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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

El Dokuma/Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Konya Halısı Desenleri

MODÜLÜN TANIMI

Konya halı desenlerinin çizimini yapabilecek bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Kirkitli dokumalarda basit desen çizimleri modülünü almış
olmak

YETERLİK

Konya halısı desenleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modülle uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında, Konya
halı desenlerini öğrenerek desen çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Konya halılarının tarihini araştırarak Konya halı
desenlerini öğrenebileceksiniz.
2. Konya halılarının renklerini araştırarak kullanılan
renkleri öğreneceksiniz.
3. Desen çizebileceksiniz.
Ortam: Fiziki, koşulları uygun olan atölye ortamı
Donanım: Model, dergi, katalog, yayınlar, resim kâğıdı, kalem
boya kalemleri, ışıklı masa, tepegöz, fotoğraflar, kitap, kareli
kâğıtlar.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamalarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülle “El Sanatları Teknolojisi” alanında tekniğine uygun Konya halı
desenlerinin çizimi için gerek duyduğunuz bilgi ve becerilerinizi geliştirmiş olacaksınız.
Konya halıcılığının kökleri Selçuklulara kadar uzanır. Ancak bugün merkezde halı
dokumacılığı kalmamıştır. Konya halıcılığı döşeme altı, Milas gibi renk ve desen özellikleri
ile klasikleşmiş standart bir yapı arz etmez. Geniş coğrafyasında Karapınar, Nuzumla, Lâdik,
Cihanbeyli, Küçük Muhsine, Derbent vb. kendi yörelerine ait kalite, renk ve desenlere sahip
üretim yapar.
Eski Lâdik seccadelerinin mihrap nişleri kademeli ve goncalıdır. Bitkisel motifler
geometrik halde dokunmuştur. Bugün ise Lâdik taban, kelle türü halılar tamamen bitkisel
halde dokunmaktadır.
Konya’da dokunmuş Selçuklu halılarında ise sekizgenler, yıldızlar, çift yönlü koyun
boynuzları, kûfi yazılar görülmektedir.
Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğine uygun olarak Konya halılarını
öğrenerek renkleri tespit ederek Konya halısının desen özelliklerine göre desen
çizebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Konya halılarını ve tarihini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Konya halılarının sergilendiği müzeleri gezerek Konya halısının özelliklerini
inceleyiniz ve tarih bilgilerini araştırınız.


Dergi, katalog ve kitapları inceleyerek geçmişten günümüze kadar gelen Konya
halılarının özelliklerini inceleyeniz.



Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp sınıfa sununuz.

1. KONYA HALISI
1.1. Konya Halısı Özellikleri
Konya halısının dm2sine 30x30=900 ve 40x40=1600 düğüm vardır. Karakteristiği lale
motifidir, bir veya birden fazla mihraplıdır.
Konya’nın kuzeybatısındaki Lâdik’te dokunmuş olan seccadelerde mihrabın alt veya
üst tarafından uzun saplı lale veya haşhaş motifleri kullanılmıştır. Lâdik seccadelerinde
merdivenleri mihrap nişi yer alır. Renkler parlaktır. Çözgü pamuk veya kırmızı boyalı yün,
atkı ve ilme ipi de yündür, dm2de 1200 düğüm bulunur.
16.17. ve 18. yüzyıla ait Konya geleneksel halılar, Konya ve çevresinde dokunduğu
bilinen ancak Lâdik veya Karapınar halıları gibi geleneksel bir grup oluşturmayan, münferit
tezgâhlarda dokunmuş çok ayrı desen özelliklerine sahip halılardır. Klasik dönem içinde,
Konya geleneksel köy halıcılığının çok zengin ürünler verdiğini, Türk ve İslam Eserleri
Müzesi, Vakıflar Halı Müzesi ve Konya Etnografya Müzesindeki değerli halı ve kilim
koleksiyonlarından anlamak mümkündür. Bu dönemde Konya ve çevresinde dokunmuş öyle
farklı zenginlikte o kadar çok halı bulunmaktadır ki bunların her birisi ayrı ele alınacak kadar
geniş bir çalışma istemektedir.

3

1.2. Konya Halılarından Örnekler


16. yüzyıla ait Konya halısı: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır.
165x246 cm olan bu halıda ejderha stilize edilmiş hayat ağacı, yıldız ve kuş
motifleri kullanılmıştır (Resim 1.1).

Resim 1.1: 16. yüzyıla ait Konya halısı



17. yüzyıla ait Konya halısı: Vakıflar Halı Müzesinde bulunmaktadır. 159x256
cm ebadında olan bu göbekli halının göbek kompozisyonunda hayat ağacı, kuş
ve yılan motifleri kullanmıştır (Resim 1.2).

Resim 1.2: 17. yüzyıla ait Konya halısı
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18. yüzyıla ait Konya halısı: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır.
115x171 cm ebadında olan halıdan zikzaklı suyolu motifi ile çevrelenmiş
bordür içinde, sarı zemin üzerinde diogonal olarak yerleştirilmiş, elibelinde
motifi kullanılmıştır (Resim 1.3).

