dört grup da toplamak mümkündür. 

 
 İpi elde yapılıp tabii boyalarla boyanan ipliklerden dokunan halılar. 

 Sentetik boyalarla boyanmış Manchester yün ipinden yapılan halılar. 

 Boyasız koyun yününden yapılan halılar (Paturel ve anakara) 

 Bursa ipeğinden yapılan halılar (İpek halılar) 

 

Bünyan halılarında genelde standart ölçüler hakimdir. (Boy enin 1,5 katıdır.) 

Ebatlarına göre halılar değişik isimler almaktadır. 

 60 cm x 90 cm  (Yastık) 

 90 cm x 130 cm  (Arşın çeyrek) 

 120 cm x 180 cm  (Seccade 500 lük) 

 120 cm x 225 cm  (Karyola 600 lük) 

 2 m x 3 m   (Kelle 700 lük) 

6 m2 den 12 m
2
 ye kadar olan halılara taban halısı ismi verirli. Motif çeşidi 

bakımından Bünyan halıları 3 grupta incelenir. 
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 Çiçekli 

 İnce çiçekli (empirme) 

 İri çiçekli (Bademli ve Farahan) gibi isimler alırlar. 

 Geometrik motifli: Kazan (sandıklı), Şirvan, Buhara Ladik gibi eski tarihi 

motiflerdir. 

 Gözekli: Kazan Lalezar, Hayali üzümlü gibi isimler alırlar. 

 

Bünyan halılarının cm
2
 sinde ortalama 16-30 ilmek bulunmaktadır. Halının cm2 sinde 

ilmek sayısı ne kadar fazla olursa kalitesi o nispette iyi olur. 

Halı iplerinde numara yükseldikçe (2,5 – 3,75 nim) ip incelir. cm
2
 sinde 16 ilmek 

(düğüm) olan halılara 20 nim çözgü, cm
2
 sinde 30 ilmek olan halılarda 30 nim çözgü 

kullanılır. 

Bünyan halılarında Türk’lerin en sevdiği renk olarak bilinen kırmızı rengin zenginlik, 

asalet sembolü olması bu rengin sık kullanılmasına sebep olmuştur. Kırmızı renkten sonra 

sarı, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renklerde ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. (Fotoğraf 

1,1, 1,2, 1,3, 1,4) 

 

 

Fotoğraf 1,1 Kayseri Bünyan Halısı 
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Fotoğraf 1,2 Kayseri Bünyan Halısı 

 

 

Fotoğraf 1,3 Kayseri Bünyan Halısı 
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Fotoğraf 1,4 Kayseri Bünyan Halısı 

 

1.1.2. Yahyalı Halıları 
 

Yahyalı halıları, tüm Anadolu halıları içinde koyu yeşil, koyu kırmızı, bordo, lacivert, 

indigo mavisi, kahverengi gibi en sıcak, en koyu renkleri taşıyan halılar arasında yer alır. 

Bunun başlıca nedeni, bölgenin çok sert geçen bir karasal iklime salip olması ve kullanılan 

kök boyaların özünü oluşturan bitkilerin de bölge topraklarında bol bulunmasıdır. Buna 

karşılık Yahyalı halıları, özgün motiflerin sergilendiği zenginlik ve göz alan simetrik 

görüntüleriyle kendilerini göstermişlerdir. 

Hayvanlardan kırkılan bu kaliteli yün, iyice yıkandıktan sonra kurutulup, özel olarak 

yapılmış taraklardan geçirilir. Yünü ip haline getirebilmek için yüzyıllar ötesinden gelen 

kirman ve çıkrık tekniği uygulanmaktadır. 

Yahyalı halılarının çözgüleri, atkıları ve ilmeleri tamamen yündür. En göz alıcı 

niteliklerinden biri de yünün ipeği andıran parlaklığı ve geçen yıllar içinde halının eskiyip 

yıkanmasıyla beraber bu parlaklığın daha belirginleşmesidir. Günümüzde Yahyalı halıları 

arasında üstün kaliteli “Öz Yahyalı” adı verilen halılar için %100, diğer halılarda ise en az 

%70 kök boya kullanılmaktadır. 

Bugün iki binden fazla tezgahta Yahyalı kadınlarının özenle dokuduğu halıların 

kırmızı rengi, Orta Anadolu bozkırlarında yoğun miktarda yetişen, yöre halkının “boyalı çili” 

adını verdiği bitkinin kökünden elde edilir. Kahverengi tonları ceviz kabuğu ve 

yapraklarından, kül rengi gri ise kokuşmuş balçık çamurundan elde edilmektedir. 
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Yörede ticari amaçla dokunan halıların yanı sıra, kadınların kendi evleri için 

dokudukları halılar da önemli bir yer tutmaktadır. Hemen her aile için gurur vesilesi 

oluşturan odalara serilmiş halılar, o evdeki kadınların becerilerini sergileyen en önemli 

unsurlardan biridir. Özellikle, geç kızların çeyiz sandıkları için dokudukları bu halıların 

üzerindeki renk ve motifler olağanüstü bir albeni sergilemektedir. Yöreye özgü motifler 

arasında yer alan karanfil, haşhaş ve gül motifleri sevgiyi, sadakati ve aşkı simgelemektedir 

 

Yahyalı halıları desen özelliklerine göre; 

 Kemerli 

 Göbekli 

 Mihraplı 

 Dabazlı 

 İç göbek olarak sınıflandırılır. 

 

Bordürler 3 veya 4 olabilir. Geometrik motiflerin kullanıldığı Yahyalı halılarına ait 

desenlerin 16. yüzyıl başlarına kadar dayandığı anlaşılmaktadır. 

Göbekteki madalyonun etrafını geniş biçiminde süsleyen küpe motifi evliliği, mutlu 

bir yuva kurma dileğini; kurtağzı, gelebilecek kötülüklerden korunma arzusunu, koç 

boynuzu da güçlü, sağlıklı kalmayı ve bereketi simgelemektedir. 

