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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi Alanı 

DAL / MESLEK El Dokuma– Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Şark Halısı Desenleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Şark halılarının özellikleri, ülkemizdeki ve dünyadaki yeri, 

önemi, ülke ekonomisine katkıları, renk ve desen özellikleri 

ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 
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ÖN KOŞUL 
Kirkitli dokumalarda basit desenleri çizme modülünü 

başarmış olmak 

YETERLİK Şark halısı desenleri çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında tekniğine uygun 

Şark halıların tarihini ve kullanılan desenlerinin çizimini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Şark halılarını ve tarihini araştırabileceksiniz. 

2. Şark halısının renklerini araştırarak şark halısının 

özelliklerine göre desen çizebileceksiniz. 
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ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı  

Donanım: Işıklı masa, desen çizim araç gereçleri, kaynak 
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becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Doğu halılarının ilk kez, ne zaman ve nerelerde dokunduğu hakkında kesin bir bilgi 

yoktur. Elimizde kanıt olarak bulunan XVI. yüzyıl halıları ile İtalyan ve Flemenk (Hollanda) 

ressamları tarafından yapılmış tablolardaki Doğu stili halı resimlerinden ve el yazmalarından 

o zamanlar Doğu’da birden fazla desen ve dokuma okulunun bulunduğu anlaşılır. 

 

Doğu halılarının dokundukları yerler; Anadolu, Kafkasya (Ermenistan dâhil), İran ve 

Orta Asya olmak üzere başlıca dört bölgeye ayrılır. 

 

Şark halılarda zemini; basit ve geometrik olarak düzenlenmiş bitkisel veya arabesk 

motifler, yıldız şekilleri, çokgenler veya küçük motiflerin oluşturduğu baklava desenleri 

ihtiva eder. Zeminlerin bu şekilde desenlenmiş olmasına rağmen bordürler çeşitli zamanlarda 

değişik motiflerle süslenmiştir. Halılardaki geleneksel desenleri oluşturan temel öğeler 

yüzyıllar boyunca aynen muhafaza edilmiş olmakla beraber halıların dokunduğu zamana ve 

yere göre sanat eğiliminin etkisine bağlı olarak desenlerde stil değişiklikleri meydana 

gelmiştir. 

 

Doğu’da dokunan halılar; kişisel gereksinmeler için evlerde dokunan halılar, 

mağazalarda satılmak için evlerde dokunan halılar, toptancı halı tüccarları tarafından küçük 

veya büyük atölyelerde yaptırılan halılar olmak üzere üç bölüme ayrılır. 

 

Şark halısını çekici kılan işlev, sanat ve biçimin eşsiz uyumudur. 

 

Yakın Doğu memleketlerinde her türlü ev döşenmesi ve süslenmesinde, halı önemli 

derecede rol oynadığından halıya karşı talep fazladır. Doğu halıları, yaygı şeklinde 

kullanılmak ve lüks eşya olarak evleri süslemek için yapılır. 

 

Bu modülde; Şark halılarının kalitesini, özelliklerini, Türkiye ve dünya ülkelerindeki 

yeri ve önemini, ülke ekonomisine katkılarını, kullanılan renk ve desenlerin özelliklerini 

öğreneceksiniz. Bu modülde edindiğiniz bilgi ve beceriler, dünya halıları hakkındaki 

bilgilerinizin temelini oluşturacaktır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

Şark halılarını tanıyarak tekniğe uygun olarak Şark halısının kalitesini öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Dünya halı sanatında yer alan Şark halılarının dokuma tekniklerini 

araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. ŞARK HALISI 
 

1.1. Tanımı 
 

Şark halısı; İran, Anadolu, Kafkasya, Orta Asya’yı da içine alan geniş bir coğrafyada 

farklı materyalleriyle oluşturulan İran ve Gördes düğüm şekilleri kullanılarak yapılan 

halılardan oluşmaktadır. 

 

1.2. Şark Halılarının Tarihçesi 
 

Günümüze kadar muhafaza edilmiş birkaç Doğu halısının XVI. yüzyılın başlarında 

dokunduğu bilinmektedir. Doğu halılarının ilk kez, ne zaman ve nerelerde dokunduğu 

hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda bugüne kadar çeşitli halı bilginleri tarafından pek 

çok teori öne sürülmüş olmasına rağmen bunların çoğunluğu bir varsayımdan öteye 

gitmemektedir. Bu nedenle doğu halılarının kökeni ve ilk zamanlarına ait tarihsel bilgiler 

halen aydınlığa çıkarılabilmiş değildir. 

 

Elimizde kanıt olarak bulunan bu XVI. yüzyıl halıları ile İtalyan ve Flemenk 

(Hollanda) ressamları tarafından yapılmış tablolardaki Doğu stili halı resimlerinden ve el 

yazmalarından o zamanlar Doğu’da birden fazla desen ve dokuma okulunun bulunduğu 

anlaşılır. XVI. yüzyılda Safevi Hanedanlığı şahı tarafından kurulmuş İran Halıcılık 

Okulu’nda dokunan halılardan o zamanlar dokuma sanatının zirvesine ulaştığı görülür. Saray 

ressamlarının ve desinatörlerinin bir aşama yapmış, dokuma sanatındaki görkemlilik Şah 

Abbas I’in de ölümünden sonra (1507–1628), bir nesil boyunca devam etmiştir. İran’da 

dokunan halıların yanı sıra o zamanlar Anadolu’da da merkezleşmiş halıcılık okulları vardır. 

Bu okullarda dokunan halılar, desen yönünden İran’da kullanılan ve çoğunluğu natürel 

motiflerden oluşan süslemelerden tamamen değişik bir görünümdedir. Çünkü Anadolu’da 

dokunan halılarda, özellikle geometrik desenler ve poligonlara bağlantılı yıldız şekilleriyle 

arabesk kıvrımlar kullanılmıştır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu desenler bazı değişiklerle Kafkasya ve Ermenistan’da dokunan halılarda da 

tercihen kullanılmıştır. O sıralarda Kahire önemli bir halı üretim merkezidir. Arapların 

egemenliği altında bulunduğu sıralarda, İspanya’nın büyük bir halı dokumacılığı merkezi 

olduğunu da belirtmek gerekir. XV. yüzyılda İspanya’da dokunan halıların en güzel 

örneklerini bugün İspanya müzelerinde görmek mümkündür. Hemen hemen, Anadolu’da 

dokunan halılardaki stilin aynen uygulandığı bu halıların Anadolu halılarından farkı, 

genellikle tek çözgü düğümü ile dokunmuş olmalarıdır. 

 

Özellikle XV. yüzyıldan önce dokunan halılar hakkında salt literatüre dayanan 

bilgiler, kelime ve terim anlamları bakımından düzensiz ve karışıktır. Çünkü ince dokumalı 

örtülerle duvara asılan örtüler ve divan örtüleri ile zemin yaygıları için kullanılan kelimeler 

arasındaki anlam farklarını çıkartmak ve bu örtülerin niteliklerini ortaya koymak çok zordur. 

Yunan ve Latin kitaplarında bahsedilen halıların gerçek düğümlü halılar olup olmadıkları da 

kesinlikle belli değildir. Latince tapetum kelimesi genellikle yaygı, örtü, perde veya duvara 

asılan bir örtü için eş anlamda kullanılan bir kelimedir. Doğu ülkelerindeki evlerde mobilya 

az kullanılırdı. Zeminde halı üzerine oturmak, uzanmak, eve girişte ayakkabı çıkartmak bir 

adet idi. Yerlere serilen yaygılar ise ev sahibinin zenginliğini gösteren iklim koşullarına göre 

ince, zarif, kalın veya kaba dokunmuş düğümlü halılardır. 

 

Halılarda İran (Sena), Türk (Gördes) ve İspanya (tek çözgü) düğümü olmak üzere 

başlıca üç tip düğüm kullanılmıştır. Bu üç esas düğüm tipinin yanı sıra atkıların aralıksız 

atılmasıyla dokunan tüylü dokumalar da vardır. Bunlarda ilmeler kesildiğinde ortaya çıkan 

düğümlerin gerçek halı düğümlerinden ayırt edilmesi çok zordur. Bu şekildeki düğümlere 

son Roma İmparatorluğu devrinde yaşamış Mısırlı Çingenelerin dokunmalarında ve Fustat’ta 

(Eski Kahire) bulunan kumaşlarda rastlanılmıştır. Bu şekildeki dokumaların milattan sonra 

III. yüzyılda Avrupa’da ve Fustat’da yapıldığını incelemeler göstermiştir. Gerçek 

düğümleme tekniği ile dokunmuş halı parçaları ilk defa Kozlov tarafından Noin-Ula’da, Sir 

Aurel Stein tarafından Turfan’da ve Orta Asya’nın diğer yerlerinde bulunmuştur. Bu halı 

parçalarının MS II-VI. yüzyıllar arasında dokunduğu söylenebilir Avrupa’da rastlanmış ve 

ileri bir teknikle dokunmuş olduğu saptanan halı parçalarının MS II. ve III. yüzyıllarda 

dokundukları, halı otoriterleri tarafından ileri sürülmektedir. Halen New York Metropoliten 

Müzesi’nde muhafaza edilen tümüyle kilim dokuma tekniğine göre dokunmuş küçük boyutlu 

tam bir halının, MS V. ve VI. yüzyıllara ait bir Mısır mezarından çıkarıldığı kabul 

edilmektedir. 

 

Birbirinden farklı düğüm şekli gösteren halı örneklerinin yanı sıra yine Fustat’ta 

mezarlarda tek çözgü ile düğümlenmiş ve X-XV. yüzyıldan kalma halı parçaları da 

bulunmuştur. XVIII. Mısır Hanedanlığı sırasında dokunan keten kumaşlarda İran düğümü bir 

süsleme aracı olarak kullanılmıştır. Bu bize, İran düğümünün MÖ 500–1000 yıllarında da 

kullanılmış olduğunu gösterir. Bu nedenle tüylü dokumaların kökeninin çok eski tarihlere 

kadar uzandığını, tüylü dokumalarla düğümlü halılarda kullanılan dokuma tekniğinin bir 

gelenek olarak tarihten önceki zamanlardan bugüne kadar devam ettiği söylenebilir. 
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1.3. Şark Halılarının Kökenleri 
 

Doğu halılarının dokundugu yerler; Anadolu, Kafkasya (Ermenistan dâhil), İran ve 

Orta Asya olmak üzere başlıca dört bölgeye ayrılır. Son zamanlara kadar Türkistan’daki 

Türkmen aşiretlerinin yaptıkları halılara benzer halılar, Afganistan ve Bülücistan’da da 

dokunduğundan, bu iki yer ayrı olarak ele alınmamıştır. Bu dört bölgede dokunan halıların 

incelenmesine geçmeden önce, önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Bazı halı tipleri son 

zamanlarda coğrafi olarak tamamen yanlış şekilde adlandırılmaktadır. Örneğin; bugün 

“Polonya halıları “olarak tanınan halılar, İran’da Şah Abbas I. Döneminde dokunmuş hakiki 

ipek halılardır. Çoğunluğu altın ve gümüş işlemeli olan bu görkemli ipek halılarından 

bazıları, meşhur Polonya ailelerinin armalarını taşıdıklarından, ilk incelemeler sırasında bu 

halıların bir kısmının Polonya’da dokunduğu ileri sürülmüştür. Gerçekte ise bu halıların bir 

kısmı, Polonyalı bir tüccarın İran’da özel olarak yaptırdığı halılardır. Diğer bir kısmı ise 

Avrupa’ya İran elçileri tarafından getirilmiş, hükümdarlara ve ileri gelen kişilere armağan 

edilmiş halılardır. Aynı tip ve kalitede olan bu halılar, İran’da dokunmuş olmalarına rağmen 

üzerlerindeki arma ve işaretler nedeniyle Polonya halıları olarak adlandırılmıştır. Bunlardan 

başka, aynı şekilde armağan edilmiş çok değerli İran’da dokunmuş ipek halılardan da söz 

etmek gerekir. Halen Correr Müzesi’nde bulunan bu halılar, uzun süre Venedik’te St. Mark 

devlet hazinesinde muhafaza edilmiştir. Şah Abbas I. Devrinde, tamamen İran stilinde 

dokunmuş bu ipek halılar, o zamanlar İran’da süsleme sanatının ne kadar yüksek olduğunu 

belirgin olarak kanıtlamaktadır. Artık İran’da rastlanmayan bu değerli halıların pek çoğu 

Avrupa müzelerinde bulunmaktadır. Bunlar ise kullanılmış olmaları nedeniyle yıpranmış, 

yeniliklerini ve güzelliklerini tümüyle kaybetmiş durumdadırlar. Bu durum sanat tarihi 

yönünden büyük bir kayıptır. XVII-XVIII. yüzyıllarda orijinal İran modelleri kopya edilerek 

Polonya’da dokunan düğümlü halılar, gerçek Polonya halılarıdır. Bu halılar İngiltere’de 

Doğu halılarının kopya edilerek dokunan İngiliz halılarına benzemekle beraber İngiliz 

halılarına oranla çok daha yüksek değer taşırlar. Doğu Macaristan ile batı Romanya 

arasındaki Transilvanya adı verilen bölgede, halı dokumacılığı olmamasına rağmen çok 

sayıda antika halılar bulunmuştur. Türkiye ile Doğu Avrupa arasındaki ticari ilişkileri 

sırasında, tüccarlar tarafından Transilvanya’ya getirilmiş olduğu kabul edilen bu halılara 

Transilvanya halıları adı verilmektedir. O zamanlar, Transilvanya’da uzun gezilerden dönen 

ve tehlikeli işlerde başarı sağlayan kişilerin şükran borçlarını ödemek için Protestan 

kiliselerine halı bağışlamak bir adet idi. Bu adet XVI- XVII. yüzyıllar boyunca devam 

etmiştir. Bu şekilde getirilmiş ve hepsi de Anadolu kökenli olan bu halılar, halen 

Transilvanya kiliselerinde harikulade bir koleksiyon olarak muhafaza edilmektedir. 

E.Schmutzler tarafından bu halıların bir gurubu yayınlanmıştır. Bu eserlerde XVI-XVII ve 

XVIII. yüzyıllarda dokunmuş Anadolu halılarının klasik bir koleksiyonunu görmek 

mümkündür. Bu halılar “Transilvanya halıları” olarak adlandırılmaktadır.  
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Resim 1.1: Transilvanya halısı 

Transilvanya halısı; Manisa yöresi, 16. yüzyılın sonu ya da 17. yüzyılın başına ait, yün 

çözgü ve atkılar 112 x 176 cm’dir (Sanat Koleksiyonları Müzesi-Bükreş). 

 

Daha sonraları yayınlanan halı kitaplarında, Şam halılardan ayrı bir grup olarak söz 

edilir. Aslında bu halılar Kahire’de dokunmuştur ve XV. yüzyıl Memluk sanatının kendine 

özgü arabesk stilini kuvvetli olarak yansıtır. 1517’de Mısır, Osmanlı Türkleri tarafından zapt 

edildiğinde halı dokuyucuları Kahire’den Anadolu’ya götürülmüştür. Bu nedenle Memluk 

stilindeki halılar daha sonraları Anadolu’da dokunmuştur. 

 

  

Çizim 1.1: Memluk halılarında kullanılan 

bordür deseni 

Çizim 1.2: Memluk halılarında kullanılan 

madalyon deseni 
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Resim 1.2: Memluk halısı–16. yy. Resim 1.3: Memluk halısı 

Bunların yanı sıra diğer halı adlarına da rastlıyoruz. Bunlar coğrafi bir özellik 

taşımazlar. Holbein halıları, saray halıları, bahçe halıları vb. Holbein halıları Anadolu’da 

dokunmuştur. Geometrik desenli olan bu halılar, çağdaş ressamların (1497–1543) ve 

özellikle genç Hans Holbein tablolarında daha sık görüldüğünden “Holbein halıları” adıyla 

tanınırlar. Bu desenler, XVI- XVII. ve daha sonraki yüzyıllarda geniş bir halı gurubunun 

hakiki üretim yerleri olan Uşak ve Bergama’da dokunan halıların desenlerine biraz benzer. 

Fakat Uşak halılarında desenlerin daha kıvrımlı olduğu ve büyük madalyonların yer aldığı 

görülür. Aslında, Holbein halıları, Uşak ve Bergama halılarının öncüleridir. Diğer benzer 

halılar, Lorenzo Lotto gibi İtalyan ressamların tablolarında yer almıştır. XVII. Yüzyılda 

Hollandalı ressamların tablolarında yer alan güzel halı resimlerinin çoğunluğunun Türk 

kökenli halılardan alındığı belirgin olarak göze çarpmaktadır.  

 

Resim 1.4: III. Holbein tipi halı 16. yy. 
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Resim 1.5: Hans Holbein'ın "Elçiler" tablosundan        Resim 1.6: III. Holbein tipi Bergama  

 

Resim 1.7: III. Holbein tipi Bergama halısı, İstanbul, Vakıflar Müzesi 

 

Resim 1.8: Osmanlı saray halısı 

Halı tiplerinin coğrafi kökenlerini gösteren adlar, halıların dokunduğu il, ilçe ve 

köylere göre verilmiştir. Bunlar arasında, nomad (konargöçer) ve yarı nomad aşiretler 
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tarafından yapılan halılar doğrudan doğruya aşiretlerin adlarıyla anılır. Çünkü bu aşiretler bir 

yıl boyunca süreli olarak yer değiştirir ve herhangi bir bölgede devamlı oturmazlar. Örneğin; 

Anadolu’da ve yukarı Fırat’ın batı bölümünde dolaşan Yörüklerin dokudukları halılar, 

“Yörük halıları” olarak tanınır. Burada bir yanlış adlandırmayı işaret etmek gerekir. 

