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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma/Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI 
 
Türkmen Halısı Desenleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Türk halı sanatı içinde yer alan, Türkmen halısı desenleri ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materya-

lidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri modüllerini ba-

şarmak 

YETERLİLİK Türkmen halısı deseni çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

 Türkmen halısını tanıyarak desenlerinin çizimini yapabile-

ceksiniz. 

Amaçlar 

1. Türkmen halısını ve tarihini öğrenebileceksiniz. 

2. Türkmen halısının renklerini öğrenebileceksiniz. 

3. Türkmen halısının özelliklerine göre desen çizebile-

ceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: 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.) kullana-

rak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

 

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 çadır-

larını keçeler, dokumalar ve halılarla süsledikleri anlaşılmaktadır. 

 

Orta Asya’dan başlayıp Anadolu‘ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türkmenlerin 

de tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal değerlerinin en önemli görsel belgeleri olan düz 

veya düğümlü dokumalar, her yüzyıla damgasını vuran bir değişim ve gelişim göstererek 

günümüze gelmiş el sanatı ürünlerimizdendir.  

 

Türk halılarının tarihi ile ilgili olarak kesintisiz ve düzenli kronoloji 13. yüzyıl Anado-

lu Selçuklu devrinde, Konya Alaaddin Camisi için yapılmış olan sekiz adet Selçuklu halısı-

nın bulunması ile başlamıştır diyebiliriz. 13. yüzyıla tarihlendirilen ve Anadolu’da Türkmen-

lerle başlamış olan bu kesintisiz tarihçe, Türkmen boy ve oymaklarının düz ve düğümlü do-

kumalar konusunda dünyanın en güzel örneklerini verdiklerini kanıtlamaktadır.  

 

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

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

saray gibi şehirlerde kurulan halı tezgâhlarında o devrin en güzel Türkmen halıları dokun-

muştur. Selçuklu devri halılarından günümüze ulaşabilenlerin sayısı çok azdır. 

 

Sonuç olarak Türkmen halısı desenleri modülünü başarı ile tamamladığınızda, sizler 

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

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Türkmen halısını ve tarihçesini öğrenebileceksiniz. 

 
 

 

 

 Türk halı sanatında ve Türkmen halılarında kullanılan dokuma tekniğini araştı-

rınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 

  

1. TÜRKMEN HALISI 
 

1.1. Türkmen Halısı Tarihçe 
 

Çözgü (arış) ipliklerinin üstüne, ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atıla-

rak, aralarından birkaç sıra atkı (argaç) ipliği geçirilip sıkıştırılarak aynı yükseklikte yer yer 

farklı yüksekliklerde, kabartmalı olarak kesilmiş, havlı yüzü olan dokumalara halı denir. 

 

Resim 1.1: Halı dokuma 

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. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Türkmen 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.  

 

Orta Asya’dan başlayıp Anadolu‘ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türkmenlerin 

tarihî, kültürel, ekonomik ve sanatsal değerlerinin en önemli görsel belgeleri olan düz veya 

düğümlü dokumalar; her yüzyıla damgasını vuran bir değişim ve gelişim göstererek günü-

müze gelmiş el sanatı ürünlerimizdendir.  

 

Türk halılarının tarihi ile ilgili olarak kesintisiz ve düzenli kronoloji, 13. yüzyıl Ana-

dolu Selçuklu devrinde, Konya Alaaddin Camisi için yapılmış olan sekiz adet Selçuklu halı-

sının bulunması ile başlamıştır diyebiliriz. 13. yüzyıla tarihlendirilen ve Anadolu’da Türk-

menlerle başlamış olan bu kesintisiz tarihçe, Türkmen boy ve oymaklarının düz ve düğümlü 

dokumalar konusunda dünyanın en güzel örneklerini verdiklerini kanıtlamaktadır.  

 

Konya Alaaddin Camisi’nde bulunan sekiz adet Selçuklu halısına ilave olarak 1930 yılında 

Beyşehir Eşrefoğlu Camisi’nde bulunan üç adet Selçuklu halısı daha eklenerek 11 adet ender 

bulunur Anadolu Selçuklu dönemi Türk halıları koleksiyonu oluşmuş bulunmaktadır. Bu 

halılar, “Türk halı sanatı”nda 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan uzun bir zaman dili-

minde, sayısız güzellikte örnekler veren Anadolu Türkmen dokuyucusunun geleneksel dü-

ğümlü dokuma kültürü zincirinin ilk ve en önemli halkasını oluşturmaları açısından önemli-

dir.  

 

Resim 1.2: 13. yüzyılda Selçuklu Türkmen halısı 

Bugün dünyanın en zengin halı ve kilim koleksiyonuna sahip İstanbul Türk ve İslam 

Eserleri Müzesi’nin teşhirinde yer alan, Konya Alaaddin Camii ve Beyşehir Eşrefoğlu Ca-

mii’nde 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu Dönemi halıları bulunmuştur. Bu halılar gerek teknik 

yapısı, gerek doğal boyar maddelerle yapılan renkleri ve gerekse ilginç Türk motif yapısıyla 

düğümlü dokuma kültürünün tartışmasız en güzel örnekleridir. 
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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.  

 

Türk halılarımızdan Avrupa müzelerindeki en değerli Anadolu erken dönem hayvanlı 

halısı ise Marby Köyü Kilisesi’nde bulunarak müzede koruma altına alınan ve bu yüzden 

adına Marby Halısı da denilen Anadolu Türkmen dokuması hayvanlı halıdır.  

 

Resim 1.3: 15. yüzyıl Marby halısı 

Halıları dokuyanlar, folklorumuzun diğer önemli ürünlerinde olduğu gibi unutulmuş-

lar ve anonim bir kimlik içinde yitip gitmişlerdir. Hiçbir halının ustasının adı belli değildir. 

Çevresini, doğayı, duygu ve hayallerini düğüm düğüm, ipliklere dolayan o genç kızların, 

kadınların adları, sanları asla bilinmez. Bilinen sadece yöresinin adıdır: Isparta, Lâdik, Gör-

des, Döşemealtı, Hereke, Sivas, Yağcıbedir, Bünyan, Milas, Konya, Demirci veya Türkiye 

dışında Kırgız, Kazak, Isfahan, Horasan, Buhara, Teke-Türkmen vb.dir. 

 

Bazı halılar ise ana motiflerine göre adlandırılmıştır (Armalı Uşak halısı, çubuklu halı, 

Uşak halısı, Konya hayvan halısı, şimşekli halı, mihraplı halı, yılanlı halı, minyatür, nakışlı 

halı, kuşlu halı vb.). 12. yüzyıldan itibaren çok önemli Türkmen nüfusunu barındıran Isparta 

ve çevresinde, meşhur Türkmen halılarını dokuyarak komşu ülkelere ihraç edebilen eski bir 

ticari dokuma geleneği bulunmaktadır.  

 

19. yüzyıl sonuna kadar Isparta ve çevresinde yaşayan Türkmenler ve Hamitoğulları, 

Melli, Sarıkaralı, Sarıkeçili, Karakoyunlu gibi aşiretlerle halı dokumacılığı sürdürülmüştür. 

Mahallî ve geleneksel Isparta halıcılığı, yüzyılın sonundan itibaren, İzmir’den başlayarak 

Manisa, Kula, Uşak ve Isparta’da en ücra köylere kadar etki eden Şark Halı Kumpanyası 

siparişleri ile Avrupa’dan gelen modeller ve bunlara uygun renklerle geleneksel dokuma 

tarzında büyük bir kültür değişimine uğramıştır.  
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Dokumalar, kimliklerini ve etiketlerini ya yapıldığı yörenin isminden ya da orada ya-

şayan Türkmen boy ve oymak isimlerinden almaktadır. Kırşehir ve Mucur halıları da Anado-

lu dokuma kültürü içinde dokunduğu coğrafik bölgenin adından esinlenerek isimlendirilmiş-

tir. Kendi içerisinde küçük özellikleriyle ayırt edilebilecek yapısal özellik farklılıkları göste-

ren bu iki halı dokuma merkezi, pek çok uygarlığa beşik olmuş önemli tarihî yerleşimleri-

mizdendir. 

