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lere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma/Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Sivas Halısı Desenleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Türk halı sanatı içinde yer alan Sivas halı desenleri ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazanıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri 

YETERLİLİK Sivas halısı desenleri çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Bu modül ile hazırlandığınızda Sivas halı desenlerinin çizimi-

ni yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sivas halısı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

2. Sivas halısının renklerine ve Sivas halısının özellikle-

rine göre desen çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, makas, cetvel, kareli kâğıt, 

boya kalemi, kalem, silgi, guaş boya, samur fırça, ışıklı masa, 

aydınger veya parşömen kâğıdı, bilgisayar ve desen program-

ları vb. malzemeler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

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

öncelikle Sivas halılarının tarih içerisindeki yerini ve önemini kavramak gerekir. 

 

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

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

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

 

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

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

geyiği, grifon, süvari ile palmet şekilleri kullanılmıştır. Orta Asya ‘da göçebe Türklerin ça-

dırlarını keçeler, dokumalar ve halılarla süsledikleri anlaşılmaktadır. 

 

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

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

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

devri halılarından günümüze ulaşabilenlerin sayısı çok azdır. 

 

Sivas halılarında da Selçuklu halılarında kullanılmış olan geometrik bir düzenle yer-

leştirilmiş motiflerin oluşturduğu kompozisyonlar görülmektedir. Bu kompozisyonlar gelişti-

rilmiş biçimleriyle günümüzdeki Sivas halılarında da dokunmaktadır. Sivas yöresinde 

"Çeşmi bülbül, çamurlu, kuşlu, lalezar, yılanlı" adı verilen desenlerin kimileri kent adları ile, 

kimileri de sayılarla anılmaktadır. 

 

Sivas halı deseni çizme modülünü başarı ile tamamladığınızda, sizler de özgün tasarım 

ve uygulamalarınızla Türk halı sanatına, farklı yorumlar getirebileceksiniz. 

  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 

Sivas halılarını tanıyarak tekniğe uygun olarak Sivas halısının kalitesini belirleyebileceksi-

niz. 

 

 

 

 

 Türk halı sanatında ve Sivas halılarında kullanılan dokuma tekniğini araştırınız. 

 İnceleme sonuçlarını sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. SİVAS HALISININ TANIMI 
 

1.1. Halının Tanımı Tarihçesi 
 

Türkler, farklı toplum ve medeniyetlerle olan sanat ve kültür ilişkilerinden zengin bir 

kültür hazinesine sahip olmuşlardır. Bu kültür ve sanat hazinelerinden birisi de Türk halı 

sanatıdır. 

 

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

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

yer farklı yüksekliklerde, kabartmalı olarak kesilmiş havlı yüzü olan dokumalara halı den-

mektedir. 

 

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

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

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

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

tanıtılmıştır.  

 

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

bir kavmin daha kalın ve ısıtıcı bir zemin bulmak arzusu gibi pratik bir nedene dayanmakta-

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

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

çıkmıştır.  

 

Altayların eteğinde, Pazırık’ta bulunmuş olan halı, konunun uzmanlarını çelişik dü-

şüncelere yöneltecek teknik ve dekoratif özelliklere sahiptir. Bu halının Türk düğümü tekniği 

(Gördes düğümü) ile yapılmış olması, Türk halı sanatının geleneksel tekniğinin çok eski bir 

geçmişe dayandığını göstermektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

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

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

kurulan halı tezgâhlarında o devrin en güzel halıları dokunmuştur.  

 

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

lişme göstermiş her gelişmede ise yeni yeni halı tipleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişme zinciri-

nin ilk büyük halkası ise Anadolu Selçuklu döneminde Sivas halıları olmuştur. 

 

Ülkemiz halıcılığında olduğu kadar dünya halı sanayinde de seçkin bir yeri bulunan 

Sivas halıları, Selçuklu devrinden (13.yy) beri süregelen bir geleneğin ve özgün bir çalışma-

nın ürünüdür.  

 

Sivas çevresinde Divriği, Gürün, Kangal, Şarkışla ve Zara'da dokunan halılarda Türk 

(Gördes) düğümü tekniği uygulanmıştır. Günümüzde Sivas halıları denildiğinde tek düğüm 

tekniğiyle yani Sine ( İran )düğümü ile yapılan yuvarlak hatlı, madalyonlu ve küçük çiçek 

desenli halılar akla gelmektedir. Hereke kalitesinde ve Hereke desenli halılar da dokunmak-

tadır. 

 

Sivas halılarında çözgü ipliği çok bükümlü ve ince olduğundan desimetrekaredeki il-

mek sayısı fazladır. Daha çok İran (Sine ) düğümü ile dokunan Sivas halılarında, Selçuklu ve 

İran halıları desen karakterinin izleri görülür.  

 
Sivas halıları desenine göre lalezar, çeşmibülbül, yılanlı, çamurlu vb. gibi adlar alır. 

Dokunduğu yörenin adını taşıyanlar da bulunmaktadır.( Zara ve Şarkışla halıları gibi ) Ekstra 

adı verilen Sivas halılarının desimetre karesindeki düğüm sayısı en az 3490, hav yüksekliği 

3,5 – 4,5 cm’dir. Öteki Sivas halılarında düğüm sayısı 2425, hav yüksekliği ise; 4,5 – 5 cm 

arasındadır.  
 

Sivas ve çevresi, kendine has dokuma özellikleri ile Hafik, Doğanşar, Kangal, Zara, 

Şarkışla ve Divriği gibi önemli merkezlerinde oldukça üretken ve verimli bir bölgedir. 

 

Resim 1. 1: Sivas – Zara halısı 
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1.2. Halıların Sınıflandırılması 

 
Halıların çeşitli yönlerden sınıflandırıldığını aşağıda göreceksiniz. 