Anadolu halıları içinde yalnız Yahyalı çeyiz halılarında görülen özgün motiflerden biri 

de genç kızların halılarını bordürleri üzerine dokudukları stilize köy kompozisyonları, 

halının bordürlerinde bir tablo veya bir çizgi roman gibi boydan boya uzanmışlardır. Genç 

kız sembolize etmek istediği evini, komşuların evlerini, köyün çeşme ve camisini, ağaçları 

yan yana dokuyarak resimler. Genç kız halısına dokuduğu bu motiflerle köyüne, ailesine 

mutluluk ve bereket temennisini dile getirmektedir. 

Yahyalı halıları kullandıkça ve eskidikçe değeri artan ve rengi solmayan bir özelliğe 

sahiptir. (Fotoğraf 1,5, 1,6, 1,7, 1,8) 
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Fotoğraf 1,5 Kayseri Yahyalı Halısı 

 

 

Fotoğraf 1,6 Kayseri Yahyalı Halısı 
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Fotoğraf 1,7 Kayseri Yahyalı Halısı 

 

 

Fotoğraf 1,8 Kayseri Yahyalı Halısı 
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Kayseri halılarının genel özelliklerini Akşehir’de bulunan batı cephesi karargahı 

müzesinde sergilenen bir halıyı inceleyerek pekiştirelim. (Fotoğraf 1,9) 

 

 

Fotoğraf 1,9 Batı cephesi Karargahı Müzesinde Sergilenen Kayseri Yahyalı Halısı 

 
Halının imalat tarihi : 20. yüzyıl ortası 

Yöresi   : Kayseri Yahyalı 

Ebatları   : 123x275 cm 

Kalitesi   : 31 x 35 

Seçilen Konu  : Bitkisel bezeme 

Kullanılan Malzeme : Yün 

Boya özelliği  : Kimyasal boya 

Düğüm tekniği  : Türk düğümü 

Durumu   : Bütün halde 

Kompozisyon  : Yahyalı’da “Dabazlı Yahyalı” halısı olarak tanılanır. Kırık 

dal üzerinde geometrik çiçeklerle bezenmiş lacivert renkli zemin üzerine geometrik yaprak 

ve çiçekten ibaret dal görünümlü büyük bordür yer alır. Her iki tarafta da aynı motif 

alınlıklarda da kullanılmıştır. Orta kompozisyon alanı kırmızı olup lacivert geniş konturu ile 

bir uçları birleştirilmiş dışa bakan uçları lacivert renkli salbekli, yeşil renkli zemini olan iki 

adet top (madalyon) zemini doldurmuştur. Topların içleri ise geometrik halde bitkisel 

motiflerden ibarettir. 
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1.1.3. Kayseri Ġpek Halısı 
 

İpek üzerine ipek dokuma olup cm2 sinde 7x7: 49 veya 8x8: 64 dokuma tekniği ile 

dokunmaktadır. %100 kimyasal boya tekniklerini uygulandığı için renk kombinasyonları çok 

fazladır. Desen tasarımları Anadolu’da uygulanmış ve kullanımı bütün desenleri içerdiği için 

çok zengindirler. En fazla dokunan desen, hayat ağacı motiflerinden oluşur. Desenlerin 

arasına çok kullanılmamakla beraber kuş motifleri yapılır. Dokunması zor bir halı olduğu 

için üretimi çok kısıtlıdır. 1m2 sinde 700.000 ile 1.000.000 düğüm bulunan bir Kayseri ipek 

halıları dış pazarlarda büyük ilgi görmektedir. Üretimin % 70’si ihracata dayanmaktadır. 

Ülkemizde muhtelif yörelerde dokunan halıların, kendilerine özgü kalite, desen, 

malzeme, düğüm tekniği, hav yüksekliği gibi özellikleri vardır. Türk standartları enstitüsü 

yöresel özellikleri dikkate alarak her yöre halısı için belirli standartlar getirmiştir. 

Bu standartlara göre; 

 Kayseri halılarının teknik özellikleri (Extra ince sınıf) 

İlmek ipliği lif cinsi: Yün 

Enledik standart düğüm sayısı Ad/dm: 50 

Boydaki standart düğüm sayısı Ad/dm: 50 

dm
2
’deki toplam standart düğüm sayısı Adet: 2500 

dm
2
’deki en az toplam düğüm sayısı Adet: 2425 

Düğüm tarzı: Çift bağlama 

İlmek ipliği: TS 626’ya uygun yün 3.3/ 1 nim 

Çözgü ipliği lif cinsi: Pamuk 

Çözgü ipliği iplik numarası: 20/14 Ne 

Çözgü ipliği büküm sayısı: 200 

Atkı ipliği lif cinsi: Pamuk (alt akı) 

Atkı ipliği iplik numarası: 20/12 Ne (Alt atkı) 

Atkı ipliği büküm sayısı: 200 (Alt atkı) 

Üst atkı ipliği lif cinsi: Pamuk 

Üst atkı ipliği iplik numarası: 20/6 Ne 

Üst atkı ipliği büküm sayısı: 200 

Hav yüksekliği: 4- 5,5 

 

 Kayseri Bünyan halılarının teknik özellikleri (Ġnce sınıf) 

İlmek ipliği lif cinsi: Yün 

Endeki standart düğüm sayısı Ad/dm: 42 

Boydaki standart düğüm sayısı Ad/dm: 55 

dm
2
’deki toplam standart düğüm sayısı Adet: 2310 

dm
2
’deki en az toplam düğüm sayısı Adet: 2240 

Düğüm tarzı: Çift bağlama 

İlmek ipliği: 2.7.1 Nim 

Çözgü ipliği lif cinsi: Pamuk 

Çözgü ipliği iplik numarası: 20/15 Ne 

Çözgü ipliği büküm sayısı: 400 

Atkı ipliği lif cinsi: Pamuk  
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Atkı ipliği iplik numarası: 12/7 Ne  

Atkı ipliği büküm sayısı: 100 

Üst atkı ipliği lif cinsi: Pamuk 

Üst atkı ipliği iplik numarası: 12/7 Ne 

Üst atkı ipliği büküm sayısı: 100 

Hav yüksekliği: 5–6 

 

 Kayseri Bünyan halılarının teknik özellikleri (Ġnce sınıf) 