Resim 1.3: 18. yüzyıla ait Konya halısı

Yakın dönem Konya halıları, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyıl başından itibaren
Konya’da, mahallî halı geleneklerinde, farklı üsluplar görülmeye başlanır. 17. yüzyıldan
itibaren Lâdik ve Karapınar’da belirginleşen halıcılık olarak erken dönem Konya halıları
bölümünde değerlendirilir. Karaman, Taşpınar, Arısama, Sızma, Cihanbeyli, Obruk,
Keçimmuhsine ve Nuzumla’da belirginleşen mahallî desen farklılıkları, 20. yüzyılın ilk
çeyreğine kadar sürerek hem etnografik hem de ticari olma özelliğiyle önemli bir gelişme
olarak kabul edilmektedir. Hatta bu mahallî Konya halıcılık bölgelerini, İnlice ve Ereğli’de
dokunan Lâdik halıları ve Kavak’ta yapılan halılarla birlikte oldukça genişletmek de
mümkündür. Böyle bakıldığında ufak desen ve dokuma farklılıkları ile bu mahallî Konya
halı bölgelerinin yirminin üzerine çıkarmak olasıdır.

1.3. Konya Özellikleri Bulunan Bölgeler
1.3.1. Konya Lâdik Halıları
Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı bir kasaba olan Lâdik, Osmanlı döneminde
“Karaman Lazikiyesi” adıyla tanınan çok önemli geleneksel dokuma merkezidir.
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Kaynaklara göre yün ve geleneksel Lâdik halıları 17. yüzyılından itibaren
yaygınlaşmaya başlamıştır. Yün atkılı ve çözgülü, el eğirme ve doğal boyalı eski Lâdik
halıları, genellikle mihraplı seccade halılarıdır. Lâdik’teki halkın “top lale”, halı
araştırmacılarının “Lâdik gülü” adını verdikleri, bordürlerinde bir gül ve bir lale motifinin
arka arkaya sıralandığı anlayış, bu halıların gelenek karakteridir. Mihrap nişi içinde yer olan
direklerine göre, “direkli” veya “sütünçeli” Lâdik ismiyle anılan Lâdik halılarında, bazen
mihrap nişi altında veya üstünde yer alan haşhaş motif nedeniyle “sümbül” motifli Lâdik
olarak tanınanları da vardır.
Lâdik halılarına örnek verecek olursak, 18. yüzyıla ait Türk ve İslam Eserleri
Müzesinde bulunan Lâdik halısı, 123x195 cm ebadındadır. Sarı zemin üzerine çift mihrapla
oluşturulmuş; ibrik, gül, koçboynuzu motifleri kullanılmıştır.
18. yüzyıla ait, İstanbul Vakıflar Halı Müzesinde bulunan 115x170 cm ebadında Lâdik
halısının bordürlerinde sarı zemin, göbek de kırmızı renk olarak kullanılmıştır. Lale, hayat
ağacı, gül motifleriyle bezenmiştir (Resim 1.5).

Resim 1.4: Lâdik halısı
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1.3.2. Konya-Karapınar Halıları
Karapınar, bölgesinde dokunan halılar ile Orta Anadolu halısında önemli bir yere
sahip olmuştur. Karapınar ve civar köylerinde dokunan halılar bu bölgeye ait bir tip
oluşturmuştur. Halılardaki motif, kompozisyon ve renkler bu bölgeye ait olarak belirginlik
kazanmıştır. Karapınar’da devam ede gelen hayvancılığın bir sonucu olarak dokumacılık ve
halıcılık gelişmiştir. Burada dokunan halılarda saf yün kullanılmıştır.
Karapınar halılarında desen olarak direkli Karapınar, göbekli Karapınar, Karapınar
Lâdik modeli ile cıvıl göbek uygulamaları geniş yer bulmuştur. Ayrıca çift mihraplı halı
seccadeler ile iç içe mihraplı halı seccadeler en tanınmış olanlarıdır.


19. yüzyıla ait halı seccade: 114x160 cm ölçülerindendir. Yün iplikten
dokunmuştur. Gördes düğümlüdür. Kenardaki dar bordür kahverengi renkli
olup üçgen motifleriyle bezelidir. Orta bordürde stilize bitkisel ve geometrik
motifler yer almaktadır. Bu motifler Konya halılarında yaygın olarak karşımıza
çıkan geleneksel bir motif uygulamasıdır. Bu bordürden sonra iki dar bordür
daha yer almaktadır. Halının zemini bölgede hitaplı mihraplı denilen iç içe
girmiş kademeli mihrap desenlidir. Mihrap boşlukları yuvarlak, içi dört kollu
motiflerle bezenmiştir (Resim 1.6.).

Resim 1.5: Karapınar halı seccade

Bugün ayrı bir il olmakla birlikte gerek kültürel birlikteliği gerekse idare birlikteliği
açısından Konya geleneği içinde değerlendirilen Karaman ve çevresi mahallî halıları, son
dönem Konya halıları içinde anılmaya değer önemli bir gruptur. Erken dönem Karapınar
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halıları gibi, halı zeminlerinde yer alan büyük madalyonlarıyla karakteristiktir. Bütün 19.
yüzyıl Anadolu motiflerinin çok sıralı biçimde düzenlendiği küçük seccadeleriyle de meşhur
halılardır (Resim 1.7).

