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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

 

DAL/ MESLEK  

 
El Dokuma - Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Selçuklu Halı Desenleri 

 

MODÜLÜN TANIMI 

 
Türk halı sanatı içinde yer alan Selçuklu halı desenleri ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazanıldığı öğrenme materyalidir. 
SÜRE  40/24  

ÖN KOŞUL Basit kirkitli dokumada desen modülünü başarmış olmak 

 

YETERLİK  
 

Selçuklu halısı deseni çizmek 

 

 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile uygun ortam ve araç – gereç hazırlandığında 

Selçuklu halı desenlerinin çizimini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

 

Gerekli ortam sağlandığında; 

 Selçuklu halısının tarihi ve günümüzdeki yeri ile ilgili 

bilgi sahibi olabileceksiniz 

 Selçuklu halısının renk özelliklerini 

öğrenebileceksiniz. 

 Selçuklu halısının özelliklerine göre desen 

çizebileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Aydınlık ortam 

Donanım: Atölye, çizim masası, ışıklı masa, 2B 0,5 kalem, 

silgi, renkli kalemler, kareli kâğıt, parşömen kâğıdı, cetvel. 

 

 

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.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Türk halı sanatı içerisinde yer alan Selçuklu halı desenlerinin çizimini yapabilmek için 

Selçuklular dönemindeki halıların tarih içerisindeki yerini ve önemini kavramak gerekir. 

 

Asırlar boyu çok geniş bir alana yayılmış olan Türkler, 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 

çadırlarını keçeler, dokumalar ve halılarla süsledikleri anlaşılmaktadır. 

 

Türk düğümü tekniği ile yapılmış halılar, ilk kez Anadolu Selçukluların başkenti 

Konya'da bulunmuş ve Konya, Anadolu halıcılığının merkezi olmuştur. Kayseri, Sivas, 

Aksaray gibi şehirlerde kurulan halı tezgâhlarında o devrin en güzel halıları dokunmuştur. 

Selçuklu devri halılarından günümüze ulaşabilenlerin sayısı çok azdır. 

 

Sonuç olarak Selçuklu halı deseni çizme modülünü başarı ile tamamladığınızda, sizler 

de özgün tasarım ve uygulamalarınızla Türk halı sanatına farklı yorumlar getirebileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; 

Selçuklu halılarını tanıyarak, tekniğe uygun olarak Selçuklu halısını araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Türk halı sanatında ve Selçuklu halılarında kullanılan dokuma tekniğini 

inceleyiniz. 

 İnceleme sonuçlarını sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. SELÇUKLU HALI 
1.1. Halının Tanımı ve Tarihçesi 

 

Türkler, farklı toplum ve medeniyetlerle olan sanat ve kültür ilişkilerinden dolayı, 

zengin bir kültür hazinesine sahip olmuşlardır. Bu kültür ve sanat hazinelerinden birisi de 

Türk halı sanatıdır. 

 

Çözgü ( arış) ipliklerinin üstüne ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılıp 

aralarından birkaç sıra atkı (argaç ) ipliği geçirilerek sıkıştırılan, aynı yükseklikte yer yer 

farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş havlı yüzü olan dokumalara halı 

denmektedir. 

                  

       Resim 1. 1: Halı dokuma                              Resim 1. 2: Türk düğümü tekniği ile halı dokuma 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

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

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

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

bölgelerde ortaya çıkmış; gelişimini Türklerle sürdürmüş ve tüm İslam dünyasına Türkler 

tarafından tanıtılmıştır.  

 

Düğümlü halıların çok uzun bir geçmişi vardır. Bu tekniğin bulunuşu, göçebe bir 

kavmin daha kalın ve ısıtıcı bir zemin bulmak arzusu gibi pratik bir nedene dayanmaktadır. 

Buluntular, düğümlü halının ilk kullanıldığı yerin Orta Asya olduğunu göstermektedir. 

Büyük sanat değeri kazanacak olan bu dokuma biçimi, Türklerin bulunduğu bölgede ortaya 

çıkmıştır.  

 

Altayların eteğinde, Pazırık kurganlarının birinde bulunmuş olan halı, konunun 

uzmanlarını çelişik düşüncelere yöneltecek teknik ve dekoratif özelliklere sahiptir. Bu 

halının Türk düğümü tekniği (Gördes düğümü) ile yapılmış olması, Türk halı sanatının 

geleneksel tekniğinin çok eski bir geçmişe dayandığını göstermektedir. 

 

 
Resim 1. 3: Türk ( Gördes )düğümü 

 

Türk düğümlü halılar, ilk kez Anadolu Selçukluların başkenti Konya'da bulunmuş ve 

Konya, Anadolu Türk halıcılığının merkezi olmuştur. Kayseri, Sivas, Aksaray gibi şehirlerde 

kurulan halı tezgâhlarında o devrin en güzel halıları dokunmuştur. Selçuklu devri 

halılarından günümüze ulaşabilenlerin sayısı çok azdır. 

 

Anadolu'da Türk halı sanatı, 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar düzenli ve sürekli bir 

gelişme göstermiş, her gelişmede ise yeni yeni halı tipleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişme 

zincirinin ilk büyük halkası ise Anadolu Selçuklu dönemi halıları olmuştur. 

