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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB431 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokumacılığı / Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Osmanlı Saray Halısı Desenleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Osmanlı saray halısını ve desen çizimi tekniklerini öğreten bir  

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
Kirkitli dokumalarda basit desen çizimleri modülü ve motif 

çizim temel teknikleri modüllerini almış olmak 

YETERLİLİK  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandı-

ğında tekniğe uygun olarak, geleneksel Osmanlı saray halı 

desenleri hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Osmanlı saray halılarını öğreneceksiniz. 

2. Osmanlı saray halı renklerini araştırabileceksiniz. 

3. Osmanlı saray halı deseni çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, mukavva, makas, cetvel, 

milimetrik kâğıt, boya kalemi, kalem, tezgâh, çözgü ipleri, 

makas, levent, dokuma ipleri, desen, kola, çivi, deterjan. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kulla-

narak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Türk halı sanatı içerisinde yer alan Osmanlı saray halı desenlerinin çizimini yapabil-

mek için öncelikle Osmanlı saray halılarının tarih içerisindeki yerini ve önemini kavramak 

gerekir. 

 

Asırlar boyu çok geniş bir alana yayılmış olan Türkler de uzun yıllar farklı toplum ve 

medeniyetlerle kurmuş oldukları sanat ilişkileriyle bugün hayli zengin bir kültür ve sanat 

hazinesine sahiptir. Bu sanat hazinelerinden birisi de Türk halı sanatıdır. 

 

Halı sanatının ilk örneklerine Orta Asya’da Altay Dağları eteklerinde rastlanır. Pazırık 

kurganında bulunan halı, Türk düğümü tekniği ile dokunmuş; halının bordürlerinde ise ren 

geyiği, grifon, süvari ile palmet şekilleri kullanılmıştır. Orta Asya’da göçebe Türklerin çadır-

larını keçeler, dokumalar ve halılarla süsledikleri anlaşılmaktadır. 

 

Türk halı sanatının klasik dönemi olarak kabul edilen XVI. ve XVII. yüzyılda yeni bir 

dünyanın kapıları açılmıştır. Selçuklu halılarının sağlam geometrik motifleriyle oluşan ilk 

parlak dönemin yerini XVI. yüzyılda madalyon motifinin ve çeşitli zengin bitkisel kompo-

zisyonların yer aldığı ikinci bir parlak dönem almıştır. Bu motifler, Türk halı sanatına ve 

özellikle Osmanlı saray halılarına yepyeni bir zenginlik kazandırmıştır.  

 

Sonuç olarak, Osmanlı saray halı deseni çizme modülünü başarı ile tamamladığınızda 

sizler de özgün tasarım ve uygulamalarınızla Türk halı sanatına farklı yorumlar getirebile-

ceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Osmanlı saray halısında kullanılan dokuma tekniğini halı desenleri ve renkleri hakkın-

da bilgi sahibi olacaksınız. 
 

 

 

 

 Türk halı sanatında ve Osmanlı saray halısında kullanılan dokuma tekniğini 

araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. OSMANLI SARAY HALILARI 
 

Osmanlıların 1514' te Tebriz’i, 1517' de Kahire'yi fethetmesi Türk halı sanatı bakı-

mından önemlidir. Osmanlı saray halıları Memlük halılarının teknik, malzeme ve renk etkisi 

altında meydana gelmiştir. Osmanlı saray halılarında kırmızı, koyu mavi, sarı, çimen yeşili 

gibi renkler kullanılmıştır. Ayrıca çözgü, atkı ve ilmekleri yündür. Bazılarında çözgülerde 

sarımtırak yeşil ve atkılarda kırmızı renk kullanılmıştır. Bursa 'da yapılmış olduğu ileri sürü-

len halılarda ise malzeme farkı görülmektedir. Bunlarda çözgü ve atkılar ipekten yapılmış, 

atkılar kırmızı renkte boyanmıştır ve bükümsüz tek ipliktir. Çözgüler sanmtırak yeşil renkte 

üç ipek iplikten bükülmüştür. Hav tabakasını oluşturan yün iplikler, Mısır'da olduğu gibi S 

şeklinde bükülmüş; beyaz ve açık mavi kısımlarda pamuk ipliği kullanılmıştır. Pamuk iplik-

ler Anadolu'ya has bir teknik olan Z şeklinde bükülmüştür.  
 

Osmanlı saray halılarında altın ve gümüş iplikle dokuma ve işleme hiç kullanılmamış-

tır. Fakat kullanılan yün o kadar ince ve yumuşaktır ki ipek hissini uyandırmaktadır. Düğüm-

ler çok ince ve sıktır; m
2
' deki düğüm sayısı 200.000-700.000 arasında değişmektedir. İnce 

ve dökümlü olmalarından dolayı masa örtüsü olarak kullanılmaya elverişli biçimde olanları 

da vardır. Bilhassa çok nadir olan yuvarlak halılar da dokunmuştur. İlk  
 

Osmanlı saray halılarının Kahire'deki Memlük halılarının tezgâhlarında dokunmuş 

olması, bu ilk örneklerde Memlük halılarının motif ve renklerinin kullanılmasına yol açmış-

tır. 1600'den sonra Memlük üslubu etkisi yok olmuştur. Saray halılarında Uşak halılarından 

farklı olarak madalyon teması ikinci planda kalmıştır. 16. yüzyıl İran halı sanatından ilham 

alınmış sivri kıvrak hançer yapraklan, palmet şekilleri ve madalyonlar tipik bir Türk üslu-

bunda natüralist lale, sümbül, karanfil çiçekleri ile birleştirilerek yeni bir halı deseni dünyası 

yaratılmıştır. 
 

