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ÖNSÖZ 

 

Halı sanatı Türklere sıkı sıkıya bağlı, köklü bir sanattır. Bulunan ilk halı örneklerinin 

M.Ö. 3.-2. yüzyıl ile tarihlendirildiği düşünülürse, halı sanatının ne kadar derin bir 

geçmişe sahip olduğu anlaşılabilir. Türk Halı Sanatı tarihinde bulunan ilk örnekler, 

ileri bir medeniyetin izlerini oluşturmaktadır. Bu sanatsal ve kültürel birikim, 

karşılaştığı her kültürden, kendi sanat anlayışına göre faydalanmıştır. Bu kültür ve 

sanat anlayışı Osmanlı Devleti’nin sanatçıya verdiği destekle, 15.-16.-17. yüzyılda 

altın çağını yaşamıştır. Bu dönemlerde, saray bünyesinde bulunan ve sarayın verdiği 

destekle varlığını devam ettiren nakkaşhane, ülke genelinde, her sanat dalını 

kapsayan ortak bir sanat anlayışının hakim olmasını sağlamıştır. Bu sanatlar 

içerisinde sarayın verdiği destekle ortaya çıkan ve Türk halı sanatında önemli bir 

grubu oluşturan Uşak halıları, varlığını uzun yıllar devam ettirmiştir. Uşak halıları, 

en güzel ve abidevi örneklerini 16. yüzyılda vermiştir. 

Bu çalışmada, Osmanlı Türk sanatının en etkin bir şekilde görülmeye başlandığı 

16.yüzyıldan 18. yüzyıl sonlarına kadar olan gelişmeler, Konya Etnografya 

Müzesi’ndeki Uşak Halıları üzerinde incelenmiştir. Araştırma esnasında başta Konya 

Etnografya Müzesi olmak üzere, Konya Mevlana Müzesi’nde de çalışmalar 

yapılmıştır. İncelediğimiz halıların bir halı grubunu, sadece Uşak halılarını, 

oluşturmasına önem gösterilmiştir. Müze envanter kayıtlarında Uşak Halısı olarak 

adlandırılan bütün örnekler incelenmiş, halılarda sınırlamaya gidilmemiştir. Halı 

grubu, çok büyük ebatta olanların yanı sıra, çok küçük halı parçalarından da 

oluşmaktadır. 

 

 



 

 

IV

Çalışmamızda halıların tek bir özelliği üzerinde durulmamış, halılarda kullanılan 

teknik, malzeme, renk, boyut, kalitesinin belirlenmesi, motif ve kompozisyon 

özellikleri incelenmiştir. Halılardaki kompozisyon ve motifler, tezyinattaki kurallar 

çerçevesinde çizilmiştir. Ayrıca motifler, Türk tezyinatındaki isimleriyle ele 

alınmıştır. Bu kısmı desteklemesi açısından halılar ile ilgili gözlem formları 

düzenlenmiştir. Etnoğrafya Müzesi’nin tarihçesine, nakkaşhane kültürüne ve Uşak 

Halıları’nın tarihi gelişimine çalışmamızda yer verilmiştir. 

Önemli bir koleksiyonu bünyesinde barındıran Konya Etnoğrafya Müzesi’ndeki 

Uşak halıları, birkaçtanesi dışında, herhangi bir çalışmada incelenmemiştir. 

Çalışmamız, büyük bir medeniyet içerisinde, büyük bir kültürün birikimi sonucu, 

meydana getirilen bu eserlerin tamamını görmek ve bütün boyutlarıyla incelemek 

için atılmış bir adımdır. 

Bu araştırmanın oluşmasında yardımlarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, 

danışmanım Yard. Doç. Dr. H. Melek HİDAYETOĞLU’na, değerli hocam İnci 

Ayan BİROL’a, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü’nde görev yapan sevgili hocam Öğr. Gör. Arzu TOZLU, Öğr. 

Gör. Nurcan SERTYÜZ, Uzm. Ersan PERÇEM’e, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı 

Koçman MYO El Sanatları Bülümü Halıcılık ve Kilimcilik Programı’nda görev 

yapan sevgili hocam Öğr. Gör. Berna SEVİNÇ’e, Konya Etnografya Müzesi 

çalışanlarına ve hayatımın her aşamasında, yanımda olan sevgili aileme teşekkür 

ederim.  
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ÖZET 

Uşak Halıları konulu bu araştırmamızda; halıların bulunduğu, Konya Etnografya 
Müzesi ve Mevlana Müzesi’nde çalışma yapılmıştır. Örnekler, muhafaza edildiği 
depo ve sergi alanında incelenmiş ve belgelendirilmiştir. Amacımız, Konya 
Etnografya Müzesi’nde bulunan Uşak halılarını tespit etmek ve tarih içerisindeki 
seyrini (gelişimini) belirlemektir. Aynı zamanda Türk Halı Sanatı Tarihi’nde önemli 
bir grubu oluşturan Uşak Halıları’ndaki kompozisyon düzeni ve motifleri, 
tezyinattaki kurallar çerçevesinde ele alarak, bu gruptaki halıların daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktır. 

Giriş bölümünde, konunun tanımı, amaçları, önemi, yöntem ve konu ile ilgili yapılan 
çalışmalara değinilmiştir. İkinci bölümde, örneklerin bulunduğu Konya Etnografya 
Müzesi hakkında genel ve detay bilgiler verilmiştir.  

Üçüncü bölümde, Uşak Halıları’nın tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. 
Dördüncü bölümde, müzelerde incelenen örnekler için gözlem formları oluşturulmuş 
ve tek tek incelediğimiz örneklerin, görünen özellikleri ile kompozisyon ve motif 
düzenleri detaylı bir şekilde bu formlara aktarılmıştır. Her gözlem formundan sonra o 
örnekle ilgili genel ve detay fotoğrafları ile eskiz çizimleri yer almıştır.  

Beşinci bölümde, incelediğimiz örneklerin genel özellikleri (kullanılan teknik, 
kullanılan malzeme, kullanılan motif ve kompozisyon özellikleri) üzerinde 
durulmuştur. Değerlendirme ve sonuç kısmı olan altıncı bölümde, örnekler önce tek 
tek ele alınarak, örneklerde gözlemlenen bulgular üzerinde değerlendirme yapılmış, 
daha sonra örnekler toplu olarak genel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
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Tezin İngilizce Adı Uşak Carpets at Konya Ethnography Museum 

 

ABSTRACT 

In our study on Carpets of Uşak (a province in Turkey), an investigation was 
conducted at Konya Ethnography Museum and Mevlana Museum, which house such 
carpets. The samples were examined at the depot and the exhibition hall where they 
are kept and documented. Our purpose is to identify Uşak Carpets at Konya 
Ethnography Museum and determine their developmental course in time. At the 
same time, we intend to deal with the composition and motifs in Uşak Carpets, which 
constitute an important group in the History of Turkish Art of Carpet-Making, within 
the framework of decorative rules and thus ensure that these carpets are better 
appreciated. 

In the introduction section, the definition, objectives, significance and method of the 
subject were given and relevant studies on the topic were mentioned. In the second 
section, general and detailed information was given about Konya Ethnography 
Museum, where the samples are kept.  

In the third section, information was given about the historical development of Uşak 
Carpets. In the fourth section, observation forms were prepared for the samples we 
examined at the Museum and the physical properties and composition and motif 
arrangements of these samples, which we examined one by one were recorded in 
these forms in detail. At the end of each observation form, general and detailed 
photographs of that specific sample and its sketches were included.  

In the fifth section, overall properties of the samples we examined (the technique 
used, the material used, the motif used and composition) were mentioned. In the 
sixth section, which is the evaluation and conclusion section, the samples were dealt 
with individually first, and evaluations were made on the observations about the 
samples; then, the samples were subjected to a general evaluation as a whole. 
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1.GİRİŞ  

Araştırma Konya Etnografya Müzesi’nde bulunan Uşak halılarını 

kapsamaktadır. Müze arşivinde bulundurduğu farklı dönemlere ait halı ve düz 

dokuma yaygılar ile önemli bir dokuma koleksiyonuna sahiptir. Koleksiyonu, 

farklı camii ve dergâhlardan getirilen, bağışlanan veya satın alınan halılar 

oluşturmaktadır. Koleksiyonda yer alan halı guruplarından birisi de Uşak 

Halıları’dır. Araştırmaya konu olan Uşak halıları müzeye, Mevlana Müzesi, 

Sultan Selim Camii ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nden getirilmiştir. Ayrıca 

eserlerden bir tanesi de bağış yoluyla koleksiyona kazandırılmıştır.  

Uşak Halıları saray için dokunmuş önemli bir halı grubudur. Kendi 

içerisinde göbekli, yıldızlı, beyaz zeminli (kuşlu, çintemanili ve benekli) gibi 

gruplara ayrılmıştır. 16. yüzyılda karşımıza çıkmaya başlayan Uşak halıları, 

kompozisyon düzeni, motifleri, kullanılan malzemesi ve renkleriyle diğer halı 

gruplarından ayrılmaktadır. Özellikle halı yüzeyinde, çok belirgin olarak 

karşımıza çıkan sonsuzluk prensibi bu halıların önemini daha da artırmaktadır. 

 

1.1. KONUNUN TANIMI 

Köklü bir sanat olan Türk Halı Sanatı’ndaki araştırmalar çok eskilere 

dayanmamaktadır. Buna rağmen, sadece, son elli yılda yoğun araştırmalar 

yapılmıştır. Çoğalarak devam eden bu araştırmalar, Türk Halı Sanatı’nın 

zenginliğini ortaya çıkartmak için yapılan önemli çalışmalardır. Araştırmaya 

konu olan Konya Etnografya Müzesi’nde Bulunan Uşak Halıları’nın 

incelenmesi de bu adımlardan birisini oluşturma düşüncesiyle atılmıştır. 

Konumuzu teşkil eden Uşak halıları, Türk Halı Sanatı tarihi boyunca, ayrı bir 

önem taşımıştır. Çok büyük ebatlarda dokunan halılar, sarayın verdiği destekle 

dokunmuş ve gelişimini 18. yüzyıla kadar devam ettirmiştir. Halılarda 

kullanılan ve 16. yüzyılda ilk kez karşılaştığımız madalyon düzeni, Uşak 

halıları için karakteristiktir. Yine Beyaz Zeminli Uşak halılarında çok sık 
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karşılaşılan bulut ve çintemani motifleri bu halılara özgü olarak, 16.-17.-18. 

yüzyıllarda karşımıza çıkmaktadır.  Araştırma, Konya Etnografya Müzesi’nde 

bulunan 16.- 17.- 18. yüzyıllara ait Uşak halılarının tanıtılmasını 

kapsamaktadır. Çalışmada, Uşak halılarının özellikleri, sınıflandırılması, 

kataloglanması, halıların kompozisyon düzenleri ve motif çizimleri üzerinde 

durulmuştur. 

 

1.2. KONUNUN AMACI VE ÖNEMİ 

Araştırmada, Konya Etnografya Müzesi’nde bulunan Uşak Halıları’nın 

teknik özellikleri, kullanılan malzeme, motif, motif analizi, renk, kompozisyon 

özellikleri, bugünkü durumlarının belirlenmesi ve halıların tezyinattaki kurallar 

çerçevesinde çizilmelerini yapmak amaçlanmıştır.  

Türk halı sanatı için önemli bir grubu oluşturan Uşak Halıları, Türk 

tezyinatı açısından çok zengin örneklere sahiptir. Özellikle en güzel ve abidevi 

örneklerinin verildiği 16. yüzyıl Göbekli Uşak Halıları, gerek tasarımdaki 

zenginliği, gerek teknik açıdan uygulanışı, gerek renk uyumu açısından son 

derece etkileyicidir. Bundan dolayı, bu halı grubunun sanatsal açıdan ele 

alınması, değerlendirilmesi Türk Halı Sanatı için önem taşımaktadır. 

Uşak Halıları hakkında şimdiye kadar birçok araştırma yapılmıştır. 

Ancak Konya Etnografya Müze’sinde Bulunan Uşak Halıları üzerine, daha 

önce araştırma yapılmamıştır. Bundan dolayı Konya Etnografya Müzesi’nde 

Bulunan Uşak Halıları’nın incelenmesi, motiflerinin ve kompozisyon 

düzeninin belirlenip çizilmesi önemli bir grubu oluşturan Uşak Halıları’nın 

daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Çalışmada Konya Etnografya Müzesi’nde bulunan toplam 44 Uşak halısı 

incelenmiştir. Halı seksiyonunda bulunan 15 Uşak halısı, Mevlana Müzesinde 

sergilenen 1 Uşak halısı ve depoda bulunan 28 Uşak halısının bu çalışma ile 

desen analizi yapılmış, kompozisyon düzeni tezyinattaki kurallar çerçevesinde 
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çizilmiş, motifleri belirlenerek isimlendirilmiştir. Aynı zamanda halıların 

bugünkü durumları, kullanılan teknik, malzeme ve kullanılan renkler 

belirlenmiştir.  

 

1.3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmada öncelikli olarak, konu kapsamındaki yazılı ve görsel öğeler 

taranarak, konu ile ilgili kaynaklar belirlemeye çalışılmıştır. Konuyla alakalı 

kitaplar, dergiler, makaleler ve bildiriler incelenmiştir.. 

Araştırmanın büyük bir bölümü Konya Etnografya Müze’sinde yapılmış 

ve bu kapsamda, Etnografya Müzesi’nin depo ve halı seksiyonunda 

çalışılmıştır. Aynı zamanda Konya Mevlana Müzesi Matbah-ı Şerif 

bölümünde çalışılmıştır. Müzelerde araştırma yapabilmek için konuyla ilgili 

izin ve ön bilgiler alınmıştır. 

Müzede bulunan Uşak Halıları’nın tespiti için, müze envanter 

defterlerinden ön inceleme yapılmıştır. Konuyu teşkil eden Uşak halılarının 

envanter numaraları belirlenmiştir.  

Çalışma esnasında, Uşak halılarında herhangi bir sınırlamaya 

gidilmemiştir. Konya Etnografya Müzesi envanter kayıtlarında ‘Uşak Halısı’ 

olarak geçen bütün örnekler incelenmiştir. Bu örnekler arasında madalyonlu 

(göbekli) Uşak halıları ve beyaz zeminli Uşak halıları (kuşlu, çintemanili, 

benekli) yer almaktadır. Uşak halıları içerisinde önemli bir bölümü oluşturan 

Yıldızlı Uşak Halıları’na ise envanter kayıtlarında rastlanılmamıştır. 

Konya Etnografya Müze’sinde bulunan 44 Uşak Halısı, 16.- 17. ve 20. 

yüzyıl Uşak halıları olarak müze envanter kayıtlarına geçmiştir. Halılar 

arasında çok küçük, parça halıların yanı sıra, çok büyük ebatlarda halılarda 

bulunmaktadır. Halıların birçoğunda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav 

kayıpları vardır. İncelediğimiz örneklerde halıların, dönemleri, renkleri, 

kullanılan malzemesi, kalitesi, tekniği, formu, hav yüksekliği, seçilen konu ve 
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seçilen motifleri belirlenmiştir. Araştırmada eserlerin müzeye geliş şekilleri ve 

bugünkü durumlarına da değinilmiştir. Bu bilgiler gözlem formlarına 

kaydedilmiştir (Bkz. Gözlem formu örneği syf: 6 ). 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Buna göre 

müzede bulunan Uşak Halıları’nın genel ve detay fotoğrafları çekilmiştir. 

Halılar üzerindeki yırtılmalar, kopmalar, sökülmeler, havlarındaki dökülmeler 

ve halıda yapılan restorasyon çalışmaları tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra 

halılar incelenerek kompozisyon düzenleri, motifleri ve renk uyumları sanatsal 

açıdan ele alınmıştır. 

Sergide bulunan halılar üzerinde detaylı inceleme yapılamamıştır. 

Sergileme yöntemi nedeniyle sergideki halılar kumaşa dikili konumdadır. Bu 

sebeple halının arkasına bakmak, sağlıklı kalite hesabı yapmak güçleşmiştir. 

Sergi alanında kullanılan spot ışıkları, hem renklerin tespitinde hem de fotoğraf 

çekiminde olumsuz bir etki meydana getirmiştir. Sergideki ve depodaki 

halıların renklerinin solması, halıların kirli olması orijinal renklerin tespitini 

güçleştiren diğer etkenlerdir. Aynı zamanda depoda muhafaza edilen büyük 

boyutlardaki halılar, depo dışına taşınarak düz-geniş bir zeminde yere serilmiş, 

incelenmiş, gün ışığında orijinal renkleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada motifleri belli olan, kompozisyon düzeni açısından anlaşır 

halıların eskiz çizimleri yapılmıştır. Bazı halıların aynı motif ve kompozisyon 

düzenine sahip olmalarından dolayı, tekrar eden halılar ve aynı halının parçası 

olan örneklerin eskiz çizimleri yapılmamıştır. Ayrıca, halıların yüzeyinde aşırı 

hav kaybının olması, bazı motiflerin Anadolu halk dokumalarındaki motiflere 

benzemesi ve gördes düğümünün yuvarlak hatlı dokumalara elverişli 

olmamasından dolayı bazı motifler ve kompozisyon düzenleri 

belirlenememiştir. Halıların çizimleri yapılırken kompozisyon ve motif 

açısından en uygun çizim yapılmaya çalışılmıştır. Bunun için, konuyla alakalı 

görsel kaynaklar taranmış, klasik dönemdeki cilt, çini, tezhip, kalemişi ve 

ahşap sanatında kullanılan kompozisyon düzeni ve motifler incelenmiştir. Aynı 

zamanda, kaynaklarda ve başka müzelerde bulunan klasik dönemdeki Uşak 
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halıları incelenmiş ve bu doğrultuda çizim yapılmaya çalışılmıştır. Bu çizimler 

yapılırken tezyinatta uyguladığımız kompozisyon ve motif düzenleri dikkate 

alınmıştır. Bazı halılarda geometrik formda karşımıza çıkan motifler 

değiştirilmeden, göründüğü gibi çizimleri yapılmıştır. Örneklerin bir kısmında, 

halının aşırı yıpranması, hav kaybı ve yanlış restorasyondan dolayı desen 

analizi yapılamamış sadece, belli olan motiflerin, motif analizi yapılmıştır. 

Aynı şekilde, geç dönem örneklerinde, yanlış ve eksik dokumadan dolayı, 

kompozisyon düzeni ve motifler belirlenememiştir. Halıların kompozisyon 

düzeni açısından simetri eksenleri çizilmiştir. Halılardaki eksik parçalar, 

yırtılmalar ve kopmalarda birleştirme, tamamlama yoluna gidilmemiş, halılar 

mevcut durumları üzerinden değerlendirilmiştir. Halıların kalitesinin tespiti 

için kartona 10X10 cm bir ölçek çizilmiş ve bu ölçek içerisindeki düğüm 

miktarı sayılarak, halıların kaliteleri belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda Konya Etnografya Müzesi’ndeki Uşak halılarının 

tamamı değerlendirilmiş ve analizleri yapılmıştır. Uşak halılarının 

tarihlendirmeleri, katalog kısmında, müze envanter kayıtlarındaki 

tarihlendirmeye göre yapılmıştır. Sonuç kısmında, envanter kayıtlarına geçen 

yanlış tarihlendirmeler düzeltilmiş, tarihlendirme yapılmayan eserler 

tarihlendirilmiştir. Bu tip dokumaların doğru tarihlendirilmesinde desen, motif, 

renk ve malzeme bilgisinin dışında, iplik üzerinde kimyasal analizlerin 

yapılması gerekmektedir. Bu durum ayrı bir çalışmanın konusudur. 

Çalışmamızda, desenlerin gelişiminden, tarihi süreci takip ederek ve yazılı 

kaynaklardan yola çıkarak tarihlendirme yapılmıştır. Yine envanter 

kayıtlarında eksik ve yanlış yer alan malzeme, renk ve ölçüler yeniden 

belirlenmiştir. Ölçülendirmeler çelik metre kullanılarak, halıların en uzun 

parçaları ölçülerek belirlenmiştir. Aynı zamanda kullanılan teknikler ve 

kaliteleri belirlenmiştir. Bu tespitler tez kapsamında yapılmış, bu bilgi 

yetkililerce paylaşılmamıştır. Halıların bugünkü durumlarına yer verilmiş ve 

yanlış yapılan restorasyon çalışmaları belirlenmiştir. Ayrıca halıların 

kompozisyon düzenleri ve halılarda kullanılan motifler belirlenerek 

tezyinattaki kurallar çerçevesinde eskis çizimleri yapılmıştır.  
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Örnek Gözlem Formu 

 

Örnek No   : 

Envanter No   : 

Fotoğraf No   : 

Çizim No   : 

İnceleme Tarihi   : 

İlgili Koleksiyon   : 

Koleksiyona Geliş Biçimi : 

Tarihlendirme   : 

Cinsi    : 

Formu    : 

Bugünkü Durumu  : 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : 

Çözgü İpi   : 

İlme İpi   : 

Kullanılan Renkler : 

Kullanılan Teknik  : 

Boyutları   : 

En x Boy   : 

Hav Yüksekliği  : 

Kilim Örgüsü  : 

Saçak Boyu   : 

Kalitesi (en x boy)  : 

Seçilen Konu : 

Kullanılan Motifler : 

Kompozisyon Özellikleri : 
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1.4. İLGİLİ KAYNAKLAR 

Araştırmada, konumuzu oluşturan Uşak halıları ile ilgili kaynaklar 

belirlemeye çalışılmıştır. Kaynak taraması sonrası Uşak halılarının motif, renk, 

kompozisyon, tarihlendirme ve Uşak halılarının tarihi süreci hakkında bilgilere 

ulaşılmıştır. Uşak halıları konusunda yazılmış makalelere, tezlere ve bildiri 

şeklinde hazırlanmış yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Uşak halıları ve halı sanatı 

ile ilgili yapılmış ve ulaşabildiğimiz eserler arasında; 

 Deniz, Bekir (2003). Türk Halı Sanatı. Bilim Birlik Başarı Dergisi, 40, 

18–22. Makalesinde geçmişten günümüze halıcılığı ele almış ve halıda 

kullanılan malzemeleri, halı dokumak için kullanılan malzemeleri, kullanılan 

teknikleri, halıda kullanılan doğal boyaları, halı tiplerini, kullanılan desenleri 

ve Türk Halıcılığı’nın tarih içerisindeki seyri hakkında bilgi vermiştir. 

 Deniz, Bekir (2000). Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar (3. 

Baskı). Ankara: Ofset Matbaa. Kitabında ise Türk Halı Sanatı’nın ve düz 

dokuma yaygıların tarih sahnesindeki gelişimine, isimlendirmesine, kullanılan 

malzemelere, tarih içerisindeki seyrine yer verilmiştir. Kitapta Anadolu’daki 

halı ve düz dokuma yaygılar ile Asya’da yaşayan Türk Devletleri’nin halı ve 

düz dokumalar arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur.  

Çalışmada Uşak Halıları’na da yer verilmiştir. Uşak Halıları’nın renk, teknik, 

desen, kompozisyon, motif ve tarihi gelişimi hakkında bilgiler verilmektedir. 

Bakırcı, Naci (1997). Mevlana Müzesi Halı Kumaş Seksiyonunda 

Sergilenen Türk Halıları. Arış, 1, 120–133. Makalesinde 16.yy ait iki göbekli 

Uşak halısının fotoğrafına yer vermiştir. Bakırcı makalesinde, Uşak 

Halıları’nın boyutlarına, hangi yüzyıla ait olduklarına, envanter numaralarına 

ve halıların müzeye nereden getirildiği hakkında bilgi vermiştir. 

Samuk, Gonca (1984). Uşak Halıları’nın Dünü ve Bugünü. Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, 32, 107–133. Makalesinde, batılı ressamların 

eserlerinde ilk kez görülen erken tarihli bir Madalyonlu Uşak Halısı’na 

değinmiş ve bu halıyı 1670 olarak tarihlendirmiştir. Halıların nerelerde, kimler 
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için dokunduğuna, hangi ülkelerin sipariş verdiğine değinen yazar detaylı bir 

şekilde motif ve kompozisyon özelliklerini anlatmıştır. Genel ölçüsünden, 

malzemelerinden, renklerinden ve kalitelerinden bahseden yazar kullanılan 

motiflerin simgesel anlamına da makalesinde yer vermiştir. 

Yetkin, Şerare (1991). Türk Halı Sanatı (2. Baskı). İstanbul: İş Bankası 

Yayınları. Bu kaynakta yazar, Türk halı sanatının Anadolu’daki gelişmesini 13. 

yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kronolojik bir sıra takip ederek aktarmıştır. Bu sıra 

içerisinde, Uşak Halıları’nı da ele almış ve Konya Etnografya Müze’sindeki 

beyaz zeminli iki Uşak halısına kitabında yer vermiştir. Yetkin, Uşak 

halılarının genel özelliklerini tespit etmeye çalışmıştır. Ayrıca kullanılan bazı 

motifleri tanımlamaya çalışmış motiflerin dizilişi, kompozisyon düzeni 

hakkında bilgi vermiştir. Halıların genel formu ve renklerini de belirtmiştir. 

Büyüktaş, Şengül (2002) Ayrıntı Madalyonlu Uşak Halılarında 

Kompozisyon Özellikleri, Yüksek Lisans tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi. Yazar çalışmada 16.-18. yüzyıllar arasındaki madalyonlu 

Uşak halılarını değerlendirmiştir. Batılı ressamların tablolarında da görülen, 

Madalyonlu Uşak halılarına değinen yazar, çalışmada madalyonlu Uşak 

halılarının kompozisyon ve motif özelliklerini incelemiş ve bu kapsamda Türk 

ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan 15 Madalyonlu Uşak Halısı üzerinde 

çalışma yapmıştır. Bu 15 madalyonlu Uşak halısının genel ve detay fotoğrafları 

çekilerek kataloglanması yapılmıştır. 15 Uşak halısı içerisinden 4 tanesinin 

sadece plan çizimlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda Türk halı sanatını genel 

olarak değerlendirildiği çalışmada, Uşak halılarının neden Uşak ve çevresinde 

geliştiği üzerinde durulmuştur. 

Aksu, Hatice (1998) Rumi Motifin Kökeni. Doktora tezi. İstanbul: Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Yazar kapsamlı bir araştırma ile rumi 

motifinin tarih içerisindeki seyrine yer vermiştir. Motif hakkındaki farklı 

yorumları karşılaştırmalı olarak değerlendiren yazar, eskiz çizimleri ve 

fotoğraflarla farklı dönemlerdeki rumi motiflerini değerlendirmiştir. 
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Ayrıca Konya Etnografya Müzesi sergi sorumlusu Gülseren 

KARAKAP ile depo görevlisi Lütfi ÖNER’in şifahen verdiği bilgilerden 

yararlanılmıştır. 

Uşak halılarını konu alan çalışmalar bize göstermiştir ki, yapılan bu 

çalışmalarda, Uşak halılarının teknik özellikleri, kullanılan malzemesi, 

renkleri, kalitesi ve motifleri üzerinde durulmuştur. Bizim yaptığımız 

araştırmada halıların bu özellikleri üzerinde fazlaca yer verilmiştir. Bunlara ek 

olarak halıların kompozisyon-şema düzeni, motiflerin tezyinattaki isimleriyle 

adlandırılması ve motiflerin tezyinattaki kurallar çerçevesinde eskiz çizimleri 

yapılmıştır. 
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2. KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

“Müzeler geçmiş dönemlerin belge niteliğindeki taşınır kültür ve sanat 

eserlerini araştıran, derleyen, koruyan, bu eserlerden koleksiyonlar meydana 

getirerek depolayan, sergileyen resmi veya özel bilim ve sanat kuruluşlarıdır” 
(Önder, 1998:185). 

“Avrupa'da 16.yy.dan itibaren modern anlamda müzeler kurulmuştur. 

Türkiye'de ise ilk müze, 19.yy. ortalarına doğru kurulmuştur. 1846 yılında 

Tophane-i Amire Müşiri Ahmed Fethi Paşa, eski silahları toplayarak 

İstanbul'da Aya İrini Kilisesi'nde Mecmua-i Asar-ı Atika adıyla ilk müzeyi 

kurmuştur” (Bakırcı, 2000:185). 

“Konya'da ilk müze günümüzde Karma Orta Okulu olarak kullanılan 

binanın, batı yününde bulunan, tek katlı bina da 1901 yılında Müze-i Hümayun 

şubesi olarak açılmıştır. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından 

sonra Konya Mevlana Dergâhı müze haline dönüştürülmüştür (Bakırcı, 2000:185). 

Daha sonraki yıllarda açılan müzelerle, Mevlana Müzesi, Karatay Müzesi, İnce 

Minare Müzesi, Sırçalı Mezar Anıtlar Müzesi, Koyunoğlu Müzesi, Konya 

Arkeoloji Müzesi, Akşehir Arkeoloji Müzesi, Akşehir Atatürk müzesi, Çini 

Eserler Müzesi, Mezar Anıtları Müzesi, Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, 

Etnografya Müzesi, Akşehir Müzesi, Ereğli Müzesi, Atatürk Müzesi ile 

Konya’daki müze sayısı 15'e ulaşmıştır. 

Araştırmamyı yaptığımızı Etnografya müze binası, Konya’nın Meram 

ilçesinde, Akbaş Mahallesi’nde yer almaktadır. Etnografya Müzesi bodrumla 

birlikte üç kattan oluşmaktadır. Bodrumda halı seksiyonu yer almaktadır. Giriş 

kısmında etnografik eserlerin bulunduğu teşhir salonu ve Dr. Mehmet Önder 

Konferans Salonu yer alır. İkinci katta ise depolar, kütüphane ve idari hizmet 

büroları yer almaktadır. 

Etnografya Müzesi 1975 yılında hizmete açılmıştır. Müze teşhir 

salonunda Refet YARDIMCI' nın kadın kıyafetleri, değişik işlemeli örtü ve 

peşkirlerden oluşan etnografik eser koleksiyonu ile Kenan ÖZBEL' in iğne 
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oyası, kese, Türk kumaş örnekleri ile satın alma ve hediye yolu ile müzeye 

kazandırılan Konya ve çevresine ait geleneksel Türk El Sanatları ürünleri 

sergilenmektedir. 

Kadın giysilerinden kadife, saten, atlas gibi kumaşların üzerine sim-

sırma, kordon tutturma ve değişik kasnak işleme tekniklerinde bindallı, elbise, 

şalvar-işlik-cepken, yelek ve kaftanlar mevcut. Kadın süs eşyalarından ise 

gümüş malzemeden kemer tokaları, askı, bilezik ve küpeler, tepeliklere 

rastlamak mümkün. Örme ve kumaş para, saat, mühür keseleri, yün çorap ve 

eldivenler, kadife, keten, atlas, saten cinsi kumaşlar üzerine kasnak işleme 

tekniklerinden Türk işi, sim sırma, hesap işi, Çin iğnesi, tel kırma, sarma gibi 

tekniklerde bohça, peşkir, uçkur, yastık ve yatak takımları yer almaktadır. 

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait değişik boyutlarda madeni anahtar ve 

kilit örnekleri, mutfak kaplarından bakır ve pirinç malzemelerden dövme 

tekniğinde yapılmış kazanlar, tencereler, tas, sini, lenger, ibrik ve şifa tasları, 

cam ve porselen kaplar müzenin ilgi gören eserlerindendir. Aynı zamanda 

gümüş ve pirinçten şamdanlar, buhurdanlar; ahşap ve madeni malzemelerden 

değirmenler, kahve tavaları, dibekler, kahve kutuları, fincan ve fincan 

zarflarından oluşan kahve takımları sergilenmektedir. 

Koka, kehribar, akik, oltu taşı, sedef, fildişi gibi malzemelerden yapılmış 

zengin tespih koleksiyonu; tütün içiminde kullanılan ağızlıklar, lüleler, 

tabakalar ve tütün keseleri teşhir edilmektedir. 

Osmanlı dönemi hat sanatı örnekleri, Kur'ân-ı Kerîm ve diğer 

elyazmaları, hat sanatında kullanılan malzemelerden; mühreler, divitler, kâğıt, 

makaslar, kalemtıraş ve maktalar vardır. Koleksiyonda yazı çekmeceleri, sedef 

kakmalı rahleler, konsol ve aynalar da bulunmaktadır. 

Osmanlı ateşli silahlarından çakmaklı ve kapsüllü tabanca ve tüfekler, 

barutluklar, ateşsiz silahlardan kılıç, kama, hançer, yay, ok, sadak örneklerine 

yer verilmektedir. 
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Teşhir salonunun alt katında bulunan halı bölümünde özellikle Selçuklu 

dönemine ait nadir halı parçaları ile Osmanlı ve Cumhuriyet devrine ait, Konya 

bölgesi başta olmak üzere, Anadolu'nun değişik halı merkezlerinde dokunmuş 

örnekler yer almaktadır. Müze arşivinde yer alan halıların getirtildiği camiler 

arasında Anadolu'nun en eski ahşap direkli camilerinden Beyşehir Eşrefoğlu 

Camii, Konya Alaaddin Camii, Selimiye Camii ve Konya Mevlana 

Dergâhı sayılabilir. Bunlardan Konya Alaaddin Camii’nde bulunan en eski ve 

karakteristik Selçuklu halılarının eşi ve benzeri yoktur. 

Diğer halı merkezlerinden; Konya Bölgesinden Karapınar, Sille, Lâdik, 

Giçimuhsine, Kavak, Karaman, Derbent halıları ile Uşak, Kula, Gördes, Mucur 

gibi önemli halı merkezlerinin örnekleri sergilenmektedir.1 

 

3. UŞAK HALILARININ TARİHİ GELİŞİMİ 

Türk halı sanatı yüzyıllar boyunca gelenekten beslenerek ve yeni olanı 

yorumlayarak varlığını devam ettirmiştir. Anadolu halk dokumacılığında, Orta 

Asya’daki motif geleneğinin devam ettirildiği görülürken, sarayın verdiği 

destekle dokunan halılarda, bu geleneğin dışına çıkılarak farklı arayışlar 

içerisine girildiği görülür. Osmanlı döneminde kitap sanatlarının icra edildiği 

atölyelere nakkaşhane adı verilmiştir. Nakkaşhane adı verilen bu atölyelerin 

14. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürse de tam olarak ne zaman kurulduğu 

bilinmemektedir. “Buna rağmen XIX. yüzyıl başlarında önemini tamamen 

kaybeden nakkaş sınıfı, 1826 tarihli bir nizamnamede hizmetleri olmadığından 

on ocak arasında sayılmaktadır” (Uzunçarşılı, 1988: 484). Aynı zamanda mevcut 

kaynaklar nakkaşhanenin yeri hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Osmanlı 

sınırları içerisinde yapılacak olan eserin süslemeleri, nakkaşhanede, istenilen 

sanat dalına göre, nakkaşlarca çizilir ve o sanat dalının ustaları tarafından tatbik 

edilirdi. Böylelikle nakkaşhane, ortak bir sanat anlayışının oluşmasında önemli 

                                                             

1 Konya Etnografya Müzesi uzmanı Gülseren Karakap’ın 14.04.2011 tarihinde şifahen verdiği 
bilgilere göre. 
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bir rol oynamıştır. Nakkaşlık geleneği ise, Osmanlılar’da önce Amasya ve 

Bursa’da başlamış, ardından Edirne Sarayı’nda gelişmiştir. 

Nakkaşlar Osmanlı sarayı için çalışan sanatçılar ve zanaatkârlar teşkilatı 

olan ehl-i hiref içinde önemli bir bölümü oluşturuyorlardı. Yapılan araştırmalar 

bu topluluğun (Ehl-i Hiref), II. Beyazid (1481–1512) devrinde başladığını 

ortaya koymaktadır. “Kanuni Sultan Süleyman döneminde, bu örgüt 

bünyesinde yaklaşık kırk bölüğün bulunduğu maaş defterlerinden 

anlaşılmaktadır. Bu bölükler arasında; Kâtipler, mücellidler, nakkaşlar, 

zergerler (kuyumcu), yine kuyum işleriyle uğraşan hakkâk ve zernişancılar, 

altın iplikle işleme yapan zerduzlar, ibrişim-ipek iplikle kılıç, bıçak ve benzeri 

eşya için dokuma askı (kolon) ya da çeşitli kuşak, kese gibi eserler üreten 

kazazlar, çeşitli başlıklar yapan külahdüzen bölüğü, kürkçüler, ayakkabı, terlik, 

çizme yapan muzedüzan bölüğü, kılıç, kalkan, topuz, kılıç kını, bıçak, ok, yay 

yapan bölükler, top, tüfek ve çeşitli demir işçiliği yapan bölükler her türlü 

maden işi yapan kazgancılar, altın ya da gümüşle maden veya başka bir madde 

üzerine belli bir teknikte bezeme yapan küftgerler, çilingirler, makascılar, 

eldiven yapımcıları, çamaşır diken ya da çamaşırlık kumaşı dokuyan 

cameşuyan bölüğü, aba, kadife, kemha ve nakışlı kemha dokuyan bölükler, halı 

dokuyan kaliçebafan, çini yapımcıları olan kaşigeran bölüğü, neccarlar 

(marangoz), fildişi ve balık dişinden çeşitli sanat eserleri üreten kündekarlar ve 

çeşitli müzik aleti yapan saztraşan bölükleri bulunuyordu. Ayrıca, Sarayın 

profesyonel güreşçileri ve cerrahlar da, ehli hiref örgütü içinde yer alıyorlardı” 

(Çağman, 1988: 11–12). Bu örgüt bünyesinde herkes gibi nakkaşlar da 

hazinedarbaşının emrindeydiler ve yeteneklerine, atölyedeki kıdemlerine göre 

yevmiye üzerinden üç ayda bir maaş alırlardı. Nakkaşlar bölüğünün başında 

sernakkaş veya serbölük ismiyle anılan nakkaşbaşı bulunurdu. XVI. yüzyılın 

sonlarına doğru nakkaş sayısının artmasıyla nakkaş bölüğünde kethüda, 

serbölük, seroda-i evvel ve seroda-i sani gibi yeni idari görevler oluşmuştur. 