 

1.2.1. Dokuma Tekniklerine Göre Sınıflandırma 
 

 Makine dokusu halılar, 

 El dokusu halılar, ( yatay ve dikey tezgâhlarda ) 

 Düğüm şekline göre,( Türk - Gördes, İran - Sine ) 

 Kullanılan hammaddeye göre el eğirme ve doğal boyalı halılar(mahalli, yöresel 

) 

 Sanayi ipliği ve sanayi boyamalı halılar ( ticari ) 

  

1.2.2. Kalitelerine Göre Sınıflandırma 
 

 Kaba: m2de 100.000 düğüme kadar, 

 Orta: m2de 100 – 200.000 düğüm arası, 

 İnce:  m2de 200 – 600.000 düğüm arası, 

 Çok ince: m2de 600.000 düğümden çok, 

 

1.2.3. Ebatlarına Göre Sınıflandırma 
 

 Taban halısı: 4 – 6 – 12 metrekare olarak yere sermek üzere dokunan, genellik-

le büyük boyutlu halı, 

 Yastık halısı: Sedir üzerine konan ve duvara dayanan dikdörtgen biçimli büyük 

yastıklara geçirmek üzere dokunan halı, 

 Yolluk halısı: Salon, antre ve koridorların geçilecek yerlerine serilen, 50–100 

cm eninde ve çeşitli uzunluklarda dokunmuş halı, 

 Sedir ya da divan halısı: Sedir üzerine serilmek üzere eni dar, boyu uzun ola-

rak dokunmuş halı, 

 Seccade halısı: 110 x 180 cm boyutlarında üzerinde namaz kılınmak üzere do-

kunan dikdörtgen biçimli, mihraplı halı, 

 Paspas halısı: 40 x 40 cm boyutlarında sandalyelerin üzerine koymak veya 

paspas olarak kullanmak üzere genellikle altısı bir arada dokunan halı, 

 Orta halısı: Odalara yayılmak üzere çeşitli boyutlarda dokunan büyükçe halı, 

 Minder halısı: Yer minderlerinin üzerine geçirilen, genellikle kare biçimli ve 

küçük boyutlu halı, 

 Kenar halısı: Boyu enine göre uzun olarak dokunan odaların duvar kenarına 

yayılan halı 

 Duvar halısı: Duvara asılmak üzere dokunan halı, 

 Heybe halısı: 40 x 40 veya 60 x 60 ölçüsünde olan ve heybelerin ön yüzüne 

dokunan halı, 
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Resim 1. 2: Sivas yastık halısı 

1.2.4.Desen Karakterlerine Göre Sınıflandırma 
 

 Desensiz düz halılar 

 Desenli halılar 

 Köşe göbek tarzı halılar, 

 Mihraplı halılar, 

 Rapor tekrarlı halılar, 

 Serbest kompozisyon ( Modern, Tablo, Portre, vb. ) 

 

1.2.5. Motif Karakterlerine Göre Sınıflandırma 
 

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

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

 Bitkisel motifli halılar ( Çiçek, yaprak ) 

 Karışık motifli halılar ( Geometrik, hayvansal, bitkisel ) 

 Diğer halılar ( Modern, çağdaş formlar ) 

 

1.3. Sivas Halısı Özellikleri 
 

Sivas halılarını diğer halılardan ayıran en belirgin özelliği, kullanılan ipliğin ince ve iç 

boyamalarının orijinal olmasıdır. Ayrıca halı dokumadaki ustalık ve ilmek sayısının fazla 

olması da dikkati çeker.  Sivas halıları üzerinde motif, desen ve renk de birbirleriyle uyum-

ludur.  

 

Sivas halılarındaki bir diğer farklı özellik de Gördes ( Türk ) düğümünün kullanılmış 

olması ve metrekaresindeki düğüm sayısının oldukça yüksek bulunmasıdır. Sivas halılarının 

atkı ve çözgüleri yün ipliğindendir. İplikler doğal olarak hazırlanan boyalarla boyanmıştır.  

 

Sivas halılarının önemli özelliklerinden biri de sık dokulu ve ince havlı olmasıdır. Ha-

lının sık dokulu olması için kirkit oldukça sert vurulur. Çözgü ipliği, çok bükümlü ve ince 

olduğundan desimetrekaredeki ilmek sayısı fazladır. Sık dokulu olması için her sıradan sonra 

kirkitle sertçe vurularak ilmekler sıkıştırılır. Yumuşak olması için de her iki sırada bir ilme-
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ler taranır. Bu arada esnekliği sağlamak için ilmikler tarandıktan sonra özel ayarlı makaslarla 

kesilerek hav yüksekliği ayarlanır. "Eriş" denilen çözgü ipliği çok bükümlü ve incedir.  

 

Sivas halılarında da Selçuklu halılarında kullanılmış olan geometrik bir düzenle yer-

leştirilmiş motiflerin oluşturduğu kompozisyonlar görülmektedir. Bu kompozisyonlar gelişti-

rilmiş biçimleriyle günümüzdeki Sivas halılarında da dokunmaktadır. Sivas yöresinde 

"Çeşmi bülbül, çamurlu, kuşlu, lalezar, yılanlı" adı verilen desenlerin kimileri kent adları ile 

kimileri de sayılarla anılmaktadır.  

 

Sivas halılarının bir başka özelliği de zıt renklerden özenle kaçınılmasıdır. Halılarda 

en az 12 olmak üzere 20-25'e varan renk çeşidi kullanılmaktadır.  Başlangıçta çok mat olan 

bu renkler kullanıldıkça canlılık kazanır. Lacivert, al ve tonları yaygındır. 

 

1.4. Sivas Halılarının Ülkemizdeki Yeri Önemi 
 

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

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

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

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

tanıtılmıştır. 