Resim 1.6: Karaman halısı

1.3.3. Konya Cihanbeyli Halıları
Her biri -köyü veya beldesi- ayrı güzellikte halılarıyla zengin Konya’da, Cihanbeyli
mahallî dokumalarının ayrı bir özelliği dikkat çekmektedir. Daha ziyade Güneydoğu
Anadolu çevresi dokumalarını andırır kaba ve koyu renkli yapısı bulunan Cihanbeyli
geleneksel halıları, Bergama halılarını andırır. Desenleri ile Doğu ve Batı arasında önemli bir
köprü olduğunu belgeler nitelikte dokumalardır (Resim 1.8).

Resim 1.7: Cihanbeyli halısı (18. yüzyıl, 14x180 cm ebatlarında)
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Resim 1.8: Cihanbeyli halısı
(18. yüzyıl, 120x190 cm ebatlarında)

1.3.4. Konya Taşpınar Halıları
Hasan Dağı eteklerinde Tokarız Köyü’nde yaşayanların Tanzimatın ilanından sonra
Taşpınar’a yerleştirilmesiyle Tokarız kökenli yöre dokuyucusunun, bugün de ticari olarak
üretmeye devam ettiği halılara Taşpınar halıları ismi verilmektedir. Halen bu halılar, yöresel
renk ve desen özellikleriyle önemli ticari Anadolu halılarımızdandır. Yöre halkının önemli
geçim kaynağı olan Taşpınar halıları, desenleri yöre dokuyucusunun belleğinden çıkarak
dokunan, elde veya çıkrıkta eğrilen ve yerel şartlarda kısmen kök kısmen kimyasal boyalarla
boyanmış iplerle yapılan ve kırmızı zeminleri meşhur halılardır.

1.3.5. Konya Arısama Halıları
Konya Karapınar ilçesine bağlı bir kasaba olan Arısama’da yapılan halılar bu adla
tanınır. Taşpınar halılarında olduğu gibi yöre dokuyucusu desen kâğıdı bilmez. Model halı
olarak bilinen bordür, köşe madalyon raporu bulunan bir halıdan bakarak Arısama halılarını
dokurlar. Dolayısıyla bu etnografik nitelikleriyle aynı zamanda ticari olan bu halılarının
pazarlayarak geçimlerini sürdürürler. Arısama halıları eski Karapınar ve Karaman halıları
gibi kırmızı, kahverengi, mavi gibi koyu zeminli renkleriyle karakteristiktir. Genellikle çifte
mihraplı ve göbek desenli halılardır.

1.3.6. Konya Sızma Halıları
Günümüz pamuk çözgülü Lâdik halılarının dokunduğu en önemli merkezlerden birisi
olan sızma, geleneksel olarak daha öncelere giden bir halı kültürüne sahiptir. Bugün Adana
Müzesi koleksiyonlarında bulunan 18. yüzyıla ait bir Sızma halısı, ince kalitesi ve sıklığı,
Rumî geçmeli desen anlayışıyla geleneksel halılarımız içinde çok ayrı bir özelliğe sahiptir.
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Ülkemizde muhtelif yörelerde dokunan halıların, kendilerine özgü kalite, desen,
malzeme, düğüm tekniği, hav yüksekliği gibi özellikleri vardır. Türk Standartları Enstitüsü
yerel özellikleri dikkate alarak her yöre halısı için belirli standartlar getirmiştir.


Konya halılarının teknik özellikleri (ince sınıf)

İlmek ipliği lif cinsi
Endeki standart düğüm sayısı ad/dm
Boydaki standart düğüm sayısı ad/dm
dm2deki standart düğüm sayısı adet
dm2deki en az toplam düğüm sayısı adet
Düğüm tarzı
İlmek ipliği
Çözgü ipliği iplik numarası
Lif cinsi
Atkı ipliği iplik numarası
Atkı ipliği cinsi
Atkı büküm sayısı
Üst atkı iplik numarası
Üst atkı iplik numarası
Üst atkı büküm sayısı
Hav yüksekliği


Lâdik yün halılarının teknik özellikleri (ince sınıf)

İlmek ipliği lif cinsi
Endeki standart düğüm sayısı ad/dm
Boydaki standart düğüm sayısı ad/dm
dm2deki standart düğüm sayısı adet
dm2deki en az toplam düğüm sayısı adet
Düğüm tarzı
İlmek ipliği numarası
Çözgü ipliği numarası
Çözgü ipliği lif cinsi
Çözgü ipliği büküm sayısı
Atkı ipliği iplik numarası
Atkı ipliği lif cinsi
Atkı ipli büküm sayısı
Hav yüksekliği


: Yün
: 40
: 40
: 1600
: 1550
: Çift bağlama
: TS 626’ya uygun yün: 2,5/1 nm
: 20/21 ne
: Pamuk
: 6/5 ne (alt atkı)
: Pamuk (alt atkı)
: 100
: 6/5
: Pamuk
: 100
: 5–7 mm

: Yün
: 40
: 50
: 2000
:1940
: Çift bağlama
: 2,0 nm
: 4/3 nm
: Yün
: 250
: 4/2 nm
: Yün (alt atkı – üst atkı)
: 250 (alt atkı – üst atkı)
: 4–6 mm