İlmek ipliği lif cinsi: Yün 

Enledik standart düğüm sayısı Ad/dm: 40 

Boydaki standart düğüm sayısı Ad/dm: 55 

dm
2
’deki toplam standart düğüm sayısı Adet: 2200 

dm
2
’deki en az toplam düğüm sayısı Adet: 2140 

Düğüm tarzı: Çift bağlama 

İlmek ipliği: 3,5/2 Nm 

Çözgü ipliği iplik numarası: 150 

Çözgü ipliği büküm sayısı: Yün 

Üst atkı ipliği iplik numarası: 3,5 / 2 Nm 

Üst atkı ipliği büküm sayısı: 150 

Hav yüksekliği: 5–7 mm 

 
 Kayseri Bünyan II halılarının teknik özellikleri (ince sınıf) 

İlmek ipliği lif cinsi: Yün 

Endeki standart düğüm sayısı Ad / dm: 42 

dm
2
’deki toplam standart düğüm sayısı adet: 1512 

dm
2
deki en az toplam düğüm sayısı adet: 1460 

Düğüm tarzı: Çift bağlama 

İlmek ipliği numarası: 2/1 nim 

Çözgü ipliği lif cinsi: Pamuk 

Çözgü ipliği iplik numarası: 20/21 Ne 

Çözgü ipliği büküm sayısı: 220 

Alt atkı ipliği büküm sayısı: 50 

Alt atkı ipliği lif cinsi: Pamuk 

Alt atkı ipliği iplik numarası: 6/5 Ne 

Üst atkı ipliği lif cinsi: Pamuk 

Üst atkı ipliği iplik numarası: 6/4 Ne 

Üst atkı ipliği büküm sayısı: 50 

Hav yüksekliği: 5–6 mm 
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1.2 Kayseri Halılarının Ülkemizdeki Yeri ve Önemi 
 

Kayseri ve çevresinde dokunan halılar, Türk halı sanatının en önemli bir bölümünü 

oluşturur. Kayseri halıları (Yahyalı ve Bünyan) renk, desen ve dokuma özellikleri yönünden 

ülkemizde ayrı bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze gelen Kayseri, Yahyalı ve Bünyan 

halıları çeşitli müzelerde sergilenmektedir. 

Kayseri Yahyalı ve Bünyan’da dokunmuş öyle farklı zenginlikte o kadar çok halı 

bulunmaktadır ki, bunların her biri ayrı bir sanat eseridir. 

 

1.3 Kayseri Halılarının Dünyadaki Yeri ve Önemi 
 

18. 19. yüzyıllardan günümüze kadar gelen Kayseri halıları Dünya tarafından 

yakından takip edilmiş ve kısa zamanda meşhur olmuştur. 

Bünyan ve Yahyalı halılarının desen ve renk özellikleri, düğüm sıklıkları ve güzel 

görünümleri ülkemiz dışında da   ilgi görmektedir. 

Bünyan ve Yahyalı’da halı dokuma günümüzde de devam etmektedir. Dünya Yahyalı 

ve Bünyan halılarını izlemekte ve değerlendirmektedir. 

 

1.4 Kayseri Halılarının Ülke Ekonomisine Katkısı 
 

Dış piyasalarda haklı bir üne sahip olan Bünyan halıları, yılların geleneği olarak 

hemen hemen her evdeki halı tezgahlarında dokunmaya devam etmektedir. Halı için gerekli 

ipek Uşak’tan temin edilip Kayseri’de boyatılmaktadır. Bir nevi halı fabrikası 

görünümündeki Bünyan’da halı dokuyan kızlar 6 metrekare halıyı 30–35 günde 

bitirmektedirler. Dokunan halılar, “İnce çiçekli, buğdaylı, üzümlü, dönmeli, kirpikli” adları 

verilen geleneksel motifleri taşımaktadır. Gördes düğümü ile dokunan Bünyan halılarının 

çözgüsü pamuk ipliğinden yapılmaktadır. Beğeniyle satın alınan Bünyan halıları ülke 

ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir. 

Yahyalı Halısı ülkemizde üretilen el halılarının en ünlülerinden birisidir. Yahyalı 

halıları Türkiye’nin her yerinde ve özellikle Avrupa’da tanınmakta ve Pazar bulmaktadır. 

Halıcılık ilçe (Yahyalı) ekonomisinde en önemli unsurlardan birisi olmasına rağmen, 

ekonomik krizlerin sürekli devam etmesi, ham madde ve işçilik maliyetlerinin artması, 

makine halılarının çoğalması ve el halılarından ucuz olması üretimde hızlı bir düşüşe neden 

olmuştur. Bu nedenle ilçede (Yahyalı’da) hemen her evde en az bir tane var olan halı tezgahı 

sayısı %75 oranında azalmıştır.  

Yahyalı halıları %100 yün olması, boyamada tabii boyalar (kök boyası) kullanılması, 

ilmik sayısının sıklığı ve modelleri ile tanınmaktadır. Çamur, asma yaprağı, ceviz kabuğu, 

ceviz yaprağı, cehri ve benzer bir çok tabii malzeme halı ipi boyamasında kullanılmaktadır. 

Bu boyaları başka el halılarında bulmak mümkün değildir. 
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Yahyalı halıları kullandıkça ve eskidikçe değeri artan ve rengi solmayan bir özelliğe 

sahiptir. Maddi olarak enflasyona yenilmeyen bir değerdir. Yahyalı halısı. Yahyalı halısının 

m2 birim fiyatı ilmik sayısının sıklığına, dokumanın düzgünlüğüne göre değişmektedir. 

Halılar sergi olarak rahat bir kullanıma sahiptir. Divan, seccade, yolluk, mihraplı, göbekli, 

dabazlı gibi değişik ebat ve ölçülere sahip modeller mevcuttur. 

Yahyalı’da Perşembe ve Cuma günleri kurulan halı pazarından ayrıca ilçede bulunan 

halı satışı yapan esnaflardan hatta evlerden bile halı satın alınabilir. Özellikle İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya gibi büyük şehirlerimizdeki ve Kapadokya gibi turizm 

beldelerimizdeki halı satışı yapan esnaflarda Yahyalı halısının görmek ve satın almak 

mümkündür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kullanılacak Araç ve Gereçler 

1. 20. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı hasının fotoğrafı 

2. Tepegöz 

3. Büyüteç 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 20. yüzyıla ait 

Kayseri Yahyalı halısını inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 20. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı halısını 

fotoğrafını tepegözle büyütünüz. 