 

Türkmenlerin kökenine bakıldığında; Türkmenler, Oğuz Türklerinin Orta Asya’da ka-

lan bölümüdür. Bu nedenle lehçeleri, Oğuzlardan inen diğer Türk boylarının lehçelerine, 

Azeri Türkleri ile Türkiye Türklerinin lehçelerine daha yakındır. Türkmen adı dil bilimcile-

rin görüşüne göre “koyu Türk, öz Türk” anlamına gelmektedir. Türkmenlerin Türk ve dünya 

tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Anadolu’nun Türkleşmesi ve yurt edinilmesinde bu 

Oğuz boyunun büyük fonksiyonu olmuştur. 

 

Türkmenistan’ın ekonomik ve sosyal yapısında halı, kilim ve şal dokumacılığı önemli bir yer 

almaktadır. Aşkabat’ta pazar günleri kurulan pazarda geçmişin izlerini ve bugünün yaşantı-

sını gösteren başta halı ve kilim olmak üzere birçok ürüne rastlanmaktadır.  

 

Resim 1.4: Türkmenistan – Aşkabat’ta Türkmen halı ve kilim pazarı  

Batı Anadolu Türkmen halılarının daha çok Bergama ve çevresiyle Uşak atölyelerinde 

de dokunmuş örnekleri bulunmaktadır. Bu halılar, daha çok köy el tezgâhlarından çıkmış 

halılardır. 16. yüzyıl sonralarında Uşak şehir tezgâhlarında dokunmuş örnekleri de çok yay-

gın olarak görülmektedir. 

 

Bergama halılarının zemininde düzenli sıralı veya diyagonal yerleştirilmiş madalyon-

ların yanı sıra ortada büyükçe bir madalyon ve etrafında küçük madalyonlar bulunmaktadır. 

Bu yüzden halı araştırmacıları arasında dört ayrı tipte incelenen Holbein grubu Türkmen 

dokuması halısı bulunmaktadır.  
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Resim 1.5: Türkmen halısı (16 ile 17. yy. arası) 

16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl başına tarihlenebilen çok stilize bulut ve kıvrık dal mo-

tiflerinden oluşan bu halı, bordürüyle Türkmen halılarına uymaktadır. Divriği Ulu Camii'n-

den Vakıflar Halı Müzesi'ne gelen 1,60 x 2,40 m büyüklükte bu kırmızı zeminli halıda, 

Holbein I. tipindeki şemanın değişmesiyle baklavaların kaybolduğu, örgülü sekizgenlerin 

sadece rozetlerle alternatif sıralandığı görülmektedir.  

 

Lotto tablolarında görülen Türk halıları ise daha çok Selçuklu Rumi geçmelerin iç içe 

sarmal kullanıldığı ayrı bir Türkmen desenini yansıtmaktadır. Daha çok toprak grubu açık 

renk tonların, özellikle antik tütün sarısının kullanıldığı bu halılar, Uşak çevresi dokuma 

kültürü içinde değerlendirebileceğimiz halılardır. Sonraki dönemlerde bu desendeki birçok 

halıda Avrupalı ailelerin nişanlarının bulunması, bu desen yapısında birçok halının Avru-

pa’dan sipariş verilerek Anadolu’da dokunduğunu belgelemektedir.  

 

16. yüzyılda Anadolu’da, özellikle Batı Anadolu’da, yapılan Holbein veya Lotto tab-

lolarındaki bu Türkmen halıları, Anadolu’da geleneksel köy el tezgâhlarının ve atölye tipi 

siparişlerin karşılanabildiği halıcılığın başlangıç dönemi olmuştur. Geleneksel olan ve köy el 

tezgâhlarında dokunan Türkmen halılarında atölye tipi sipariş dokuma halıcılığın ilk numu-

neleri verilmiş ve bu dokumalar geleneksel Türk halıcılığının yapısal değişiminin ilk haber-

cileri olmuştur. 

 

1.2. Türkmen Halı Özellikleri 
 

Türkmen halılarını diğer halılardan ayıran en belirgin özelliği, halıda kullanılan ipliğin 

çözgüsü, atkısı ve ilmesi ile tamamıyla yün olmasıdır. Ayrıca halı dokumadaki ustalık ve 

ilmek sayısının fazla olması da dikkati çeker. Türkmen halıları üzerinde motif, desen ve renk 

de birbiriyle uyumludur.  

 

Anadolu Türkmen halılarının önemli diğer özelliği, bu hikâyenin, halı ve kilimlerdeki 

stilizasyonudur. Objelere yüklenmiş sembolik anlatımlar, halı ve kilimlerde bir de stilize 

edilerek uygulanır. Dokuma tekniğinden gelen kolaylıklarla da formlar, gerçeğinin sadece 

hatırlanması istenircesine stilize edilir. Böylece anlatılacak her şey halı ve kilimde hem var-

dır hem gizlidir hem anlayanın dilindedir.  
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Türkmen halılarındaki bir diğer farklı özellik de Gördes (Türk) düğümünün kullanıl-

mış olması ve metre karesindeki düğüm sayısının oldukça yüksek bulunmasıdır (Bir desimet-

re karedeki düğüm sayısı 300 – 350 arasındadır.). Türkmen halıları, yün ipliğinden yapılmış 

olup iplikler doğal olarak hazırlanan kök boyalarla boyanmıştır.  

 

Türkmen halılarında da Selçuklu halılarında kullanılmış olan geometrik bir düzenle 

yerleştirilmiş motiflerin oluşturduğu kompozisyonlar görülmektedir. Bu kompozisyonlar 

geliştirilmiş biçimleriyle günümüzdeki Türkmen halılarında da dokunmaktadır. Örneğin, 

Çanakkale Ayvacık yöresinde "Türkmen gülü halısı, dokuz çiçek halısı, camili halı, altın 

taban halısı, elmalı su halısı, turnalı halı yıldızlı seccade, Yörük seccade, lambalı seccade, 

hayat ağaçlı seccade" adı verilen desenler dokunmaktadır.  

 

Türkmen halılarının bir başka özelliği de renklerin doğal ve canlı olmasıdır. Kırmızı 

egemen olmak üzere beyaz, lacivert, mavi, sarı ve yeşil tonları yaygındır. 

 

Resim 1.6: Selçuklu Türkmen halısı                  

1.3. Türkmen Halılarının Ülkemizdeki Yeri Önemi 
 

13–14. yüzyılları ile 16–17. yüzyıllar Türkmen halıcılığının iki parlak dönemini oluş-

turur. 15. yüzyılda dokunmuş halılardan elimizde günümüze kadar ulaşan hiçbir örnek yok-

tur. Bu dönemde dokunan halıların resimlerine, Hans Holbein‘ın tablolarında rastlandığı için 

bu halılara “Holbein Halıları” denilmektedir. Küçük karelere bölünmüş baklava desenlerinin 

yer aldığı bu halılarda karelerin köşeleri, çengelli sekizlerle doldurulmuştur. Anadolu Türk-

men halılarının da Holbein tablolarında resimlerinin olduğu yapılan çalışmalardan anlaşıl-

mıştır. 

 



 

 8 

18. yüzyıldan sonra diğer sanat dallarında olduğu gibi Türk halıcılığında da bir yavaş-

lamanın başladığı görülmektedir. 19. yüzyıldan itibaren Türk halıcılığı, Avrupa ve Ameri-

ka’dan aldığı ısmarlamalara göre halı dokuyan bir ev sanayisi durumuna gelmiştir. Bu arada 

eskiden beri halıcılık merkezi olarak tanınan Uşak, Gördes, Kula gibi yerler çalışmalarını 

artırırken Türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu Isparta gibi halıcılığa yeni başlayan kentler 

de kısa sürede Avrupa’da ün yapmıştır. 