 

Konya Alaeddin Camii'nde bulunmuş olan halılardan üçü büyük boyda ve bütün, beşi 

parça halinde sekiz Selçuklu halısından ibaret bir koleksiyon halen bugün İstanbul Türk ve 

İslam Eserleri Müzesi'ndedir. Çok yıpranmış halde zamanımıza kadar gelebilen bu halılar, 

daha sonraki halı sanatının asıl temeli olmuş, Orta Asya'da bulunan parçalar, halı sanatının 

gelişmesinde hiçbir rol oynamamıştır.  

Bundan başka Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nde bulunan üç halının ikisi Konya 

Müzesi'nde, uzun zamandan beri kayıp olarak bilinen bir tanesi de İngiltere’de bir 

koleksiyondadır. 
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Ayrıca Mısır'da (Fustat) bulunan 100'e yakın parça içinde yedi tanesi, Selçuklu halısı 

olarak belirlenmiştir. Bunlar bugün İsveç müzelerindedir. 

Türk halı sanatının ilk parlak dönemini tanıtan bu 18 halı, zeminde sonsuz biçimde 

sıralanan çeşitli geometrik ve stilize bitkisel motifler, olgun renkler ve belirleyici özellikleri 

olan iri kûfi yazılı kenar şeritleriyle büyük bir yaratıcı gücü yansıtırlar. Kaynaklarda 

hayranlıkla söz edilmeleri ve dışarıya ihraçları da üstünlüklerinin bir başka kanıtıdır. 

Resim 1.4’ü ve 1.5’i inceleyiniz. 

 

 

Resim 1. 4: Selçuklu halısı 

 

 

Resim 1. 5: Selçuklu halısı ( yakın detay ) 
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Selçuklu halılarından sonra Türk halılarının ikinci parlak devri XVI. yüzyılda Uşak ve 

çevresinde yapılan halılarla başlar. Bunlar Anadolu halılarının en önemli grubunu 

oluştururlar. Bazen çok büyük ölçüde ve zengin desenli olurlar. Çok zengin çeşitleri olan 

Uşak halılarının iki ana tipi madalyonlu Uşak halıları ile yıldızlı Uşak halılarıdır. 

Madalyonlu Uşak halılarında örnek, ortada büyük bir madalyonla kenarlarda parça 

madalyonlardan veya madalyonların çeşitli şekilde sıralanmasından meydana gelir. Halının 

ortası daima tam bir madalyonla belirtilmiştir.  

 

Günümüzde Yıldızlı Uşak halılarının zemininde Selçuklu halılarında olduğu gibi koyu 

renkli yıldız motifleri görülür. Madalyonlar yıldız haline gelmiştir ve bunlarda orta 

belirtilmez. Bu iki tipten madalyonlu Uşak halıları, on metre uzunluğa kadar; Yıldızlı Uşak 

halıları ise orta büyüklükte yapılmaktadır.(Resim 1.6’yı inceleyiniz.) 

 

 

Resim 1. 6:Yıldızlı uşak halısı 

 

Uşak halılarının en eski örnekleri XVI. yüzyıl ortasına kadar görünür. Kuşlu halılar 

adı ile tanınan Uşak halıları, örneği meydana getiren şekillerin ilk bakışta kuşu andırması 

yüzünden bu ismi almıştır. Resim 1.7’deki kuşlu Uşak halısını incelediğinizde,  birbiri ile 

karşılaşan iki yaprak motifi arasındaki zemin renginin değişmesinden oluşan yanıltıcı bir 

görünüştür.  
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Resim 1. 7:  Kuşlu uşak halısı  

XVI. yüzyılda Uşak halılarının parlak devri devam eder. XVI. yüzyılda bir gerileme 

başlar, bazı gruplar kaybolur, büyük gruplarda bozulma görülür. Sonraki devirlerde Bergama 

halıları, kûfi bordürlerden başka Selçuklu halılarından diğer birçok motifleri de devam 

ettirmişlerdir.  

 

1.2. Selçuklu Halılarının Sınıflandırılması 

 
 Dokuma tekniklerine göre sınıflandırma 

 Makine dokusu halılar 

 El dokusu halılar 

o Düğüm şekline göre ( Kapalı düğüm: Türk- Gördes, Açık düğüm: 

İran-Sine ) 

o Kullanılan hammaddeye göre ( Doğal boyalı halılar- Yöresel,  

Sanayi ipliği ve sanayi boyalı halılar- Ticari) 

 
 Kalitelerine göre sınıflandırma 

 Kaba: Metrekarede 100.000 düğüme kadar 

 Orta: Metrekarede 100 – 200.000 düğüm arası 

 İnce: Metrekarede 200 – 600.000 düğüm arası 

 Çok ince: Metrekarede 600.000 düğümden çok 

 

 Ebatlarına göre sınıflandırma 

 20 x 20 cm (Minyatür) 

 40 x 40 cm 40 x 50 cm ( Paspas ) 

 40 x 75 – 90 cm.( Yastık, minder ) 

 60 x 90, 80 x 120 cm ( Küçük seccade ) 

 100 x 150, 120 x 180 cm ( Seccade ) 

 120 x 180, 150 x 225 cm arası (  Büyük seccade, Karyola, Divan) 

 150 x 225, 150 x 250 ve 200 x 300 cm arası ( Kelle, Küçük taban ) 
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 200 x 300 cm ( Taban ) 

 250 x 300 – 400 – 500 cm ( Büyük taban halısı ) 

 Özel Sipariş Halılar 

 Yolluk 

 