İran halılarının zemin dolgusu olarak görülen kıvrak dal sistemi, Osmanlı saray halıla-

rının zemininde daha gevşek halde esas motif olarak kullanılmıştır. Çiçeklerin bu kadar natü-

ralist hatlarla çizilişine ancak Türk sanatında rastlanmaktadır. Bunların örnekleri Osmanlı 

sarayında, kumaş ve çini desenlerini de çizen nakkaşlar tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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saray nakkaşlarının 16. yüzyıl boyunca geliştirdiği üsluplar, Osmanlı saray halılannda en 

olgun şekilde birleşerek saray halısı sanatındaki üstünlüğünü ortaya çıkarmıştır. Osmanlı 

saray halılarının bir diğer özelliği de, İran halılarına has madalyon düzeninin tamamen Türk 

halılanna has bir şekilde uygulanışıdır. İran halılarında esas motif olan madalyon, bu halılar-

da ikinci derecede bir motif olmuştur. Karakteristik motifler 18. yüzyıl boyunca yaşatılmaya 

devam etmiştir. Osmanlı saray halılarının zarif örnekleri Avrupa halı sanatım da etkilemiş, 

özellikle İspanya halılarında taklit edilmiştir. Saray halıları zengin ve girift görünüşlü desen-

lerinden dolayı Avrupalı ressamların tablolannda nadiren resmedilmiştir. 
 

Türk halı sanatının sağlam bir geleneğe dayanan teknik ve motifleriyle 18.yüzyılda al-

tın çağı sona ermiş, bir duraklama ve giderek gerileme devresine girmiştir. Bununla birlikte, 

I. Dünya Savaşı'na kadar Türkiye dünya halı ticaretinin merkezi ve transit pazarı durumun-

dadır.  
 

1.1. Osmanlı Saray Halısının Özellikleri 
 

Osmanlı saray halılarının başlıca süsleme öğeleri natüralist bitkiler, sonsuz yaşamı 

simgeleyen selvi ağacı ile yeniden doğuşu simgeleyen çiçek açmış meyve ağaçlarıdır. Bitki-

ler dışında ötücü kuşlar, yaban hayvanları, ejder ve geyik kullanılan diğer öğeler olmuştur.  
 

16. yüzyılda ortaya çıkan Osmanlı saray halılarındaki bir diğer farklı özellik de mal-

zeme olarak ipeğin kullanılmasıdır. Saray halıları ipek görünümünde ince halılardır. Atkı ve 

çözgüler pamuk ipliğindendir. Saray halılarında düğümler, (metrekarede 200.000 -700.000 

arasında) daha sık olup, kadifeyi andıran yumuşak bir etki bırakır. İpek düğüm yoktur yalnız 

argaç ve arışlarda bazen ipek kullanılmıştır. 
 

Saray halılarındaki bir diğer özellik de renklerin çok ölçülü kullanılmış olmasıdır. Es-

tetik bakımdan en güzel uyumu sağlamak için açıklı koyulu bütün renk tonları büyük bir 

ustalıkla değerlendirilmiştir. Hereke ve Kumkapı’nın bazı halıları bu alanda başarının doru-

ğuna erişmişlerdir.  
 

Osmanlı saray halıları fabrikalarda, halı hanelerde, eski saray atölyelerinde dokunan, 

teknik bakımdan kusursuz, estetik açıdan titizlikle biçimlendirilmiş, yüksek kalitedeki halı-

lardır. 
 

Osmanlı saray halılarının bir başka özelliği de sonsuza değin uzanan zemin deseni 

esas alınmıştır. Madalyon motifi ise bu zemin üzerinde ikinci derecede önemlidir. 
 

Bu dönemde halılar, Osmanlı saray üslubunu oluşturan saray nakkaşlarının çizdikleri 

desenlere göre dokunmuştur. Bu desenlere göre dokunmuş olan örnekler dönemin kumaş, 

kilim, çini, tezhip ürünlerinde görülen üslup birliğinin halı sanatında görülen yansımalarıdır.  
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Resim 1. 1: Osmanlı saray halısı deseni 

1.2. Osmanlı Saray Halılarının Ülkemizdeki Yeri Önemi 
 

Türklerin geleneksel sanatı olan halı, sanat tarihimizde haklı olarak seçkin bir yere sa-

hiptir. Türk halı sanatı, Türk tarihinin akışı içinde biçimlenmiştir. Halıya dokuma sanatı 

içinde karakterini veren düğümlü teknik, ilk kez Orta Asya'da Türklerin bulunduğu bölgeler-

de ortaya çıkmış, gelişimini Türklerle sürdürmüş ve tüm İslam dünyasına Türkler tarafından 

tanıtılmıştır. 
 

Bu geleneksel sanatımızın varlığından, sağlam tekstil motifleri ve düğüm tekniği ile 

günümüzde de söz edebiliriz. Türk halısının bu teknik özellikleri, düzenli ve sürekli gelişme-

sinin en büyük dayanağı olmuştur.  
 

Osmanlı döneminin kumaş, kilim, çini, tezhip ürünlerinde görülen üslup birliğinin halı 

sanatındaki temsilcileri olan saray halıları, 18. yüzyıla kadar tutarlı bir üslupla yapılmışlar 

ama daha sonra inceliklerini yitirmelerine rağmen natüralist görünüşlerini koruyacak biçim-

de varlıklarını sürdürmüşlerdir.  
 

Türk halı sanatı, 18. yüzyılda başlayan gerilemeye, köklü bir geleneğe bağlanan sağ-

lam teknik ve zengin motiflerle bir süre karşı koymuş, gelişimini halk sanatının yalın ama 

sevimli üslubu içinde 19. yüzyılda da sürdürmüştür. 
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1844'te Sultan Abdülmecid tarafından kurulan Hereke' deki kumaş tezgâhlarına, 1891'de 

Sultan II. Abdülhamid zamanında 100 kadar halı tezgâhı da eklenerek Osmanlı saray üslu-

bundaki halıların yeniden yapılabilmesi için bir atılımda bulunulmuştur. 
 

Anadolu'da, özellikle de Kayseri, Sivas, Konya, Kırşehir ve civarı, başta Isparta olmak 

üzere Batı Anadolu'daki eski halı merkezlerinde (Uşak, Bergama, Kula, Gördes, Milas, Ça-

nakkale) ve Doğu Anadolu'da bu geleneksel sanatımızın yaşatılması yolunda çalışmalar ya-

pılmaktadır. 