 

Halı, kilim vb. dokumalar, Türk insanının hayatında devamlı olarak iç içe olduğu bir 

mobilya, bir ziynet eşyası, bir süs olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra düşündüren, dinlen-

diren özellikleri, cıvıl cıvıl ötüşen renkleri ile içinde yaşanan mekânı renklendiren, hareket-

lendiren, ısıtan; bir mesajı, bir duyguyu bir heyecanı aksettiren maddi ve manevi kültür ürü-

nü olmuştur. Yüzyılların birikimi olan Türk millî kültürü, asil bir sanat eseri hâlinde Türk’ün 

halılarında maddeleşmiştir. Bu bakımdan halı, milletimizin hayatında önemli bir yere sahip-

tir. 

 
Resim 1.7: Çanakkale – Ayvacık yöresi halısı 

Türkmen halıcılığının 16. yüzyıldan başlayarak belirginleşen başlıca merkezleri Uşak, 

Bergama, Kula, Gördes, Konya, Milas, Niğde, Kırşehir, Hereke, Kayseri ve Sivas’tır.  

 

Türkmen halılarının da Türkiye’de önemli bir yeri vardır. Isparta, Kırşehir, Çanakkale, 

Sivas ve çevresinde dokunmuş olan taban halıları, yolluklar, seccadeler ve yastıklar günü-

müzde birçok evi süslemektedir. 

 

Türk halı sanatı 19. yüzyıl sonuna kadar gelişmesine devam etmiş, bugün de Fethiye, 

Döşemealtı, Balıkesir, Yağcıbedir, Milas, Çanakkale, Ezine, Kars ve Erzurum bölgesinde 

eski Türkmen halı sanatının canlandırılmasına ve geleneğin yaşatılmasına çalışılmaktadır. 
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19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı ekonomik ve sosyal çöküş, kendisi-

ni geleneksel dokumacılıkta da hissettirmiştir. Gerek saray siparişlerinde gerek atölye tipi 

halıcılıkta gerekse köy el tezgâhlarında dünya halıcılığına çok asil parçalar kazandırmış olan 

Anadolu geleneksel dokuyucusu, bu dönemden en çok etkilenen grup olarak bu dönemi pasif 

ve durgun geçirmiştir.  

 

1.4. Türkmen Halılarının Dünyadaki Yeri Önemi 
 

Ülkemizin hemen her bölgesinde çok zengin bir kompozisyon ve renk zenginliği ile 

devam eden halı sanatı, birçok dünya ülkesinde, özellikle Avrupa ve Amerika’da büyük ilgi 

toplamaktadır. Söz konusu ülkelerde bu sanat dalını inceleyen bilim adamları ve araştırmacı-

lar belirli zamanlarda kongreler yaparak ve kitaplar yayımlayarak halı sanatının tanınmasın-

da ve yayılmasında büyük rol oynamaktadır. 

 

13. yüzyılda Marco Polo ve 14. yüzyılda İbni Batuta Anadolu’yu gezmiş, eserlerinde 

Anadolu halılarını övmüş ve çeşitli ülkelere ihraç edildiğini belirtmişlerdir. Selçuklular dö-

neminde dokunan Türkmen halılarının da Konya, Kayseri, Aksaray, Balıkesir, Isparta, Mer-

sin ve Sivas vb. yörelerde dokunduğu tahmin edilmektedir. 

 

Batı, Orta ve Doğu Anadolu’daki büyük bir geleneksel dokuyucu kesimi, kendine has 

ve özgün halı ürünleri vermeye de devam etmiştir. Bu dönemlere ait olup vakıf camilerine 

bağış yapılmış bulunan ve bugün Türkiye müzeleriyle yurt dışı koleksiyonlarında yer alan 

çok sayıdaki Türkmen halısı örneği, bu dönemin zenginliğini kanıtlamaktadır. 

 

Resim 1.8: Selçuklular dönemi Türkmen halısı 
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1.5. Türkmen Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları 
 

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

ni sürdürmüştür. 1844 yılında kurulan ve giderek gelişen Hereke halı tezgâhlarında, dönemin 

en güzel Türkmen halıları da dokunmuştur. 

 

14. yüzyıldan beri Avrupa’ya Türk halısı ihraç edildiği ve özellikle, 16 ve 17. yüzyıl-

larda evlerde ve saraylarda halı bulundurmak bir moda hâline geldiği için, halı ihracatının da 

ileri bir derecede olduğu anlaşılmıştır. Avrupa’ya ihraç edilmiş Türk halıları, Batı Anado-

lu’da ticari amaçlarla dokunmuş halılardır. 

 

Bugün yurt dışında müze veya özel koleksiyonlarda, bizim koleksiyonlarımızda bu-

lunmayan çok kıymetli Türk halıları koleksiyonları oluşmuş bulunmaktadır. Astronomik 

rakamlarla el değiştiren bu güzel halılar, biz sahiplenemediğimiz için Anadolu’muzdan götü-

rülmektedir. Son yıllarda ise özel sektörün devreye girmesiyle Türkmen halıcılığında önemli 

bir atılım olmuştur. Desinatörlerin, geleneksel Anadolu halı desenlerinden esinlenerek mey-

dana getirdikleri yeni kompozisyonlarla dış pazarlara da girilmiştir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda araştırma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Türkmen halılarını araştırınız. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan fay-

dalanabilirsiniz. 
 Türkmen halısı bulunan müze-

lerde araştırma yapınız. 
 Yanınızda fotoğraf makinesi bulun-

durunuz. 
 Türkmen halılarında kullanılan 

motifleri inceleyiniz. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan fay-

dalanabilirsiniz. 

 Kitaplardan ve ansiklopediler-
den Türkmen halı ve kilimle-
rinde kullanılan motiflerle ilgili 
bilgi toplayınız. 

 Motiflerin anlamlarını not alınız. 

 Topladığınız bilgileri bir dosya 
hâline getiriniz. 

 Dosyanızın düzenli olmasına dikkat 
ediniz. 

 

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. (   ) Türkmen halıları, Selçuklu Devri’nden (13.yy) beri süregelen bir geleneğin ve 

özgün bir çalışmanın ürünüdür.  

 

2. (   ) Orta Asya’dan başlayıp Anadolu‘ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türkmen-

lerin tarihî, kültürel, ekonomik ve sanatsal değerlerinin en önemli görsel belgeleri düz 

veya düğümlü dokumalardır. 

 

3. (   ) Dokumalar, kimliklerini ve etiketlerini ya yapıldığı yörenin isminden ya da orada 

yaşayan Türkmen boy ve oymak isimlerinden almamaktadır.   

 

4. (   ) Türkmen halılarının en belirgin özelliği, halıda kullanılan ipliğin çözgüsü, atkısı 

ve ilmesi ile tamamıyla yün olmasıdır. 

 

5. (   ) Kalitelerine göre halıların sınıflandırılmasında metre karede atılan düğüm sayısı 

dikkate alınmaz. 

 

6. Türkmen halılarında Gördes (Türk) düğümü kullanılmış ve halının metre karesindeki 

düğüm sayısı da oldukça yüksektir.   

 

7. Türkmen halı sanatında daha çok kullanılan motifler; geometrik, bitkisel motifler ve 

yazıdır.  

 

8. Türkmen halılarının bir başka özelliği de renklerin mat olmasıdır. Kırmızı egemen 

olmak üzere beyaz, lacivert, mavi, sarı ve yeşil tonları yaygındır. 

 

9. (   ) 19. yüzyıldan itibaren Türk halıcılığı, Avrupa ve Amerika’dan aldığı ısmarlamala-

ra göre, halı dokuyan bir ev sanayisi durumuna gelmiştir. 

 

10. (   ) 13. yüzyılda Marco Polo ve 14. yüzyılda İbni Batuta Anadolu’yu gezmiş, eserle-

rinde Anadolu halılarını övmüş ve çeşitli ülkelere ihraç edildiklerini belirtmişlerdir.   
 