Lâdik halılarının teknik özellikleri (ince sınıf)

İlmek ipliği lif cinsi
Endeki standart düğüm sayısı ad/dm
Boydaki standart düğüm sayısı ad/dm
dm2deki standart düğüm sayısı adet
dm2deki en az toplam düğüm sayısı adet
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: Yün
: 40
: 50
: 2000
: 1940

Düğüm tarzı
İlmek ipliği numarası
Çözgü ipliği iplik numarası
Çözgü ipliği lif cinsi
Çözgü ipliği büküm sayısı
Alt atkı iplik numarası
Altı iplik cinsi
Alt atkı iplik büküm sayısı
Üst atkı iplik cinsi
Üst atkı iplik cinsi
Üst atkı iplik büküm sayısı
Hav yüksekliği

: Tek bağlama
: 2/1 nm
: 20/16 ne
: Pamuk
: 300
: 8/5 ne
: Pamuk
: 100
: 8/5 ne
: Pamuk
: 100
: 5–7 mm

1.4. Konya Halısının Ülkemizdeki Yeri ve Önemi:
11. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çok geniş bir yelpaze ile dokunan Konya halıları renk,
desen ve dokuma özellikleri yönünden ülkemizde ayrı bir yeri vardır. Bu halılar İstanbul
Vakıflar Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Konya Etnografya Müzesi, Konya Mevlana
Müzesi, Konya Koyunoğlu Müzesi, Elazığ Müzesi gibi yerlerde sergilenmektedir.
Konya ve çevresinden dokunmuş farklı zenginliklerde halı bulunmaktadır. Bunların
her birisi ayrı bir sanat eseridir. Bu tarihe ışık tutmuştur.
Konya merkez, Sızma ve birçok bölgede Lâdik halıları üretilmekte; dünya, Lâdik
halılarını izlemekte ve değerlendirmektedir.

1.5. Konya Halılarının Ülke Ekonomisine Katkısı
17. yüzyıldan itibaren çok güzel örneklerini müze ve koleksiyonlarda gördüğümüz,
yün çözgülü, Lâdik gülü bordürlü, sümbül mihrap nişli eski seccade Lâdik halılarından farklı
olarak desen atölyelerinde geliştirilen, tamamen bitkisel motifli, köşe göbek desenli,
çözgüleri pamuk yeni Lâdik halıları, Konya’da 20. yüzyıl ilk çeyreğinden sonra dokunmaya
ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde de bu halılar Konya ve çevresinin önemli ticari
halılarındandır. Birçok dokuma merkezinde, kooperatifler desteğinde bu yeni tip Lâdik
halıları üretilmekte ve geniş bir alıcı kesimine de pazarlanabilmektedir.
El dokuma halıcılığın, gerek üretimi gerekse pazarlamasında çok büyük
problemlerinin bulunduğu günümüzde, Anadolu’daki en yaygın halı dokuma merkezlerinden
birisi de Konya ve çevresidir diyebiliriz. Bugün Konya çevresinde çok farklı halı ve kilim
üretimleri yapılmaktadır. Bunların başında pamuk çözgülü 40x50 kalitede Lâdik halıları
gelmektedir.
Konya merkez, Sızma ve birçok bölgede Lâdik halıları üretilmekte, Konya
merkezindeki firmalar desteğinde yapılan bu halılar gene bu firmalarca pazarlanmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak araç ve gereçler:




19. yüzyılda ait Karapınar halı seccadenin fotoğrafı
Tepegöz
Büyüteç

İşlem basamaklı ve önerilerde belirtilen hususlar dikkate alarak 19. yüzyıla ait
Karapınar (Konya) halı seccadeyi inceleyiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 19. yüzyıla ait Konya-Karapınar halı
 Desen özelliklerini
seccadenin fotoğrafını tepegözle
ayarlayınız.
büyütünüz.

görebilecek

şekilde

 Kenardaki
dar
bordürü,
renk
 Motif ve desen özelliklerini diğer Konya
özellikleri ve motif özelliklerinin
halılarıyla karşılaştırınız.
inceleyiniz.
 Geometrik motiflerin içindeki çok kollu
 Orta bordürde bulunan stilize bitkisel
yıldız motiflerinin Konya halılarında yaygın
ve geometrik motifleri inceleyiniz.
olarak kullanılan geleneksel bir motif
olduğunu unutmayınız.
 Bu bordürden sonra gelen iki dar
 Diğer Konya halılarıyla karşılaştırınız.
bordürü inceleyiniz.
 Halının zemini iç içe geçmiş  Bu desene bölgede hataplı mihraplı
kademeli mihrap desenini inceleyiniz.
denildiğini de anımsayınız.
 Mihrap boşluklarında kullanılan
 Desen özelliklerine dikkat ediniz.
motifleri inceleyiniz.
 Tepegözde
görünen
desenin
 Resimlerin net olmasına dikkat ediniz.
resimlerini çekiniz.
 Dosyadaki resimleri desene uygun olarak
 Desenleri dosya içerisinde toplayınız.
sıralayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Konya halısının dm2sinde 30x30=900 ve 40x40=1600 düğüm vardır.
Konya halıları bir veya birden fazla mihraplıdır.
Karaman, bölgesinde dokunan halılarla Orta Anadolu halıcılığında önemli bir yere
sahip olmuştur.
Eski Lâdik halıları genellikle mihraplı seccade halılardır.
Konya Taşpınar halıları Bergama halılarını andırır. Desenleriyle Doğu ve Batı
arasında önemli bir köprü olduğunu belgeler nitelikte dokumalardır.
Konya halılarının teknik özelliklerinde, dm2deki standart düğüm sayısı 1600’dür.
Konya halılarda atkı ipliği lif cinsi yündür.
Lâdik yün halılarında çözgü ipliği numarası 4/3’dür.
Lâdik yün halılarında hav yüksekliği 5–7 mm’dir.
Lâdik halılarında üst atkı iplik cinsi pamuktur.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Konya halılarının renk özelliklerini araştırarak kullanılan renkleri öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır.