 Desen özelliklerini görebilecek şekilde 

ayarlayınız. 

 Halının iç ve dış küçük bordürlerini 

inceleyiniz. 

 Bordürlerin içindeki motiflere ve 

dizilişine dikkat ediniz. 

 Büyük bordürü inceleyiniz.  Motif özelliklerine dikkat ediniz. 

 Alınlıkları inceleyiniz. 
 Bordürde kullanılan motifle benzerliği 

gözlemleyiniz. 

 Zemin kompozisyonunu ve renk 

özelliklerini inceleyiniz. 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ÖLÇME SORULARI 

 

1. (  ) Bünyan halıcılığının gerçek anlamda atılım yapması 20. yüzyıla 1914 – 1916 

yıllarında gerçekleşmiştir. 

 

2. (   ) Bünyan’da dokunan ebatlarına göre halılardan “Arşın çeyrek” 98x132 cm’dir. 

 

3. (    ) “Paturel ve Anakara” sentetik boyalarla boyanmış yün ipinden yapılan halılardır. 

 

4. (  ) Bünyan halılarında kullanılan geometrik motifler; Kazak (Sandıklı), Şirvan, 

Buhara Ladik gibi eski tarihi motiflerdir. 

 

5. (   ) Bünyan halılarının cm2’sinde ortalama 16–30 ilmek bulunmaktadır. 

 

6. (   ) Halı iplerinde numara yükseldikçe ip incelir. 

 

7. (   ) Yahyalı halılarında kırmızı renk hiç kullanılmaz. 

 

8. (  ) Yahyalı’da çift düğümlü halıların yanı sıra, desimetrekaresindeki ilmik sayısı 

45x50 veya 42x55 olan havları kısa tek düğümlü halılarda dokunmaktadır. 

 

9. (   ) Yahyalı halılarının çözgüleri, atkıları ve ilmeleri tamamen pamuktur. 

 

10. (  ) Günümüzde Yahyalı halıları arasında, üstün kaliteli “öz Yahyalı” adı verilen 

halılar için %100, diğer halılarda %70 kök boya kullanılmaktadır. 

 

11. (   ) Yahyalı halıları desen özelliklerine göre, Kemerli, Göbekli, Mihraplı, Dabazlı ve 

iç göbek olarak sınıflandırılır. 

 

12. (   ) Kayseri ipek halısı, ipek üzerine ipek dokuma olup cm2sinde 7x7 veya 8x8=64 

dokuma tekniği ile dokunmaktadır. 

 

13. (   ) Kayseri ipek halılarında %100 kök boya kullanılmaktadır. 

 

14. (   ) Kayseri (extra ince sınıf) halılarının teknik özelliklerinden, endeki standart düğüm 

sayısı 150’dir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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15. (   ) Bünyan halılarının ilmek ipliği lif cinsi, yündür.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Değerlendirme Ölçeğine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

 Tekniğine uygun olarak Kayseri halılarının renklerini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 İnternet üzerinden araştırma yaparak, Kayseri, Bünyan ve Yahyalı halılarında 

kullanılan renkleri inceleyiniz. 

 Dergi, katalog ve kitapları inceleyerek, geçmişten günümüze kadar gelen 

Kayseri Bünyan ve Yahyalı halılarında kullanılan renkleri inceleyiniz. 

 

Araştırmalarınızı rapor haline getirip, sınıfa sununuz.  

 

2. KAYSERĠ HALISININ RENK 

ÖZELLĠKLERĠ 
 

2.1. Kayseri Halılarında Kullanılan Renkler 
 

 Kayseri Bünyan halılarında kullanılan renkler 

 

Halı motiflerinde kullanılan renkler çok önemlidir. Bu renkleri elde edebilmek için 

kullanılan tabii kök boyalarla birlikte çeşitli yabancı maddeler halıların uzun müddet parlak 

ve canlı kalmalarını sağlamıştır. Motiflerde kullanılan renklerde dikkati çeken bir husus 

kırmızı rengin çok kullanılmasıdır. Türlerin en sevdiği renk olarak bilinen kırmızı rengin 

zenginlik, asalet sembolü olması bu rengi çok kullanılmasına sebep olmuştur. (Fotoğraf 2,1) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 2.1 Kırmızı zeminli Bünyan Halısı 

 

Kırmızı renkten sonra sarı, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renkler de ağırlık bir şekilde 

kullanılmıştır. 

Doğal boyalarla imal edilen halılar sentetik boyalarla imal edilenlere göre uzun yıllar 

canlı, sağlam ve kullanışlı olmaktadırlar. Doğal boya tabiatta bulunan çeşitli bitkilerin ve 

böceklerin içerdiği boya maddelerinden yararlanılarak elde edilmektedir. 

Tabiatta boyar maddeli pek çok bitki vardır. Ancak hem canlı renkler veren hem de 

ışığa, suya ve yıkanmaya karşı haslık derecesi sağlayan bitkiler ile canlı diğer maddeler en 

değerli olanlarıdır. Bunların sayısı ise çok değildir. Bu tür canlılar geçmiş yıllarda özel 

olarak yetiştirilmiştirler ve ülkeler arasında önemli bir alış veriş metası olmuşlardır. Osmanlı 

döneminde Bünyan’da Cehri bitkisi özel bahçelerde yetiştirilerek ihraç edilmekte idi. Tarih 

boyunca değerli kabul edilen boya maddeleri ve boyama işleminde yardımcı maddeleri şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Sarılar: 

o Saçıkıbrızla  mordanlanmış 1 kg yün, 1,5 kg sütleğen bitkisiyle bir 

saat kaynatılırsa kirli sarı da dediğimiz pastel bir renk 

elde edilir. (Fotoğraf 2,2) 
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Fotoğraf 2.2 Sütleğen bitkisi 

 
o Şapla mordanlanan 1 kg yün, 1 kg kuru zeytin yapraklarıyla bir 

saat kaynatılırsa limon sarısı elde edilir. 

o 500 gr ısırgan otu yaşken toplanır, sapla mordanlanmış yünlerle 1 

saat kaynatılır ve bir gece aynı suda bırakılırsa elde 

edilen renk sarı pasteldir. 

o Bunlardan başka fındık yapraklarının kurusundan, vişne ağacı 

yapraklarından, nar çiçeklerinden, ada çayı, kuru 

soğan ve saman çöplerinden sarı rengin çeşitli tonları 

elde edilir. 