 Desen karakterlerine göre sınıflandırma 

 Desensiz düz halılar 

 Desenli halılar 

o Köşe göbek tarzı halılar, 

o Mihraplı halılar, 

o Rapor tekrarlı halılar, 

o Serbest kompozisyon ( modern, tablo, portre, vb. ) 

 

 Motif karakterlerine göre sınıflandırma 

 Geometrik motifli halılar ( üçgen, beşgen, altıgen vb. ) 

 Hayvansal motifli halılar ( kuş, kartal, ejder vb. )  

 Bitkisel motifli halılar ( çiçek, yaprak ) 

 Karışık motifli halılar ( geometrik, hayvansal, bitkisel ) 

 Diğer halılar ( modern, çağdaş formlar ) 

 

1.3. Selçuklu Halı Özellikleri 

 
Selçuklu halılarının başlıca süsleme öğelerini, bitkisel kökenli geometrik biçimler ve 

kûfi yazıdan geliştirilmiş bordürlerin çerçevelediği kompozisyonlar oluşturmaktadır. Kûfi 

yazıdaki sivri uç ve kanca benzeri kıvrıntıları olan bezemeler, bordür süslemelerinin ayrıca 

belirgin özelliğini de göstermektedir. 
 

Selçuklu halılarındaki bir diğer farklı özellik de Gördes ( Türk ) düğümünün 

kullanılmış olması ve metrekaresinde 84 000 düğüm bulunmasıdır. Atkıları al ( kırmızı ) ve 

çözgüsü ak ( beyaz ) renkte sert yün ipliğindendir. İplikler doğal olarak hazırlanan boyalarla 

boyanmıştır.  

 

Selçuklu halılarının başka bir tipik özelliği, zeminin uzun altıgenlere ya da küçük 

karelere bölünerek içlerine geometrik biçimler, stilize hayvan motifleri vb. yerleştirilmesidir. 

 

Bunlardan kare içine yerleştirilmiş geometrik motifli halıların, Selçuklu halıları ile 

XVI. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen klasik Osmanlı halıları arasında bir köprü görevi 

gördüğü öne sürülmektedir. Resim 1.8’i ve1.9’u inceleyiniz. 
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Resim 1. 8: Selçuklu halılarında kullanılan kûfi bordür 

 

    

Resim 1. 9: Selçuklu halılarında kullanılan kûfi bordürlü seccade 

 

1.4. Selçuklu Halılarının Ülkemizdeki Yeri Önemi 

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

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

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

bölgelerde ortaya çıkmış; gelişimini Türklerle sürdürmüş ve tüm İslam dünyasına Türkler 

tarafından tanıtılmıştır. 



 

 10 

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

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

gelişmesinin en büyük dayanağı olmuştur. 

 

Selçuklu halılarının, daha sonraki Uşak halıları ile olan teknik ve motif 

benzerliklerinden dolayı Uşak bölgesinde yapılmış oldukları kabul edilir. Geometrik 

biçimler ve özellikle kûfi yazıdan geliştirilmiş kenar şeritleri ile bugün bu halılar, Selçuklu 

geleneğini yaşatmaktadır. 

 

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

sağlam teknik ve zengin motiflerle bir süre karşı koymuş; gelişimini halk sanatının yalın ama 

sevimli üslubu içinde 19. yüzyılda da sürdürmüştür. 

 

1.5. Selçuklu Halılarının Dünyadaki Yeri Önemi 

 
XIII. yüzyılda Marco Polo ve XIV. yüzyılda İbni Batuta Anadolu’yu gezmiş, 

eserlerinde Anadolu halılarını övmüş ve çeşitli ülkelere ihraç edildiklerini belirtmişlerdir. 

Selçuklu halılarının Konya, Kayseri, Aksaray ve Sivas yörelerinde dokunduğu tahmin 

edilmektedir. 

 

 XVI. yüzyıl sonlarında Selçuklu halılarının devamı olan Uşak halılarının şöhreti 

bütün Avrupa'ya yayılmış ve Avrupa'nın asil aileleri, üzerinde kendi armaları bulunan Uşak 

halılarını sipariş etmişler ve armalı Uşak halılarından örnekler günümüze kadar gelmiştir.  

 

Selçuklu halılarının bordürlerinde olduğu gibi zemin örneğinde de renk ve desen 

bakımından ilgi çekici ayrımlar, günümüzde bu halıların başarısını ve zenginliğini 

artırmaktadır. Selçuklu halılarının devamı olan Anadolu'daki Uşak bölgesi tezgâhlarında, 

zamanının en güzel halıları dokunarak çok sayıda Batı Avrupa ülkelerine ihraç edildiği, çok 

tutulup sevildiği ve taklitlerinin yapıldığı açıkça belli olmaktadır.     

 

1.6. Selçuklu Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları 

 
Halıcılık, Anadolu’ya Selçuk Türkleri ile girmiş, Osmanlılar Dönemi’nde gelişmesini 

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

Osmanlı Saray halıları dokunmuştur. 

 

Son yıllarda ise özel sektörün devreye girmesiyle Hereke halıcılığında önemli bir 

atılım olmuştur. Desinatörlerin, geleneksel Anadolu halı desenlerinden esinlenerek meydana 

getirdikleri yeni kompozisyonlarla da dış pazarlara da girilmiştir. 

 

Bugün, Sümerbank'a geçmiş olan bu tesislerde hâlâ çok kaliteli halılar yapılmaktadır. 