 

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

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

sinin en büyük dayanağı olmuştur.                                                             

 

Halıcılığın XVI. yüzyıldan başlayarak belirginleşen başlıca merkezleri, Uşak, Berga-

ma, Kula, Gördes,Konya, Milas, Niğde, Kırşehir, Hereke, Kayseri, Isparta ve Sivas ‘tır.  

 

Sivas halılarının da Türkiye’ de önemli bir yeri vardır. Sivas ve çevresinde dokunmuş 

olan taban halıları, yolluklar, seccadeler ve yastıklar günümüzde birçok evimizi süslemekte-

dir. 

17. yüzyıl başlarında saray çevresi ve Uşak atölyeleri dışında Anadolu’nun mahalli ve 

geleneksel köy ev tezgâhlarında, çok ender özellikte halı grupları oluşmaya başlamıştır. Bu 

gruplar içinde belki de en ilginç olanı Şarkışla halılarıdır. Orta Anadolu halıcılığı içinde de-

ğerlendirilen ve dünya düğümlü dokuma kültürü içinde etkilendiği veya karşılaştırmalarının 

yapılabildiği hiçbir halı grubu ile bir bağlantı kurulamayacak kadar şaşırtıcıdır. Şarkışla halı-

ları, gerek teknik yapısındaki alternatif çözgü tellerinin kullanılması farklarıyla, gerekse mo-

tif ve desen karakterlerindeki kendine özgü ve benzeri olmayan yapısıyla çok değerli halılar-

dır. Orta Anadolu halıcılığı içinde değerlendirilen önemli halı merkezleri Sivas, Zara, Konya 

Karaman ve Kırşehir Mucur çevresidir. Bu dönemdeki Zara halıları, kendilerine özgü ve 

geleneksel Anadolu düğümlü dokuma alışkanlıkları içindeki farklı desen yapıları ile dikkati 

çeken dokumalardır. Zara halılarındaki stilize ejder ayağı motifleri halı zemininde boyuna 

bantlar hâlinde tekrar edilerek aykırı bir üslup benimsenmiştir. 

 

Türk halı sanatı XIX. yüzyıl sonuna kadar gelişmesine devam etmiş, bugün de Fethi-

ye, Döşeme altı, Balıkesir, Yağcıbedir, Milas, Çanakkale, Ezine, Kars ve Erzurum bölgesin-

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

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

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

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

ve durgun geçirmiştir. 

 

1.5. Sivas Halılarının Dünyadaki Yeri Önemi 
 

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

rinde Anadolu halılarını övmüş ve çeşitli ülkelere ihraç edildiklerini belirtmişlerdir. Selçuklu 

halılarının Konya, Kayseri, Aksaray ve Sivas yörelerinde dokunduğu tahmin edilmektedir. 

 

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

ve özgün halı ürünleri vermeye de devam etmişlerdir. Bu dönemlere ait olup vakıf camileri-

ne bağış yapılmış bulunan ve bugün Türkiye müzeleriyle yurtdışı koleksiyonlarında yer alan 

çok sayıdaki halı örneği, bu dönemin zenginliğini kanıtlamaktadır. 

 

1.6. Sivas Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları 
 

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

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

en güzel halıları dokunmuştur. 

 

20. yüzyılın başlarında İç Anadolu’da ve Sivas’ta Vali Sırrı Paşa’nın gayretleri ile Si-

vas Sanayi Mektebi kurulmuş ve sanayi tipi yeni bir halıcılığın okulu oluşturulmuştur.  

 

Bu okulda Hereke tarzına yakın olan halı üretimleri yapılmış ve geleneksel Sivas do-

kumaları yanında endüstrileşmiş ürünler de üretilmiştir. Ayrıca Batı’da uygulanmakta olan 

ve büyük bir kısmı ihracata yönelik yapılan üretimler,  doğudaki halı dokuma merkezimiz 

olan Sivas ‘tan da desteklenmek istenmiştir. 

 

Sivas ve ilçelerinde geçmişte çok yoğun bir faaliyet alanı ve geçim kaynağı olan halı-

cılık ( kilimcilik)  günümüzde eski önemini kaybetmiştir. Kırsal alanda yaşanan nüfus göçü, 

insanların başka geçim kaynaklarına yönelmeleri ve bu sanatı bilenlerin sayısının azalması 

gibi nedenler, bu sonucu doğurmuştur. Halıcılık,  günümüzde Sivas Valiliğinin, Yarı Açık 

Cezaevi yönetiminin ve çeşitli ilçe Kaymakamlıkların çabası ile yaşatılmaya ve yöre insanı-

na geçim kaynağı sağlanmaya çalışılmaktadır.  

 

Bugün yurtdışında müze veya özel koleksiyonlarda, bizim koleksiyonlarımızda bu-

lunmayan çok kıymetli Türk halıları koleksiyonları oluşmuş bulunmaktadır. Astronomik 

rakamlarda el değiştiren bu güzel halılar, Anadolumuzdan biz sahiplenemediğimiz için götü-

rülmektedir. Son yıllarda ise özel sektörün devreye girmesiyle Sivas halıcılığında önemli bir 

atılım olmuştur. Desinatörlerin geleneksel Anadolu halı desenlerinden esinlenerek meydana 

getirdikleri yeni kompozisyonlarla da dış pazarlara  girilmiştir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki araştırma çalışmalarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sivas halılarını araştırınız.  Elektronik ortamdan faydalanabilirsiniz. 

 Sivas halısının desen özelliklerini 

araştırınız 

 Bulunduğunuz bölgedeki halı atölyelerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Sivas halısının renk özelliklerini araş-

tırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki halı atölyelerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Elektronik ortamdan faydalanabilirsiniz 

 Araştırmalarınızı bir dosya hâline 

getiriniz. 

 Dosyanızın düzenli ve doğru olmasına önem 

veriniz. 

 

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. Sivas halıları, Selçuklu devrinden (13.yy) beri süregelen bir geleneğin ve özgün bir 

çalışmanın ürünüdür.  