Türkçe’de Yörük konargöçer (nomad) anlamında kullanılmaktadır. İran’ın batı bölgesindeki 

Gerus mevkiinde dolaşan Yörüklerin dokudukları halılara “Gerus halıları” denir. Kuzeydoğu 

Kafkasya Bölgesi’ndeki Dağıstan’da yaşayan Çerkezler ve Kafkasya’da Çiçi aşireti, 

dokudukları halılara kendi adlarını vermişlerdir. Bunlar tanınmış halı tipleridir. Bu 

bölgelerde dokunan halılar, aşiretlerin çokluğu nedeniyle pek çok isim taşır. Bununla beraber 

bu halılar dokundukları yerlere göre değil, pazarlandıkları veya tüccara satılmak üzere ve 

ihracat için toplandıkları yerlere göre ad alır. Örneğin; Anadolu’da dokunan pek çok tipteki 

halılar, satış için İzmir’de toplandığından bunlara İzmir’de dokunmamalarına rağmen “İzmir 

halıları’’ denir. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. Güney İran halıları Hz. Muhammed’in 

doğum yeri Mekke’de satışa arz edildiğinden “Mekke halıları” olarak bilinir. Kuzey ve Orta 

İran ile Irak ìn kuzeyinde dokunan halılar satış için Musul’a getirildiğinden “Musul halıları”, 

Türkmen konargöçerlerinin dokudukları halılar Buhara’da pazarlandığından “Buhara 

halıları”, Kotan’da ve Çin Türkistan’ın diğer kentlerinde dokunan halılar Semerkant’ta 

satıldığından “Semerkant halıları” adları ile ün yapmıştır. Bazen de halılar, dokumalarında 

kullanılan düğüm tekniğine göre adlandırılır. Türk düğümü ile dokunmuş halılara da “Türk 

düğümlü halılar”, İran düğümü ile düğümlenmiş halılara da “İran düğümlü halılar’’ denir. 

Güney ve Doğu İran halılarının çoğu, İran düğümü ile düğümlendiği hâlde; Kuzeydoğu 

İran’da Horasan bölgesinde dokunan halılarda Gördes düğümü (Türk düğümü) kullanılır. 

 

1.4. Şark Halılarının Sınıflandırılması 
 

Aşağıdaki tabloda Doğu halılarının dokunduğu dört esas bölge, her bölgeye ait özel 

tipleri ile ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 

1.4.1. İran`da Şark Halıları 
 

Kuzey                     Batı                      Güney                          Doğu 

Tebriz                       Ferahan                     Kaşkay                        Horasan 

Heriz                        Saruk                         Kirman                        Kain 

Gorevan                   Sultanabad                 Keşan                          Meşhed 

Bicar                        Meşkabad                  Şiraz                            Herat 

                                 Mahal                        Bahtiyari 

                                 Hamedan                   İsfahan       

                                 Sereband                   Coşgan 

                                 Gerus  

                                 Kermanşah 

                                 Sena 

                                 Mir  

                                Musul 
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1.4.2. Anadolu Şark Halıları 
 

 Gördes        

 Kula      

 Mucur                                     

 Lâdik                                                                    

 Bergama 

 Bandırma    

 Uşak 

 Milas 

 Yörük 
 

1.4.3. Kafkasya’da Şark Halıları 
 

  a. Kuzey                            b. Güney 

  Derbent                            Genca 

  Dağıstan                           Şirvan 

  Kazak                               Karabağ 

  Kuba                                 Sileh 

  Lezgiyan                           Taliş 

                                            Verneh 

 

1.4.4. Orta Asya`da Şark Halıları 
 

             a. Batı                                      b. Doğu 

              Hive                                         Semerkant 

    Taşkent                                     Kaşkar 

    Beşir                                          Kotan 

    Buhara 

   Afganistan 

   Bülücistan 
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1.5. Türk Anadolu Halıları 

  

Resim 1.9: Anadolu Konya halısı 18. yy. 

sonrası 

Resim 1.10: Anadolu Milas halısı 

  

Resim 1.11: Anadolu Bergama halısı 19. 

yy. 

Resim 1.12: Anadolu Uşak halısı 17. yy. 
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1.5.1. İzmir Halıları 
 

Oldukça kaba ve genellikle İran desenleri taklit edilerek dokunmuş bu halılar, 

İzmir’de yapılmadıkları hâlde, ihracat için Anadolu’nun tanınmış halı merkezlerinden 

getirilip İzmir’de pazarlandıkları için “İzmir halıları’’ olarak bilinir. 

 

1.5.2. Lâdik Halıları  
 

Düz bir dal, üzerine yerleştirilmiş büyük lale motiflerinden oluşan desenler, Lâdik 

seccadelerini karakterize eder. Lale motifleri daima aşağı doğru sarkık durumdadır. Halı 

zeminini iki yarım parçaya bölünmüş olması, bu halıların diğer bir özelliğidir. Daha büyük 

olan üst bölümde mihrap, daha küçük alt bölümde ise lale desenleri yer almıştır. Diğer 

seccadelere göre Lâdik seccadelerinin mihrap veya nişi çeşitli tepeliklerle süslenmiştir. İyi 

bir Lâdik halısının en büyük özelliği, zeminin kiremit kırmızısı ve kızılımsı donuk mavi 

renkte olmasıdır. Çoğunlukla mihrabın bir tarafında hayat ağacı deseni yer alır. 

 

Resim 1.13: Anadolu-Konya-Lâdik seccadesi  

1.5.3. Bergama Halıları  
 

Bu halılar Ege denizi sahiline yakın yerde ve Batı Anadolu’da bulunan tarihi Bergama 

şehrinde dokunur. Geometrik desenlerin çok belirgin olması, Bergama halılarının en belirgin 

özelliğidir. Kenarları çoğunlukla düz ve dar şeritler gösterir veya kilim dokuması şeklinde 

yapılmıştır. 

 

Bu özellik nedeniyle Bergama halıları birçok Türkmen halılarını andırır. Bu da 

Osmanlı Türklerinin bu şekilleri Türkmenistan’dan getirdiklerinin kanıtıdır. 

 

Bunun yanı sıra desenlerde görülen poligonlar da Türkistan halılarındaki poligonlara 

benzer. Neugebauer ve Troll özellikle bu halıların köşelerinde üçgen şeklilerinin 

bulunduğuna dikkati çekmiştir. J.Orendi, Bergama halılarının zeminlerine bazen bir kumaş 

parçasının dikildiğini ve bir düğüme, bir örgü parçası veya bir kabuğun yerleştirilmiş 

olduğunu belirtmektedir. Bu bulgular Bergama halılarının bir özelliğidir. 
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Resim 1.14: Bergama halısı 19. yy. Resim 1.15: Bergama halısı 19. yy. 

 

Resim 1.16: Anadolu Bergama halısı (1875- 1899) 

1.5.4. Yörük Halıları  
 

Anadolu konargöçerleri tarafından dokunan bu halıların belirgin özelliği, tek olan 

bordürün tek bir şeritle çevrili olmasıdır. Buna karşın Anadolu ve Kafkasya’da dokunan 

halıların çoğunda birden fazla bordür bulunur. Yörük halılarında görülen ve genellikle bu 

halılar için çok karakteristik olan çengelli süslemelere Kafkas halılarında da çoğunlukla 

rastlanmaktadır. Yörükler için karakteristik olan çengelli süslemelere, Kafkas halılarının 

zemininin orta bölümünde birbirinden farklı renklerle küçük zeminlere ayrılmış olduğu ve 

zeminin çoğunlukla bordürle zıt bir durum gösterdiği işaret edilmektedir. Ayrıca, halıya 

yakın mesafeden bakıldığında, zeminin üzerine sanki küçük bir halı yerleşmiş gibi bir 
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görünüm verildiği bildirilmektedir. Yörükler Marmara Denizi kıyılarına kadar çeşitli 

alanlarda dolaştıklarından, Anadolu’nun birçok halı üreten diğer bölgeleri ile temas kurmak 

olanağını bulmuşlardır. Bu nedenle dokudukları halıların desenlerinde bu ilişkilerin ektileri 

de belirgin olarak görülür. 

 

Resim 1.17: Anadolu Yörük halısı 

 

Resim 1.18: Kafkas-Şirvan Yörük halısı  

1.5.5. Gördes Halıları  
 

En nadide seccadeler olarak bilinen Gördes halıları, mihraba dikey olarak uzanan 

sütunlarla karakterize edilir. Düz bir şekilde uzanan bu sütunlar, çoğunlukla tepelerinden 

aşağı doğru sarkan demet şeklinde çiçek filizleri ile bezenmiştir. Ayni zamanda mihrapta bir 

lamba asılıdır. Bu halıların diğer bir özelliği, bordürlerinin zengin bir biçimde çiçek filizleri 

ile dekore edilmiş olmasıdır. Genellikle birisi geniş (ana bordür), diğer ikisi birer şerit 

hâlinde olmak üzere üç bordür görülür. Gördeslerin mihrapları genellikle kırmızıdır. Diğer 

bölümlerinde ise daima açık renkler tercih edilir. Gerçek Gördes halılarının en iyi kopyaları, 

bundan aşağı yukarı 75 yıl kadar evvel seri fabrika üretimi olarak yapılmış ve satışa 

çıkarılmıştır. Bu taklit Gördeslere ticarette “Bandırma halıları” adı verilir. Bu halıların 



 

 14 

renklerinde kusurlar bulunmakla beraber düğümleme ve emek bakımından büyük bir 

üstünlük gösterir. J.Orendi, Doğu halıları arasında taklitlerinde en çok başarıya erişilmiş 

halıların Gördes taklit halıları olduğunu ve bunlarda çok kaliteli bir düğüm tekniği 

kullanıldığını belirtmiştir. Bu halılar bazen Kula Gördes halıları adı ile satılmaktadır.  

 

Böylece, Kula halıları ile Gördes halıları arasında çok yakın bir ilişkinin bulunduğu 

ileri sürülmektedir. 

    

Resim 1.19: Mihraplı Gördes Resim 1.20: Marpuçlu Gördes 

 

1.5.6. Kula Halıları 
 

Adını Batı Anadolu’da dokunduğu küçük bir kasabadan alan Kula seccadeleri, geniş 

bordürleri ve sade renkleri yönünden Gördes seccadelerine benzer. Renkleri mat ve havları 

kısa olan bu seccadelerin birbirine eşit genişlikte birkaç şeritten oluşan bordürleri, küçük 

yıldızlar ve çiçeklerle süslenmiştir. Bordür tarafından biraz büzülmüş olarak görülen halı 

zemini çoğunlukla cazip mavi bir renk gösterir. En kaliteli Kula halılarının diğer bir özelliği, 

düğümlerinin biraz gevşek olmasıdır. “Kula kabristan seccadesi’’ adı ile tanınan en meşhur 

Kula seccadelerinde zemin, sıralar hâlinde yerleştirilmiş selvi ağaçları ile süslenmiştir. 

Matemi simgeleyen selvi ve söğüt ağaç figürlerine Kula seccadeleri dışında hiçbir seccadede 

rastlanılmaz. Bazı Kula seccadelerinde desen süslemesinde bir Cami motifine de yer verilir. 

Çoğunlukla bu seccadelerin ölülerin üzerine örtmek için kullanıldıkları söylenmektedir. H. 

Jacobi, bu seccadelere “Kabristan halıları” adının verilmesini uygun bulmamaktadır. 
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Resim 1.21: Anadolu Manisa-Kula halısı, devir 19. yüzyıl 

1.5.7. Mucur Halıları   
 

Orta Anadolu’da küçük bir kasaba olan Mucur’da dokunan bu halıların özelliği, 

renklerinin çok cazip olmasıdır. Mihrap zemini genellikle kırmızıdır. Havlar uzun ve 

parlaktır. 

 

Resim 1.22: Mucur halısı 

1.5.8. Milas Halıları  
 

Ege kıyılarında, dokunduğu küçük bir kasabadan adını alan Milas seccadelerinin en 

belirgin özelliği, mihrabında yıldız veya baklava şeklinin bulunmasıdır. Bunun yanı sıra 

Kula namaz seccadelerindeki bordürler zeminden veya mihraptan daha belirgindir. Namazlık 

olmayan Kula seccadelerinde ise zemin çoğunlukla çeşitli renk ve desende dikey şeritlerle 

bölümlere ayrılmıştır. Bu seccadelerde zemini, bordür şeklinde tek bir şerit çevirir. Bu 

halıların zeminlerinde kullanılan diğer bir desen, içleri çeşitli motiflerle doldurulmuş ve 
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çeşitli renkler ihtiva eden iki dikdörtgen şeklidir. Bu tip Milaslarda sadece geniş bir bordür 

bulunur. 

 

Resim 1.23: Anadolu-Milas halısı, 19. yy. 

1.5.9. Uşak Halıları 
 

Günümüzde de Uşak’ta dokunan bu halıların en parlak olduğu devirler XVI. ve XVII. 

yüzyıllardır. Eski Uşak halılarının en önemli özelliği, iç zeminin tümünün birbiri üzerine 

sarılmış çiçek filizleri ile desenlenmiş olmasıdır. Bu halıların diğer bir özelliği kiremit 

kırmızısı, mavi ve sarı renklerin kullanılması ve ayrıca madalyon ihtiva etmesidir. 

 
 

Resim 1.24: Uşak halısı 16. yy. Resim 1.25: Uşak halısı 16. yy. 
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1.6. Kafkas Halıları 
 

Kafkasya üç büyük bölgeye ayrılabilir:  

 

 Hazar Denizi boyunca uzanan Kuzeydoğudaki başkenti Derbent olan 

Dağıstan bölgesi 

 Dağıstan bölgesinin güneyinde bulunan başlıca şehirleri Bakü ve Sumak 

olan Şirvan bölgesi  

 Taliş ile Moğan steplerini kapsayan Trans–Kafkasya bölgesi 
 

V.Oettingen, Tiflis’te Etnografya Müzesi’ni kuran Radde’in demecine dayanarak 

Kafkasya’nın dağlık bölgesinde 150 ayrı diyalektle konuşan 350 aşiretin bulunduğunu 

bildirmiştir. Bütün bu bölgelerden dokunun halıların ortak özelliği, desenlerinin geometrik 

şekillere önemli derecede bir eğilim göstermesidir. 

 

Resim 1.26: Kafkas halısı–19. yy. 

 

Resim 1.27: Kafkas-Karabağ halısı, ölçüler–1.44x3.05 cm, 19. yy. 
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1.6.1. Şirvan Halıları  
 

Kafkas halılarının en ünlüleri Şirvan halılarıdır. Bu halıların özelliği, desenlerinin 

büyük ve küçük yıldızlarla çeşitli şekillerde çaprazlar ihtiva etmesidir. Bütün halıların ortak 

özelliği, zeminde kenarları bazen basamaklı, köşeli madalyonların ve çengelli motiflerin 

bulunmasıdır. Diğer Kafkas halılarına oranla havlar genellikle biraz daha uzundur. Bu 

bölgede dokunan halılar ticaret alanında kabristan halıları olarak tanınır. 

 

Resim 1.28: Kafkas Şirvan halısı 

1.6.2. Dağıstan Halıları 
 

Bu halıların en büyük özelliği, zemindeki desenlerin birbirini diyagonal olarak 

çaprazlayan şeritlerden oluşmasıdır. Bu çapraz bazen bordür süslemelerinde de kullanılır. 

 

Resim 1.29: Kafkas-Dağıstan halısı 
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1.6.3. Lesghian Halıları 
 

Küçük bir alanda yerleşmiş Lesghian aşireti tarafından dokunan bu halılar, Dağıstan 

ve Derbent halılarına çok benzerler. Bunların özelliği, Lâdik halılarından olduğu gibi açık 

renklerin ve parlak mavi rengin çok kullanılmasıdır. Parlak mavi rengin parlaklığının boyada 

kullanılan suyun kalitesinden meydana geldiği söylenmektedir. 

 

1.6.4. Çiçi veya Çeçen (Chichi veya Tchetchen) Halıları 
 

Bu halılar Kafkasya’nın kuzey tepelerindeki Kuzeybatı Dağıstan’dan dolaşan Çiçi 

konargöçerleri tarafından dokunur. Bu halılar, birçok şeritten oluşan geniş bir bordürün 

çevrelediği dar bir zemine sahiptir. Bu zemin çok defa koyu mavi renktedir. Birçok dar 

şeridin meydana getirdiği bordürler, yıldız şekilleri ve küçük stilize bitki motifleri ile 

süslenmiştir. Çok renkli olan ana bordür, diyagonal bölmelerle birbirinden ayrılan sıra 

hâlinde ve diyagonal şekilde sıralanmış olan yıldız ve rozetlerle desenlenmiştir. Bu bordür 

şekli sadece Çiçi halılarında bulunur ve bu halıların en büyük özelliğidir. 

 

1.7. Kazak Halıları  
 

Bütün Kafkas halılarında olduğu gibi Kazak halıları da geometrik desenlerle 

dokunmuştur. Desenler büyük ve belirgindir. Fakat diğer Kafkas halılarına oranla desenler 

arasında çok sayıda boşluklar vardır. Kazak halıları kare veya kareye yakın biçimdedir. 

“Güneş ışını” adı verilen çok meşhur bir Kazak halısı tipinde, zeminde güneş ışınları gibi 

uzantılar gösteren büyük bir baklava motifi yer alır. 

 
 

Resim 1.30: Kazak halısı Resim 1.31: Kazak halısı (19. yy.a ait) 
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1.8. Genca (Gendja) Halıları 
 

Bakü ve Tiflis arasında bulunan ve şimdi Kirowbad adı ile anılan bölgede yerleşmiş 

konargöçerler tarafından yapılan Genca halıları, Kazak halılarına benzer özellikler gösterir. 

Fakat en iyi Kazak halılarından daha ince dokunmuşlardır. Bu nedenle değerleri daha 

yüksektir. Bu halılarda geometrik desenler olarak büyük madalyonlar veya iç içe 

yerleştirilmiş yıldız motifleri, uzantılı çengeller ve büyük basamaklar, poligonlar merkezden 

dışa doğru bir sıra hâlinde yer alır. 

 

1.9. Taliş (Talish) Halıları 
 

Hazar Denizi’nin batı kıyılarında Taliş bölgesinde dokunan halıların özelliği sade bir 

zeminin olması, mavi veya kırmızı rengin kullanılmasıdır. Zemini çevreleyen bordürler, 

genellikle zeminden daha geniştir. Bu genişlik zeminin derin bir şekilde bordürlerin içine 

gömülü olduğu izlenimini verir ve dikkati parlak, tek renkli zemin üzerine çeker. Zeminle 

bordürler arası yıldızlı büyük rozet çiçekleri ile doldurulmuştur. Çiçekler ve küçük rozetlerle 

süslenmiş ara şeritler adeta birbiri içine girmiştir. Taliş halıları, dar ve uzun olduklarından 

ideal yol halıları olarak kullanılır. 