Dergi, katalog ve kitapları inceleyerek geçmişten günümüze kadar gelen Konya
halılarında kullanılan renkleri araştırınız.


Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp sınıfa sununuz.

2. KONYA HALISININ RENK
ÖZELLİKLERİ
2.1. Konya Halısında Kullanılan Renkler
11. yüzyıldan itibaren sanatı Selçuklu Türklerinin egemenliğiyle birlikte, Orta
Asya’dan batıya doğru dokuma yayılmıştır. Büyük Selçuklu halı sanatından hiçbir eser
zamanımıza kadar gelmemiştir. Anadolu Selçukluları zamanında ve 13. yüzyılın ilk
yarısında kalan parçalarla tanıdığımız Selçuklu halı sanatı, devamlı gelişerek daha sonraki
halı sanatının temelini oluşturmuştur.
Bu halılardan sekiz adedi 1905 yılında Konsolos Loytved tarafından Konya Alâeddin
Camisi’nde bulunmuştur. Daha sonra İstanbul’da bin parçadan oluşan dünyanın en büyük ve
en zengin halı koleksiyonunu bulunduğu Türk ve İslam Eserleri Müzesine getirilmiştir. Bu
halılarda en ileri resim sanatlarıyla boy ölçüşecek bir renk anlayışı kendini belli eder.
Koyu, açık mavi ve kırmızı renkler esastır. İki ton halinde yeşil de görülür. Pek belirli
olmayan kirli beyaz ve krem rengiyle daha çok konturları belirleyen koyu bir kahverengi,
nadiren biraz parlak sarı, bunların yanında ikinci planda daha az yer alır.

Resim 2.1: Konya Selçuklu halı
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Resim 2.2: Konya Selçuklu halı

Konya Selçuklu halılardan en büyük ölçüye sahip olan (6.08x2.46) Konya halısından
saman sarısı zemin üzerine basık sekizgenlerden ibaret devetabanı kırmızı bir örnek
kaydırılmış eksenler halinde sıralanmıştır. Bunların içi koçbaşı adı verilen kancalı dört
motifle doldurulmuş. Kırmızı zemin üzerine ince beyaz kûfiye benzer iki harfin kancalı bir
düğümle birleşmesinden meydana gelmiş, tepesi yarım ayla taçlandırılmıştır. İç ve dış dar
bordürler iki mavi şeritten ibarettir.
17.yüzyıla ait Konya halısı Etnografya Müzesinde bulunmaktadır. 152x2005 cm
ebatlarındandır. Zengin bir renk armonisine sahiptir. Kırmızı (açık koyu), yeşil (açık, koyu),
kahverengi, sarı, kirli beyaz, devetüyü, turuncu renkleri kullanılmıştır. Zeminde kırmızı,
bordürde turuncu renk hâkimdir.

Resim 2.3: 17.yüzyıl Konya halısı
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18. yüzyıla ait Konya halısı devetüyü zemin üzerine oturtulan mihraplar kızıl kahve
(taba) rengindedir. Motiflerde, zeminde ve bordürde devetüyü, beyaz, açık mavi, lacivert,
kahverengi, taba rengi kullanılmıştır. Tüm motiflerin (zemin- bordür) kenarlarına siyah
renkle kontur gidilmiştir.

Resim 2.4: 18. yüzyıl Konya halısı
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Zemin koyu kahverengidir. Zeminde kullanılan motiflerde mavi, sarı, kırmızı,
devetüyü, beyaz renkleri kullanılmıştır. 14 adet inceli kalınlı bordürlü bulunan halının bordür
renkleri, sarı, mavi, pembe, beyaz, kırmızıdır.

Resim 2.5: 18. yüzyıl Konya halısı
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18. yüzyıla ait diğer bir halı, parlak ve canlı renklerle dokunarak bir renk cümbüşü
oluşturulmuştur. Zeminin ortasında (göbek kısmında) parlak bir sarı kullanılmıştır. Zeminin
kenarları bej; motifler, kırmızı, mavi, koyu kahverengi, beyaz kullanılarak yapılmıştır.
Bordür kırmızı zeminlidir. Bordürdeki motifler beyaz, mavi, kahverengi, turuncu, devetüyü,
sarı renklerinden oluşmaktadır.