Bunun dışında bugün bütün 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, Çanakkale, Balıkesir ) ve Doğu Anadolu'da bu geleneksel sanatımızın 

yaşatılması yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 

 Selçuklu halılarını incelemek için 

kaynak taraması yapınız. 

 Kütüphaneye gidiniz. 

 İnternet’ten Selçuklu halılarını 

araştırınız. 

 Fotokopi çektiriniz. 

 Çevrenizde bulunan müzelerde 

araştırma yapınız. 

 Dijital fotoğraf makinesini yanınızda 

bulundurunuz. 

 Selçuklu halılarında kullanılan 

motifleri inceleyiniz. 

 Kitaplardan ve ansiklopedilerden 

Selçuklu halı ve kilimlerinde 

kullanılan motiflerle ilgili bilgi 

toplayınız. 

 Selçuklu halılarında kullanılan 

motiflerin resimlerini ve 

bilgilerini toplayınız. 

 Resimlerin renkli çıktısını almanız 

önemlidir. 

 Çalışmalarınızı resim dosyasına 

yerleştiriniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(  ) Türk halı sanatında Selçuklu dönemi halıları olarak XIII. yüzyıl kabul 

edilmiştir. 

     

2. ( ) Türk halı sanatında çeşitli geometrik ve stilize bitkisel motifler, olgun renkler 

ve belirleyici özellikleri olan iri kûfi yazılı kenar şeritlerinin görüldüğü halılara 

Selçuklu halıları adı verilir.  

    

   

3. (  )  Selçuklu halılarında İran düğümü (Sine düğümü) kullanılmıştır.  

  

4. ( )  Anadolu Selçukluların başkenti Konya'dır ve Anadolu Türk halıcılığının 

merkezi olmuştur. 

   

5. (  )  Kalitelerine göre halıların sınıflandırılmasında metrekarede atılan düğüm 

sayısı dikkate alınmaz. 

   

6. (  ) Selçuklu halılarının bir özelliği de atkıları al ( kırmızı ) ve çözgüsü ak ( beyaz 

) renkte sert yün ipliğindendir. İplikler doğal olarak hazırlanan boyalarla 

boyanmıştır.  

  

  

7. (  )  Türk halı sanatında kullanılan motifler; figürlü, geometrik, bitkisel motifler ve 

yazıdır.  

   

8. ( )  Selçuklu halılarının tipik özelliği, zeminin uzun altıgenlere ya da küçük 

karelere bölünmemesidir. 

   

9. ( )  Selçuklu halılarının, daha sonraki Uşak halıları ile olan teknik ve motif 

benzerliklerinden dolayı, Uşak bölgesinde yapılmış oldukları kabul edilir. 

   

10. ( ) Yünlü, ipekli, simli halı ve seccadeler dokuyan Hereke tezgâhları, bugün yeni 

bir anlayış ve teknikle geleneğini devam ettirmekte, dış piyasalarda önemli pazarlar 

bulmaktadır.  

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, 

tekniğe uygun olarak Selçuklu halısının renklerini öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

  
Selçuklu halılarının renklerini belirlemeye başlamadan önce; 

 

 Doğadaki çiçek, yaprak ve ağaçları gözlemleyiniz. 

 Türk süsleme sanatlarında, Selçuklular döneminde yapılan halıların 

desenlerinde kullanılan motiflerin renklerini inceleyiniz. 

 Dokumalar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyip Selçuklu dönemi 

halılarının resim ve çizimlerinin bulunduğu bir dosya hazırlayınız. 

 

2. SELÇUKLU HALISININ RENK 

ÖZELLİKLERİ 
2.1. Halıda Kullanılan Renkler 

 
Türklerde doğal boyanın uygulanması, dokuma sanatının başlaması ile beraber 

süreklilik göstermektedir. Doğal boya uygulamasının başlangıcı M.Ö. Çin ve Orta 

Asya’dadır. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait renklendirme yöntem ve bilgileri 

arşiv kayıtlarında görülebilir. 

 

Anadolu halk sanatımızda doğal boya uygulamaları, bölgesel özellikleri ile 

güncelliğini korumaktadır. Anadolu kadını dokuduğu halı ve kilimlerin boyalarını da kendi 

hazırlar. Çeşitli bitki ve böcek kabuklarından yararlanarak “doğal boya” dediğimiz boyayı 

elde ederek renklendirdiği yün, ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini yüzyıllar boyu 

korumaktadır. 

 

Halı ve kilim dokumada kullanılan iplikler, XIX. Yüzyılın sonuna kadar doğal 

boyalarla 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, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yeşil, yabani naneden,  

 Siyah sumak ve kurumdan, 

 Mavi hint bitkilerinden elde edilmektedir. 

 

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

yeşil, kırmızı, mavi, lacivert ve turuncu en çok kullanılan renklerdir. Resim 2.1’i inceleyiniz.  

 

 
Resim 2. 1: İpliklerin boyanması 

 

2.2. Selçuklu Halısında Kullanılan Renkler 

 
Selçuklu halılarında kullanılan yünlü, pamuklu ipliklerin renklendirilmesinde 

genellikle bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır.    