 

1.10. Sumak Halıları  
 

Yüzleri düz, yani havsızdır. Üç veya daha fazla sayıdaki geniş poligonların zemini 

doldurması, halıların desenlerinin özelliğidir. Poligonların araları bitkisel motiflerle 

tamamen bezenmiştir. Bordürler, koşan köpek deseni adı verilen kıvrımlı motiflerle süslüdür. 

Bu süsleme şekli Sumak halılarının karakteristik özelliğidir. 

 

Resim 1.32: Sumak halı, ölçüler 1.26x2.47 cm, 19. yy. 

1.11. İran Halıları 
 

Kıvrımlı şekillere ve bitkisel motiflere ileri derecede yer verilmesi İran halılarının 

başlıca özelliklerini oluşturur. XIX. yüzyılın ortalarından günümüze kadar geçen süre içinde, 

İran’daki halı ticareti diğer bölgelere kıyasla daha verimli bir şekilde organize edilmiştir. 
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XVI. yüzyılda İran’daki halı desinatörleri, desenleri hazırlarken devamlı olarak saray 

yazmalarının resimlerini ve minyatürlerini çizen sanatkârlarla iş birliği yapmışlardır.  Daha 

sonraki halı sanatkârları da İran’ın çanak, çömlek, odun ve deri işlerinde, cami 

süslemelerindeki çinilerde bulunan İran süsleme sanatının geleneksel desenlerini çizerek 

canlandırmışlardır. Böylece İran’ın dekoratif sanatlarını, geleneksel desenler olarak 

günümüze kadar getirmişler ve yaşatmışlardır. Şiraz bölgesi hariç tüm Kuzeybatı İran’da 

dokunan halıların desenlerinde geometrik şekillerle süslemeye önem verilmektedir. 

 

Resim 1.33: İran-Avşar Şark halısı, 19. yy. sonrası 

 

Resim 1.34: İran halısı, ölçüler 0.99x1.27cm, 19. yy.a ait 

1.11.1. Kirman Halıları 
 

Daha çok modern biçimde dokunan İran halıları arasında Kirman halılarının önemli 

bir yeri vardır. Bu nedeni çok ince dokunması ve özellikle desenlerin işlenmesinde büyük bir 

özen ve incelik göze çarpmasıdır. Kirman halıları büyük ün yapmıştır. Genellikle zeminleri 

açık renkli olan halılar, çok ince dokunur ve özellikle desenlerin işlenmesinde büyük bir 

özen ve incelik göze çarpar. 
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Resim 1.35: İran Kirman halısı, devir 19. yy. 

1.11.2. Şiraz Halıları 
 

Fas çevresinde dokunan bu halılar adlarını Şiraz’dan almışlardır. Kaşkaylar bu kentin 

en meşhur halı dokuyan konargöçerlerinden biri olarak bilinirler. Yarı göçebe hayat süren bu 

aşiretler halılarında özellikle ince ve parlak yün kullanırlar. Geometrik şekillerin yanı sıra 

çoğunlukla kuşlara ve küçük köşeli hayvan figürlerine de yer verirler. Bordürleri geniş olan 

bu halıların en önemli özelliği ‘’berber simgesi’’ adı verilen diyagonal desenlerle 

süslenmesidir. Düğümleri oldukça gevşek olan bu halıların elle tutulduğunda çok yumuşak 

oldukları ve kolaylıkla bükülebildikleri görülür. 

 

Resim 1.36: İran Şiraz halısı 20. yy. 
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1.11.3. Coşagan (Josagan) Halıları 
 

Dünyaca meşhur halıların dokunduğu bu kentte günümüzde bile geleneksel desenlerin 

kullanıldığını görülür. Orta Çağ’da saray halı üretiminin bir merkezi olan bu kent, bundan 

aşağı yukarı yüzyıl kadar önce bir deprem sonucu ileri derecede harap olmuştur. Harabeler 

üzerine bir köy kurulmuş ise de bu köy halı üretimine devam edememiştir. Fakat çevrede 

dokunan halılarda bugün bile karakteristik Coşagan deseni kullanılmaktadır. 

 

1.11.4. İsfahan Halıları 
 

Eskiden önemli bir halı dokuma merkezi olan İsfahan’da günümüzde az miktarda halı 

dokunmakla beraber İsfahan halıları çok meşhurdur. Çok ince teknikle dokunan bütün deseni 

kıvrımlı ve birbirine geçme dallardan oluşan bu halılarda çoğunlukla ‘‘Herati deseni’’ 

kullanılmaktadır. Genellikle madalyon desenlerine yer verilmez.  Piyasaya İsfahan halıları 

olarak çıkarılan bu halıların en iyi kalitede olanları Kirman halıları ile rekabet edecek 

biçimde bir incelik ve güzelliğe sahiptir.  

 

Resim 1.37: İran İsfahan halısı 17. yy. 

1.11.5. Feragan (Feragan) Halıları 
 

Bu halılar Batı İran’daki Feragan Ovası’nda dokunduğundan bu yörede dokunan 

halılara ‘‘Feragan halıları’’ denir. Herati desenleri, Feragan halılarında Herati halılarında 

olduğu gibi hiç değişikliğe uğratılmadan kullanılır. Bu bölgede Feragan halılarının yanı sıra 

Muskabat, Sultanabad, Mahal ve Saruk halıları da dokunur. 

 

Resim 1.38: İran Feragan halısı 19. yy. 
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1.11.6. Hamedan Halıları 
 

İran ve Irak’ı birleştiren sınırın batı yakasına yakın bir yerde bulunan Hamedan şehri 

antik çağlarda Ekbatana sitesi ve Medea’nın başkenti idi. Hamedan MÖ 550 yıllarında İran 

İmparatorluğu’nun kurucusu büyük Cyrus’un zamanın da hükümet merkezi idi. Hamedan 

halılarının tipik bir özelliği geniş olan bordürlerin devetüyü ile dokunmuş olmasıdır. 

Genellikle zemin bir sıra hâlinde yerleştirilmiş madalyonlarla süslenmiştir.  Zemindeki diğer 

süsleme motifleri ise seyrek olarak yerleştirilmiş köşeli şekillerdir. Bordürlerde yer alan altın 

sarısı renkli devetüyü ile zeminde kullanılan mineye benzer renkler çok cazip olup bu 

halıların en önemli özelliklerini oluşturur. 

 

Resim 1.39: İran Hamedan halısı 

1.11.7. Sena Halıları 
 

Hamedan’ın kuzeydoğusunda bulunan Sena, özellikle kilim şeklinde dokunan halıları 

ile ün yapmıştır. İran düğümünün diğer bir ismi olan Sena düğümü adını bu yerden almıştır. 

Burada dokunan halılar çok küçük örneklerle desenlenmiştir. Çok ince ve güzel dokunan bu 

halıların havları kısadır. 

 

Resim 1.40: İran-Sena halısı 20. yy. 
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1.11.8. Sereband Halıları 
 

Feragan Bölgesi’nde dokunan halılara ‘‘Sereband halıları’’ da denir. Sereband adının 

kökeni belli olmamakla beraber bu adın Avrupalılar tarafından yanlış olarak kullanıldığı 

düşünülmektedir. Bununla beraber bu bölgede pazarlanan bütün halılara ‘‘Sereband halıları’’ 

adı verilir. Bu halılarda kullanılan desen, hemen hemen koni motifleridir. Bu konilerin 

birbirine yakın sıralar hâlinde bulunması ve bütün zemini doldurması, bu halıların özellikleri 

olarak kabul edilebilir. 

 

‘‘Mir-Sereband’’ adı verilen türü ise Sereband halılarının en güzel örneklerini 

meydana getirir. Çok küçük desenlerden oluşan ve bazen de desenlerinin küçük olması 

nedeniyle ‘‘pire desenli halılar’’ adı ile tanınan bu halılarda cazip renk olarak genellikle 

kırmızı kullanılır. İran dilinde koni desenine mirabad adı verildiğinden belki de bu addan 

esinlenerek bu tür Sereband halılarına Mir-Sereband halıları adı verilmiştir. 

 

1.11.9. Kermanşah Halıları 

 

İran’ın batı sınırındaki Kermanşah Kenti’nde dokunduğu için Kermanşah halıları adı 

verilen bu halıların zamanımızda dokunmamakla beraber değerleri çok yüksektir. Fakat 

kentin civarında bulunan aşiretler tarafından dokunan halılar, Kermanşah’ta toplanıp 

piyasaya sunulduğundan bu halılara zamanımızda da Kermanşah halıları adı verilmektedir. 

 

Resim 1.41: İran Kermanşah halısı 20. yy. öncesi 
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1.11.10. Musul Halıları 
 

Milattan 600 yıl önce Bâbiller tarafından tahrip edilen Asur İmparatorluğu’nun 

başkenti olan Ninova harabeleri karşısında bulunan Fırat Nehri kıyısındaki Musul’da 

oldukça değişik tipteki halılar, pazarlama için toplandığından buraya getirilip satılan tüm 

halılara ‘’Musul halıları’’ adı verilir. Musul’da toplanan halılar Türkler, Ermeniler ve 

Yahudiler tarafından dokunduğundan bu halılar karma bir köken gösterir. Bu nedenle Musul 

halılarının belirli bir tipi yoktur. 

 

1.11.11. Tebriz Halıları 
 

Azerbaycan’ın Başkenti olan Tebriz, Kuzeybatı İran’da halı üretiminin esas 

merkezidir.  Safevi hanedanının ilk zamanlarda dokunan halılar, Tebriz’de satıldığından, o 

zamanlar Tebriz, halı üretimi bakımından çok meşhurdur. Daha sonra buralardaki halı 

yapımında bir duraklama meydana gelmişse de XIX. yüzyılın ikinci yarısında halı yapımının 

birden bire canlandığı ve arttığı görülmüştür. 

 

Fakat günümüzde dokunan Tebriz halıları ilk zamanlarda dokunan Tebriz halılarına 

kıyasla çok büyük farklar gösterir. Düğümleri ince olan bu halılarda genellikle sentetik 

boyalar kullanılır. Son zamanlarda dokunan Tebriz halılarında madalyon deseni en çok 

kullanılan desendir. Fakat Kuzeybatı İran halılarına özgü olan tipik köşeli desenler 

kullanılmaz. 

  

Resim 1.42: İran Tebriz halısı 
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1.11.12. Heriz ve Gorevan Halıları 
 

Tebriz’in doğu bölgesinde bulunan Heriz ve Gorevan’da dokunan halılar kendi adları 

ile anılır. Özellikle daha ince ve güzel olan Heriz halıları inceliği sayesinde dünya çapında 

ün yapmıştır. Genellikle boyutları büyük olan bu halılarda düğümlerin sıklığı dikkati çeker. 

Madalyon desenler ender olarak kullanılır. Özellikle köşeli geometrik şekillerini andıran 

hafif kıvrımlı motifler bu halıların başlıca özellikleridir. Yer yer, oldukça koyu kümeler 

hâlinde görülen renkler özellikle dikkati çeker. Genellikle bu halılarda desenler, çok seyrek 

olarak yan yana yerleştirilmiştir. Bu nedenle desenleri oldukça dağınıktır. Bu özellikleri ve 

desenlerinin sivri köşeli olmaları nedeniyle Heriz ve Gorevan halıları, diğer İran halılarının 

çoğundan kolaylıkla ayırt edilebilir. 

 

Resim 1.43: Heriz halısı 

1.11.13. Bicar Halıları 
 

Batı İran’da Bicar kasabasında, desenleri çok çeşitli olan halılar dokunur. Bu halıların 

ağır ve dokumalarının sert olmaları en büyük özelliğidir. Gerçekten bu halıların 

dokunulduğu zaman tahta gibi sert oldukları ve büyük bir zorlukla katlanabildikleri görülür. 

Bu nedenle ağırlıkları ile ilgili olarak ithal vergisi alınan ülkelere bu halıların sokulması 

http://www.spongobongo.com/heriz.htm
http://www.spongobongo.com/heriz.htm
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yasaklanmıştır. Jacobi, Bicar halıları tüylü yüzleri içte bırakılarak katlandıklarında basınç 

nedeniyle atkı ve çözgülerin kolaylıkla kopabildiklerini işaret etmiştir. 

 

Resim 1.44: İran Bicar halısı 

1.11.14. Horasan Halıları 
 

Doğu İran’ın Horasan bölgesinde çok cazip ve iyi kalitede halılar dokunur. Halen 

Meşed kentinde gerçek Horasan halıları dokunmakla birlikte civarda dokunan halılar da 

pazarlama amacıyla bu kentte toplandığından halıların tümü ‘‘Meşed halıları’’ adıyla 

anılırlar. Genellikle büyük olan bu halılar madalyonlarla süslenmiştir ve hemen hemen 

hepsinin zeminleri düzdür. Koni ve Sereband örneklerinin yer aldığı bu üstün kaliteli 

halıların yanı sıra kalitesi düşük halılar da Meşed halıları olarak satılır. 

 

1.11.15. Kain (Quain) Halıları 
 

Oldukça yumuşak yünden dokunmaları nedeniyle Horasan halılarına kıyasla daha az 

kullanışlı olan Kain halılarının zeminleri genellikle mavi renktedir ve Meşed halılarına 

kısmen benzer. Bütün bu halılar, İran’ın diğer bölümlerinde dokunan halılarla karşılaştırılırsa 

Doğu İran’da dokunan halılarda daha yumuşak yünün tercih edildiği görülür. Biraz daha 
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güneyde bulunan Mircand (Birjand) kasabasında bu halılara oldukça benzer nitelikte halılar 

dokunur. Bu nedenle kasabada dokunan halıları birbirinden ayırt etmek zordur. 

 

1.12. Orta Asya Halıları 
 

Orta Asya coğrafi bakımdan değişik arazi parçalarından oluşan çok geniş bir bölgedir. 

Bu bölgenin kapsamına; bozkırlar, Türkistan’ın dağlık bölümleri, Türkmen Ovası, 

Buhara’nın etrafında uzanan verimli topraklar ve Özbekistan ile Afgan ve Bülüci 

aşiretlerinin dolaştıkları yerler girer. 

 

Resim 1.45: Türkmen halısı 

 

Resim 1.46: Afgan halısı 
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Resim 1.47: Özbekistan halısı 19. yy. sonrası 

1.12.1. Türkmen Halıları  
 

Türkistan Bölgesi coğrafi bakımdan kuzeyde Aral gölü ve Kırgız stepleriyle çevrilidir. 

Bu sınır, doğuya doğru Baykal Gölü’ne kadar uzanır. Batıda Hazar Denizi, doğuda Siri 

Derya Nehri ile dünyanın çatısı adı verilen Pamir Sıradağları ile güneyde ise Afganistan ve 

Buhara Bölgesi ile sınırlanmıştır. Bu geniş Türkistan Bölgesi’nde nüfusu hemen hemen bir 

milyona ulaşan çok sayıda konargöçer aşiretler yaşar. Türkmenler arasında halı 

dokuyuculuğu yönünden Tekke ve Yamud aşiretleri çok önemli yere sahiptir. Yamudlar, 

Hazer Denizi’nin doğu sahili ile Aral Gölü’ne dökülen Amu Derya Nehri’nin arasındaki 

bölgede; Tekke aşiretleri ise Murgat Nehri ile Merv vahası etrafındaki bölge ile Amu Derya 

Nehri’nin güney kısımlarında konargöçer olarak yaşarlar. Bununla beraber her iki aşiretin 

bazen Afganistan ve Bülücistan’a kadar yer değiştirerek uzandıkları görülür. 

 

 Türkmen Halılarında Kullanılan Motifler 

 

Resim 1.48. Motif örnekleri 
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Resim 1.49. Motif örnekleri 

 

Resim 1.50. Motif örnekleri 

Diğer Türkmen aşiretlerinin dokudukları halılara oranla Tekke Türkmenlerinin 

dokudukları halıların daha hafif oldukları ve zemin olarak parlak ve canlı kırmızı 

kullandıkları görülür. Bu özellikleri sayesinde Tekke Türkmenlerinin dokudukları halılar 

büyük ün kazanmıştır. 

  

Resim 1.51. Türkmen Tekke halısı–19. yy. Resim 1.52. Türkmen Yamud halısı 
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Resim 1.53: Türkmen halısı 

Yamud aşiretlerinin dokudukları halıların zeminleri daha koyudur, renkleri morumsu 

kırmızıya çalar. Afganistan ve Bülücistan’da dokunan bütün halılara gerçek Afganistan ve 

Bülücistan halıları demek yanlış bir adlandırma olur. Aslında bu halıları dokuyanlar, Bülüci 

ve Afgan aşiretleridir. Fakat Afganistan ve Bülücistan coğrafi terim olarak aynı anlamda 

değildir. Çünkü bu aşiretler, Yamud`larda olduğu gibi bir taraftan Buhara’ya diğer taraftan 

Afganistan’dan Bülücistan’a kadar uzanan geniş bir bölgede yer değiştiren halk 

topluluğundan oluşur. 

 

Orta Asya’nın en büyük kenti olan Buhara birçok çeşit halının toplanma ve 

pazarlanma yeri olduğundan bu kentte satılan tüm halılara tüccarlar tarafından “Buhara 

Halıları” adı verilmiştir. Bu nedenle bu halılara Buhara tipi halılar demek, hatalı bir 

adlandırma olacaktır. Buhara Bölgesi’nde yaşayan çobanlar tarafından dokunan Beşir 

halılarına “Buhara halıları’’ adı verilmesi gerekir. Çok büyük bir İran etkisi gösteren ve 

desenlerinin çeşitliliği nedeniyle Tekke ve Yamud halılarını andıran Beşir halıları hiçbir 

yönüyle diğer Türkmen halılarına benzemez. Beşir halıları, tüm göçebe halıları arasında 

çeşitli renk ve desenleri ihtiva etmeleri, ayrıca çok çekici olmalarından dolayı ayrı bir özellik 

taşırlar. Tipik Türkmen desenlerinin hiçbirine bu halılarda rastlanmaz. 