 

Desen 1. 1: Osmanlı saray halısı deseni 

1.3. Osmanlı Saray Halılarının Dünyadaki Yeri Önemi 
 

Bugün Türk ve dünya müzelerinde, başköşelerde sergilenen XVI. ve XVII. yüzyıl 

Osmanlı halı ve seccadeleri, o devirde Avrupa ülkelerine de ihraç edilerek Avrupa sarayları-

na girmiş; tanınmış ressamların tablolarında, renk ve desenleriyle aksesuar malzemesi olarak 

kullanılmıştır. Holbein tipi dediğimiz madalyonlu Türk halıları bunun bir göstergesidir. 
 

XVI. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı saray halı hanelerinde yapılan ve saray çevresinde 

tutulan görkemli lüks halılarda görülen desenler, o devrin entelektüel çevrelerinde moda 

olmuştur. Ayrıca yabancı ülkelerden özellikle Avrupa ülkelerinden en çok Fransa, Doğu 
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ülkelerinden Çin, İran, Hindistan’dan gelen etkilere açık, uluslararası bir zevk anlayışını da 

yansıtmaktadır.  
 

1885 yılına kadar Osmanlı sarayı için yünlü, ipekli, simli halı ve seccadeler dokuyan 

Hereke tezgâhları; bugün yeni bir anlayış ve teknikle geleneğini devam ettirmekte, dış piya-

salarda önemli pazarlar bulmaktadır. 
 

1.4. Osmanlı Saray Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları 
 

Halıcılık, Anadolu’ya Selçuk Türkleri ile girmiş; Osmanlılar Dönemi’nde gelişmesi-

ni sürdürmüştür. 1844 yılında kurulan ve giderek gelişen Hereke halı tezgâhları, daha çok 

Osmanlı saray halıları üslubunda ipekli ve simli halıları dokumuştur. 
 

Son yıllarda özel sektörün devreye girmesiyle Hereke halıcılığında önemli bir atılım 

olmuş, desinatörlerin, geleneksel Anadolu halı desenlerinden esinlenerek meydana getirdik-

leri yeni kompozisyonlarla dış pazarlara da girilmiştir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı saray halılarının araştırmasını yapınız. 
  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Osmanlı saray halılarını araştırınız. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Osmanlı saray halılarının renk özel-

liklerini araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Osmanlı saray halılarının desen özel-

liklerini araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Osmanlı saray halılarının kullanım 

alanlarını araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya haline 

getiriniz. 
 Dosyanın düzenli olmasına önem veriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 9 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Osmanlı saray halılarında kırmızı, koyu mavi, san, çimen yeşili gibi renkler kulla-

nılmaz.    
 

2. (   ) Osmanlı saray halılarında beyaz ve açık mavi kısımlarda pamuk ipliği kullanılmış-

tır. 
 

3. (   ) Osmanlı saray halılarının bir diğer özelliği de, İran halılarına has, madalyon düze-

ninin tamamen Türk halılanna has bir şekilde uygulanışıdır.  
 

4. (   ) Türk halı sanatının, sağlam bir geleneğe dayanan teknik ve motifleriyle 18.yüzyılda 

altın çağı sona ermiş, ilerleme devam etmiştir. 
 

5. (   ) Osmanlı saray halılarının başlıca süsleme öğeleri natüralist bitkiler, sonsuz yaşamı 

simgeleyen selvi ağacı ile yeniden doğuşu simgeleyen çiçek açmış meyve ağaçlarıdır. 

Bitkiler dışında ötücü kuşlar, yaban hayvanları, ejder ve geyik kullanılan diğer öğeler 

olmuştur.  
 

6. (   ) Osmanlı saray halılarının bir başka özelliği de sonsuza değin uzanan zemin deseni 

esas alınmıştır. Madalyon motifi ise bu zemin üzerinde ikinci derecede olup büyük bir 

önem taşımamaktadır.  
 

7. (   ) Osmanlı sarayı için yünlü, ipekli, simli halı ve seccadeler dokuyan Hereke tezgâhla-

rı, bugün yeni bir anlayış ve teknikle geleneğini devam ettirmekte, dış piyasalarda 

önemli pazarları bulunmamaktadır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Osmanlı saray halılarını araştırarak halılarda kullanılan renkleri öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Türk süsleme sanatlarında, Selçuklu ve Osmanlı halı ve kilim desenlerinde kul-

lanılan motiflerin renklerini araştırınız. 

 Günümüzde kullanılan dokumalardaki renk ve desenleri karşılaştırınız 

 

2. OSMANLI SARAY HALISININ RENK 

ÖZELLİKLERİ 
 

2.1. Halıda Kullanılan Renkler 
 

Türklerde doğal boyanın uygulanması, dokuma sanatının başlaması ile beraber sürek-

lilik göstermektedir. Doğal boya uygulamasının başlangıcı MÖ Çin ve Orta Asya’dadır. 

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait renklendirme yöntem ve bilgileri arşiv kayıtla-

rında görülebilir. 
 

Anadolu halk sanatımızda doğal boya uygulamaları, bölgesel özellikleri ile güncelliği-

ni korumaktadır. Anadolu kadını, dokuduğu halı ve kilimlerin boyalarını da kendi hazırlar. 

Çeşitli bitki ve böcekkabuklarından yararlanarak “doğal boya “elde ederek renklendirdiği 

yün, ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini yüzyıllar boyu korumaktadır. 
 

Halı ve kilim dokumada kullanılan iplikler, XIX. yüzyılın sonuna kadar doğal boyalar-

la renklendirilirken, bu tarihten sonra sentetik boyaların da ( anilin boyaları ) kullanıldığı 

görülmektedir. 
 