 

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 

 
 

 

Türkmen halılarında kullanılan renkler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

 

 

 

 

 Doğadaki çiçek, yaprak ve ağaçların şekil ve renklerini araştırınız. 

 Türk süsleme sanatlarında, Türkmen halılarının desenlerinde kullanılan motifle-

rin renklerini inceleyiniz. 

 

2. TÜRKMEN 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“ dediğimiz boyayı elde ederek 

yünü renklendirir. Bu boya ile yünün ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini yüzyıllar boyu ko-

ruması sağlanır. 

 

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

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

rülmektedir. 

 

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 bitkileri-

nin çiçek, dal ve köklerinden, 

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

 Yeşil; yabani naneden,  

 Siyah; sumak ve kurumdan, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Mavi; Hint bitkilerinden elde edilmektedir. 

 

Resim 2.1: 18. yüzyıl Milas kilimi 

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

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

 
Resim 2.2: Bitkilerle boyanmış iplikler 
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2.2. Türkmen Halısında Kullanılan Renkler 
 

Türk kültüründe halı, sadece bir yaygı olmanın ötesinde çok daha derin mitolojik ve 

sembolik anlamlarla yüklüdür. Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya dek büyük bir haritada ya-

şama şansına sahip olmuş Türkmen boy ya da oymaklarının çok doğal yaşam biçimi, doku-

ma yaygılarında hayat bulmuş; bir anlamda kendini ifade etme biçimi, oymaklar arasındaki 

ince ayrımı, farklı motif ve renk dünyasını günümüze ulaştırmıştır.  

Türkmen dokuyucusu, sosyal mevkisi veya geleneğini, taşıdığı oymağın formunu, 

çevresinden aldığı ve güzel gördüğü her bir objeyi doğal boyalarla renklendirerek sembolize 

etmiş, sadeleştirmiş ve tanık olduğu olaylarla birlikte yoğurarak halısına nakşetmiştir. Türk 

halı ve kilimlerinde karakterize olmuş motifler ve renkler, daha doğru tanımlaması ile yanış-

lar, onu dokuyan insanın ve çevresinin bir anlatım aracı, bir mektubu gibidir. Türkmen yay-

laları yanışlarla konuşur, renklerle anlaşırlar.  

 

Türkmen halılarında kullanılan yünlü ipliklerin renklendirilmesinde genellikle bitki ve 

hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır.  

 

Halı dokumak için yün, iğden geçirilir. İplerin kasım - aralık aylarında eğirilmesi ge-

reklidir.  Bu iki ay boyunca kadınlar her gün büyük kelepler (çile) hâlinde ip elde eder.  

 

Boyama işleminde ise ipler birer metre boyunda kelepler (çileler) hâlinde boyanmak-

tadır. Boyacı, kazanlarla kaynattığı (Suyun sıcaklığı yüz dereceye yakın olmalıdır.) suya, 

yanında getirdiği kökboyalarını (Taş boyası da kullanılmaktadır.) katarak iyice kaynatmak-

tadır. Ayrıca bu suyun içine (bazı yörelerde)  kezzap [C4] atarak boyayla ipin iyice birbirini 

almasını sağlamaktadır.  

 

Kaynatılan ve boyanan ipler çıkarılıp çok iyi bir şekilde kurutulur. Bazı evlerde ise 

ipin boyanmasını (bu boyacılardan öğrenerek) dokumacılar kendileri yapmaktadır. Bu şekil-

de dokunan halıların yüz yılı aşkın bir süre geçse de rengi ve kalitesi bozulmamaktadır. 

 

Altı metre kare bir halının hazırlığı ve dokuması (dört kadın tarafından) kasım ayı ile 

nisan ayı arasında kalan zamanda bitirilmektedir. El emeği ve göz nuru olan bu halıları elde 

etmek hayli zor ve zaman alıcıdır. Âdeta halıyı dokuyan kadınların sabrı da o halıya dokun-

maktadır.  

 

Halı dokumacılığı birkaç yöre dışında artık günümüzde yok gibidir. Muğla’nın Milas 

ilçesi ve köylerinde, Mersin ve Mut çevresinde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ve köylerinde, 

Kırşehir ve Mucur çevrelerinde, Isparta, Balıkesir, Sivas ve ilçelerinde vb. Türkmen halı ve 

kilimleri dokunmaktadır.  

 

Günümüzde dokunan halıların renk ve desenleri eski halı ve kompozisyonlarına ben-

zememektedir.  Halılarda kullanılan renk sayısı artmış, genellikle kullanılan kırmızı, lacivert, 

kahverengi, siyah, sarı ve tonları dışında; mor, beyaz, bordo, yeşil, gri, kiremit rengi, ceviz 

yeşili rengi, palamut ve kiraz rengi de halılarda kullanılmıştır.   

 

Yakın zamana kadar genç kızların çeyiz eşyası olarak dokuduğu Türkmen halı ve ki-

limleri günümüzde daha çok ticari amaçla dokunmaktadır. 



 

 16 

13. yüzyıl Selçuklu Türkmen halısında kırmızı zemin üzerine beyaz renkle kûfili bor-

dür görülmektedir. Ayrıca koyu kırmızı, sarı, kahverengi ve lacivert de halı yüzeyinde kulla-

nılmıştır. 

 

Resim 2.3: 13. yüzyıl Selçuklu Türkmen halısı 
Horoz figürlü Türkmen halısının zemininde kırmızı renk görülmektedir. Halı üzerinde 

mor, beyaz, koyu mavi, kahve renklerine göre diyagonal olarak sıralanmış, kuşların kanatla-

rında beyaz, mavi, mor renkler kullanılmıştır. Halı üzerindeki kuşlar, çok üsluplanmış horoz 

figürlerini andırmaktadır.  

 

Resim 2.4: Horoz figürlü halı (Konya) 

Resim 2.5’te yer alan ejder ve Zümrüdüanka kuşu figürlü Türkmen halısında, kırmızı 

zemin üzerine beyaz, mavi, yeşil, turuncu renkler kullanılarak geometrik biçimlerle halının 

kompozisyonu oluşturulmuştur. 

 

Resim 2.5: Ejder ve Zümrüdüanka kuşu figürlü halı 
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Resim 2. 6’da görülen Kırşehir – Mucur yöresi Türkmen halısında kırmızı zemin üze-

rine dokunmuş çiçek ve yaprak deseninde yeşil, sarı, beyaz, kırmızı, gri ve mor renk görül-

mektedir. Ayrıca merkezden dışarıya doğru dokunmuş geniş ve dar bordürlerde de beyaz, 

sarı tonları, kırmızı, yeşil ve siyah renk uygulanmıştır.   

 

Resim 2.6: Kırşehir – Mucur Türkmen halı seccadesi 

Resim 2.7’deki Çanakkale Ayvacık yöresi Türkmen halısının ortasında yer alan kırmı-

zı zemin üzerine beyaz, gri, açık kahverengi, sarı, yeşil ve siyah renk göze çarpmaktadır. 

Halının kenar bordürlerinde siyah, beyaz, turuncu ve kahverengi kullanılarak kompozisyon 

oluşturulmuştur. 

 

Resim 2.7: Çanakkale – Ayvacık yöresi Türkmen halısı 
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Resim 2.8’de yer alan Kırşehir yöresi Türkmen halı seccadesinin ortasında yer alan 

kompozisyonda, yeşil, beyaz, kırmızı, kahverengi ve siyah kullanılmıştır. Halının geniş ve 

dar bordürlerinde ise çiçek ve yaprak; motiflerinde de kırmızı, yeşil ve beyaz renkler kulla-

nılmış, geometrik biçimlerle halı dokunmuştur. 

 
Resim 2.8: Kırşehir yöresi Türkmen halı seccadesi 

Resim 2.9’daki Çanakkale Ayvacık yöresi Türkmen halısının kırmızı zemini üzerinde 

beyaz, gri ve siyah renk göze çarpmaktadır. Ayrıca kenar bordüründe beyaz üzerine yan yana 

siyah ve kırmızı renklerle sıralanmış yuvarlak geometrik biçimler kullanılmıştır. 