 

Ayrı ayrı aşiretlerin kullandıkları bütün desenler ilk bakışta birbirine çok benzerler. Bu 

nedenle Anadolu’da dokunan halılarla Türkmen halıları karşılaştırıldığında, bunları 

birbirinden ayrıt etmek oldukça zordur. Bu halılarda geometrik örnekler olduğu gibi bitkisel 

desenler ise kuvvetli stilize olarak kullanılır. Dört, altı, sekiz ve daha fazla kenarlı 

madalyonlar baklava şekilleri ile birleştirilmiştir. Dörtgen, altıgen, sekizgen ve çokgen 

şeklinde olan madalyonlara yörede “göl” denir. Bu göllere her aşiret tarafından ayrı ayrı 

adlar verilmiştir. Salur gölü, Tekkelerin uçan kartalı vb. Bu göller, zeminde bir uçtan diğer 

uca uzanan sıralar şeklinde yer almıştır. Aralarındaki boşluklar birbirine bağlantılı küçük 

geometrik desenlerle doldurulmuştur. Çeşitli Türkmen aşiretlerinin kullandıkları göl 

desenlerini açıklamak olanaksızdır. Fakat Tekke aşiretlerinin sekizgen ve çokgen; Yamud 

aşiretlerinin ise dörtgen ve altıgen şeklini tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Bütün Türkmen 

halılarını karakterize eden özellik bu halıların geniş kenarlarındaki bordürlerinde 

kullandıkları desenlerin dar kenarlarındaki bordürlerde kullandıkları desenlerden çok farklı 

olmalarıdır. 
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Göl sıralarının büyük bir düzenlilik içinde bulunmaları ve muayyen renklerde olmaları 

nedeniyle Türkmen halıları belirgin bir monotonluk gösterir. Bu halılar, çobanların tüm 

yaşantıları sürdükleri bozkırların sonsuz bir üniformitesini yansıtır. Kafkaslar gibi dağlık 

bölgelerde yaşayan insanlar dokudukları halılarda çok büyük ve çeşitli motifler kullanırlar. 

Anadolu’da Türkmenler tarafından dokunan bazı halılarda, bunlara oldukça benzeyen 

poligon şekillerinin yer aldığını özelikle belirtmek gerekir. Bu desenleri, kökenleri Orta Asya 

olan Osmanlı Türklerinin Türkistan’dan Anadolu’ya göçerken beraberinde getirdikleri 

kesinlikle söylenebilir. 

  

Çizim 1.3: Türkmen gölü                                             Çizim 1.4: Buhara gölü 

 

Çizim 1.5: Afgan gölü 

Tekke ve Yamud halılarına kıyasla genellikle daha büyük desenlerin yer aldığı Afgan 

halılarında koyu kırmızı ve koyu mavi renklerin sevilen renkler olarak kullanıldığı göze 

çarpar. Afgan halılarının daha büyük boyutta dokunmaları, bu halıların artık konargöçer 

olmayan yerli halk tarafından yapıldığını gösterir. Büyük sekizgenlerin bir araya gelmesi ile 

oluşan desenler, zemine belirgin bir görünüm verir. Sekizgenler içinde en çok görülen motif, 

bitkisel bir şekil olan yonca yaprağıdır. Afgan halılarının renklerinin koyuluğu nedeniyle 
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kasvetli bir görünümü vardır. Fakat “Altın Afgan” adıyla tanınan diğer bir grup Afgan 

halılarına, desenleri oluşturan parlak sarı renkli göller ilginç bir canlılık ve çekicilik verir. 

 

Resim 1.54: Herati deseni kullanılmış Afgan halısı 

  

Resim 1.55: Afgan halısı Resim 1.56: Afgan halısı 

Hemen hemen bütün Türkmen halılarının zeminleri kırmızı olmakla beraber kırmızı, 

çeşitli aşiretler tarafından ayrı tonlarda kullanılmıştır. Bülücistan’da ve sınırlarında 

konargöçer bir yaşam sürdüren aşiretlerin dokudukları “Bülüci Halıları’’ özel bir grubu 

oluşturur. Bu halıların zeminlerinde kırmızıdan daha çok mavi ve devetüyü kahverenginin 
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öncelikle kullanıldığı görülür. Desenlerde göllere rastlanmaz. Bu halıların karakteristik 

özelliği belirgin koyu renkli olanlar üzerinde, zıt renkte küçük beyaz çizgilerin yer almasıdır. 

Bütün bunlar Bülücistan halılarını belirleyen özellikler olmasına rağmen bu halılarda 

Afganistan halılarına özgü bir havanın olduğu sezilir. Nomad halılarının uzun süre çadırlarda 

kullanılmaları nedeniyle içlerine sinen dumandan renklerinde göze çarpan bir donukluk 

meydana gelir. Böylece karşıt renklerin oluşturduğu zıtlık azalır. Burada Salur, Saruk ve 

Ersari aşiretlerinin dokudukları halılardan da kısaca söz etmek yerinde olur. Şimdiye kadar 

anlatılan halılar arasında Salur ve Saruk halılarının çok ender rastlanmaları nedeniyle ayrı bir 

özelliği vardır. Çünkü XIX. yüzyılın ortalarında bu iki aşiret Tekke aşiretlerinin egemenliği 

altına girmiş ve onların etkileri altında kalmıştır. Bu nedenle çok ender oldukları belirtilen 

gerçek Salur ve Saruk halıları, Tekkelerin egemenliğine girmeden ve onların etkisinde 

kalmadan dokunmuş olan halılardır. 

 

Türkmen aşiretlerinin doğu ve kuzey bölgelerinde yaşayanları tarafından dokunan 

halılara “Semerkant halıları” denir. Buhara halılarında olduğu gibi bu halılara verilen ad, 

halıların gerçek kökenini yansıtmaz. Çünkü Buhara gibi Semerkant da genellikle civardan 

pazarlama için getirilen halıların toplandığı yerdir. 

 

Daha çok Kaşgar ve Kotan halıları olarak ün yapan halıların desenlerinde kuvvetli bir 

Çin etkisinin bulunduğu görülür. Çünkü bu halıların dokunduğu Kaşgar ve Kotan, Çin 

Türkistan’ının sınırlarına yakın yerlerde bulunur. Bu halıların tipik deseni, zemine aralıklı 

şekilde yerleştirilmiş oldukça yassı üç madalyondan oluşur. Birbirine karşıt tonlarla 

renklendirilmiş olan bu madalyonlar yıldıza benzer çiçekler, nar ve yonca yaprakları gibi 

doğu süsleme motifleri ile çevrilmiştir. Zeminin köşeleri, Doğu halılarında olduğu gibi 

merkezde bulunan madalyon ile herhangi bir bağlantı göstermez. Bordürler, genellikle birkaç 

ana şeritten oluşmuştur. Halıların zeminlerinde en çok mavi renk kullanılır. Bu renk halıya 

göz alıcı bir sadelik verir. Birinci derecedeki renklerden çok, ikinci derecede renkler 

kullanılır. Gevşek düğümle dokunan Kaşgar ve Kotan halıları, belirgin özellikleri ile 

kolaylıkla diğer halılardan ayırt edilip tanınabilir. 
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Resim 1.57: Çin Hotan halısı 

 

Resim 1.58: Çin-Tibet halısı (17. yy.) 
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Resim 1.59: Çin Kotan halısı (19. yy. öncesi) 

 

Resim 1.60: Çin Kotan halısı (19. yy. sonrası) 
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1.13. Anadolu’da Oluşturulan Şark Halı Kumpanyası 
 

Şark Halı Kumpanyası’nın etkisi ile 20. yüzyıl başlarından itibaren Batı Anadolu’daki 

geleneksel dokuma merkezlerinde başlatılan tamamen ticari ağırlıklı ve sipariş halı 

kapsamında büyük bir halı organizasyonu oluşturulmuştur. Bu organizasyonla özellikle 

Isparta ve çevresinde mühim sayılabilecek bir tezgâha ve üretime ulaşmıştır. 

 

Isparta halıcılığı eski bir tarihe sahiptir. 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. 

 

İngiltere’de organize olan satış merkezlerinde satılmak üzere desen ve ip boya renkleri 

Londra’da hazırlanan ve standart kalitesi 26 x 33 kalite olarak belirlenmektedir. Bu halılar; 

Isparta, Başmakçı, Dinar, Denizli, Kula, Gördes, Demirci ve Uşak’ta dokutturularak “Isparta 

halısı” ismiyle etiketlendirilerek bu isim ve ünüyle 1920-1940’lı yıllarda Avrupa’da, senede 

100.000 m
2
’ye yakın bir pazara ulaşmıştır.  

 

Günümüzde, Avrupalı büyük halı firmalarının desen ve renk yapısını kendileri 

belirleyerek Tibet, Nepal ve Çin gibi ülkelerdeki imalat atölyelerinde gerçekleştirdiği halı 

üretimine benzer bir faaliyet bundan yüz yıl önce, Avrupalı halı severlere sunulmak üzere 

geleneksel el emeği, ucuz göz nuruyla Anadolu’da denenmiştir. İlk akla gelen halılar Şark 

Halı Kumpanyası döneminde dokunmaya başlanan 26 x 33 kaliteli pamuk, geleneksel 

Anadolu Türk dokuması halılarımızda çok önemli bir kültür değişimine neden olmuştur. İşte 

bu yüzden Isparta halıları denince çözgü ve atkılı, İran sine düğümlü ve desenleri geleneksel 

hiçbir kişiliği yansıtmayan tamamen ticari halılar olmaktadır. Oysa 12. yüzyıldan itibaren bu 

bölgeye yerleşmeye başlayan ve İbni Said’e göre sayıları yaklaşık iki yüz bin çadırı bulan 

Türkmenler; Antalya ve Alanya limanlarından Arap ve Avrupalı tacirlere oldukça yüksek 

miktarlarda satılacak kadar önemli bir halı ve kilim dokuma geleneğine sahiplerdi. 20’li 

yıllarda sadece Isparta şehir merkezinde 10.000’in üzerinde Şark halı tezgâhının bulunması, 

neredeyse her evde bir halı tezgâhın kurulduğunu göstermektedir. Senede yaklaşık 80-

100.000 metrekareye ulaşan bu yoğun halı imalat faaliyeti, vakıf geleneğimiz olan Camilere 

halı bağışı kültürünü de doğrudan etkilemiş olacak ki bu gün Isparta ve çevresindeki en ücra 

köy Camilerinde bile vakıf teberrukatı olarak bu dönem halıları karşımıza çıkmaktadır. 

 

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

Melli, Sarıkaralı, Sarıkeçili, Karakoyunlu gibi aşiretlerle sürdürülen mahalli ve geleneksel 

Isparta halıcılığı, yüzyılın sonundan itibaren İzmir’den başlayarak Manisa, Kula, Uşak ve 

Isparta’da en ücra köylere kadar nüfuz eden Şark Halı Kumpanyası siparişleri ile 

Avrupa’dan gelen modeller ve bunlara uygun renklerle geleneksel dokuma tarzında büyük 

bir kültür değişimine uğramıştır. 

 

XIX. yy.da Isparta yöresinde halıcılık Konya, Kırşehir gibi çevre illerde halıcılığın 

geçim kaynağı olarak değerlendirilmesinin görülmesi sonucu gelişmiş, XIX. yy. Feshane 

Fabrikası adıyla İstanbul'da faaliyet gösteren halıcılıkla uğraşan kurumlardan da yardım 

alınarak 1891 yılında, Bucizâde Süleyman Sami tarafından da halıcılık şirketi (fabrika) 
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kurulmuştur. O sıralarda İngilizler İzmir'de, Şark Halı Kumpanyası aracılığıyla Batı Anadolu 

bölgesinde dokutturdukları halıları Avrupa'ya ihraç etmişlerdir. Isparta'da da İngilizler adına, 

onların istediği türden, özellikle de Mancester tipi halılar dokunmuştur. Kaynaklara göre 

yine aynı yıllarda, Babanzâde Mustafa Zihni Paşa tarafından bir halı şirketi kurulmuş fakat 

bu fabrika kısa sürede dağılmıştır. Daha sonra Akşehirli Hacip Efendi tezgâhları ıslah ve 

tanzim etmekle görevlendirilmiş, İzmir'de oturan Ispartalıoğlu Agop ve Oğulları ile işbirliği 

yaparak onların yardımıyla Isparta’da Şark Halı Kumpanyası’nın şubesini açmıştır. Aynı 

yıllarda, Isparta'ya bağlı bütün ilçelerde Şark Halı Kumpanyası'nın şubeleri açılmış, 

buralarda dokunan halılar İzmir'e sevk edilmiştir. Hattâ şirket, dokuma yapmasını bilmeyen 

köylerde, getirdiği ustalarla kurslar düzenleyerek halı dokumayı öğretmiştir. Bu da 

Avrupa'ya ihraç edilen smyrna (İzmir) halıları arasında Isparta halılarının da bulunduğunu 

göstermektedir. 

 

Batılı şirketlerin Isparta yöresindeki faaliyetleri Burdur çevresinde de görülmüştür. 

Isparta ile aynı zamanda, bu yörede de Şark Halı Kumpanyası adına, temsilcilikler 

aracılığıyla halılar dokutturulmuştur. 

 

Fransa'da, 1644 yılında Savonnorie'de 1743 yılında da Abusson'da halı fabrikaları 

açılmıştır. Bu halılarda Türk düğüm tekniği ve Türk süslemeleri kullanılmıştır. Ancak 

süslemeler barok ve rokoko tarzına yaklaştırılarak Avrupalıların zevkine uygun hâle 

getirilmiştir. Türk halılarını taklit ederek dokunan bu halılar, Avrupa piyasasında Türk halısı 

olarak satılmıştır. Bu halıların benzer örnekleri, II. Mahmut Döneminde, İstanbul'da açılan 

Feshane Halı Fabrikası'nda, feshane halıları adıyla dokunmuştur. XIX. yüzyılın ortalarında, 

Şark Halı Kumpanyası tarafından Burdur, Isparta, Eğirdir yöresinde benzer desenli halılar 

dokutturulmuştur ve bunlar, Savonnorie ve Abusson halıları adıyla Avrupa piyasasına 

sürülmüştür. Bu halılar, Anadolu'da Burdur ve Bandırma halıları olarak tanınmıştır.  Bu tür 

halılar, daha çok Batı Sanatı Tarihi'nde dönemin modası olan tepsi motifi ve kıvrım 

dallardan meydana gelen bitki desenleriyle süslüdür. Anadolu halılarından farklı olarak 

pastel renklere sahiptir. 

 

19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupalıların istedikleri halıların üretim ve pazarlaması 

Osmanlı tüccarlarının elinde bulunmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın 

başlarında Avrupalı tüccarlar bu işe büyük yatırımlar yaparak piyasayı ele geçirmeye 

başlamışlardır. İngiliz tüccarlar ip ve modellerini vererek (önce) Uşak ve çevresinde halı 

dokutmaya başlamış, Batı Anadolu'dan Avrupa'ya ihraç edilen bu halıların çoğu İngiliz 

tüccarlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu ticarethaneler, sadece halı dokutmakla da 

kalmayıp halıların yününü, ipini, boyasını da bizzat üstlenmişlerdir. Avrupa'dan getirdikleri 

modeller ve modellere uygun renklerle yeni tipte halılar dokutmuşlardır. Geleneksel dokuma 

tarzındaki kültür değişmesi sürecini çok iyi ifade eden bu gelişmeler, olumlu ve olumsuz 

yönleri ile Anadolu'da son yüzyılımız içinde gene bize ait olan bir melez yaygı kültürü 

olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

 

1.14. Şark Halılarında Kullanılan Materyaller 
 

1.14.1. Yün 
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Halı yapımında en çok kullanılan malzeme koyunyünüdür. Yünden dokunmuş 

halıların en önemli özelliğini yünün kalitesi meydana getirir. Bu kalite oluşmasında çeşitli 

koşullar rol oynar. En önemli koşul, koyunların yetiştirildiği iklim ve bölgedir. Uzun süren 

sıcaklar veya büyük sıcaklık dalgalanmaları gibi olumsuz yaşam koşullarının koyundan 

alınan yünün üzerinde olumsuz etkileri olur. Yünün parlaklığında, suyun kimyasal 

bileşiminin de önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. En iyi kaliteli yünler Türkistan, İran 

ve Kafkasya’nın yüksek rakımlı dağlık bölgelerindeki koyunlardan alınır. Buna karşılık 

düşük ve alçak rakımlı yerlerde yetiştirilen koyunların yünleri daha kabadır. Tüm halı üreten 

ülkeler, yün üretimi yapsa da bu ülkelerin sık sık Avustralya veya Yeni Zelanda’dan yüksek 

kaliteli yün almaları gerekebilmektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda’da koyunlardan alınan 

tüylerle yapılan yünler için kullanılan iki genel terim vardır. Bunlardan biri ölü koyunlardan 

alınan kötü ve soluk görünüşlü, Tabachi olarak da bilinen “Tanning” yünüdür ve diğeri de 

çok üst kalite olan “Cork” yünüdür. Çok iyi halılar için kullanılan “Cork” yünü alt tüylerden 

yapılır ve bu yünün güzelliği ve yumuşaklığı ipeğe benzer. 

 

Bir Şark halısının kalitesi kullanılan yüne bağlıdır. Koyunun cinsine göre üretilen 

yünün kalitesinde büyük farklılıklar olur. Uzun göğüs tüyleri, arka yapağı veya vücuttaki 

diğer yerlerin kısa tüyleri arasında çok büyük bir fark vardır. İyi kaliteli yünlerin renkleri 

parlaktır. Yünün kalitesinde yünün, koyunların hangi kısımlarından alındığı da önemli bir rol 

oynar. Örneğin, iyi kaliteli yün hayvanın omuzlarından alınır. Belden ve ayaklardan alınan 

yünün kalitesi düşüktür. En iyi kaliteli yün, ipek gibi parlak bir görünümdedir. Düşük kaliteli 

yünlerin donuk bir görünümü vardır. Bu yünlerle dokunan halıların renkleri donuktur 

(mattır). Dabak yünlerinin hepsi düşük kalitelidir ve az dayanıklıdır. 
 