XVII. yüzyılda sanatçı sayısının azalmasıyla birlikte nakkaşlar bölüğü 

zayıflamaya başlamıştır. XVIII. yüzyılda sadece sernakkaşlık görevinin devam 

ettiği maaş defterlerindeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. “İstanbulun fethinden 
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sonra yetişen nakkaşlar arasında Fatih Sultan Mehmed’in resimlerini yapan 

Sinan Bey ile Bursalı Şiblizade Ahmed ve Şehname-i Melik Ümmi’ yi 

minyatürlerle süsleyen Abdullah Nakkaş’ın adları zikredilebilir. Yavuz Sultan 

Selim’in İran ve Mısır seferi dönüşünde farklı gelenek ve üslupta nakkaşlar 

getirmiştir. Bunlar arasında Şahkulu, Melek Ahmed, Hasan b. Mehmed, Hasan 

b. Abdülcelil gibi büyük ustaların yer aldığı 29 nakkaş ve 12 öğrenci kayıtlar 

geçmiştir” (İslam Ansiklopedisi, 1998: 327). XVI. yüzyılda Kanuni Sultan 

Süleyman’ın tahta çıkmasıyla birlikte nakkaşların başına, Tebriz’den gelme 

yetenekli sanatçı Şah Kulu geçirilmiş ve ölümü olan 1556 ya kadar nakkaşbaşı 

olarak görev yapmıştır. Şah Kulu’ nun ölümünden sonra, öğrencisi Kara Memi 

ser nakkaş olmuştur. Sernakkaşlar denetimindeki nakkaşlar, yazma eserlerin 

bezenmesi (müzehhiplik), resimlenmesi (musavvirlik), metinleri sınırlayan 

cetvellerin çekilmesi (cetvelkeşlik) ve boyaların hazırlanması (renkzenlik) gibi 

kitap sanatlarıyla ilgili işlerin dışında; kalem işi ya da çini desenleri gibi 

mimari süslemelerin tasarlanması; ahşap ve mukavvadan yapılan küçük 

sandıkların bezenmesi; çadır, otağ, halı ve kumaş gibi dokumalarda kullanılan 

desenlerin hazırlanmasından da sorumluydular. Aynı zamanda Osmanlıların 

eline hediye veya ganimet gibi çeşitli yollarla geçen ve zaman içerisinde 

yıpranan yazma eserleri onarmak ya da eksik bırakılmış yazmaları 

tamamlamak da nakkaşların görevleri arasındaydı. (Mahir, 2005: 17-23). 

Nakkaşlar ağırlıklı olarak kitap sanatlarıyla uğraşmışlardır. Sultanın kendine 

sunulan kitap bezemelerinden seçtiği desenlerin kaftanları veya taht odasını, 

köşkünü döşeyecek mefruşatta kullanılması istenirdi. Nakkaşlar tarafından o 

sanat dalının kuralları çerçevesinde yeniden çizilen desenler ustalar tarafından 

dokunurdu. Kumaş, çini gibi örneklerde, küçük numunelik örnekler alınır 

beğenilmesi halinde üretimi yapılırdı (Tezcan, 2002: 92).  

Osmanlı Devleti’nde sınırların sürekli genişlemesi, yeni yerlerin 

fethedilmesi nakkaşhaneninde zenginleşmesini, gelişmesini sağlamıştır. 

Osmanlı Devleti, fethettikleri topraklardaki ilim adamları, bilim adamları ve 

sanatkârları savaş ganimeti olarak, bir çoğunuda büyük miktarlarda paralar 

ödeyerek İstanbula getirmişlerdir. Özellikle Yavuz Sultan Selim 1514’te Tebriz 
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seferinden dönüşte birçok sanatkârı beraberinde getirmiştir. Getirilen 

sanatkârlar için nakkaşhanede ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Bu sanatkârlar 

ayrı bir üslubu ve kompozisyon anlayışını beraberinde getirmişlerdir. Türk 

sanatkârlar bu sanatkârlardan öğrendiklerini, Türk Sanatı’na göre uyarlamışlar 

ve öyle kullanmışlardır. Bu yenilikler arasında ‘saz yolu’ motifi ve ‘madalyon’ 

formu en belirgin yeniliklerdir.  

Türk Halı Sanatı’nda, 16.-19. yüzyıllar arasında sarayın verdiği destekle 

nakkaşlar tarafından hazırlanan desenlerin dokutulduğu iki farklı halı grubu 

karşımıza çıkmaktadır. Uşak Halıları ve Saray Halıları olarak literatüre geçen 

“halılarda görülen desenler, o devrin görgülü, kültürlü, entelektüel çevrelerinde 

moda haline gelmiştir. Aynı zamanda halılar, yabancı ülkelerden (örneğin Çin, 

İran, Hindistan ve daha sonraları Avrupa, özellikle Fransa’dan) gelen etkilere 

açık, uluslararası bir zevk anlayışına uygundur” (Zipper, 1977: 13). Bu halı 

grupları kullanılan malzeme, renk, zengin motif ve tasarım anlayışıyla Anadolu 

halılarından da ayrılırlar. Buna rağmen Anadolu halıları ve Sarayın 

dokutturduğu halılar, “karşılıklı olarak birbirini etkilemekten de geri 

kalmamıştır. Şehirlerde dokunan ince desenli halılar, kırsal bölgelerdeki 

göçebe yörüklerin ve köylülerin halılarına değişik biçimler, örnekler getirdiği 

gibi, şehir ürünü saray halılarında da Türk halk sanatının izlerine rastlamak 

mümkündür” (Zipper, 1977: 11). 

Konumuzu teşkil eden Uşak halılarında geometrik motifler ve figürlerin 

yerini bitkisel motifler ve bilhassa bu grup halılar için karakteristik olan 

madalyonlar (göbek) almıştır. “Göbek şekli Türk halılarında ilk defa 16. 

yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar 15. yüzyıla ait bir örnek 

bulunamamıştır” (Samuk, 1984: 125). 

İran halılarında çok başarılı örnekler vermiş ve esas motif olarak 

kullanılmış olan Madalyon (göbek) fikrinin kitap süsleme sanatından halı 

sanatına geçmiş olduğunu kabul ettirecek örnekler mevcuttur (Samuk, 1984: 125). 

“15. yüzyıl İran minyatürlerindeki halı tasvirlerinde, halılarda göbeklerin 

kullanılmış olduğunu görebiliyoruz. İlk göbekler özellikle Türkmen 
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minyatürlerindeki halılarda görülmektedir. Ancak orijinal halı örnekleri 

bulunamamıştır” (Yetkin, 1991: 87). Bununla beraber 16. yüzyıldan itibaren göbek 

şeması İran halılarının esas örneği olmuştur. Halının tam ortası iri bir 

madalyonla belirtilmiş, köşeler kenar sularıyla kesilmiş çeyrek madalyonlarla 

değerlendirilmiştir. “Bu düzen özellikle Tebriz, Keşan ve İsfahan halılarının 

esas şemasıdır. Madalyonların içi ve halının zemini bitkisel süslemeler ve 

insan, hayvan figürlü kompozisyonlarla doldurulmuştur” (Yetkin, 1991: 87).  Bu 

motifler ise aynı devir minyatürlerinde görülür. Halılara örnek teşkil eden 

desenleri de hazırlayanlar minyatürleri yapan sanatkârlardı. “İran Halılarındaki 

örnekler minyatür sanatına göre şekillenmiştir. Türk Halı Sanatı’nda ise 

desenler nakkaşlar tarafından özel olarak halı teknik ve kurallarına göre 

hazırlanmıştır. Bu nedenle gelişimi sürekli olmuştur” (Samuk, 1984: 125).  

Uşak halıları, Madalyonlu (Göbekli) ve Yıldızlı olmak üzere iki esas 

gruba ayrılır. Bunun yanı sıra Beyaz Zeminli Uşak (kuşlu, benekli ve 

çintemanili) halıları bir diğer grubu oluşturmaktadır. 

 

3.1 MADALYONLU (GÖBEKLİ) UŞAK HALILARI 

14.-15. yüzyıllarda iki farklı halı grubu karşımıza çıkmaktadır. Bu 

grupların ilkini hayvan figürlü halılar oluşturmaktadır. Diğer halı grubunda ise, 

zemin kare veya dikdörtgenlere bölünmüş, bunların içlerine de geometrik 

motifler ve kuvvetle geometrikleştirilmiş bitkisel motifler yerleştirilmiştir. İlk 

Osmanlı Halıları veya Erken Devir Osmanlı Halıları olan ve dört tip içerisinde 

incelenen bu halılar Avrupalı ressamların tablolarında sıkça yer almıştır. 

Alman ressam Hans Holbein’in tablolarında bu gruptan bazı halıları 

görmekteyiz. Bu yüzdendir ki kaynaklara “Holbein Halıları” olarak geçmiştir. 

Bu gurup halılar I.tip Holbein, II. tip Holbein, III. tip Holbein ve IV. tip 

Holbein halıları olarak adlandırılmıştır. Ayrıca II. tip Holbein halılarına Lotto 

Halıları da denilmektedir. Bu isimle anılmasının nedeni, bu tip halıların 
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ressam Lorenzo Lotto’nun resimlerinde karşımıza çıkmasıdır (Bayraktaroğlu, 

1997: 86).  

Kenarları düğümlü sekizgenler ile rumi ve tepeliklerden meydana gelen 

baklavaların verev eksenler üzerinde alternatif sıralanmasından oluşan I. tip 

halılar ile konturların kaybolduğu ve bitkisel motiflerin ağırlık kazandığı II. tip 

halıların (Fotoğraf No: 1) Uşak ve çevresinde dokunduğu, Uşak halılarına 

benzerliğinden anlaşılmaktadır (Bayraktaroğlu, 1997: 86). 

 

Fotoğraf No 1: 15. yüzyıl halısı (II. Tip Holbein –Lotto- halısı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Roberts, 1975: 32 
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Madalyonlu Uşak halıları, Uşak ve çevresinde dokunduğu için Uşak 

Halıları adıyla tanınmaktadır. Bu halılarda, Anadolu-Türk halı sanatı tarihinde, 

ilk kez madalyon (göbek) kullanılmıştır (Deniz, 2000: 34). Zengin renk ve 

motifleriyle dikkat çeken Uşak halıları, Saray halılarının aksine, Türk düğüm 

tekniği ile dokunmuştur. Saray halıları, 16. yüzyıl sonlarına doğru 

görülmektedir. Bu halılar, sarayın desteği ile dokutulmasına rağmen; kullanılan 

malzeme, teknik, renk, kompozisyon düzeni ve motifler açısından Uşak halıları 

ve Anadolu Türk halıcılığından ayrılmaktadır. “Herhangi bir gelişmeye 

bağlanmadan birden meydana çıkan halılarda saz denilen hançer yapraklar, 

palmet ve madalyonlar tamamıyla natüralist lale, sümbül, karanfil ve nar 

çiçekler ile birleştirilerek yepyeni bir üslup yaratılmıştır” (Aslanapa, 2005: 201).  

Göbekli Uşak halılarında ise, göbek formu bir geleneğin sonucunda ortaya 

çıkmamış, nakkaşlarca çizilen desenlerle, ısmarlama yoluyla dokutturulmuştur. 

Saray siparişlerden vazgeçince varlığı sona ermiştir. Bu halılar 16. yüzyıl 

başlarında ortaya çıkmış ve aynı yüzyılın ortalarında gelişimini tamamlamıştır. 

(Deniz, 2000: 34). 18. yüzyılın ortalarına kadar da, aynı karakterde ki halılar 

dokunmaya devam edilmiştir. 

Madalyonlu (göbekli) Uşak Halıları’nda değişen sıralar üzerinde yer 

almış, iki farklı formda göbek vardır. Orta eksende daire formunda yer alan 

göbek, uzun kenar sularının kestiği eksende yıldızvaridir. Zeminde ard arda 

sıralanan göbekler sonsuzluğu işaret eden kompozisyon düzeni ile, İran 

halılarının sınırları belli ve kapalı kompozisyonundan farklıdır. Her göbek alt 

ve üst uçlarından çıkan kapalı bir pafta veya salbek şekli ile uzatılmıştır 

(Aslanapa, 2005: 161). Bu düzen, kompozisyon düzeninin gelişimi süresince, aynı 

kalmıştır. Ancak göbeklerin şeklinde bazı değişmeler olmuş, bazen ovalleşmiş, 

bazen uzamış, bazen de daire formunu almıştır. Zeminin ebadı değişse bile 

göbeklerin sıralanışı değişmemiştir. Bu halılardan bol sayıda kalmış olup, 18. 

yüzyıl ortalarına kadar gelişimini sürdürmüştür (Samuk, 1984: 126). En iyi 

cinsleri, sarı çiçeklerle doldurulmuş lacivert zemin üzerine koyu kırmızı ve 

mavi göbekli olanlarıdır. Kırmızı zeminliler daha zengindir ve madalyonları 

hep lacivert olur. Umumiyetle yünden yapılmış, bazen çözgüsünde pamuk 
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kullanılmıştır. Kırmızı, lacivert ve parlak sarı hâkim renkler olup, ikinci 

derecede yeşil, mavi renkler ile konturlarda siyah kullanılmış, üç asıl, iki 

yardımcı renkle zengin kompozisyonlar meydana gelmiştir (Aslanapa, 2005: 161). 

Halıların kompozisyonlarında, 16. yüzyılın kıvrık dalları, bahar çiçekli dalları, 

rumileri, hatai, penç ve gonca gül motifleriyle, lale, karanfil, sümbül gibi 

gerçekçi çiçekler, iri hançer yapraklar, bulut motifleri işlenmiştir (Deniz, 2000: 

31). 

“17.  yüzyılda madalyonlu (göbek) halıların değişik tipleri de ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri sekiz dilimli madalyonların değişik eksenlerle 

sıralanmasından meydana gelen sonsuz örnek prensibini kuvvetle 

belirtmektedir” (Aslanapa, 2005: 165). İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, 

İstanbul Halı Müzesi, İstanbul Vakıflar Halı Müzesi ve Konya Mevlana 

Müzesi'nde parça halinde ve tam olarak birçok madalyonlu Uşak halısının çok 

değişik örnekleri vardır. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde teşhir edilmekte 

olan bir halı, koyu mavi zemin üzerine, çintemani motifleri ile dolgulanmış 

olup, madalyon sistemi ile çok etkileyici bir görünüme sahiptir. Yine aynı 

müzedeki bir madalyonlu halıda üzüm salkımlı değişik bir bordur görülür. Bir 

diğerinde ise, lale, sümbül karanfil gibi natüralist görünümlü çiçeklerle süslü 

geniş bir bordür vardır. Madalyonlar ve zemindeki çiçekler koyu mavidir. 

Hamburg Museum für Kunst und Gevverbe'de bulunan mavi zeminli 

madalyonlu bir Uşak halısı bilhassa bordüründeki örgülü kufi yazı ile eski bir 

bordur tezyinatını 16. yüzyılda da yaşattığı için önemlidir (Yetkin, 1991: 89–90). 

Bunun yanı sıra, zemindeki göbek içerisinde, rumi ve tepeliklerin oluşturduğu 

kapalı alanlar Lotto halısı olarak bilinen 15.yy halısındaki sekizgeni teşkil eden 

tepelik ve Rumiler benzerlik gösterirler (Samuk, 1984: 126). Bu iki durum Türk 

halı sanatındaki motif ve tipler arasındaki devamlılığı göstermesi açısından 

oldukça önemlidir. 

18. yüzyıl Madalyonlu Uşak Halıları’nda, madalyonlar küçülür ve 

sayıları azalır. Halı köşelerinde, ortadaki madalyonun simetriği yarım 

madalyonlar işlenir. Madalyonların içerisi bitkisel desenlerle süslenir. Halı 

yüzeyinde boş kalan yerler süslemesiz bırakılır (Deniz,  2000: 10). 
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3.2. YILDIZLI UŞAK HALILARI 

Zengin bir halı grubu olan Uşak halılarının önemli bir kısmını, Yıldızlı 

Uşak halıları oluşturmaktadır. Sayıca Madalyonlu Uşak halılarından az olan 

Yıldızlı Uşak halıları 17. yüzyıl sonlarına kadar varlığını sürdürmüştür. Yıldızlı 

Uşak halılarının en erken tarihli ilk örneğini, Paris Bordone’nin Venedik’te 

Accademia di Belle Arti’deki 1533 tarihli bir tabloda görmekteyiz (Aslanapa, 

2005: 171).  Madalyonlu Uşak halılarından önce mi, yoksa sonramı geliştiği 

bilinmemektedir. Bu halılarda kullanılan yıldız formundaki göbekler, halının 

orta noktasını belli etmeden bir sonsuzluk oluşturacak şekilde halı yüzeyine 

yerleştirilmişlerdir. Orta boy halılar grubunda değerlendirebileceğimiz bu 

örneklerin uzunlukları 4 metreyi geçmez. Bu halılar 8 kollu, yıldız şekilli 

küçük bir göbek ve bu göbeğin altında ve üzerinde bulunan, kaydırılmış 

eksenler halindeki, yıldıza benzeyen, eşkenar dörtgen motifleriyle 

karakteristiktir. Yıldız ve eşkenar dörtgenler arasında kalan bölümler dal ve 

yapraklı bitki desenleriyle süslüdür. Kenar bezemesi ve kullanılan motifler 

madalyonlu halılardaki bezemelerle benzerlik gösterir. Renklerinde kırmızı, 

mavi, kahverengi ve sarı tonlar hakimdir. Zemini genellikle kırmızı, yıldız 

formundaki göbekler ise laciverttir (Deniz, 2000: 37)  (Fotoğraf No 2). 

 

3.3. BEYAZ ZEMİNLİ (Kuşlu, Çintemanili, Benekli) UŞAK 

HALILARI 

Bir diğer grubu oluşturan Beyaz Zeminli Halılar’ın ilk örnekleri XVI. 

yüzyılda görmekteyiz (Samuk, 1984:130). Bu halılar Uşak Halılarına benzer 

yönlerinden dolayı Uşak Halıları olarak anılmaktadır. Bu halıların en belirgin 

özelliği beyaz veya beyaza yakın krem renkteki zeminleridir. Ancak, içlerinde 

kırmızı ve mor renkli olan halılarda vardır. Diğer bir ayırıcı özelliği, Uşak 

Halıları için karakteristik hale gelmiş bulut motifli kenar bezemeleridir. 

Beyaz Zeminli Halılar içerisinde, Kuşlu Halı olarak isimlendirilen halı 

grubu önemli bir yer teşkil eder. Kuşlu halının ilk örneklerine yine Avrupalı 
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ressamların tablolarında rastlamaktayız. XVI. Yüzyılın sonundaki tablolarda bu 

örnekler karşımıza çıkmaktadır. Bu durum halının, XVI. Yüzyılın ilk yarısında 

dokunmuş olabileceğini göstermektedir (Roberts, 1975; 31). Aslında bitkisel 

karakterli motiflerin aynı eksen üzerinde tekrarlanmasıyla oluşan bu halılar, 

stilize edilen yaprak motiflerinin kuşa benzemesinden dolayı ‘Kuşlu Halı’ 

olarak isimlendirilmiştir. Halı zemini bu motifin aynı eksen üzerinde 

tekrarlarıyla oluşturulmuştur. Kenar sularının rastgele kestiği motifler, kenar 

suyunun altında kalıyor izlenimi oluşturmaktadır. Bu durum Madalyonlu 

(Göbekli) Uşak halılarında olduğu gibi bir sonsuzluk izlenimi uyandırmaktadır. 

 

Fotoğraf No 2: Yıldızlı Uşak Halısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kültür Bakanlığı Yayınları, Türk El Dokuması Halılar, Katalog 2:198 
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Bir diğer Beyaz Zeminli Uşak Halısı ise, benekli diye tabir edilen ama 

aslında çintemani motifindeki yuvarlakların halı zeminini kaplayacak şekilde 

sıralanmasından oluşur. Bu gruptaki halıların zeminlerinde farklılıklarda 

görülür. Sadece beyaz zemin tercih edilmemiş, beyazın yanı sıra, parlak mavi, 

kırmızı ve sarı renkli zeminler üzerine de bu motifler uygulanmıştır. Bu 

guruptaki halıların kenar sularında yine bulut motifi en sık görülen motiftir. 

Dalgalı çizgilerinden dolayı bulut ve şimşeğe benzetilen bu motif aslında 

kaplan ve leoparın beneklerini simgelemektedir. Bu düşünce motifin Türk 

Sanatındaki uygulanışına daha uygun görünmektedir. Osmanlı hükümdarları, 

güç, kudret sembolü olarak bu motifin kullanıldığı desenli kumaşlardan 

kaftanlar giymişledir (Yetkin, 1991: 108). Konya Etnografya Müzesinde Benekli 

Uşak Halılarının en güzel örnekleri mevcuttur. Sadece beneklerin sıralandığı 

örneklerin yanı sıra dalgalı çizgilerin baklavalar oluşturduğu ve bu baklavaların 

üç küçük yuvarlakla dolgulandırıldığı örneklerde vardır. 

Uşak Halıları batılı ressamlar ve Osmanlı’daki minyatür sanatçıları 

tarafından defalarca resmedilmiştir. (Fotoğraf No: 3–4–5–6–7–8) Bu durum 

halıların tarihlendirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Bu resimlerden yola 

çıkarak Kuşlu Uşak Halısının, şimdiye kadar bilinen, en erken tarihli olarak 

resmedilen örneği 1557 olarak tarihlendirilmektedir. 

XVI. yüzyıldaki görkemini uzun yıllar devam ettiren Uşak Halıları, 

XVIII. yüzyıldaki gerilemeye rağmen varlığını XIX. yüzyıl sonlarına kadar 

sürdürmüştür. 
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Fotoğraf No 3: Paris, Louvre Müzesi’nde bulunan 1650 tarihli Mathien La Nain 

adlı tablodaki Uşak halısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kültür Bakanlığı Yayınları, Türk El Dokuması Halılar, Katalog 2:198. 

 

Fotoğraf No 4: Detay fotoğraf, fotoğraf 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kültür Bakanlığı Yayınları, Türk El Dokuması Halılar, Katalog 2:198 
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Fotoğraf No 5: Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan Şahname-i Sultan Mehmed 

III. Adlı eserde yer alan 17. yüzyıl tarihli minyatür. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Tanındı, 2006: 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraf No 6: Detay fotoğraf, fotoğraf 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Tanındı, 2006: 22. 
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Fotoğraf No 7: İÜK arşivinde bulunan, Seyyid Lokman, Şehinşahname I adlı 
eserde yer alan 1581 tarihli minyatür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Bağcı vd., 2012:126. 
 
  

Fotoğraf No 8: Detay fotoğraf, fotoğraf 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Bağcı vd., 2012:126. 



 

 

26 

4. KATALOG 

 

Örnek No   : 01 

Envanter No   : 780 

Fotoğraf No   : 1-a, 1-b, 1-c, 1-d 

Çizim No   : 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 1-f, 1-g, 1-ğ, 1-h, 1-j, 

1-k, 1-l 

İnceleme Tarihi  : 14.04.2011 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bir kısa kenarı eksiktir. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, lacivert, gri 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 284 x 529 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : 2,5 cm 

Saçak Boyu   : 1,5 cm 

Kalitesi (en x boy)  : 31 x 35 
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Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 

seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, sap çıkması, yaprak, 

köşeli saadet düğümü, hurdelenmiş sencide rumi, hurdelenmiş tepelik, 

ayırma rumi, hurdelenmiş rumi, sarılma rumi, dendanlı rumi ve hurdelenmiş 

ortabağ motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Halının zemininde 

merkezi kaplayacak şekilde bir göbek yerleştirilmiştir. Göbekten kısa kenar 

sularına doğru salbek şeklinde birer küçük pafta yerleştirilmiştir. Orta 

göbekle aynı eksen üzerinde ve orta göbeğin tekrarı şeklinde kısa kenar 

sularının kestiği iki göbek daha yerleştirilmiştir. Böylelikle orta düzlemde 

birisi bütün diğer ikisi parça görünecek şekilde üç göbek bulunmaktadır. 

Dar suyun kestiği göbek küçük bir parça görünecek şeklinde 

yerleştirilmiştir. Diğer kısa suyun olduğu bölüm eksik olduğu için sadece 

salbek görünmektedir (Fotoğraf No: 1-a). 

Ortadaki göbeğin düzlemine paralel şekilde sağda ve soda kaydırılmış 

eksenler üzerine yerleştirilmiş dört yarım göbek vardır. Uzun suların kestiği 

dört göbek yıldız varidir. 

Zemini oluşturan ana göbek daire formuna yakındır (Fotoğraf No 1-b). 

Bu ana göbeğin zemini lacivert renkte olup, lacivert zemin üzerine kırmızı, 

siyah ve sarı renkleriyle konturlenmiş; rumi, sencide rumi, ayırma rumi, 

hurde rumi, tepelik, ortabağ, hatai, penç, goncagül, yaprak ve dallar 

yerleştirilmiştir. Bu motiflerin içleri sarı, kırmızı, mavi, lacivert, beyaz ve 

yeşil ile dolgulandırılmıştır. Ana göbek içerisinde rumiler irice kullanmıştır. 

Rumi ve tepeliklerle paftalar oluşturulmuştur. Oluşan paftaların içi ve boşta 

kalan alanlar bitkisel motiflerle (hatai, penç, goncagül, yaprak) bezenmiştir. 

Daire şeklindeki ana göbeğin etrafını, küçük tepelikler yan yana gelerek 

çevrelemiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi oluşturmaktadır. 
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Ana göbek, esas zemini oluşturan kırmızı zeminden açık mavi kontur ile 

ayrılmıştır (Fotoğraf No: 1-b), (Çizim No 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-l). 

Ana göbekten çıkartılan salbeklerin zemini laciverttir. Lacivert zemin 

üzerine beyaz, sarı, kırmızı yeşil ile konturlanmış rumi, tepelik, goncagül, 

hatai, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Rumi ve tepeliklerle salbek 

içerisinde bir pafta oluşturulmuştur. Salbekler esas zeminden beyaz kontur 

ile ayrılmıştır (Fotoğraf No: 1-b, 1-c), (Çizim No 1-e, 1-l). 

Uzun suların kestiği yıldız şeklindeki göbeklerin zemini yeşildir. Bu 

göbek çok sayıda paftanın yan yana gelmesiyle oluşmaktadır. 1/16 simetri 

olarak hazırlanmış bir göbektir. Uzun sular kestiği için sadece yarısı 

görünmektedir. Yeşil zemin üzerine sarı, kırmızı, siyah renkler ile 

konturlanmış rumi, tepelik, yaprak, hatai, penç ve goncagül motifleri 

yerleştirilmiştir. Motiflerin içerisi sarı, kırmızı, mavi, lacivert ile 

dolgulandırılmıştır. Oluşturulan paftaların içlerinde irice tepelik ve rumi 

motifi kullanılarak, büyük paftalar içerisinde küçük paftalar 

oluşturulmuştur.  Bu oluşturulan küçük paftaların içerisine ve büyük paftada 

boş kalan alanlara bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Uzun suların kestiği 

yıldız şeklindeki yarım göbek, esas zemini oluşturan kırmızı zeminden siyah 

ile ayrılmıştır. Yıldız şeklindeki göbeklerin dördünde de aynı desen, 

kompozisyon, motif ve renk kullanılmıştır  (Çizim No 1-f, 1-l). 

Yıldızvari göbekten çıkartılan salbeklerin zemini laciverttir. Lacivert 

zemin üzerine beyaz, sarı, kırmızı yeşil ile konturlanmış rumi, tepelik, 

goncagül, hatai, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Rumi ve tepeliklerle 

salbek içerisinde bir pafta oluşturulmuştur. Salbekler esas zeminden beyaz 

kontur ile ayrılmıştır  (Çizim No 1-g, 1-l). 

Zeminde, göbekler arasında kalan boşluklara hatai, penç, goncagül ve 

yaprak motifleri serbest helezon şebekesi üzerine yerleştirilmiştir. Buradaki 

kompozisyon düzeni, tezhip ve çini sanatında çift tahrir ismiyle karşımıza 

çıkmaktadır (Fotoğraf 1-c),  (Çizim No 1-l). 
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İnce suyun zemini sarıdır.  Siyah ile konturlanmış hatai ve yaprak 

motifleri tek iplik ara suyu olarak yerleştirilmiştir. Motifler genel olarak 

kırmızı ile dolgulandırılmış bazı motiflerin dilimlerinde mavi dolgu 

kullanılmıştır (Fotoğraf: 1-d)  (Çizim No 1-h). 

Geniş suyun zemini kırmızıdır. Geniş suda, enine düz simetrili 

kenarsuyu kullanılmıştır. Siyah konturla hatayi, gonca gül, yaprak, rumi ve 

sarılma rumi kullanılmıştır. Motifler siyah, sarı, kırmızı, mavi ve yeşil ile 

dolgulandırılmıştır (Fotoğraf: 1-d),  (Çizim No 1-h). 

Dıştaki ince suyun zemini mavidir. Mavi zemin üzerine siyah konturle 

yaprak ve hatai motifi kullanılmıştır. Motiflerin içi kırmızı ile 

dolgulandırılmıştır. Hataiden sağa ve sola simetrik olarak yaprak motifi 

çıkartılmıştır. Bu kompozisyon bir ters bir düz gelecek şekilde sıralanmıştır. 

İnce sudan sonra iki sıra şeklinde kırmızı ile etlik kısmı yapılmıştır 

(Fotoğraf: 1-d). 

Sağlam olan kısa suyun olduğu kısım bize halıda kilim örgüsü ve 

saçak hakkında bilgi vermektedir. En az 2,5 cm olduğu anlaşılan kilim 

örgüsü kahverengi olarak dokunmuştur  (Fotoğraf: 1-d). Doğal renginde yün 

saçaklarının olduğu uzantılar mevcuttur. 

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 

dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 

kopmalar vardır. Birbirinden ayrılmaya başlayan parçalar dikilerek birbirine 

tutturulmaya çalışılmıştır. Halı müzede, depo bölümünde muhafaza 

edilmektedir. 
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Fotoğraf No 1-a: Genel görünüş, örnek 1. 

 

            Fotoğraf No 1-b: Detay fotoğraf, daire formundaki göbek, örnek 1. 
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Fotoğraf No 1-c: Detay fotoğraf, zemini kaplayan çift tahrirler ve göbeklerden 

çıkartılan salbekler, örnek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 1-d: Detay fotoğraf, tek iplik arasuyu, enine düz simetrili 

kenarsuyu, yaprak ve hatayiden oluşan kompozisyon düzeni ve kilim örgüsü, 

örnek 1. 
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Çizim No 1–a: Daire formundaki göbeğin plan şeması, örnek 1. 
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Çizim No 1-b: Daire formundaki göbekte bulunan hatai grubu helezonu, örnek 1.
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Çizim No 1-c: Daire formundaki göbekte bulunan rumi grubu helezonu, örnek 1. 
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Çizim No 1-d: Daire formundaki göbeğin kompozisyon düzeni, örnek 1. 
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Çizim No 1-e: Daire formundaki göbekten çıkartılan salbekteki kompozisyon düzeni, 
örnek 1.
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Çizim No 1-f: Zemindeki yıldızvari göbeğin tamamlanmış hali, örnek 1. 
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Çizim No 1-g: Daire formundaki göbekten çıkartılan salbeğin, simetrisi alınarak 
tamamlanmış hali, örnek1. 
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Çizim No 1-ğ: Geniş kenarsuyu ve içteki tek iplik kenarsuyunun plan şeması, örnek1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 1-h: Geniş kenarsuyu ve içteki tek iplik arasuyunun kompozisyon düzeni, 
örnek 1. 
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Çizim No 1-j: Zemindeki kompozisyon düzeninin paftaları ve helezon şebekeleri, 
örnek 1. 
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Çizim No 1-k: Zemindeki kompozisyon düzeninin plan şeması, örnek 1. 
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Çizim No 1-l: Zemindeki kompozisyon düzeni, örnek 1. 
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Örnek No   : 02 

Envanter No   : 1032 

Fotoğraf No   : 2-a, 2-b, 2-c, 2-d, 2-e, 2-f 

Çizim No   : 2-a 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Beyşehir Eşrefoğlu Camii’den getirtilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy  

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, yarısından biraz fazlası kalmış 

Kullanılan Malzeme  : 

atkı ipi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

çözgü ipi   : Doğal renginde yün iplik, 

ilme ipi   : Yün iplik kullanılmış. 

Kullanılan Renkler  : Beyaz, kahverengi, yeşil, mavi, kırmızı, 
mor, lacivert, sarı, turuncu, pembe 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En, Boy   : 169x197 cm 

Hav Yüksekliği  : 3mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en, boy)  : 29x36 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve geometrik motifli bezemeler 
seçilmiştir.  

Kullanılan Motifler  : Dolantı bulut, tepelik, hatai, penç, 
goncagül, yaprak, “S” ler kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  
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Halı, iki dar, bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 2-a). 
Halının zemininde ortayı kaplayacak şekilde bir göbek yerleştirilmiştir. 
Göbekten kısa kenar suyuna doğru salbek şeklinde pafta çıkartılmıştır. Halı 
zemininin mevcut olan kısmında, köşelerde yıldız şeklinde ¼ lik göbekler 
yerleştirilmiş. Bu göbekler kenar suları tarafından kesilmemiştir. Halı mevcut 
parçadan anlaşıldığı kadarıyla ¼ lük simetri şeklinde tasarlanmıştır. Göbeklerin 
arasında kalan kısım kırmızıdır. Bu kırmızı alanda salbeklerden çıkartılmış 
uzun bir dal üzerinde, siyahla konturlanmış penç motifi yer almaktadır 
(Fotoğraf No: 2-e). Yine sağ kısımda ve sol kısımda kırmızı zemin üzerine 
siyah dolgulu iki geometrik formda motif yerleştirilmiş Fotoğraf No: 2-d),  
(Çizim No 2-a).  

Orta zemini oluşturan ana göbek daireden çok kare formundadır (Fotoğraf 
No: 2-b). Bu ana göbeğin zemini lacivert renkte olup, lacivert renk üzerine 
kırmızı, sarı, beyaz ve mavinin farklı tonlarında renklendirilmiş rumi, tepelik, 
penç, yaprak ve hatai tarzında motifler yerleştirilmiştir. Ana göbek, esas zemini 
oluşturan kırmızı zeminden beyaz ve siyah konturla ayrılmıştır. Ana göbekten 
çıkartılan salbek içerisinde, mavi zemin üzerine kırmızı ile tepelik 
yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 2-c ). Tepeliğin ortasındaki boşluk ve kenarlarda 
kalan boşluklar mavi, turuncu ve sarı renkte rumi, penç, hatai ve goncagül 
tarzında motiflerle bezenmiştir.  

Köşelere yerleştirilen yıldız formundaki göbeklerin zeminleri siyahtır 
(Fotoğraf No: 2-e). Pafta içerisinde yine kapalı alanlar oluşturulmuştur. Bu 
alanlar içerisine sarı, yeşil, kırmızı, mavi renklerinden oluşan ve kırmızı ile 
konturlanan penç ve yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Köşelerdeki göbekler 
yine kırmızı zeminden siyah ve beyaz renkli konturla ayrılmıştır.  

İçteki ince suyun zemini turuncudur. İçteki ince suda, tek iplik arasuyu 
kullanılmıştır (Fotoğraf No: 2-f). Pembe, mavi, mor, beyaz renklerinde ve siyah 
konturlu lale ve yaprak motifleri vardır. 

Geniş suyun zeminini mavidir (Fotoğraf No: 2-f). Geniş suda, mavi zemin 
üzerine kırmızı, mor, turuncu, beyaz, yeşil renklerinde bulut, hatai, penç, ve 
yaprak motifleri yer almaktadır. 

Dıştaki ince sudan küçük bir parça kalmıştır (Fotoğraf No: 2-f). Dıştaki 
suyun zeminde ‘S’ ler kullanılmıştır. ‘S’ ler turuncu zemin üzerine mavi ve 
yeşil dolgulu, siyah konturlu olarak uygulanmıştır. 

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında dökülmeler, 
renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler vardır. Birbirinden 
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ayrılmış parçalar dikilerek birbirine tutturulmaya çalışılmıştır. Halı müzede, 
halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 2-a: Genel görünüş, örnek 2 
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Fotoğraf No 2-b: Detay fotoğraf, daire formundaki göbek, örnek 2. 