 

 
 

Resim 2.9:  Çanakkale – Ayvacık yöresi Türkmen halısı 

 

Sivas Türkmen halısının ortasında yer alan kompozisyonda sarı renk zemin kullanıl-

mış kırmızı, siyah ve beyaz renkle geometrik biçimler kullanılarak desenler oluşturulmuştur.  
 

Yukarıda verilen halı örneklerinde de görüldüğü gibi daha çok geometrik biçimler kul-

lanılarak dokunan halılarda kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, lacivert ve siyah renkler kullanılmıştır. 
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Resim 2.10: Sivas (merkez) halısı (göbek motifi) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki araştırmayı yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Türkmen halılarında kullanılan renkleri 

araştırınız. 

 Basılı ve görsel yayınlardan faydalanabi-

lirsiniz. 

 Dokumalarda kullanılan renkleri ve özel-

liklerini araştırınız. 

 Basılı ve görsel yayınlardan faydalanabi-

lirsiniz. 

 Renkler hangi bitkilerden elde edilir? 

Araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerin-

den ve iplik boyama atölyelerinden fay-

dalanabilirsiniz.  

 Topladığınız bilgilerden not alarak dosya 

hâline getiriniz. 

 Dosyanızın düzenli olmasına özen göste-

riniz. 

 

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 göstermektedir. 

 

2. (   ) Anadolu kadını dokuduğu halı ve kilimlerin boyalarını da kendi hazırlar. Çeşitli 

bitki ve böcekkabuklarından yararlanarak “doğal boya“ dediğimiz boyayı elde eder. 

 

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

 

4. (   ) Türkmen halılarında kullanılan yünlü ipliklerin renklendirilmesinde genellikle 

bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır. 

 

5. (   ) Günümüzde dokunan halıların renk ve desenleri eski halı ve kompozisyonlarına 

benzememektedir.  Halılarda kullanılan renk sayısı artmış, genellikle kırmızı, lacivert, 

kahverengi, siyah, sarı ve tonları dışında başka renkler de halılarda kullanılmıştır.  

 

 

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 

 
 

 

Türkmen halısının motif ve desen özelliklerine göre desen çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Türkmen halısının özelliğine göre desen araştırınız. 

 Türk süsleme sanatlarında ve halı desenlerinde kullanılan geometrik motifleri 

inceleyiniz. 

 

3. TÜRKMEN HALISININ DESEN 

ÖZELLİKLERİ 

 

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. 

 

Halı deseni oluştururken iki değişik bakış açısından yola çıkılabilir.  

 

 Modern halı  

 Klasik halı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1:  Türk halı deseni 

Halı deseni hazırlayacak kişi modern halı tasarımında istediği her çeşit kaynaktan, çe-

şitli yöntemlerle desen oluşturabilir. Klasik veya yöreye özgü halı deseni tasarımlarında ise 

klasik halıların ve yöre halılarının özelliklerinin çok iyi incelenip tanınması gerekir. 

 

Resim 3.2:  Türk halı deseni tasarımı 
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3.2. Desen Seçimi ve Çiziminde Gerekli Bilgiler 
 

Desen için çeşitli kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Bu kaynaklar; 

 

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

 Model, resimli kartlar ve dergiler, 

 Eski Türk halı ve kilimleri, 

 Kumaşlar üzerine basılı motifler olabilir. 

 

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

kuma tekniği uygulanamaz. Örneğin; halıda, kilim dokumada, 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 vb. 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 kom-

pozisyonlarla, bitkisel motiflerle geometrik motiflerin birlikte kullanıldığı halılarımızın çeşit-

li örnekleri bulunmaktadır. 



 

 25 

Hayvansal, bitkisel ve geometrik motiflerden yararlanılarak hazırlanan desenler, el 

yapımı Türk halılarında düğümleme tekniği ile her zaman kullanılmıştır. “Türk düğümü” 

diye bilinen çift düğüm, el yapımı Türk halılarının karakteristik bir özelliğidir. 

 

Kompozisyon ve desenlerde gelişmeler olsa da Türk halıları, tarihî ve geleneksel özel-

liklere sadık kalınarak üretilmektedir. El dokuması halılar, farklı bölgelerde farklı amaçlara 

hizmet edecek şekilde üretilmektedir. Bu halılar sadece yer halısı olarak değil çadır perdesi, 

beşik, koltuk örtüsü, duvar halısı ve seccade olarak da kullanılır.  

 

El dokuması bir halının tamamlanması, aylar süren ve yetenek isteyen bir çalışmadır. 

Yere serilen halı, bir nesilden diğerine kalır ve değeri eskidikçe artar. Her bölgenin kendine 

has motifleri ve teknikleri vardır. Halıların motiflerinde saklı hikâyelerin oluşumu ve bu 

motiflerdeki anlam, Anadolu’da dokunan ilk halıya kadar dayanır.  

 

Halıyı dokuyan kişi, halıya duygularını ve düşüncelerini katarak (sosyal kısıtlamalar 

gibi), bu duygu ve düşüncelerini aktarmak için kodlar ve semboller yaratır. Motiflerin doğu-

şu ve anlamları böyle oluşmuştur. 

 

Resim 3.3: Geometrik desenli Türk halısı 

 

Motifler, hizmet ettikleri amaçlara göre dört farklı başlıkta incelenebilir: 

 

 Doğumu ve çoğalmayı anlatan motifler 

 Hayatı temsil eden motifler (hayatın ortaya çıkışına ve hayatın korunmasına yö-

nelik motifler) 

 Ölüme ait motifler 

 Ölümsüzlük ve aile ile ilgili motifler 

 

Halıyı dokuyan kişi, önce doğumla ilgili motiflerden başlar, hayatı sembolize eden 

motifleri koyarak devam eder ve halının dokunması ölüm motifleriyle son bulur. Halıya ba-

kıldığında hayatın her ayrıntısını görmek mümkündür.  
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Motiflerin ortaya çıkışı tamamen iletişimle ilgilidir. Halının motiflerinin dili estetik 

amaçlardan çok psikolojik etkileri için yapılmıştır. 

 

3.3.1. Doğum Üreme İlgili Motifler 
 

 Kalçadaki eller: Bu motif anneliği ve doğurganlığı temsil eder. Bu motife 

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, “gelin kız”, “sarmal”, “çocuklu kız”, “kanca” 

gibi isimler verilir. Ankara yakınlarındaki Ahlatlıbel’de bulunan MÖ 3000 yıl-

larına ait “Tanrıça Kraliçe” heykelinin bu motifin kaynağı olduğu düşünülmek-

tedir. 

 

 Koçboynuzu: Bu motif erkekliği, cesareti ve gücü sembolize eder. “Gözlü koç-

başı”, “boynuzlu” gibi isimleri vardır. Boynuzlu koç figürü Anadolu’nun birçok 

farklı yöresinde farklı şekillerde kullanılır. Koç şeklinde yapılmış mezar taşları 

da sonsuzluğu temsil eder. Bu semboller halıya adapte edildiğinde ortaya bu 

motif çıkmıştır.  

 

 Doğurganlık: Bu motif kadın-erkek ilişkisini ve üreme sürecini sembolize eder. 

Arpa, kavun, karpuz, üzüm ve nar motifleri de doğurganlığı temsil eden diğer 

motiflerdir.  

 

 İnsan figürü: Bu motif belirli kişilerin hatıralarını yaşatmak amacıyla kulla-

nılmıştır. En eski insan figürü Pazırık halılarında görülmüştür. Bazı insan figür-

leri ise çocukları sembolize eder, halıyı dokuyan kişinin çocuk sahibi olma dile-

ğini yansıtır. Bazen de ölen bir çocuğun anısına bu figür kullanılır.  

 

 Saç bandı: Anadolu’da halı dokuyan kadınlar, beklentilerini ve hayatlarında 

olan önemli olayları saçlarını motif hâline dönüştürerek yansıtır. Bu motif evli-

liği temsil eder. Dokunan halıya eklenen küçük bir saç motifi, ölümsüzlüğe olan 

isteği yansıtır.  