Anadolu halı ve kilimlerinde renkler çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya 

da tohumlarından çıkarılmaktadır. Örneğin;  
 

 Kırmızı renk kızılçam kabuğundan, fındık yaprağından, 

 Sarı ve sarının değişik tonları katırtırnağı, sumak, safran ve sütleğen bitkilerin 

çiçek, dal ve köklerinden, 

 Kahverengi mazı, kara meşe kabuğu, kökü ve ceviz yaprağından, 

 Yeşil, yabani naneden,  

 Siyah sumak ve kurumdan, 

 Mavi hint bitkilerinden elde edilmektedir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Halı ve kilimde kullanılan renkler, yörelere göre farklılık göstermektedir. Genellikle 

yeşil, kırmızı, mavi, lacivert ve turuncu en çok kullanılan renklerdir.  

 

Desen 2.1: Halı dokumada kullanılan renkler 

2.2. Osmanlı Saray Halısında Kullanılan Renkler 
 

Osmanlı saray halılarında kullanılan yünlü, pamuklu ve ipek ipliklerin renklendirilme-

sinde genellikle bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır. 
 

Osmanlı halıları; kolayca renk tutan, çok yumuşak, ipek gibi bir yünden yapılmıştır. 

Bu cins yün Mısır' da bulunuyordu. Kahire' de yapılanlarda argaç ile arışlar boyasız ve bazen 

sarımsı veya kırmızı yün iplikten olduğu halde, Bursa'da boyalı ipekten tek veya üç iplikten 

bükülmüştür. Beyaz ve açık  mavi renkler için pamuk kullanılmıştır.  
 

Sultan Murad, 11 halı ustasını yeterli yün malzeme ile birlikte Mısır'dan İstanbul'a ge-

tirtmiştir. Bu ustaların, İstanbul'da saraya bağlı bir atölyede ya da o dönemde ipek kumaşları 

ile ünlü Bursa'da çalışmış oldukları anlaşılmaktadır. Çünkü bu tarihten sonra Osmanlı saray 

halılarının malzemesinde bir değişiklik olmuş, çözgü ve atkılarda ( argaç ve arışlarda ) ipek 

kullanılmaya başlanmıştır.    
 

İlk Osmanlı saray halılarının renklerinde tatlı bir kırmızı, sıcak bir sarı, koyu mavi ve 

çimen rengi yeşili kullanılmıştır ki bu renkler Memlûk halılarında da kullanılan renklerdir. 

Osmanlı halıları ipek gibi yumuşak bir yünden yapılmıştır. Bursa’da yapılmış olduğu ileri 

sürülen halılarda ise malzeme farkı görülür. Çözgü ve atkılar ipekten yapılmıştır.  
 

Osmanlı saray halılarında zemin rengi sarı renk, halının ortasında laleler ve uzun kıv-

rık yapraklarda kırmızı üzerine sarı renkler kullanılmıştır. Çiçeklerde mavi ve beyaz renkler, 

halının bordüründe çiçek ve yapraklarda kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil renkler kullanılmıştır. 
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Osmanlı saray halısının ortasında yer alan kompozisyonlarda çiçek ve yapraklarda,  sarı, 

beyaz, siyah ve kahverengi kullanılmış, halının kırmızı zemini üzerindeki çiçek ve uzun kıv-

rık yapraklarda da sarı, beyaz ve siyah renkler kullanılmıştır. 

 

Resim 2.1: Osmanlı saray halısı 

Osmanlı saray halı seccadenin ortasında çinilerde kullanılan kompozisyon ve renkler-

den yararlanılmıştır. Mavi zemin üzerindeki kompozisyonda yer alan lale ve karanfil çiçekle-

rinde kırmızı ve açık kahverengi; yapraklarda da yeşil kullanılmıştır. Bahar dallarında ve 

çiçeklerinde ise yeşil, beyaz ve kırmızı renklerle halı deseni dokunmuştur.  
 

Osmanlı saray halı seccadesinde, yeşil renkli zemin üzerine kırmızı çiçekler, yıldızlar 

ve kandil motifleri kullanılmıştır. Mihrabın dışında yer alan motifte de kırmızı ve açık kah-

verengi ile çiçek motifleri dokunmuştur.  

 
Resim 2.2: Osmanlı saray halı seccadesi ( ortası ) 

Osmanlı halı seccadesinin ortasındaki kırmızı renkli zemin üzerinde yer alan kompo-

zisyonda mavi ve sarı tonları ile çalışılan kandil motifi yer almaktadır. Mihrabın dışında 

yanlarda ve üstte yer alan çiçek ve yapraklarda mavi, sarı tonları, kırmızı ve yeşil kullanıl-

mış; siyah renkle de desenin hatları belirlenmiştir. Üstteki geniş dikdörtgen bordür içinde yer 
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alan çiçek ve yapraklarda da koyu mavi zemin üzerine sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve krem 

rengi kullanılarak halı seccade dokunmuştur. 

 
Resim 2.3: Osmanlı halı seccadesi 

Osmanlı halı seccadesinin kırmızı zemini üzerinde yer alan kompozisyonda mavi, 

kırmızı, yeşil ve sarı tonları ile motifler uygulanmış, siyah renkle de desenin hatları belir-

lenmiştir. 
 

Osmanlı dönemi halı örneklerinden de görüldüğü gibi çiçek ve yapraklarda en çok 

kırmızı, yeşil, beyaz, mavi renkler, kontür olarak da siyah kullanılmıştır. 

 
Resim 2.4: Osmanlı halı seccadesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı saray halısı deseni renkleri araştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Osmanlı saray halıları ve halı secca-

delerinde kullanılan desenlerdeki 

renkleri araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Osmanlı saray halıları ve halı secca-

delerinde kullanılan desenlerdeki 

renkleri inceleyiniz. 