 

Konya Selçuklu halıları genellikle 5-6 metre uzunluğa varan, 15 m2 civarında büyük 

taban halıları oldukları anlaşılmaktadır. Renk ve kompozisyon bakımından da bu halılar 

ahenkli ve zengin bir gelişme göstermektedir. Bu durum, Anadolu Selçuklularının halı 

sanatını da beraberinde getirdiklerini anlaşılmaktadır. 

 

Selçuklu halılarının renkleri genellikle koyu mavi ve koyu kırmızı olup üzerlerindeki 

motifler açık mavi ve açık kırmızı renktedir. Koyu ve açık sarı renkler ile bazen açık yeşil bir 

renk de görülür. Renk sayısı pek fazla olmamakla beraber aynı rengin çeşitli tonlarıyla 

dinlendirici bir görünüm kazandırılmıştır.  

 

Selçuklular döneminden günümüze dek kalan en eski halı parçalarının renkleri canlı 

ve parlaktır. Resim 2.2’de halı üzerinde açık sarı, koyu mavi, beyaz, kırmızı, siyah ve açık 

kahverengi görülmektedir.  
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Resim 2. 2: Selçuklu halısı 

 

Resim 2. 3’de görülen Selçuklu halısında altta ve üstte yer alan bordürde sarı renkle 

beraber kahverengi kullanılmış, halının ortasındaki bordürde ise kırmızı tonları ile siyah renk 

uygulanmıştır.  

 

 

Resim 2.3: Selçuklu halısı 

Resim 2.4’de ise Selçuklu halısının ortasında yer alan kompozisyonda, Koyu 

kahverengi üzerine mavi renkle yıldızlar, üstteki bordürde ise açık sarı ve kırmızı renk 

görülmektedir. 
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Resim 2. 4: Yıldızlı selçuklu halısı 

 

Resim 2,5’de yer alan Selçuklu halısının ortasında yer alan kompozisyonda açık sarı 

rengin üzerine kırmızı ile sekizgen yıldızlar, kırmızı zeminden oluşan bordürde ise üzerine 

açık sarı renkle geometrik biçimlerle halı dokunmuştur. Ayrıca ince bordürlerde yeşil ve açık 

kırmızı renk görülmektedir. 

 

 
Resim 2. 5. Selçuklu halısı 
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Resim 2. 6’da yer alan Selçuklu halısının ortasında yer alan kompozisyonda koyu 

kahverengi üzerine açık kahverengi ile geometrik süsleme görülmektedir. Desenin ortasında 

ise beyaz renk kullanılmıştır. 

 
Resim 2. 6: Selçuklu halısı ortası 

 
Resim 2.7’de yer alan Selçuklular döneminden günümüze kadar gelebilen halı seccade 

örneğinde açık sarı zemin üzerine yeşil renkle çiçekler ve çiçeklerin ortasında ve etrafında 

siyah renk görülmektedir. Ayrıca açık sarı renkli bordürün dışında ise siyah renk 

kullanılmıştır.  

 
Resim 2. 7: Selçuklu halı seccadesi 

 Yukarıda verilen Selçuklu dönemi halı örneklerinden de görüldüğü gibi geometrik 

biçimlerin en çok kırmızı, yeşil, beyaz, mavi renklerde olduğu ve kontör olarak da siyah renk 

kullanıldığı belirlenmiştir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda desen hazırlama işlemini uygulayınız. 

 

İŞLEM 

BASAMAKLARI 

 

ÖNERİLER 
 Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 
 Çalışmaya başlamadan önce iş 

önlüğünüzü giyiniz. 

 Atölye ortamınızı 

hazırlayınız.( Çizim 

masası veya ışıklı 

masanızı)  

 Ortamınızın aydınlık ve temiz olması 

önemlidir.  

 Selçuklu halılarında 

kullanılan desenlerdeki 

renkleri inceleyiniz. 

  Renk özelliklerini araştırınız 

 Selçuklu halılarında 

kullanılan motifleri 

renklendirmek için araç ve 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Parşömen kâğıdı, 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalem, kuru boya kalemleri, silgi ve 

cetvelinizi hazırlayınız. 

 Selçuklu halı desenini ve 

renklerini inceleyiniz.  

 

 

Resim 2. 8:  Selçuklu halı deseni 

 Selçuklu halı desenini 

belirlediğiniz ölçülerde 

hazırlayınız. 

 

Resim 2. 9:  Selçuklu halı deseni 

 

 Halı deseninizi ölçünüz 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Parşömen kâğıdınızı, A4 

kâğıdı boyutunda keserek 

hazırlayınız. 

  

 Parşömen kâğıdınıza, 

seçtiğiniz deseni uygun 

şekilde çiziniz.  

 

 
Şekil.2. 1. Selçuklu halısı deseninin çizimi ( Kûfi 

bordür ) 

 Düzgün olarak motifinizi çiziniz. 

 Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu 

kurşun kalemle yapınız. 

 Deseni temiz çalışmaya özen gösteriniz. 

 Halı dokumada 

kullanacağınız renklerle 

deseninizi boyayınız. 

 

Şekil.2. 2. Selçuklu halısı desenini renklendirme 

 Parşömen kâğıdınızdaki 

deseninizi renklendiriniz. 

 

Şekil.2. 3. Osmanlı saray halı çizimi renklendirme 

 Desenlerinizin kırışmaması 

için, fon kartonuna 

yapıştırınız. 

 Çalışmalarınızı resim dosyasına 

yerleştiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

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

süreklilik göstermektedir. 