 

 Kırmızılar 

o Yün iplerini boyamadan evvel şapla mordan yapılır. 

o 100 kısım iplik, %8 oranında şap, 95 oranında tartarik asit 

(kremtartar) suda eritilerek yünle bu sıvı ile 1,5 – 2 

saat kaynatılır. 

o Diğer tarafta kök boyadan belli bir miktar hazırlanır. 

o Hangi koyulukta kırmızı istiyorsak ona göre ayarlama yaparak 

daha parlak kırmızılar için sönmüş kirece de ihtiyaç 

duyulur. 

o Bir saat kaynattıktan sonra çıkartıp kontrol ettiğimizde Edirne 

kırmızısı denilen renge ulaşmışsak işleme son verilir. 
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o Bir gece kazanda kalan yünler ertesi gün kurutup yıkadığımızda ve 

bolca durulayıp kuruttuğumuz zaman, parlak kromatik 

bir kırmızı elde edilir. 

o Yünleri sapla mordanladıktan sonra kök tozuyla kaynatırken daha 

koyun kırmızı elde etmek için bir miktar saçıkıbrız 

eriterek içine atılırı. Böylece bakır kırmızısı elde 

edilir. 

o Ayrıca soğan kabuklarından ve kına tozundan da kırmızı rengi elde 

etmek mümkündür. 

 

 Mavi 

o Bu rengi veren bitki “İndigofera Tinctoria” denilen ve Doğu 

Hindistan’da yetişen çivit boyasıdır. Elde edilecek 

olan renk bitkinin yapraklarında bulunmaktadır. Bizim 

memleketimizde yetişen ise “İsatis Tinroia” dır. 

o Çivit boya bitkisi çiçek açmadan evvel dalları kesilir; üst üste 

gelmek üzere 45–50 derece sıcaklıktaki suya batırılır. 

İki üç saat sonra boya çıkmaya başlar. Bu sıvı daha 

sonra başka bir kaba aktarılarak, daha da saflaştırılır. 

Filtre edilir ve mat hale getirilir. 

Önceden çivit boya fermantasyon suretiyle elde edilir. Bu yöntemle kireç soda eriyiği 

ile fermante edilip sonra oluşacak eriyiğe boyanacak yünler batırılıp çıkarıldıktan sonra 

havanın tesiriyle boya oluşurdu. Bu usul oldukça güç olduğundan şimdi daha basit olan 

Hidrosülfit mordanıyla boya oluşmaktadır. İndigo mavisi denilen bu renk ışıktan etkilenmez. 

Sekiz on asırlık çivit zeminli antika halılar bu gün dahi en canlı örneklerdendir. 

 

 Kayseri Yahyalı Halılarında Kullanılan Renkler 

 Yahyalı halıları Anadolu halıları içinde koyu ve sıcak renkleri ile ün salmıştır En çok 

şu renkler kullanılmıştır. 

 Koyu yeşil 

 Koyu kırmızı 

 Bordo 

 Lacivert 

 İndigo mavisi 

 Kahverengi gibi en sıcak, en koyu renklerdir. 

Bunun BaĢlıca nedenleri: 

o Bölgenin çok sert geçen bir karasal iklime sahip olması 

o Kullanılan kök boyaların özünü oluşturan bitkileri de bölge 

topraklarında bol yetişmesidir. 
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o Halının ana malzemesini oluşturan yün ipler, ailelerin beslediği 

koyunlardan elde edilmektedir. 

o Hayvanlardan kırkılan bu kaliteli yün, iyice yıkanır. (Fotoğraf 2.3) 

 

Fotoğraf 2,3 Kırkım 

o Sonra kurutularak özel yapılmış taraklardan geçirilir. Kirman ve 

çıkrıkla yün ip haline getirilir. Fotoğraf 2,4, 2,5) 

 

 

Fotoğraf 2,4 Yünü eğirme 

 

 

Fotoğraf 2,5 Yünü ip haline getirme 

o Yün boyamaya hazırdır. Mordanlama işlemi boyadan önce veya 

boyama esnasında yapılır. (Fotoğraf 2,6) 
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Fotoğraf 2.6 Boyama 

 En çok kullanılan tabi malzemeler; çamur, asma yaprağı, ceviz kabuğu, ceviz 

yaprağı, cehri, yapışkan et, ennig ve benzer bir çok tabi malzeme halı ipi 

boyamasında kullanılır. (Fotoğraf 2,7, 2,8, 2,9) 

 

Fotoğraf 2.7 Cehri (Rhamnus) 

 

Fotoğraf 2.8 YapıĢkan ot (Rubia Tinctorum) 
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Fotoğraf 2,9 Ennig (Alkanma Tinctoria) 

Kayseri halılarının renk özelliklerini 18. ve 19. yüzyıllara ait halıları inceleyerek 

bilgilerimizi pekiştirelim. 

 

1. 18. yüzyıla ait Kayseri, Yahyalı halısı (Fotoğraf 2.10) 

 

Fotoğraf 2.10 18. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı Halısı 
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 Özel Koleksiyondur. 

 119x194 cm ebatlarındadır. 

 32x37 kalitededir. 

 Zengin bir renk armonisine sahip bir Yahyalı halısıdır. Halının tümünde 

Yahyalı halısının özelliği olan koyu renkler hakimdir. Kullanılan renkler; sarı, 

turuncu lacivert, mavi, kahverengi, beyaz ve kırmızıdır. 

 

2. 19. yüzyıla ait Kayseri Halısı (Fotoğraf 2.11) 

 

Fotoğraf 2.11  ( 19. yüzyıl ait Kayseri halısı) 
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 Afyon koyunlu müzesinde bulunmaktadır. 