 

Resim 2. 5:  Osmanlı saray halı deseni 

 Osmanlı saray halıları ve halı secca-

delerinde kullanılan renklerin özellik-

lerini araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Osmanlı saray halıları ve halı secca-

delerinde kullanılan desenleri araştı-

rınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan müzelerden 

faydalanabilirsiniz 

 Araştırmalarınızı bir dosya ya da cd 

içersinde toplayınız. 
 Düzenli hazırlamaya özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Türklerde doğal boyanın uygulanması, dokuma sanatının başlaması ile beraber 

süreklilik göstermemektedir.   
 

2. (   ) Anadolu halk sanatımızda doğal boya uygulamaları, bölgesel özellikleri ile gün-

celliğini korumaktadır. 
 

3. (   ) Anadolu halı ve kilimlerinde renkler çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından 

ya da tohumlarından çıkarılmaktadır. 
 

4. (   ) Halı ve kilimde kullanılan renkler, yörelere göre farklılık göstermez. 
 

5. (   ) Osmanlı saray halılarında kullanılan yünlü, pamuklu ve ipek ipliklerin renklendi-

rilmesinde genellikle bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kulla-

nılmıştır.  
 

6. (   ) İlk Osmanlı saray halılarının renklerinde tatlı bir kırmızı, sıcak bir sarı, koyu mavi 

ve çimen rengi yeşili kullanılmıştır ki, bu renkler Memlûk halılarında da kullanılan 

renklerdir. 
 

7. (   ) Osmanlı halıları ipekten dokunur, yün iplik kesinlikle kullanılmaz. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Osmanlı saray halısının özelliklerine uygun desen araştırıp halı deseni çizebileceksi-

niz. 
 

 

 

 

 Osmanlı saray halı desenlerini araştırınız. 

 Türk süsleme sanatlarında ve halı desenlerinde kullanılan, bitkisel motifleri 

araştırınız. 

 

3. OSMANLI SARAY HALISININ DESEN 

ÖZELLİKLERİ 

 

Osmanlı devrinde hayvan motifli halıların yanı sıra geometrik dolgulu bölümler göste-

ren halıların da yapılmakta olduğu tablolardaki halı tasvirlerinden anlaşılmaktadır. Bunlarda 

zemin karelere bölünmüş ve her karenin içi geometrik motiflerle dolgulanmıştır. Holbein adı 

ile tanınan halıların ilk basamakları olarak kabul edilir. 
 

Tablolarda görülen az sayıda geometrik halılar, 15. yüzyıl ortalarında hayvan motifli 

halılarının yerini almaya başlar ve yüzyıl sonunda hayvan motifli halıları tamamen kaybola-

rak geometrik motifli halılar hâkim olur.  
 

Bazıları, “Holbein”ların geleneğini sürdüren ve henüz imalâthaneleri yok olmamış 

olan halılar (Bergama), ekseriyetle, canlı renklerdir (Milas) ve nakışı mihrâb şeklindedir; o 

yüzden bunlara, üzerinde secde edilen halı manasında, seccade denir. 
 

Teknik özellikleri, motiflerin sıralanışı, Holbein halıları denilen grubun, Uşak bölgesi-

ne bağladığımız tipindekine benzer halılar; tamamen yün malzemeden ve Gördes düğümü 

(Türk düğümü) ile yapılmışlardır. Ancak geometrik motiflerin yerini bitkisel motifler ve 

bilhassa bu grup halılar için karakteristik olan madalyon almıştır. 
 

Madalyon şekli Türk halılarında ilk defa 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Halı-

nın tam ortası iri bir madalyonla belirtilmiş, köşeler bordürle kesilmiş çeyrek madalyonlarla 

değerlendirilmiştir. Madalyonların içi ve halının zemini bitkisel süslemeler ve insan hayvan 

figürlü kompozisyonlarla doldurulmuştur. Bu motifler aynı devir minyatürlerinde de görülür. 

Halılara örnek teşkil eden kartonları hazırlayanlar, minyatürler yapan sanatkârlardı. Örnekler 

minyatür sanatına göre şekillenmişlerdir.  
 

Holbein halılarının III. ve IV. tiplerinden gelişen Bergama halılarında geometrik de-

senler ve kuvvetle üsluplanarak geometrik şemaya uydurulmuş bitki motifleri görülür. Bun-

ların en önemli tiplerinden biri, halı zeminin enine dolduran iki veya üç çeşit karenin üst üste 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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sıralanmasını gösterir. Karelerin ortasına sekizgenler, bazen altıgen yerleştirilmiş, köşeler 

üçgenlerle doldurulmuştur. Diğer bir tip, ortadaki esas motifi olan sekizgenin etrafında kü-

çük sekizgenlerin gruplaşmasını gösterir. Geometrik motifler yanında, kuvvetle üsluplanmış 

bitki motifleri de geometrik düzene uymakla beraber bordürlerde ve 19. yüzyıldan sonraki 

halılarda natüralist çiçek ve yaprak motifleri görülür. 18.yüzyıl örneklerinde dolgu motifi 

olarak tekrar ortaya çıkan küçük hayvan figürleri Bergama halılarının hayvan halıları ile 

bağlantısını açıkça belli eder. 
 

16. yüzyıl, Türk halı sanatının en parlak devri olarak kabul edilmeye lâyık bir zengin-

leşme göstermektedir. 1514′ te Tebriz’in ve 1517′ de Kahire’nin Osmanlılar tarafından alın-

ması, Türk halı sanatında yeni bir teknik ve desen anlayışını sağlamıştır. Bu yeni anlayışın 

şekillendirdiği halılar, Osmanlı saray halıları adıyla tanınmaktadır. Türk sanatında birbirine 

bağlanan halı tipleri dışında kalan tek grup olmalarıyla dikkati çekerler. Bu halılar, bir ge-

lişme sonucunda değil, birden ortaya çıkmışlardır. 16. yüzyıl İran halı sanatından ilham 

alınmış sivri kıvrık hançer yaprakları, palmet şekilleri ve madalyonlar tipik bir Türk 

üslûbunda natüralist lâle, sümbül, karanfil çiçekleri ile birleştirilerek yeni bir halı deseni 

dünyası yaratılmıştır. İran halıllarının zemin dolgusu olarak görülen kıvrık dal sistemi, Os-

manlı saray halılarının zemininde daha gevşek halde esas örnek olarak kullanılmıştır. Araya 

katılan bahar çiçekli tabiattakine çok yakın bir naturalizmle verilerek örneği zenginleştirmiş-

tir. Osmanlı saray nakkaşlarının 16. yüzyıl boyunca geliştirdiği üslupları Osmanlı saray halı-

larında en olgun şekilde birleşerek, saray halısı sanatındaki üstünlüğünü de belirtmektedir. 
 