 

 

Fotoğraf No 2-c: Detay fotoğraf daire formundaki göbekten çıkartılan 
salbek, örnek 2 
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Fotoğraf No 2-d: Zemindeki geometrik formdaki iki motif, örnek 2 

 

 

Fotoğraf No 2-e: Detay fotoğraf, köşelerdeki yıldız formundaki göbek, örnek 2 
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Fotoğraf No 2-f: Detay fotoğraf, dar su ve geniş suyu oluşturan motifler, örnek 2  
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Çizim No 2-a: Halının belli olan pafta, helezon ve motifleri, örnek 2. 
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Örnek No   : 03 

Envanter No   : 782 

Fotoğraf No   : 3-a, 3-b, 3-c, 3-d, 3-e, 3-f 

Çizim No   : 3-a, 3-b, 3-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Lacivert, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 197x148 cm 

Hav Yüksekliği  : 4mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 29 x 32 
      

Seçilen Konu   : Bitkisel, hayvansal ve geometrik karakterli 
motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sencide 
rumi, düz rumi, tepelik, ortabağ ve geometrik motifler kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Halı çok yıpranmış ve parça şeklindedir. Var olan parçayı üç ince su, 
kenar suyu ve zemin oluşturmaktadır (Fotoğraf No 3-a). Zeminde merkezi 
kaplayacak şekilde bir göbek yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 3-b). Bu ana 
göbeğin zemini laciverttir. Lacivert üzerine siyah ve sarı renkleriyle 
konturlenmiş; rumi, sencide rumi, tepelik, ortabağ, hatai, penç, goncagül, 
yaprak ve dallar yerleştirilmiştir. Bu motiflerin içleri sarı, kırmızı, mavi, 
lacivert, beyaz ve yeşil ile renklendirilmiştir. Ana göbek içerisinde rumiler 
irice kullanmıştır. Rumi ve tepeliklerle irice paftalar oluşturulmuştur. Bu 
paftaların zemini yeşildir. Oluşan paftaların içi ve boşta kalan alanlar hatai, 
penç, goncagül ve yaprak motifleriyle bezenmiştir (Fotoğraf No: 3-c, 3-d). 
Ana göbekte saadet düğümü kullanılmıştır.  Daire şeklindeki ana göbeğin 
etrafını, küçük tepelikler yan yana gelerek çevrelemiştir. Bu tepelikleri 
sınırlayan kontur bulut etkisi oluşturmaktadır. Ana göbek, esas zemini 
oluşturan kırmızı zeminden siyah kontur ile ayrılmıştır  (Çizim No 3-c). 

Ana göbeğin düzleminde göbeğe değecek şekilde bir salbek 
yerleştirilmiştir. Bu salbekin yarıdan fazlası yoktur, halı bu kısımdan 
eksiktir. Salbekin zemini siyahtır. Siyah üzerine mavi ve kırmızı ile 
konturlanmış tepelik motifi ve geometrik bir motif seçilebilmektedir. Salbek 
ana zeminden siyah konturla ayrılmıştır. 

Uzun suyun kestiği küçük göbekte, zemin laciverttir (Fotoğraf No: 3-
e). Kenar suyunun kestiği göbeğin yarısını görünmektedir.  Lacivert üzerine 
siyah, kırmızı, mavi konturlü; rumi, tepelik, penç, yaprak motifi 
yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri sarı, kırmızı, mavi ile renklendirilmiştir. 
Göbeğin ortasında rumi ve tepelik motifleriyle irice bir pafta 
oluşturulmuştur. Motifler bu pafta içerisine ve oluşan boşluklara 
yerleştirilmiştir. Daire şeklindeki ana göbeğin etrafını, küçük tepelikler yan 
yana gelerek çevrelemiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi 
oluşturmaktadır. Göbek, esas zemini oluşturan kırmızı zeminden yeşil 
kontur ile ayrılmıştır. Göbekle aynı düzlemde kenar suyunun ikiye böldüğü 
bir salbek vardır. Salbeğin zemini siyahtır. Siyah üzerine kırmızı ve mavi 
renkte tepelik ve geometrik formda bir motif yerleştirilmiştir. Motiflerin 
içleri kırmızı ve yeşil ile dolgulanmıştır. Salbek esas zeminden siyah kontur 
ile ayrılmaktadır.  

Kenar suyunun kestiği diğer göbek yıldız şeklindedir. Paftaları 
belirleyen konturlar sarı renktedir. Büyük bir bölümü eksik olan göbeğin 
zemini laciverttir. Lacivert zemin üzerine siyah, kırmızı, mavi renklerinde 
konturlenmiş rumi, gonca gül ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Kullanılan 
motiflerin içleri kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkleriyle dolgulandırılmıştır. 
Yıldız şeklindeki göbek esas zeminden siyah kontür ile ayrılmıştır.  
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Yıldız şeklindeki göbeğe ait olan salbekte zemin laciverttir (fotoğraf 
No: 3-f). Lacivert üzerine kırmızı, mavi, siyahla konturlanmış rumi, tepelik, 
hatai, gonca gül ve yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Salbek kırmızı 
zeminden siyah konturle ayrılmıştır.  

Göbekler arasında kalan boşluklara bitkisel motifler yerleştirilmiştir. 
Esas zemini oluşturan kırmızı zemin üzerine mavi ile hatai, penç, goncagül 
ve yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Bazı motiflerde bozulmalar olmuştur. 

Kenar sularında; içteki ince suda, kırmızı ve sarı ile sedef motifi 
kullanılmıştır. Siyah konturle renkler birbirinden ayrılmıştır. Ortadaki ince 
suda; kırmızı ve yeşille sedef motifi kullanılmıştır. Motifler siyah kontürle 
birbiriden ayrılmıştır. Dıştaki ince suda; kırmızı ve mavi ile sedef motifi 
kullanılmıştır. İnce sular birbirinden, siyah konturla ayrılmıştır.  

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır. Birbirinde ayrılmaya başlayan parçalar dikilerek birbirine 
tutturulmaya çalışılmıştır. Halı müzede, depo bölümünde muhafaza 
edilmektedir. 
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Fotoğraf No 3-a: Genel görünüş, örnek 3 

 

 

Fotoğraf No 3-b: Detay fotoğraf, daire formundaki göbek, örnek 3
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Fotoğraf No 3-c: Detay fotoğraf,  daire formundaki göbekte bulunan; tepelik, sencide 
rumi, penç, hatai, gonca gül, yaprak ve göbeği çevreleyen tepelik motifleri, örnek 3 

 

 

Fotoğraf No 3-d: Detay fotoğraf,  daire formundaki göbekte bulunan; hurde tepelik, 
hurde ayırma rumi, penç, hatai, goncagül ve yaprak motifleri, örnek 3 
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Fotoğraf No 3-e: Detay fotoğraf, bordürün altında kalan küçük göbek bordür 
kompozisyonu, örnek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foroğraf No 3-f: Yıldız formundan çıkartılan  salbek, örnek 3 
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Çizim No 3-a: Halının zemin kısmındaki pafta ve helezon şebekesi, örnek 3. 
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   Çizim No 3-b: Halının zemin kısmı ve paftalarındaki plan şeması, örnek 3. 
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Çizim No 3-c: Halının zemin kısmındaki kompozisyon düzeni, örnek, 3 
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Örnek No   : 04 

Envanter No   : 1453 

Fotoğraf No   : 4-a, 4-b, 4-c, 4-d, 4-e 

Çizim No   : 4-a, 4-b, 4-c 

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Sultan Selim Camii’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, lacivert, yeşil, siyah, 
beyaz 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 124 x 203 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü   : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en, boy)  : 28 x 40      

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sencide 
rumi, düz rumi, tepelik, ortabağ motifleri kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri                :  

Halı çok yıpranmış ve parça halindedir (Fotoğraf No: 4-a). Kenar 
suyundan çok az bir parça kalmıştır. Genel olarak parça; zemin, ince su ve 
geniş suyun bir parçasından oluşmaktadır.  

Zemin de iki göbek görünmektedir. Merkezi kaplayacak şekilde ortaya 
yerleştirilen göbek daire formuna yakındır (Fotoğraf No: 4-b). Bu ana 
göbeğin zemini lacivert renkte olup, bu zemin üzerine kırmızı, siyah ve sarı 
renkleriyle konturlenen; rumi, sencide rumi, tepelik, ortabağ, hurde tepelik, 
hatai, penç, goncagül, yaprak ve dallar yerleştirilmiştir. Bu motiflerin içleri 
sarı, kırmızı, mavi, lacivert, beyaz ve yeşil ile dolgulandırılmıştır. Ana 
göbek içerisinde rumiler irice kullanılmıştır. Rumi ve tepeliklerle paftalar 
oluşturulmuştur. Oluşturulan rumi paftasının içi kırmızı ile 
dolguandırılmıştır. Oluşan paftaların içi ve boşta kalan alanlar bitkisel 
motiflerle (hatai, penç, goncagül, yaprak) bezenmiştir. Daire şeklindeki ana 
göbeğin etrafını, küçük tepelikler yan yana gelerek çevrelemiştir. Bu 
tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi oluşturmaktadır. Ana göbek, esas 
zemini oluşturan kırmızı zeminden açık mavi kontur ile ayrılmıştır  (Çizim 
No 4-c).  

Ana göbekten çıkartılan salbeğin zemini laciverttir (Fotoğraf No:4-c). 
Lacivert zemin üzerine sarı, kırmızı yeşil ile konturlanmış rumi, tepelik, 
goncagül, hatai, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Rumi ve tepeliklerle 
salbek içerisinde bir pafta oluşturulmuştur. Paftanın içi ve oluşan boş alanlar 
bitkisel motiflerle (goncagül, yaprak, hatai) bezenmiştir. Salbekler esas 
zeminden sarı kontur ile ayrılmıştır. 

Kenarsuyuna bitişik olan salbek ana göbekteki salbeğin tekrarıdır. 

Halıdaki diğer göbek yıldız şeklindedir (Fotoğraf No:4-d). Yıldız 
şeklindeki göbeğin zemini laciverttir. Bu göbek çok sayıda paftanın yan 
yana gelmesiyle oluşmaktadır. 1/16 simetri olarak hazırlanmış bir göbektir. 
Halının kopan parçası göbeği ortadan kestiği için sadece yarısı 
görünmektedir. Lacivert zemin üzerine sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler ile 
kontürlanmış rumi, tepelik, yaprak, hatai, penç ve goncagül motifleri 
yerleştirilmiştir. Motiflerin içerisi sarı, kırmızı, mavi ile dolgulandırılmıştır. 
Oluşturulan paftaların içlerinde irice tepelik ve rumi motifi kullanılarak, 
büyük paftalar içerisinde küçük paftalar oluşturulmuştur. Bu oluşturulan 
küçük paftaların içerisine ve büyük paftada boş kalan alanlara bitkisel 
motifler yerleştirilmiştir. Yıldız şeklindeki yarım göbek, esas zemini 
oluşturan kırmızı zeminden siyah kontur ile ayrılmıştır.  
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Yıldız şeklindeki göbeğin parçası olduğu anlaşılan küçük salbekte 
zemin laciverttir. Açık mavi konturle hatayi motifine benzer bir motif 
kullanılmıştır. Motif kırmızı ile renklendirilmiştir. Pafta zeminden siyah 
konturle ayrılmıştır. 

Yıldız şeklindeki göbekten çıkartılan ve kenar suyunun kestiği 
salbeğin zemini laciverttir (Fotoğraf No:4-e). Lacivert zemin üzerine açık 
mavi ve kırmızı ile konturlanmış rumi, tepelik, hatai, penç, goncagül ve 
yaprak motifleri kullanılmıştır. Motiflerin içi kırmızı ve sarı ile 
renklendirilmiştir. Paftanın içinde rumi ve tepelik motifleriyle küçük bir 
pafta oluşturulmuştur. 

Göbeklerin arasında kalan boşluklara mavi ile hatai, penç, goncagül ve 
yaprak motifleri yerleştirilmiştir.  

İnce arasuyunun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine lacivert ve 
yeşil ile penç ve helezon kullanılmıştır. ‘S’ şeklinde kullanılan motif ince 
suda tekrar etmiştir.  

Geniş suyun zemini laciverttir. Lacivert zemin üzerine siyah, kırmızı 
ve mavi konturle hatai, penç, gonca gül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. 
Motiflerin içleri kırmızı, mavi, yeşil, sarı renkleriyle renklendirilmiştir   
(Çizim No 4-c). 

Parça olan halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, 
havında (ilme) dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik 
boyutlarda delikler ve kopmalar vardır. Halı bez bir zemin üzerine 
dikilmiştir. Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 4-a: Genel fotoğraf, örnek 4
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Fotoğraf No 4-b: Zemindeki daire formundaki göbek, örnek 4 

 

 

Fotoğraf No 4-c: Zeminde daire formundan çıkartılan salbek, kırmızı zemini 
kaplayan çift tahrir şeklindeki kompozisyon düzeni ve kenar bezemesi, örnek 4
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Fotoğraf No 4-d: Yıldız formundaki göbek, örnek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 4-e: Yıldız formundaki göbekten çıkartılan salbek, örnek 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 Çizim No 4-a: Halının zemin ile kenarsuyu kısmındaki pafta ve helezon 
şebekesi, örnek 4. 
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Çizim No 4-b: Halının zemin kısmı ve kenarsuyu plan şeması, örnek 4. 
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Çizim No 4-c: Halının zemin kısmı ve kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 4. 
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Örnek No   : 05 

Envanter No   : 784 

Fotoğraf No   : 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e 

Çizim No   : 5-a, 5-b, 5-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, sadece zemin kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : Yün kullanılmıştır. 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, lacivert, siyah 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 111 x 201 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu  : - 

Kalitesi (en, boy)  : 27 x 29 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sencide 
rumi, düz rumi, tepelik, ortabağ kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Halıdan geriye kalan parça, sadece zemindir (Fotoğraf No: 5-a). Bu 
parçada iki göbek, iki küçük ve üç büyük şemse vardır. Zemini kaplayan ana 
göbek, daire formundan farklı olarak kare formuna yakındır.  

Bu ana göbeğin zemini lacivert renkte olup, lacivert zemin üzerine; 
kırmızı, mavi ve yeşil renkleriyle konturlenmiş; rumi, sencide rumi, tepelik, 
ortabağ, hatai, penç, goncagül, yaprak ve dallar yerleştirilmiştir (Fotoğraf 
No:5-b). Bu motiflerin içleri sarı, kırmızı, mavi ve yeşil ile 
dolgulandırılmıştır. Ana göbek içerisinde rumiler irice kullanmıştır. Rumi 
ve tepeliklerle paftalar oluşturulmuştur. Paftaların içi kırmızı ve lacivert ile 
renklendirilmiştir. Oluşan paftaların içi ve boşta kalan alanlar bitkisel 
motiflerle (hatai, penç, goncagül, yaprak) bezenmiştir. Ana göbeğin etrafını, 
küçük tepelikler yan yana gelerek çevrelemiştir. Bu tepelikleri sınırlayan 
kontur, bulut etkisi oluşturmaktadır (Fotoğraf No:5-c)  (Çizim No 5-c). Ana 
göbek, esas zemini oluşturan kırmızı zeminden beyaz kontur ile ayrılmıştır. 

Ana göbeğin ekseninde kırmızı zeminden beyaz konturle ayrılmış bi 
salbek vardır (Fotoğraf No:5-d). Salbeğin zemini mavidir. Mavi zemin 
üzerine siyah ve kırmızı ile konturlanmış hatai, goncagül, rumi ve tepelik 
motifleri kullanılmıştır. Rumi ve tepeliklerle kapalı alan oluşturulmuştur. Bu 
kapalı alanın zemini laciverttir. Motiflerin içi kırmızı, mavi ve sarı ile 
dolgulandırılmıştır. 

Ana göbeğin ekseninde ki diğer salbek, ana göbeğe bitişik olan 
salbeğin simetrisidir. 

Parça halının zeminindeki diğer göbek yıldız formundadır (Fotoğraf 
No:5-e).  Parçası eksik olduğu için bu göbek yarımdır. Yıldız şeklindeki 
göbeğin zemini laciverttir. Bu göbek çok sayıda paftanın yan yana 
gelmesiyle oluşmaktadır. Oluşturulan paftalar sarı kontur ile birbirinden 
ayrılmaktadır. 1/12 simetri olarak hazırlanmış bir göbektir. Halının parçası 
eksik olduğu için sadece yarısı görünmektedir. Lacivert zemin üzerine 
kırmızı ve siyah renkler ile konturlanmış rumi, tepelik, yaprak, hatai, penç 
ve goncagül motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içerisi beyaz, sarı, kırmızı, 
mavi, lacivert ile renklendirilmiştir. Oluşturulan paftaların içlerisinde tepelik 
ve rumi motifleri kullanılarak küçük paftalar oluşturulmuştur. Bu 
oluşturulan küçük paftaların içerisine ve büyük paftada boş kalan alanlara 
bitkisel motifler yerleştirilmiştir   (Çizim No 5-c). Motiflerin bazılarında 
simetrisi alınmamış, bozulmalar oluşmuştur. Yıldız şeklindeki yarım göbek, 
zeminden siyah kontur ile ayrılmıştır.  



 

 

71 

Yıldız formundaki göbeğe bitişik biri büyük diğeri küçük iki salbek 
yerleştirilmiştir. Büyük olan salbeğin yarısı, halının parçası eksik olduğu 
için yoktur. Siyah ve sarı konturle zeminden ayrılan salbeğin zemini 
laciverttir. Lacivert zemin üzerine siyah ve kırmızı ile konturlanmış penç, 
hatai, rumi, tepelik ve yaprak motifi kullanılmıştır. Motiflerin içleri kırmızı, 
mavi, yeşil ile konturlanmıştır.  

Küçük olan salbek siyah ve sarı konturle zeminden ayrılmıştır. Salbek 
tepelik motifiyle bitirilmiştir. Salbeğin zemini laciverttir. Lacivet üzerine 
siyahla konturlenmiş tepelik ve tam olarak belli olmayan bir motifi yer 
almaktadır. Motiflerin içi kırmızı ile dolgulandırılmıştır. Aynı düzlemde 
simetrisi alınarak bir küçük salbek daha yerleştirilmiştir.  

Ana göbekle aynı düzlemde yer alan üçüncü salbek muhtemelen başka 
bir göbeğin parçasıdır. Halı eksik olduğu için tam anlamıyla bir şey 
söyleyemiyoruz. Bu salbek ana göbeğin parçası olan salbeğin simetrisidir. 
Kırmızı zeminden siyah ve sarı konturla ayrılmaktadır. Salbeğin zemini 
siyahtır.  

Göbekler ve salbekler arasında kalan boşluklara bitkisel motifler 
yerleştirilmiştir. Kırmızı zemine mavi ile hatai, penç, goncagül, yaprak ve 
kıvrık dallar yerleştirilmiştir. 

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda kopmalar vardır. Halı müzede, depo 
bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 5-a: Genel görünüş, örnek 5 
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Fotoğraf No 5-b: Daire formundaki göbek içerisinde bulunan hurde tepelik, 
hurde sencide rumi, hatai, penç, yaprak ve goncagül motifleri, örnek 5 

 

 

 

Fotoğraf No 5-c: Daire formundaki göbeği çevreleyen tepelik motifleri, örnek 5 
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Fotoğraf No 5-d: Daire formundaki göbekten çıkartılan salbek ve zemini 
kaplayan çift tahrir kompozisyon düzeni, örnek 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 5-e: Yıldız formundaki göbekten kesit, örnek 5 
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Çizim No 5-a: Halının zemin kısmındaki pafta ve helezon şebekesi, örnek 5. 
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Çizim No 5-b: Halının zemin kısmı ve paftalarındaki plan şeması, örnek 5. 
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Çizim No 5-c: Halının zemin kısmındaki kompozisyon düzeni, örnek 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

Örnek No   : 06 

Envanter No   : 783 

Fotoğraf No    : 6-a, 6-b, 6-c, 6-d, 6-e 

Çizim No   : 6-a, 6-b, 6-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, kenar suyu ve zeminden küçük parça 
olarak kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, siyah, yeşil, lacivert 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 109 x 229 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu  : - 

Kalitesi (en x boy)  : 24 x 26 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sencide 
rumi, düz rumi, tepelik, ortabağ ve geometrik motifler kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Parça halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf 
No: 6-a). Zeminde, daire formunda bir göbek ve kenar suyunun ortadan 
kestiği yıldız formunda bir göbek daha vardır. Halının eksik olmasından 
dolayı daire formundaki göbekten küçük bir parçası kalmıştır. Daire 
formundaki bu göbeğin zemini laciverttir (Fotoğraf No:6-b). Lacivert zemin 
üzerine yeşil ve siyah ile konturlanmış sencide rumi, penç, goncagül ve 
yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Bu motiflerin içleri kırmızı, mavi ve yeşil 
ile renklendirilmiştir. Daire şeklindeki ana göbeğin etrafını, küçük tepelikler 
yan yana gelerek çevrelemiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi 
oluşturmaktadır  (Çizim No 6-c).  Ana göbek, esas zemini oluşturan kırmızı 
zeminden sarı renkte kontur ile ayrılmıştır. 

Kenar suyunun kestiği yıldız şeklindeki göbek, kırmızı zeminden 
siyah ve sarı renkte konturle ayrılmıştır (Fotoğraf No:6-c). Göbeğin yıldız 
şeklindeki kollarının uçlarına tepelik motifi yerleştirilmiştir. Büyük 
paftalara ayrılan göbeğin zemini laciverttir. Paftalar sarı, siyah ve kırmızı 
kontürle birbirinden ayrılmıştır. Lacivert zemin üzerine kırmızı ve siyah 
konturle rumi, tepelik, penç, goncagül, yaprak, hatai motifleri 
yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri mavi, lacivert, sarı, kırmızı ve yeşil ile 
renklendirilmiştir. Paftaların içine rumi ve tepeliklerle küçük paftalar 
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu paftaların zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin 
üzerine hatayi motifi yerleştirilmiştir. Hatai motifinin yarısı yeşil, yarısı 
mavi olarak kullanılmıştır.  

Yıldız şeklindeki göbeğin devamı olarak bir salbek yerleştirilmiştir. 
Salbeğin zemini laciverttir (Fotoğraf No:6-d). Lacivert zemin üzerine 
kırmızı ve siyahla konturlanmış rumi, tepelik, goncagül ve hatai motifleri 
kullanılmıştır. Rumi ve tepelik motifleri kullanılarak salbek içerisinde küçük 
bir pafta oluşturulmuştur. Oluşturulan paftanın zemini mavidir. Kullanılan 
motiflerin içleri kırmızı, mavi, sarı ile renklendirilmiştir. Salbek zeminden 
siyah ve sarı kontur ile ayrılmaktadır. Salbeğin uç kısmı tepelik motifiyle 
bitirilmiştir.  

Göbekler arasında kalan boşluklara geometrik formda motifler 
yerleştirilmiştir (Fotoğraf No:6-d). 

İçteki İnce su ve zemin arasına bir sıra şeklinde sarı ve kırmızı renkte 
sedef motifi yerleştirilmiştir. Geniş su ve içteki ince su arasına da bir sıra 
kırmızı ve sarı renkte sedef motifi yerleştirilmiştir (Fotoğraf No:6-e).  

İçteki ince suyun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine siyahla 
konturlanmış sekizgenler yerleştirilmiştir. Sekizgenlerin içi yeşil ile 
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renklendirilmiştir. Sekizgenlere bir siyah bir kırmızı gelecek şekilde penç 
motifi yerleştirilmiştir. 

Geniş suda zemin mavidir (Fotoğraf No:6-a, 6-e). Mavi zemin üzerine 
kırmızı ve siyahla konturlanmış biri daire formunda diğeride yamuk bir 
formuda irice paftalar oluşturulmuş. Daire formundaki paftanın zemini 
yeşildir. Yeşil zemin üzerine siyahla konturlanmış irice hatai motifi 
yerleştirilmiştir. Hatai motifi sarı, mavi, yeşil ve kırmızı ile 
renklendirilmiştir. Hatai motifinden sağa ve sola simetrik şekilde dal 
çıkartılmış dal üzerine penç, gonce gül ve yaprak motifleri yerleştirilmiştir.  
(Çizim No 6-c). Çıkartılan dal ve motifler siyahla konturlanmış ve kırmızı 
ile renklendirilmiştir.  

Daire formundaki paftanın altından çıkıyor izlenimi verilerek sağa ve 
sola simetrik olacak şekilde birer dal çıkartılmıştır. Mavi zemin üzerine 
siyah kontürle sap çıkması, hatai, gonca gül, penç ve yaprak motifleri 
kullanılmıştır. Bu motifler yeşil ve kırmızıyla renklendirilmişlerdir. 

Yamuk formdaki pafta simetrik olarak daire formundaki paftanın 
sağına ve soluna konulmuştur. Yamuk formdaki paftanın zemini kırmızıdır. 
Kırmızı zemin üzerine siyah konturla bir dal üzerinde hatai, sap çıkması, 
penç, yaprak, goncagül motifleri yerleştirilmiştir. Bu motiflerin içleri sarı, 
kırmızı, mavi ve yeşil ile renklendirilmiştir. Geniş suya, oluşturulan 
paftaların bir ters bir düz şekilde yerleştirilmesiyle kompozisyon 
tamamlanmıştır. 

Mavi zeminde ve paftalar içerisinde oluşan boşluklar kırmızı, sarı, 
yeşil renkteki küçük dairesel motiflerle doldurulmuştur.  

Dıştaki suyun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine siyah konturla 
yaprak ve lale motifi kullanılmıştır. Kullanılan motifler yeşil ve mavi ile 
renklendirilmiştir. Bazı lale motiflerinin çanak yapraklarında sarı ve kırmızı 
kullanılmıştır. Dıştaki su, siyah ve mavi ile sınırlandırılmıştır. 

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır. Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 6-a:  Genel görünüş, örnek 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 

 

 

Fotoğraf No 6-b: Zemindeki daire formundaki göbek ve göbeği çevreleyen tepelik 
motifi, örnek 6 
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Fotoğraf No 6-c: Zeminde bulunan yıldız formundaki göbek, örnek 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 6-d: Zeminde bulunan yıldız formundaki göbekten çıkartılan salbek, 
örnek 6 
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Fotoğraf No 6-e: Bordür kısmındaki ince su ve geniş su, örnek 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

 

Çizim No 6-a: Halının zemin kısmı ve kenarsuyundaki pafta ile helezon şebekesi, örnek 6. 
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Çizim No 6-b: Halının zemin kısmı ve kenarsuyundaki plan şeması, örnek 6. 
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Çizim No 6-c: Halının zemin kısmı ve kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 6. 
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Örnek No   : 07 

Envanter No   : 791 

Fotoğraf No   : 7-a, 7-b, 7-c, 7-d, 7-e, 7-f 

Çizim No   : 7-a, 7-b, 7-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Kare formundadır. 

Bugünkü Durumu  : Parça, zemin ve bordür olarak kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Mavi, kahverengi, kırmızı, lacivert, sarı. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 152 x 153cm. 

Hav Yüksekliği  : 4 mm. 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu  : - 

Kalitesi (en x boy)  : 18 x 23 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, düz rumi, 
tepelik, ortabağ ve geometrik motifler kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Parça halı, kenar suyu ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 7-a). 
Zeminde iki göbek ve iki küçük bir büyük salbek görünmektedir. Zemini 
kaplayan göbeğin formu tam olarak belli değildir. Diğer göbek kenar suyu 
tarafından ortadan ikiye kesilmiştir.  

Zemini kaplayan göbek siyah konturla kırmızı zeminden ayrılmıştır 
(Fotoğraf No:7-b). Merkezi kaplayacak şekilde yerleştirilen göbeğin zemini 
mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ve mavi ile konturlanmış tepelik, hatai, 
goncagül, penç, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Tepelik motifi zeminde 
irice kullanılarak mavi zemin üzerinde bir pafta oluşturulmuştur. Kullanılan 
motiflerin içleri kırmızı, sarı ve mavi ile dolgulandırılmıştır. Merkezdeki 
göbeğin etrafını küçük tepelikler yan yana gelerek çevrelemiştir  (Çizim No 
7-c). Küçük tepelikler kırmızı renkte olup mavi zemin üzerine 
yerleştirilmiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi 
oluşturmaktadır.  

Göbekten dar suya doğru bir salbek yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 7-c). 
Yerleştirilen salbek kırmızı zeminden siyah ve beyaz kontur ile ayrılmıştır. 
Salbeğin zemini mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ile konturlanmış tepelik, 
rumi, goncagül, hatai ve yaprak motifi kullanılmıştır. Rumi ve tepelik 
motifleriyle salbek içerisinde küçük bir pafta daha oluşturulmuştur. 
Kullanılan motiflerin içleri kırmızı, siyah ve mavi ile renklendirilmiştir. 
Salbeğin tepe noktasına sarı renkte bir küçük tepelik yerleştirilmiştir.  

Kısa ve uzun suyun kestiği göbek yıldız formundadır (Fotoğraf No: 7-
d). Yıldız formundaki göbek kırmızı zeminden mavi ve siyah konturla 
ayrılmıştır. Yıldız formundaki göbek çok sayıda paftanın birleşmesiyle 
oluşmaktadır. 1/16’ lık simetri düzenine göre yapılmıştır. Kısa ve uzun 
suyun altında kalan göbeğin ¼’inden biraz fazlası görünmektedir. Yıldız 
formundaki göbeğin zemini mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ve kırmızı 
ile konturlanmış rumi, tepelik, hatai, penç, gongagül ve yaprak motifi 
kullanılmıştır. Oluşturulan paftalar kırmızı ve siyah konturla birbirinden 
ayrılmıştır. Paftalar içerisinde rumi ve tepelik motifleri ile küçük paftalar 
oluşturulmuştur. Kullanılan motiflerin içleri siyah, mavi, yeşil, kırmızı ve 
sarı ile renklendirilmiştir. Yıldız formundaki göbekten çıkarılan salbek mavi 
ve siyah konturla zeminden ayrılmıştır (Fotoğraf No: 7-e),  (Çizim No 7-c).  
Salbeğin zemini mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ile konturlanmış tepelik, 
rumi, hatai ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Salbek içerisinde tepelik ve 
rumi motifleri ile bir pafta oluşturulmuştur. Kullanılan motiflerin içleri 
siyah ve kırmızı ile renklendirilmiştir.  
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Zemindeki diğer göbekten az bir parça görünmektedir. Kenar sularının 
kestiği yıldızvari göbekten ve küçük bir parçası görünen yıldızvari göbekten 
birbirine temas edecek şekilde birer küçük salbek çıkartılmıştır. 

İnce su ve zemin arasında bir sıra şeklinde kırmızı ve beyaz sedef 
motifi kullanılmıştır. İnce suda mavi ve siyah ile zikzak şeklinde motif 
kullanılmıştır.  

Geniş suyun zemini yeşil renktedir (Fotoğraf No: 7-f). Yeşil zemin 
üzerine siyah kontur ile yıldız şeklinde penç ve yaprak motifi kullanılmıştır. 
Penç motifleri geniş suya bir düzlem üzerinde yerleştirilmiştir. Kullanılan 
penç motifinin içi mavinin tonları ve kırmızı ile renklendirilmiştir.  

Dıştaki ince suyun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine mavinin 
tonları ve siyah renkte ‘S’ler ard arda yerleştirilmiştir. Dıştaki ince su siyah 
ve beyaz ile sınırlandırılmıştır.  

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır. Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 7-a: Genel görünüş, örnek 7 

 

 

 

Fotoğraf No 7-b:  Küçük bir bölümü görünen göbek, örnek 7 
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Fotoğraf No 7-c: Daire formundaki göbekten çıkartılan salbek, örnek7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 7-d: Bordür altında kalan yıldızvari göbek, örnek 7 
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Fotoğraf No 7-e: Detay fotoğraf, yıldızvari göbekten çıkartılan salbek, örnek 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 7-f: Detay fotoğraf, sedef, ince suler ve geniş su, örnek 7 
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Çizim No 7-a: Halının zemin kısmındaki pafta ve helezon şebekesi, örnek 7. 
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Çizim No 7-b: Halının zemin kısmı ve paftalarındaki plan şeması, örnek 7 
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Çizim No 7-c: Halının zemin kısmındaki kompozisyon düzeni, örnek 7. 
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Örnek No   : 08 

Envanter No   : 1454 

Fotoğraf No   : 8-a, 8-b, 8-c 

Çizim No   : 8-a, 8-b, 8-c 

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Sultan Selim Camii’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, zemin kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, beyaz, sarı, mavi, lacivert, siyah, 
yeşil 

Kullanılan Teknik  :  Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 81 x 129cm. 

Hav Yüksekliği  : 3 mm. 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu  :  - 

Kalitesi (en, boy)  : 32 x 42 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvan karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sencide 
rumi, düz rumi, tepelik ve ortabağ kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, halının zemin kısmından oluşmaktadır (Fotoğraf No: 8-
a). Örnekte, kırmızı zemin üzerine siyah ve mavi konturla; hatai, penç, 
goncagül, yaprak, sencide rumi, hurde tepelik, düz rumi, tepelik, ve ortabağ 
motifleri kullanılmıştır. Rumi ve tepelik motifleri irice kullanılarak paftalar 
oluşturulmuştur. Sarı renkteki rumi ve tepelik motifleri, hurdelenmiştir. 
Kullanılan motiflerin içleri sarı, mavi, lacivert, kırmızı, yeşil ile 
renklendirilmiştir (Fotoğraf No: 8-b, 8-c)  (Çizim No 8-c). 

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır. Halı çok parçalıdır. Bez bir zemin üzerine dikilerek muhafaza 
edilmektedir. Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 8-a: Genel görünüş, örnek 8 
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Fotoğraf No 8-b: Detay fotoğraf, hurde tepelik, hurde ayırma rumi, hatai, 
penç, goncagül ve yaprak motifleri, örnek 8 
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: Detay fotoğraf, hurde tepelik, hurde ayırma Rumiler, hatai, penç, goncagül 
ve yaprak motifleri, örnek 8 
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Çizim No 8-a: Halının zemin kısmındaki helezon şebekesi, örnek 8. 
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Çizim No 8-b: Halının zemin kısmındaki plan şeması, örnek 8. 
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Çizim No 8-c: Halının zemin kısmındaki kompozisyon düzeni, örnek 8. 
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Örnek No   :  09 

Envanter No   : 798 

Fotoğraf No   : 9-a, 9-b 

Çizim No   : 9-a, 9-b, 9-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü durumu  : Parça, kısa su ve zeminden parça olarak 
kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : Yün kullanılmıştır. 

Atkı İpi   : Kahverengi renkli yün iplik kullanılmıştır. 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, kahverengi, siyah, sarı, mavi, mor, 
yeşil, beyaz. 

Kullanılan Teknik  :  Türk Düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 161 x 87cm. 

Hav Yüksekliği  : 4 mm. 

Kilim Örgüsü  : 7 mm. 

Saçak Boyu  : - 

Kalitesi (en x boy)  : 20 x 28 

Seçilen Konu   : Bitkisel, hayvansal karakterli ve geometrik 
motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Tepelik, rumi, hatai, yaprak, zikzak, penç 
motifleri kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 9-a). 
Zeminde köşelere yerleştirilmiş, kenar suyunun kestiği yıldız formunda iki 
göbek vardır. Yıldız formundaki göbeklerden salbekler çıkartılmıştır.  

Yıldız formundaki göbekler kırmızı zeminden beyaz ve siyah kontur 
ile ayrılmaktadır. Yıldız formundaki göbeklerin ¼’ü görünmektedir. Göbek 
çok sayıda paftanın birleşmesinden oluşmaktadır. Oluşturulan paftalar 
kırmızı ve siyah kontur ile birbirinden ayrılmıştır. Oluşan paftaların 
içerisine rumi ve tepeliklerle küçük paftalar oluşturulmuştur. Yıldız 
formundaki göbeğin zemini mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ve kırmızı 
kontur ile tepelik, rumi, hatai, penç, yaprak ve bitkisel motiflere benzer 
motifler kullanılmıştır  (Çizim No 9-c). Kullanılan bu motiflerin içleri 
kırmızı, sarı, yeşil ve mavi ile renklendirilmiştir.  

Yıldız formundaki göbekten çıkartılan küçük salbekin zemini mavidir. 
Mavi zemin üzerine siyah konturla tepelik motifi kullanılmıştır. Tepelik 
motifi kırmızı ile renklendirilmiştir.  

Diğer köşedeki göbek yıldız formundaki göbeğin simetrisidir.  

Zeminde orta alana bir salbek yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 9-b). Bu 
salbek kırmızı zeminden siyah ve sarı konturla ayrılmıştır. Salbeğin uç tarafı 
tepelik moteifiyle sonlandırılmıştır  (Çizim No 9-c). Salbeğin zemini 
mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ve kırmızı ile konturlanmış tepelik, rumi, 
hatai ve goncagül motifleri kullanılmıştır. Motiflerin içi kırmızı, sarı, yeşil, 
mor ve mavi ile renklendirilmiştir. Salbeğin birleştiği bir motif veya bir 
göbek olduğu görülmektedir. 

Göbeklerin ve salbeğin arasında kalan zeminde tam olarak 
tanımlayamadığımız, mavi renkte motifler kullanılmıştır (Fotoğraf No: 9-b).  

İnce suyun zemini kırmızı renktedir. Kırmızı zemin üzerine siyah ile 
konturlanmış zikzak motifi yerleştirilmiştir. Zikzak motifi mavi olarak 
renklendirilmiştir.  