2. Sivas, Kayseri, Aksaray gibi şehirlerde kurulan halı tezgâhlarında Osmanlılar devrinin 

en güzel halıları dokunmuştur.   

3. Sivas çevresinde, Divriği, Gürün, Kangal, Şarkışla ve Zara'da dokunan halılar Türk 

(Gördes) düğümü sistemiyle dokunmuştur. 

4. Sivas halılarının önemli özelliklerinden biri de  sık dokulu ve kalın havlı olmasıdır. 

5. Kalitelerine göre halıların sınıflandırılmasında metrekarede atılan düğüm sayısı dikka-

te alınmaz. 

6. Sivas halılarının bir başka özelliği de zıt renklerden özenle kaçınılmasıdır. Halılarda 

en az 12 olmak üzere 20-25'e varan renk çeşidi kullanılmaktadır. 

7. Türk halı sanatında kullanılan motifler figürlü, geometrik, bitkisel motifler ve yazıdır.  

8. Sivas ve çevresinde dokunmuş olan taban halıları, yolluklar, seccadeler ve yastıklar 

günümüzde birçok evimizi süslemektedir. 

9. Zara halılarındaki stilize ejder ayağı motifleri halı zemininde boyuna bantlar hâlinde 

tekrar edilmez. 

10. Halıcılık günümüzde, Sivas Valiliğinin, Yarı Açık Cezaevi yönetiminin ve çeşitli ilçe 

Kaymakamlıkların çabası ile yaşatılmaya ve yöre insanına geçim kaynağı sağlanmaya 

çalışılmaktadır.   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, Sivas halılarının renklerini 

öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sivas halılarının renklerini araştırınız. 

 Sivas halısının renk özelliklerini araştırınız. 

 Sivas halısının desen özelliklerini araştırınız. 

 Sivas halı dokumada kullanılan motifleri araştırınız. 

 

2. SİVAS HALISININ RENK ÖZELLİKLERİ 
 

2.1. Halıda Kullanılan Renkler 
 

Türklerde doğal boyanın uygulanması dokuma sanatının başlaması ile beraber sürekli-

lik göstermektedir. Doğal boya uygulamasının başlangıcı M.Ö. Çin ve Orta Asya’dadır. 

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

rında görülebilir. 

 

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

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

Çeşitli bitki ve böcekkabuklarından yararlanarak “doğal boya “ dediğimiz boyayı elde ederek 

renklendirdiği yün, ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini yüzyıllar boyu korumaktadır. 

 

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

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

görülmektedir. 

 

Anadolu halı ve kilimlerinde renkler çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya 

da tohumlarından çıkarılmaktadır.  

 

 Kırmızı renk; kızılçam kabuğundan, fındık yaprağından, 

 Sarı ve sarının değişik tonları; katırtırnağı, sumak, safran ve sütleğen bitkile-

rin çiçek, dal ve köklerinden, 

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

 Yeşil; yabani naneden,  

 Siyah; sumak ve kurumdan 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Mavi; hint bitkilerinden elde edilmektedir. 

 

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

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

 

2.2. Sivas Halısında Kullanılan Renkler 

 

Sivas halılarında kullanılan yünlü, ipliklerin renklendirilmesinde genellikle bitki ve 

hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır.   

  

Sivas halılarında zıt renklerden özenle kaçınılmıştır. Halılarda en az 12 olmak üzere 

20-25'e varan renk çeşidi kullanılmaktadır.  Başlangıçta çok mat olan bu renkler kullanıldık-

ça canlılık kazanır. Lacivert, kırmızı ve tonları yaygındır. 

 

Halı dokumak için yün, iğden geçirilir. Halı dokumak için elde edilecek iplerin Kasım 

- Aralık ayı içerisinde eğirilmesi gerekir.  Bu iki ay boyunca kadınlar her gün büyük kelepler 

( Çile ) hâlinde ip elde ederler.  

 

Boyama içinse Malatya'nın Darende ilçesinden boyacılar gelmektedir. Bu boyacılar, 

köylerdeki insanların iplerini sırayla boyamaktadır. İpler, birer metre boyunda kelepler [C3] 

hâlinde boyanmaktadır. Boyacı, kazanlarla kaynattığı (suyun sıcaklığı yüz dereceye yakın 

olmalıdır.) suya, yanında getirdiği kökboyalarını (taş boyası da kullanılmaktadır) katarak 

iyice kaynatır. Ayrıca bu suyun içine kezzap [C4] atarak boyayla ipin iyice birbirini almasını 

sağlar.  

 
Resim 2. 1: İpliklerin boyanması 

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

ipin boyanmasını ( bu boyacılardan öğrenilerek ) kendileri yapmaktadır. Bu şekilde dokunan 

halıların yüz yılı aşkın rengi ve kalitesi bozulmamaktadır. 

 

Dokuma işi için evin geniş bir yerine halı tezgâhları kurulmakta ve dokunan halıların 

örnekleri genellikle Karaguz (Avşarcık), Kuluncak ve Davutoğlu köylerinden getirilmekte-

dir. Çünkü bu köylerdeki halı dokumacılığı çok gelişmiştir. Çeşitli renklere boyanan ipler 

kurulan bu tezgâhlarda çeşitli motif ve şekillerde işlenmektedir.   
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Altı metre kare bir halının hazırlığı ve dokuması ( dört kadın tarafından ) kasım ayı ile 

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

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

maktadır.  

 

Günümüzde halı dokumacılığı artık yok gibidir. Eski halı tezgâhları kalkmış, boyama 

işi ise artık yapılmamaktadır. Bunun nedeni köyde yaşayan nüfusun orta yaş ve yaşlılardan 

oluşmasıdır. Genç nüfus köylerden büyük şehirlere göçmektedir.   