 121x183 cm ebatlarındadır. 

 36x40 kalitededir. 

 Kenar bordürlerinde kahverengi, bej, turuncu, yeşil renkler kullanılmıştır. 

Zeminde kullanılan motiflerde turuncu, sarı, yeşil, kırmızı ve krem renkleri 

kullanılmıştır. 

3. 19. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı halısı (Fotoğraf 2.12) 

 

Fotoğraf 2.12   (19. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı Halısı) 
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 Özel Koleksiyondur. 

 128x175 cm ebatlarındadır. 

 30x40 kalitededir. 

 Bu Yahyalı halısının kenar bordürleri açık sarı, koyu sarı, kırmızı, mavi ve 

beyaz renkleri ile oluşturulmuştur. Zemin Yahyalı halılarının renk özelliklerine 

uygun lacivert (koyu) üzerine oturtulmuştur. Zeminde ayrıca kahverengi, sarı ve 

beyaz renkleri kullanılmıştır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
1. 18., 19., ve 20. yüzyıllara ait Kayseri, Kayseri Bünyan, Kayseri Yahyalı halı 

fotoğrafları 

2. Kayseri halılarının bulunduğu dergi, katalog ve kitaplar. 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 18. 19. ve 20. 

yüzyıllara ait Kayseri, Kayseri Bünyan ve Kayseri Yahyalı halılarını fotoğraflar, dergi, 

katalog ve kitapları bularak Kayseri halılarında kullanılan renkleri inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bulduğunuz Kayseri Halı fotoğraflarında 

(Yahyalı ve Bünyan) zemin renginin 

genellikle hangi renklerde oluştuğunu 

inceleyiniz. 

 Belirli bir yüzyıla bağlı kalmayınız. 18. 

yüzyılda 20. yüzyıla kadar geniş bir 

yelpazeyle inceleyiniz. 

 Zemin ile zeminde kullanılan motiflerin 

renk uyumunu inceleyiniz. 

 Zeminle bağlantılı motiflerde Yahyalı ve 

Bünyan halılarındaki renk farklılıklarına 

dikkat ediniz. 

 Kayseri (Yahyalı ve Bünyan) halılarında 

bordür zemini ile göbek zeminindeki 

renk uyumunu ve kontrasını inceleyiniz. 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
ÖLÇME SORULARI 

 

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 
1. (     ) Bünyan halıları Orta Asya kökenlidir.  

 

2. (   ) Bünyan halılarında kullanılan motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen 

geometrik esaslı motiflerdir. 

 

3. (     ) İnce çiçekli (empirme) motifi Yahyalı halılarının motifidir. 

 

4. (    ) Yahyalı halılarında göbekteki madalyonunu etrafını süsleyen küpe motifi evliliği, 

mutlu bir yuva kurma dileğini anlatır. 

 

5. (     ) Aydınger kağıdına desen hazırlamadan kareli kağıda aktarılmaz. 

 

6. (   ) Hazırlanacak desen için öncelikle halının ebadı, kalitenin ve tipi belirlenmesi 

gerekir. 

 

7. (     ) Bordür genişliği halının 1/6 yada 1/5’i oranındadır. 

 

8. (   ) Halı desenini renklendirirken halının renk özelliklerini bozulmadan gerçeğine 

uygun yapılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Değerlendirme Ölçeğine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

 

 

 Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak Kayseri halısının 

özelliklerine göre desen çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır. 

 
 İnternet üzerinde araştırma yaparak, Kayseri ve çevresinde dokunan halılarda 

kullanılan motifler ve desen özellikleri araştırınız. 

 Kitap, dergi, mecmua ve katalogları inceleyerek, Kayseri (Yahyalı, Bünyan) 

halı desen özelliklerini araştırınız. 

 

Araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KAYSERĠ HALISININ DESEN 

ÖZELLĠKLERĠ 
 

3.1.Kayseri Halısında Kullanılan motifler 
 

 Bünyan Halılarında Kullanılan Motifler Ve Desen Özellikleri 

 

Orta Asya Türk boylarının halılarında genelde havyan motiflerine, at motiflerine, 

hayvanların boğuşurken gösterildiği süslemeler, savaş aleti olarak kullandıkları ok, yay, 

mızrak ve buna benzer aletlere motif olarak yer verdikleri kurgun bulgularından 

anlaşılmaktadır. 

Bünyan halıcığının temeli ortay Asya kökenli olup Anadolu’daki zaman içerisinde 

kültürel, ekonomik, sosyal yapıdaki değişimlerin zorlanması ile gelişim evresini 

tamamlamıştır. Bu dönem (1908–1909 yıllarında itibaren) Bünyan halılarında kullanılan 

motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen geometrik esaslı motiflerdir.  

 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 
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Bunlar; 

 Birden fazla motifle düzenleme 

 Atlamalı düzenleme 

 Merkeze toplanan düzenlemelerdir. 

 

Motif çeşidi bakımından Bünyan halıları 3 grupta incelenir. 

 

 Çiçekli  

o İnce çiçekli (empirme) 

o İri çiçekli Bademli ve Farahan) 

 

 Geometrik motifli 

o Kazak (Sandıklı) 

o Şirvan 

o Buhara Ladik 

 

 Gözekli 

o Kazan Lalezar 

o Hayali üzümlü 

 

 Yahyalı Halılarında Kullanılan Motifler ve Desen Özelikleri 

 

Yahyalı halıları, özgün motiflerin sergilendiği zenginlik ve göz olan simetrik 

görüntüleriyle kendilerini göstermişlerdir. 

Yahyalı’da genç kızların çeyiz sandıkları için özenle dokudukları bu halıların 

üzerindeki renk ve motifler olağanüstü bir albeni sergiler. Yöreye özgü motifler arasında yer 

alan karanfil, haşhaş ve gül motifleri sevgiyi, sadakati ve aşkı simgelemektedir. 

Göbekteki madalyonun etrafını geniş biçimde süsleyen küpe motifi evliliği, mutlu bir 

yuva kurma dileğini anlatır. 

Kurtağzı motifi, gelebilecek kötülüklerden korunma arzusunu anlatır. 