 

2.(   ) Çeşitli bitki ve böcekkabuklarından yararlanarak “doğal boya “ dediğimiz 

boyayı elde ederek renklendirdiği yün, ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini yüzyıllar 

boyu korumamaktadır. 

  

3.(  )  Halı ve kilimde kullanılan renkler, yörelere göre farklılık göstermektedir. 

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

 

4.(  ) Selçuklu halılarında kullanılan yünlü, pamuklu ipliklerin renklendirilmesinde 

genellikle bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmamıştır.  

 

5.(  ) Selçuklu halılarının renkleri genellikle koyu mavi ve koyu kırmızı olup 

üzerlerindeki motifler açık mavi ve açık kırmızı renktedir. 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ –3 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, 

tekniğe uygun olarak Selçuklu halısının özelliklerine göre desen çizebilecektir. 

 

 

 

 
Selçuklu halısının özelliğine göre desen çizimine başlamadan önce; 

 

 Halılarla ile ilgili kitaplardan halı resimlerini inceleyerek, 

 Türk süsleme sanatlarında ve halı desenlerinde kullanılan geometrik motifleri 

inceleyerek, sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. SELÇUKLU HALISININ DESEN 

ÖZELLİKLERİ 

3.1. Desenin Tanımı 

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

süslemeler bütünüdür. Bir dokuma deseninin hoş görünebilmesi için kullanılan renklerin 

birbiriyle uyum sağlaması gerekir. 

 
Resim 3. 1:  Kûfi yazılı bordür 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.2. Desen Seçimi Çiziminde Gerekli Bilgiler 

 
Desen için çeşitli kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Bu kaynaklar; 

 

 Doğadan gözlemle ( kuş, ağaç, dere, çiçek, böcek vb. ) 

 Model, resimli kartlar ve dergilerden, 

 Eski Türk halı ve kilimlerinden, 

 Kumaşlar üzerine basılı motiflerden olabilir. 

 

Her dokumanın kendine özgü bir özelliği vardır. Herhangi desene her istenilen 

dokuma tekniği uygulanamaz. Örneğin, halıda, kilim, sumak ve cicim dokumada 

kullanılacak desenlerin dokuma tekniğine uygun hâle getirilmesi gerekir. Desen, parşömen 

ya da kareli kâğıt üzerine temiz ve net olarak çizilir. 

 

3.3. 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 

 

 Figürlü motifler 

 İnsan figürleri 

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

 

 Yazı süsleme 

 

 Karmalar 

 Doğa unsurları ( bulut, ay, güneş, yıldız, cami, ev v.b. gibi unsurlar) 

 Çeşitli eşyalar ( ibrik, 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 

kompozisyonlarla; bitkisel motiflerle geometrik motiflerin birlikte kullanıldığı Türk 

halılarımızın çeşitli örnekleri bulunmaktadır. 
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Selçuklu dönemi halılarında motifler genellikle geometrik şekillerden ibarettir. 

Baklavalar, yıldızlar, etrafı çengellerle çevrilmiş sekizgenler en çok görünen şekillerdir.  

 

Türk halı sanatında hayvan motiflerinin özellikle kuşların gövde, baş ve kanatlarının 

genel görünümünü korudukları gibi üsluplaştırılmış Rumi motifleri olarak da Selçuklular 

dönemindeki halılarda önemini sürdürdüğü belirlenmiştir. Selçukluların kullandıkları 

Rumilerin esin kaynağı ise daha çok Selçuklu kartalıdır.  

 

 

Şekil 3. 1: Türk süsleme sanatlarında kullanılan çeşitli hayvan figürleri ve bunların 

soyutlanmasıyla ortaya çıkan rumiler 

 
Selçuklu halılarında desen; genellikle dar ve geniş iki ya da üç bordür içinde, 

dikdörtgen bir alanın yinelenen motif dizileriyle doldurulmasından oluşur. 
 

Anadolu Selçuklular dönemine ait olan halılarda, sekizgen ya da kareler içine tek tek 

kuşlar ile öbür hayvan motifleri kullanılmıştır. XIV. yüzyıldan itibaren üsluplaşarak süsleyici 

bir karakter almış olan hayvan figürlerinin de Anadolu halılarına girdiği görülür. Bir ağacın 

iki tarafına yerleştirilen kuşlardan ibaret kompozisyon en çok sevilen örnektir. Şekil 3. 3 ‘ü 

inceleyiniz.  

 

 

Şekil 3. 2: Bir ağacın iki tarafına yerleştirilen kuşlar  
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Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra doğal halleriyle hayvan figürlerinin halı 

sanatında 

kullanılması giderek azalır. Özellikle Osmanlılarda buna oldukça az rastlanmaktadır. 

 
Asya ve özellikle Çin sanatında, Türk sanatında ve hatta Avrupa sanatında yer alan( 

mitolojik hayvan) ejder ( dragon ) figürünü doğal ya da stilize olarak halılarda görebiliriz. 

Anadolu Selçuklu sanatında, bu sanatın devamı olan Beylikler ve daha sonra da Osmanlılar 

döneminde de ejder motifi, bitkisel ve geometrik motiflerle birlikte kullanılmıştır. 

 

Taşta, madende, çinide, halıda yılan biçiminde, çoğu kez çift başlı olarak görülen bu 

figür, kötülüklerden koruyucu, sağlık, mutluluk verici bir sembol olarak kullanılmıştır.  