 

Sivas’ta kilim dokumacılığı da yaygın olup daha çok köylerde gelişmiştir. Seccade, 

divan, taban ve duvar tipi kilimler çok yaygındır. Ayrıca 6 - 7  metrekare büyüklüğünde ki-

limlere rastlanır. Geçmişte Gürün, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal'da dokunan kilimler renk ve 

desen açısından farklılık göstermekteydi. Geometrik motiflerin yanında çeşitli figüratif mo-

tifler de kullanılırdı. 

 

Sivas halısının ortasında yer alan beyaz zemin üzerine dokunmuş çiçek deseninde 

kırmızı, sarı tonları ve kontür olarak siyah renk görülmektedir. Ayrıca merkezden dışarıya 

doğru da beyaz, sarı tonları kırmızı ve siyah rengin uygulanarak desenlerin oluşturulduğu 

göze çarpmaktadır. Köşelerde sarı, turuncu kırmızı, mavi ve beyaz renkle çiçek motifi çalı-

şılmış ve kontüründe siyah renk kullanılmıştır (Resim 2. 2) 

 

Resim 2. 2: Sivas çevresinden bir halı yastık 

Sivas halısı ortasında yer alan beyaz zemin üzerine dokunmuş baklava deseninde si-

yah ve beyaz, etrafındaki kırık çizgiler ise yine siyah üzerine beyaz renkle uygulanmıştır. 

Genel olarak halının kompozisyonunda siyah ve beyaz renkler kullanılarak motifler çalışıl-

mıştır (Resim 2. 3). 

 

Resim 2. 3: Sivas halısı 
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Sivas – Şarkışla halısının ortasında yer alan koyu kahverengi zemin üzerine beyaz, gri, 

açık kahverengi, kırmızı ve siyah renk göze çarpmaktadır. Halının kenar bordürlerinde koyu 

kırmızı, kırmızı, beyaz, turuncu ve siyah renkler görülmektedir (Resim 2. 4). 

 

Resim 2. 4: Sivas – Şarkışla halısı 

Sivas - Şarkışla halısının ortasında yer alan kompozisyonda baklava dilimi biçiminde-

ki desenlerde beyaz, turuncu, kırmızı, sarı ve mor renk kullanılmış, siyahla da kontürleri 

belirlenmiştir. Halının dikdörtgen bordüründe ise beyaz zemin üzerine siyahla belirlenmiş 

sarı, mavi, koyu kırmızı, turuncu renkle geometrik biçimlerle halı dokunmuştur. Ayrıca dış-

taki siyah bordür içinde de turuncu, bordo, beyaz, mor, yeşil ve açık kırmızı renklerle çiçek 

motifleri görülmektedir (Resim 2. 5). 

 

Resim 2. 5: Sivas- Şarkışla’da “Top göl “ denilen yastık halı 

Sivas halı yastığının ortasında yer alan kompozisyonda baklava dilimi biçimindeki de-

senlerde, beyaz, turuncu, kırmızı, kahverengi, siyah renk kullanılmış, ayrıca siyahla da 

kontürleri belirlenmiştir. Kırmızı altıgen biçimindeki halının köşelerinde ise siyah zemin 

üzerine sarı, mavi, koyu kırmızı, turuncu renkle geometrik biçimler dokunmuştur. Ayrıca 

dıştaki bordür içinde de turuncu,  beyaz, mor, mavi ve açık kırmızı renklerle çiçek motifleri 

görülmektedir (Resim 2.6). 
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Resim 2. 6: Sivas halı yastığı 

Sivas merkezde bulunmuş olan halı ortasında yer alan kompozisyonda sarı renk zemin 

kullanılmış kırmızı, siyah ve beyaz renk kullanılarak desenler oluşturulmuştur. Kırmızı altı-

gen biçiminin köşelerinde de beyaz, turuncu, kırmızı, kahverengi, siyah renk kullanılmıştır 

(Resim 2.7). 

 
Resim 2. 7: Sivas merkez halı göbek motifi 

Yukarıda verilen Sivas halı örneklerinden de görüldüğü gibi geometrik biçimler kulla-

nılarak dokunan halılarda en çok kırmızı, beyaz, sarı, lacivert ve siyah renklerin olduğu be-

lirlenmiştir. 

 

2.3. Türk Süsleme Sanatlarında Kullanılan Motifler  
 

Türk süsleme sanatlarında kullanılan motifler 5 gruba ayrılmıştır. 

 Bitkisel motifler  

 Çiçekler ve yapraklar ( Hatailer, somut yaprak ve çiçekler ) 

 Ağaçlar ve otlar 

 

 Geometrik motifler  

 Ağlar ( Kapalı ve açık geometrik sistemler ) 

 Geçmeler 

 Figürlü motifler 

 İnsan figürleri 

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

 Karmalar 

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

 Çeşitli eşyalar ( İbrik, kandil, vazo vb.) 

 

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

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

 

Halı süsleme sanatında dönemlere göre yukarıdaki sınıflamalardan birçoğunun birlikte 

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

pozisyonlarla bitkisel motiflerle geometrik motiflerin birlikte kullanıldığı halılarımızın çeşitli 

örnekleri bulunmaktadır. 

   

Hayvansal, bitkisel ve geometrik motiflerden yararlanılarak hazırlanan desenler, el 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

gibi) bu duygu ve düşüncelerini aktarmak için kodlar ve semboller yaratır. Motiflerin doğuşu 

ve anlamları böyle oluşmuştur. 

 

Resim 2.8: Geometrik desenli Türk halısı 
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Motifler, hizmet ettikleri amaçlara göre dört farklı başlıkta incelenebilir: 

 

 Doğumu ve çoğalmayı anlatan motifler, 

 Hayatı temsil eden motifler ( hayatın ortaya çıkışına ve hayatın korunmasına 

yönelik motifler) 

 Ölüme ait motifler, 

 Ölümsüzlük ve aile ile ilgili motifler, 

 

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

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

kıldığında hayatın her ayrıntısını görmek mümkündür.  