Osmanlı saray halılarının bir özelliği de, İran halılarına has madalyon düzeninin ta-

mamen Türk halılarına has bir şekilde uygulanışıdır. İran halılarında esas motif olan madal-

yon, Osmanlı saray halılarında ikinci derecede bir motif olmuştur. Esas örnek zeminin süs-

lenmesidir. Madalyon kaldırılsa bile zemin örneği değerinden kaybetmez. Sanatkârlar tara-

fından çizilen ve Türk Çiçeği adı verilen lâle, sümbül, karanfil ve gülün verilişindeki natura-

lizm ile tabiattan uzak palmet ve rozetlerle birleştirilerek, madalyonun da kullanılmasıyla 

meydana getirilen desen zenginliği ve kompozisyon sağlamlığı, Osmanlı saray üslûbundaki 

yüksek sanat duyuşunu kuvvetle ifade etmektedir. Çok zarif ve ince olan bu desenlerin yapı-

labilmesi için İran düğümü tekniği kullanılmıştır. 
 

Saray halıları masa örtüsü olarak da kullanıldığı için, buna uygun yuvarlak veya haç-

vari biçimlerde yapılanları da vardır. Avrupa saraylarına hediye olarak gönderilen bu halılar-

dan memleketimizde İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde  iki büyük halı ile, küçük 

bir seccade, Topkapı Sarayı’nda da büyükçe bir seccadeden başka örnek kalmamıştır.  
 

3.1 Desenin Tanımı 
 

Desen; dokuma ve işlemelerin yüzeyindeki çizgi, renk ve şekillerden oluşan süsleme-

ler bütünüdür. Bir dokuma deseninin hoş görünebilmesi için kullanılan renklerin birbiriyle 

uyum sağlaması gerekir. 
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Resim 3.1: 18. yy. Osmanlı Halısı 

3.2. Türk Süsleme Sanatlarında Kullanılan Motifler  
 

Türk süsleme sanatlarında kullanılan motifler, 5 gruba ayrılmıştır: 
 

 Bitkisel Motifler  

 Çiçekler ve yapraklar ( Hatailer, somut yaprak ve çiçekler ) 

 Ağaçlar ve otlar 
 

 Geometrik motifler  

 Ağlar ( Kapalı ve açık geometrik sistemler ) 

 Geçmeler 

 İnsan figürleri 

 Hayvan figürleri ( Rumiler, soyut ve sembolik motifler, kuş, ejder vb.) 
 

 Karmalar 

 Doğa unsurları ( Bulut, ay, güneş, yıldız, cami, ev vb. gibi unsurlar) 

 Çeşitli eşyalar ( İbrik, kandil, vazo vb.) 
 

Figürlü motifler içinde yer alan sembolik motifler; dokuyucunun duygu ve düşünceleri 

ile doğa güçlerini simgeleyen motiflerdir. (Kuş, hayat ağacı, el, tarak, ibrik, kandil vb.) 
 

Halı süsleme sanatında dönemlere göre yukarıdaki sınıflamalardan birçoğunun birlikte 

kullanıldığı görülmektedir. Örneğin hayvansal motiflerle bitkisel motiflerin yer aldığı kom-

pozisyonlarla, bitkisel motiflerle geometrik motiflerin birlikte kullanıldığı Türk halılarımızın 

çeşitli örnekleri bulunmaktadır. 
 

Klasik Osmanlı sanatında da rumi çok kullanılan motif türüdür. Rumi denilen filiz ve 

yaprak biçiminde üsluplaştırılmış aşırı stilize hayvan motiflerinin ortaya koyduğu dolaşık 

süslemeleri, Anadolu halkı daha çok kullanmıştır.  
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Şekil 3. 1: Türk Süsleme Sanatlarında Kullanılan Çeşitli Hayvan Figürleri ve Bunların Soyut-

lanmasıyla Ortaya Çıkan Rumiler 

 
Şekil 3. 2: Klasik Osmanlı Halılarında Görülen Desen (Uşak Halısı ) 

 

Şekil 3. 3: Klasik Osmanlı halılarında görülen desen (Uşak Halısı )  
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Şekil 3. 4: Türk süslemelerinde kullanılan bir desen 

3.3. Osmanlı Saray Halı Seccadelerinde Kullanılan Desenler  
 

XVI. yüzyıl ortasından itibaren saray için lüks olarak Osmanlı saray halıları grubun-

dan seccadeler yapılmıştır. Kıvrak kontürlü mihrapların içi bazen boş, bazen çiçeklerle dolu-

dur. Bunlar saray halıları grubunun en başarılı kompozisyonlarıdır. 
 

Düz yeşil mihrap zeminli bir seccade Türk ve İslam Eserleri Müze’sinde korumaya 

alınmıştır. Seccadede geniş dikdörtgen bordür içinde natüralist çiçek ve yapraklardan oluşan 

bir kompozisyon bulunmaktadır. 
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Resim 3. 2: Osmanlı saray halı seccadesi 

XVII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da seccadeler geniş ölçüde ortaya çıkarak halıların 

en önemli bir grubu haline gelmişlerdir. Bunların en eski örneklerinin ne zaman meydana 

çıktığı ve mihrap motifinin ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olarak bilinemiyor. Eski 

seccadeler ortadan kaybolmuştur.  