Geniş suyun zemini yeşildir. Yeşil zemin üzerine beyaz, sarı, siyah, 
mavi ve yeşil ile konturlanmış penç ve hatai motifleri yerleştirilmiştir. 
Motifler irice kullanılmıştır. Bir penç bir hatai olacak şekilde motifler 
sıralanmıştır. Kullanılan motiflerin içleri kırmızı, yeşil, mavi ve sarı ile 
renklendirilmiştir.  

Dıştaki ince suyun olduğu bölüm çok yıpranmıştır. Kullanılan motifler 
tam olarak anlaşılamamaktadır. Siyahla konturlanmış yeşil, kırmızı ve mavi 
renklerinde baklavalar seçilmektedir.  
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Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır. Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 9-a: Genel görünüş, örnek 9 

 

 

Fotoğraf No 9-b: Detay fotoğraf, zemini kaplayan salbek, örnek 9 
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Çizim No 9-a: Halının zemin kısmıile kenarsuyundaki pafta ve helezon şebekesi, örnek. 
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Çizim No 9-b: Halının zemin kısmı ve kenarsuyundaki plan şeması, örnek 9. 
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Çizim No 9-c: Halının zemin kısmındaki kompozisyon düzeni, örnek 9. 
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Örnek No   : 10 

Envanter No   : 781 

Fotoğraf No   : 10-a, 10-b, 10-c, 10-d, 10-e 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, zemin ve kenar suyu olarak 
kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, lacivert, kahverengi, 
siyah, mor, turuncu. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 291 x 102cm. 

Hav Yüksekliği  : 4 mm. 

Kilim Örgüsü  : 6mm. 

Saçak Boyu  : - 

Kalitesi (en, boy)  : 32 x 33 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, düz rumi, 
tepelik ve ortabağ motifleri kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 10-
a). Zeminde bir göbek ve iki salbek vardır.  Göbeğin bir kısmı kenar 
suyunun altında kalmıştır.  

Göbek kırmızı zeminden mavi kontur ile ayrılmıştır. Göbeğin zemini 
lacivert renktedir (Fotoğraf No: 10-b). Lacivert zemin üzerinde siyah ve 
kırmızı ile konturlanmış tepelik, orta bağ, hatai, goncagül, penç, yaprak ve 
kıvrık dallar yerleştirilmiştir. Mavi zemin üzerinde tepelik motifi irice 
kullanılmıştır. Kullanılan motiflerin içleri turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, sarı 
ve beyaz ile renklendirilmiştir. Göbeğin etrafını, küçük tepelikler yan yana 
gelerek çevrelemiştir. Küçük tepelikler turuncu renkte olup yeşil zemin 
üzerine yerleştirilmiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi 
oluşturmaktadır (Fotoğraf No: 10-c).  

Uzun kenar suyunun kestiği salbekler kırmızı zeminden siyah ve sarı 
kontur ile ayrılmıştır (Fotoğraf No: 10-d). Salbeklerin zemini yeşildir. Yeşil 
zemin üzerine siyah ve kırmızı kontur ile tepelik, ayırma rumi, hatai, 
goncagül ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Kullanılan motifler beyaz, 
turuncu, kırmızı, sarı ve mavi ile renklendirilmiştir. Salbekler simetrik 
olarak kullanılmıştır. Salbeklerde aynı renk, kompozisyon ve motifler 
kullanılmıştır.  

Göbek ve salbekler arasında kalan boşlukta hatai, penç, goncagül ve 
yaprak motifleri kullanılmıştır (Fotoğraf No: 10-c). Bu motifler maviyle 
renklendirilmiştir.  

İçteki ince suyun zemini sarı renktedir (Fotoğraf No: 10-e). Sarı zemin 
üzerine siyah kontur ile hatai ve yaprak motifi kullanılmıştır. Motiflerin 
içerisi kırmızı, mavi ve beyaz ile renklendirilmiştir. İçteki ince suda tek iplik 
ara suyu kullanılmıştır.  

Geniş suyun zemini kırmızıdır. Geniş suda, enine düz simetrili 
kenarsuyu kullanılmıştır. Siyah konturla hatayi, gonca gül, yaprak, rumi ve 
sarılma rumi kullanılmıştır. Motifler siyah, sarı, kırmızı, mavi, beyaz, 
lacivert ve yeşil ile renklendirilmiştir.  

Dıştaki ince suyun zemini mavidir. Siyah konturla yaprak ve hatai 
motifi kullanılmıştır. Motiflerin içi kırmızı ile renklendirilmiştir. Hataiden 
sağa ve sola simetrik olarak yaprak motifi çıkartılmıştır. Bu kompozisyon 
bir ters bir düz gelecek şekilde sıralanmıştır. Bazı hatai motiflerinde sarı, 
bazı yaprak motiflerinde yeşil kullanılmıştır.  
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Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır. Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 10-a: Genel görünüş, örnek 10 

 

 

 

Fotoğraf No 10-b: Detay fotoğraf, kısa kenar suyunun kestiği göbek, örnek 10 
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Fotoğraf No 10-c: Göbeği çevreleyen tepelikler ve zemindeki çift tahrir 
şeklindeki kompozisyon düzeni, örnek 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 10-d: Detay fotoğraf, bordür altında kalan salbek, örnek 10 
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Fotoğraf No 10-e: Detay Fotoğraf, ince sular ve geniş su, örnek 10 
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Örnek No   : 11 

Envanter No   : 789 

Fotoğraf No   : 11-a, 11-b, 11-c, 11-d, 11,e 

Çizim No   : 11-a, 11-b, 11-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergahı’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen formundadır. 

Bugünkü Durumu  : Parça, zemin ve bordür olarak kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Mavi, kahverengi, kırmızı, lacivert, sarı. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 131 x 86cm. 

Hav Yüksekliği  : 4 mm. 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu  : - 

Kalitesi (en x boy)  : 18 x 23 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, düz rumi, 
tepelik, ortabağ ve geometrik motifler kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Parça halı, iki ince su, bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf 
No: 11-a). Zeminde, dikdörtgen formda, irice bir göbeğin orta kısmı 
görünmektedir.  

Zemini kaplayan göbek siyah konturla kırmızı zeminden ayrılmıştır 
(Fotoğraf No: 11-b). Merkezi kaplayacak şekilde yerleştirilen göbeğin 
zemini mavidir. Mavi zemin üzerine siyah ve mavi ile konturlanmış tepelik 
ve ayırma rumilerle irice bir pafta oluşturulmuştur. Ayırma Rumiler orta 
noktada farklı bir formda birleştirilerek altıgen bir pafta oluşturulmuştur 
(Fotoğraf No: 11-c). Oluşturulan bu paftanın içinde geometrik formda 
motifler kullanılmıştır. Tepelik ve ayırma ruminin oluşturduğu iri paftada 
boşta kalan yerler hatai, goncagül, penç, yaprak kullanılmıştır bu motifler 
kırmızı zeminden siyah kontur ile ayrılmış ve mavi ile dolgulandırılmıştır. 
Orta alandaki tepelik motifinden irice sencide rumi motifi çıkartılmıştır. 
Sencide rumi ve ayırma ruminin oluşturduğu pafta arasındaki boşluklarda 
siyah konturla hatai, goncagül, penç, yaprak, saadet düğümü kullanılmıştır 
Kullanılan motiflerin içleri kırmızı, sarı ve mavi ile dolgulandırılmıştır. 
Merkezdeki göbeğin etrafını küçük tepelikler yan yana gelerek çevrelemiştir   
(Çizim No 11-c). Küçük tepelikler kırmızı renkte olup mavi zemin üzerine 
yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 11-d). Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut 
etkisi oluşturmaktadır.  

İnce su ve zemin arasında bir sıra kırmızı ve beyaz sedef motifi 
yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 11-e). 

İnce suda mavi ve siyah renkli zikzak şekli kullanılmıştır. 

Geniş suyun zemini yeşil renktedir . Yeşil zemin üzerine siyah kontur 
ile yıldız şeklinde katmerli penç motifi kullanılmıştır. Penç motifleri geniş 
suya bir düzlem üzerinde yerleştirilmiştir  (Çizim No 11-c). Kullanılan penç 
motifinin içi mavinin tonları ve kırmızı ile renklendirilmiştir.  

Dıştaki ince suyun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine mavinin 
tonları ve siyah renkte “S”ler ard arda yerleştirilmiştir. Dıştaki ince su siyah 
ve beyaz ile sınırlandırılmıştır.  

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda değişik boyutlarda delikler ve 
kopmalar vardır.  Halı müzede, depoda muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 11-a: Genel görünüş, örnek 11 

 

 

Fotoğraf No 11-b: Detay fotoğraf, zemini kaplayan göbekten kesit, örnek 11 
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Fotoğraf No 11-c: Detay fotoğraf, orta noktadaki pafta, hurde tepelik, 
hatai, penç, sap çıkması ve yaprak motifleri, örnek 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 11-d: Detay fotoğraf, göbeği çevreleyen tepelik ve zemindeki 
geometrik motifler, örnek 11 
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Fotoğraf No 11-e: Detay fotoğraf, sedef, ince sular ve geniş su, örnek 11 
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Çizim No 11-a: Halının zemin kısmı ile kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 11 
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Çizim No 11-b: Halının zemin kısmı ile kenarsuyundaki plan şeması, örnek 11. 
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Çizim No 11-c: Halının zemin ve kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 11. 
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Örnek No   : 12 

Envanter No   : 790 

Fotoğraf No    : 12-a, 12-b, 12-c 

Çizim No    :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı zemin kısmından, dikdörtgen formda 

parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Yeşil, sarı, siyah, mavi, kırmızı 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   :  

En x Boy   : 70 x 123 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi  (en x boy)  : 18 x 23 
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Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal kaynaklı motifler 

seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Tepelik, gonca gül, yaprak, penç 

kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :   

Mevcut parça, halının zemin kısmından oluşmaktadır. Parçada, biri 

dairesel diğeri yıldız formunda iki göbek görülmektedir (Fotoğraf No: 12-a). 

Göbekler mavi ve siyah konturla, esas zemini oluşturan, kırmızı zeminden 

ayrılmıştır.  Halıda hav kayıplarının çok fazla olmasından dolayı motifler 

çok anlaşılamamaktadır. 

Dairesel formdaki göbeğin zemini mavidir (Fotoğraf No: 12-b). Mavi 

zemin üzerine kırmızı ve sarı ile dolgulandırılmış tepelik, penç, yaprak 

motifleri yer almaktadır. Daire şeklindeki göbeğin etrafını, küçük tepelikler 

yan yana gelerek çevrelemiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur bulut etkisi 

oluşturmaktadır. 

Yıldız formundaki göbek paftalara ayrılmıştır (Fotoğraf No: 12-c). 

Göbeğin zemini yeşildir. Yeşil zemin üzerine siyahla konturlanmış tepelik, 

rumi, goncagül ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Bu motifler kırmızı, sarı, 

mavi renklerinde dolgulandırılmıştır.  

Halıda yırtılmalar, kopmalar, delikler ve hav kaybı görülmektedir. 

Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 12-a: Genel görünüş, örnek 12 
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Fotoğraf No 12-b Detay fotoğraf, daire formundaki göbek, örnek 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 12-c: Yıldızvari göbek, örnek 12 
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Örnek No   : 13 

Envanter No   : 795 

Fotoğraf No    : 13-a, 13-b, 13-c 

Çizim No    :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı zemin kısmından, dikdörtgen formda 

parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Yeşil, sarı, siyah, mavi, kırmızı, lacivert 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   :  

En x Boy   : 82 x 177 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 18 x 23 
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Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal kaynaklı motifler 

seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Tepelik, rumi, sencide rumi, hurde rumi, 

gonca gül, yaprak, hatai penç motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, halının zemin kısmından oluşmaktadır (Fotoğraf No: 

13-a). Parçada, biri dairesel diğeri yıldız formunda iki göbek bulunmaktadır. 

Halıda hav kayıplarının çok fazla olmasından dolayı motifler çok 

anlaşılamamaktadır. 

Merkezi kaplayacak şekilde yerleştirilen göbeğin zemini mavidir. 
Göbek, siyah konturla kırmızı zeminden ayrılmıştır. Mavi zemin üzerine 
siyah ve mavi ile konturlanmış tepelik ve ayırma rumilerle irice bir pafta 
oluşturulmuştur. Tepelik ve ayırma ruminin oluşturduğu iri paftada, boşta 
kalan yerler hatai, goncagül, penç, yaprak kullanılarak serbet bir helezon 
oluşturulmuştur. Bu motifler kırmızı zeminden siyah kontur ile ayrılmış ve 
mavi ile dolgulandırılmıştır. Orta alandaki tepelik motifinden irice sencide 
rumi motifi çıkartılmıştır. Sencide rumi ve ayırma ruminin oluşturduğu 
pafta arasındaki boşluklarda siyah kontürle hatai, goncagül, penç, yaprak 
kullanılmıştır. Kullanılan motiflerin içleri kırmızı, sarı ve mavi ile 
dolgulandırılmıştır. Merkezdeki göbeğin etrafını küçük tepelikler yan yana 
gelerek çevrelemiştir (Fotoğraf No: 13-b). Küçük tepelikler kırmızı renkte 
olup mavi zemin üzerine yerleştirilmiştir. Bu tepelikleri sınırlayan kontur 
bulut etkisi oluşturmaktadır.  

Daire şeklindeki göbekten çıkartılan salbek formundaki küçük pafta 

esas zeminden siyah konturle ayrılmaktadır (Fotoğraf No: 13-c). Paftanın 

zemini mavidir. Mavi zemin üzerine kırmızı ve sarı ile dolgulandırılmış 

tepelik, gonca gül ve yaprak motifleri bulunmaktadır. 

Yıldız formundaki göbek paftalara ayrılmıştır. Göbeğin zemini 

yeşildir. Yeşil zemin üzerine siyahla konturlanmış tepelik, rumi, goncagül 

ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Bu motifler kırmızı, sarı ve mavi 

renklerinde dolgulandırılmıştır.  
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Yıldız şeklindeki göbekten çıkartılan salbek formundaki küçük pafta 

esas zeminden mavi konturla ayrılmaktadır. Paftanın zemini yeşildir. Yeşil 

zemin üzerine kırmızı ile dolglandırılmış tepelik ve yaprak motifleri 

bulunmaktadır. 

Halıda yırtılmalar, kopmalar, delikler ve hav kaybı görülmektedir. 

Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 13-a: Genel görünüş, örnek 13 
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Fotoğraf No 13-b: Detay fotoğraf, dairesel formlu göbeğin etrafındaki 

tepelikler, örenk 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 13-c: yıldızvari göbekten çıkartılan salbek, örnek 13 
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Örnek No   : 14 

Envanter No   : 785 

Fotoğraf No   : 14-a, 14-b, 14-c, 14-d, 14-e 

Çizim No   : 14-a, 14-b, 14-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı, bordür kısmından parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, siyah, lacivert. 

Kullanılan Teknik  :  Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 90 x 240 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 27x34 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı ve 

geometrik kaynaklı motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Katmerli penç, yalın penç,  yaprak, “S”, 

sedef, zikzak, rumi, tepelik, gonca gül, hatai 

motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Görünen mevcut parça sadece bir halının kenarsuyundan oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 14-a). Parça halı; iki ince su, bir geniş su ve yan yana 

sıralanmış sedeflerden oluşmaktadır.  

Halının zemin kısmından çok küçük bir parça belli olmaktadır. En 

belirgin olarak küçük bir pafta görülmektedir (Fotoğraf No: 14-b). 

İçteki ince ara suyu ve zemin arasında üç sıra sedef motifi yer 

almaktadır. 

İçteki ince suyun zemini mavidir (Fotoğraf No: 14-c). Mavi zemin 

üzerine kırmızı ile dolgulandırılmış katmerli penç ve yaprak motifi 

kullanılmıştır. Penç motifinden çıkartılan yaprak motifi, irice kullanılmış ve 

ters simetrisi alınarak “S” motifi oluşturulmuştur. Bu kompzisyon düzeni 

mevcut parçada yan yana sıralanarak girift bir görünüm almıştır. 

İçteki ince ara suyu ve geniş arasuyu arasında bir sıra zikzak motifi, 

bir sıra ”S” motifi yer almaktadır.  

Geniş suda lacivert zemin üzerine mavi ve yeşil ile dolgulandırılmış 

iki farklı pafta yer almaktadır (Fotoğraf No: 14-c).  Paftaların içinde kırmızı, 

sarı ve mavi ile dolgulandırılmış irice hatai motifleri kullanılmıştır. Paftada, 

boşta kalan alanlarda, kırmızı ile dolgulandırılmış penç ve gonca gül 

motifleri yer almaktadır. Penç ve goncagül motifleriyle oluşturulan serbest 

helezon şebekesi simetrik olarak kullanılmıştır. Geniş suda sıralanan 

paftalar arasında, kırmızı ile dolgulandırılmış, irice katmerli penç 

kullanılmıştır. Penç motifinden ve paftalardan çıkartılan simetrik 
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helezonlarda mavi, yeşil, kırmızı ve sarı ile dolgulandırılmış hatai, penç, 

goncagül ve yaprak motifleri yer almaktadır. Bu helezon şebekesi çift iplik 

kenar suyunu oluşturmaktadır  (Çizim No 14-c). 

Geniş su ve dıştaki arasu arasında bir sıra zikzak motifi, bir sıra”S” 

motifi ve bir sırada sedef motifi yer almaktadır (Fotoğraf No: 14-e).  

Dıştaki kenar suyunda zemin yeşildir. Kompozisyon düzeni, içteki ara 

suyu kompozisyon düzeninin tekrarı şeklindedir. 

Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 14-a: Genel görünüş, örnek 14 
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Fotoğraf No 14-b: Detay fotoğraf, zemin kısmındaki pafta , çift tahrir tarzındaki 

motifler ve bordürdeki sedef, zikzak ve “S” motifleri, örnek 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 14-c: Detay fotoğraf, geniş sudaki kompozisyon düzeni, örnek 14 
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Fotoğraf No 14-d: Detay fotoğraf, dar su, “S”, zikzak, sedef ve geniş su, örnek 14 

 

Fotoğraf No 14-e: Detay fotoğraf, sedef, zikzak, “S”ler, ve dar su, örnek 14 
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Çizim No 14-a: Halının kenarsuyundaki pafta ve helezon şebekesi, örnek 14. 
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Çizim No 14-b: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 14. 
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Çizim No 14-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 14. 
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Örnek No   : 15 

Envanter No   : 786 

Fotoğraf No   : 15-a, 15-b, 15-c 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Kenarsu kısmından, dikdörtgen formda 

parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, siyah, lacivert. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 70 x 134 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 28 x 34 



 

 

144

Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve geometrik kaynaklı 

motifler kullanılmıştır. 

Kullanılan Motifler  : Katmerli penç, yalın penç,  yaprak, “S”, 

sedef, zikzak, gonca gül, hatai motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı; ince su, geniş su ve yan yana sıralanmış sedef motiflerinden 

oluşmaktadır (Fotoğraf No: 15-a).  

Geniş suda lacivert zemin üzerine mavi ve yeşil ile dolgulandırılmış 

iki farklı pafta yer almaktadır.  Paftaların içinde kırmızı, sarı ve mavi ile 

dolgulandırılmış irice hatai motifleri kullanılmıştır. Paftada, boşta kalan 

alanlarda, kırmızı ile dolgulandırılmış penç ve gonca gül motifleri yer 

almaktadır. Penç ve goncagül motifleriyle oluşturulan serbest helezon 

şebekesi simetrik olarak kullanılmıştır. Geniş suda sıralanan paftalar 

arasında, kırmızı ile dolgulandırılmış, irice katmerli penç kullanılmıştır. 

Penç motifinden ve paftalardan çıkartılan simetrik helezonlarda mavi, yeşil, 

kırmızı ve sarı ile dolgulandırılmış hatai, penç, goncagül ve yaprak motifleri 

yer almaktadır. Bu helezon şebekesi çift iplik kenar suyunu oluşturmaktadır 

(Fotoğraf No: 15-b). 

Geniş su ve dıştaki arasu arasında bir sırada sedef motifi, bir sıra 

zikzak motifi, bir sıra ”S” motifi ve yer almaktadır (Fotoğraf No: 15-c).  

Dıştaki kenar suyunda zemin yeşildir. Yeşil zemin üzerine kırmızı ile 

dolgulandırılmış katmerli penç ve yaprak motifi kullanılmıştır. Penç 

motifinden çıkartılan yaprak motifi, irice kullanılmış ve ters simetrisi 

alınarak “S” motifi oluşturulmuştur. Bu kompozisyon düzeni mevcut 

parçada yan yana sıralanarak girift bir görünüm almıştır. 

Dıştaki ince sudan sonra bir sıra ”S” motifi, bir sıra zikzak motifi yer 

almaktadır. 

Halıda yırtıklar, kopmalar, delikler ve hav kaybı vardır. Halı müzede, 

depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 15-a: Genel görünüş, örnek 15 
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Fotoğraf No 15-b: Detay fotoğraf, pafta içerisindeki hatai ve hatai çevresindeki hatai 

grubu motifleri ile katmerli penç, yaprak, gonca gül ve hatai motifleri, örnek 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 15-c: Detay fotoğraf, sedef, zikzak, “S” ler ve dar sudaki kompozisyon 

düzeni, örnek 15 
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Örnek No   : 16 

Envanter No   : 794 

Fotoğraf No    : 16-a, 16-b, 16,c 

Çizim No    :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı bordür kısmından parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, siyah, lacivert. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   :  

En x Boy   : 98 x 69 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 27 x 34 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı ve 

geometrik kaynaklı motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Katmerli penç, yalın penç,  yaprak, “S”, 

sedef, zikzak, rumi, tepelik, gonca gül, hatai motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı; zemin, iki ince su, bir geniş su ve yan yana sıralanmış 

sedeflerden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 16-a). Parça, halının kenarsuyu 

kısmını oluşturmaktadır.  

Geniş suda lacivert zemin üzerine, mavi zeminli bir pafta yer 

almaktadır (Fotoğraf No: 16-b).  Paftanın içinde kırmızı, sarı ve mavi ile 

dolgulandırılmış irice hatai motifleri kullanılmıştır. Paftada, boşta kalan 

alanlarda, kırmızı ile dolgulandırılmış penç ve gonca gül motifleri yer 

almaktadır. Penç ve goncagül motifleriyle oluşturulan serbest helezon 

şebekesi simetrik olarak kullanılmıştır. Geniş suda paftayla aynı eksen 

üzerinde, kırmızı ve mavi ile dolgulandırılmış, irice katmerli penç 

kullanılmıştır. Penç motifinden ve paftadan çıkartılan simetrik helezonlarda 

mavi, yeşil, kırmızı ve sarı ile dolgulandırılmış hatai, penç, goncagül ve 

yaprak motifleri yer almaktadır. Bu helezon şebekesi çift iplik kenar suyunu 

oluşturmaktadır. 

Geniş su ve dıştaki arasu arasında bir sırada sedef motifi, bir sıra 

zikzak motifi, bir sıra ”S” motifi yer almaktadır.  

Dıştaki ince suyun zemini mavidir. Mavi zemin üzerine kırmızı ile 

dolgulandırılmış katmerli penç ve yaprak motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 

16-c). Penç motifinden çıkartılan yaprak motifi, irice kullanılmış ve ters 

simetrisi alınarak “S” motifi oluşturulmuştur. Bu kompzisyon düzeni 

mevcut parçada yan yana sıralanarak girift bir görünüm almıştır. 
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Dıştaki ince ara suyu ve geniş arasu arasında bir sıra ”S” motifi bir sıra 

zikzak motifi, bir sıra sedef yer almaktadır. 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 16-a: Genel fotoğraf, örnek 16 

 

Fotoğraf No 16-b: Detay fotoğraf, geniş suda kullanılan katmerli penç, penç, 

hatai, goncagül, yaprak motifleri, örnek 16 
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Fotoğraf No 16-c: Detay fotoğraf, zikzak, “S” ler ve darsu 

kompozisyon düzeni, örnek 16 
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Örnek No   : 17 

Envanter No   : 845 

Fotoğraf No   : 17-a, 17-b, 17-c 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakil edilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı, bordür kısmından parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, siyah, lacivert. 

Kullanılan Teknik  :  Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 71 x 112 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 27 x 34 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve geometrik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Katmerli penç, yalın penç,  yaprak, “S”, 

sedef, zikzak, gonca gül, hatai motifleri 

kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı; dar su,  geniş su ve yan yana sıralanmış ince sulardan 

oluşmaktadır. Parça, halının kenarsuyu kısmını oluşturmaktadır (Fotoğraf 

No: 17-a). 

Geniş suda lacivert zemin üzerine mavi ve yeşil ile dolgulandırılmış 

iki farklı pafta yer almaktadır (Fotoğraf No: 17-b).  Paftaların içinde kırmızı, 

sarı ve mavi ile dolgulandırılmış irice hatai motifleri kullanılmıştır. Paftada, 

boşta kalan alanlarda, kırmızı ile dolgulandırılmış penç ve gonca gül 

motifleri yer almaktadır. Penç ve goncagül motifleriyle oluşturulan serbest 

helezon şebekesi simetrik olarak kullanılmıştır. Geniş suda sıralanan 

paftalar arasında, kırmızı ile dolgulandırılmış, irice katmerli penç 

kullanılmıştır. Penç motifinden ve paftalardan çıkartılan simetrik 

helezonlarda mavi, yeşil, kırmızı ve sarı ile dolgulandırılmış hatai, penç, 

goncagül ve yaprak motifleri yer almaktadır. Bu helezon şebekesi çift iplik 

kenar suyunu oluşturmaktadır. 

Geniş sudan sonra bir sıra zikzak motifi ve bir sıra ”S” motifi 

kullanılmıştır.  

Darsuyun zemini yeşildir (Fotoğraf No: 17-c). Yeşil zemin üzerine 

kırmızı ile dolgulandırılmış katmerli penç ve yaprak motifi kullanılmıştır. 

Penç motifinden çıkartılan yaprak motifi, irice kullanılmış ve ters simetrisi 

alınarak “S” motifi oluşturulmuştur. Bu kompozisyon düzeni mevcut 

parçada yan yana sıralanarak girift bir görünüm almıştır. 
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İnce ara suyu ve geniş arasu arasında bir sıra “S” motifi, bir sıra zikzak 

motifi, bir sıra sedef motifi yer almaktadır.  

Halıda yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı müzede, 

depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 17-a: Genel görünüş, örnek 17 
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Fotoğraf No 17-b: Detay fotoğraf, pafta içerisindeki hatai ve hatai çevresindeki hatai 

grubu motifleri ile katmerli penç, yaprak, goncagül ve hatai motifleri örnek 17 
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Fotoğraf No 17-c: Detay fotoğraf, sedef, zikzak, “S” ler ve ince su 

kompozisyon düzeni, örnek 17 
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Örnek No   : 18 

Envanter No   : 787 

Fotoğraf No   : 18-a 

Çizim No   : 18-a 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı zemin kısmından, dikdörtgen formda 

parçadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, siyah, pembe, 

lacivert. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 31 x 115 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 29x36 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı ve 

geometrik kaynaklı motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Hurde tepelik, hurde ayırma rumi, 

salyangoz, saadet düğümü, penç, hatai, 

yaprak ve gonca gül kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halıdan çok küçük bir parça kaldığı için kompozisyon düzeni tam 

olarak anlaşılamamaktadır (Fotoğraf No: 18-a). 

Mevcut parçada lacivert zemin üzerine kırmızı ve sarı ile 

dolgulandırılmış hurde rumi ve tepelik motiflerinin irice kullanıldığı 

görülmektedir. Rumi ve tepelik motiflerinin etrafında, boşta kalan alanlara, 

sarı, yeşil, kırmızı, pembe ve mavi ile dolgulandırılmış hatai, penç, gonca 

gül, yaprak ve saadet düğümü kullanılmıştır  (Çizim No 18-a). 

Halıda yırtılmalar, kopmalar, delikler ve hav kaybı görülmektedir. 

Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 18-a: Genel görünüş, örnek 18 
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Çizim No 18-a: Halının helezon şebekesi ve plan şeması, örnek 18. 
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Çizim No 18-a: Halının kompozisyon düzeni, örnek 18. 
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Örnek No   : 19 

Envanter No   : 1411 

Fotoğraf No   : 19-a 

Çizim No   : 19-a, 19-b 

İnceleme Tarihi  : 14.04.2011 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Müzesi’nden nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Zeminden küçük bir parça 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, lacivert, siyah 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 54 x 39 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 25 x 30 
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Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvansal karakterli konu 

seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, hurde tepelik 

motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, zemin kısmından çok küçük bir parçadır. Bu parçanın zemini 

lacivert ve kırmızıdır (Fotoğraf No: 19-a). Lacivert zeminde kırmızı, siyah 

ve mavi ile konturlanmış hurde tepelik, hatai, yaprak, penç motifileri 

bulunmaktadır  (Çizim No 19-b). Bu motifler kırmızı, sarı ve mavi ile 

dolgulandırılmıştır. Kırmızı zeminde mavi ile tepelik motifleri yapılmıştır. 

Bu tepelik motifleri sarı konturla sınırlandırılmıştır. 

Halıda ezilmeler, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı müzede, depo 

bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 19-a: Genel görünüş, örnek 19 
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Çizim No 19-a: Halının plan şeması, örnek 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çizim No 19-b: Halının kompozisyon düzeni, örnek 19. 
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Örnek No   : 20 

Envanter No   : 793 

Fotoğraf No   : 20-a, 20-b, 20-c 

Çizim No   : 20-a, 20-b, 20-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, kısa ve uzun bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahverenkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, kahverengi, yeşil 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 54,5 x 100 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : 3,5 cm 

Saçak Boyu   : 7 cm 

Kalitesi (en x boy)  : 35 x 26 

Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı motifler seçilmiştir. 
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Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, sap çıkması, yaprak, 

lale motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, halının köşesine aittir. Parça iki dar bir geniş sudan 

oluşmaktadır (Fotoğraf No: 20-a). İçteki ince suyun zemini mavidir. Mavi 

zemin üzerinde bir sıra kırmızı bir sıra siyah gelecek şekilde, kendi 

içerisinde dönen, çarkı felek tarzında helezonlarla motif oluşturulmuştur 

(Fotoğraf No: 20-b). Halı bu kısımdan çözgüye paralel şekilde kopmuştur. 

Geniş suyun zemini kırmızıdır (Fotoğraf No: 20-a, 20-c). Geniş suyun 

orta düzleminde iki farklı formda pafta kullanılmıştır. Paftalar biri küçük 

diğeri büyük olacak şekilde art arda sıralanmıştır. Küçük pafta pençvari bir 

görüntüye sahip olup mavi ve kırmızı ile dolgulandırılmıştır. Bu paftadan 

çıkartılan dallar üzerine hatai, penç, sap çıkması ve yaprak motifleri 

yerleştirilmiş ve mavi, sarı, kahverengi ile dolgu yapılmıştır. Küçük ve 

büyük dal aynı pafta üzerine yerleştirilmiştir. Bu dal ve motifler iki paftayı 

birbirine bağlamaktadır. Geneli itibariyle çift iplik arasuyunu andırmaktadır  

(Çizim No 20-c). Pafta ve motifler kırmızı zeminden siyah kontur ile 

ayrılmıştır. 

Dıştaki ince suyun zemini mavidir. Mavi zemin üzerine; sarı, kırmızı 

ve mavi ile dolgulandırılmış lale motifi, uzun kenarda, tek iplik arasuyu 

üzerine art arda sıralanmıştır. Kısa kenarda ise bir lale bir yaprak motifi 

gelecek şekilde sıralanmıştır. 

Mevcut parçadaki köşe dönüşlerinde dıştaki suda muntazam bir köşe 

dönüşü yapılmış lakin geniş su ve içteki suda daha iptidai bir dönüş 

yapılmıştır. 

Halının uzun kenarında yeşil renkte etlik kısmı bulunmaktadır. 
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Halıda pamuğun doğal renginde 3,5 cm saçak örgüsü ve pamuğun 

doğal renginde 7 cm saçak boyu görülmektedir. 

Halıda hav kayıpları, ezilmeler ve yırtılmalar görülmektedir. Halı 

müzede, depoda muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 20-a: Genel görünüş, örnek 20 
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Fotoğraf No 20-b: ince sudaki çarkıfelek tarzı motifler, örnek 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 20-c: Detay fotoğraf, geniş sudaki pafta ve paftadan çıkartılan 

hatai grubu motifleri, örnek 20 
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Çizim No 20-a: Halının kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 20-b: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 20. 
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Çizim No 20-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 20. 
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Örnek No   :  21 

Envanter No   : 788 

Fotoğraf No   : 21-a, 21-b, 21-c 

Çizim No   : 21-a, 21-b, 21-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halının uzun bordüründen bir parça 

kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahve renkli yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde krem yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, kahverengi, yeşil, beyaz 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 52,5 x 101 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 35 x 26 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, sap çıkması, yaprak 

ve lale motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, iki dar bir geniş sudan oluşmaktadır. İçteki ince suyun 

zemini mavidir. Mavi zemin üzerinde kırmızı, siyah gelecek şekilde, kendi 

içerisinde dönen, çarkı felek şeklindeki helezonlarla motif oluşturulmuştur 

(Fotoğraf No: 21-a). 

Geniş suyun zemini kırmızıdır. Geniş suyun orta düzleminde iki farklı 

formda pafta kullanılmıştır (Fotoğraf No: 21-b, 21-c). Paftalar biri küçük 

diğeri büyük olacak şekilde, çift iplik arasuyu üzerinde ard arda 

sıralanmıştır. Küçük pafta pençvari bir görüntüye sahip olup mavi ve 

kırmızı ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 21-c). Bu paftadan çıkartılan 

dallar üzerine hatai, penç, sap çıkması ve yaprak motifleri yerleştirilmiş ve 

mavi, sarı, kahverengi ile dolgu yapılmıştır. Küçük ve büyük dal aynı pafta 

üzerine yerleştirilmiştir. Bu dal ve motifler iki paftayı birbirine 

bağlamaktadır   (Çizim No 21-c). Pafta ve motifler kırmızı zeminden siyah 

kontur ile ayrılmıştır. 

Dıştaki ince suyun zemini mavidir. Mavi zemin üzerine; sarı, kırmızı 

ve mavi ile dolgulandırılmış lale motifi tek iplik arasuyu üzerine ard arda 

sıralanmıştır (Fotoğraf No: 21-b). 

Halının uzun kenarında yeşil renkte etlik kısmı bulunmaktadır. Halı 

müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 21-a: Genel görünüş, örnek 21 
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Fotoğraf No 21-b: Detay fotoğraf, dar sular ve geniş su, örnek 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 21-c: Detay fotoğraf, geniş suda kullanılan katmerli penç, örnek 21 
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Çizim No 21-a: Halının kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 21. 
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Çizim No 21-b: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 21. 
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Çizim No 21-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 21. 

 



 

 

181

 

Örnek No   : 22 

Envanter No   : 792 

Fotoğraf No   : 22-a, 22-b, 22-c, 22-d, 22-e 

Çizim No   : 22-a, 22-b, 22-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, uzun kenar suyundan küçük parça 
olarak kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik kullanılmıştır. 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, siyah, yeşil, lacivert 

Kullanılan Teknik  : Türk Düğümü kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 54,5 x 256 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : 3,5 cm 

Saçak Boyu  : 5 cm 

Kalitesi (en x boy)  : 24 x 26 

Seçilen Konu   : Bitkisel ve hayvan karakterli motifler 
seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak ve geometrik 
karakterli motifler kullanılmıştır. 
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Kompozisyon Özellikleri :  

Parça halı, iki dar bir geniş sudan oluşmaktadır (Fotoğraf No: 22-a). 

İçteki ince suyun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine siyahla 
konturlanmış sekizgenler yerleştirilmiştir. Sekizgenlere bir siyah bir kırmızı 
gelecek şekilde penç motifi yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 22-b). 

Geniş suda zemin mavidir. Mavi zemin üzerine kırmızı ve siyahla 
konturlanmış daire formunda irice bir hatai paftası oluşturulmuştur. Hatai 
paftasından irice, yaprak formuna benzer bir pafta çıkartılmıştır. Daire 
formundaki paftanın zemini yeşildir. Yeşil zemin üzerine siyahla 
konturlanmış irice hatai motifi yerleştirilmiştir. Hatai motifi sarı, mavi, yeşil 
ve kırmızı ile renklendirilmiştir. Pafta içerisinde, hatai motifinden sağa ve 
sola simetrik şekilde dal çıkartılmış dal üzerine penç, gonca gül ve yaprak 
motifleri yerleştirilmiştir  (Çizim No 22-c). Çıkartılan dal ve motifler 
siyahla konturlanmış ve kırmızı ile renklendirilmiştir (Fotoğraf No: 22-c).  

Yaprak formundaki pafta simetrik olarak hatai formundaki paftanın 
sağına ve soluna konulmuştur. Yaprak formundaki paftanın zemini 
kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine siyah konturla bir dal üzerinde hatai, sap 
çıkması, penç, yaprak, goncagül motifleri yerleştirilmiştir. Bu motiflerin 
içleri sarı, kırmızı, mavi ve yeşil ile renklendirilmiştir. Oluşturulan 
paftaların bir ters bir düz şekilde yerleştirilmesiyle kompozisyon 
tamamlanmıştır (Fotoğraf No: 22-d).  