 

 Küpeler: Küpeler Anadolu’da yıllardır değişmeyen bir evlilik hediyesidir. Do-

kuduğu halıya küpe motifi ekleyen bir kadın, ailesine evlenmeye istekli olduğu 

mesajını verir.  

 

 Pranga: Pranga motifi aşkların devamlılığına olan isteği, bağlılığı ve âşıkların 

birbirlerine kendilerini adayışını sembolize eder. 

 

 Sandık: Bu sandık, evlilik öncesi bir kadına verilen çeyiz sandığını temsil eder. 

Çeyizde toplanan eşyalar gelecekte kadının evinde kullanılacağı için bu motif 

gelecekten beklentileri ve bir çocuk sahibi olma arzusunu gösterir.   

 

 Aşk ve birleşme: Uzak Doğu’ya ait eski bir sembol olan bu motif, eşliliği tem-

sil eder. Anadolu’da ise kimi zaman bu motif gece ve gündüz anlamında kont-

rast renkler kullanılarak uygulanmıştır. Renklerin kontrast kullanımı, doğada 

hiçbir şeyin basit olmadığını sembolize eder. Çift sayılar, özellikle 2 Anado-

lu’da doğurganlığı sembolize eder. 
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 Yıldız: Anadolu motiflerinde yıldız, mutluluğun sembolüdür ve gökteki yıldız-

ları sembolize etmez. Gökyüzünün anlatımında ejderha, Anka kuşu, bulut gibi 

figürler kullanılır.  

 

 Pıtrak: İnsanların giysilerine ve hayvanların tüylerine yapışan pamuksu bir bit-

kidir. Onun, kem bakışları savuşturmaya gücünün yettiğine inanılır. Diğer taraf-

tan çiçeklerle dolu anlamında gelen "pıtrak gibi" deyimi, bu motifin bolluğun 

bir sembolü olarak un torbaları üzerinde kullanılmasını açıklar. 

 

3.3.2.Yaşamın Motifleri 
 

 Hayatın temeline ait motifler 

 

 Akan su motifi: Su, hayatın temel ihtiyaçlarından biridir ve her zaman 

kullanılmıştır. Kuraklık çekilen bölgelerde suya olan hasreti temsil etmek 

anlamında bu motif kullanılmıştır.  

 

 Hayatın korunması ile ilgili motifler: Dulavratotu, el, parmaklar ve tarak, 

muska ve düşman göz, göz, haç, kancadır. 

 

 Yaşamı koruyan motifler: Yılan, ejderha, akrep, kurtağzı, kurt izi, canavar 

izidir.  

 

Tarih öncesi çağlarda mağaralarda yaşayan insanlar, vahşi hayvanlardan korkuyorlardı 

ve her hayvandan bir parçayı motif olarak kullanarak kendilerini güvende hissediyorlardı. 

Çatalhöyük’te leopar, akbaba ve kartal motifleri bulunmuştur.  

 

Muska ve nazarlık, bazı insanların bakışlarında bir güç olduğuna, bu bakışların kötü-

lüğe, zarara, şansızlığa ve hatta ölüme bile sebep olduğuna inanılır. Nazarlıklar işte bu kem 

bakışların etkisini azaltan çeşitli nesnelerdir.  

 

Tek tanrılı dinlere inanan kültürlerde ağaç motifine genelde rastlanır. Yaşamdan son-

rasına olan inancı temsil eder. Ölüm zamanı geldiğinde hayat ağacının üzerinden uçtuğu 

söylenen “can kuşu” da motiflerde rastlanan bir figürdür.  

 

 Aile: Türk kültüründe aile, göçmen ailesi, kabileler ve milletler, sembollerle an-

latılır. Bu motiflere, mezar taşlarından halılara kadar birçok yerde rastlanır.  

 

3.4. Anadolu’da Kullanılan Bazı Motiflerin Anlamları 
 

 Elibelinde: Analık ve doğurganlık kavramlarının simgesidir. 
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Şekil 3.1: Elibelinde motifleri 

 Koçboynuzu: Bereket, uğur, kısmet, mutluluk, neşe, uzun ömür, kahramanlık 

ve kuvvet sembolüdür. 

 
Şekil 3.2: Koçboynuzu motifleri 

 Çengel: Sivri uçları ile kötü bakışları uzaklaştırmanın simgesidir. 

 
Şekil 3.3: Çengel motifleri 

 İnsan: Kadın, erkek ve doğurganlığın simgesidir. 

 

Şekil 3.4: İnsan motifleri     
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 Saçbağı: Genç kızların evlilik isteğini göstermesi için kullanılır. 

 

Şekil 3.5: Saçbağı motifleri 

 Küpe: Dokumasına küpe koyan genç kızın evlenmek istediğini ailesine açıkla-

masıdır. 

 

Şekil 3.6: Küpe motifleri 

 

 El (parmak): Kem gözlere karşı korunmak için kullanılır. 

 

Şekil 3.7: El, parmak, tarak motifleri 

 Su: Çok eskiden kullanılan bir motiftir. 

 

Şekil 3.8: Suyolu motifleri 
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 Göz: Göz değmesine koruyucu olarak kullanılır. 

 

Şekil 3. 9: Göz motifleri 

 Hayat ağacı: Soyun ölümsüzlüğünü simgeler. 

 

Şekil 3.10: Hayat ağacı motifleri 

 Kuş: Uğurlu ve uğursuzluğu simgeleyen motiftir. 

 

Şekil 3.11: Kuş motifleri 

Türk halı ve kilimlerinde kullanılan bu motifin bereket, yiğitlik, güç ve erkekliği sim-

gelediği 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.  
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3.5. Türkmen Halısında Kullanılan Desenler  
 

Anadolu Selçukluları devirlerinden itibaren başlayan Geleneksel Anadolu Türkmen 

dokumaları, 17. yüzyıldan başlayarak Anadolu’da çeşitli şehirlerindeki halı merkezlerinde 

dokunmuş, gelişmiş ve Türkmen halıcılığının yayıldığı görülmüştür.  

 

Anadolu Türkmen halılarında motifler, anlamlı ve geleneksel bir üslupla sembolize 

edilmiştir. Anadolu kadını kendisini veya çevresini, sevincini veya acısını, anılarını veya 

hayallerini sembolik değerler vererek halısına aktarmıştır. Yaygılardaki yanışlar, onun tasar-

ladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılıklarıdır. 

 

Türk halı sanatında bitkisel motiflerle geometrik çizgilerin kaynaştığı, madalyon ve 

yıldızlarla süslü Bergama halılarından sonra, Konya yakınlarındaki Lâdik ilçesi halıcılığın 

önemli bir merkezi olmuştur. Lâdik seccadelerinin mihrap alınlıkları çiçek motifleri, mihrap 

kemerleri de klasik kandil resimleri ile süslenmiş, bordürleri çiçeklerle doldurulmuştur.  

 

Ege bölgesinin halıcılık merkezleri olan Milas, Gördes ve Kula 17.yüzyıldan itibaren 

seçkin örnekler vermiştir. Mihrap dolgusunun iki yanında şamdan motifli Gördes seccadele-

ri, sıralar halinde çiçek dolgulu bordürleriyle tanınmıştır. İki veya üç konturlu, çiçek dolgulu 

mihraplarıyla ayrı bir özelliği olan Kırşehir ve Mucur seccade halılarının yanında son yıllar-

da halıcılık piyasasında çok tutulan Taşpınar, Yahyalı, Yağcıbedir halıları Anadolu Türkmen 

halılarının geleneksel özelliklerini taşımaktadır.  
 

Türk halı sanatında Selçuklu döneminde Türkmen halıları, önemli bir yere sahiptir. 