Resim 2.6: 18. yüzyıl Konya halısı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki araştırmayı yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bulunduğunuz
bölgedeki
dokuma
atölyelerini geziniz.
 Dokuma
atölyelerinde
dokumalarda
kullanılan renkleri araştırınız.
 Renk uyumuna dikkat ediniz.
 Kullanılan renkleri ve özelliklerini not
alınız.
 Çalışmalarınızı bir dosya içersinde
toplayınız.

 Konya halısı dokuma yapan atölyelere
gidiniz.
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 Renk özelliklerine dikkat ediniz.
 Kullanılan renklere dikkat ediniz.
 Aldığınız notların doğruluk derecesini
kontrol ediniz.
 Düzenli dosya tutmaya çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Konya Alâeddin Camisi’nde bulunan Selçuklu Konya halılarının zeminleri koyu mavi
veya kırmızıdır.
Konya Selçuklu halılarında kullanılan motiflerin renkleri koyu yeşil ve pembedir.
17. yüzyıla ait Konya halısında zeminde kırmızı, bordürde turuncu renk hâkimdir.
18. yüzyıla ait Konya halısında kızıl kahve zemin üzerine oturtulan mihraplar
devetüyü rengindedir.
19. yüzyıla ait Konya halısı lacivert zemin üzerine oturtulmuştur.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Konya halısının özelliklerine göre desen çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Müzeleri gezerek Konya ve çevresinde dokunan halılarda kullanılan motifleri
ve desen özelliklerini araştırınız.



Kitap, dergi, mecmua ve katalogları inceleyerek, Konya halı desen özelliklerini,
yüzyıl farklılıklarını araştırınız.



Araştırmalarınızı, rapor haline getiriniz.

3. KONYA HALISININ DESEN
ÖZELLİKLERİ
3.1. Konya Halısında Kullanılan Motifler Desenler
Dekorları (desenleri) meydana getiren motifler; baklavalar, sekiz köşeli yıldız, uçları
cengellerle çevrilen sekizgenler gibi, sık sık görülen geometrik şekillerdir. Bazen geometrik
şemaya uydurulmuş, bitki motiflerine de yer verilmiştir. Zemin kompozisyonu, bu sade
şekillerden ibaret motiflerin yan yana ve üst üste sıralanmasından meydana gelir ancak
Konya Selçuklu halılarının asıl anıtsal ve karakteristik manzarasını veren geniş bordürlerdeki
iri kûfi yazı dekorudur. Başlangıçta ok başını andıran sivri üçgenlerle nihayetlenen dik harfli
bir kûfi görülür. Sonraları, bu çeşitli değişmelere uğrayarak devam eder.
Kûfi bordürlerde dar ve uzun kenarlar düzüne uzatılarak aralarında hiçbir bağlantı
sağlanmamış, böylece köşeler hemen hemen boş bırakılmıştır. Daha sonraki gelişmelerde
çok başarılı geçişler sağlanmıştır.

Çizim 3.1: Kûfi bordürlü Konya Selçuklu halı deseni
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Çizim 3.2: Kûfi bordürlü Konya Selçuklu halı deseni

Sonraları örgülü ve çiçekli kûfi bordürler halinde gelişerek 14. ve 15. yüzyıl
minyatürlerinin halı tasvirlerinde, İspanya ve erken Kafkas halılarına varıncaya kadar
etkisini göstermiş olan kûfi bordürleri büyük bir dekoratif zenginlik sağlamıştır.

3.2. Desen Çiziminde Kullanılan Araç Gereçler
Kurşun kalem, silgi, kâğıt, kuru boya, keçe uçlu kalemler, sulu boya, guaj boya ve
fırçalar.


Kurşun kalem: Ahşap boru içine yerleştirilmiş bir çubuktan oluşan çizim ve
yazım aracıdır. Kurşun kalem desende en çok kullanılan araçtır ve silip
düzeltme olanağı vardır. Kurşun kalemle desen tekniği iyi uygulandığında
doyurucu estetik etkiler verebilir.



Silgi: Silgi, kurşun kalemle çalışılan, desenlerde gereksiz ve yanlış çizgileri
temizlemede kullanılan lastik bir gereçtir.



Kâğıt: Kâğıt, bitkisel maddelerden yapılmış, ince yapraklar haline getirilmiş,
üzerine desen, resim çalışılan yüzeydir. Desende çeşitli nitelikte resim kâğıtları;
ambalaj kâğıdı, teksir kâğıdı, kartonlar, milimetrik kâğıtlar, fon kâğıtları gibi
beyaz, bej, siyah, gri ya da renkli kâğıtlar kullanılır.
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3.3. Deseni Renklendirme Teknikleri
Desen çizerken kuru boya, keçe uçlu kalem, sulu boya, guaj boya kullanılarak boyama
işlemi yapılır. Desen çıkarmada en uygun olanı keçe uçlu kalemlerdir.


Kuru boya çalışması: Kuru boya, kurşun kalemin renklisidir. Renkli uçlar,
boya maddesiyle tutkal ve vernik karıştırılarak elde edilir. Kuru boya çizgi
olanağı veren bir gereçtir ancak gelişen teknolojilere bağlı olarak gelişen kuru
boyalarla sulu boya gibi çalışmak da olasıdır.