Koç boynuzu motifi ise, sağlıklı kalmayı ve bereketi simgelemektedir. 

 

Yahyalı halıları desen özelliklerine göre 5’e ayrılır. 

 Kemerli 

 Göbekli 

 Mihraplı 

 Dabazlı 

 İç göbek 
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 Kayseri Halısı Deseni Çizme 

 

 Desen Hazırlama Teknikleri 

 

20. yüzyılın ortalarına kadar, dokuyucu kendi ezberindeki ya da herhangi bir yerde 

gördüğü motifleri kafasında kompozisyon haline getirerek veya başka bir halının arka 

yüzünden düğüm sayarak dokuma yapıyordu. 

20. yüzyılın başlangıcında ise bazı Avrupa’lı halı ticaret işletmeleri istedikleri düz 

kağıda guaj boya ile çizerek Türkiye’ye gönderiyordu. Ancak resime bakarada olsa düğüm 

sayma imkanı olmadığından zorluklar çekiliyordu. 

Günümüzde ise halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli kağıtlara desen 

hazırlanmakta ve dokuma yapılmaktadır. 

 

 Desen Hazırlanmasında Kullanılan Yöntemler 

 

o Bilgisayarda Desen Hazırlama 

Henüz çok yaygın olmayan bir yöntemdir. Halının kalitesine göre kareli kağıt tarayıcı 

ile taranarak bilgisayara aktarılır. Desen kareli kağıda bilgisayarda işaretlenir ve 

renklendirilir 

. 

o Aydınger Kağıdına Desen Hazırlama 

Aydınger kağıdına desen çizilir. Daha sonra bu desen ışıklı masa yardımıyla kareli 

kağıda aktarılır. Kareli kağıtta konturları işaretlenerek, renklendirilir. 

 

o Aydınger Kullanmadan Kareli Kağıda Desen Hazırlama 

Aydınger kullanmadan, desen sınırları direkt kareli kağıda çizilir. Konturları 

işaretlenerek renklendirilir. Ayrıca kareli kağıdın arka yüzüne çizilen desen ışıklı masada 

kağıt ters çevrilerek karelenir ve renklendirilir. 

 

o Fotoğraftan Desen Hazırlama 

Herhangi bir halı fotoğrafındaki desen hazırlanacaksa yukarıdaki metotları kullanarak 

yada tepe göz, epidiyaskop, büyüteç gibi aletlerden de faydalanarak kareli kağıda aktarılır. 

Hazırlanacak desen için öncelikle halının ebadı, kalitenin ve tipini (rapor, köşe göbek 

vs.) belirlenmesi gerekir. Köşe göbek bir desen için desenin ¼’ü, mihraplı için ½’si, rapor 

için (desenin durumuna göre) bir tekrarın çizilmesi yeterlidir. 

Genellikle bir halının eni ile boyu arasında 2/3 (altın kesim) oranı vardır. Yani en ile 

boy arasında 2/34 oranı vardır. Bordür genişliği ise halı eninin 1/6 ya da 1/5’i oranındadır. 

Kare kalite halılarda (30x30, 60x60, 80x80 gibi) dikim boyuna olan) bordürdeki çözgü sayısı 

ile yatım (enine olan bordürdeki sıra yani atkı sayısı eşittir. Dikdörtgen kaliteli halılarda 

(30x50, 26x40, 32x40 gibi) ise en ve boy kalitesi arasındaki oran, dikimi bordürdeki tel 

sayısı ile orantılanarak yatım bordürün sıra sayısı bulunur. 
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Bordür, tel ya da sıranın yarısı büyük bordüre, kalan yarısı da küçük bordürlere, 

sedeflere ve etliğe ayrılır. 

Örnek: 26x33 kalitede 200x300 cm ebatlarında köşe göbek (1/4) desenli bir halı için 

desen kağıdı hazırlayınız. 

10 cm’de 26 çözgü 

200 cm’de x çözgü 

________________ 

x=(200x26)/10 

x=520 çözgü 

 

10 cm’de 33 sıra atkı  

300 cm’de x sıra atkı 

________________ 

x=(300x33)/10 

x=990 sıra 

 

¼ Desen Hazırlanacağına Göre; 

520:2=260 çözgüsü 

900:2=495 sırası olan bir desen kağıdı hazırlanacaktır. (Çizim 3,1) 

 

Çizim 3,1 Desen ġeması (1/4) 
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1/6 bordür oranına göre; 

520:6=86,6=87 dimi bordürdeki toplam çözgü sayısı 

Kalite dikdörtgen olduğundan, en ve boy kalitesi arasındaki orandan hareketle 

26 çözgüye 33 sıra karşılık geliyorsa 

87 çözgüye x 

______________________________ 

x=(87x33)/26 

x=100 yatım bordürdeki toplam sıradır. 

 

Yatım ve dikim bordür için hesaplamaları ise şu şekilde yapılır. 

Dikim bordür; 

87/2=42,5=43 çözü dikimi büyük bordür 

87-43=44,5 (etlik için)39 çözgü 

39–5 (kolon için)=34 tel 34/2=17 çözgü küçük bordürlere ayrılır. 

Yatım bordür; 

110:2=55=53 sıra (atkı) yatım bordür. (Bordürlere tek rakamlı çözgü, (atkı) sıra 

tesadüf etmesi için büyük bordüre 53 sıra ayrılmıştır. 

110–53=57–6 (etlik için)=51 

51–5 (kolon için=46 sıra 

46:2=23 sıra küçük bordüre ayrılır. (Çizim 3,2) 

 

 

Çizim 3,2 Desen ġeması (bordürler) 

Kalite dikdörtgen olduğundan dikim bordürde etliğe yarılan çözgü sayısı, yatım 

bordürde bir sıra artırılır. 
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Örnek: 60x60 kalitede 120x180 ebatlarında mihraplı ½ desenli bir halının 

1. Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz. 

2. Bordür oranlarını bulunuz. 

1. 10 cm’de 60 çözgü 

    120 cm’de x çözgü 

_________________ 

x=720 

x=720:2=36 çözgü 

 

10 cm’de 60 sıra atkı 

180 cm’de x  

________________ 

x=1080 sıra (Çizim 3.3) 

Çizim 3,3. Desen Şeması ½ 

2. 720:6=120 ya da 

360: 3=120 çözgü dikim bordür. 