Yün, sıcağı koruma ve suya dayanıklılık özelliğinin yanı sıra halının hacminde veya 

gerginliğinde bir değişiklik yapmaz ve çok büyük bir elastikiyete sahiptir. Halı türüne uygun 

yün seçilir. Özellikle kırsal bölgelerdeki halı üretiminde kullanılmak üzere güçlü üst tüyler 

düğüm yünü olarak alınır çünkü bu yünün elyafı sert kıl gibi esnektir, parlaktır ve kir tutmaz. 

Daha iyi kalitedeki şehir dokumacılığı örneklerinde iyi ve yumuşak alt tüylerden yapılan 

“cork” yünü kullanılır. 

 

  

Resim 1.61: Koyunyünü Resim 1.62: Boyanmış yün iplikler 
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1.14.2. Pamuk 
 

Halı üretiminde pamuk genel olarak yalnızca atkı ve çözgü için kullanılır. Bazen farklı 

malzemelerle karıştırılır. Örneğin çözgü için ipek, atkı için ise pamuk kullanılabilir. Böylece 

dokuma muazzam bir güç ve dayanıklılık kazanır. 

 

Pamuk, halı düğümünde nadiren kullanılır çünkü pamuk kullanıldığında halının tüylü 

üst kısmı aşınma ve yırtılmaya dayanamaz. Pamuk kısa sürede aşınır, matlaşır ve yıpranmış 

bir görünüm kazanır. Halıyı elde dokumak için harcanan olağanüstü çaba böylece boşa 

gitmiş olur. 

 

Birçok memlekette dokunan halıların atkı ve çözgülerinde, çoğunlukla pamuk 

kullanılır. Büyük ölçüde bir pamuk üreticisi olan İran’da dokunan halıların çoğunda tüm atkı 

ve çözgü materyali olarak pamuk kullanılmaktadır. Anadolu’da ve Kafkasya’da pamuk 

üretimi az olduğundan bütün halıların atkı ve çözgüleri için yün kullanılır. Orta Asya’daki 

konargöçer Türkmen aşiretleri de atkı ve çözgü için yün kullanmaktadırlar. Kilim ve 

Sumaklarda ise kullanılan materyal daima yündür. 

 

Pamuk ile yün arasındaki ayrımı meydana çıkarmak için en basit yöntemi yakmadır. 

Bu yöntemde halıdan çekilen bir ipliğin ucu kibritle yakılır. İplik, yün ise yanarken yukarı 

kıvrılır ve bir artık bırakır. Buna karşılık pamuk ipliği, şeklini değiştirmez ve beyaz bir kül 

bırakarak yanar. 

  

Resim 1.63: Pamuk Resim 1.64: Pamuk ipliği 

 

1.14.3. Keçi Tüyü 
 

Göçebeler genellikle atkı ve çözgü için keçi tüyünü kullanır. Keçi sürüleri göçebe 

kavimlerin göçleri sırasında onları takip eder. Keçi tüyü yalnızca taban dokuması için 

kullanılır ancak el dokuması için nadiren kullanılır. Çünkü keçi tüyleri el dokuması için çok 

serttir. Ankara keçisi yünü çok ince ve olağanüstü bir parlaklık göstermesine rağmen kolayca 

kırılır. 

 

Ancak bu konuda istisnalar da vardır. Angora keçisi, halı dokumaya çok müsait olan 

kaliteli Angora yünü nedeniyle çok değerlidir. 
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Resim 1.65: Keçi tüyü 

1.14.4. Deve Yünü 
 

Deve yününden yapılmış sıkı düğümlü halıların parlak görünümleri vardır. Deve 

yününün kendine özel parlak ve güzel bir rengi olduğundan boyama gerektirmez. Zaten iyi 

boya da almaz. Özellikle zemin ve bordürleri deve yünü ile dokunmuş halılara Hamedan’da 

rastlanır. Özellikle zemin ve bordürleri deve yünü ile dokunmuş halılar, Azerbeycan bölgesi 

ve Kuzeybatı İran için karakteristik olup ayrı bir grup teşkil eder. 

 

Resim 1.66: Deve yünü 

1.14.5. İpek 
 

3000 yıldır Çin’in tekelinde olan doğal ipek, bugün de büyük ölçüde Çin’in elinde 

ancak Brezilya, Japonya, Hindistan, İran ve Türkiye gibi ülkeler de ipek böceği 

yetiştiriciliğiyle yakından ilgilenmektedir. İpek çok pahalıdır. Bu nedenle halı 

dokumacılığında ender olarak kullanılır. Eskiden yüksek kaliteli bazı saray halılarında atkı 

ve çözgüler için ipek kullanılırdı. İpek çok ince ve çok sağlam olduğundan yüksek kaliteli 

halılar için mükemmel bir materyaldir. Bu halıların kendilerine özgü bir parlaklığı vardır. 

Özellikle, Şah Abbas I zamanında (1589–1628) dokunmuş ipek halılarla XVI. yüzyılda 

yapılmış olan ve halen Viyana’da Habsburg Koleksiyonu’nda bulunan ipek av (Hunting 

Carpet ) halısı çok meşhurdur. 
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 Resim 1.67: Boyanmış ipek iplikler                       Resim 1.68: Boyanmış ipek iplikler 

 

1.15. Şark Halılarının Üretimi 
 

Doğu’da dokunan halılar üç bölüme ayrılır: 

 

 Kişisel gereksinmeler için evlerde dokunan halılar, 

 Mağazalarda satılmak için evlerde dokunan halılar,  

 Toptancı halı tüccarları tarafından küçük veya büyük atölyelerde 

yaptırılan halılardır.  
 

Yakın Doğu memleketlerinde her türlü ev döşenmesi ve süslenmesinde, halı önemli 

derecede rol oynadığından, halıya karşı talep fazladır. Batı ülkelerinde ise ev döşenmesi ve 

süslenmesinde koltuk ve kanepe gibi gereçler daha fazla kullanıldığından, halıya karşı daha 

az talep vardır. Orta Asya ve İran’daki konargöçer aşiretleri, halıları çadırlarında üzerlerine 

oturmak ve duvarları süslemek amacıyla kullanır. Halı, bir aşiretin gerek konaklamalarında 

gerekse göçlerinde beraberinde bulundurduğu en önemli eşyalarındadır. Köyde oturanların 

evlerinin başlıca eşyası halıdır. İslam halkı arasında namaz halıları özel bir değer taşır. İslam 

âleminde eve girerken ayakkabı çıkarmak bir gelenek ve görenek olduğundan yerler 

tamamen halı ile döşelidir. Bu halıların çoğu kendileri tarafından dokunduğundan, halı 

dokuma sanatı Müslümanlar arasında bir gelenek hâline gelmiştir. Kuşaktan kuşağa devam 

eden bu geleneğe bağlı kalındığından, birçok aileler eski desenleri devam ettirme ve koruma 

olanağı bulmuştur. 

 

XIX. yüzyılın ortalarından hemen sonra, İran ve Türkiye’de halı üretiminde bir artma 

görülür. Bunun nedeni, o sıralarda Avrupa ve Amerika’ya büyük çapta halı ihracatının 

başlamasıdır. Aslında bu tamamen yeni bir çığır değildir çünkü XVI. , XVII. , XVIII. 

yüzyıllarda da halı ihracatı yapılmaktaydı. Toptancı halı tüccarlarının taleplerini karşılamak 

için ihracat amacıyla atölyelerde dokunan halıların üretiminde özellikle XVI.-XVII. 

yüzyıllarda bir değişiklik göze çarpmaktadır. Tüccarlar ihraç edecekleri halıları, o sıralarda 

saraya veya şahın bulunduğu büyük kentlere bağlı atölyelerde yüksek sosyete için yaptırılan 

halıların kopyaları olarak dokuturlardı. Bu atölyelerde dokunan halılardan sadece artan bir 

miktarı, çarşıda pazarda satılırdı. Bizim saray halıları olarak bildiğimiz nadide halılar 

genellikle başka ülkelerin yöneticilerine armağan olarak sunulmak için yapılmış halılardan 

bazılarıdır. 
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Türkiye ve İran’da modern atölyelerde yapılan halıların tamamen el emeği ile 

dokunduğunu, bu halıların makinede dokunan halılardan çok büyük ayrımlar gösterdiğini 

özellikle belirtmek gerekir. 

 

XVI. ve XVII. yüzyıllarda büyük Safevi Dönemi’nde halılar başlıca Keşan, İsfahan, 

Kirman, Herat ve muhtemelen Çoşgan’da toplanan halı merkezlerinde dokunurdu. XIX. 

yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Hereke’de meşhur bir halı atölyesi kurmuştur. 

 

Şark halıları eskiden olduğu gibi bugün de elde yapılıyor. Bu halıların üretim yerleri 

farklı farklı yerlerdir çünkü göçebe kavimler gittikleri yerlere taşınabilir tezgâhlarıyla 

birlikte halı dokuma geleneklerini de götürürler. Bu nedenle de halı tezgâhları küçük 

boyutlarda olmak zorundadır. Sabit ve daha geniş olan tezgâhlar ise kırsaldaki üreticilerin 

kullandığı tezgâhlardır. Tam donanımlı imalathanelerde bir halı 4 metre yüksekliğinde 

olabildiğinden yüksek odalara ve halıların eğilmemesi ve düz durması için güçlü ağaç ya da 

metal çerçevelere ihtiyaç vardır.  

 

Şark halısını çekici kılan işlev, sanat ve biçimin eşsiz uyumudur. Bir halının gerçekten 

el yapımı olup olmadığını anlamak için halının altını kıvırıp taban dokumasına bakarak 

anlaşılır. Gerçek bir el halısında iplerin çözgüyü tam olarak tutması gerekir. Gördes düğümü 

ve Senneh düğümü olmak üzere başlıca iki el dokuma tekniği vardır. Kalın tüylü olmayan 

halılar, düz dokuma veya kilim olarak bilinir. Klasik kilim, yün veya keçi kılından üretilmiş 

çözgü ipi ve deseni oluşturan atkıdan oluşur. 

 

Tezgâh dikey veya yatay olabilir. Yatay tezgâhların parçalanması ve taşınması daha 

kolaydır ve bu yüzden göçebeler tarafından daha küçük halıların yapımında kullanılır.  

 

Resim 1.69: Yatay Yörük tezgâhı 

Dikey tezgâh büyük ve iyi halılar için daha uygundur. Bu tezgâhlar aşağıdan ve 

yukarıdan çapraz direkler ile bağlı iki güçlü, birbirine paralel dikey direkten oluşur. İki 

çapraz direk arasında çözgü boyuna dokunur. Tezgâhtaki iş, halıyı yaklaşık 3 ile 4 cm 

dokumakla başlar. Daha sonra ilk sıra dokunur ama tezgâhın sol ve sağ tarafındaki çözgü 
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boşta kalır. Daha sonra da bu boşta kalan ipler kenarlık olur. Daha iyi halılar için motifler ve 

renkler grafik kâğıdına çizilir ve sonra her bir düğüm buna göre atılır. Düğümler bir araç 

kullanılmaksızın ya Gördes ya da İran’a özgü Senneh tarzıyla çözgüye atılır. Tarakla düğüm 

sert bir şekilde atkıya yerleştirilir sonra da ipin ucu bıçakla kesilir ve bu işlem düğümün 

yapıldığı sıra bitene kadar devam eder. Bundan sonra sırayı çözgünün boyunca devam eden 

ve kenarlıkları oluşturan atkı vuruşu alır. Düğüm sırasını bitirdikten sonra halının tüyleri 

kırpılır. Halının tamamlanması ise yine dokuma kenarlıklarıyla olur. Şark halılarında başlıca 

iki düğümleme tekniği kullanılır: Gördes düğümü (Bu ismi Türkiye’nin bir kasabası olan 

Gördes’ten alır) ve Senneh düğümü (İran düğümü). Gördes düğümünde iplik iki çözgü ipi 

etrafında bir ilmek oluşturacak şekilde atılır. İpliğin her iki ucu da iki çözgü ipinin ortasından 

çıkar. 

 

Çizim 1.6: Gördes düğümü (Türk düğümü) 

Senneh düğümünde ise iplik çözgü iplerinden yalnız birinin etrafında ilmiklenir. İplik 

birbirine paralel çözgülerin arasından düzensiz çıkar. 

 

Çizim 1.7: Sine ve İran düğümü 

Halının üst tüylü kısmını eğerek ne tür düğüm kullanıldığını görmek mümkündür. 

Gördes düğümünde halının tüylü üst kısmı her iki çözgü üzerindeyken Senneh düğümünde 

ipin yalnız bir ucu düğümden geçer. Bu düğümlerin ikisinin özellikleri de elimizdeki halının 

el yapımı bir halı mı yoksa makine halısı mı olduğunu anlamamızı kolaylaştırır. Halı 

dokuma tekniğinde Tibetliler çok özel bir düğümleme sistemi geliştirmiştir. Günümüzde 

Hindistan ve Çin’den olduğu kadar Nepal veya Tibet’te de üretilen Nepal halıları diğer 

ülkelerde üretilen Şark halılarından temelde farklıdır. Bugün ülkemize fazla sayıda ithal 

edilen Nepal ve bazı Çin halılarında düğüm kullanılmamaktadır. Onun yerine Nepal'de 

sarma tekniği, Çin'de ise sıkıştırma tekniği uygulanmaktadır. İlmekler çekildiği takdirde 

çözgüden çıkar, dolayısıyla halıdan ayrılır. Bu teknikte üretilen halılarda işçilik çok kolay ve 

zahmetsiz, dokuma süresi çok kısadır. 

 

Nepal halıları dikey tezgâhta yapılır. Düğümler iki çözgü üzerinden yürütülür. Ağaç 

bir çekiçle vurularak düğüm aşağıya indirilir. Bu işlemin ardından, düğümlenen sıra kesilir, 

halının tüyleri taranır ve makasla eşit bir seviyeye getirilir. Bu teknik sayesinde Tibet 

düğümü ile Gördes ve Senneh düğümlerine göre daha az malzeme kaybı olur çünkü her ip 

düğümlemeden sonra kesilmez yalnızca düğümlenen sıranın sonundaki ilmikler halıya son 

hâlini verecek şekilde kesilir. 
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1.16. Halıları Tanımlama ve Değerlendirme Yeteneğinin 

Kazanılması 
 

Çoğu kez, hakiki ve iyi kaliteli bir halının modern desenli fakat oldukça değersiz bir 

halıdan nasıl ayırt edileceği ve bunun için ne gibi bilgilere gerek olduğu sorulur. Başka bir 

deyişle amatör bir halı meraklısı profesyonel bir görüşle halıları nasıl değerlendirir? Bunun 

için önce tanınmış otoritelerin kitaplarındaki teorik bilgiler tam anlamı ile öğrenilir. Sonra 

çok sayıda halı, el ve göz yardımıyla incelenir. Böyle bir yöntemle teorik bilgiler, pratik 

bilgilere dönüştürülebilir. Halı numuneleri en ince ayrıntılarına kadar teorik bilgilerin ışığı 

altında incelenmeli ve bu konuda kişi, halıları değerlendirme yeteneklerini geliştirmelidir. 

Bu da ancak müzelerde ve koleksiyon sahiplerinde bulunan halıların tek tek bütün 

ayrıntılarını öğrenmekle sağlanır. Bu sayede bilgileri yetersiz amatör bir halı meraklısı, 

profesyonel yeteneklere sahip bir halı eleştiricisi ve değerlendiricisi durumuna geçilebilir. 

İngiltere’deki Victoria ve Albert Müzesi’nin İslam Galerisi’nde dünyaca tanınmış pek çok 

halı vardır. Keza, Fitzwilliam Müzesi, Cambridge, Burrel ve Glasgow koleksiyonlarında, 

Avrupa’da özellikle Paris’te (Louvre Müzesi ve Sanat Sergilerinde), Viyana’da Uygulamalı 

Sanatlar Müzesi’nde eski Hapsburg koleksiyonlarının meşhur parçaları, Floransa’da, 

Milano’da (Poldi Pezzoli), Venedik’te (Correr Müzesi) ve Kopenhag’da pek çok meşhur 

halılar bulunmaktadır. 

 

İkinci Dünya Savaşı sırasında harap olan Berlin Müzesi’ndeki halıların çoğu 

parçalanmış ve dağıtılmıştır. Münih’te ve Hamburg’ta önemli, meşhur halılar vardır. 

Bunların yanı sıra iyi kaliteli halı satan mağazalarda ve müzayede salonlarında bulunan 

halıları da görmek ve bunları bütün ayrıntıları ile incelemek mümkündür. Müzayede 

salonlarında halıdan tam anlamıyla anlamayan bir kişinin arttırmalara girmesi uygun olmaz. 

Çünkü bu satışlarda her şey çok çabuk olur ve alıcı, yanlış bir kararla değersiz bir halıya 

yüksek bir ücret ödemek zorunda kalır. Bazen de çok değerli bir halı düşük bir fiyatla 

alınabilir. 

 

1.17. Halıların Kullanılması 
 

Doğu halıları yaygı şeklinde kullanılmak ve lüks eşya olarak evleri süslemek için 

yapılır. Kullanılmak için yapılan halılar arasında seccadeler önemli bir yer tutar. Bazı 

yazarlar, seccadelere ender rastlandığını ve bu nedenle çok değerli olduklarını ileri 

sürmektedir. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Çünkü Anadolu’da halıların yanı sıra çok 

sayıda seccade bulunur. Bunların değerleri, kalitelerinden ileri gelmektedir. Halılarda olduğu 

gibi seccadeler de çeşitli kalitelerde dokunur. Genellikle namaz seccadelerinin boyutları 

küçüktür. Enleri takriben 107–110 cm, boyları 137–140 cm arasında değişir. Müslümanlar 

seccadelerini Kur’an-ı Kerim’de emredildiği şekilde günde beş defa namaz kılmak için 

daima yanlarında taşır ve namaz vaktinde nerede bulunurlarsa bulunsunlar, uygun bir yere 

sererek ibadetlerini yaparlar. Namaz esnasında Müslüman dizlerini, ellerini ve alnını yere 

temas ettirdiği için seccadeler sağlığı koruma yönünden de önemlidir.  
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Resim 1.70: Anadolu Mucur seccadesi 

Güney Kafkasya bölgesinden Sileh ve Verneh’te dokunan kilimler, bölge halkı 

tarafından kullanılan iki ve dört tekerlekli yük arabalarında örtü olarak kullanılır. Bu nedenle 

renklerin cazip olmasına ve kilimin bir tablo gibi göze çarpmasına dikkat edilir. Deve, at ve 

merkepler için kullanılan heybeler de düğümlü halı tekniği ile dokunur. Hayvanın sırtına, iki 

tarafa sarkacak şekilde asılan bu torbalar, bazı eşyaların taşınması için kullanılır. Her türlü 

eşyanın taşındığı bu heybelere küçük çocuklar da oturtulur ve dıştan sadece başları görülür. 