 

Motiflerin ortaya çıkışı tamamen iletişimle ilgilidir. Halının motiflerinin dili estetik 

amaçlardan çok psikolojik etkileri için yapılmıştır. 

 

2.3.1. Doğumla Üremeyle İlgili Motifler 

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

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

gibi isimler verilir.  

 

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

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

farklı yöresinde farklı şekillerde kullanılır. Koç şeklinde yapılmış mezar taşları 

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

motif çıkmıştır.  

 

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

Arpa, kavun, karpuz, üzüm ve nar doğurganlığı temsil eden diğer motiflerdir. 

 

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

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

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

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

 

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

olan önemli olayları saçlarını motif hâline dönüştürerek yansıtırlar. Evliliği 

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

teği yansıtır.  

 

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

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

mesajını verir.   

  

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

birbirlerine kendilerini adayışını sembolize eder. 
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 Yıldız: Anadolu motiflerinde yıldız mutluluğun sembolüdür ve gökteki yıldızla-

rı sembolize etmez. 

 

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

Çeyizde toplanan eşyalar gelecekte kadının evinde kullanılacağı için bu motif 

gelecekten beklentileri ve bir çocuk sahibi olma arzusunu gösterir.   

 

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

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

rast renkler kullanılarak uygulanmıştır. Renklerin kontrast kullanımı, doğada 

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

lu’da doğurganlığı sembolize eder. 

 

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

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

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

bir sembolü olarak un torbaları üzerinde kullanılmasını açıklar. 

 

2.3.2.Yaşamın Motifleri 
 

 Hayatın temeline ait motifler: 

 

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

kullanılmıştır. Kuraklık çekilen bölgelerde suya olan hasreti temsil etmek 

anlamında bu motif kullanılmıştır.  

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

Muska ve düşman göz, Göz, Haç, Kanca 

 Yaşamı koruyan motifler: Yılan, Ejderha, Akrep, Kurtağzı, kurt izi, canavar 

izi  

 

2.3.3. Ölümün Motifleri 
 

 Kuş motifleri: Kuş motiflerinin Anadolu kültüründe birçok farklı anlamı var-

dır. Baykuş ve kuzgun kötülük alameti kabul edilirken güvercin, bülbül ve serçe 

gibi kuşlar iyilik alametleridir. Aşk, zevk ve mutluluğu temsil etseler de kuşlar 

ölünün ruhunu da temsil eder. Dinsel bir sembol de olan kuş, gelecekle ilgili 

bilgi sahibi olma arzusunun da sembolüdür. Kuş motifi Anadolu’da görkem ve 

gücün de sembolü olmuştur. 

 

2.4. Desenin Tanımı 
 

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

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

uyum sağlaması gerekir. 
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Halı deseni oluştururken iki değişik bakış açısından yola çıkılabilir.  

 Modern halı  

 Klasik halı  

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

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

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

 
Resim 2.9:  Türk halı deseni 

2.5. Desen Çiziminde Gerekli Bilgiler 
 

Desen için çeşitli kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Bu kaynaklar aşağıda ve-

rilmiştir. 

 

 Doğadan gözlemle ( kuş, ağaç, dere, çiçek, böcek v.b. ) 

 Model, resimli kartlar ve dergilerden, 

 Eski Türk halı ve kilimlerinden, 

 Kumaşlar üzerine basılı motiflerden, faydalanabilir. 

 

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

ma tekniği uygulanamaz. Örneğin halıda, kilim dokumada, sumak ve cicim dokumada kulla-

nılacak desenlerin dokuma tekniğine uygun hâle getirilmesi gerekir. 

 

Resim 2.10: Türk halı deseni tasarımı 
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2.6. Sivas Halısında Kullanılan Desenler  
 

Sivas ve çevresi, geleneksel ev tekstili ve dokumacılık kültürü açısından oldukça üret-

ken ve verimli bir bölgedir. Kendisine has dokuma özellikleri ile Hafik – Doğanşar, Kangal, 

Zara, Şarkışla ve Divriği gibi önemli merkezleri bulunmaktadır. 
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Top göl denen üç adet baklava biçiminin madalyonun orta zemin-

de yer aldığı yastık tipi genellikle kırmızının egemen olduğu renk düzeni ile Sivas yastık 

halılarının en tanınmış ve yaygın olanıdır. 

 

Sivas’ın Şarkışla ilçesi ve köylerinde yastık halı zemininde iki büyük madalyonun yer 

aldığı siyah ve kırmızı zeminli yastıklar da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Sivas halılarında bitkisel motiflerin yanında geometrik motifler de görülmektedir. Sivas – 

Şarkışla halı yastığında üç tane yan yana sıralanmış baklava dilimi biçiminin içinde çiçek 

motifleri kullanılmıştır. Halının etrafındaki dar dikdörtgen bordürlerde ise çengel ve göz 

motiflerinden yararlanılarak desenler oluşturulmuştur (Resim 2.11).  

 

Resim 2.11: Sivas – Şarkışla halı yastığı 

Sivas - Şarkışla ve çevresindeki halı yastıklarda koyu renk zemin üzerine yan yana sı-

ralanmış ejder motifleri ve ejder motiflerinin içinde yıldız motifine yer verilmiştir. Ayrıca 

koyu renk zemin üzerinde çengel ve kuş motifleri de görülmektedir. Halının dışında yer alan 

dar bordürlerde de kurt izi ve suyolu motifleri kullanılmıştır (Resim 2.12). 
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Resim 2.12: Sivas – Şarkışla halı yastığı 

Sivas - Şarkışla halı yastığının kırmızı renkli altıgen formun içinde madalyon desenine 

yer verilmiştir. Halı yastığının köşelerinde çiçek motiflerine yer verilmiştir. Dar bordürlerde 

ise muska motiflerine yer verilmiştir (Resim 2.13).   