Desen 3.1: Kuru boya çalışması



Keçe uçlu kalemler çalışması: Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni
araçlardan “marker” ya da “flamaster” kalem de denilen bu kalemlerde, boya
maddesiyle alkole benzer bir sıvının karışımı olan mürekkep, keçe uç yoluyla
çizim olanağı vermektedir. İnce, orta, kalın, yassı, yuvarlak uçları ve çeşitli
renkleri vardır. Kullanımı kolaydır, çabuk kurur, saydamdır. İki renk üst üste
sürülürse üçüncü renk oluşur.

Desen 3.2: Keçe uçlu boya çalışması

23



Sulu boya çalışması: Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen bitkisel
kökenli zamkların karışımında elde edilen boya türüdür. Sulu boya tüpte krem
halinde ya da kutularda katı halde satılmaktadır. İyi nitelikli boya, parlak ve
temiz görünümlüdür, çabuk erir, yapılan resimde saydam, temiz ve ışıltılıdır.
Sulu boyanın teknik özelliği suyla eritilmesi ve resimde saydamlık etkisi
yaratmasıdır.

Desen 3.3: Sulu boya çalışması



Guaj boya çalışması: Guaj, sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karışımı bir
boya türüdür. Su ile eritilerek çalışılır en önemli özelliği kapatıcı oluşudur. Bu
teknikte açık renkleri elde etmek için rengin içine beyaz boya katılır ve boya
sürüldüğünde kâğıdı kapatır.

Desen 3.4: Guaj boya çalışması

3.4. Konya Halı Deseni Hazırlama
3.4.1. Desen Araştırma
Halı deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön araştırmanın
yapılması gerekmektedir. Konumuz olan Konya halılarında, desen araştırması yapabilmek
için yörede, geçmişten bugüne kullanılan halı desenleri görülmeli, Konya halı desenlerinde
kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak desen hazırlama
işleminin birinci basamağını gerçekleştirilmelidir.
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3.4.2. Yararlanılacak Kaynaklar
Bir halının yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan halı desenlerini
araştırmada yararlanılacak kaynaklara ulaşmak, günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. Basılı ve
sanal kaynaklardan yararlanarak desenini hazırlayacağımız yöreden binlerce km uzakta olsak
bile o yörenin desen özelliklerine rahatlıkla ulaşmamız mümkündür.








Daha önce dokunmuş halılar ve bunların resimleri
Daha önce çalışılmış halı desenleri
Halıların fotoğrafları
Halıların slâytları
Yöreye ait, kitap, dergi, basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri
Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri
Günümüz Konya halı firmalarının internet siteleri

3.4.3. Desen Tasarımı
Günümüz Konya halıları incelendiğinde, halı desenleri üzerinde, geçmişin izlerine
rastlamak mümkün olduğu gibi, modern tasarımlar da dikkatimizi çekmektedir. Günümüz
Konya halı desenlerinin bir özelliği de her yöreye ait halıların dokunduğu bir merkez haline
gelmesi sebebiyle tüm halı desenlerinin burada kullanılıyor olmasıdır.

3.5. Desenin Kareli Kâğıda Geçirilmesi


Kareli kâğıdın belirlenmesi: Dokumayı düşündüğümüz halının öncelikle
boyutları belirlenir. Daha sonra halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak her
düğümün bir kareye geleceği gerçeğini unutmadan boyutlara uygun milimetrik
kâğıt hazırlanır.

Çizim 3.2: Milimetrik kâğıt
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Kurşun kalem çalışması: Hazırlanan halı desenini, kareli kâğıt üzerindeki
yerini belirleyerek, temsil ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak
çalışması yapılır.

Desen 3.5: Kurşun kalem taslak çalışması



Renkli çalışma: Kurşun kalemle taslak çalışması yapılarak, kareli kâğıtta
yerleri belirlenmiş desen, hazırlayacağımız halıda uygulayacağımız uygun
renklerle boyanır. Renklendirme işlemini daha önceden belirttiğimiz sulu boya,
keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme araçlarından, uygun olanı
seçilerek yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, temsil ettikleri
düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak
boyanır.

Desen 3.6: Renkli boyama
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Desenin tamamlanması: Renklendirme işi, kareleri belirlenen renklere
boyadıktan sonra, halının fonuna uygun renkte tamamı boyanarak desen
çalışması tamamlanır.

Desen 3.7: Desenin tamamlanması

Not: Ayrıntılı bilgi için bakınız; kirkitli dokumalarda basit desen çizimleri

3.6. Konya Halı Desen Örnekleri

Desen 3.8: Konya halı deseni
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18. yüzyıla ait Konya halısı

Özel koleksiyondur, 190x216 cm ebatlarındadır.

Resim 3.1: Konya halısı

Desen 3.9: Konya halı deseni

Desen 3.10: Konya halı deseni renkli çalışma
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19. yüzyıl Konya halısı

Özel koleksiyon, 147x190 cm ebatlarındadır, kalitesi 20x20’dir.