Resim 3.4 ‘de yer alan Selçuklu dönemi Konya halısında açık kırmızı zemin üzerine ok başı-

nı andıran ve kufi harflerin uçlarına benzeyen koyu kırmızı zemin üzerine motifler kaydır-

malı olarak sıralanmıştır.    

 

Resim 3.4: Selçuklu Türkmen halısı (13. yüzyıl )   
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  Resim 3.5’te yer alan Selçuklu dönemi Konya halısında ise kırmızı zemin üzerine 

beyaz kûfili bordür kırık hatlarla ve bunlar içinde renkli yıldız dolgularla zenginleştirilmiştir. 

İçte yer alan bordürde kazayağı denilen köşeli bir çiçek motifi sıralanmıştır.        

 

Resim 3. 5: Selçuklu Dönemi Türkmen Halısı ( 13. yüzyıl ).  

Resim 3.6’da yer alan Konya halı seccadesinin bordüründe ise kırmızı zemin üzerine 

beyaz kûfili yazı dolgularla zenginleştirilmiştir. İçte yer alan sıra hâlindeki mihrap nişinin 

ortasında yıldız motifine yer verilmiştir.   

 

Resim 3.6: Konya Türkmen halı seccadesi (15. yüzyıl) 

Resim 3.7‘de yer alan Sivas Türkmen halısının zemininde altı köşeli ve geçmeli küçük 

yıldızlar görülmektedir. Halının bordüründe ise çoğunlukla sekizgenler içine yerleştirilmiş 

sekiz köşeli yıldızlardan oluşan motifler bulunmaktadır.  
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Sekiz köşeli yıldız motifleri Anadolu Türk halılarında Selçuklu halıları olarak bilinen 

“Konya“ halılarından itibaren çoğunlukla kullanılmıştır. Boşluklar küçük üçgen kutucuklarla 

desteklenmiştir. Halının uzun kenarında bordürü oluşturan sekizgen madalyonun araları çen-

gel motifleri ile doldurulmuştur. 

 

Resim 3.7: Sivas Türkmen halısı (erken dönem 15. yüzyıl ) 

Resim 3.8’i incelediğinizde Sivas Türkmen halısının bordüründe enine ve boyuna iki 

ayrı motif bulunmaktadır. Halının zemininde alternatif sıralama ile iki ayrı motif grubu göze 

çarpmaktadır. Birinci grupta kare bölmeler içinde köşelerden çıkan içe dönük kare formlu 

büyük madalyonlar görülmektedir. İkinci grupta daha küçük, dikdörtgen formlu, merkezi 

eşkenar dörtgen, etrafı zikzaklı madalyonlar bulunmaktadır. Bu madalyonların hemen altında 

ikişer küçük kutu içinde sırt sırta vermiş “U“ formlu motifler vardır.  

 

Resim 3.8: Sivas Türkmen halısı (erken dönem 15. yüzyıl ) 
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Resim 3.9’u incelediğinizde, Uşak Türkmen halı seccadesinin mihrap nişine asılı bir 

kandil motifi dikkati çekmektedir. Ayrıca mihrabın köşesine doğru gittikçe genişleyen ve 

köşeleri dolduran çiçek ve yapraklardan oluşan motiflerin arasında ince bir bordür bulun-

maktadır. 

 

Resim 3.9: Uşak halısı (16. yüzyıl) 

Resim 3.10’da yer alan madalyonlu Uşak halısını incelediğinizde, halının ortasındaki 

baklava dilimi biçimindeki madalyon dikkati çekmektedir. Ayrıca halının köşesinde de ya-

rım madalyon motifleri görülmektedir. Halının dışında yer alan bordür ise geometrik biçim-

lerden oluşturulmuştur. 

 

Resim 3.10: Madalyonlu Uşak halısı (Türkmen) 
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Resim 3.11’de birbiri ile karşılaşan iki yaprak motifi arasındaki zemin renginin de-

ğişmesinden oluşan yanıltıcı bir görünüşe sahip bu Türkmen halısına ilk bakışta kuş motifini 

andırdığı için “kuşlu halı” denmiştir. Ayrıca halının dört tarafını çevreleyen bordürü ise ge-

ometrik biçimlerden oluşturulmuştur. 

 

Resim 3.11:  Kuşlu Uşak Türkmen halısı 

Resim 3.12’deki Kırşehir Türkmen halı seccadesinde yan yana sıralanmış üç tane mih-

rap görülmektedir. Baştaki ve sondaki mihrap zeminlerinin kırmızı olduğu ortadaki mihrapta 

ise mavi kullanıldığı görülmektedir. Seccade halısının yüzeyinde serpme hâlinde; ince ve 

kalın bordürlerde ise geometrik biçimlere dönüştürülmüş hâlde çiçek ve yapraklara yer ve-

rilmiştir. 

 

Resim 3.12:  Kırşehir seccade halısı (18. yüzyıl ) 
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Resim 3.13’teki Milas Türkmen halısında yan yana sıralanmış beş tane kolon görül-

mektedir. Kolonların zemin rengi farklı olup içinde kullanılan desenler aynıdır. Yörede bu 

motife “gemici suyu” denilmektedir. Kolonları ayıran ve etrafını saran şeritlerin içindeki bu 

motiflere de yörede “alaca boncuk“ denir. 

 

Resim 3.13: Milas Türkmen halısı (18. Yüzyıl)  

Halının dışını çevreleyen üçgen şeklindeki motiflere de yörede “çentik“ adı verilmek-

tedir. Halının başlangıç kısmında kahverengi zemin içine yerleştirilmiş bitkisel motiflerin 

sıralandığı ince bir bordür yer almaktadır. Bordürün dışı ise bu yörede yine “ala boncuk” 

denilen ince ve dar şeritlerle çevrelenmiştir. 

 

Resim 3.14’teki Gördes Türkmen halı seccadesine yeşil zemin rengi üzerinde serpme 

olarak yerleştirilmiş küçük yapraklı çiçek motiflerinden dolayı “sinekli“  adı verilmiştir. 

Seccadenin köşesinde yer alan büyük yapraklı çiçeklerin dışındaki ince bordürlerde de sinek-

li denilen küçük çiçekler görülmektedir. Ayrıca mihrabın içinde ibrik motifine de yer veril-

miştir.  

 

Resim 3.14: Sinekli Gördes halı seccadesi (18. yüzyıl) 
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Resim 3.15’teki Hereke Türkmen halısının üzerinde Osmanlı saray halılarında kulla-

nılmış olan bitkisel motiflerden Hatai çiçek ve yapraklarla kompozisyon oluşturulmuştur. 

Halının ince ve kalın bordürlerinde de Hatai çiçeklerine ve yapraklarına yer verilmiştir. 

 

Resim 3.15: Hereke Türkmen halısı 

Resim 3.16’da yer alan Sivas Türkmen halısının sekizgen olarak belirlenmiş geomet-

rik biçimin içinde bereket, küpe, el, parmak, tarak, muska ve göz motiflerine yer verilmiş, 

kırmızı zemin üzerinde de pıtrak motifi uygulanmıştır. Ayrıca halının köşelerinde de göz ve 

çengel motifleri göze çarpmaktadır. 

 

Resim 3.16: Sivas (merkez) halı ortası 
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Resim 3.17’de yer alan Çanakkale Ayvacık yöresi Türkmen halısında diyagonal ola-

rak sıralanmış motiflerin içinde aynı desenin uygulandığı görülmüştür. Açık kırmızı zemin 

üzerine koyu kırmızı ve lacivert olarak dokunmuş, renklerde yer alan motifler de yan yana 

altı tane, üst üste olarak da dört tane dokunmuştur. Desenlerin dışında yer alan ince ve kalın 

bordürlerde geometrik hâle dönüştürülmüş çiçek ve yapraklara yer verilmiştir. 

 

Resim 3.17: Çanakkale – Ayvacık yöresi Türkmen halısı 

Resim 3.18’deki Antalya Döşemealtı yöresi Türkmen halısının kırmızı renkli çengel-

lerle çevrili altıgen formun içinde ejder, çengel ve pıtrak motiflerinin kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. Halının kalın ve ince bordüründe ise yıldız ve göz motiflerine yer verilmiştir.  