 

Resim 2.13: Sivas – Şarkışla halı yastığı 

Sivas – Şarkışla halı yastığında ise kırmızı renkli altıgen zemin üzerine çiçek ve yap-

raklardan oluşan madalyon motifi yerleştirilmiştir (Resim 2.14). 

 

Resim 2.14: Sivas – Şarkışla halı yastığı 

. 
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Sivas halısının sekizgen olarak belirlenmiş geometrik biçimin içinde bereket, küpe, el 

– parmak – tarak, muska ve göz motiflerine yer verilmiş, kırmızı zemin üzerinde de pıtrak 

motifi uygulanmıştır (Resim 2.15). 

 

Resim 2.15: Sivas - merkez halı ortası 

Sivas halısının zemininde altı köşeli ve geçmeli küçük yıldızlar görülmektedir. Halının 

bordüründe ise çoğunlukla sekizgenler içine yerleştirilmiş sekiz köşeli yıldızlardan oluşan 

motifler bulunmaktadır (Resim 2.16). 

 

Resim 2.16: Sivas halısı ( Erken dönem 15. yüzyıl ) 

Sivas halısının bordüründe enine ve boyuna iki ayrı motif bulunmaktadır. Halının ze-

mininde alternatif sıralama ile iki ayrı motif grubu göze çarpmaktadır. Birinci grupta kare 

bölmeler içinde köşelerden çıkan içe dönük kare formlu büyük madalyonlar görülmektedir. 

İkinci grupta daha küçük, dikdörtgen formlu, merkezi eşkenar dörtgen, etrafı zikzaklı madal-

yonlar bulunmaktadır. Bu madalyonların hemen altında ikişer küçük kutu içinde sırt sırta 

vermiş “U “ formlu motifler vardır (Resim 2.17). 

 

Resim 2.17: Sivas halısı ( Erken dönem 15. yüzyıl ) 
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2.6.1. Sivas – Zara Halıları 
 

Sivas’ın Zara ilçesi en eski yerleşim merkezlerinden biri olması nedeniyle Sivas’ın ge-

leneksel yaygı dokuma kültürü içinde kendine has özellikleri bulunan bir merkezdir. 

 

Anadolu Türk el dokuma kültürü içinde boylamasına ince şeritler hâlindeki yol-yol 

desenli şeması ile kendine özgü kilim, cicim ve halıları ile tanınan Zara, bu halı ve kilimler-

deki teknik yapılarının yüksek kaliteleri ile de ayrıca önemlidir. 

 

Sivas, Şarkışla ve Divriği dokumalarından farklı olarak Zara dokumaları, kalite/dm. 

yönünden daha sık ve ince olmaları ile dikkati çekmektedir. 

 

Zara halılarının en dikkat çekici özelliği, desen yapılarındaki ve genel motif karakte-

rindeki Anadolu geleneksel tarzına göre farklı olan yapısıdır. Halı araştırmacılarına göre 

genelde ejder veya ejder ayakları adı verilen aktarmalı, simetri olmayan ve halı boyunca şerit 

bantlar hâlinde devam eden bu karakter, halı orta zeminindeki genel desen düşüncesini oluş-

turur. Buna aynı paralellikteki çok sıralı sedeflerin yer aldığı bordür düzeni eklenmiş ve çok 

farklı bir üslup elde edilmiştir. 

 

2.6.2. Sivas Kilimleri 
 

Sivas’ta halı dokumanın yanında kilim dokumacılığı da yaygın olup daha çok köyler-

de gelişmiştir. Yaygın olarak kullanılan kilimler, yan kilim, kebir orta kilim, çul kilim, deve-

tüylü kilim, nakışlı kilim, kırmızı ve beyaz kilim gibi isimlerle anılır. Sivas çevresinde Şar-

kışla kilimleri meşhurdur. Desenler ve motifler dikdörtgen ve ya eşkenar dikdörtgen şeklin-

dedir.  

 

Sivas çevresi kilimlerinde bitkisel ve hayvansal motiflerin yanında geometrik ve sem-

bolik motifler de dokunmaktadır. Sivas kilimlerinin tümüyle yünden dokunması çözgünün 

sık olması ve çözgüde düğüm ya da eklemlerden özenle kaçınılması değerini artıran özellik-

lerdir. 

 

Resim 2. 18: Sivas –Divriği Ulu Camisinde bulunmuş 17. yüzyıla ait kilim 
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Seccadeler, camiler için özel olarak dokunan yaygılardır. Sivas ‘ta da camiler için sec-

cadeler dokunmuş ve camilerde ibadet ederken kullanılmıştır. Günümüze bu seccadelerden 

fazla bir örnek kalmamıştır. 

 

Resim 2. 19: Sivas –Gürün duvar kilimi 

 

Resim 2. 20: Sivas kilimi 

 

Resim 2. 21: Sivas saf seccade kilimi ( 18. yüzyıl )    



 

 25 

2.7. Sivas Halı ve Desen Örnekleri 

 

Resim 2. 22: Sivas halısı 

 

Resim 2. 23: Sivas halısı 

 
Resim 2. 24: Sivas halısı 
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Resim 2. 25: Sivas halısı                                                     Resim 2. 26: Sivas halısı 

 

Resim 2. 27: Sivas halısı 
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Resim 2. 28: Sivas halısı 

  
Desen 2. 1: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 2: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 3: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 4: Sivas halılarında kullanılan desen 

 
Desen 2. 5: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 6: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 7: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 8: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 9: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 10: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 11: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 12: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 13: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 14: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 15: Sivas halılarında kullanılan desen 
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Desen 2. 16: Sivas halılarında kullanılan desen 

 

Desen 2. 17: Sivas halılarında kullanılan desen 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki araştırma çalışmalarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sivas halılarının renk özelliklerini 

araştırınız. 
 Elektronik ortamdan faydalanabilirsiniz. 