Hatayi ve yaprak paftaları arasındaki kalan boşluk, hatayi paftasının 
altından çıkartılan bir dalla doldurulmuştur. Hatayi paftasının sağına ve 
soluna simetrik olacak şekilde çıkartılan bu dallar üzerine de siyah kontürle 
sap çıkması, hatai, gonca gül, penç ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Bu 
motifler yeşil ve kırmızıyla renklendirilmişlerdir. 

Dıştaki suyun zemini kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine siyah konturlu 
yaprak ve lale motifleri, tek iplik ara suyu üzerine yerleştirilmiştir. 
Kullanılan motifler yeşil ve mavi ile renklendirilmiştir. Bazı lale 
motiflerinin çanak yapraklarında sarı ve kırmızı kullanılmıştır. Dıştaki su, 
siyah ve mavi ile sınırlandırılmıştır (Fotoğraf No: 22-e),  (Çizim No 22-c). 

Halının yüzeyinde ezilmeler, motiflerde bozulmalar, havında (ilme) 
dökülmeler, renklerinde solmalar ve halıda kopmalar vardır. Halı müzede, 
depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 22-a: Genel görünüş, örnek 22 
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Fotoğraf No 22-b: Detay fotoğraf, içteki ince suyu oluşturan sekizgenler 
içerisindeki penç motifi, örnek 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 22-c: Detay fotoğraf, geniş bordürdeki kompozisyon düzeni, 
örnek 22 
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Fotoğraf No 22-d: Detay fotoğraf, geniş bordirdeki paftalar ve paftalar içerisine, 
çevresine yerleştirilen hatai, penç, goncagül, sap çıkması ve yaprak motifleri, 
örnek 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 22-e: Detay fotoğraf, dar kenarsuyundaki lale motifi, örnek 22 
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Çizim No 22-a: Halının kenarsuyundaki pafta ve helezon şebekesi, örnek 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 22-b: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 22-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 22. 
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Örnek No   : 23 

Envanter No   : 2053 

Fotoğraf No   : 23-a, 23-b 

Çizim No   : 23-a, 23-b 

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Müzeye bağışlanmıştır. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 36 x 238 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 28 x 38 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı bir konu seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması 

ve lale motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça geniş su, iki dar su ve sedef tarzı sulardan oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 23-a).  

Dar sularda kullanılan komposizyon düzeni ve motifler aynıdır. 

Zemini krem rengi olan dar suda, tek iplik ara suyu kullanılmıştır. Tek iplik 

ara suyunun üzerinde penç ve yaprak motifi bulunmaktadır. Kırmızı ve 

siyah konturla krem rengi zeminden ayrılan motifler turuncu ve mavi ile 

dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 23-b),  (Çizim No 23-b). 

Geniş su ve dar suyu birbirinden ayıran ince suyun zemini yeşildir. 

Yeşil zemin üzerine, kahverengi ile tek iplik arasuyunun uygulandığı bir 

komposizyon düzeni vardır. Tek iplik ara suyunda, kırmızı renkte, 

geometrik bir motif sıralanmıştır (Fotoğraf No: 23-b). 

Halı yüzeyindeki yıpranma ve yanlış yapılan restorasyondan dolayı, 

geniş bordürdeki komposizyon düzeni anlaşılamamaktadır. Hatai, 

penç,goncagül, yaprak ve geometrik formdaki motifler, geniş suda, rast gele 

yerleştirilmişlerdir. Mavi, sarı ve siyah konturla kırmızı zeminden ayrılan 

motifler sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve kahverengi ile dolgulandırılmıştır. 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar, hav kayıpları ve yanlış 

restorasyondan kaynaklanan bozulmalar vardır. 

Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 23-a: Genel görünüş, örnek 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 23-a: Detay fotoğraf, dar sudaki tek iplik arasuyu ve ince suda 
kullanılan geometrik formdaki motif, örnek23 
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Çizim No 23-a: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 23-b: Halının kenarsuyundaki belli olan motif ve kompozisyon düzeni, örnek 23. 
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Örnek No   : 24 

Envanter No   : 776 

Fotoğraf No   : 24-a, 24-b, 24-c, 24d 

Çizim No   : 24-a, 24-b, 24-c, 24d, 24-e 

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Bütüne yakın, uzun ve kısa kenarlardan 

eksiktir. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Krem rengi, kırmızı, mavi, siyah, lacivert, 

sarı, kahverengi. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 156 x 395 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 27x36 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Ayırma bulut, hatai, penç,  goncagül, 

katmerli penç, yaprak ve geometrik motifler 

kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 24-

a). Zeminde krem rengi üzerine kırmızı, mavi, siyah, lacivert, kahverengi ve 

sarı renkleriyle dolgulandırılmış hatai, penç, katmerli penç, yaprak, 

goncagül motifleri kullanılmıştır. Katmerli penç ve irice kullanılan yatay 

konumdaki yaprak motifi ard arda sıralanarak kullanılmıştır. İkinci sırada, 

kaydırılmış eksen üzerine dikey konumda yerleştirilen yaprak motifi, penç 

ve gonca gülün oluşturduğu helezon şebekesiyle yan yana gelecek şekilde 

sıralanmıştır (Fotoğraf No: 24-b),  (Çizim No 24-b).  Bu motifler arasında 

kuş formuna benzer bi pafta oluşmuştur (Fotoğraf No: 24-c). Bu 

kompozisyon düzeni halı zeminini kaplamıştır. Kenar sularının altında kalan 

motifler halı zemininde bir sonsuzluk etkisi oluşturmaktadır. Uzun kenarda, 

kenarsuyuna bitişik şekilde kırmızı, yeşil, sarı ve mavi ile dolgulandırılmış 

zikzak motifi kullanılmıştır, bu motif sadece uzun kenarda ve üç parça 

şeklinde bulunmaktadır. 

İçteki ince suda, krem rengi üzerine kırmızı renkte, siyah ile 

konturlenmiş “S” motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 24-d). 

Geniş suda krem rengi üzerinde kırmızı, sarı ve yeşil ile 

dolgulandırılmış ayırma bulut motifi irice kullanılmıştır. Bulut motiflerini 

birbirine bağlamak için aralarıa hatai ve penç motifi yerleştirilmiştir. Bu 

motifler, sarı, mavi ve kırmızı renkleriyle dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 

24-d),  (Çizim No 24-d). 

Dıştaki ince su, içteki ince suyun tekrarı şeklindedir. 

Halıda ezilmeler, eksik parçalar, delikler ve havında eksilmeler 

görünmektedir. Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir.
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Fotoğraf No 24-a: Genel görünüş, örnek 24 
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Fotoğraf No 24-b: Detay fotoğraf, zemini kaplayan raport 

kompozisyon düzeni. Katmerli penç, gonca gül, hatai ve yaprak 

motifleri, örnek 24 
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Fotoğraf No 24-c: Detay fotoğraf, yapraklarla oluşturulmuş kuş figürüne 

benzeyen pafta, örnek 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 24-d: Detay fotoğraf, ince suda kullanılan “S” motifleri ve 

geniş suda kullanılan bulut motiflerinin hatalı köşe dönüşü, örnek, 24 
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Çizim No 24-a: Halının zemin kısmı ve paftalarındaki plan şeması, örnek 24. 
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Çizim No 24-b: Halının zemin kısmındaki kompozisyon düzeni, örnek 24. 
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Çizim No 24-c: Halının kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 24-d: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 24-e: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 24. 
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Örnek No   : 25 

Envanter No   : 1060 

Fotoğraf No   : 25-a, 25-b, 25-c 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür ve zeminden oluşmaktadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Sarı, kırmızı, mavi, siyah, lacivert, 

kahverengi. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 68 x 262 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 28 x 27 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Ayırma bulut, hatai, penç,  goncagül, 

katmerli penç, yaprak ve geometrik motifler 

kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşan parça halinde bir halıdır 

(Fotoğraf No: 25-a). Zeminde sarı renk üzerine kırmızı, mavi, siyah, 

lacivert, kahverengi ve sarı renkleriyle dolgulandırılmış hatai, penç, katmerli 

penç, yaprak, goncagül motifleri kullanılmıştır. Katmerli penç ve irice 

kullanılan yatay konumdaki yaprak motifi ard arda sıralanarak 

kullanılmıştır. İkinci sırada, kaydırılmış eksen üzerine dikey konumda 

yerleştirilen yaprak motifi, penç ve gonca gülün oluşturduğu helezon 

şebekesiyle yan yana gelecek şekilde sıralanmıştır. Bu kompozisyon düzeni 

halı zeminini kaplamıştır (Fotoğraf No: 25-b).  

İçteki ince suda, sarı renk üzerine kırmızı, sarı ve yeşil renklerinde 

penç motifi yan yana sıralanmıştır. Motifler bir helezon şebekesi üzerine 

yerleştirilmeden, birbirinden bağımsız olarak sıralanmıştır (Fotoğraf No: 25-

c). 

Geniş suda sarı renk üzerine kırmızı, sarı ve yeşil ile dolgulandırılmış 

ayırma bulut motifi irice kullanılmıştır. Bulut motiflerini birbirine bağlamak 

için aralarıa hatai ve penç motifi yerleştirilmiştir. Bu motifler, sarı, mavi ve 

kırmızı renkleriyle dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 25-c). 

Dıştaki ince suda irice “S” motifi kullanılmıştır. “S” lerin dizilişi girift 

bir görüntü oluşturmaktadır. “S” in orta noktasına penç motifi konulmuştur. 

Halıda ezilmeler, eksik parçalar, delikler ve havında eksilmeler 

görünmektedir. Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 25-a: Genel görünüş, örnek 25 
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Fotoğraf No 25-b: Detay fotoğraf, zemin ve bordür kısmı kompozisyon düzeni, 

örnek 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 25-c: Detay fotoğraf, ince suda ki penç motifi ve geniş sudaki 

ayırma bulut motifi, örnek 25 
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Örnek No   : 26 

Envanter No   : 778 

Fotoğraf No   : 26-a, 26-b 

Çizim No   : 26-a, 26-b 

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça halı, ince uzun 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, gri, yeşil. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 31 x 116 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 30x34 



 

 

204

Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Ayırma bulut, katmerli penç, hatai, yalın 

penç,  yaprak ve “S” motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı küçük bir parça şeklindedir. Halı; zemin, iki ince su ve bir geniş 

sudan oluşmaktadır. Zeminde krem rengi üzerine kırmızı, sarı, yeşil ve mavi 

ile dolgulandırılmış katmerli penç ve geometrik karakterli motifler yer 

almaktadır. Motif tam olarak tanımlanamamaktadır (Fotoğraf No: 26-a). 

İçteki ara suyunda krem rengi üzerine kırmızı ile dolgulandırılmış “S” 

motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 26-b). 

Geniş suda krem rengi üzerine yeşil, kırmızı, sarı ve mavi ile 

dolgulandırılmış bulut, hatayi, penç ve yaprak motifleri kullanılmıştır. 

Kullanılan bulut ve hatai motifleri irice kullanılmış ve bir hatayi bir bulut 

motifi gelecek şekilde yan yana sıralanmıştır (Fotoğraf No: 26-b),  (Çizim 

No 26-c). 

Dıştaki kenar suyunda tek iplik ara suyu kullanılmıştır. Ara suyu, krem 

rengi üzerine kırmızı, mavi ve sarı ile dolgulandırılmış geometrik tarzaki 

motiflerden oluşmaktadır. 

Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 26-a: Genel görünüş, örnek 26 

 

Fotoğraf No 26-b: Detay fotoğraf, geniş bordürdeki katmerli penç, penç ve 

yaprak motifi ile İnce sudaki “S” motifi, örnek 26 
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Çizim No 26-a: Halının kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 26-b: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 26-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 26. 
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Örnek No   : 27 

Envanter No   : 779 

Fotoğraf No   : 27-a, 27-b 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    : Taban halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça halı, dikdörtgen formdadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Doğal renginde yün iplik kullanılmıştır. 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, siyah. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 29 x 61 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 30x34 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Ayırma bulut, katmerli penç, hatai, yalın 

penç,  yaprak ve “S” motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı küçük bir parça şeklindedir. Kenar suyunun göründüğü parça, 

halının köşe dönüşünü göstermektedir. Tam bir dönüşün yapılmadığı uzun 

kenar suyunun kısa kenar suyundaki motifi kestiği görünmektedir (Fotoğraf 

No: 27-a). 

Halı; zemin, iki ince su ve bir geniş sudan oluşmaktadır. Zeminde 

krem rengi üzerine kırmızı, sarı ve yeşil ile dolgulandırılmış geometrik 

karakterli motifler yer almaktadır. Bu motifler halının eksik olmasından ve 

hav kaybından dolayı tanımlanamamaktadır. Mevcut motifler halı 

zeminindeki motiflerin kuşlu halıya ait motifler olabileceğini 

göstermektedir. 

İçteki ara suyunda krem rengi üzerine kırmızı ile dolgulandırılmış “S” 

motifi kullanılmıştır. 

Geniş suda krem rengi üzerine yeşil, kırmızı, sarı ve mavi ile 

dolgulandırılmış bulut, hatayi, penç ve yaprak motifleri kullanılmıştır. 

Kullanılan bulut ve hatayi motifleri irice kullanılmıştır (Fotoğraf No: 27-b). 

Dıştaki kenar suyunda tek iplik ara suyu kullanılmıştır. Ara suyu, krem 

rengi üzerine kırmızı, mavi ve sarı ile dolgulandırılmış geometrik tarzdaki 

motiflerden oluşmaktadır. 

Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 27-a: Genel fotoğraf, örnek 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 27-b: Detay fotoğraf, katmerli penç, penç, yaprak ve 

ayırma bulut motifi, örnek 27 
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Örnek No   : 28 

Envanter No   : 777 

Fotoğraf No   : 28-a, 28-b 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    :  

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halının bordüründen bir parça 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, kırmızı, gri, yeşil. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 16 x 178 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 30x34 
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Seçilen Konu : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler : Ayırma bulut, hatai, penç,  motifler 

kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı küçük bir parça şeklindedir. İnce su ve geniş sudan oluşan 

parçada geniş suyun yarısı görünmektedir (Fotoğraf No: 28-a). Mevcut 

parça bu kısımdan uzunlamasına kopmuştur. Halı kopmuş bir parça olduğu 

için motiflerin bir kısmı eksiktir. Geniş suda krem rengi üzerine, kırmızı ve 

yeşil ile dolgulandırılmış ayırma bulut motifi görünmektedir. Penç ve bir 

kısmı görünen hatayi motiflerinde ise yeşil ve sarı kullanılmıştır (Fotoğraf 

No: 28-b).  

Dıştaki kenar suyunda tek iplik ara suyu kullanılmıştır. Ara suyu, krem 

rengi üzerine kırmızı, mavi ve sarı ile dolgulandırılmış geometrik tarzdaki 

motiflerden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 28-b). 

Halı müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 28-a: Genel görünüş, örnek 28 
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Fotoğraf No 28-b: Detay fotoğraf, ince suda kullanılan tek iplik ara suyu 

ve ayırma bulut, penç yaprak motifleri, örnek 28 
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Örnek No   : 29 

Envanter No   : 768 

Fotoğraf No   : 29-a, 29-b, 29-c, 29-d 

Çizim No   : 29-a, 29-b, 29-c, 29-d 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  16. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı bütün durumdadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik,  

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik,  

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Bej, kahverengi 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 399 x 942 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 41 x 37 

Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik motifler 

seçilmiştir. 
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Kullanılan Motifler  : Ayırma bulut, çintemani, hatai, goncagül, 

sap çıkması, yaprak ve saadet düğümü motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, iki dar, bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 29-a). Zeminde yünün doğal bej rengi üstüne kahverengi ile 

çintemani motifi yerleştirilmiştir. Çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle 

(dudak) kapalı alanlar oluşturulmuştur. İçine sekizgen formlarda çintemani 

motifinin benekleri irice yerleştirilmiştir. Boşta kalan alanlara ve 

sekizgenlerin içine daha küçük formlarda üç benek daha yerleştirilmiştir. 

Sekizgenlerin içerisine yerleştirilen üç noktalar hilal formundadır (Fotoğraf 

No: 29-b),  (Çizim No 29-c). Kaydırılmış eksenler üzerine yerleştirilen bu 

benekler bordürün altında kalarak bir sonsuzluk etkisi oluşturmaktadır. 

İçteki ince suda yünün doğal bej renk üstüne kahverengi ile tek iplik 

ara suyu kullanılmıştır. Ara suyunda dilimli yaprak, goncagül ve sap 

çıkması motifleri kullanılmıştır. Dıştaki ince su, İçteki ince suyun tekrarı 

şeklindedir. İçteki ve dıştaki ince suda köşe dönüşleri orantılı bir şekilde 

yapılmış lakin geniş suda buna dikkat edilmemiştir (Fotoğraf No: 29-c),  

(Çizim No 29-c). 

Geniş suda kahverengi zemin üzerine yünün doğal bej renginde, 

ayırma bulut motifi ve irice hatai motifi kullanılmıştır. Motifler çift iplik ara 

suyu üzerine bir sıra hatai bir sıra bulut motifi gelecek şekilde sıralanmıştır. 

Helezon şebekesinde boşta kalan alanlara yaprak ve penç motifi 

yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 29-c),  (Çizim No 29-c, 29-d). 

Uzun kenarda, kenar örgüsü sarı renkte yapılmıştır. Halının kilim 

örgüsü ve saçakları bir kumaş parçasıyla dikilerek kapatılmıştır. Halı bir 

kenarından katlanarak sergilenmektedir (Fotoğraf No: 29-d). 

Halıda yırtılmalar, delikler ve hav kayıpları tespit edilmiştir. Halı 

Mevlana Müzesi’nde Matbah-ı Şerif bölümünde sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 29-a: Genel görünüş, örnek 29 

 

 

 

 

Fotoğraf No 29-b: Detay fotoğraf, zemin kısmındaki çintemani motifi ve 

çintemani motifiyle oluşturulan eşkenar dörtgenler, örnek 29 
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Fotoğraf No 29-c: Detay fotoğraf, dar sulardaki tek iplik ara suyu ve geniş sudaki 

çift iplik ara suyu kompozisyon düzeni, örnek 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 29-d: Detay fotoğraf, halının sergilenişindeki yanlışlık, örnek 29 
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Çizim No 29-a: Halının zemin kısmı ile kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 29-b: Halının zemin kısmı ile kenarsuyundaki plan şeması, örnek 29. 
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Çizim No 29—c: Halının zemin ve kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 29-d: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 29. 
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Örnek No   : 30 

Envanter No   : 773 

Fotoğraf No   : 30-a, 30-b, 30-c, 30-d, 30-e, 30-f 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 14.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bütüne yakın, kısa kenardan eksik. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Bej, kahverengi, kırmızı, mavi 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 377 x 322 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : 6 cm 

Saçak Boyu   : 3 cm 

Kalitesi    : 40 x 43 

Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 
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Kullanılan Motifler  : Ayırma bulut, çintemani, hatai, goncagül, 

sap çıkması, yaprak ve saadet düğümü motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 30-

a, 30-b). Zeminde bej üstüne kahverengi ile çintemani motifi irice 

kullanılmıştır. Çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle (dudak) kapalı 

alanlar oluşturulmuştur. Baklavayı andıran bu kapalı alanların içine; 

sekizgen formlarda, çintemani motifinin benekleri irice yerleştirilmiştir. 

Boşta kalan alanlara ve sekizgenlerin içine daha küçük formlarda üç benek 

daha yerleştirilmiştir. Sekizgenlerin içerisine yerleştirilen üç noktalar hilal 

formundadır (Fotoğraf No: 30-c). Bu beneklerin bazıları kırmızı ile 

dolgulandırılmıştır. Ayrıca baklavalar içinde boş kalan alanlara 

kahverengiyle küçük noktalar ve bazı yerlerde de “S” ler yerleştirilmiştir. 

Kaydırılmış eksenler üzerine yerleştirilen bu benekler bordürün altında 

kalarak bir sonsuzluk etkisi oluşturmaktadır. 

İçteki ince suda bej üstüne kahverengi ile tek iplik ara suyu 

kullanılmıştır. Ara suyunda dilimli yaprak, hatayi ve sap çıkması motifleri 

kullanılmıştır. Dıştaki ince su, içteki ince suyun tekrarı şeklindedir (Fotoğraf 

No: 30-d). 

Geniş suda kahverengi zemin üzerine yünün doğal bej renginde, 

ayırma bulut motifi ve irice hatai motifi kullanılmıştır. Motifler çift iplik ara 

suyu üzerine bir hatai bir bulut motifi gelecek şekilde doğrusal bir düzlemde 

sıralanmıştır. Helezon şebekesinde boşta kalan alanlara yaprak ve penç 

motifi yerleştirilmiştir. Penç motifinin dilimleri sarı ve kırmızı ile 

dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 30-d, 30-e). 

Uzun kenarda yeşil renkte etlik örgüsü dikkat çekicidir. Yanı sıra kısa 

kenarda mavi renkte kilim örgüsü görülmektedir (Fotoğraf No: 30-f). 
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Halının birçok yerinde ezilmeler, delikler, yırtılmalar ve kopmalar 

görünmektedir. Halıyı bütün halde gösterebilmek için, rastgele parçalarla 

eksik olan kısımlar onarılmaya çalışılmıştır. 

Halı, Etnografya Müzesi depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 30-a: Genel görünüş, örnek 30 
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Fotoğraf No 30-c: Detay fotoğraf, zemindeki çintemani motifleri ve dalgalı 

çizgilerle oluşan eşkenar dörtgenler, örnek 30 
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Fotoğraf No 30-d: Detay çizim, bordürdeki dar su ve geniş sular ile geniş 

suda yapılan yanlış restorasyon, örnek 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

225

Fotoğraf No 30-e: Detay fotoğraf, bordürdeki köşe dönüşleri, örnek 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 30-f: Detay fotoğraf, kilim örgüsü, örnek 30
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Örnek No   : 31 

Envanter No   : 769 

Fotoğraf No   : 31-a, 31-b, 31-c, 31-d 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı bütündür. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik,  

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik,  

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Bej, kahverengi 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 387 x 303 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 43 x 41 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Ayırma bulut, çintemani, hatai, goncagül, 

sap çıkması, yaprak ve saadet düğümü motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, iki dar, bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 31-a). Zeminde yünün doğal bej rengi üstüne kahverengi ile 

çintemani motifi yerleştirilmiştir. Çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle 

(dudak) kapalı alanlar oluşturulmuştur. İçine sekizgen formlarda çintemani 

motifinin benekleri irice yerleştirilmiştir. Boşta kalan alanlara ve 

sekizgenlerin içine daha küçük formlarda üç benek daha yerleştirilmiştir. 

Sekizgenlerin içerisine yerleştirilen üç noktalar hilal formundadır (Fotoğraf 

No: 31-b). Kaydırılmış eksenler üzerine yerleştirilen bu benekler bordürün 

altında kalarak bir sonsuzluk etkisi oluşturmaktadır. 

İçteki ince suda yünün doğal bej renk üstüne kahverengi ile tek iplik 

ara suyu kullanılmıştır. Ara suyunda dilimli yaprak, goncagül ve sap 

çıkması motifleri kullanılmıştır. Dıştaki ince su, içteki ince suyun tekrarı 

şeklindedir (Fotoğraf No: 31-c). 

Geniş suda kahverengi zemin üzerine yünün doğal bej renginde, 

ayırma bulut motifi ve irice hatai motifi kullanılmıştır. Motifler çift iplik ara 

suyu üzerine bir sıra hatai bir sıra bulut motifi gelecek şekilde sıralanmıştır. 

Helezon şebekesinde boşta kalan alanlara yaprak ve penç motifi 

yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 31-c). 

Uzun kenarda, kenar örgüsü yeşil renkte yapılmıştır. 

Halıda yırtılmalar, delikler ve hav kayıpları tespit edilmiştir. Halı 

yüzeyindeki bir deliğe motif bütünlüğüne dikkat edilmeden yama 

yapılmıştır (Fotoğraf No: 31-d). 

Halı, Etnografya Müzesi depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 31-a: Genel görünüş, örnek 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 31-b: Detay fotoğraf, zemindeki çintemani motifleri ve 

dalgalı çizgilerle oluşan eşkenar dörtgenler, örnek 30 
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Fotoğraf No 31-c: Detay fotoğraf, dar sulardaki tek iplik ara suyu ve geniş sudaki 

çift iplik ara suyu kompozisyon düzeni, örnek 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 31-d: Detay fotoğraf, halı yüzeyinde yapılan yanlış restorasyon, örnek 31 
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Örnek No   : 32 

Envanter No   : 772 

Fotoğraf No   : 32-a, 32-b, 32-c 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür ve zemin kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Bej, kahverengi, kırmızı, yeşil, sarı 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 388.5 x 30.5 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 38 x 38 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik motifler 

seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Ayırma bulut, çintemani, hatai, goncagül, 

sap çıkması, yaprak ve saadet düğümü motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf 

No: 32-a). Zeminde bej rengi üstüne kahverengi ile çintemani motifi irice 

kullanılmıştır. Çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle (dudak) kapalı 

alanlar oluşturulmuştur. Baklavayı andıran bu kapalı alanların içine 

sekizgen formlarda çintemani motifinin benekleri irice yerleştirilmiştir. 

Boşta kalan alanlara ve sekizgenlerin içine daha küçük formlarda üç benek 

daha yerleştirilmiştir. Sekizgenlerin içerisine yerleştirilen üç noktalar hilal 

formundadır (Fotoğraf No: 32-b). Bu beneklerin bazıları kırmızı ile 

dolgulandırılmıştır. Ayrıca baklavalar içinde boş kalan alanlara 

kahverengiyle küçük noktalar ve bazı yerlerde de “S” ler yerleştirilmiştir. 

Kaydırılmış eksenler üzerine yerleştirilen bu benekler bordürün altında 

kalarak bir sonsuzluk etkisi oluşturmaktadır. 

İçteki ince suda bej üstüne kahverengi ile tek iplik ara suyu 

kullanılmıştır. Ara suyunda dilimli yaprak, goncagül ve sap çıkması 

motifleri kullanılmıştır. Dıştaki ince su, içteki ince suyun tekrarı şeklindedir 

(Fotoğraf No: 32-c). 

Geniş suda kahverengi zemin üzerine yünün doğal bej renginde, 

ayırma bulut motifi ve irice hatai motifi kullanılmıştır. Motifler çift iplik ara 

suyu üzerine bir hatai bir bulut motifi gelecek şekilde doğrusal bir düzlemde 

sıralanmıştır. Helezon şebekesinde boşta kalan alanlara yaprak ve penç 

motifi yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 32-c). 

Uzun kenarda yeşil renkte etlik örgüsü dikkat çekicidir. Halı müzede, 

halı seksiyonunda sergilenmektedir. 

 



 

 

232

 

Fotoğraf No 32-a: Genel görünüş, örnek 32 
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Fotoğraf No 32-b: Detay fotoğraf, zemindeki çintemani motifleri ve 

dalgalı çizgilerle oluşan eşkenar dörtgen, örnek 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 32-c: Detay fotoğraf, dar sulardaki tek iplik ara suyu ve 

geniş sudaki çift iplik ara suyu kompozisyon düzeni, örnek 32 
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Örnek No   : 33 

Envanter No   : 771 

Fotoğraf No   : 33-a, 33-b, 33-c, 33-d 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, uzun bordür ve zemin kısmı 

kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik,  

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik,  

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Bej, kahverengi 

Kullanılan Teknik  :  Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 50 x 136,5 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 30 x 32 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik motifler 

seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Ayırma bulut, çintemani, hatai, goncagül, 

sap çıkması, yaprak ve saadet düğümü motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri :  

Mevcut parça, iki dar, bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 33-a). Zeminde yünün doğal bej renri üstüne kahverengi ile 

çintemani motifi yerleştirilmiştir. Çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle 

(dudak) kapalı alanlar oluşturularak, içine sekizgen formlarda çintemani 

motifinin benekleri irice yerleştirilmiştir. Boşta kalan alanlara ve 

sekizgenlerin içine daha küçük formlarda üç benek daha yerleştirilmiştir. 

Sekizgenlerin içerisine yerleştirilen üç noktalar hilal formundadır (Fotoğraf 

No: 33-b). Kaydırılmış eksenler üzerine yerleştirilen bu benekler bordürün 

altında kalarak bir sonsuzluk etkisi oluşturmaktadır. 

İçteki ince suda yünün doğal bej renri üstüne kahverengi ile tek iplik 

ara suyu kullanılmıştır. Ara suyunda dilimli yaprak, goncagül ve sap 

çıkması motifleri kullanılmıştır. Dıştaki ince su, içteki ince suyun tekrarı 

şeklindedir. (Fotoğraf No: 33-c) 

Geniş suda kahverengi zemin üzerine yünün doğal bej renginde, 

ayırma bulut motifi ve irice hatai motifi kullanılmıştır. Motifler çift iplik ara 

suyu üzerine bir sıra hatai bir sıra bulut motifi gelecek şekilde sıralanmıştır. 

Helezon şebekesinde boşta kalan alanlara yaprak ve penç motifi 

yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 33-c). 

İçteki ince suda köşe dönüşü orantılı bir şekilde yapılmış lakin geniş 

suda buna dikkat edilmemiştir. Dıştaki ince suda ise, kısa kenara motif 

bütünlüğüne dikkat edilmeden bir ekleme yapılmıştır. Bu durum motiflerin 

bir kısmının kaybolmasına neden olmuştur (Fotoğraf No: 33-c, 33-d). 

Kısa kenarda yeşil renkte kilim örgüsü dikkat çekicidir. Halı müzede, 

halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 33-a: Genel görünüş, örnek 33 

 

 

 

Fotoğraf No 33-b: Detay fotoğraf, dar sulardaki tek iplik ara suyu ve geniş sudaki 

çift iplik ara suyu kompozisyon düzeni, örnek 33 
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Fotoğraf No 33-c: Detay fotoğraf, bordürdeki köşe dönüşü, örnek 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 33-d: Detay fotoğraf, halı yüzeyindeki yanlış restorasyon, örnek 33 
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Örnek No   : 34 

Envanter No   : 775 

Fotoğraf No   : 34-a, 34-b, 34-c 

Çizim No   : 34-a, 34-b, 34-c 

İnceleme Tarihi  : 14.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 16. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Halı bütün durumdadır. 

Kullanılan Malzeme  :  

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde yün iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Bej, kırmızı, mavi, siyah, lacivert, sarı. 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 241 x 251 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : 4 cm 

Saçak Boyu   : 3 cm 

Kalitesi    : 31 x 34 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik kaynaklı 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Çintemani, “S” motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri :  

Halı, iki dar bir geniş su ve zeminden oluşmaktadır (Fotoğraf No: 34-

a). Zeminde bej renk üstüne, yünün doğal renginde, siyah benekler 

kullanılmıştır. Bu benekler daire formunda olup, kaydırılmış eksenler 

üzerinde sıralanarak bütün zemine yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 34-b),  

(Çizim No 34-a). 

İçteki ince suda, bej zemin üzerine tek iplik ara suyu kullanılmıştır. 

İnce suda; kırmızı, sarı ve mavi ile dolgulandırılımış penç ve gonca gül 

motifleri yer almaktadır (Fotoğraf No: 34-c). 

Geniş suda bej renk üzerine siyah ve kırmızı renklerinde çintemani 

motifi kullanılmıştır. Çintemani motifinde kullanılan iki dalgalı çizgi 

(dudak), geniş suda zikzak etkisi oluşturacak şekilde irice kullanılmıştır. 

Zikzakların arasında kalan üçgen boşluklarda; üç yuvarlak benek, ikisi altta 

biri üstte olacak şekilde irice kullanılmıştır. Büyük beneklerin etrafındaki 

boşluklarda, küçük benekler kullanılmıştır (Fotoğraf No: 34-c),  (Çizim No 

34-a). 

Dıştaki ince su, içteki ince suyun tekrarı şeklindedir. 

Halıda ezilmeye kopmalara rastlanmamıştır. Halının havında ve saçak 

kısmında kayıplar vardır. Halı, müze deposunda muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 34-a: Genel görünüş, örnek 34 
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Fotoğraf No 34-b: Detay fotoğraf, zemindeki benekler, örnek 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 34-c: Detay fotoğraf, ince sudaki kompozisyon düzeni ve geniş 

sudaki çintemani motifi, örnek 34 
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Çizim No 34-a: Halının zemin ve kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 34. 
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Örnek No   : 35 

Envanter No   : 863 

Fotoğraf No   : 35-a, 35-b, 35-c, 35-d, 35-e, 35-f 

Çizim No   : 35-a, 35-b, 35-c, 35-d, 35-e, 35-f 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 90 x 700 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 34 x 40 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması, 

bulut ve lale motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça zemin, geniş bordür, iki dar bordür ve ince bordürlerden 

oluşmaktadır (Fotoğraf No: 35-a). 

Zemin kısmı bordüre paralel bir şekilde kopmuştur. Zemin kısmından 

çok az bir bölüm kalmıştır. Bu durum zeminde kompozisyon düzeninin 

anlaşılmasını güçleştirmektedir (Fotoğraf No: 35-). Mevcut parçada, 

motiflerin bir düzlem üzerinde, simetri eksenine göre sıralandığı 

anlaşılmaktadır. Motifler siyah, bej, sarı ve mavi konturla kırmızı zeminden 

ayrılmıştır. Zeminde kullanılan hatai, penç, goncagül, sap çıkması, yaprak, 

dallar ve bulut motifleri sarı, mavi, kırmızı, yeşil, bej, lacivert, turuncu ile 

dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 35-c),  (Çizim No 35-c).  Motifler bordür 

altında kalıyor izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır. 

Dar bordür ve zemin arasında kalan içteki suyun zemini siyahtır. Siyah 

zemin üzerine sarı renkte, tek iplik arasuyu kullanılmıştır. Ara suyunun 

üzerine kırmızı ve mavi renklerinde penç motifi yerleştirilmiştir. Penç 

motiflerinin aralarına helezon konularak oluşan boşluk kapatılmıştır 

(Fotoğraf No: 35-d),  (Çizim No 35-c). 

İçteki dar suda, merkeze çift tahrir şeklinde katmerli penç motifi 

konulmuştur. Bu pençten çıkartılan helezonlar irice “S” oluşturmuştur. Bu 

“S” üzerine hatai ve yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Pençten çıkartılan 

ikinci bir “S” çok daha küçük boyutta yapılmış ve “S” üzerine gonca gül 

konulmuştur. Büyük “S” lerin birleşim yerlerine irice bulut motifi 

yerleştirilmiştir. Zemini rengi bej olan ince suda siyah ve kırmızı konturlu 

penç, hatai, goncagül, yaprak ve bulut motifi kullanılmıştır. Bu motiflerin 

içleri kırmızı, siyah, sarı, mavi ve turuncu renkleriyle dolgulandırılmıştır. 
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Dar suda motiflerin ½ kullanılarak kompozisyon düzeni oluşturulmuştur 

(Fotoğraf No: 35-d),  (Çizim No 35-c). 

Geniş su ve içteki dar su arasındaki bordürde, kırmızı zemin üzerine 

mavi renkte “S” motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 35-d). 

Geniş suyun zemini laciverttir. Geniş suda motifler serbest bir helezon 

şebekesinin üzerine yerleştirilmiştir. Motifler kırmızı, sarı ve bej renkteki 

konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, sap 

çıkması, yaprak ve bulut motifleri; sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve turuncu 

ile dolgulandırılmıştır. Geniş suda motifler bordür altında kalıyor 

izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır (Fotoğraf No: 35-e, 35-f) 

Dıştaki ara suyun zemini sarıdır. Tek iplik arasuyu üzerine penç, 

goncagül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, 

mavi ve yeşil ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 35-e). 

Halının zemin kısmını oluşturan hav tamamen kaybolmuş durumdadır. 

Halının genelinde ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. 

Halı müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 35-a: Genel görünüş, örnek 35 
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Fotoğraf No 35-b: Detay fotoğraf,  bordür ve zemindeki kompozisyon düzeni, örnek 35 

 

 

Fotoğraf No 35-c: Detay fotoğraf, zeminde kullanılan hatai, penç, yaprak motifleri ve 
hali işi şeklinde yapılan helezon şebekesi, örnek 35 
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Fotoğraf No 35-d: Detay fotoğraf, ince sularda “S” motifi ve tek iplik ara suyu üzerine penç 
motifi ve dar suda bulut, hatai, gonca gül, katmerli penç  motifleri, örnek 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 35-e: Detay fotoğraf, bordürdeki köşe dönüşleri ve geniş sudaki 
kompozisyon düzeni, örnek 35 
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Fotoğraf No 35-f: Detay fotoğraf,  geniş suda kullanılan hatai, penç, goncagül, sap 
çıkması ve yaprak motifleri, örnek 35 
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Çizim No 35-a: Halının zemin kısmı ile kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 35. 
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Çizim No 35-b: Halının zemin kısmı ile kenarsuyundaki plan şeması, örnek 35. 
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Çizim No  35-c: Halının zemin ve kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 35. 
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Örnek No   : 36 

Envanter No   : 799 

Fotoğraf No   : 36-a 

Çizim No   : 36-a, 36-b, 36-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Dört tarafından kesilmiş parça halıdır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, lacivert, bej, 

turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 19 x 70 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 36 x 42 



 

 

254

Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, yaprak, bulut motifi 

kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça, çok küçük bir parçadır. Kompozisyon düzeni 

anlaşılamamaktadır. Zemin rengi kırmızı olan parça halıda siyah, sarı ve 

yeşil konturla hatai, penç, yaprak ve bulut motifleri kullanılmıştır. Bu 

motiflerin içleri mavi, lacivert, yeşil, turuncu, bej, sarı ve kırmızı ile 

dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 36-a),  (Çizim No 36-c). 