 

XVII. yüzyıldan itibaren saray halılarına dayanan saf seccadeler, çeşitli örnekler ha-

linde bol miktarda yapılmıştır. Natüralist çiçek ve yaprak dekoru bütün Osmanlı sanatında 

görüldüğü gibi bu seccadelere de hâkim olmuştur. Erik çiçekleri, lale, karanfil, gül ve süm-

büllerle hazırlanmış seccadeler çiçekli bir bahçede namaz kılıyormuş hissini vermektedir.  

 

XVII. yüzyılın sonuna doğru gittikçe zenginleşen ve çeşitleri artan seccadeler arasında 

Gördes seccadeleri de bulunmaktadır. Gördes seccadeleri kıvrak kontürlü mihrap şekilleri ve 

iki tarafta görünen dekoratif sütuncukları ile özellikle dikkati çeker. Bu seccadelerin çubuklu 

ve ibrikli diye anılan cinsleri de vardır. Mihrap zemini lacivert, kırmızı, mavi veya yeşil olur. 

Lacivert zeminli olanlar çok değerlidir. 
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Resim 3.3: Osmanlı saray halısı 

Gördes seccadeleri Osmanlı saray halıları cinsinde yapılmış olan seccadelerle en fazla 

yakınlık gösteren gruptur. Bu seccadelerin çok zengin ve değişik çeşitleri vardır.  

 

Resim 3.4: Gördes halı seccadesinde kandil motifi 

XVII. yüzyıldan itibaren günümüze bol miktarda kalmış olan seccadelerde kandilden 

başka ibrik ve yaprak motifleri de görülür. Yan yana dizilmiş mihrap şekilleriyle çok uzun, 

saf seccadeleri de vardır. Bunlarda bazen ayak yerleri işaret edilmiştir.  
 

Gördes’ e yakın olduğu için Kula seccadeleriyle bunlar arasında benzerlikler görülür. 

Kula seccadelerinde mihrap nişi daha sadedir, üçgen şeklinde düz veya basamaklı olur. Mih-

rap nişinin üstünde yatık bir dikdörtgen ( kitabelik) uzanır. Bordürler çeşitli ince şeritlerle 

doldurulmuştur. Kula seccadelerinin renkleri Gördes’ ten daha mattır. Bunlarda sarı, mavi, 
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kırmızı renkler çok kullanılmıştır. Bordür sahası geniş olanları da vardır. Kula seccadelerinin 

en göze çarpan şekilleri mihrap zemini manzara motifleriyle doldurulmuş olanlardır. 
 

Parlak renkli Lâdik seccadelerinde mihrabın alt veya üst tarafında sıralanan uzun bir 

sap halindeki çiçek veya ağaç motifleri karakteristiktir. Bunlarda kırmızı ve koyu mavi par-

lak renkler çok görülür.  
 

Milâs seccadelerinde zemin koyu şeftali kırmızısı, bordürler sarı ve yeşildir. Zemin 

mihrabın üst kısmında bir baklava teşkil etmektedir. Milâs seccadeleri, Gördes seccadeleri-

nin şekillerini Bergama tesiriyle birlikte devam ettirirler. Milâs seccadelerinin belirgin bir 

özelliği, bordür şeritlerinde görülen parlak sarı renktir.  
 

Kırşehir seccadelerinde iki veya üç çeşit kırmızı karakteristiktir. İki çizgili mihrabıyla 

bu seccadeler oldukça tanınmıştır. Marpuçlu cinsleri de vardır. Esas renkleri kırmızı, yeşil ve 

kremdir.  
 

Kırşehir'in kazası Mucur seccadeleri ile Bergama ve diğer cins seccadeler yukarıda 

görülen tiplerin az çok değişmiş çeşitlerini gösterirler.  
 

3.4. Osmanlı Saray Halısı Örnekleri  

  

Resim 3. 5: Osmanlı seccade halısı          Resim 3. 6: Osmanlı seccade halısı 
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Resim 3.7: Osmanlı seccade halısı                      Resim 3.8: Osmanlı duvar halısı 

  

Resim 3.9: Osmanlı taban halısı                      Resim 3.10: Osmanlı taban halısı 
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Resim 3.11: Osmanlı duvar halısı                        Resim 3.12: Osmanlı duvar halısı 

 

Resim 3.13: Osmanlı duvar halısı 

 

Resim 3.14: Osmanlı taban halısı    
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Resim 3.15: Osmanlı duvar halısı 

3.5. Osmanlı Saray Halısı Desenleri 

 

Desen 3.1: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.2: Osmanlı saray halısı deseni 

 

Desen 3.3: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.4: Osmanlı saray halısı deseni 

 

Desen 3.5: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.6: Osmanlı saray halısı deseni 

    

Desen 3.7: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.8: Osmanlı saray halısı deseni  

 

Desen 3.9: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.10: Osmanlı saray halısı deseni 

 

Desen 3.11: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.12: Osmanlı saray halısı deseni  

 

Desen 3.13: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.14: Osmanlı saray halısı deseni  

 

Desen 3.15: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.16: Osmanlı saray halısı deseni 

 

Desen 3.17: Osmanlı saray halısı deseni 
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Desen 3.18: Osmanlı saray halısı deseni  

 

Desen 3.19: Osmanlı saray halısı deseni  
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Desen 3.20: Osmanlı saray halısı deseni 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki çiti örme tekniği uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 Ortamınızın aydınlık ve düzenli ol   ması 

önem veriniz. 

 Çizim masası veya ışıklı masa, 

kalem, kareli kâğıt, parşömen 

kâğıdı hazırlayınız. 

 Malzemeleri eksiksiz hazırlamaya dikkat 

ediniz. 

 Halılarda kullanılan hatai çiçekle-

rini ve yaprak motiflerini inceleyi-

niz.  

 

Şekil 3. 5: Klasik halılarda kullanılan hatai 

çiçek örnekleri 

 Halılarda kullanılan hatai çiçekle-

rini ve yaprak motiflerini inceleyi-

niz.  

 

Şekil 3. 6: Klasik halılarda kullanılan hatai 

çiçek ve yaprak örnekleri 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Halılarda kullanılan hatai çiçekle-

rini ve yaprak motiflerini inceleyi-

niz.  