Heybelerin önleri tüylü, arka tarafları ise kilim şeklinde dokunmuştur. 

 

Batı’da bu heybelerin her iki parçası genellikle ayrıdır ve yastık olarak kullanılır. 

 

Doğu’da heybe ve sedir yastığı düğümlü halı tekniği ile dokunur. Konargöçerlerin 

dokudukları çadır yastıkları, dokuma tekniği yönünden halı dokuma sanatının en güzel 

örnekleri arasında yer alır. Çadırlarda, sandık ve dolapların yerini tutan bu heybelerin en 

güzelleri genç kızların çeyiz olarak dokuduklarıdır. Bu heybeler, konargöçer sanatının en 

üstün yapıtları olarak kabul edilir. 
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Resim 1.71: Afgan Şark heybesi 
Resim 1.72: Heybenin arka yüzü kilim 

dokuması 

 

Türkmen aşiretleri çadırlarını “Kibitka” adı verilen aşağı yukarı 20 cm genişliğindeki 

şeritlerle süslerler. Bu şeritler, düğümleme tekniğinin en güzel örnekleridir. Çadırın üst 

kenarı boyunca bir kornej şeklinde uzanır ve çadırın üst kenarını çevreler. 

 

Bütün bölgelerde halılar genellikle yer döşemesi olarak kullanılır. Daha yüksek ve 

daha soğuk bölgelerde dokunan halılar daha kalın ve havları da daha uzundur. Daha alçak ve 

daha sıcak bölgelerde dokunan halılarda ise daha kısa hav tercih edilir. Çok ender görülen 

ipek halılar sadece lüks eşya olarak kullanılır. 

 

1.18. Şark Halılarının Özellikleri 
 

Şark halılarının dokundukları yerler; Anadolu, Kafkasya (Ermenistan dâhil), İran ve 

Orta Asya olmak üzere başlıca dört bölgeye ayrılır.  

 

XVI. yüzyılın başından bugüne kadar belli sayıda kalmış halılarla, tablolardaki halı 

resimlerinden Doğu halıları hakkında fikir sahibi olunabilir. Halılarda zemini dolgulayan 

esas örnekler; basit ve geometrik olarak düzenlenmiş bitkisel veya arabesk motifler, yıldız 

şekilleri, çokgenler veya küçük motiflerin oluşturduğu baklava desenleri ihtiva eder. 

Zeminlerin bu şekilde desenlenmiş olmasına rağmen bordürler çeşitli zamanlarda değişik 

motiflerle süslenmiştir. XVI. ve XVII. yüzyıl Anadolu halılarının temel örnekleri olan 

desenler daha sonraki Kafkas halılarında da aynen kullanılmıştır. Türkmen halılarında ise 

desenler hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Günümüzde de eskiden olduğu gibi poligonal 
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desenlere yer verilmektedir. Halılardaki geleneksel desenleri oluşturan temel öğeler yüzyıllar 

boyunca aynen muhafaza edilmiş olmakla beraber, halıların dokunduğu zamana ve yere göre 

sanat eğiliminin etkisine bağlı olarak desenlerde stil değişiklikleri meydana gelmiştir. 

 

Düğümlü halıları eski zamanlarda sadece Asya ülkelerinde dokunmuş ve zamanla 

Asya’dan batı ülkelerine gelmiştir. 

 

Şark halılarında yün, pamuk, keçi tüyü, deve yünü ve ipek kullanılmıştır. 

 

Halıların yapımında dikey veya yatay tezgâh kullanılır. Yatay tezgâhların 

parçalanması ve taşınması daha kolaydır ve bu yüzden göçebeler tarafından daha küçük 

halıların yapımında kullanılır. 

 

Halılarda İran (Sena), Türk (Gördes) ve İspanya (tek çözgü) düğümü olmak üzere 

başlıca üç tip düğüm kullanılmıştır. Bu üç esas düğüm tipinin yanı sıra atkıların aralıksız 

atılmasıyla dokunan tüylü dokumalar da vardır. 

 

Halılarda ister bitkisel ister hayvansal olsun daima doğal boyalar kullanmışlardır. 

XIX. yüzyılın sonlarından Doğu’nun birçok yerinde yaygın olarak anilin ve alizarin adlı 

modern kimyasal boyalar kullanılamaya başlanmışsa da tam veya yarı konargöçer yaşam 

sürdüren aşiretler, bu yapay boyaları kullanmamışlardır.  

 

1.19. Şark Halılarının Ülkemizdeki Yeri Önemi 
 

Halı sektörünün uluslararası pazarlarda tanıtımının yapılabilmesi için çeşitli faaliyetler 

yapılmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinde 1976 yılından bu yana belli aralıklarla 

düzenlenen Doğu Halı Konferansı`nın 11. zirvesi 2007 yılında İstanbul`da yapılmıştır. 

 

Uluslararası Doğu Halı Konferansı'nın İstanbul buluşmasının en önemli özelliği; 

uluslararası bilim adamları, uzmanlar ve koleksiyonerlerle kurumları bir araya getirmiş 

olmasıdır. Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihi ticaret yollarındaki kervansaraylara, saraylara, 

camilere, evlere serilen halı, kilim, yastık ve giyilen elbiseler bu konferans sebebiyle restore 

edilerek Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı ve Vakıflar Halı ve Kilim 

Müzesi’nde katılımcıların beğenisine sunulmuştur. 

 

Bu önemli organizasyon sayesinde dünyanın en önemli koleksiyonerlerinin de 

aralarında bulunduğu 1000 yabancı konuk İstanbul’a gelmiştir. 19-22 Nisan 2007 

tarihlerinde gerçekleşen organizasyona katılanlar arasında müze yöneticileri, koleksiyonerler 

ve akademisyenler de vardır. Etkinlik kapsamında halka açık sergiler ve şehir gezileri de 

düzenlenmiştir. Katılımcılar akademik konferansları dinleme, müzeleri ziyaret etme, özel 

koleksiyonları görme ve dokuma koleksiyonlarından satın alma imkânı bulduğu için 

organizasyonun halı üreten bir ülkede yapılması önemlidir. 

Konferans kapsamında Türkiye’den ve yurtdışından bilim adamları ve araştırmacılar; 

Kafkaslardan, Orta Asya’dan, Anadolu’ya doğru uzanan halı ve kilim geleneğimizin zengin 

mirasını sergileyen örneklerle beraber konuyu tartışmışlardır. 
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Eserlerin hangi yıla ait olduklarını ve gerçek değerlerini belirleyen bir komite 

olduğundan antika halı almak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir etkinliktir. Konferans 

kapsamında Topkapı Sarayı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı ve Vakıflar 

Müzesi'nde sergiler düzenlenmiştir. 30 firmanın koleksiyonlarını sunacağı etkinlikte 

Türklere ait özel koleksiyonlar da sergilenmiştir. 

 

Konferans kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleşen sergide de 

Konya buluntuları ve Selçuklu halıları başta olmak üzere Türk halıları içerisinde önemi olan 

erken dönem Osmanlı halıları sergilenmiştir. 

 

Halı uzmanlarından ve dünya çapındaki mağazaların yöneticilerinden oluşan ekiplere 

halı tesisleri gezdirilmiş; Türk halılarının ipliğinden, desenine, dokunmasına kadar bütün 

özellikleri tanıtılmıştır. 

 

Doğu Halı Konferansı dünya çapında belirleyici özelliği nedeniyle önemlidir. 

Dünyanın en önemli halı toplantısı olarak bilinen Doğu Halı Konferansı’nın 

Türkiye’de yapılması sonucunda ülkenin iyi bir şekilde tanıtımı olmuş; maddi ve manevi 

kazanç sağlamıştır. 

 

1.20. Şark Halılarının Dünyadaki Yeri ve Önemi 
 

Dünya el halısı, kilim üretimi ve ihracatı genellikle İran, Çin, Pakistan, Hindistan, 

Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla 

İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihraçacıların kontrolünde bulunmaktadır. Söz konusu 

ülkelerin dünya el dokuması halı ve kilim pazarına hâkim olmalarının sebepleri şunlardır; 

 

 İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depoların ve perakende ağının 

büyük çoğunluğuna sahip olmaları, 

 Bu dağıtım kanallarında kendi ülkelerinin ürünleri dışında ürünleri 

satmamaları, 

 Bu ürünlerde en fazla maliyet kalemini oluşturan işçilik giderlerinin bu 

ülkelerde oldukça düşük olması nedeniyle ürünlerini dünya pazarına 

düşük fiyatla sunabilmeleri, 

 Devletin bu ülkelerde el dokuması halı ve kilim sektörü için toparlayıcı 

ve koordine edici rolünün etkisi, 

 Bu ülkelerin uzun yıllardır ürünleri için batı pazarlarında oluşturdukları 

güçlü imajdır. 

 Bu etkenler doğu ülkelerini halı sektöründe söz sahibi yapmıştır. 
 

Halı sektörünün uluslararası pazarlarda tanıtımının yapılabilmesi için çeşitli faaliyetler 

yapılmaktadır. 

İlk defa 1976 yılında Londra’da düzenlenen Uluslararası Doğu Halı Konferansı’na 

yaklaşık yüz katılımcı beklenirken beş yüz kişi katılmıştır. İki defa konferansın yapılacağı 

tarih değişikliğine rahmen olağanüstü bir ilgi ve katılım olmuştur.  
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Daha sonraki konferanslar 1978 Munich, 1980 Washington DC, 1983 Londra, 1986 

Viena ve Budapest, 1990 San Francisco, 1993 Hamburg ve Berlin, 1996 Philadelphia, 1999 

Milan ve 2003 Washington DC’de yapılmıştır. Unutulmayacak sergilerin yer aldığı Bakü, 

İstanbul, Leningrad, Marrakech ve Tahran organize edilen bölgesel konferanslara sponsorluk 

yapmıştır. 

 

1986’dan beri organize edilen konferanslarda altı ile sekiz arasında sergi yer almıştır. 

Bu sergilerin hepsi halı ve tekstil alanında belirleyici ve önemli bir yer teşkil etmiştir. Bunlar 

arasında en belirgin olanları: “Doğu Halılarının Batı Dünyasındaki Yeri”, “Halı Büyüsü 

Londra 1983”, “Doğu Yıldızları Hamburg 1993”, “Renkte ve Geometride Çalışmalar: Türk 

Halıları Christopher Alexander Koleksiyonu’ndan”, ”Anadolu Kilimleri McCoy Jones 

Koleksiyonu San Francisco 1990”dır. Ayrıca dünyadaki bazı müzelerden önemli parcalar ve 

özel koleksiyonlar ICOC konferanslarında, sergilerde yer almıştır. Buna ek olarak 1986’dan 

beri konferans dâhilinde ticari fuarlar düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde devam etmiştir. 

 

Düzenlenen Uluslararası Doğu Halı Konferansları’nda değişik kültürlerin 

sosyoekonomik varlığını zengin sanatsal yelpaze içinde tarihi, coğrafi dinamizmlerle 

günümüzden geleceğe taşıyacak olan özgün halı ve dokuma sanatlarının tanınması açısından 

önemlidir. 

 

Doğu Halı Konferansı’nda coğrafi orijinlerine göre gruplandırılan (Kuzey Afrika, 

Anadolu, Orta Asya, İran, Kafkasya, Hindistan, Tibet, Uzakdoğu vb.) erken ve geç dönem 

göçer ve köy halılarıyla atölye halıları ve düz dokumalar da dâhil olmak üzere halı 

çalışmalarıyla ilgili geleneksel tüm alanları kapsamaktadır. Ayrıca konferans; yapı ve teknik, 

halı desenleri ve orijinleri, kumaşlar ve halılar arasındaki ilişkiler, tarihleme, dokümanter 

araştırmalar, bilimsel analizler, konservasyon ve restorasyon, sahte ve kopyalar, 

koleksiyonlar ve koleksiyonerler, iç mekânda Doğu halıları alanlarında yapılan çalışmaları 

kapsar. 

 

Konferans kapsamında dünyanın önemli halı uzmanlarıyla ünlü halı koleksiyonerleri, 

el halısı sektöründeki gelişmeler belirlenmiştir. Ülkeler arasında kültür paylaşımı ve 

ülkelerin tanıtımı yapılmıştır. 

 

1.21. Şark Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları 
 

Halı sektörünün uluslararası pazarlarda başarı sağlayabilmesi için değişen koşullara 

uyum sağlamak, pazarın ve tüketicinin taleplerini takip etmek, tüketici beğenisini 

yönlendirebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde, Avrupalı büyük 

halı firmaları, desen ve renk yapısını kendileri belirleyerek Tibet, Nepal ve Çin gibi 

ülkelerdeki imalat atölyelerinde halı üretimi gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler, işçilik ve 

maliyetin ucuz olması nedeniyle tercih sebebidir. 

 

Doğu halı konferanslarının belli zamanlarda farklı ülkelerde yapılması, düzenlenen 

ülkelere maddi ve manevi kazanç getirmiştir. 

 

Bu faaliyet kapsamında ülkeler arasında kaynaşma olmuş farklı imkânlar oluşmuştur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda Şark halılarını araştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şark halılarının tarihini araştırınız. 

 Şark halılarının tarihini anlatan kitaplar, 

broşürler, müzeler ve elektronik 

ortamlardan yararlanabilirsiniz. 

 Şark–İran, Anadolu, Kafkasya ve Orta 

Asya halıcılığının tarihini araştırınız. 

 Şark –İran, Anadolu, Kafkasya ve Orta 

Asya halıcılık tarihini anlatan basılı ve 

elektronik ortamdaki kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Tarihsel süreçte dünyada yaşanan 

sorunların Şark halıcılığına ekonomik 

etkilerini araştırınız. 

  Doğu ülkelerin ekonomik tarihini görsel 

ve basılı kaynaklardan faydalana 

bilirsiniz. 

 Şark halı desenlerine göre 

sınıflandırılmasını araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalana 

bilirsiniz. 

 Türkiye ve dünyada Şark halılarının yeri 

ve önemini araştırınız. 

  Elektronik ortamda Şark halılarını 

araştırıp elde ettiğiniz bilgileri dosya 

veya CD’ de toplayınız. 

 Hazırladığınız bilgileri dosya haline 

getiriniz. 

 Dosyanızın düzenli olmasına özen 

gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şark halılarında İran (Sena), Türk (Gördes) ve İspanyol (tek çözgü) düğümü 

olmak üzere başlıca üç tip düğüm kullanılmıştır 

 

2. (   ) Şark halılarında kullanılan esas materyal ipektir. 

 

3. (   ) Kıvrımlı şekillere ve bitkisel motiflere ileri derecede yer verilmesi başlıca 

özelliklerini oluşturur.  

 

4. (   ) Orta Asya’nın en büyük kenti olan Buhara birçok çeşit halıların toplanma ve 

pazarlanma yeri olduğundan bu kentte satılan tüm halılara tüccarlar tarafından adı 

verilmiştir. 

 

5. (   ) Dünyanın farklı ülkelerinde 1976 yılından bu yana belli aralıklarla düzenlenen 

Doğu Halı Konferansı`nın 11. zirvesi 2007 yılında İstanbul`da yapılmıştır 

 

 

 

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 Şark halılarının renklerini araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Halılarla ilgili kitaplardan halı resimlerini araştırınız. 

 Şark halı ve kilim desenlerinde kullanılan motiflerin renklerini 

inceleyerek sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

2. ŞARK HALISININ RENK ÖZELLİKLERİ 
 

2.1. Şark Halısında Kullanılan Renkler Boyalar 
 

Şark (Doğu) halılarının en göze çarpan özelliği, desenlerdeki renk zenginliğidir. Bu 

zenginlik, yapılan her halının yününün kalitesi ve göz alıcı parlaklığına bağlıdır. Bu nedenle 

her halının kendine özgü bir alımlılığı vardır. Renklerdeki zenginlik ve canlılık belki de 

halıyı dokuyan Doğu sanatkârlarının eskiden beri devam ettirdikleri bakir konargöçer 

yaşantılarına uygarlığın az veya çok herhangi bir etkisinin karışmamasından, başka bir 

deyişle ilkel bir yaşam düzeyi sürdürmelerinden ileri gelmektedir.  

 

Doğuştan ince bir sanat duygusuna sahip ve özellikle yaşamlarını basit bir tarzda 

sürdürmeye alışkın olmaları onlara, kendilerini sadece bu renk dünyasına adamak olanağı 

sağlamıştır. Bu suretle adeta âşık oldukları renk âlemlerinde birçok yeni gelişmeler olmuş ve 

renklerde ahenkli bir bütün meydana gelmiştir. Bu üstün duygu sayesinde renkler uygun bir 

şekilde kullanılmış, göze batan her hangi bir renk çatışması ortaya çıkmadığı gibi insana çok 

cazip gelen bir renk armonisi başarılmıştır. Belki de halılara incelik ve üstünlük sağlayan 

başlıca özellik, renklerdeki zenginlik ile düzenliliğin oluşturduğu olağan üstü etkilerdir. İster 

bitkisel ister hayvansal olsun daima doğal boyalar kullanmışlardır. Her ne kadar XIX. 

yüzyılın sonlarından beri Doğu’nun birçok yerinde yaygın olarak anilin ve alizarin adlı 

modern kimyasal boyalar kullanılmaya başlanmıştır. Tam veya yarı konargöçer yaşamı 

sürdüren aşiretler bu yapay boyalardan daima uzak durmuşlar, bunları kullanmamışlardır. 

Genellikle kimyasal boyaların doğal boyalar gibi halılara göz alıcı parlaklık vermedikleri, 

parlak olduklarında da göze batan çiğ bir görünüşleri bulunduğu gerçektir. Kimyasal boyalar 

ilk defa elde edildiklerinde özellikleri tam anlamıyla bilinmiyordu. Bu nedenle başka renkler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 55 

veya ikinci derecedeki renkleri elde etmek için karışımlar yanlış yapılıyor, renklerin sabitliği 

zamanla kayboluyordu.  