Halıda yırtılmalar, delikler ve hav kayıpları vardır. Halı müzede, depo 

bölümünde muhafaza edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

255

Fotoğraf No 36-a: Genel görünüş, örnek 36 
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Çizim No 36-a: Halının helezon şebekesi, örnek 36. 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 36-b: Halının plan şeması, örnek 36. 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 36-c: Halının kompozisyon düzeni, örnek 36. 
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Örnek No   : 37 

Envanter No   : 800 

Fotoğraf No   : 37-a 

Çizim No   : 37-a, 37-b, 37-c 

İnceleme Tarihi  : 05.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   :  

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, zemin kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kırmızı yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, lacivert, bej 

Kullanılan Teknik  : Türk Düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 20,5 x 77,5 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 35 x 40 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, yaprak, bulut ve lale motifleri 

kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça sadece zemin hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. 

Kırmızı zemin üzerine hatai motifinden çıkartılan serbest helezonlar 

yerleştirilmiş ve bu helezonlar üzerinde penç, yaprak ve lale motifleri 

yerleştirilmiştir   (Çizim No 37-c). Bu motifler kırmızı, sarı, mavi, yeşil, 

lacivert ve bej renkleriyle dolgulandırılmıştır. Motifler arasına mavi ve 

kırmızı renklerde bulut motifi yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 37-a). 

Halının zeminini oluşturan hav tamamen kaybolmuş durumdadır. Halı 

müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 37-a: Genel görünüş, örnek 37 
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Çizim No 37-a: Halının helezon şebekesi, örnek 37. 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 37-b: Halının plan şeması, örnek 37. 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 37-c: Halının kompozisyon düzeni, örnek 37. 
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Örnek No   : 38 

Envanter No   : 865 

Fotoğraf No   : 38-a 

Çizim No   : 38-a, 38-b, 38c 

İnceleme Tarihi  : 14.04.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 33 x 60 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi (en x boy)  : 34 x 40 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı bir konu seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması 

motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça, geniş bordür ve dar bordürden oluşmaktadır. 

Halı çok küçük bir parça olduğu için kompozisyon düzeni 

anlaşılamamaktadır. Geniş suyun zemini laciverttir. Geniş suda motifler 

serbest bir helezon şebekesinin üzerine yerleştirilmiştir. Motifler kırmızı, 

sarı ve mavi renkteki konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, 

goncagül, sap çıkması ve yaprak motifleri; sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve 

turuncu ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 38-a),  (Çizim No 38-c). 

Dar ara suyun zemini sarıdır. Bir helezon şebekesi üzerine penç ve 

goncagül, motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, mavi ve 

yeşil ile dolgulandırılmıştır. 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 38-a: Genel görünüş, örnek 38 



 

 

264

 

Çizim No 38-a: Halının ince su ve geniş sudaki helezon şebekesi, örnek 38. 
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Çizim No 38-b: Halının inse su ve geniş sudaki plan şeması, örnek 38. 
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Çizim No 38-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 38. 
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Örnek No   : 39 

Envanter No   : 866 

Fotoğraf No   : 39-a, 39-b, 39-c 

Çizim No   : 39-a, 39-b, 39-c 

İnceleme Tarihi  : 31.03.2011 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik, 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 36 x 238 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : 3 cm 

Saçak Boyu   : 3 cm 

Kalitesi (en x boy)  : 34 x 40 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı bir konu seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması 

ve lale motifleri kullanılmıştır. 

 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça geniş bordür ve dar bordürden oluşmaktadır. Parça halı, 

bordür kısmından çözgüye paralel bir şekilde kopmuştur (Fotoğraf No: 39-

a).  

Geniş suyun zemini laciverttir. Geniş suda motifler serbest bir helezon 

şebekesinin üzerine yerleştirilmiştir. Motifler kırmızı, sarı ve bej renkteki 

konturlarla lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, sap 

çıkması, yaprak ve bulut motifleri; sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve turuncu 

ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 39-b),  (Çizim No 39-c). 

Dıştaki ara suyun zemini sarıdır. Tek iplik arasuyu üzerine penç, 

goncagül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, 

mavi ve yeşil ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 39-c), (Çizim No 39-c). 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 39-a: Genel görünüş, örnek 39 
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Fotoğraf No 39-b: Detay fotoğraf, lacivert zemindeki hatai, penç, gonca gül ve 

yaprak motifleri, örnek 39 

 

Fotoğraf No 39-c: Detay fotoğraf, dar sudaki tek iplik ara suyu üzerine 

yerleştirilen penç, gonca gül ve yaprak motifleri, örnek 39 
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Çizim No 39-a: Halının kenarsuyundaki helezon şebekesi, örnek 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 39-b: Halının kenarsuyundaki plan şeması, örnek 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim No 39-c: Halının kenarsuyundaki kompozisyon düzeni, örnek 39. 
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Örnek No   : 40 

Envanter No   : 864 

Fotoğraf No   : 40-a, 40-b, 40-c 40-d 

Çizim No   : 40-a, 40-b, 40-c 

İnceleme Tarihi  : 02.10.2013 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : - 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 41 x 79 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 34 x 40 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması, 

bulut ve lale motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça geniş bordür, iki dar bordür ve ince bordürlerden 

oluşmaktadır (Fotoğraf No: 40-a).  

İçteki ince suyun zemini siyahtır. Siyah zemin üzerine sarı renkte, tek 

iplik arasuyu kullanılmıştır. Ara suyunun üzerine kırmızı ve mavi 

renklerinde penç motifi yerleştirilmiştir. Penç motiflerinin aralarına helezon 

konularak oluşan boşluk kapatılmıştır (Fotoğraf No: 40-b).  

İçteki dar suda, iki ana motif bulunmaktadır. Katmerli penç motifi ve 

bulut motifi yan yana sıralanmıştır. Pençten çıkartılan helezon şebekesi, 

yarım daire olacak şekilde, bulut motifinin altından geçirilen desen, gonca 

gül motifiylede sonlandırılmıştır. Helezon şebekesi üzerinde, yarısı 

bordürün altında kalan penç ve gonca gül motiflerine yer verilmiştir. Zemini 

rengi bej olan ince suda siyah ve kırmızı konturlu penç, hatai, goncagül, 

yaprak ve bulut motifi kullanılmıştır. Bu motiflerin içleri kırmızı, siyah, 

sarı, mavi ve turuncu renkleriyle dolgulandırılmıştır. Dar suda motiflerin ½ 

kullanılarak kompozisyon düzeni oluşturulmuştur (Fotoğraf No: 40-b). 

Geniş su ve içteki dar su arasındaki bordürde, kırmızı zemin üzerine 

mavi renkte “S” motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 40-b). 

Geniş suyun zemini mavidir. Geniş suda motifler serbest bir helezon 

şebekesinin üzerine yerleştirilmiştir. Motifler kırmızı, sarı ve bej renkteki 

konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, sap 

çıkması, yaprak ve bulut motifleri; sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve turuncu 

ile dolgulandırılmıştır. Geniş suda motifler bordür altında kalıyor 

izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır (Fotoğraf No: 40-c),  (Çizim 

No 40-c). 
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Dıştaki ara suyun zemini sarıdır. Tek iplik arasuyu üzerine penç, 

goncagül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, 

mavi ve yeşil ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 40-d). 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, sergi bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 40-a: Genel görünüş, örnek 40 
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Fotoğraf No 40-b: Detay fotoğraf, ince sularda “S” motifi ve tek iplik ara suyu 

üzerine penç motifi ve dar suda bulut, hatai, gonca gül, katmerli penç  motifleri, 

örnek 40 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 40-c: Detay fotoğraf,  geniş suda kullanılan hatai, penç, goncagül, sap 
çıkması ve yaprak motifleri, örnek 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 40-d: Detay fotoğraf, dar sudaki tek iplik ara suyu üzerine 

yerleştirilen penç, gonca gül ve yaprak motifleri, örnek 40 
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Çizim No 40-a: Halının geniş suyundaki helezon şebekesi, örnek 40. 
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Çizim No 40-b: Halının geniş suyundaki plan şeması, örnek 40  
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Çizim No 40-c: Halının geniş suyundaki kompozisyon düzeni, örnek 40. 
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Örnek No   : 41 

Envanter No   : 867 

Fotoğraf No   : 41-a, 41-b, 41-c 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 02.10.2013 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça halı. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, siyah 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 35 x 108 cm 

Hav Yüksekliği  : 3 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 35 x 39 



 

 

281

Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması, 

bulut ve lale motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça geniş su ve dar sudan oluşmaktadır (Fotoğraf No: 41-a).  

Geniş suyun zemini laciverttir. Geniş suda motifler serbest bir helezon 

şebekesinin üzerine yerleştirilmiştir. Motifler kırmızı, sarı ve bej renkteki 

konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, sap çıkması 

ve yaprak motifleri; sarı, kırmızı, bej ve mavi renkleriyle 

dolgulandırılmıştır. Hatai motifleri zeminde irice kullanılmıştır. Motifler dar 

suyun altından devam ediyor izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır 

(Fotoğraf No: 41-a, 41-b). 

Dıştaki ara suyun zemini sarıdır. Tek iplik arasuyu üzerine penç, 

goncagül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, 

mavi ve yeşil ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 41-c). 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 41-a: Genel görünüş, örnek 41 
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Fotoğraf No 41:b: Detay fotoğraf,  geniş suda kullanılan hatai, penç, goncagül, sap 
çıkması ve yaprak motifleri, örnek 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 41-c: Detay fotoğraf, dar sudaki tek iplik ara suyu üzerine 

yerleştirilen penç, gonca gül ve yaprak motifleri, örnek 41 
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Örnek No   : 42 

Envanter No   : 868 

Fotoğraf No   : 42-a, 42-b 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 02.10.2013 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça halı. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, siyah, turuncu, kahverengi 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 31 x 111 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 33 x 41 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması, 

bulut ve lale motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça dört adet kenar suyundan oluşmaktadır (Fotoğraf No: 

42-a). 

İçteki kenarsuyunun zemini laciverttir. İçteki komposizyon düzeni 

halının eksik olmasından dolayı anlaşılamamaktadır. Motifler kırmızı ve sarı 

renkteki konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, 

sap çıkması ve yaprak motifleri; sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renkleriyle 

dolgulandırılmıştır. Hatai motifleri zeminde irice kullanılmıştır. Motifler dar 

suyun altından devam ediyor izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır 

(Fotoğraf No: 42-b). 

İki geniş suyu birbirinden ayıran, arasuyunda kırmızı zemin üzerine 

mavi renkte “S” motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 42-b). 

Ortadaki geniş suda, merkeze çift tahrir şeklinde katmerli penç motifi 

konulmuştur. Bu pençten çıkartılan helezonlar irice “S” oluşturmuştur. Bu 

“S” üzerine hatai ve yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Pençten çıkartılan 

ikinci bir “S” çok daha küçük boyutta yapılmış ve “S” üzerine gonca gül 

konulmuştur. Büyük “S” lerin birleşim yerlerine irice bulut motifi 

yerleştirilmiştir. Zemini rengi bej olan ince suda siyah ve kırmızı konturlu 

penç, hatai, goncagül, yaprak ve bulut motifi kullanılmıştır. Bu motiflerin 

içleri kırmızı, siyah, sarı, mavi ve turuncu renkleriyle dolgulandırılmıştır. 

Dar suda motiflerin ½ kullanılarak kompozisyon düzeni oluşturulmuştur 

(Fotoğraf No: 42-b). 



 

 

286

Dıştaki incesuyun zemini siyahtır. İncesuda tek iplik arasuyu üzerine 

penç motifi kullanılmıştır. Motifler kırmızı, mavi ile konturlanmış ve mavi 

yeşil, kırmızı ile de dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 42-b). 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, halı seksiyonunda sergilenmektedir. 
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Fotoğraf No 42-a: Genel görünüş, örnek 42 
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Fotoğraf No 42-b: Detay fotoğraf, lacivert zemindeki hatai grubu motifleri, ince sulardaki 
“S” ve tek iplik ara suyu üzerine yerleştirilen penç motifleri ile dar sudaki bulut, katmerli 
penç, hatai, gonca gül ve yaprak motifleri, örnek 42 
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Örnek No   : 43 

Envanter No   : 869 

Fotoğraf No   : 43-a, 43-b, 43-c, 43-d 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 02.10.2013 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 44 x 139 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 36 x 40 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması, 

bulut ve lale motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça zemin, geniş su, iki dar su ve ince sulardan oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 43-a).  

Zemin kısmı kenarsuyuna paralel bir şekilde kopmuştur. Zemin 

kısmından çok az bir bölüm kalmıştır. Bu durum zemindeki kompozisyon 

düzeni ve motiflerin anlaşılmasını güçleştirmiştir. 

Dar bordür ve zemin arasındaki suyun zemini siyahtır. Siyah zemin 

üzerine sarı renkte, tek iplik arasuyu kullanılmıştır. Ara suyunun üzerine 

kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renklerinde penç motifi yerleştirilmiştir. 

Penç motiflerinin aralarında oluşan boşluk, tek iplik arasuyundan çıkartılan 

helezonla doldurulmuştur (Fotoğraf No: 43-b). 

İçteki dar suda, halının eksik olmasından dolayı komposizyon düzeni 

anlaşılamamaktadır. Zemin rengi bej olan ince suda siyah ve kırmızı 

konturlu katmerli penç, hatai, goncagül, yaprak ve bulut motifi 

kullanılmıştır. Bu motiflerin içleri kırmızı, siyah, sarı, mavi ve turuncu 

renkleriyle dolgulandırılmıştır. Dar suda motiflerin ½ kullanılarak 

kompozisyon düzeni oluşturulmuştur (Fotoğraf No: 43-b). 

Geniş su ve içteki dar su arasındaki bordürde, kırmızı zemin üzerine 

mavi renkte “S” motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 43-b). 

Geniş suyun zemini laciverttir. Geniş suda motifler serbest bir helezon 

şebekesinin üzerine yerleştirilmiştir. Motifler kırmızı, sarı ve bej renkteki 

konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, sap 

çıkması, yaprak ve bulut motifleri; sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve turuncu 

ile dolgulandırılmıştır. Geniş suda, motifler bordür altından devam ediyor 

izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır (Fotoğraf No: 43-c). 
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Dıştaki ara suyun zemini sarıdır. Tek iplik arasuyu üzerine penç, 

goncagül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, 

mavi ve yeşil ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 43-d). 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, sergi bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 43-a: Genel görünüş, örnek 43 
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Fotoğraf No 43-b: Detay fotoğraf, ince sularda tek iplik arasuyu üzerine yerleştirlen penç 
ve “S” motifleri. Geniş suda bulut, hatai, katmerli penç, gonca gül motifleri, örnek 43 
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Fotoğraf No 43-c: Detay fotoğraf,  geniş suda kullanılan hatai, penç, goncagül, sap 
çıkması ve yaprak motifleri, örnek 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No 43-d: Detay fotoğraf, dar sudaki tek iplik ara suyu üzerine 

yerleştirilen penç, gonca gül ve yaprak motifleri, örnek 43 
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Örnek No   : 44 

Envanter No   : 870 

Fotoğraf No   : 44-a, 44-b, 44-c, 44-d 

Çizim No   :  

İnceleme Tarihi  : 02.10.2013 

İlgili Koleksiyon  : Konya Etnografya Müzesi 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Mevlana Dergâhı’ndan nakledilmiştir. 

Tarihlendirme   : 17. yy 

Cinsi    : Taban Halısı 

Formu    : Dikdörtgen 

Bugünkü Durumu  : Parça, bordür ve zemin kısmı kalmıştır. 

Kullanılan Malzeme  : 

Atkı İpi   : Kahverengi yün iplik, 

Çözgü İpi   : Doğal renginde pamuk iplik kullanılmıştır. 

İlme İpi   : Yün iplik kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler  : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, lacivert, 

bej, kahverengi, turuncu 

Kullanılan Teknik  : Türk düğüm tekniği kullanılmıştır. 

Boyutları   : 

En x Boy   : 40 x 122 cm 

Hav Yüksekliği  : 4 mm 

Kilim Örgüsü  : - 

Saçak Boyu   : - 

Kalitesi    : 34 x 39 
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Seçilen Konu   : Bitkisel kaynaklı ve mitolojik unsurlu 

motifler seçilmiştir. 

Kullanılan Motifler  : Hatai, penç, goncagül, yaprak, sap çıkması, 

bulut ve lale motifleri kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri : 

Mevcut parça zemin, geniş su, iki dar su ve ince sulardan oluşmaktadır 

(Fotoğraf No: 44-a).  

Zemin kısmı kenar suyuna paralel bir şekilde kopmuştur. Zemin 

kısmından çok az bir bölüm kalmıştır. Bu durum zemindeki kompozisyon 

düzeni ve motiflerin anlaşılmasını güçleştirmiştir. Mevcut bölümde sarı 

renkte bir alan görülmektedir. Sarı üzerine kırmızı renkte helezon 

şebekesine benzer kıvrımlar yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 44-b).  

Dar su ve zemin arasındaki suyun zemini siyahtır. Siyah zemin üzerine 

sarı renkte, tek iplik ara suyu kullanılmıştır. Ara suyunun üzerine kırmızı, 

mavi, yeşil ve turuncu renklerinde penç motifi yerleştirilmiştir. Penç 

motiflerinin aralarında oluşan boşluk, tek iplik arasuyundan çıkartılan 

helezonla doldurulmuştur (Fotoğraf No: 44-c). 

İçteki dar suda, halının eksik olmasından dolayı komposizyon düzeni 

anlaşılamamaktadır. Zemin rengi bej olan ince suda siyah ve kırmızı 

konturlu katmerli penç, hatai, goncagül, yaprak ve bulut motifi 

kullanılmıştır. Bu motiflerin içleri kırmızı, siyah, sarı, mavi ve turuncu 

renkleriyle dolgulandırılmıştır. Dar suda motiflerin ½ kullanılarak 

kompozisyon düzeni oluşturulmuştur (Fotoğraf No: 44-c). 

Geniş su ve içteki dar su arasındaki bordürde, kırmızı zemin üzerine 

mavi renkte “S” motifi kullanılmıştır (Fotoğraf No: 44-c). 

Geniş suyun zemini laciverttir. Halının eksik olmasından dolayı 

komposizyon düzeni anlaşılamamaktadır. Motifler kırmızı, sarı ve bej 

renkteki konturlerle lacivert zeminden ayrılmıştır. Hatai, penç, goncagül, 

sap çıkması, yaprak ve bulut motifleri; sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve 
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turuncu ile dolgulandırılmıştır. Yine geniş suda da, motifler bordür altından 

devam ediyor izlenimiyle, sonsuzluk prensibi vurgulanmıştır (Fotoğraf No: 

44-d). 

Dıştaki ara suyun zemini sarıdır. Tek iplik arasuyu üzerine penç, 

goncagül, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Motiflerin içleri kırmızı, bej, 

mavi ve yeşil ile dolgulandırılmıştır (Fotoğraf No: 44-d). 

Halıda ezilmeler, yırtılmalar, kopmalar ve hav kayıpları vardır. Halı 

müzede, sergi bölümünde muhafaza edilmektedir. 
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Fotoğraf No 44-a: Genel görünüş, örnek 44 
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Fotoğraf No 44-b: Detay fotoğraf, zemin kısmında serbest helezon şebekesinin 
oluşturduğu kompozisyon, örnek 44 
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Fotoğraf No 44-c: Detay fotoğraf, ince sularda tek iplik arasuyu üzerine yerleştirlen penç 
ve “S” motifleri. Geniş suda bulut, hatai, katmerli penç, gonca gül motifleri, örnek 44 

 

 

Fotoğraf No 44-d: Detay fotoğraf,  geniş suda kullanılan hatai, penç, goncagül, sap 
çıkması, yaprak ve dar sudaki tek iplik ara suyu üzerine yerleştirilen penç, gonca gül ve 
yaprak motifleri örnek 44 
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5. KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDEKİ UŞAK HALILARI’NIN 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

5.1. Kullanılan Teknikler 

Konya Etnoğrafya Müzesi’nde, incelenen örneklerde Gördes Düğümü 

(Türk düğümü) kullanılmıştır. Gördes düğümü Türk halı sanatında en yaygın 

kullanılan düğüm çeşididir. Gördes düğümünün yanı sıra; Sine Düğümü, Tek 

Arış Üzerine Düğüm ve Hekim Düğümü de kullanılan diğer düğüm 

çeşitleridir. Türkler sağlam ve uzun ömürlü olmasından dolayı dokumalarında 

Gördes düğümünü tercih etmişlerdir.  

Türk Düğümü; ilme ipliğinin yan yana duran iki çözgü teline 

bağlanmasıyla oluşturulur. Bu bağlanma bir düğümü, ilmeği meydana getirir. 

Bu düğümde; iki telin arasından geçirilen ilme ipliği sol telde bir tur dolaştırılıp 

sağ tele geçirilir. Sağ telde bir tur dolaştırılan ip yine çözgü tellerinin arasından 

geçirilerek iki çözgü telinin sıkıca bağlanmasını sağlar. Daha sonra düğümler 

üzerine bir kaç sıra atkı ipi geçirilerek düğümlerin sıkışması sağlanır. Bu 

düğüm daha çok geometrik karakterli motiflerin dokunması için elverişlidir. Bu 

nedenle Türk Halı sanatındaki motifler daha çok geometrik karakterli motifler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Sine (İran) Düğümü de Türk 

Halı Sanatı’nda yaygın olarak kullanılmıştır. Saray için dokunan ve Saray 

Halıları adıyla bilinen grupta genellikle sine düğümü kullanılmıştır. Sine 

Düğümü tek çözgü üzerine düğümlenir. Bu nedenle “tek düğüm” adıyla da 

tanınır. Zayıf karakterli olan bu düğüm çeşidinde genellikle gerçek şekillerine 

benzer biçimde figürlü dokumalar yapılmaktadır. Bu nedenle İran halıları 

çoğunlukla bitkisel karakterlidir. (Deniz, 40.Sayı:20). 

Halıdaki düğüm miktarı, halıların kalitesini belirlediği için oldukça 

önemlidir. Halıda kalite, birim alan olarak kabul edilen 10X10 cm. ye atılan 

düğüm sayısıyla ölçülür. İncelen örneklerde halıların hepsinde kalite 

hesaplaması yapılmıştır. En yüksek kalite 43x43 olarak belirlenmiştir. 
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5.2. Kullanılan Malzemeler 

Çalışmaya konu olan örneklerde yoğun olarak yün iplik ve pamuk iplik 

kullanılmıştır.  Türk halı sanatında yün ve pamuğun yanı sıra tiftik ve ipekde 

yoğun olarak kullanılan diğer malzemelerdir. Yapısı itibariyle boyayı iyi emen 

yün, halıya sağlamlık ve yumuşaklıkda verir. Bu nedenle Türk halılarında 

ağırlıklı olarak yün kullanılmıştır. 

Ele alınan Uşak halılarında, 35–36–37–38–39–40–41–42–43–44 

numaralı örnekler dışında atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerinde yün kullanılmıştır. 

Belirttiğimiz örnekler beyaz zeminli uşak halılar grubundandır. Bu örneklerin 

atkı ve ilmelik ipliklerinde yün kullanılırken çözgü ipinde pamuk 

kullanılmıştır. 

İlmelik İplik; dikey konumdaki çözgülere düğüm atmak için kullanılan 

ipliktir. İncelenen halılarda, farklı renklerle renklendirilen ilmelik (düğüm) 

iplikler yündür. Madalyonlu halılarda ilmelik iplikler; lacivert, kırmızı, parlak 

sarı, yeşil, mavi, siyah ile renklendirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyaz 

zeminli halılarda bej ve kahverengi yoğun olarak kullanılmıştır. 

Atkı ipi; Dikey konumdaki çözgü iplerine atılan düğümlerin çıkmasını 

önlemek ve halıya sağlamlık kazandırmak için, her düğüm sırasından sonra, 

halının enine paralel olarak bir veya birkaç sıra geçirilen ipliktir. 

İncelenen halılarda atkı ipi olarak, yün iplik kullanılmıştır. Kahverengi 

atkı ipi yünün doğal renginde kullanılırken kırmızı atkı ipi, yünün 

renklendirilmesiyle elde edilmiştir.  

Çözgü; halı tezgâhında, merdanelere dikine gerilen birbirine paralel 

ipliklerdir. 

Ele alınan halıların çözgü ipinde yün ve pamuk malzemeler 

kullanılmıştır.  Çözgüde kullanılan yün ve pamuk renklendirilmemiş, doğal 
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rengiyle kullanılmıştır. 35–36–37–38–39–40–41–42–43–44 numaralı 

örneklerde pamuk kullanılırken, diğer örneklerde yün kullanılmıştır. 

 

5.3. Kullanılan Motifler 

İncelenen örneklerde kullanılan motifler arasında madalyon, salbek, 

sencide rumi, tepelik, ortabağ, çintemani ve bulut motifleri karakteristiktir. 

Bunların yanı sıra hatai, penç, goncagül, kıvrık dallar, yaprak gibi natüralist 

motifler yoğun olarak kullanılmıştır. Ayrıca Anadolu halk dokumalarında 

karşımıza çıkan geometrik formdaki motifler de yoğun olarak kullanılmıştır. 

Madalyonlu (göbekli) Uşak Halıları’nın en belirgin özelliği; zeminde 

geniş alanları kaplayan yıldızvari ve daire formundaki göbeklerdir. Bu formlar, 

Türk tezyini sanatlarında, en yaygın şekilde cild kapaklarında ki kompozisyon 

düzenlerinde rastlamaktayız. Aynı zamanda bu formlar tezhip sanatında da 

yoğun olarak XV. ve XVI. yüzyıllarda zahriye sayfalarında görmekteyiz. Türk 

Halı Sanatı’nda ise XVI. yüzyılda Göbekli Uşak Halıları ile karşımıza 

çıkmaktadır. İncelediğimiz Madalyonlu Uşak Halıları’nın hepsinde yıldız ve 

daire formu kullanılmıştır. 

Halı kompozisyonlarında göbeklerin içleri irice kullanılan rumi ve 

tepelik motifleriyle paftalanmış, paftadan simetrik olarak sencide rumi 

çıkartılmıştır. İrice kullanılan rumi ve tepelik motifleri hurdelenmiştir. 

Göbekte, boşta kalan alanlara hatai, penç, goncagül, yaprak ve kıvrık dallar 

yerleştirilmiştir.  Bu kompozisyon düzeni Göbekli Uşak Halıları için 

karakteristiktir.  

Göbekli halıların arasularında lale motifi kullanıldığı gibi penç, 

goncagül, yaprak, bulut, “S”, zikzak ve sedef motifleri de kullanılmıştır. 

Arasuyu zeminden geniş suya geçişi sağlayan bir ara unsurdur. Örneklerde 

arasuyu süsleme amacının yanı sıra diğer süsleme alanlarını birbirinden 
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ayırmak için de kullanılmıştır. Bazı örneklerde bir sıra kullanılırken, birkaç sıra  

yan yana gelecek şekilde kullanılan örnekleride mevcuttur. 

Geniş suda, özellikle madalyonlu halılarda genel olarak stilize çiçekler 

kullanılmıştır. Hatai, penç, katmerli penç, goncagül, yaprak ve kıvrık dallar 

yoğun olarak kullanılırken 6–14–15–16–17–20–21 ve 22 numaralı örneklerin 

geniş sularında paftalama yapılmıştır. Paftalar geniş alanları daha küçük 

parçalara bölmek için kullanılmıştır. Daire formunda dendanlanmış paftaların 

yanı sıra hatai, rumi ve geometrik formunda da paftalar oluşturulmuştur.  

Ayrıca 1 ve 10 numaralı örneklerde sarılma rumi motifinin, enine düz simetri 

oluşturacak şekilde hatai grubu motifleriyle birlikte kullanıldığını görmekteyiz. 

Madalyonlu halılarda 2 numaralı örnekte ise geniş suda bulut motifinin yan 

yana sıralanarak kullanıldığı görülmektedir. Beyaz zeminli örneklerde 

karşımıza çıkan bu düzen, göbekli halılarda sadece 2 numaralı örnekte 

görülmektedir. 

Halıların göbeklerden arta kalan zemininde, serbest bir helezon 

şebekesine sahip hatai gurubu motifleri göze çarpmaktadır. Tezhip sanatında 

kullanılan ‘çift tahrir’ tekniğine benzer bir şekilde ve genellikle kırmızı üzerine 

mavi ile penç, hatayi, goncagül ve yaprak motifleri kullanılmıştır. Sadece 2 

numaralı örnekte bu durum söz konusu değildir. Bu örnekte zemin boş 

bırakılmıştır. 

Beyaz Zeminli Uşak Halıları’nda motif zenginliği göbekli halılardaki 

kadar çok değildir. Zemin kısmında benek, çintemani ya da kuş figürüne 

benzer hati grubu motiflerinin zeminde, kaydırılmış eksenler üzerinde, 

sıralanmasından oluşmaktadır. Bu sıralama Beyaz Zeminli Uşak Halıları için 

karakteristiktir.  

Beyaz zeminli halıların dar sularında genellikle aynı kompozisyon düzeni 

hâkimdir. Tek iplik ara suyunun hâkim olduğu örneklerde motifler “çift tahrir” 

şeklinde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra bulut motifinin, sitilize çiçek 
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motiflerinin ve “S” şeklinde motiflerin yan yana sıralandığı örneklerde 

mevcuttur.  

Geniş suda, Beyaz zeminli Uşak Halıları için karakteristik olan bulut ve 

çintemani motifi çok yoğun olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda sitilize edilmiş 

çiçek motiflerinin serbest bir helezon şebekesi üzerinde kullanılan örnekleri de 

mevcuttur. 

Ele aldığımız Uşak halılarında kullanılan motifler; 

Yaprak, tabiattaki görünüşünün üsluplaştırılmasıyla, tezyinatta çeşitli 

şekillerde çizilmiştir. Yaprak motifi Selçuklu sanat’ında geometrik motiflerin 

hâkimiyetinden dolayı gelişmemiş ama Osmanlı döneminde önem kazanmış 

XVI. yüzyılda da en mükemmel şeklini almıştır (Birol ve Derman, 2008: 17). Saray 

Halıları’nda fazlaca gördüğümüz yaprak motifi Göbekli Uşak Halıları’nda da 

yoğun olarak kullanılmıştır. İncelediğimiz halılarda yaprak motifi; dilimli 

yaprak, sade ve küçük boyda yaprak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sap çıkması yaprak motifinin bir uzantısı şeklindedir. Yaprağa bağlı 

Gonca gül veya bir yarım pençten meydana geldiği gibi iç içe veya yan yana 

yerleştirilmiş budakları sembolleştiren küçük boy yaprakçıkları da meydana 

getirir. (Birol ve Derman, 2008, 17). Sap çıkması uzun saplardaki monotonluğu 

bozmak, sapların kesişme noktalarını kapatmak ve oluşan boşlukları 

doldurmak için kullanılır. İncelediğimiz halılarda 2-21-30-31-32-34-36-38 

numaralı örnekler haricindeki halılarda sap çıkmaları yoğun olarak 

kullanılmıştır. 

Penç doğadaki herhangi bir çiçeğin kuşbakışı görünüşünün stilize 

edilerek çizilmesidir. Tezyinatta oldukça fazla kullanılan penç motifi yalın ve 

katmerli olarak iki çeşittir (Birol ve Derman, 2008, 47). Penç, tek dilimli olabileceği 

gibi iki, üç, dört, beş, altı dilimli de olabilir. Halılarda genel olarak yalın penç 

kullanılmıştır. Kullanılan pençler dört, beş, altı dilimlidir. Çok detaylı olmayan 

penç motifi, sap dönüşlerinde veya kesişmelerde belirli bir yönü göstermediği 

için çok rahatlıkla kompozisyonlarda kullanılmıştır. 3–6–7–9–11–14–15–16–
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17–18–19–20 örneklerde kenar sularında 29 ve 30 örneklerde zeminde irice 

katmerli penç kullanılmıştır.  

Hatayi, doğadaki herhangi bir çiçeğin dikine kesitinin, anatomik 

çizgilerinin üsluplaştırılmasıyla ortaya çıkan şekildir (Birol ve Derman, 2008, 65). 

Genel formuyla oval bir biçime sahip olan hatayi motifi, simetrik olarak çizilir. 

Orta Asya kökenli bir motiftir. Hata, Hatay, hıtay, huten isimleriyle de anılan 

Çin Türkistan’ına bağlanır. Motif İsmini buradan almıştır (Birol ve Derman, 2008, 

65).  31–32–34 numaralı örnekler dışındaki örneklerde çok çeşitli şekilerde, 

detaylarda ve boyutlarda hatayi motifi kullanılmıştır. 

Lale, yarı üsluplaştırılmış çiçekler gurubundadır. Lale motifi, tezyinatta 

profilden görünüşünün stilize edilmiş şeklidir (Birol ve Derman, 2008, 65). Yarı 

üsluplaştırılmış çiçekler gurubunda teşkil eden çiçekler incelendiği zaman, 

çoğunlukla çiçeklerin yalın, sade olduğu dikkat çeker. Bilinen ilk örneğini bir 

mushafın (Türk-İslam E.M. Env. No. 320, y. 1b, 2a) tığlarında gördüğümüz 

yarı üsluplaştırılmış çiçekler daha sonraları XVI. yüzyıl Kanuni devrinde, 

sarayın sernakkaşı Kara Memi Tarafından bir üslup olarak ortaya çıkartılmıştır 

(Birol ve Derman, 2008, 113). Lale inanışa göre, Allah’ın bir’liğini ve güzelliğini 

sembolize etmenin yanı sıra, “lale kelimesinin eski harflerle yazılışının, İsm-i 

Celal (Allah) harflerine benzemesinden ve halk tabiriyle Allah lafzının (Allah 

adının) ve islamiyetin sembolü olan hilal kelimesinin yazılışında ki elif, lam 

harflerinin lale kelimesinde de bulunmasından dolayı kutsal sayılmasından 

kaynaklanmaktadır. Yine, Allah kelimesiyle lale kelimesinin harflerinin ebced 

hesabıyla değeri 66 sayısına tekabül etmekte bu sayı ise Kur’an daki ayet 

sayısının son iki rakamıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca Türk edebiyatında 

da çok kullanılan sembolik bir dildir: Gönül, dil (kalp), yürek gibi 100’den 

fazla adı vardır. Bu yüzdendir ki Türk Süsleme Sanatları’nın hemen her 

alanında bolca kullanılmıştır. Ele aldığımız halılarda 6–16–17–18 numaralı 

örneklerin ince suyunda, 35–36–37–39 numaralı örneklerde de zemin kısmında 

farklı formlarda lale motifi kullanılmıştır. 
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Goncagül, tam açılmamış bir çiçeğin dikey kesitinin sitilize edilmesiyle 

oluşur. Taç yaprakları ve çanak kısmı belli olan goncagül’ün meşime ve 

tohumları daha belirgin çizilirse motif Hatai’ye dönüşür (Keskiner, 1993, 2). 

İncelediğimiz halılardan 16–18–24–25–26–27–28–30–31–32–34 numaralı 

örnekler dışındaki diğer örneklerde goncagül motifi farklı formlarda ve çok 

sayıda kullanılmıştır. 

Bulut, Türk tezyini sanatlarında önemli bir yeri işgal eder. Bulutun çıkış 

yeri olarak Çin gösterilir. Çin eserlerinde bulut motifi, mitolojik varlıklardan 

sayılan simurg ve ejderhanın boğuşmaları sırasında, hırs ve gazap hali olarak 

burunlarından çıkan buharın veya ateşin ifadesidir (Birol ve Derman, 2008, 153). 

Merhum Muhsin Demironat’a göre, ‘bulut yağmurun kaynağıdır. Yağmur ise 

bitkilerin gelişip büyümesini sağlar, bu cihetle buluta ehemmiyet verilmiş ve 

tezyinata sokma gayreti gösterilmiştir’ (Birol ve Derman, 2008, 153). Görüldüğü 

gibi Türkler, bulutu mitolojik bir unsurdan ziyade doğanın bir parçası halinde 

görmüş ve kendi anlayışlarına göre yorumlamışlardır. 

XVI.- XII. yy. Uşak halılarında çok kullanılan bulut süslemeleri Türk 

sanatında ilk kez XIV. yy.da, Herat ekolü minyatürlerinde görülür. Anadolu 

Türk Sanatında ise Fatih Sultan Mehmed dönemi süsleme sanatlarında ortaya 

çıkmış ve II. Beyazid döneminde yaygınlaşmıştır (Doğanay, 1991: 225–234). 