 

Şekil 3. 7: Klasik halılarda kullanılan hatai 

çiçek yaprak örnekleri 

 Halılarda kullanılan hatai çiçekle-

rini ve yaprak motiflerini inceleyi-

niz.  

 

Şekil 3. 8: Klasik halılarda kullanılan hatai 

çiçek yaprak örnekleri 

 Halılarda kullanılan yaprak motif-

lerini inceleyiniz.  

 

Şekil 3. 9: Klasik halılarda kullanılan hatai 

çiçek ve yaprak örnekleri 
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 Halı deseninizi seçiniz. 

 Renklerini inceleyiniz. 

 

Resim 3. 16: Osmanlı saray halısı deseni 

 Parşömen kâğıdınızı keserek hazır-

layınız. 
 Halı motifinizin ebatlarını belirleyi-

niz.(14 x18 cm.) 

 Aydınger kâğıdınızı, A4 kâğıdı 

boyutunda keserek hazırlayınız. 

 Halı deseninizin ölçülerini belirleyiniz.( 

14cm. x 18cm.) 

 Aydınger kâğıdınıza, seçtiğiniz 

deseni uygun şekilde çiziniz.  

Desen 3.21: Osmanlı saray halısı çizimi ( halı 

ortası ) 

 Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalemle yapınız. 

 

Desen 3.22: Osmanlı saray halısı deseninin 

çizimi ( halı ortası ) 
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 Aydınger kâğıdınızdaki deseninizi 

renklendiriniz. 
 Kuru boya kalemleriyle renklen-

dirmede, dokumada kullanılacak 

renkleri seçiniz. 

 

Desen 3.20: Osmanlı saray halısı çizimi renk-

lendirme 

 Parşömen kâğıdınıza desenizi çizi-

niz. 

 

Desen 3.23: Parşömen kâğıdına çizilmesi 

 Deseni milimetrik üzerine yerleşti-

riniz çiziniz. 
 Karelerine dikkat ediniz. 

 Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz halı 

desenini uygun şekilde geçiriniz. 

 

Desen 3.24: Halı deseninin kareli kâğıdına 

çizilmesi 
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 Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalemle yapınız. 

 

Desen 3.25: Deseni dokumaya hazırlanması 

 Kareli kâğıdındaki deseninizi, halı 

dokuma tekniğine uygun olarak 

hazırlayınız. 

 

Şekil 3.26: Halı deseninin kareli kâğıdında 

halı dokuma tekniğine uygun hazırlanması 

 Dokumaya uygun hazırlanan dese-

ni renklendiriniz. 
 Dokumaya uygun renklendiriniz. 

 Desenin kullanışlı olması için 

mukavva yapıştırınız. 
 Deseni kırıştırmadan yapıştırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Osmanlı devrinde hayvan motifli halılarının yanı sıra geometrik dolgulu bölümler 

gösteren halıların da yapılmakta olduğu, tablolardaki halı tasvirlerinden anlaşılmakta-

dır. 
 

2. (   ) 20.yüzyıl ortalarında hayvan motifli halılarının yerini almaya başlar ve yüzyıl 

sonunda hayvan motifli halıları tamamen kaybolarak geometrik motifli halılar hakim 

olur.  
 

3. (   ) Madalyon şekli Türk halılarında ilk defa 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.    
 

4. (   ) Osmanlı saray halılarında madalyonların içi ve halının zemini bitkisel süslemeler 

ve insan hayvan figürlü kompozisyonlarla doldurulmuştur. 
 

5. (   ) 18. yüzyıl, Türk halı sanatının en parlak devri olarak kabul edilmeye lâyık bir 

zenginleşme göstermektedir. 
 

6. (   ) Saray halıları masa örtüsü olarak da kullanıldığı için, buna uygun yuvarlak veya 

haçvari biçimlerde yapılanları da vardır.    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Osmanlı saray halılarında altın ve gümüş iplikle dokuma ve işleme hiç kullanıl-

mamıştır. 
 

2. (   ) İran halılarının zemin dolgusu olarak görülen kıvrak dal sistemi, Osmanlı saray 

halılarının zemininde daha gevşek halde esas motif olarak kullanılmamıştır. 
 

3. (   ) Saray halıları ipek görünümünde ince halılardır.    
 

4. (   ) Bu dönemde halılar, Osmanlı saray üslubunu oluşturan saray nakkaşlarının çiz-

dikleri desenlere göre dokunmamıştır.    
 

5. (   ) Anadolu halı ve kilimlerinde renkler çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından 

ya da tohumlarından çıkarılmaktadır. 
 

6. (   ) Mavi hint bitkilerinden elde edilmektedir. 
 

7. (   ) Osmanlı halıları kolayca renk tutan, çok yumuşak ipek gibi bir yünden yapılmıştır. 

Bu cins yün İran da bulunuyordu. 
 

8. (   ) Osmanlı halı seccadesinin kırmızı zemini üzerinde yer alan kompozisyonda mavi, 

kırmızı, yeşil ve sarı tonları ile motifler uygulanmış, siyah renkle de desenin hatları 

belirlenmiştir. 
 

9. (   ) Madalyon şekli Türk halılarında ilk defa 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. 
 

10. (   ) Holbein halılarının III. ve IV. tiplerinden gelişen Bergama halılarında geometrik 

desenler ve kuvvetle üsluplanarak geometrik şemaya uydurulmuş bitki motifleri görü-

lür. 
 

11. (   ) Desen dokuma ve işlemelerin yüzeyindeki çizgi, renk ve şekillerden oluşan süs-

lemeler bütünüdür. 
 

12. (   ) Figürlü motifler içinde yer alan sembolik motifler, dokuyucunun duygu ve düşün-

celeri ile doğa güçlerini simgeleyen motiflerdir. 
 

13. (   ) Klasik Osmanlı sanatında da hatai çok kullanılan motif türüdür. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 
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