 

Doğal boyaların kullanıldığı halılarda renkler zamanla solsalar bile orijinal 

güzelliklerini ve cazibelerini kaybetmiyorlardı. Doğal boyalardan sağlanan sıklamen, mor ve 

yeşil renklerde solma daha çok görülmekteydi. Özellikle kimyasal boyalar, ilk zamanlarda 

Doğu halılarının kaliteleri üzerinde olumsuz yönden önemli derecede etkiler yapmıştır. Her 

ne kadar bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için halılarda ucuz kimyasal boyalar yerine, 

pahalı kimyasal boyalar kullanmışlarsa da randıman devamlı düşmüş hatta bir ara sentetik 

boya ithalinin yasaklanmasına kadar gidilmiştir. Zamanla bu boyaların kullanılma 

yöntemleri daha iyi anlaşılmış; ithalinin yasaklanmasında da başarı sağlanamamış, sadece bir 

sınıflandırma yapılabilmiştir.  

 

Herhangi bir halıda kullanılan boyanın sabit olup olmadığı yani solup solmadığının 

belirlenmesi çok önemlidir. Bu husus, halıların ön yüzünün incelenmesi ile bir dereceye 

kadar belirlenebilir. Halının tüylü kısımları dışarıda kalacak şekilde bükülür ve düğüme 

yakın olan hav’ın dipleri incelenerek dip kısmına kıyasla hav uçlarında ne kadar solma 

olduğu görülebilir. Herhangi bir boyanın sabitlik derecesini belirlemek için önce halının 

yüzü hidroklorik asitle nemlendirilir ve kuvvetle ovulur. Elimizde hidrolik asit yoksa halının 

yüzü ıslak bir bezle kuvvetle silindikten sonra ovulur. Bu testlerle sabit boyaların renk 

değiştirmediği kolaylıkla saptanabilir. Kirlenmeleri nedeniyle yıkanan halılarda da sabit 

olmayan boyalar solar. Bu solma durumunu tecrübeli bir göz anlayabilir. Birçok Doğu 

halılarında yünlerin bir kısmının doğal, bir kısmının yapay boyalarla boyandıklarını 

belirtmek gerekir. Eğer bu boyama işlemi belirli teknik ve yöntemlere göre yapılmamışsa bu 

halılar yıkandıklarında veya teste tabi tutulduklarında solan ve sabit kalan renk alanları 

görülebilir. Burada çok önemli bir noktayı belirtmek yerinde olacaktır. En iyi kalite yapay 

boyalarla boyanmış yünlerden dokunan halılar, gerek test ve gerek yıkamadan sonra hiçbir 

solma belirtisi göstermez. Bunun nedeni, yapay boyaların klorin gibi bazı kimyasal 

maddelerle fikse edilmiş olmasıdır. Doğal boyalar çoğunlukla meyve kabukları, bitki sapları, 

tohumlar ve bitki köklerinden elde edilir. Bitkisel boyalardan sağlanan renkler ton 

bakımından çok çeşitlilik gösterir. Bu ton çeşitliliği, boyama tekniğine bağlı birçok etkenden 

ileri gelir. Madde kökünden kırmızının birçok tonları elde edilir. Renk tonunun az veya çok 

olması kökün yaşlılığına bağlıdır. İndigo bitkisinin hava ile okside olması sonucunda mavi 

renk elde edilir. Bir tür çiğdem olan safran çiçeğinin erkek organlarından çok cazip bir sarı 

renk elde edilir. Bu bitkinin ender bulunması ve çok değerli olması nedeniyle bu boya ile 

boyanmış halılara da çok seyrek rastlanır. Asma yapraklarından ve nar kabuklarından sarı 

renk elde edilir. Koyu kahverengi ve siyah, özellikle meşe yapraklarında bir parazit olarak 

yaşayan mazıdan elde edilir. Genellikle siyah boyalar belli bir oranda demir oksit ihtiva 

ettiklerinden ışığa maruz kaldıklarında bu asit, yün lifleri arasına girerek yünü adeta yer, 

aşındırır ve halının zamanla eskiyip parçalanmasına neden olur. Bundan dolayı bitkisel siyah 

boyaların kullanılması halının ömrünü azaltır. Özellikle eski halılarda siyah kısımların diğer 

renkli kısımlara kıyasla daha çok yıprandığı hatta tüylerinin hiç bulunmadığı kolaylıkla fark 

edilir. Yıpranmış bölümler yanında, sağlam kalan bölümlerin oluşturduğu kabartılar, insana 

yeni bir dokuma ve desen şekli izlenimini verebilir. Doğal siyah renkli koyunyününden 

dokunmuş en iyi halıların bazılarında da yukarda belirtilen durumlar görülür. Bu dezavantaja 

rağmen siyah koyunyününden dokunmuş en iyi kalite halılar, her yerde büyük bir rağbet 

görür. Karabağ bölgesinde dokunan halılarla Hamedan halılarında doğal kahverengi 
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koyunyünü ve özellikle deve yünü sıklıkla kullanılır. Herhangi bir işlem uygulanmamış 

beyaz renkli koyunyünü, grimsi ve sarımsıdır. Madder kökünden çıkarılan kırmızı rengin 

yanı sıra iyi bir kırmızı renk palamut, meşe ve kaktüs ağaçlarından toplanan kırmız 

böceğinden sağlanır. Kabukları kurutulan bu böceklerden olağanüstü güzellikte kırmızı boya 

elde edilir. Eski çağlarda çok önemli bir renk olan mor, bir deniz hayvanının kabuğundan 

elde edilirdi. Normal olarak mor, mavi ile kırmızı boyanın karıştırılmasından meydana gelir. 

Pembe oldukça ender rastlanan bir renktir. Hemen hemen pembeye benzeyen özel bir renk 

olan şarap kırmızısı, Karabağ bölgesinde dokunan halılarda en çok kullanılan bir renk olarak 

dikkati çekmektedir.  

 

Bazen halının çeşitli kısımlarında bir rengin değişiklikler gösterdiği dikkati çeker. 

Aynı renk bazen açık bazen de koyu çizgiler hâlinde görülür. Bu renk ayrılığı, basit koşullar 

altında nomad aşiretleri tarafından veya ilkel evlerde dokunan halıların bir işaretidir. Çünkü 

nomadlar (konargöçer) göçleri esnasında arta kalan boyalarını kendi yanlarında veya 

hayvanların sırtlarında taşımak istemediklerinden konakladıklar yerlerde az miktarda ve taze 

boya yapmayı tercih ederler. Bazen ikinci konaklamalarında koşullar değiştiğinden, eş 

renkleri tutturmak ve aynı tonlarını elde etmek mümkün olmaz. 

 

Müslümanlar, inançlarına göre kusursuz bir yaratığın ancak Allah tarafından meydana 

getirilebileceğine inandıkları için bütün yapıtlarında üniformite ve tam mükemmeliyet 

hâlinin ortaya çıkmamamsına dikkat eder. Halılarda göze çarpan desen düzensizliği ve 

asimetri bu inancı belirleyen kasıtlı kusurlardır. Özellikle bunun gibi düzensiz ve asimetrik 

desenlere, halıların köşelerinde rastlanır.  

 

Makine ile dokunmuş Avrupa halılarının özelliği, desenlerde tüm bir düzenlilik 

olduğu hâlde; gerçek Doğu halılarının özelliği desenlerde görülen asimetridir. Müslümanlar, 

Allah’ın ve Hazreti Muhammet’in tek olduğunu düşünerek desenlerinde daima bir, üç ve beş 

şeklinde tek sayılı desenler kullanmayı tercih ederler. Özellikle konargöçer aşiretlerinin ve 

Türkmen çobanlarının dokudukları halılarda renklerin daima koyu tonlarda kullanılmaları, 

bu halıların diğer bir karakteristik özelliğidir. Koyu renklerin kullanılmasının nedeni de 

günlerinin büyük bir kısmını daima parlak güneş altında geçiren bu kişilerin ışıktan yorulan 

gözlerini evlerinde koyu renklerle dinlendirmeyi arzu etmeleridir. 

 

Resim 2.1: Çin Ninghsia Şark halısı 
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Resim 2.2’de yer alan Türkmen Yamud Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 304x145 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halı zemininde kırmızı renk kullanılmıştır. Motiflerde ise beyaz, 

siyah, kırmızı renk yer alır. Bordürde beyaz zemin üzerine motifler kırmızı, siyah renkle 

dokunmuştur. Halının başlangıç ve bitiş kısımlarında yer alan bordürlerinde siyah zemin 

üzerine kırmızı, beyaz, mavi renklerle motifler dokunmuştur. 

 

Resim 2.2: Türkmen Yamud Şark halısı 

Resim 2.3’de yer alan Kafkas-Karabağ halısı 19. yüzyıla aittir ve 1.44x3.05 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halı zemininde siyah renk kullanılmıştır. Motifler ise kırmızı, sarı 

renklerle dokunmuştur. Bordürde siyah zemin üzerine kırmızı, sarı, mavi renklerle motifler 

dokunmuştur. 

 

Resim 2.3: Kafkas Karabağ Şark halısı 

Resim 2.4’de yer alan Afganistan Şark halısının zemininde kırmızı renk kullanılmış; 

motifler ise beyaz, sarı, siyah renklerle dokunmuştur. Bordürde ise siyah zemin üzerine 

motifler beyaz, sarı, kırmızı renklerle dokunmuştur. 
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Resim 2.4: Afganistan Şark halısı 

Resim 2.5’de yer alan Çin Hotan Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 123x270 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halının zemininde kırmızı renk kullanılmıştır. Motifler ise mavi, 

kırmızı, sarı, kahverengi, siyah renkle dokunmuştur. Halının birinci bordüründe kırmızı 

zemin üzerine mavi renkle motif dokunmuş; ikinci bordürde ise sarı zemin üzerine motifler 

kırmızı, mavi renklerle dokunmuştur. 

 

Resim 2.5: Çin Hotan Şark halısı 

Resim 2.6’da yer alan Kafkas Karabağ Şark halısı 19. yüzyıla aittir. 1.37x2.13 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halının zemininde kırmızı renk kullanılmış; motifler ise beyaz, yeşil, 

kırmızı, mavi, sarı, siyah renklerle dokunmuştur. Bordürde ise beyaz zemin üzerine kırmızı, 

mavi renklerle motifler dokunmuştur. 



 

 59 

 

Resim 2.6: Kafkas Karabağ Şark halısı 

Resim 2,7’de yer alan İran Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 1.02x1.22 cm ölçülerinde 

yapılmıştır. Halının zemininde mavi renk kullanılmış; motifler ise kırmızı, sarı, beyaz, mavi, 

siyah renklerle dokunmuştur. Bordür ise beyaz zemin üzerine motifler kırmızı, mavi 

renklerle işlenmiştir. 

 

Resim 2.7: İran Şark halısı 

Resim 2,8’de yer alan Çin–Tibet Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 86x150 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halı zemininde sarının tonları yer alır. Motifler ise siyah renkle 

dokunmuştur. 
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Resim 2.8: Çin Tibet Şark halısı 

Resim 2,9’da yer alan Anadolu, Konya-Lâdik seccadesi 18. yüzyıla aittir ve 1.14x1.73 

cm ölçülerinde yapılmıştır. Halı zemininde kırmızı renk kullanılmış; motiflerde ise siyah, 

sarı, kırmızı renk kullanılmıştır. Bordür de ise sarı zemin üzerine kırmızı, mavi, siyah 

renklerle motifler dokunmuştur. 

 

Resim 2.9: Anadolu Konya Lâdik seccadesi 

Resim 2.10’da yer alan Kazak halısı, 275x127 cm ölçülerinde yapılmıştır. Halıda 

kırmızı zemin üzerine motifler beyaz, kırmızı, siyah, sarı renklerle dokunmuştur. Bordürde 

ise beyaz zemin üzerine motifler kırmızı, siyah renklerle dokunmuştur. 
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Resim 2.10: Kazak halısı 

2.2. Şark Halısında Kullanılan Motif Desenler  
 

Doğu halılarının desenlerinde az sembolizm vardır. Fakat bazı örneklerde çok eski 

zamanlara ait şekil ve motiflerin kullanıldığı görülür. Bununla beraber yabancı görünüşlü 

motiflerin çoğunun aslında, XVI. yüzyıl halılarından alınan ince işlenmiş bitkisel desenlerin 

basitleştirilmiş şekilleridir. Basitleştirilen ve kaba dokumalarda kullanılan bu desenler, 

Avrupalılar tarafından yanlış olarak hayvan, kuş ve böcek şekilleri olarak tanımlanmıştır. Bu 

desenler dikkatle incelenirse bunların aslında Avrupalılar tarafından hayvan, kuş, böcek 

olarak nitelendiren motifler olmadıkları görülür. Bunlar neolitik sanat eserlerinde görülen 

sivastika ve güneş halesi desenleridir. Ağaç veya hayat ağacı motifi bazen sadece bir süs 

deseni olarak kullanılmıştır. Ağaç, İran’da yaşayan insanların tahayyül ettikleri cennetin bir 

sembolüdür. Çünkü ağaç, çölün aksine daima yeşil bir bahçeyi akla getirir. Bu nedenle nehir, 

su kaynağı, ağaçlar ve bitkilerle süslenmiş halılar tipik bir İran bahçesini andırdığından 

“bahçe halıları” adını alır. İran halılarında görülen ve beğenilen diğer bir desen koni 

motifidir. Sereband halılarının zeminleri, koni desenlerinden oluşan muntazam baklava 

motifleri ile bezenmiştir. Kökenleri belli olmayan bu koni desenleri bazen stilize bir selvi 

ağacına bazen de ileri derecede stilize bir armuta benzer. Temel örnek olarak Keşmir 

şallarında geniş ölçüde kullanılan koni motifi XIX. yüzyılda Avrupa’da tutuluyordu.  

 

Kökeni Çin olan bu motifler, en az XVI. yüzyıldan beri İran’da beğenilen motif olarak 

kullanılmaktadır. Daha sonraları dokunan halılarda, bu motiflerin ileri derecede stilize 

oldukları ve genellikle köşeli bir şekle dönüştükleri görülür. Keza, kökeni Çin olan ejder ve 

Anka kuşu motifleri halılarda daha ziyade basitleştirilmiş şekillerde kullanılmıştır. Timur 

arması (Tamerline) adı verilen, üç yuvarlak ile altında dalgalı bir çizgiden oluşan bu motife 

çok ender rastlanır. Halılarda kullanılan bu motif Asya’nın XV. yüzyıldaki fatihi olan 

Timur’u sembolize eder. Orta Asya’da dokunan Kotan (Hotan) halılarında uzun hayatı 

karakterize eden “Shou” motifine sıklıkla rastlanır. Bu, eski Yunan anahtar desenlerinde 

görülen kıvrımlı motiftir. 
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En tanınmış desenler arasında Herati motifi olarak bilinen desen, adını şimdi 

Afganistan olan Doğu İran’daki Herati şehrinden almıştır. Bu desende ortada simetrik olarak 

yay şeklinde kıvrılmış, dört uzun yaprak arasında yer almış bir rozet görülür. Halının temel 

deseni olarak zemine yerleştirilmiş olan bu motifin çok göz alıcı bir görünümü vardır. Bu 

motifin hafif derecede değişikliğe uğramış şekilleri de esas örnekle birlikte halıda yer alır. 

Grote-Hasenbalg, halıya çeşitli üç yönden bakıldığında, bu desenin kendine özgü ayrı etkiler 

gösterdiğini belirtmiştir. Bir yönden bakıldığında zarif, dalgalı çizgiler gösteren desenin 

diğer yönden karelere bölünmüş bir desen hissini verdiği üçüncü bir görüş açısından ise 

sadece cazip bir bitki deseni görünümünde olduğu şaşırtıcı bir biçimde göze çarpar. Bu 

görünüş gerçekten Herati deseninin bir özelliğidir; halılara çekicilik ve canlılık verir.  

 

Herati deseni aynı zamanda Feragan halılarında da popüler bir desen olarak kullanılır. 

Bazen Herati deseninde rozetler öyle dokunur ki aslan başı görünümü verir. Bazı halılarda 

bu desenin stilize kûfi yazısının elementlerini andıran stilize ve köşeli bulut şekilleriyle 

beraber yer aldığı görülür. XVI. yüzyıl Anadolu halılarının bordürlerini standart bir motif 

olarak süsleyen kûfi yazıları, XIX. yüzyılın sonuna kadar Kafkas halılarında bordür motifi 

olarak kullanılmıştır. 

 

Herati motifinin yanı sıra kıvrımlı bitkisel şekiller arasında yerleştirilmiş büyük 

çiçekler veya rozetlerden oluşan ve Mina Khani deseni adı verilen baklava deseni de 

beğenilen bir desendir. Çok kullanılan diğer bir kompozisyon da madalyonlu desendir. 

 

Halı zemininin ortasına, temel desen olarak yerleştirilen madalyonun çevresi bazen 

düzdür, bazen da kıvrımlı şekillerle çevrilmiştir. Bunun yanı sıra genellikle halının dört 

köşesinde de çeyrek madalyonlar yer almıştır. Bazı halılarda madalyonları çerçeveleyen 

kıvrımlı şekillerin vazolardan çıkan çiçek filizleri motifleri ile birlikte birleştikleri göze 

çarpar. 

 

Çoğu halıların temel desenini meydana getiren bitkisel şekiller, tamamen açmış 

çiçekler, rozetler, yapraklar, dallar ve filizlerden oluşmuştur. Sıklıkla ileri derecede 

basitleştirilmiş ve stilize edilmiş bu bitkisel motiflerin bazı halılarda gerçek desenler şeklinde 

yer aldıkları açıkça görülür. En çok kullanılan ve sevilen çiçeklerden biri de karanfildir. 