Bilinen ilk örneğini 1452 de yapılmış, Bursa’daki II. Murad türbesinin kalem 

işlerinde görülmektedir (Birol ve Derman, 2008, 153).  Halı sanatına da muhtemelen 

minyatürlerden geçen ve daha sonrasında çini dâhil her tür el sanatı ürününde 

kullanılan bu süsleme, Çin’den hediye gelen porselenler üzerinde de bulunduğu 

için yanlış bir şekilde Çin bulutu adıyla tanınmış, konuyla ilgili yayınlarda da, 

bugüne kadar, hep bu isimle anılmıştır. XVI-XVII. yy. Uşak halılarında sık 

gördüğümüz bu motif günümüzde Uşak çevresinde yoktur ama Yunddağ 

yöresinde (İzmir-Manisa) karabulut adıyla halen dokunmaktadır. Söz konusu 

motif Anadolu’da ve Orta Asya’da yaşayan Türk devletleri ve akraba Türk 

topluluklarında kuvvet, kudret, bolluk, bereket sembolü olarak kabul 

edilmektedir (Deniz, 2010; 58).  
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Bulut motifi, halı sanatında, yanlış isimlendirmeden dolayı literatüre 

ejder motifi olarak geçmiştir. İncelediğimiz Uşak Halıları’ndan sadece iki 

numaralı örnekte bulut motifi karşımıza çıkmaktadır. Buradaki bulut 

motiflerinde, tezyinatta “Dolantı Bulut” olarak isimlendirilen bulut motifi 

kullanılmıştır. Göbekli uşak halılarında sadece 2 numaralı örnekte, bordür 

kısmında karşımıza çıkan bulut motifi, beyaz zeminli halılarda de 24–25–26–

27–28–29–30–31–32–33 numaralı örneklerin bordür kısmında kullanılmıştır. 

35 ve 36. örneklerde zemin kısmında karşılaştığımız bulut motifi, 37. örnekte 

dar su ve zemin kısmında kullanılmıştır. 

Çintemani motifi, ikisi altta biri üstte olacak şekilde üç daireden ve iki 

dalgalı çizgiden meydana gelir. Bilinen ilk örnek 1515 tarihli Mantıku’t-tayr 

adlı yazma eserin sayfa kenarlarında görülür. Bu tarih Yavuz Sultan Selim’in 

Tebriz’i alıp (1514) burada ki sanatkârları İstanbul’a getirmesinden sonraya 

rastlamaktadır. Orta Asya kaynaklı olan motifte üç yuvarlak benek bazen 

yalnız olarak da kullanılır. Bu beneklerin içerisine çizilen daireler motife hilal 

şeklini verir. Osmanlı sanatkârları bu motifi güç, kuvvet ve saltanat sembolü 

olarak kabul etmişlerdir. Üç yuvarlak, pars postundaki beneklere, iki dalgalı 

çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir. Padişah ve şehzade kaftanlarında sıkça 

kullanılması bu sebepledir (Birol ve Derman, 2008, 182). Türk halı ve düz dokuma 

yaygılarda ise yine XVI. yy. karşımıza çıkmaktadır. Halk arasında benek ya da 

sinek adıyla tanınır. Dokunan örneklerine de “benekli halı, sinekli halı” adı 

verilir. Kimi kaynaklarda ise XV. yy. dan itibaren Timur dönemi bayrağında 

sembol olarak kullanılmasından dolayı “Timur beneği” şeklinde ifade 

edilmektedir (Barışta, 2002: 17-31). Çintemani motifi kuvvet, kudret, bolluk, 

bereket sembolü olarak kabul edilmiştir (Deniz, 2010; 59). 

İncelediğimiz örnekler arasında 24–25–26–27–28 numaralı örneklerde, 

çintemani motifi, zeminde baklavalar oluşturacak şekilde kullanılmıştır. 34 

numaralı örnekte ise çintemani motfi hem zeminde, hemde kenarsuyunda 

kullanılmıştır.  
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Rumi, Orta Asya kökenli bir motif olmasına karşın Anadolu Selçukluları 

tarafından geliştirilip, Selçuklu tarafından sıkça kullanılmıştır. Bu yüzden 

‘Selçuki’ olarakta tanınır (Keskiner, 1993: 3). Aynı zamanda “Türkî” de 

denilmektedir. Rumi’nin kelime manası, Anadolu’ya ait anlamındadır (Birol ve 

Derman, 2008, 182). Çoğu sanat tarihçisinin bitkisel kaynaklı motif olarak 

nitelendirdiği rumi motifi, esas itibariyle hayvansal kaynaklı bir motiftir. 

Geleneksel sanatlarda söz sahibi olan değerli hocalarımız, rumi motifini, 

hayvansal kökenli bir motif olarak değerlendirmişlerdir. “Rumi Motifinin 

Kökeni” isimli doktora tezinde, rumi motifinin kökeni ve tarih içerisindeki 

gelişimine yer verilmiştir. Motifin, Fasulye, Kabak Çiçeği, Palmet gibi 

bitkilerden türetilmiş olabileceğine değinilmiş ama bu durumu, ruminin 

hayvansal karakteri karşısında, zayıf bir ihtimal olarak değerlendirmiştir. Farklı 

görüşlere yer verilen çalışmada, rumi motifinin kökeni örnekler üzerinde 

incelemiş ve hayvansal kaynaklı bir motif olduğuna kanaat getirilmiştir (Bkz. 

Aksu, 1998: 19–34, 166–168). Çok değerli sanat tarihçisi hocalarımız ise, rumi 

motifini bitkisel kökenli bir motif olarak değerlendirmiş ve çıkış kaynağı 

olarak, fasulye, palmet, lotus ve Türklerin sanatlarında yoğun olarak 

kullandığı, nevruz çiçeğini göstermiştir. 

Selçuklu’da yoğun olarak taş ve ahşap sanatında kullanılan rumi, 

Osmanlı’da hemen hemen her sanat dalında aranan ve sıkça kullanılan 

motiflerden olmuş, XVI. yüzyılda da zirveye ulaşmıştır. Halı Sanatında yoğun 

olarak XVI. yüzyılda Göbekli Uşak Halıları’nda karşımıza çıkmaktadır. 

İncelediğimiz halılarda yoğun olarak kullanılan rumi motifi, halılarda daha çok 

göbekler içerisinde kullanılmıştır. 2–3–4–5–6–7–8–9–11–12–13–22–23 

numaralı örneklerde, madalyonlar içerisinde, çok farklı formlarda rumi motifi 

kullanılmıştır. 1 ve 10 numaralı örneklerde ise, rumi motifi madalyonlar içinde 

ve geniş arasuyunda bir arada kullanılmıştır.  İncelediğimiz halılarda, farklı 

rumi motiflerine yer verilmiştir. Bunlar arasında sencide rumi, hurde rumi, 

sarılma (piçide) rumi, ayırma rumi, tepelik ve ortabağ motiflerini görmek 

mümkündür. 
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Sencide rumi, farsça bir kelimedir. Düşünülerek çizilmiş veya yerine 

uymuş anlamlarını taşır (Özkeçeci, 1992: 26). İncelediğimiz halılarda irice 

kullanılan sencide rumi simetrik olarak ele alınmıştır. 1–3–4–5–6–8–11–13 

örneklerde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 22 ve 23 numaralı örneklerde, 

sencide ruminin çok küçük bir parçası belli olmaktadır. 

Hurde rumi, motifin içlerinin daha küçük rumilerle bölünmesinden oluşur 

(Keskiner, 1993: 4). Göbekte irice kullanılan hurde rumi 1–3–4–5–6–8–10–11–

22–23 numaralı örneklerde kullanılmıştır. Bu örneklerde irice kullanılan rumi 

motifi paftalar oluşturmuştur. Motifin bir kütle halinde kalmaması için motif 

hurdelenmiş ve motifin kendi içerisinde bir hareketliliği sağlanmıştır.  

Sarılma (piçide) rumi, birbirine alt üst olarak sarılan rumi motifidir 

(Özkeçeci, 1992, 26). Göbekli halılarda sadece iki örnekte karşımıza çıkan sarılma 

rumi 1. ve 10. örneklerde, enine düz simetrili kompozisyon düzeninde 

uygulanmıştır.  

Ayırma Rumi, geniş zeminleri paftalara ayırmak için kullanılır. Dendanlı 

ayırma rumi, sencide ayırma rumi, işlemeli ayırma rumi gibi isimlerle ifade 

edilir (Birol ve Derman, 2008, 183). Göbekler içerisinde ve zeminde kapalı alanlar 

oluşturmak için kullanılan ayırma rumiler 1–3–4–5–6–7–8–9–10–12–13 

numaralı örneklerde farklı formlarda kullanılmıştır. 

Dendanlı rumi, sade ruminin sınır çizgisi, dendanlı çizilerek süslenmiş 

rumidir (Birol ve Derman, 2008, 183). 1–2–4–7–9–13 örneklerde karşımıza çıkan 

dendanlı rumi, daha çok dendanlı ayırma rumi olarak göbekler ve şemseler 

içindeki yerlerini almıştır. 

Tepelik, desen içinde tepe noktalarına konulan, helezonlarda başlangıç 

teşkil eden ve simetrik bir şekil gösteren rumi motifidir. Farklı yayınlarda 

palmet ismiyle anılsada bu tabir Türk tezyinatında çok fazla kullanılmamıştır 

(Birol ve Derman, 2008, 183).   1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–22–23 

numaralı örneklerde tepelik motifi farklı boyutlarda kullanılmıştır.  
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Görüldüğü gibi Madalyonlu (göbekli) Uşak Halıları ve Beyaz Zeminli 

Uşak Halıları için karakteristik motiflerden olan rumi motifi, bulut motifi, 

çintemani motifi, yarı stilize çiçekler ve hatai grubu motifleri farklı sanat 

dallarında kullanıldığı gibi Uşak halılarında da oldukça yoğun olarak 

kullanılmıştır. 

 

5.4. Kompozisyon Özellikleri 

Çalışmaya konu olan örneklerdeki kompozisyon düzeni, 2–24–25–26–

27–34–38 numaralı örnek haricindekiler sonsuzluk ilkesi doğrultusunda 

tasarlanmıştır. İslam Sanatının esas kaidesini oluşturan “sonsuzluk prensibi” 

(Bkz. Çam, 2008: 93;  Burckhardt, 2006: 54–55) Türk Halı Sanatı’nın da özünü teşkil 

etmektedir. Örneklerde, Madalyonlu (göbekli) Uşak Halılarında göbeklerin 

zeminde sıralanışı, Türk halı sanatının esas prensibi olan sonsuzluk fikrini 

kuvvetle belli eder. Bu bakımdan sınırları belli olan İran halılarından ayrılırlar. 

Türklerin İslam’la tanışmasından sonra sonsuzluk prensibini yoğun olarak tüm 

sanatlarında olduğu gibi halı sanatında çok çeşitli örneklerle görmekteyiz. 

Selçuklu Halıları’ndan sonra bu özellik en yoğun olarak Uşak Halıları’nda 

karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmamızda incelediğimiz Madalyonlu (göbekli) ve Beyaz Zeminli 

Uşak Halıları, genel olarak iki dar su, geniş su ve zeminden oluşmaktadır.  

Madalyonlu halıların zeminine merkezi kaplayacak şekilde bir göbek 

yerleştirilmiştir. Göbekten, kısa kenar sularına doğru salbek2 şeklinde birer 

küçük pafta yerleştirilmiştir. Orta göbekle aynı eksen üzerinde ve orta göbeğin 

tekrarı şeklinde, kısa kenar sularının kestiği iki göbek daha yerleştirilmiştir. 

Zemini oluşturan ana göbek daire formundadır. Böylelikle orta düzlemde birisi 

bütün diğer ikisi parça görünecek şekilde üç göbek yerleştirilmiştir.  

                                                             

2 Salbek, cilt kapaklarının ortasında bulunan bazı şemselerin alt ve üst kenarının uzantısı olarak 
yapılan ve çoğu laleye benzeyen süsler. Her şemsede bulunmayabilir. Bulunana “salbekli şemse” 
denir (Özender, 2003:170). 
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Ortadaki göbeğin düzlemine paralel şekilde sağda ve solda kaydırılmış 

eksenler üzerine yerleştirilmiş dört yarım göbek vardır. Uzun suların kestiği 

dört göbek yıldızvaridir. Böylelikle zemine yedi göbek yerleştirilmiştir. 

Göbekler bordürün altından devam ediyor izlenimi oluşturarak bir sonsuzluk 

vurgusu yapılmak istenmiştir. Bu kompozisyon düzeni 16. yy. Madalyonlu 

Uşak Halıları’nın ortak kompozisyon şemasıdır.  

Madalyonlu halıların kenar suları iki ince bir geniş sudan oluşmaktadır. 

Kenarsuyunda tek iplik kenar bezemesi3, çift iplik kenar bezemesi, bitkisel 

kaynaklı motifler veya geometrik karakterli motiflerin yan yana sıralanmasıyla 

veya paftalama yapılarak komposizyonlar oluşturulmuştur. Aynı zamanda 

geniş ara suyunda enine simetrili kenar bezemesi4 de kullanılmıştır.  

Beyaz Zaminli Uşak Halılarında ise halı zemininde kaydırılmış eksenler 

üzerinde motiflerin sıralandığını görmekteyiz. Bu motifler bordürün altından 

devam ediyor izlenimi uyandırarak bir sonsuzluk vurgusu yapılmak istenmiştir. 

 Beyaz Zeminli Uşak Halılarının bordüründe, geniş ara suyunda literatüre 

ejder motifi olarak geçen ama aslında bulut motifi olan bezeme yan yana 

sıralanarak kullanılmıştır. Bu bulut motifi Uşak halıları için karakteristiktir. 

Zemininde, daire formunda beneklerin sıralandığı halının kenar bezemesinde, 

irice kullanılan çintemani motifinin yan yana sıralandığını görmekteyiz.  

 

 

 

                                                             

3 Tek iplik kenar bezemesi, sinüs eğrisi şeklinde ilerleyen bir çizgi üzerine kurulmuştur. bu ana çizgi 
yan dallara ayrılarak devam eder. Böylece eşit aralıklarla tekrarlan aynı şekiller bir akış haraketi 
sergiledikleri için bunlara yürüyen desenlerde denir. Bu desen planında tek bir şebeke bulunduğu için, 
bir çeşit motif grubu kullanılabilir (Birol, 2008:187). 
4 Enine simetrili kenar bezemelerinde simetri eksenleri, desenin üzerinde oturduğu cedvele dik olup, 
iki simetri ekseni arası, birim desenin çizileceği birim alan kabul edilir. Bu kenar bezemesinde hareket 
yerine denge gözlenir (Birol, 2008:191). 
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6. DEĞERLENDİRME 

 

Saraya bağlı olarak gelişmesini sürdüren sanatlarda motifler, usta 

sanatkârların elinden çıkmıştır. Sanatkârlar farklı dönemlerde sarayın desteği 

ile nakkaşhane adı verilen sanat atölyelerinde çalışmalarını yapmışlardır. Bu 

atölyelerde sarayın isteğine bağlı olarak üretim yapılmıştır. Nakkaşlar; 

tezhipten minyatüre, kumaştan halıya, maden işlemeciliğinden ahşap 

işlemeciliğine, kalem işinden mimariye kadar birçok alanda tasarımlar yapıyor 

ve her sanat dalının ustaları tarafından tasarımlar uygulanıyordu. Her sanat dalı 

için, o sanat dalının kurallarına bağlı olarak tasarımlar yapılıyordu. Kaynaklar 

ve yapılan örnekler Tasarımların önce kâğıt üzerinde yapıldığını daha sonra, 

özellikle kumaş ve çinide, küçük numuneler şeklinde üretim yapılarak saray 

erkânının beğenmesi durumunda gerçek üretime geçildiğin göstermektedir. 

Bunun yanı sıra tasarımlar, öncelikle kitap sanatlarında uygulanıyor padişahın 

beğenmesi durumunda diğer sanatların kurallarına göre tatbik ediliyordu. 5  Bu 

işlem, halı sanatında da bu şekilde uygulanmıştır. Halılardaki bu desenlerin 

benzerlerine dönemin kitap ciltleri, seramik, çini ve kumaşları üzerinde de 

rastlanması, halı desenlerinin bu sanatlardaki süslemelere bakılarak 

geliştirildiğini göstermektedir. Özellikle saray için dokunan halılar, saray 

nakkaşlarının ince zevkine göre şekillenmiş ve saray için dokuma yapan 

atölyelerde dokunmuştur. Yine, kaynaklara dayanarak söyleyebiliriz ki, Uşak 

Halıları’nın desenleri de saray nakkaşları tarafından hazırlanmış olabilir. 

Bunun yanı sıra, saray dışında, büyük iş hacmine sahip atölyelerde bu halıların 

desenlerinin hazırlanma olasılığı vardır.6 Bunun yanı sıra Saray Halıları ve 

Uşak Halıları’nın tezyini açıdan zenginliği oldukça dikkat çekicidir. Bu halılar 

                                                             

5  Tezcan, Hülya (2002). Osmanlı Saray Dokumalarının ve Çinilerinin Kesişen ve Ayrılan Yolları. 
Antik ve Dekor, 68, 90-96. 
6 Erdmann, Kurt (1957). Der Turkische Teppıch Des 15. Jahrhunderts. İstanbul: İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları. 94–95. 
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saraya serildiği gibi yabancı ülkelere, büyükelçiler kanalıyla hediye olarak 

gönderilmiştir. Bunun yanı sıra, İngiliz bir soylunun İzmir’de bu halılardan bir 

tanesini satın alıp ülkesine götürmesiyle birlikte, Uşak halılarının ticareti 

yapılmaya başlanmış ve tüccarlar vasıtasıyla çok büyük miktarlardaki halılar 

Uşak ve çevresinde dokutturulup, İzmir limanından Avrupa’ya ihraç edilmiştir. 

Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya ve 

İtalya birbirleriyle yarışırcasına halı siparişi vermişlerdir.7 Almanyalı sanat 

tarihçi Kurt Erdmann bu devirlerde yüz binlerce halının Batı’ya geçtiğini 

söylemektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda bu halılara sahip olmak, soylu aileler 

arasında büyük bir ayrıcalık kabul ediliyordu. Avrupalı ressamların 

tablolarında ve bazı özel koleksiyonlardaki halılarda, Avrupalı soylu 

ailelerinden bazılarının armalarını, halıların bir kenarına dokuttuğunu 

görmekteyiz. Bu durum halıların sipariş üzerine de dokunduğunu 

göstermektedir. Ayrıca çok büyük ebatlarda dokunan bu halıların Avrupada 

saraylara ve kiliselere, Osmanlı’da ise, Saraylara ve camilere serildiği 

bilinmektedir. “Evliya çelebi’nin 1633 ve 1674 tarihli kayıtlarında İstanbul 

yeni Valide Camii envanterinde, 1726 Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi 

ve 1763 Laleli Camii için Uşak’a halı ısmarlandığı kayıtlarda bulunmaktadır”  

(Perdahcı, 2011; 277). Ayrıca incelediğimiz halıların, Etnografya Müzesi’ndeki 

envanter kayıtlarına göre; halıların, camilerden ve Mevlana dergahından 

müzeye getirildiği düşünülecek olursa, bu halıların geniş mekanlı alanlar için 

dokunduğu anlaşılmaktadır. Arış dergisinde yayınlanan Türk Halıcılığın 

İhtişamı adlı makalede halıların büyük boylarda dokunması konusunda, 

araştırmacı Michael Rogers, kısmen de olsa bu durumun Rönesans dönemine 

bağlanabileceğini dile getiriyor. Rogers İstanbul ve Edirne’deki geniş mekânlı 

camilerin Rönesans döneminde olduğu gibi büyük boyutlu halıların 

dokunmasına yol açtığını öne sürmektedir. Bu durum Etnografya Müzesinde 

bulunan, halılar hakkındaki düşüncemizi desteklemektedir. 

                                                             

7 Atalay, Besim (1967). Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları, (1.Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları. 37–44. 
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16. yy da başlayarak gelişimini 18. yy sonlarına kadar sürdüren Uşak 

Halıları farklı kompozisyon düzeni, kendine özgü motif ve renk uyumuyla 

Türk Halı Sanatı açısından ayrı bir yere sahiptir. Halıların önemli bir kısmı 

Konya Etnografya Müzesi’nde bulunmaktadır. Halılar müzeye, Mevlana 

Dergâhı’ndan, Sultan Selim Camii’nden, Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nden ve 

bağış yoluyla getirtilmiştir. 

İncelediğimiz halılar toplam 44 tanedir, değerlendirmeye aldığımız bu 

halıların hepsi taban halısıdır. Bu 44 halı bütün, bütüne yakın, parça ve çok 

küçük boyutlardadır. Halıların hepsinde ezilmeler, delikler ve kopmalar 

gözlemlenmektedir. 

Halılarda tarihlendirme müzedeki bilgiler doğrultusunda yapılmıştır. 

Müze kayıtlarına göre tarihlendirme halıların hepsinde yapılmamış, sadece 

bazılarında tarihlendirmeye gidilmiştir.  

Halılardaki genel özellikleri tek tek ele alacak olursak; 

1. Örnek (780) 

Halı bütüne yakın örneklerden bir tanesidir. Göbekli halı grubunda 

değerlendirdiğimiz örneğin kısa kenarı ve zemin kısmından bir bölüm eksiktir. 

Halı iki ince su, geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Halının genel 

kompozisyon düzeni 16. yüzyıl Uşak halılarının kompozisyon düzenindedir. 

Merkezdeki göbek daire formundadır. Göbekte kullanılan rumi ve tepelik 

motifleri irice kullanılarak birçok sanat eserinde gördüğümüz kapalı paftayı 

oluşturmuştur. Bu kısımda önemli olan nokta tepeliklerden çıkartılan sencide 

rumi motifidir. Simetrik olarak yerleştirilen sencide Rumiler göbek içerisinde 

bir bütünlük oluşturacak şekilde tepelik motifinden çıkartılmıştır. Uzunca bir 

helezon çıkartılarak tamda ismine uygun bir şekilde göbekteki yerini almıştır. 

Tezyinatta karşılaşmadığımız bir uygulama yapılmış ve sencide ruminin boş 

kalan helezonunu doldurmak için, irice bir motif yapılmıştır. Bu motif hatai 

grubu helezonlarında karşılaştığımız sap çıkmasına benzer bir görüntü 

oluşturmaktadır. Bu da kompozisyon düzeni oluşturulurken,  tasarımın Uşak 
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halıları için özel olarak yapıldığını göstermektedir. Yine tepelik ve rumi 

motiflerindeki hurdelerin hatalı yapılması, dokuyucuların tezyinat bilgisinin 

olmadığını göstermektedir. Özellikle tepelik motiflerinin orta kısımlarında, 

farklı renklendirme yapılarak adeta yeni bir motif oluşturulmuştur. Yıldız 

formundaki göbeklerin simetri eksenlerine dikkat edilmediği için kompozisyon 

düzeninde kayma oluşmuştur. Aynı şekilde yıldız formundaki göbeği oluşturan 

paftalarda da bozulma görülmektedir. Zemin kısmında çift tahrir şeklinde 

yapılan kompozisyon düzeni, tezhip sanatında yapılan sulu halkar hissi 

uyandırmaktadır. Çok naif bir şekilde zemini kaplamış ve hoş bir görüntü 

oluşturmaktadır. Motiflerin birçoğu bozuk ve anlaşılmaz olsada kırmızı renk 

üzerine açık mavi motifler hoş bir etki oluşturmuştur. Motifler ve göbekler 

kenar suyunun altında kalarak, sonsuzluk etkisi vurgulanmıştır. Klasik göbekli 

Uşak halılarında çok çeşitli kompozisyonlar bulunmaktadır. İncelediğimiz 

örneğin geniş suyunda, enine düz simetrili kenar suyu kullanılmıştır. Bu 

kısımda rumi helezonunun tepe noktada zikzak oluşturması dikkat çekicidir.  

Mevcut alana sıkıştırma kaygısıyla böyle bir yöntem seçilmiş olmalıdır.  

Dıştaki ince kenarsuyundaki motifler anlaşılamamaktadır. Genel form olarak 

yarı stilize çiçeklerden olan sümbül motifine benzemektedir. Halıda kırmızı 

rengin yoğun olduğu görülmektedir. Orta düzlemdeki göbeklerin içlerinde 

kullanılan lacivert ve yıldızvari göbeklerde kullanılan yeşil renk kırmızının 

yoğunluğunu azaltmıştır. Ortadaki göbekte kullanılan lacivert renk, kırmızının 

yoğunluğuna rağmen merkez teşkil etmektedir. Motiflerde kullanılan renkler 

bir düzen içerisinde kullanılmamıştır. Renkler motifin simetrisinde bile 

farklılık göstermektedir. Işık etkisi oluşturan sarı renk ise halının tamamında 

çok dengeli bir şekilde dağılmıştır.  

2. Örnek (1032) 

Halı kenar su ve zemin kısmından eksiktir. Mevcut parça halının küçük boyutlu 

bir halı olduğunu göstermektedir. Halı dar su, geniş su ve zeminden 

oluşmaktadır. Halının zemininde kare formuna yakın bir göbek bulunmaktadır. 

Göbeğin içerisindeki kompozisyon düzeninde 15. yüzyıl halılarında (II. 
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Holbein tipi halılar –Lotto halıları-) karşılaştığımız kompozisyon düzeni 

görülmektedir. Halı yüzeyindeki göbeklerin diziliş şekli, zemin kısmının boş 

bırakılması, göbeklerin formları, halının 18. yüzyıla ait olduğunu 

göstermektedir. Bu örnekte bize göstermiştir ki aradan yüzyıllar geçse bile 

gelenek devam etmektedir. 18. yüzyılda köşelerde kullanılan çeyrek göbekler, 

ortadaki göbeğin ¼ ü alınarak oluşturulurdu. Bu örnekte yıldız formunda bir 

göbeğin ¼ ünün alındığı anlaşılmaktadır. Köşelerdeki çeyrek göbeklerde ve 

kare formundaki göbeklerde bulunan motifler tam anlamıyla 

tanımlanamamaktadır. Halının eksik olması, hav kaybının çok fazla olması ve 

motiflerin geometrik bir hal almaya başlaması, motiflerin tanımlanmasını 

güçleştirmiştir. Salbekten halının zeminine doğru çıkartılan bir helezon, farklı 

formda bir penç motifiyle bitirilmiştir. Aynı zamanda halının zemininde 

geometrik formda iki motif bulunmaktadır. Kompozisyon düzeninden ve motif 

birliğinden bağımsız olarak kırmızı zemin üzerine siyah renkte dokunan 

motifler bir sembolü andırmaktadır. Bilindiği gibi Türk boyları, kendilerine bir 

simge seçer ve bu simgeyi kullandıkları bütün eşyaların üzerine uygularlardı. 

Halı yüzeyindeki bu motifler, böyle bir geleneğin devamı olabileceği gibi aynı 

zamanda dokuyucunun kendi motifi, simgesi olabilir. Zemindeki kompozisyon 

düzeni sınırlandırılmış ve böylece Uşak halılarında karşılaştığımız sonsuzluk 

prensibinden uzaklaşılmıştır. Geniş suda bulut motifi kullanılmıştır. 

İncelediğimiz örnekler arasında göbekli Uşak halısı olup, kenar bezemesinde 

bulut motifi kullanılan tek örnektir. Ulaşabildiğimiz örnekler arasında, bir kaç 

örnekten bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Halıda renk bütünlüğüne 

dikkat edilmemiştir. Halı genelinde lacivert rengin hakim olduğunu 

görmekteyiz. Zemin kısmında kırmızı, kenar suyunda da mavi hakim olan 

renklerdir. Göbek içerisindeki rumiler mavi, helezonlar kırmızı ile 

dolgulandırılsada renk dağılımında yeteri kadar başarı sağlanamamıştır. 

3. Örnek (782) 

Zemin ve dar sudan oluşan halının zeminde, irice bir göbek kullanılmıştır. 

Buna ek olarak zeminde, farklı boyutlarda iki göbek daha görülmektedir. Bu 
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örnekte göbek sayısının arttığını görülmektedir. Yani klasik göbekli Uşak halısı 

formundan uzaklaşılmaktadır. Aslında buradaki amaç sonsuzluk vurgusunu 

daha da güçlendirmektir. Adeta gökyüzündeki yıldızların dizilişindeki 

sonsuzluk gibi bir etki oluşturulmak istenmiştir. Bu düzendeki halılara 17. 

yüzyılın sonunda rastlamaktayız. Zemindeki ana göbekte, rumi motiflerinin 

orta noktada kesiştikleri yerde bir pafta oluşturulmuştur. Buda klasik formdan 

uzaklaşıldığını bir kez daha göstermektedir. Kırmızı zeminde çift tahrir 

şeklindeki motiflerin bitkisel motiflerden ziyade geometrik tarzdaki motiflere 

dönüşmeye başladığını görmekteyiz. İnce sularda, Anadolu halk 

dokumalarında karşılaştığımız ince suların yan yana dizildiği, kompozisyon 

düzeni görülmektedir.. Lacivert renk halı geneline hakim olan renktir. Rumi 

motiflerinin konturlarında ve bazı motiflerde kullanılan sarı renk halının 

genelinde dengeli bir dağılım göstermektedir.  

4. Örnek (1453) 

Göbekli bir halının zemin kısmından oluşan parça 16. yüzyılın sonu olarak 

tarihlendirilir. Yıldızvari göbekte paftalama yapıldığı ama paftalarda bozulma 

olduğu gözlemlenmektedir. Daire formundaki göbekte irice kullanılan hurde 

tepelik, hurde ayırma rumi ve hurde sencide rumide formların bozulduğu 

görünmektedir. Özellikle yanlış yapılan hurdeleme ve renklendirme işlemi 

motif içerisinde yeni motiflerin oluşmasına neden olmuştur. Renk uyumunun 

halının genelinde çok dngeli olduğu görülmektedir. Göbekli Uşak halıları için 

klasik bir renk haline gelen sarı, halıyı aydınlatmıştır. 

5. Örnek (784) 

Halı yüzeyinde iki farklı göbek görülmektedir. Yıldız formundaki göbekte 

paftalarda bozulmalar görülmektedir.  Diğer göbek kare formuna yakın bir hal 

almıştır. Motiflerin genelinde bozulmalar oluşmuştur. Halı 17. yüzyılın başı 

olarak tarihlendirilir. Sarı renk haricinde renk dağılımına dikkat edilmemiştir. 

Sarı motiflerde ve paftaların konturlarında kullanılarak, halı yüzeyine dengeli 

bir şekilde dağılmıştır. 
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6. Örnek (783) 

Mevcut parça zemin ve kenar suyundan oluşmaktadır. Zemin kısmından çok az 

bir bölüm görülmektedir. Zeminde yıldız formundaki göbeğin paftalarında ve 

motiflerde bozulmalar oluşmuştur. Çok az bir bölümü görünen diğer göbekte, 

sencide rumide yapılan hurdelemede ki yanlışlık dikkat çekicidir. Zemindeki 

çift tahrir kompozisyon düzeninin bozulduğunu ve geometrik bir hal aldığını 

görmekteyiz. Kenar sularında ise, içteki dar kenar suyunda, yan yana 

sıralanmış sekizgenlerin içerisine, sekiz dilimli penç motifi yerleştirilmiştir. Bir 

sıra sedefle geniş sudan ayrılan dar su, Anadolu halk dokumalarındaki 

kenarsuyu düzenine benzemektedir. Dıştaki kenarsuyu klasik dönem 

halılarında görmeye alışkın olduğumuz bir kompozisyon düzenidir. Tek iplik 

ara suyu üzerinde sıralanan lale ve yaprak motiflerinde bozulmaların olduğunu 

görmekteyiz. Helezon şebekesinin daire formundan uzaklaştığını ve köşeli bir 

şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Geniş bordürde çok farklı bir 

kompozisyon düzeni karşımıza çıkmaktadır. Daire ve rumi formunda 

dilimlenmiş paftalar irice kullanılarak ana form olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Paftaların içerisine irice hatayi motifi kullanılmıştır. Ayrıca paftaların 

içerisinde ve paftaların çevresinde penç, goncagül ve yaprak motifleri serbest 

helezon şebekeleri üzerinde kullanılmıştır. Halıdaki komposizyon düzeni ve 

motif zenginliği klasik döneme benzerlik gösterse de, motiflerin uygulanışı ve 

formlardaki bozulma halının 17. yüzyılın ortalarında dokunduğunu 

göstermektedir. Halıda atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerde yün kullanılmıştır. 

Renk uyumuna dikkat edilmeyen halıda baskın renk mavidir. İkinci renk olarak 

kırmızı ve yeşil karşımıza çıkmaktadır. Klasik örneklerde, genellikle lacivert 

zemin karşımıza çıkarken bu halıda mavi tercih edilmiştir. Yine klasik 

dönemde çokça karşımıza çıkan parlak sarı burada da karşımıza çıkmaktadır.  

7. Örnek (791) 

Mevcut parça iki dar su, geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Zemindeki 

yıldızvari göbek köşeye gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu göbekteki 

paftalamaya dikkat edilmiş fakat motiflerin formlarına dikkat edilmemiştir. 
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Zemindeki diğer göbek, bütün zemini kaplayacak şekilde yerleştirilmiştir. 

Göbeklerin birbirine çok yaklaştığı görülmektedir. Bu özellikler dikkate 

alındığında halıyı, 17. yüzyılın sonu olarak tarihlendirebiliriz. Kenar sularında 

kullanılan motifler, klasik uşak halılarında kullanılan motiflerden çok uzaktır. 

Dar suda zikzak motifinin kullanılması ve geniş suda katmerli penç motifinin 

yan yana sıralanarak kullanılması bu düşüncemizi desteklemektedir. 

8. Örnek (1454) 

Mevcut parça göbekli bir Uşak halısının göbek kısmını göstermektedir. Halı 

çok parçalı olup genel kompozisyon düzeni belli olmamaktadır. Ama 

kullanılan rumi motifi ve hatai grubu motiflerinin düzgün ve uyum içerisinde 

olduğunu görmekteyiz. Yatay konumdaki tepelik motiflerinin formunda 

bozulma oluşmuştur. Dokumadan kaynaklı bir hata değildir. Motif çizilirken 

formuna dikkat edilmeden çizilmiştir. Halı 16. yüzyılın sonu olarak 

tarihlendirilir. 

9. Örnek (798) 

Mevcut parça dar su, geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Zemin kısmında 

köşelere gelecek şekilde yerleştirilmiş, yıldızvari formda iki göbek ve orta 

noktaya yerleştirilen salbek formunda bir paftadan oluşmaktadır. Paftada ve 

yıldızvari göbekte kullanılan motiflerde aşırı bir bozulma oluşmuştur. Motifler 

tam olarak anlaşılamamaktadır. Kırmızı zeminde olması gereken çift tahrir 

yerine geometrik formda rast gele dokunmuş motifler yer almaktadır. Geniş 

suda katmerli penç ve hatai motifi yan yana sırlanarak kullanılmıştır. Bu 

kompozisyon düzeni Anadolu halk dokumalarında karşımıza çıkan 

kompozisyon düzenidir.  Halının geneli ve motifler göz önüne alındığında, 

halının, 18. yüzyılın başlarında dokunduğunu söyleyebiliriz. Halının genelinde 

renk uyumuna dikkat edilmemiştir.  

10. Örnek (781) 
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Halıdaki kompozisyon düzeni, motifler ve renk uyumu dikkate alındığında, 

halının 16. yüzyılın ortalarında dokunduğunu söyleyebiliriz. 

 

11. Örnek (789) 

Mevcut parça bize kompozisyon düzeni hakkında tam olarak bir bilge 

vermemektedir. Zemin kısmını tamamen kaplayan bir göbek belli olmaktadır. 

Mevcut göbek daire formundan uzaklaşıp, kareye yakın bir form almıştır. Bu 

haliyle 17. yüzyılın sonu olarak tarihlendireceğimiz halıda kullanılan motifler, 

bu düşüncemizi desteklemektedir. Özellikle ince ve geniş suda kullanılan 

motifler, klasik uşak halılarında kullanılan motiflerden çok uzaktır. Sarayın 

verdiği desteğin dışında, Anadolu halk dokumalarına daha yakın bir izlenim 

oluşturmaktadır. Göbek içerisindeki motifler, klasik uşak halılarındaki motif 

düzenine benzese de aşırı bir bozulma görünmektedir. Özellikle göbek etrafını 

çevreleyen tepelikler ve göbek içerisinde ki tepelik, penç ve saadet düğümü 

motiflerinde aşırı bir bozulma söz konusudur. İrice kullanılan hurde rumilerin 

orta noktada oluşturduğu pafta yine klasik formdan uzak bir anlayıştır. Bunun 

yanı sıra göbeğin çevresinde zemin boşluğu hiç bırakılmamış adeta kenar 

suyuna bitişik bir şekilde yapılmıştır. Geç dönemde yapılan eserlerden 

olmasına rağmen malzemesinde pamuk kullanılmamıştır. Aslına bakılırsa 

pamuk kullanılmaması, tamamen yünün kullanılması da Anadolu halk 

dokuması olduğunun başka bir örneğidir. Göbekli uşak halıları için klasik bir 

renk olan lacivert bu halıda karşımıza çıkmamaktadır. Daha ziyade mavi ve 

kırmızı yoğun olarak kullanılmıştır. Göbekli uşak halılarında çok sık 

karşılaştığımız sarı ise terk edilmemiş özellikle rumi motiflerinde fazlaca 

kullanılmıştır. Klasik renkler kullanılmamış olmasına rağmen renk uyumunun 

gayet dengeli olduğu görünmektedir. 