 

 

Resim 3. 2:  Ejder figürü                                        Şekil 3. 3: Ejder figürü  

 
Anadolu Selçuklu halı sanatında, bu sanatın devamı olan Beylikler ve daha sonra da 

Osmanlılar döneminde de stilize koçboynuzu motifi, bitkisel ve geometrik motiflerle birlikte 

kullanılmıştır. 

 
Resim 3. 3: Selçuklu halılarında görülen koçboynuzu deseni 
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Türk halı ve kilimlerinde kullanılan bu motifin bereket, yiğitlik, güç ve erkekliği 

simgelediği öne sürülür. Çok eski tarihlerden itibaren dokumalarda çeşitli biçimlerde 

kullanılmış bir motiftir. 

Özellikle kilimlerde çift taraflı, stilize ve başka motiflerle birlikte kullanılarak değişik 

biçimlerde uygulanmıştır. Anadolu’nun hemen her yöresinde rastlanan yaygın bir motiftir. 

 

3.4. Selçuklu Halısında Kullanılan Desenler  
 

Türk halıları arasında, rengi, deseni ve dokunuş tekniği bakımından farklı bir halı 

grubu daha vardır. Biz bu gruba “Selçuklu Halıları” diyoruz.  

Selçuklu halılarında geometrik motifler hâkimdir. Sekiz köşeli yıldızlar, çengelli 

kartuşlar, stilize bitki ve hayvan şekilleri görülür. Özellikle kûfi yazıdan geliştirilmiş kenar 

şeritleri, Selçuklu geleneğini yaşatmaktadır. 

Türk halı sanatının ilk parlak dönemini yansıtan 18 halı, zeminde sonsuz biçimde 

sıralanan çeşitli geometrik ve stilize bitkisel motifler, olgun renkler ve belirleyici özellikleri 

olan iri kûfi yazılı kenar şeritleriyle büyük bir yaratıcı gücü yansıtırlar. Kaynaklarda 

hayranlıkla söz edilmeleri ve dışarıya ihraçları da üstünlüklerinin bir başka kanıtıdır. 

Konya Selçuklu halısının dekorlarını meydana getiren motifleri; baklavalar, sekiz 

köşeli yıldız, uçları çengellerle çevrilen sekizgenler gibi sık sık görülen geometrik şekiller 

oluşturmaktadır. Fakat Konya Selçuklu halılarına asıl anıtsal ve karakteristik manzarasını 

veren geniş bordürlerindeki iri kûfi yazı dekorudur. Başlangıçta uçları ok başını andıran sivri 

üçgenlerle sonuçlanan dik harfi kufi görülür. Sonraları bu, çeşitli değişmelere uğrayarak 

devam eder.  

 

 

                                        Şekil 3. 4: Konya selçuklu halısı kompozisyonu 
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Resim 3. 4: Konya selçuklu halılarında görülen desen 

 

 
Şekil 3. 5: Selçuklu halısı kompozisyonu 
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Şekil 3. 6: Selçuklu halısında yıldızlı kompozisyon 

 

 

Resim 3. 5: Selçuklu halılarında görülen yıldız deseni      

 

 

Şekil 3. 7: Selçuklu halısı kompozisyonu 
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Resim 3. 6: Selçuklu halılarında görülen ejder deseni 

 

 
Şekil 3. 8: Konya selçuklu halısı kompozisyon 
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Resim 3. 7. Selçuklu halılarında görülen yıldız deseni 

 

Şekil 3. 9: Konya selçuklu halısında yıldızlı kompozisyon 

 
Resim 3. 8: Konya selçuklu halısı 



 

 30 

 

Resim 3. 9: Beyşehir’de bulunan selçuklu halısı 

 

 
Resim 3.10: Beyşehir’de bulunan selçuklu halısı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İŞLEM BASAMAKLARI 

 

ÖNERİLER 

 Atölye ortamınızı hazırlayınız.( 

Çizim masası veya ışıklı masanızı)  

  

 Ortamınızın aydınlık ve düzenli 

olması önemlidir. 

 Çalışmaya başlamadan önce iş 

önlüğünüzü giyiniz 

 Osmanlı halılarında kullanılan 

çiçek ve yaprak motiflerini çizmek 

için, araç ve gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Halılarda kullanılan hatai 

çiçeklerini ve yaprak motiflerini 

inceleyiniz.  

 Parşömen ve kareli kâğıt,  

 2B 0,5 uçlu kurşun kalem, silgi ve 

cetvelinizi hazırlayınız.  

 

 

Şekil 3. 10: Selçuklu halılarda kullanılan bir 

örnek  

Şekil 3. 11: Selçuklu halılarında kullanılan 

desen örneği 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 3. 12: Selçuklu halılarda kullanılan 

desen 

 

Şekil 3.13: Selçuklu halılarda kullanılan 

desen 

 

Şekil 3.14: Selçuklu halılarında kullanılan 

desen 

 

Şekil 3.15:Selçuklu halılarda kullanılan 

desen 

 

Şekil 3. 16: Selçuklu halılarda kullanılan 

desen 

 

Şekil 3.17: Selçuklu halılarda kullanılan 

desen 
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Şekil 3.18: Selçuklu halılarda kullanılan 

yıldız motifi 

 

 
 

Şekil 3.19: Selçuklu halılarındaki 

koçboynuzu ( koçbaşı ) motifi 

 

 Halı desenlerinden çizmek 

istediğinizi seçiniz. 