Anadolu halılarının çoğunun bordürlerinde bir süs motifi olarak yer alan karanfil, tamamen 

açmış veya yarı açmış tomurcuk şeklinde rastlanır. Anadolu halılarında çok kullanılan 

sümbül ve gelincik motiflerinin yanı sıra lale motifleri de yer alır. Özellikle Lâdik 

seccadelerini karakterize eden lale motifleri, etrafında yaprakları bulunan dik bir dal üzerine 

yerleştirilmiş olarak görülür. Gerçekten ilkbaharda Anadolu, sümbüller ve gelinciklerle bir 

çiçek tarlası hâline gelir. Birkaç hafta süren bu göz alıcı güzellikten sonra Anadolu tekrar 

eski çorak hâline dönüşür. Mısır ve Asur sanat yapıtlarında bir süs motifi olarak çok eski 

zamanlardan beri kullanılan lotus çiçeğinin (mısır fulünün) İran halılarında Çin’in etkisi ile 

biraz değişik şekilde kullanılmış olduğu görülür. Şiraz halılarında özellikle daha çok 

kullanılan gül motifinin yanı sıra palmetlerde yer alır. Tamamen stilize şekilde işlenen 

palmetler hiçbir çiçeğe benzemez. Gerçek şekilleri ile tanınan ağaçlardan selvi, söğüt ve 

kavak motifleri ile birlikte ince dokunan halılarda meyve ağaçlarına da çoğu kez rastlanır. 

 

XVI. yüzyıl Safevi saray halılarının hepsinde temel desen olarak kıvrımlı filiz 

şekillerinin kullanıldığı bilinmektedir. Daha sonraki yıllarda dokunmuş halılarda kıvrımlı 
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filiz şekillerinin birbiri içine girerek yumaklar yaptığı görülür. Kıvrımlı bitki filizlerden 

oluşmuş bu desene arabesk motifi denir. Bu motif tipik bir İslam desenidir. Bilindiği gibi 

İslam dininde özellikle Şii mezhebinde, canlı yaratıkların ve doğanın aynen kopya edilmeleri 

yasaktır. Bu nedenle orijinal desenler daha çok anlaşılması güç, geometrik arabesk motiflere 

dönüştürülerek kullanılmıştır. Bunun yanı sıra doğu halılarının süslenmesinde meyve 

motifleri, özellikle de nar ve ananas motifleri yer alır. Genellikle bereket sembolü olarak 

kullanılan nar motifi ananasla bir arada bulunduğu zaman, bunları birbirinden ayırt etmek 

çok zordur. Klasik sanat eserlerinde kullanılan asma motifine Doğu halılarında rastlanmaz. 

Hayvan motiflerine sıklıkla ince dokunmuş İran halılarında rastlanır. Kafkas ve Şiraz 

halılarında hayvan motifleri genellikle küçük ölçüde, köşeli ve stilize şekillerde görülür. Bu 

halılarda erkek geyik, ceylan, deve, at, köpek, sülün, hindi, tavus kuşu ve horoz gibi birçok 

hayvan ve kuş yer alır. Türkmen ve bazı Kafkas halılarında bulunan böceğe benzer 

yaratıklar, örümcekler ve akrepler genellikle bazı çiçek motiflerinin ileri derecede 

basitleştirilmiş şekillerinden başka bir şey değildir. Türkmen halılarının bordürlerinde zaman 

zaman görülen deve motifleri, düğün alayını temsil eder. Bir hayvan sürüsünün önünde yer 

alan küçük bir merkep figürü, Doğu’da hala uygulanan bir âdeti sembolize eder. 

 

Viyana’da bulunan çok ince olarak ipekten dokunmuş meşhur Hapsburg av halısında 

av sahneleri bütün ayrıntıları ile görülür. Bu sahnelerde at üzerindeki İranlı sürücüler ok ve 

yayları ile kaçan aslanları, yaban domuzlarını, dağ keçilerini ve tavşanları kovalamaktadır. 

Bu sahnelerin aksine, bordürlerde cennet meyvelerini yiyen kanatlı meleklerin oluşturduğu 

bir barış tablosu yer almıştır. 

 

Şekil 2.1: Şark halılarında kullanılan motifler 



 

 64 

Ana motifi kuş olduğu zannedilen ve “kuşlu halı” adı verilen bir Anadolu halısı vardır. 

Bu motif aslında dal üzerinde bir kuş görünümünde olduğu anlaşılan stilize bir bitki şeklidir. 

 

Halılara çok defa isim, tarih ve bazen da Kur’an-ı Kerim’den metinler işlendiği 

görülür. 

 

Anadolu seccadelerinde mihrap üzerine asılı olarak yer alan lamba motifi ebedi ışığı 

sembolize eder. Seccadenin zemininde görülen küçük testi ve ibrik motifleri, ibadet edenlere 

temizliğin dinsel bir görev olduğunu hatırlatır. 

 

Lâdik seccadeleri için karakteristik lale motifleri, Şirvan ve Derbent halıları için tipik 

olan çengelli çıkıntılar ve basamaklı poligonlar dışında, hemen hemen çoğu halılarda 

bulunan desen süslemeleri bu halıların kökenlerini belirlemez. Şirvan ve Derbent halılarında 

yer alan poligonları, Orta Asya’daki Türkmen aşiretlerinin kullandığı poligonlardan ayırt 

etmek gerekir. Kuzey Kafkasya’da dokunan Kazak halıları ile Güneybatı Kafkasya’da 

dokunan genca  (gendja) halıları ihtiva ettikleri büyük ve düz boşluklarla bir dereceye kadar 

kolaylıkla tanınır ve diğer halılardan ayırt edilebilir. 

 

Şekil 2.2: Şark halılarında kullanılan motifler 

Halıların bordürlerinin karanfil motifleri ile süslenmesi Anadolu halıları için 

karakteristik özelliktir. Bu nedenle bordürleri karanfil motifleri ile süslenmiş halıların ya 
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Anadolu kökenli olduğu ya da Anadolu halılarının az çok etkisi ile dokunduğu kesinlikle 

söylenebilinir. Seccadelerdeki nişleri çerçeveleyen sütunlar, Gördes halılarının özelliğidir. 

İran’ın Güneydoğu sınırlarında dokunan Bülücistan halılarının kendine özgü bir renk 

kompozisyonu vardır. Koyu menekşe rengi ile beyazın bir arada kullanılması Bülücistan 

halılarının tipik özelliğidir. Fakat birçok motifler kökenlerinden çok farklı şekillerde 

kullanılmaktadır. Örneğin, kökeni Çin olan “bulut şeridi” motifinin değişik şekillerde 

Anadolu ve İran halılarında kullanıldığı görülür. Koni ve Herati desenleri birbirinden çok 

çok uzak bölgelerde dokunan halılarda da kullanılmaktadır. Bu bize halkın ve aşiretlerin çok 

uzak bölgelere göç ettiklerini ve yerleştiklerini göstermektedir.  

 

Kökenleri batı Kafkasya olan Çerkezler, Anadolu’nun çeşitli kesimlerine göç edip 

yerleşmişler ve dokudukları halılarda ana vatanlarından getirdikleri desenleri kullanmaya 

devam etmişlerdir. Ayrıca aşiretler arası evlenmelerde gelinlerin çok uzak bölgelere 

götürdükleri desenler, bu yerlerde oturanlar tarafından kullanılmıştır. Zamanımızda 

örgütleşen atölyelerde çok eski desenlerin aynen veya kısmen değiştirilmiş olarak 

kullanıldığı bir gerçektir. Bu tip değişiklikler eskiden de meydana gelmiştir. İran ve Mısır’ı 

fetheden Türklerin bu ülkelerden Anadolu’ya getirdikleri dokuyucular kendi memleketlerine 

özgü motif ve desenleri Anadolu’da dokudukları halılarda da kullanmaya devam etmişlerdir. 

 

Türkmenler, içinde yaşadıkları vahşi doğa sayesinde yabancı etkilerden uzak 

kalabilmişler ve ilk zamanlardan beri kullandıkları geleneksel halı düğümleme tekniğini 

aynen devam ettirmişlerdir. Bu da XIX. yüzyılın sonlarında dokunan çok zarif düğümlü 

halıların Türkistan’da yaşayan Türkmen konargöçerleri tarafından dokunmuş olabileceğini 

göstermektedir. 
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Şekil 2.3: Şark halılarında kullanılan motifler 
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Şekil 2.4: Şark halılarında kullanılan motifler 

İran kökenli halılarla Türkmen kökenli halılar arasındaki esas fark, kullanılan desenler 

ve motiflerdir. İranlılar daima bitkisel desenleri, Türkmenler ise Kafkasyalılar gibi anavatanı 

olan Orta Asya’da (Moğolistan) uyguladıkları, köşeli ve geometrik şekilleri tercih 

etmişlerdir. Kazak ve Genca halkının belirgin geometrik desenler kullanmaları, kendilerinin 

Moğol-Tatar kökenli olmalarından ileri gelmektedir. Bu nedenle dokudukları halılarda 

çiçeklerin, yaprakların ve kıvrımlı filizlerin yerini poligonlar, çapraz ve köşeli motifler 

almıştır. Bununla beraber İran’ın güneybatısındaki Heriz ve Gorevan bölgesinde dokunmuş 

halıların bir gurubunda bitkisel motiflerin yanı sıra geometrik desenlerin de kullanıldığı 

görülmüştür. Kuzeybatı İran’da Kafkasya’da ve Şiraz’da dokunan halılarda geometrik 

desenlerin daha belirgin oldukları dikkati çeker. 

 

Türkmen halıları ve İran halılarını birbirinden ayıran diğer önemli bir özellik İran 

halılarının bordürlerinde zemine zıt bir renk kullanılması, Türkmen halılarında ise zemin ve 

bordür renklerinin aynı olmasıdır. 
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Resim 2,11’de yer alan Çin Ninghsia Şark halısı 18. yüzyıla aittir ve 191x350 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halının madalyonunda ejder motifleri diğer kısımlarında aslan ve 

bitkisel motifler yer alır. Halının bordürüne bitkisel motifler uygulanmıştır. 

  

Resim 2.11. Çin Ninghsia Şark halısı yakın detay 

 

Resim 2.12. Çin Ninghsia Şark halısı yakın detay 

Resim 2.13’de yer alan Çin – Ninghsia Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 122x51 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halının zemininde hayvansal motifler kullanılmıştır. 

 

Resim 2.13. Çin Ninghsia Şark halısı 

Resim 2.14’de yer alan Çin Şark halısı 18. yüzyıla aittir ve 90x142 cm ölçülerinde 

yapılmıştır. Halı zemininde bitkisel motifler kullanılmıştır. 
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Resim 2.14: Çin Şark halısı yakın detay 

Resim 2.15’de yer alan İran-Bahtiyari Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 1.27x2.26 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halıda geometrik desenler kullanılmıştır. 

 

Resim 2.15: İran-Bahtiyari Şark halısı 

Resim 2.16’de yer alan İran-Kaşkay Şark halısı, 1.32x2.01 cm ölçülerinde yapılmıştır. 

Halı zemininde bitkisel motifler kullanılmıştır. Halının diğer kısımlarında Arapça harfler yer 

alır. 
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Resim 2.16: İran-Kaşkay Şark halısı yakın detay 

 

Resim 2.17: Kazak Şark halısı 

Resim 2.18’de yer alan Kazak Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 1.29x2.87 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halı zemininde madalyon ve bitkisel motifler; bordürde ise bitkisel 

motifler kullanılmıştır 

 

Resim 2.18: Kazak Şark halısı yakın detay 
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Resim 2.19’de yer alan Hayvan figürlü İran Şark halısı 19. yüzyıla aittir. Halıda 

hayvansal motifler kullanılmıştır 

 

Resim 2.19: Hayvan figürlü İran Şark halısı 

 Resim 2.20’de yer alan Türkmen-tekke halısı 161x120 cm ölçülerinde yapılmıştır. 

Halıda Türkmen gülü motifi kullanılmıştır. 

 

Resim 2.20: Türkmen-tekke halısı yakın detay 

Resim 2.21’de yer alan Kafkas-Karabağ Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 1.16x2.74cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halıda bitkisel ve geometrik motifler kullanılmıştır 
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Resim 2.21: Kafkas Karabağ Şark halısı yakın detay 

Resim 2.22’de yer alan Afganistan Şark halısı 19. yüzyıla aittir ve 0.97x1.46 cm 

ölçülerinde yapılmıştır. Halıda bitkisel ve geometrik desenler kullanılmıştır. 

 

Resim 2.22: Afganistan Şark halısı yakın detay 

Resim 2.23’de yer alan Kuba Şark halısı 19. yy.a aittir ve 1.10x1.56 cm ölçülerinde 

yapılmıştır. Halıda bitkisel ve geometrik desenler kullanılmıştır 

 

Resim 2.23: Kuba Şark halısı yakın detay 
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2.3. Şark Halısı Motif Örnekleri 

       

Resim 2.24: Kafkas halı motifi                                        Resim 2.25: Türkmen halı motifi 

   

Resim 2.26: Çin halı motifi                           Resim 2.27: Çin halı motifi 

  

Resim 2.28: İran halısı motifi                       Resim 2.29: Kazak halısı motifi  
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Resim 2.30: Kafkas halı motifi                       Resim 2.31: Çin halı motifi 

   

Resim 2.32: Kuba halısı motifi   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmaya başlamadan önce iş 

önlüğünüzü giyiniz. 
 Temiz ve düzenli olunuz. 

 Atölye ortamınızı hazırlayınız 

(çizim masası veya ışıklı masa ).  

 Ortamınızın aydınlık ve düzenli olmasına önem 

veriniz. 

 Şark halılarında kullanılan 

motifleri çizmek için araç 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

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

kalem, silgi ve cetvel hazırlayınız. 

 Şark halılarda kullanılan 

renkleri inceleyiniz.  
 Renk uyumuna dikkat ediniz. 

 Çizmek istediğiniz halının 

motifini belirleyiniz. 

Resim 2.33. 

 

Resim 2.33: Halı Motifi 

 Parşömen kâğıdını keserek 

hazırlayınız. 

 Halı motifinizin ebatlarını 

belirleyiniz. 

Desen 2.1. 

 

Desen 2.1. Parşömen kâğıdına desenin çizilmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Halı deseni hazırlamada 

kullanılan  mm’lik kareli kâğıt 

seçiniz. 

 Kareli kâğıdınıza çizdiğiniz halı 

deseni kurşun kalem ile 

geçiriniz. 

Desen 2.2. 

 

Desen 2.2. Halı deseninin kareli kâğıda çizilmesi 

 Deseni kullanacağınız renklere 

göre renklendiriniz. 

Desen 2.3. 

 

Desen 2.3. Renklerle deseninin boyanması 

 Tekniğe uygun olarak deseni 

tamamlayınız. 

 

Desen 2.4. Şark halısı desenini renklendirme 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şark (Doğu) halılarının en göze çarpan özelliği, desenlerdeki renk zenginliğidir.  

 

2. (   ) Şark halılarında bitkisel ve hayvansal doğal boyalar kullanılmıştır. 

 

3. (   ) XIX. yüzyılın sonlarından beri Doğu’nun birçok yerinde yaygın olarak Anilin ve 

Alizarin adları verilen modern kimyasal boyalar kullanılmaya başlamıştır. 

 

4. (   ) Doğal boyalar çoğunlukla meyve kabukları, bitki sapları, tohumları ve bitki 

köklerinden elde edilir.  

 

5. (   )  Asma yapraklarından ve nar kabuklarından kırmızı renk elde edilir. 

 

6. (   ) Koyu kahverengi ve siyah özellikle meşe yapraklarında bir parazit olarak yaşayan 

mazıdan elde edilir. 

 

7. (   ) maruz kaldıklarında bu asit, yün lifleri arasına girerek yünü adeta yer, aşındırır ve 

halının zamanla eskiyip parçalanmasına neden olur. 

 

8. (   ) Eski çağlarda çok önemli bir renk olan mor, kırmız böceğinden elde edilir.  

 

9. (   )  Özellikle konargöçer aşiretlerin ve Türkmen çobanlarının dokudukları halılarda 

renklerin daima koyu tonlarda kullanılmaları, bu halıların diğer bir karakteristik 

özelliğidir.  

 

10. (   ) Bir tür çiğdem olan safran çiçeğinin erkek organlarından sarı renk elde edilir.  

 

11. (   ) En tanınmış desenler arasında Herati motifi olarak bilinen desen, adını şimdi 

Afganistan olan Doğu İran’daki Herati şehrinden almıştır. 

 

12. (   ) XVI. yüzyıl Safevi saray halılarının hepsinde temel desen olarak kıvrımlı filiz 

şekilleri kullanılmıştır. 

 
13. (   ) XVI. yüzyıl Anadolu halılarının bordürlerini standart bir motif olarak süsleyen 

kûfi yazıları, XIX. yüzyılın sonuna kadar Kafkas halılarında bordür motifi olarak 

kullanılmıştır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14. (   ) Şark halılarında isim, tarih ve bazen da Kur’an-ı Kerim’den metinler işlendiği 

görülmemiştir. 

 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül sonunda kazandığınız yeterliliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Performans Değerlendirme Sorusu: Şark halılarını ve diğer halılar üzerindeki 

desenleri inceleyerek Şark halılarındaki desenlerden istediğiniz bir deseni seçerek parşömen 

kâğıdına ve kareli kâğıda dokuma tekniğine uygun çizimini yaparak renklendiriniz. 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME  
 

İşlem Basamakları 

1. Çalışmaya başlamadan önce iş önlüğünüzü giyiniz. 

2. Atölye ortamınızı (çizim masası veya ışıklı masa) hazırlayınız.  

3. Şark halısında kullanılan motifleri çizmek için araç ve gereçlerinizi hazırlayınız. 

4. Motifleri inceleyiniz. 

5. Parşömen kâğıdınızı keserek hazırlayınız. 

6. Halıda kullanılan desenlerden çizmek istediğinizi seçiniz. 

7. Parşömen kâğıdınıza deseni kurşun kalem ile çiziniz. 

8. Parşömen kâğıdındaki deseni, tekniğe uygun olarak renklendiriniz. 

9. Halı desenini geçirmek için iki mm’lik kareli kâğıdınızı hazırlayınız.  

10. Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz ve renklendirdiğiniz halı desenini uygun şekilde 

geçiriniz. 

11. Kareli kâğıdındaki deseni, halı dokuma tekniğine uygun olarak hazırlayınız. 

12. Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun kalemle yapınız. 

13. Kareli kâğıtlarınızdaki desenlerinizin kırışmaması için fon kartonuna yapıştırınız. 

14. Çalışmalarınızı resim dosyasına yerleştiriniz. 

 

 

 

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. 

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

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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