 Sivas halısında kullanılan renkleri 

araştırınız.  

 Bulunduğunuz bölgedeki halı atölyelerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Renk hazırlamada kullanılan boya 

çeşitlerini araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki halı atölyelerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Elektronik ortamdan faydalanabilirsiniz. 

 İplik boyama tekniklerini araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki halı atölyelerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Elektronik ortamdan faydalanabilirsiniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya hâline 

getiriniz. 

 Dosyanızın düzenli ve doğru olmasına önem 

veriniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki araştırma ve desen çizimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Aydınlık çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Işıklı masa, kalem, parşömen kâğıdı, kareli kâğıt, 

renkli kalemler, görsel ve basılı kaynaklar hazırla-

yınız. 

 Sivas halılarında kullanılan mo-

tifleri araştırınız. 

 

Desen 2. 18: Sivas halılarında kullanılan desen 

 Sivas halısında kullanılan desen-

leri araştırınız. 

 

Desen 2. 19: Sivas halılarında kullanılan desen 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sivas halısında kullanılan motif-

leri araştırınız. 

 

Desen 2. 20: Sivas halılarındaki yıldız motifi 

 Sivas halısında kullanılan motif-

leri araştırınız. 

 

Desen 2. 21: Sivas halılarındaki yıldız motifi 

 Halı desenlerinden çizmek iste-

diğiniz motifi seçiniz. 

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

lem, silgi ve cetvelinizi hazırlayınız. 

 Halı motifinizin ebatlarını belir-

leyiniz. 

 Deseni parşömen kâğıdına çizi-

niz. 

 

Desen 2. 22: Parşömene hazırlanmış motif 
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 Deseni renklendiriniz. 

 

Desen 2. 23: Renklendirilmiş motif 

 Halı deseni hazırlamada kullanı-

lan iki milimlik kareli kâğıdı se-

çiniz. 

 Kareli kâğıdınıza, çizdiğiniz halı 

desenini uygun şekilde geçiriniz. 
 

Desen 2. 24: Kareli kâğıt üzerine yerleştirme işlemi 

 Parşömen kâğıdının tersini kare-

li kâğıdın üzerine getirerek çizi-

niz. 

 Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kurşun 

kalemle yapınız. 

 

Desen 2. 25: Halı deseninin kareli kâğıda çizilmesi 

 Kareli kâğıdındaki deseninizi, 

halı dokuma tekniğine uygun 

olarak hazırlayınız. 

 

Desen 2. 26: Kareli kâğıt üzerine yerleştirme 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Türklerde doğal boyanın uygulanması, dokuma sanatının başlaması ile son bul-

muştur. 

2. (   ) Doğal boya uygulamasının başlangıcı M.Ö. Çin ve Orta Avrupa’da başlamıştır. 

3. (   ) Kırmızı renk kızılçam kabuğundan, fındık yaprağından elde edilir. 

4. (   ) Mavi hint bitkilerinden elde edilmektedir. 

5. (   ) Sivas halılarında kullanılan yünlü, ipliklerin renklendirilmesinde genellikle bitki 

ve hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır.   

6. (   ) Halı dokumak için elde edilecek iplerin eylül-ocak ayı içerisinde eğirilmesi gere-

kir.  

7. (   ) Kaynatılan ve boyanan ipler çıkarılıp çok iyi bir şekilde kurutulur.  

8. (   ) Bitkisel boyalar kullanılan dokumaların rengi çabuk solar. 

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

lemeler bütünüdür. 

10. (   ) Halı deseni oluştururken iki değişik bakış açısından yola çıkılabilir: Modern halı, 

klasik halı.  

11. (   ) Desen çizimi için çeşitli kaynaklardan yararlanılmaz. 

12. (   ) Her dokumanın kendine özgü bir özelliği yoktur. 

13. (   ) Türk süsleme sanatlarında kullanılan motifler, 3 gruba ayrılmıştır. 

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

celeri ile doğa güçlerini simgeleyen motiflerdir. 

15. (   ) Motifler, hizmet ettikleri amaçlara göre dört farklı başlıkta incelenebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Türkler, farklı toplum ve medeniyetlerle olan sanat ve kültür ilişkilerinden zengin 

bir kültür hazinesine sahip olamamışlardır. 

2. (   ) Türklerin geleneksel sanatı olan halı, sanat tarihimizde haklı olarak seçkin bir yere 

sahiptir. 

3. (   ) Sivas çevresinde Divriği, Gürün, Kangal, Şarkışla ve Zara'da dokunan halılarda 

Türk (Gördes) düğümü tekniği uygulanmıştır. 

4. (   ) Sivas ve çevresi, kendine has dokuma özellikleri ile Hafik, Doğanşar, Kangal, 

Zara, Şarkışla ve Divriği gibi önemli merkezlerinde oldukça üretken ve verimli bir 

bölgedir. 

5. (   ) Halıcılık, Anadolu’ya Selçuk Türkleri ile girmiş, Osmanlılar Dönemi’nde son 

bulmuştur. 

6. (   ) Yeşil, yabani yapraklardan elde edilir. 

7. (   ) Sivas halılarında kullanılan yünlü ipliklerin renklendirilmesinde genellikle bitki ve 

hayvanlardan elde edilen doğal organik boyalar kullanılmıştır.   

8. (   ) Halı deseni hazırlayacak kişi modern halı tasarımında istediği her çeşit kaynaktan, 

çeşitli yöntemlerle desen oluşturabilir.  

9. (   ) Sivas’ta kilim dokumacılığı da yaygın olup daha çok köylerde gelişmiştir. 

10. (   ) El dokuması bir halının tamamlanması kısa yetenek gerektirmeyen bir çalışmadır. 
11. (   ) İnsan figürü motifi belirli kişilerin hatıralarını yaşatmak amacıyla kullanılmıştır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

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

 

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

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Doğru 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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