 

 

 

Resim 3.11: Selçuklu halı deseni 

 Parşömen kâğıdınızı keserek 

hazırlayınız. 
 Halı motifinizin ebatlarını 

belirleyiniz. 

 Parşömen kâğıdınıza deseni çiziniz. 

 Halı deseni hazırlamada kullanılan 

iki milimlik kareli kâğıdını seçiniz. 

 

Şekil 3.20:  Selçuklu halı desenini çizme 
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 Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz halı 

desenini uygun şekilde geçiriniz. 
 

 

 

 

Şekil 3.21: Halı deseninin kareli kâğıdına 

çizilmesi 

 Parşömen kâğıdının tersini kareli 

kâğıdına düzgün yerleştiriniz.  
 Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalemle yapınız. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 
 

 

Şekil 3.22: Halı deseninin kareli kâğıdında 

halı dokuma tekniğine uygun hazırlanması 

 Kareli kâğıdındaki deseninizi, 

halı dokuma tekniğine uygun 

olarak hazırlayınız. 

 

 



 

 35 

 

Şekil 3.23: Halı deseninin kareli kâğıdında 

halı dokuma tekniğine uygun hazırlanması 

 

Deseni tamamlayınız. 

 

 

Şekil 3.24: Çiçek motifinin kareli kâğıdında 

halı dokuma tekniğine uygun hazırlanması 

 

 Kareli kâğıtlarına çizdiğiniz 

desenlerin kırışmaması için, fon 

kartonuna yapıştırınız. 

 Temiz ve düzenli yapıştırmaya 

çalışınız. 

 Çalışmalarınızı resim dosyasına 

yerleştiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Selçuklu dönemi halılarında motifler genellikle geometrik şekillerden 

ibarettir. Baklavalar, yıldızlar, etrafı çengellerle çevrilmiş sekizgenler en çok 

görünen şekillerdir.  

 

2. ( )  Selçuklu halılarında desen genellikle, dar ve geniş iki ya da üç bordür içinde, 

dikdörtgen bir alanın yinelenen motif dizileriyle doldurulmasından oluşur. 

 

 

3. (  )  Taşta, madende, çinide, halıda yılan biçiminde, çoğu kez çift başlı olarak 

görülen ejder figürü, kötülüklerden koruyucu, sağlık, mutluluk verici bir sembol 

olarak kullanılmamıştır.  

 

4. (   )  Özellikle kufî yazıdan geliştirilmiş kenar şeritleri, Selçuklu geleneğini 

yaşatmaktadır.   

 

5. (  )  Konya Selçuklu halısının dekorlarını meydana getiren motifleri; baklavalar, 

sekiz köşeli yıldız, uçları çengellerle çevrilen sekizgenler gibi, sık sık görülen 

geometrik şekiller oluşturmamaktadır. 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri aşağıdaki testi uygulayarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Uygulama Sorusu: Selçuklu halılarını ve diğer halılar üzerindeki desenleri 

inceleyerek, Selçuklu halılarındaki desenlerden istediğiniz bir deseni seçiniz ve 

parşömen kâğıdına çizimini yaparak renklendiriniz. Kareli kâğıdına dokuma 

tekniğine uygun çiziniz.  

 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da 

arkadaşlarınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

İŞLEM 

NO 

DEĞERLENDİRME 

ÖLÇÜTLERİ  

EVET HAYIR 

1.  Çalışmaya başlamadan önce iş önlüğünüzü 

giydiniz mi? 

  

2.  Atölye ortamınızı hazırladınız mı?   

3.  Selçuklu Halısında kullanılan desenleri çizmek 

için, araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı? 
  

4.  Bitkisel motifleri incelediniz mi?   

5.  Geometrik motifleri incelediniz mi?   

6.  Stilize hayvan motiflerini incelediniz mi?   

7.  Parşömen kâğıdınızı keserek hazırladınız mı?   

8.  Halıda kullanılan desenlerden çizmek 

istediğinizi seçtiniz mi? 
  

9.  Parşömen kâğıdınıza deseni çizdiniz mi?   

10.  Parşömen kâğıdındaki deseni, tekniğe uygun 

olarak renklendirdiniz mi? 
  

11.  Halı desenini geçirmek için iki milimlik kareli 

kâğıdınızı hazırladınız mı? 
  

12.  Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz ve 

renklendirdiğiniz halı desenini uygun şekilde 

geçirdiniz mi? 

  

13.  Kareli kâğıdındaki deseninizi, halı dokuma 

tekniğine uygun olarak hazırladınız mı? 
  

14.  Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun kalemle 

yaptınız mı? 
  

15.  Kareli kâğıdındaki deseni, kuru kalemle tekniğe 

uygun olarak renklendirdiniz mi? 
  

16.  Kareli kâğıtlarınızdaki desenlerin kırışmaması 

için, fon kartonuna yapıştırdınız mı? 
  

17.  Çalışmalarınızı resim dosyasına yerleştirdiniz 

mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1-   D                                                               

2-   D                                                               

3-   Y                                                               

4-   D                                                               

5-   Y                                                               

6-   D 

7-   D 

8-   Y 

9-   D 

10- D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1-   D 

2-   Y 

3-   D 

4-   Y 

5-   D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1-   D                                                           

2-   D                                                           

3-   Y                                                      

4-   D                                                            

5-   Y                

CEVAP ANAHTARLARI 
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