Resim 3.2: 19. yüzyıl Konya halısı

Desen 3.11: 19. yüzyıl Konya halısı

Desen 3.12: 19. yüzyıl Konya halısı renkli çalışma
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18. yüzyıl Konya halısı

110x147 cm ebatlarındadır, kalitesi 26x33’tür.

Resim 3.3: 18. yüzyıl Konya halısı

Desen 3.13: 18. yüzyıl Konya halısı
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Desen 3.14: 18. yüzyıl Konya halısı renkli çalışma



18.yüzyıla ait Konya halısı

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır, 156x130 cm ebatlarındadır.

Resim 3.4: 18. yüzyıl Konya halısı
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Desen 3.15: 18. yüzyıl Konya halısı renkli çalışma

Desen 3.16: Geometrik motifli Konya halı deseni
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Desen 3.17: Geometrik motifli Konya halı deseni

Desen 3.18: Çiçek motifli Konya halı deseni
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Desen 3.19: Geometrik motifli Konya halı deseni

Desen 3.20: Geometrik motifli Konya halı deseni

Desen 3.21: Geometrik motifli Konya halı desenleri
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Desen 3.22: Çiçek motifli Konya halı deseni

Desen 3.23: Geometrik motifli Konya halı desenleri

Desen 3.24: Konya halı deseni

Desen 3.25: Konya halı desen
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Desen 3.26: Konya halı deseni

Desen 3.27: Konya halı deseni

Desen 3.28: Konya halı deseni

Desen 3.29: Konya halı deseni

Desen 3.30: Geometrik motifli Konya halı desenleri
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Desen 3.31: Çiçek motifli Konya halı deseni

Desen 3.32: Yıldız motifli Konya halı deseni

Desen 3.33: Kenar bordürü

Desen 3.34: Kenar bordürü
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Desen 3.35: Kenar bordürü

Desen 3.36: Kenar bordürü

Desen 3.37: Kenar bordürü
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda desen çizimini uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Desen çizimi için ortamınızı  Desen çizimi için masa, kurşun kalem, renkli
hazırlayınız.
kalem hazırlayınız.
 Çizmeyi
düşündüğünüz
halının, öncelikle boyutlarını  Desenin boyutunu istenilen boyda hazırlayınız.
belirlemelisiniz.

 Düğüm
sayılarını
hesaplayarak her düğümün bir
kareye geleceği gerçeğini
unutmadan boyutlara uygun
kareli kâğıdı hazırlayınız.

 Hazırlanan halı deseninin
kareli kâğıt üzerinde yerini
belirleyiniz.
 Temsil
ettikleri
kareleri
kurşun kalemle işaretleyerek
taslak çalışmasını yapınız.

 Deseni, hazırladığınız uygun
renklerle boyayınız.

 Renklendirme işlemini sulu boya, keçe uçlu
kalem, guaj boya gibi araçlarından uygun olanı
seçerek yapınız.
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 Renklendirme üstten alta
doğru, karelerin içleri, temsil
ettikleri
düğümlerin
renklerinden her bir düğüm bir
kare
olacak
şekilde
doldurularak boyayınız.

 Kareleri belirlenen renkleri
boyadıktan
sonra
halının
fonuna uygun renkte tamamını
boyayınız.

 Deseni tamamlayınız.

 Renk uyumuna dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.

3.
4.
5.

( ) Konya dekorları (desenleri) meydana getiren motifler; baklavalar, sekiz köşeli
yıldız, uçları cengellerle çevrilen sekizgenler gibi, sık sık görülen geometrik
şekillerdir.
( ) Selçuklu halıların asıl anıtsal ve karakteristik manzarasının veren geniş
bordürlerindeki iri kûfi yazı dekoru kullanılmaz.
( ) 14. ve 15. yüzyıl minyatürlerinin halı tasvirlerinde, İspanya ve erken Kafkas
halılarına varıncaya kadar etkisini göstermiş olan kûfi bordürleri, büyük bir dekoratif
zenginlik sağlamıştır.
( ) Desen çıkarmada en uygun olanı keçe uçlu kalemlerdir.
( ) Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen hayvansal kökenli zamkların
karışımından elde edilen boya türüdür.

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 DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

( ) Konya halı desenlerinde geometrik desen hâkimdir.
( ) 15. yüzyıldan itibaren sanatı Selçuklu Türklerinin egemenliğiyle birlikte, Orta
Asya’dan batıya doğru dokuma yayılmıştır.
( ) Selçuklu halı sanatı, devamlı gelişerek daha sonraki halı sanatının temelini
oluşturmuştur.
( ) Bazen geometrik şemaya uydurulmuş, bitki motiflerine de yer verilmiştir.
( ) Kurşun kalem ahşap boru içine yerleştirilmiş bir çubuktan oluşan çizim ve yazım
aracıdır.
( ) Desen çizerken kuru boya, keçe uçlu kalem, sulu boya, guaj boya kullanılarak
boyama işlemi yapılır.
( ) Sulu boyanın teknik özelliği suyla eritilmesi ve resimde saydamlık etkisi
yaratmamasıdır.
( ) Guaj sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karışımı bir boya değildir.
( ) Bir halının yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan halı
desenlerini araştırmada yararlanılacak kaynaklara ulaşmak, günümüzde oldukça
zordur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
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