 

Resim 3.18: Antalya – Döşemealtı yöresi Türkmen halısı 
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Resim 3.19’daki Sivas - Şarkışla halı yastığının kırmızı renkli altıgen formun içinde 

madalyon desenine yer verilmiştir. Halı yastığının köşelerinde çiçek motiflerine yer verilmiş-

tir. Ayrıca dar bordürlerde ise muska motiflerine yer verilmiştir.       

 

Resim 3.19: Sivas – Şarkışla halı yastığı 

Resim 3.20’deki Çanakkale Ayvacık yöresi Türkmen halısının kırmızı zemini üzerin-

de geometrik hâle dönüştürülmüş çiçek ve yaprak desenlerine yer verilmiştir. Ayrıca halının 

ortasını çevreleyen bordürde ise yan yana çeşitli renkler kullanılarak tekrarlanmış çiçek mo-

tiflerine yer verilmiştir.  

 

Resim 3.20: Çanakkale – Ayvacık yöresi halısı 
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3.6. Türkmen Kilimleri 
 

Düz dokuma yaygılar adını verdiğimiz kilimler, dokuma tekniklerinin verdiği zorluk-

lardan ötürü çok geometrik ve stilizedir. Kendine has nedenlere sahip olduğundan bu kilim-

lerin tarihlendirilmesi zordur. Dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de ortaya çıkan teknolojik ve 

ekonomik değişiklikler sonucu can çekişmeye başlayan kilimlerin değerinin anlaşılmaya 

başlanması oldukça önemlidir. 

 

Türkmenlerde halının yanında kilim dokumacılığı da yaygındır ve daha çok 
köylerde gelişmiştir. Yaygın olarak seccade, yastık, heybe, minder, çuval, oklavalık, 
çadır kapısı, deve kolanı, Yörük ve Türkmen önlükleri vb. kilimler Anadolu’da kulla-
nılmaktadır. Türkmen kilimlerinde kullanılan desenler ve motifler dikdörtgen veya 
eşkenar dikdörtgen şeklindedir.  

 

Türkmen kilimlerinde bitkisel ve hayvansal motiflerin yanında geometrik ve 

sembolik motifler de dokunmaktadır. Kilimlerinin tümüyle yünden dokunması, çöz-
günün sık olması ve çözgüde düğüm ya da eklemlerden özenle kaçınılması kilimin 
değerini artıran özelliklerdir. 

 

3.6.1. Türkmen Kilim Desen Örnekleri 

 

Resim 3.21: Sivas –Gürün duvar kilimi 

 

Resim 3.22: Sivas –Divriği Ulu Camisi’nde bulunmuş 17. yüzyıla ait kilim  
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Resim 3.23: Sivas Türkmen kilimi 

 

Resim 3.24: Aydın yöresi Türkmen kilimi 

 

Resim 3.25: Sivas saf seccade kilimi (18. yüzyıl) 
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Seccadeler, camiler için özel olarak dokunan yaygılardır. Sivas‘ta da camiler için sec-

cadeler dokunmuş ve camilerde ibadet ederken kullanılmıştır. Günümüze bu seccadelerden 

fazla bir örnek kalmamıştır. 

 

Resim 3.26: Balıkesir yöresi Türkmen halısı 

 

Resim 3.27: Eskişehir – Sivrihisar yöresi Türkmen kilimi 

 

Resim 3.28: İçel - Mut yöresi Türkmen kilimi 
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Resim 3.29: Kars yöresi Türkmen seccade kilimi 

 

Resim 3.30: Konya yöresi Türkmen kilimi 

 

Resim 3.31: Malatya yöresi Türkmen kilimi 
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Resim 3.32. Manisa - Akhisar yöresi Türkmen kilimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Türkmen halı deseni çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmaya başlamadan önce iş 

önlüğünüzü giyiniz. 

 Ortamın çalışmaya uygun olmasına dikkat edi-

niz. 

 Atölye ortamınızı hazırlayınız. 

 Ortamınızın aydınlık ve düzenli olması önemli-

dir. 

 Çizim masası veya ışıklı masa hazırlayınız. 

 Türkmen halılarında kullanılan 

motifleri çizmek için araç gereç-

lerinizi hazırlayınız. 

 Parşömen ve kareli kâğıt, 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalem, silgi ve cetvelinizi hazırlayınız.  

 Türkmen halılarında kullanılan 

motifleri ve desenleri inceleyi-

niz.  

 

 Türkmen halılarında kullanılan 

motifleri çizim için hazırlayınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Halı desenlerinden çizmek iste-

diğinizi seçiniz. 

 

 Parşömen kâğıdınızı keserek 

hazırlayınız. 
 Halı motifinizin ebatlarını belirleyiniz. 

 Parşömen kâğıdınıza deseni 

çiziniz. 

 

 Halı dokumada kullanacağınız 

renklerle deseninizi boyayınız. 
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 Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz halı 

desenini uygun şekilde geçiriniz. 

 

 Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz halı 

desenini dokuma tekniğine uy-

gun şekilde geçiriniz. 

 

 Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalemle yapınız. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Kareli kâğıdındaki deseninizi, 

halı dokuma tekniğine uygun 

olarak hazırlayınız. 

 

 Deseni tamamlayınız. 
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 Kareli kâğıtlarına çizdiğiniz 

desenlerin kırışmaması için fon 

kartonuna yapıştırınız. 

 Desenin bozulmamasına önem veriniz. 

 Çalışmalarınızı resim dosyasına 

yerleştiriniz. 
 Dosyanın düzenli olmasına dikkat ediniz. 
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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. (   ) Halı deseni hazırlayacak olan kişi, modern halı tasarımında istediği her çeşit kay-

naktan, çeşitli yöntemlerle desen oluşturabilir. 

 

2. (   )  Hayvansal, bitkisel ve geometrik motiflerden yararlanılarak hazırlanan desenler, 

el yapımı Türk halılarında düğümleme tekniği ile her zaman kullanılmamıştır. 

 

3. (   )  Anadolu kadını kendisini veya çevresini, sevincini veya acısını, anılarını veya 

hayallerini sembolik değerler vererek halısına aktarmıştır.    

 

4. (   )  Halıyı dokuyan kişi, önce doğumla ilgili motiflerden başlar, hayatı sembolize 

eden motifleri koyarak devam eder ve halının dokunması ölüm motifleriyle son bulur. 

Halıya bakıldığında hayatın her ayrıntısını görmek mümkün değildir.  

 

5. (   ) Kırşehir ve Mucur seccade halılarının yanında son yıllarda halıcılık piyasasında 

çok tutulan Taşpınar, Yahyalı, Yağcıbedir halıları Anadolu Türkmen halılarının gele-

neksel özelliklerini taşımaktadır.  

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Uygulama sorusu: Türkmen halılarını ve diğer halılar üzerindeki desenleri inceleye-

rek Türkmen halılarındaki desenlerden istediğiniz bir deseni seçiniz. Parşömen kâğıdına 

çizimini yaparak renklendirip kareli kâğıdına dokuma tekniğine uygun hazırlayınız.  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışmaya başlamadan önce iş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Atölye ortamınızı hazırladınız mı?   
3. Türkmen halısında kullanılan desenleri çizmek için araç 

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, tekniğine uygun olarak renk-

lendirdiniz mi? 
  

11. Halı desenini geçirmek için iki milimlik kareli kâğıdınızı 

hazırladınız mı? 
  

12. Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz halı desenini uygun şekilde 

geçirdiniz mi? 
  

13. Kareli kâğıdındaki deseninizi, halı dokuma tekniğine uygun 

olarak hazırladınız mı? 
  

14. Halı desenine uygun renklendirdiniz mi?   
15. Kareli kâğıtlarınızdaki desenlerin kırışmaması için fon kar-

tonuna yapıştırdınız mı? 
  

16. Çalışmalarınızı resim dosyasına yerleştirdiniz mi?   
 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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