120:2=60=59 çözgü dikim büyük bordür. 

120–59=61 

61–6 (etlik için)=55 

55–5 (kolon için)=50 

50:2=25 Küçük bordür (Çizim 3.4) 

Çizim 3,4 Bordür oranları 

Kalite kare olduğundan yatım ve dikim bordürleri aynıdır. 
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Kayseri halıları desen çizimi 

1. 19. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı halısı (fotoğraf 3,1) 

 

Fotoğraf 3,1( 19. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı Halısı) 

 Özel koleksiyondur. 

 130x285 ebatlarındadır. 

 30x40 kalitededir. 

 Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz. 
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Bordür oranlarını da bulduktan sonra halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli 

kağıtlara desen çizimi için halı fotoğrafını ayrıntıların inerek inceleyiniz. Gerekiyorsa 

tepegözle büyütünüz. 

Kurşun kalemle dikkatlice kenar bordür ve köşe çizimini yapınız. (Çizim 3,5) 

 

 

Çizim 3,5   Kayseri Halısı Desen Çizimi 

 

 Halının renk özelliğini inceleyiniz. 

 Halının renk özelliklerini bozmadan en ince detayına inerek renklendiriniz. 

(Çizim 3,6) 

 

Çizim 3,6 Kayseri halısı deseninin renklendirilmesi 
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Desen 3.7. Kayseri Deseni 

 

 

Desen 3.8. Kayseri Deseni 
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Desen 3.9. Kayseri Deseni 

 

 

Desen 3.10. Kayseri Deseni 
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Desen 3.11. Kayseri Deseni 

 

 

Desen 3.12. Kayseri Deseni 
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Desen 3.13. Kayseri Deseni 

 

 

Desen 3.14. Kayseri Deseni 
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Desen 3.15. Kayseri Deseni 
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Fotoğraf 3,2 (19. yüzyıla ait Kayseri halısı) 

 Özel Koleksiyondur. 

 114x162 cm ebatlarındadır. 

 40x40 kalitededir. 

 Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz. 
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 Bordür oranlarını da bulduktan sonra halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli 

kağıtlara desen çizimi için halı fotoğrafını ayrıntıların inerek inceleyiniz. 

 Gerekiyorsa tepegözle büyütünüz. 

 Kurşun kalemle dikkatlice kenar bordür ve köşe çizimini yapınız. (Çizim 3,7) 

 

 

Çizim 3,7 Kayseri Halısı Desen Çizimi 

 

 Halının renk özelliğini inceleyiniz. 

 Deseni halının renk özelliklerini bozmada en ince detayına inerek 

renklendiriniz. (Çizim 3,8) 

 

 

Çizim 3.8 Kayseri Halı Deseninin Renklendirilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Kullanılacak Araç ve gereçler 

1. 19. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı halısı fotoğrafı (Fotoğraf 3,1) 

2. Desen Kâğıdı 

3. Kurşun kalem 

4. Boya kalemleri 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 19. yüzyıla ait 

Kayseri Yahyalı halısının desen çizimini yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 19. yüzyıla ait Kayseri Yahyalı halısının 

fotoğrafını inceleyiniz. 

 Daha detaylı incelemek için tepegöz 

yardımı ile büyütünüz. 

 Ebatlarını belirleyiniz. 
 Ne çok fazla ne de az olacak şekilde 

ayarlayınız. 

 Kaliteyi belirleyiniz. 
 Desen çizim kağıdı hazırlarken kalitenin 

önemini kavrayınız. 

 Çözgü teli ve sıra sayısını hesaplayınız. 
 Hesaplama hatası yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Bordür oranlarını bulunuz. 

 Yatım bordürdeki toplam sırayı, dikim 

bordürü, yatım bordürü dikkatli ve özenli 

olarak hesaplayınız. 

 Desen kağıdına (kaliteye göre 

hazırlanmış) kurşun kalemle çizim 

yapınız. 

 Özenli ve temiz çalışınız. 

 Deseni renklendiriniz.  Halının renk özelliklerini dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 47 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
ÖLÇME SORULARI 

 

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (    ) Bünyan halıları Ortay Asya kökenlidir. 

 

2. (   )Bünyan halılarında kullanılan motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen 

geometrik esaslı motiflerdir. 

 

3. (    ) İnce çiçekli (empirme) motifi Yahyalı hazırlarının motifidir. 

 

4. (    ) Yahyalı halılarında göbekteki madalyonunu etrafını süsleyen küpe motifi evliliği, 

mutlu bir yuva kurma dileğini anlatır. 

 

5. (    ) Aydınger kağıdına desen hazırlamadan kareli kağıda aktarılmaz. 

 

6. (   ) Hazırlanacak desen için öncelikle halının ebadı, kalitenin ve tipin belirlenmesi 

gerekir. 

 

7. (    ) Bordür genişliği halının 1/6 ya da 1/5’i oranındadır. 

 

8. (    )Halı desenini renklendirirken halının renk özellikleri bozulmadan gerçeğine uygun 

yapılmalıdır. 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Değerlendirme Ölçeğine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği, aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

Aşağıda listelenen davranışları,davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz 

HAYIR , Gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (x) le işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Kayseri Halısının Tanımını   

2. Kayseri halısının özelliklerini öğrendiniz mi?   

3. Kayseri halısının ülkemizdeki yeri ve önemini 

öğrendiniz mi? 

  

4. Kayseri halısının dünyadaki yerini ve önemini 

öğrendiniz mi? 

  

5. Kayseri halılarının ülke ekonomisine katkılarını 

öğrendiniz mi? 

  

6. Kayseri halısının renk özellikleri   

7. Kayseri halılarından kullanılan renkleri ve 

özelliklerini öğrendiniz mi? 

  

8. Kayseri halısının desen özellikleri   

9. Kayseri halısında kullanılan desenleri inceleyip, 

desen çizimini yaptınız mı? 

  

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevapları 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 Y 

15 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 
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