12. örnek (790)  

Halı, iki farklı göbekten oluşmaktadır mevcut göbekler zemindeki 

kompozisyon düzeni hakkında bilgi vermemektedir. Mevcut parçada iki göbek 
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ve ince bir su görünmektedir. Orta noktadaki göbek daire formundan uzak kare 

forma yakındır. İnce suyun kestiği yıldız formdaki göbek klasik uşak 

halılarında gördüğümüz göbek düzeninden farklıdır. Mevcut olan göbekteki 

paftalar birbiri içerisine geçmiş sınırları belli olmayan bir görüntü 

oluşturmaktadır. Klasik uşak halılarında kullanılan 1/16 paftalama düzeni 

burada karşımıza çıkmamaktadır. Gerek göbeklerdeki bozulmalar gerekse ince 

suda kullanılan, Anadolu halk dokumalarında karşımıza çıkan, zikzak motifi 

halının saray denetimi dışında dokunduğunu göstermektedir. Müze envanter 

kayıtlarında tarihlendirilmemiştir. 18.yy uşak halısı olarak tarihlendirdiğimiz 

halıda, kullanılan motiflerde aşırı bir bozulma söz konusudur. Halı havındaki 

aşırı kayıp motiflerin anlaşılmasını da güçleştirmektedir. Klasik uşak 

halılarında karşımıza çıkan zemindeki çift tahrir bu örnekte geometrik tarzda 

motiflere dönüşmüştür. Göbekler içerisinde, tepelik motiflerinde aşırı bir 

bozulma söz konusudur. Halıda atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerde yün 

kullanılmıştır. Halı yüzeyinde, aşırı yıpranmadan dolayı renk uyumu çok 

anlaşılamamaktadır. Buna rağmen kırmızı ve yeşilin yoğun olarak kullanıldığı 

görünmektedir. 

13. örnek (795)  

Halı, iki farklı göbekten ve merkezdeki göbekten çıkartılan bir salbekten 

oluşmaktadır mevcut göbekler zemindeki komposizyon düzen hakkında bilgi 

vermemektedir. Mevcut parçada iki göbek ve ince bir su görünmektedir. orta 

noktadaki göbek daire formundan uzak kare forma yakındır. İnce suyun kestiği 

yıldız formdaki göbek klasik uşak halılarında gördüğümüz göbek düzeninden 

farklıdır. Mevcut olan göbekteki paftalar birbiri içerisine geçmiş sınırları belli 

olmayan bir görüntü oluşturmaktadır. Klasik uşak halılarında kullanılan 1/16 

paftalama düzeni burada tam olarak karşımıza çıkmamaktadır. Gerek 

göbeklerdeki bozulmalar gerekse ince suda kullanılan, Anadolu halk 

dokumalarında karşımıza çıkan, zikzak motifi halının saray denetimi dışında 

dokunduğunu göstermektedir. Müze envanter kayıtlarında 

tarihlendirilmemiştir. 18.yy uşak halısı olarak tarihlendirdiğimiz halıda 
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kullanılan motiflerde aşırı bir bozulma söz konusudur. Halı havındaki aşırı 

kayıp motiflerin anlaşılmasını da güçleştirmektedir. Klasik uşak halılarında 

karşımıza çıkan zeminde ki çift tahrir bu örnekte geometrik tarzda motiflere 

dönüşmüştür. Göbekler içerisinde ki tepelik motiflerinde aşırı bir bozulma söz 

konusudur. Halıda atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerde yün kullanılmıştır. Halı 

yüzeyinde ki aşırı yıpranmadan dolayı renk uyumu çok anlaşılamamaktadır. 

Buna rağmen kırmızı ve yeşilin yoğun olarak kullanıldığı görünmektedir. 

14. örnek (785)  

Mevcut parça dar ve geniş sudan oluşmaktadır. Zemin kısmında parça halinde 

göbek ve motifler görünse de bize kompozisyon düzeni hakkında yeterli bilgi 

vermemektedir. İnce sularda kullanılan sedef, zikzak ve "S" motifleri Anadolu 

halk dokumalarında karşılaştığımız motiflerdendir. Geniş bordürde nebati 

tarzda kullanılan motifler klasik uşak halılarında kullanılan motiflere benzerlik 

göstermektedir. Motiflerde bir parça bozulma görülmektedir. Saray denetimi 

dışında dokunan halılar grubunda sayabileceğimiz halı, kullanılan motiflerden 

dolayı 17. yy.'ın sonu olarak tarihlendirilir. Halı müze envanter kayıtlarında her 

hangi bir tarihlendirmeye tabi tutulmamıştır. Geniş bordürde 16. yy 

motiflerinde karşılaştığımız penç motifi karşımıza çıkmaktadır. Bordürde irice 

kullanılan paftalar içerisinde hatai motifi irice kullanılmıştır. Halıda atkı, çözgü 

ve ilmelik iplikte yün kullanılmıştır. İnce su ve geniş suda kullanılan renk 

uyumu dikkat çekicidir. Geniş bordürde kullanılan zemin rengi motiflerin daha 

belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Geniş bordürde kullanılan 

paftalarda renk uyumu dışına çıkılmıştır. Pafta zemininde kullanılan mavi 

baskın bir leke olarak öne çıkmıştır.  

15. örnek (786)  

Mevcut parça dar su, sedefler ve geniş sudan oluşmaktadır. İnce sularda 

kullanılan sedef, zikzak ve "S" motifleri Anadolu halk dokumalarında 

karşılaştığımız motiflerdendir. Bu haliyle saray denetimi dışında dokunan 

halılar grubunda değerlendirebiliriz. Geniş bordürde nebati tarzda kullanılan 
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motifler klasik uşak halılarında kullanılan motiflere benzerlik göstermektedir. 

Motiflerde bir parça bozulma görülmektedir. Saray denetimi dışında dokunan 

halılar grubunda sayabileceğimiz halı, kullanılan motiflerden dolayı 17. yy.' ın 

sonu olarak tarihlendirilir. Halı müze envanter kayıtlarında her hangi bir 

tarihlendirmeye tabi tutulmamıştır. Geniş bordürde 16. yy motiflerinde 

karşılaştığımız penç motifi karşımıza çıkmaktadır. Bordürde irice kullanılan 

paftalar içerisinde hatai motifi irice kullanılmıştır. Halıda atkı, çözgü ve ilmelik 

iplikte yün kullanılmıştır. İnce su ve geniş suda kullanılan renk uyumu dikkat 

çekicidir. Geniş bordürde kullanılan zemin rengi motiflerin daha belirgin bir 

şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Geniş bordürde kullanılan paftalarda renk 

uyumu dışına çıkılmıştır. 

16. Örnek (794) 

Mevcut parça dar su, sedefler ve geniş sudan oluşmaktadır. İnce sularda 

kullanılan sedef, zikzak ve "S" motifleri Anadolu halk dokumalarında 

karşılaştığımız motiflerdendir. Geniş bordürde komposizyon düzeni 

anlaşılamamaktadır. Fakat nebati tarzda kullanılan motifler, klasik uşak 

halılarında kullanılan motiflere benzerlik göstermektedir. Dar suda katmerli 

penç motifinden çıkartılan yaprak motifi, ters simetrisi alınarak uygulanmıştır. 

Kompozisyon düzeni olarak uygulama güzel olsada, motiflerin formlarında 

bozulma söz konusudur. Özellikle yaprak formu tezyinatta kullanılan yaprak 

formundan çok uzaklaşmıştır. Mevcut parçanın genelini düşündüğümüzde 

motiflerde bozulmalar görülmektedir. Saray denetimi dışında dokunan halılar 

grubunda sayabileceğimiz halı, kullanılan motiflerden dolayı 17. yy.' ın sonu 

olarak tarihlendirilir. Halı müze envanter kayıtlarında her hangi bir 

tarihlendirmeye tabi tutulmamıştır. Geniş bordürde 16. yy motiflerinde 

karşılaştığımız penç motifi karşımıza çıkmaktadır. Bordürde irice kullanılan 

pafta içerisinde hatai motifi irice kullanılmıştır. Halıda atkı, çözgü ve ilmelik 

iplikte yün kullanılmıştır. İnce su ve geniş suda kullanılan renk uyumu dikkat 

çekicidir. Geniş bordürde kullanılan zemin rengi motiflerin daha belirgin bir 
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şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Geniş bordürde kullanılan paftada renk 

uyumu dışına çıkılmıştır. Halının yüzeyinde hav kaybı oldukça fazladır. 

 

 

17. Örnek (845) 

Mevcut parça dar su, sedefler ve geniş sudan oluşmaktadır. İnce sularda 

kullanılan sedef, zikzak ve "S" motifleri Anadolu halk dokumalarında 

karşılaştığımız motiflerdendir. Geniş suda irice kullanılan, dendanlanmış daire 

formunda bir pafta vardır. Paftayla orantılı bir şekilde irice kullanılan katmerli 

penç, paftanın içerisinde irice kullanılan hatayi motifi ile denge 

oluşturmaktadır. Paftanın içerisinde ve katmerli penç motifinin çevresinde 

serbest helezon şebekesi üzerine hatai grubu motifleri kullanılmıştır. Burada ki 

helezon çıkışları ve motif yönlerine dikkat edilmemiş sadece boşluk doldurma 

gayretine girilmiştir. Motif zenginliği, klasik uşak halılarında kullanılan motif 

zenginliğine benzerlik göstermektedir. Ayrıca geniş bordürde 16. yy 

motiflerinde karşılaştığımız penç motifi karşımıza çıkmaktadır.  Dar suda 

katmerli penç motifinden çıkartılan yaprak motifi, ters simetrisi alınarak 

uygulanmıştır. Kompozisyon düzeni olarak uygulama güzel olsada, motiflerin 

formlarında bozulma söz konusudur. Özellikle yaprak formu tezyinatta 

kullanılan yaprak formundan çok uzaklaşmıştır. Mevcut parçanın genelini 

düşündüğümüzde motiflerde bozulmalar görülmektedir. Saray denetimi dışında 

dokunan halılar grubunda sayabileceğimiz halı, kullanılan motiflerden dolayı 

17. yy. olarak tarihlendirilir. Halı müze envanter kayıtlarında her hangi bir 

tarihlendirmeye tabi tutulmamıştır. Halıda atkı, çözgü ve ilmelik iplikte yün 

kullanılmıştır. İnce su ve geniş suda kullanılan renk uyumu dikkat çekicidir. 

Geniş bordürde kullanılan zemin rengi motiflerin daha belirgin bir şekilde 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Geniş bordürde kullanılan paftalarda renk uyumu 

dışına çıkılmıştır.  

18. Örnek (787) 
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Halı, çok küçük bir parçadan oluşmaktadır.  Kullanılan motifler dikkate 

alındığında, halının göbekli bir uşak halısında bulunan göbekten bir kesit 

olduğu anlaşılmaktadır. 16. yy göbekli uşak halısında kullanılan motifler 

kullanılmıştır. Motifler ana formlarına dikkat edilerek ve bir uyum içerisinde 

kullanılmıştır. Halıdaki renkler oldukça canlı ve dengelidir. Yine 16.yy. da çok 

sık karşılaştığımız lacivert zemin, dikkat çekicidir. Halının atkı çözgü ve 

ilmelik ipliklerinde yün kullanılmıştır. Halı yüzeyinde hav kaybı fazla olmasa 

da yırtılmalar ve halı yüzeyinde oluşan delikler oldukça fazladır. Müze 

envanter kayıtlarında tarihlendirilmeyen halı, 16. yy madalyonlu uşak halısıdır. 

19. örnek (1411) 

Halı, çok küçük bir parçadan oluşmaktadır.  Kullanılan motifler dikkate 

alındığında, halının göbekli bir uşak halısında bulunan göbekten bir kesit 

olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut parçada 16. yy göbekli uşak halısında 

kullanılan motifler kullanılmıştır. Motiflerin formlarına dikkat edilmemiş ve 

motiflerin bazıları kompozisyon düzeninden bağımsız kullanılmıştır. Özellikle 

göbeğin etrafını çevreleyen küçük tepeciklerin formları tamamen bozulmuştur. 

16. yy. uşak halılarında göbeğin yerleştirildiği zeminde çift tahrire benzer 

kompozisyon düzeni yer alır. Bu parçada, zemindeki motifler geometrik 

formdaki motiflere benzemektedir. Renklerin dengeli bir şekilde dağıldığını 

görmekteyiz. 16. yy. Uşak halıları için klasikleşen lacivert ve parlak sarının 

dengeli bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Halının atkı, çözgü ve ilmelik 

ipliklerinde yün kullanılmıştır. Envanter kayıtlarında tarihlendirilmeyen halı, 

17. yy göbekli Uşak halısıdır.  

20. Örnek (793) 

Mevcut parçada sadece iki dar su ve bir geniş su görünmektedir. Dıştaki dar 

suda kullanılan lale motifi tek iplik ara suyu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Laleler renk sıralamasına dikkat edilmeksizin ard arda dizilmişlerdir. İçteki 

ince suda yan yana dizilmiş çarkıfelek tarzında bir motif belli olmaktadır. 

Geniş bordürde, genel görüntü çift iplik arasuyu gibi görünse de çift iplik 
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arasuyu kuralına uyulmamıştır. Buradaki komposizyon düzeninde merkezdeki 

paftanın simetrisi alınarak irice kullanılan penç motifiyle bağlantı sağlanmıştır. 

Klasik uşak halılarında karşımıza çıkmayan bu durum daha ziyada Anadolu 

halk dokumalarında ki örneklere benzemektedir. Halıda, geniş suda, köşe 

dönüşlerine dikkat edilmemiştir. Kısa kenardaki kenarsuyunun, uzun kenardaki 

motifleri kestiğini görmekteyiz. Dıştaki inse suda köşe dönüşüne dikkat 

edilmiştir. Dıştaki suda lale motiflerinin, uzun kenarda ve kısa kenarda farklı 

formlarda uygulandığını görmekteyiz. Uzun kenarda lale formları yapraksız ve 

art arda uygulanırken, kısa kenarda yaprak ve helezon şebekesi ile birlikte 

uygulanmıştır. Halı müze envanter kayıtlarında tarihlendirmeye tabi 

tutulmamıştır. 17. yy.’ın sonu olarak tarihlendirdiğimiz halı parçası zengin 

motif çeşitliliğiyle dikkat çekicidir. Kendi içerisinde paftalamalar, farklı bir 

formda kullanılan katmerli penç motifi, çarkıfelek, lale, hatai, penç, gonca gül 

motifleriyle çok zengin bir süsleme oluşturmaktadır. Bu zenginlik klasik uşak 

halılarıyla benzerlik gösterse de motiflerin uygulanışı halının saray denetimi 

dışında dokunduğunu göstermektedir.  Özellikle lale, penç ve hatai motiflerinin 

ana formundan uzaklaştığını görüyoruz. Halının atkı, çözgü ve ilmelik 

ipliklerinde yün kullanılmıştır. Mevcut parçada ağırlıklı olarak mavi renk 

hâkimdir. Çok başarılı olamasa da zeminde ve motiflerde kırmızı kullanılarak 

leke dengesi sağlanılmaya çalışılmıştır. Halıda 3,5 cm kilim örgüsü, 7 cm saçak 

boyu ölçülmüştür. Ayrıca etlik kısmının yeşil renkte olduğunu ve halıya 

dikilerek tutturulduğu görülmüştür. 

21. örnek (788) 

Mevcut parçada sadece iki darsu ve bir genişsu görünmektedir. Dıştaki dar 

suda kullanılan lale motifi tek iplik arasuyu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Laleler renk sıralamasına dikkat edilmeksizin ard arda dizilmişlerdir. İçteki 

ince suda yan yana dizilmiş çarkıfelek tarzında bir motif belli olmaktadır. 

Geniş bordürde, genel görüntü çift iplik arasuyu gibi görünse de çift iplik 

arasuyu kuralına uyulmamıştır. Buradaki komposizyon düzeninde merkezdeki 

paftanın simetrisi alınarak irice kullanılan penç motifiyle bağlantı sağlanmıştır. 
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Klasik uşak halılarında karşımıza çıkmayan bu durum daha ziyada Anadolu 

halk dokumalarında ki örneklere benzemektedir. Halı müze envanter 

kayıtlarında tarihlendirmeye tabi tutulmamıştır. 17. yüzyılın sonu olarak 

tarihlendirdiğimiz halı parçası zengin motif çeşitliliğiyle dikkat çekicidir. 

Kendi içerisinde paftalamalar, farklı bir formda kullanılan katmerli penç 

motifi, çarkıfelek, lale, hatai, penç, gonca gül motifleriyle çok zengin bir 

süsleme oluşturmaktadır. Bu zenginlik klasik uşak halılarıyla benzerlik 

gösterse de motiflerin uygulanışı halının saray denetimi dışında dokunduğunu 

göstermektedir.  Özellikle lale, penç ve hatai motiflerinin ana formundan 

uzaklaştığını görüyoruz. Halının atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerinde yün 

kullanılmıştır. Mevcut parçada ağırlıklı olarak mavi renk hâkimdir. Çok 

başarılı olamasa da zeminde ve motiflerde kırmızı kullanılarak leke dengesi 

sağlanılmaya çalışılmıştır.  

22. Örnek (792) 

 Mevcut parça iki darsu ve geniş sudan oluşmaktadır. Halıdaki köşe 

dönüşlerine dikkat edilmemiştir. Kısa kenardaki kenarsuyunun, uzun kenardaki 

kenarsuyu motiflerini kestiği görünmektedir. Halıdaki kompozisyon düzeni ve 

motif zenginliği klasik döneme benzerlik gösterse de, motiflerin uygulanışı ve 

formlardaki bozulma halının 17. yy da dokunduğunu göstermektedir. Halıda 

atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerde yün kullanılmıştır. Renk uyumuna dikkat 

edilmeyen halıda baskın renk kırmızıdır. İkinci renk olarak mavi ve yeşil 

karşımıza çıkmaktadır. Klasik örneklerde, genellikle lacivert zemin karşımıza 

çıkarken bu halıda mavi tercih edilmiştir. Yine klasik dönemde çokça 

karşımıza çıkan ve göbekli halılarda rumi motiflerinde karşılaştığımız parlak 

sarı burada da karşımıza çıkmaktadır. Lakin halının pastel tonunu açmaya 

yetmemiştir. Halıda 3,5 cm kilim örgüsü ve 5 cm saçak belirlenmiştir. Kilim 

örgüsü mavi yün iplikle yapılmıştır. Ayrıca etlik kısmında da yeşil 

kullanıldığını görüyoruz. 

23. Örnek 2053 
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Halı dar su, geniş su ve sedef tarzındaki sulardan oluşmaktadır. Darsuda tek 

iplik arasuyu kullanılmıştır. Darsuda kullanılan motifler, tezyinatta 

karşılaştığımız motiflerden değildir. Motifler penç ve yaprak motiflerine 

benzerlik gösterse de formlarda bozulmalar vardır. Özellikle penç motifine 

benzeyen motif, geometrik formlardan oluşmaktadır. Sedef tarzındaki suda tek 

iplik arasuyu kullanılmıştır. Arasuyundaki motif, geometrik formdadır. 

Motifler zikzak oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Halı yüzeyindeki hav kaybı 

ve yanlış yapılan restorasyon geniş sudaki kompozisyon düzeni ve motiflerin 

anlaşılmasını güçleştirmiştir. Halı yüzeyindeki restorasyonda Motif ve 

kompozisyon bütünlüğüne dikkat edilmeden halı parçaları birbirine dikilmiştir. 

Geniş bordürde, dar suya ait, kare formunda bir birleştirme yapılmıştır. Kırmızı 

zeminde, krem renkli bir zemin görüntüsü ortaya çıkmıştır. Geniş suda zotif 

zenginliği oldukça dikkat çekicidir. Bitkisel ve geometrik tarzdaki motifler 

girift bir görüntü oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Orta eksende, merkez 

motiflerden birisini oluşturan penç, Fatih dönemi pençlerine benzerlik 

göstersede motifin esas formundan uzaklaşılmıştır. Müze kayıtlarında 

tarihlendirilmeyen halı 17. yy halısıdır. Renklerin halı yüzeyinde dengeli 

dağilmadığını görmekteyiz. Kırmızı ve krem renkler, baskın renk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sedef tarzındaki sularda koyu yeşil renk üzerine, koyu 

kahverengi yapılan tek iplik arasuyu helezonu, renk uyumsuzluğundan dolayı 

kaybolmuştur. Halının atkı çözgü ve ilmelik iplerinde yün kullanılmıştır. 

 24. Örnek (776) 

Kuşlu halı olarak isimlendirilen örnek zemin, iki ince su ve geniş sudan 

oluşmaktadır. Halı, bütüne yakın ve kompozisyon düzeni açısından anlaşılır 

durumdadır. Fakat halının bir kısmı kısa kenara paralel şekilde kopmuş 

olduğundan uzunluğu hakkında tam olarak bir sonuca varamıyoruz, halı 

düşündüğümüzden çok daha uzun olabilir. Kompozisyon düzeni açısından 

hatai grubu motiflerinin kaydırılmış eksenler üzerinde sıralanmasından 

oluşmaktadır. Bu hatai grubu motifinden çıkartılan pafta, diğer hatai grubu 

motifiyle birleştirilmiştir. Çinilerde, özellikle Rüstem Paşa Camii çinilerinde 
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yoğun olarak karşılaştığımız bu düzen, görünüş itibariyle kuşa benzemektedir. 

Bu yüzden de halının adı kuşlu halı olarak kalmıştır. Bu paftayı oluşturan 

unsurun, penç motifinden çıkartılan yaprak motifi olduğu söylenmektedir. Penç 

motiflerinden karşılıklı çıkartılan yaprak motifleri arasında kalan boşluğun, 

farklı renklerde renklendirilmesinden oluşmaktadır.8 Bunun yanı sıra motifin 

yaprak olmadığını, rumi motifi olduğunu söyleyen araştırmacılarda mevcuttur.9 

Lakin bu durum rumi motifinin formundan dolayı pek olası değildir. Bu paftayı 

oluşturan ne karşılıklı gelen yaprak motifi, ne de bir rumi motifidir.   

İncelediğimiz örneklerde ve yaptığımız literatür araştırmasında gördüğümüz 

kuşlu halı görsellerinde, kuş figürünü oluşturan unsurun, irice kullanılan 

işlemeli yaprak motifi olduğuna kanaat getirilmiştir. Halı zemininde çift tahrir 

şeklinde kullanılan motifler gayet başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu haliyle 

halı, 16. yüzyıl sonu olarak tarihlendirilir. Halının zemin kısmında, uzun 

kenarsuyuna bitişik olarak, kırmızı, yeşil ve mavi renklerinde dolgulandırılmış 

zikzak motifi görülmektedir. Bu motif sadece bir kenarsuyuna bitişik ve üç kısa 

parçadan oluşacak şekilde halı yüzeyine yerleştirilmiştir. Boşluk doldurma 

kaygısının olmadığı düşünülecek olursa, motifin hangi amaçla yapıldığı 

belirlenememiştir. Halının Kenar suyu, çözgüye paralel bir şekilde kopmuştur. 

Halı, kenar kısımlarından bir kumaşa dikilidir. Gelişi güzel dikilen kumaş 

parçası halıda ki kopmaları önlemek amacıyla yapılmıştır. Kenarsularındaki 

köşe dönüşlerine dikkat edilmemiştir. Anadolu Halk dokumalarında karşımıza 

çıkan, İçteki ince sudaki “S” motifi dikkat çekicidir. Buna rağmen dıştaki suda 

tek iplik ara suyu kullanılmıştır. Motifler dikkate alındığında halı deseninin bir 

nakkaşın elinden çıkmış olma olasılığı çok yüksektir. Genel olarak, halıdaki 

renk dağılımı oldukça dengelidir. Zemin kısmında renkler bir uyum içerisinde 

                                                             

8 Gönül, Macide (1965). Türk Halı ve Kilimlerinde Sembolik Kuş Şekilleri, Anthropologıe, 3, 199–
272 
9 Korkmaz, Hasan (2010). Beyaz Zeminli Uşak Halılarındaki Kuş Motifine Dair Bir Çözümleme, Uşak 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/1, 19–32.  

Batari, Ferenc (1985). Osmanlı Halılarındaki Kuş Deseninin Kaynağı ve Gelişimi, Sanat Dünyamız, 
32, 2–6. 
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kullanılmış. Kenarsuyunda, ince sularda renk dağılımı dengeliyken, geniş suda 

buna dikkat edilmemiştir. Aynı renk bulut motiflerinin ard arda kullanılması, 

kırmızı ve özellikle mavinin kenar suyunun geneline dağıtılmaması ahengi 

bozmuştur.  Halının atkı çözgü ve ilmelik iplerinde yün kullanılmıştır. 

 

25. Örnek (1060) 

Mevcut parça iki incesu, genişsu ve zeminden oluşmaktadır. Parçanın zemin 

kısmından, küçük bir bölüm göründüğü için kompozisyon düzeni 

anlaşılamamaktadır.  Kenarsuyundaki kompozisyon düzeni belli olmaktadır. 

Zemin kısmındaki motifler halının kuşlu halı olduğunu göstermektedir. Halının 

ince sularındaki kompozisyon düzeni, halının 17. yüzyılın sonlarında 

dokunduğunu göstermektedir. İnce suda kullanılan penç motifi bir helezon 

şebekesi yerine yan yana sıralanarak kullanılmıştır. Diğer ince suda “S” 

oluşturacak şekilde helezon kullanılmış fakat helezon üzerinde kullanılan 

motifler anlaşılamamaktadır. Aynı zamanda halı yüzeyindeki aşırı hav kaybı ve 

halının geneli hakkında söz söylememizi engellemektedir. 

26. Örnek (778) 

Mevcut parça çok küçük bir halı parçasıdır. Kullanılan motiflerden, kuşlu 

halıya ait bir parça olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyıl olarak 

tarihlendireceğimiz parçada dikkat çeken en önemli yer köşe dönüşleridir. 

İncesu ve geniş suda köşe dönüşlerine dikkat edilmediği görünür. Uzun 

kenarsuyu kısa kenarsuyunu kesecek şekilde halı dokunmuştur. Ayrıca uzun 

kenarsuyundaki motif tamamlanmamış, motifin yarısı dokunmuş, diğer yarısı 

dıştaki ince suyun altında kalmıştır. 

27. Örnek (779) 

Mevcut parça çok küçük bir halı parçasıdır. Kullanılan motiflerden, kuşlu 

halıya ait bir parça olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyıl olarak 

tarihlendireceğimiz parçada dikkat çeken en önemli yer köşe dönüşleridir. 
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İncesu ve geniş suda köşe dönüşlerine dikkat edilmediği görünür. Uzun 

kenarsuyu kısa kenarsuyunu kesecek şekilde halı dokunmuştur. Ayrıca uzun 

kenarsuyundaki motifler tamamlanmamış, motiflerin bir kısmı dıştaki ince 

suyun altında kalmıştır. Uzun kenarsuyunda, penç motifinin yanında iki küçük 

kare formundaki motif dikkat çekicidir.  

28. Örnek (777) 

Mevcut parçadaki motifler ve kullanılan malzeme göz önünde tutulursa halının 

17. yüzyılda dokunduğunu söyleyebiliriz. 

29. Örnek (768) 

Çintemani motifli halı, ince sular, geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Halı 

bütün halde ve en iyi durumdaki halıdır. Halı zemininde çintemani motifinin 

dalgalı çizgileriyle baklavalar oluşturulmuştur. Baklavaların içerisine de 

çintemani motifi bulunmaktadır. Bu baklavalar bütün yüzeyi kaplayacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Bu kompozisyon düzeni Selçuklu halılarında 

kullanılan kompozisyon düzenidir. Kullanılan motifler farklı olsa da, kullanılan 

kompozisyon düzeniyle bir gelenek devam ettirilmektedir. Selçuklu halıları ve 

Beyaz Zeminli Uşak halılarında kullanılan bu kompozisyon düzeninde orta 

nokta, merkez, belli değildir. Bu özelliğiyle diğer Türk halılarından 

ayrılmaktadır. Özellikle 14. yüzyıl halılarında ve ondan sonraki halı 

gruplarında, halı yüzeyinde bir merkez belirlenmiş ve kompozisyon düzeni o 

nisbette kurulmuştur. Beyaz zeminli Uşak halılarında ise halı zemini bir bütün 

olarak değerlendirilmiştir. Kenar suyunun altında kalan motifler ise sonsuzluk 

prensibini kuvvetle vurgulamaktadır. İnce sularda, beyaz zeminli Uşak halıları 

için klasik olan tek iplik arasuyu kullanılmıştır. Geniş bordürde, yine bu halılar 

için karakteristlik bir motif olan bulut motifi kullanılmıştır. Birçok araştırmacı 

tarafından ejder motifi olarak isimlendirilse de bu yanlış bir isimlendirmedir. 

İncelediğimiz örnekte kullanılan bulut motifi, hatai grubu motifleriyle 

kullanılmıştır. Burada, helezon şebekesi üzerinde kullanılan kare formunda ki 

motif salyangoz olabileceği gibi sap çıkması motifi de olabilir. Geniş suda irice 
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kullanılan penç ve yaprak motifleri Fatih Dönemi’nde karşılaştığımız Baba 

Nakkaş üslubunda yapılan motiflerdir. Fatih döneminde kullanılan motiflerin 

17. yüzyılda da kullanılmaya devam ettiğini görmekteyiz. Halının 17. yüzyıl 

başlarında dokunduğunu söyleyebiliriz. Halıda köşe dönüşlerine dikkat 

edilmemiştir, geniş suda, kısa kenarın uzun kenarı kestiğini görmekteyiz. 

Halının atkı ipi kırmızıdır buna rağmen, halının etlik kısmında sarı renkte iplik 

kullanılmıştır. Genellikle atkıda kullanılan iplik rengi, çözgüde de kullanılır. 

Bu durum, sık karşılaşılan bir durum değildir. Halı sergileme esnasında bir 

kenarından katlanmış olarak sergilenmektedir. Bu halı için çok zararlıdır. Süreç 

içerisinde katlanan yerden halı kopmakta ve parçalanmaktadır. 

30. Örnek (773) 

Çintemani motifli beyaz zeminli halının bir kısa kenarı yoktur. Halı atkıya 

paralel bir şekilde kopmuştur. Halı iki ince su, geniş su ve zeminden 

oluşmaktadır. Zemin kısmında çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle 

baklavalar oluşturduğunu görmekteyiz. Bu baklavaların içine irice çintemai 

motifinin yuvarlakları yerleştirilmiştir. Bu yuvarlakların için ve boşta kalan 

yerler daha küçük çintemani motifleriyle doldurulmuştur. Kimi yerlerde sadece 

benek şeklinde dairesel motifler kullanılmıştır. Bu benekler, genel olarak, bir 

düzen içerisinde yerleştirilmiştir. Kompozisyon düzeni bütün zemini kaplamış 

ve kenarsuyunun altından devam ediyor izlenimiyle sonsuzluk prensibini 

oluşturmuştur. İnce sularda, beyaz zeminli Uşak halıları için klasik olan tek 

iplik arasuyu kullanılmıştır. Geniş bordürde, yine bu halılar için karakteristlik 

bir motif olan bulut motifi kullanılmıştır. Bulut motifi, hatai grubu motifleriyle 

kullanılmıştır. Kompozisyon düzeni ve motiflere bakarak bu halının 17. yüzyıl 

başlarında dokunduğunu söyleyebiliriz. Halıda köşe dönüşlerine dikkat 

edilmemiştir, geniş suda, kısa kenarın uzun kenarı kestiğini görmekteyiz. 

Halının etlik kısımları bir bezle dikilerek kapatılmıştır. Halının atkı ipi kırmızı 

renktedir. Buna rağman, halının kilim örgüsü çok güzel bir maviyle 

dokunmuştur. Tek kat iplikle dokunan kilim örgüsü bu örnekte iki kat iplikle 

dokunmuştur. Halının uzun kenar suyunda bir yama vardır. Halının uzun 



 

 

334

kenarında dikdörtgen formunda bir bölüm kesilmiş daha sonra başka bir halı 

parçasıyla, motif bütünlüğüne dikkat edilmeden birleştirme yapılmıştır. 

31. Örnek (769) 

Halı çintemanili halı grubu içerisinde değerlendirdiğimiz örneklerdendir. 

Zeminde çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle oluşan baklava formu kenar 

sularının altında kalarak sonsuzluk prensibini oluşturmuştur. Kullanılan 

malzeme, motif ve kompozisyon düzeni halının 17. yüzyılın başında 

dokunduğunu göstermektedir. Halının zemin kısmında oluşan delik, başka bir 

halının parçasıyla kompozisyon ve motif bütünlüğüne dikkat edilmeden 

birleştirilmiştir. Halının atkı ipi kırmızı renktedir. Buna rağmen etlik kısmının 

yeşil renkte olduğunu görmekteyiz. 

32. Örnek (772) 

Halı çintemanili halı grubu içerisinde değerlendirdiğimiz örneklerdendir. 

Zeminde çintemani motifinin dalgalı çizgileriyle oluşan baklava formu kenar 

sularının altında kalarak sonsuzluk prensibini oluşturmuştur. Kullanılan 

malzeme, motif ve kompozisyon düzeni halının 17. yüzyılın başında 

dokunduğunu göstermektedir. Halının zemin kısmındaki çintemani motifinin 

beneklerinden bazılarının kırmızı renkte dolgulandırıldığı görünmektedir. Aynı 

zamanda bazı beneklere de kırmızı ile kontur geçilmiştir. Aynı şekilde kenar 

suyunda da penç motifinin sarı ve kırmızı renklerinde dolgulandırıldığı 

görülmektedir. Halının atkı ipinde kırmızı renk kullanılırken etlik kısmında 

yeşil renk kullanılmıştır. 

33. Örnek (771) 

Çintemani motifli halı grubu içerisinde değerlendirdiğimiz parça halı, iki ince 

su, geniş su ve az bir kısmı görünen zemin kısmından oluşmaktadır. Zemindeki 

kompozisyon düzeni halının eksik olmasından dolayı tam olarak 

anlaşılamamaktadır. Lakin mevcut örneklere benzerliğinden dolayı, çintemani 

motifinin dalgalı çizgileriyle, irice baklavalar oluşturulduğunu söyleyebiliriz. 

Bu baklavaların içerisinde çintemani motifinin yuvarlakları irice kullanılmıştır. 

Yuvarlakların içerisine ve dalgalı çizgilerin kesişme noktalarına daha küçük 



 

 

335

çintemani motifinin yuvarlakları yerleştirilmiştir. Bu kompozisyon düzeninin 

uzun kenarda, kenar suyunun altında kaldığı gözlemlenirken, kısa kenarda bu 

uygulamanın yapılmadığı, zemindeki kompozisyon düzenine sınır çizildiği 

görünmektedir. Yani bir tarafta sonsuzluk prensibi vurgulanırken diğer tarafta 

vurgulanmamıştır. Bu da bize dokuyucuların desen ve kompozisyon bilgisinin 

olmadığını göstermektedir. İnce sularda, beyaz zeminli Uşak halıları için klasik 

olan tek iplik arasuyu kullanılmıştır. Geniş bordürde, yine bu halılar için 

karakteristik bir motif olan bulut motifi kullanılmıştır. Bulut motifi, hatai grubu 

motifleriyle kullanılmıştır. Kompozisyon düzeni ve motiflere bakarak bu 

halının 17. yüzyıl başlarında dokunduğunu söyleyebiliriz. Halıda köşe 

dönüşlerine dikkat edilmemiştir, geniş suda, kısa kenarın uzun kenarı kestiğini 

görmekteyiz. Halının kısa kenarında, kare formunda bir kopmanın olduğunu ve 

başka bir halı parçasıyla motif bütünlüğüne dikkat edilmeden bu kısmın 

kapatılmaya çalıştığı görülmektedir. Halının atkı ipi kırmızı renktedir. Etlik 

kısmının ise yeşil renkte yapıldığını görmekteyiz. İlmelik ipliklerde kullanılan 

bej ve kahverengi halının genelinde dengeli bir şekilde dağılmış sadece bu iki 

zıt renkle muhteşem bir uyum gözetilmiştir. Etlik kısmında kullanılan yeşil 

renk bu uyumun dışında kalmaktadır. 

34. Örnek (775) 

Benekli halı olarak sınıflandırdığımız halı, bütün haldeki birkaç halıdan bir 

tanesidir. İki ince su, geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Zemin kısmını 

kaplayan benek daire formunda olup kaydırılmış eksenler üzerinde 

sıralanmasından oluşmaktadır. Kenar sularının altından devam etmeyen 

benekler, zemin kısmında bir sınır içerisine yerleştirilmiştir. Böylelikle Uşak 

halılarının esas prensibi olan sonsuzluk ilkesi uygulanmamıştır. İnce sularda 

tek iplik ara suyu kullanılmış. Tek iplik ara suyu üzerinde kullanılan motifler 

geometrik bir form almıştır. Benzer örneklerinde penç motifi olarak 

gördüğümüz ara suyunda ki motifleri bizde penç motifi olarak değerlendirdik. 

Geniş suda çintemani motifinde kullanılan dalgalı çizgilerin irice kullanılarak, 

kenar suyunun tamamında zikzak oluşturduğunu görüyoruz. Zikzakların 

arasında çintemani motifinin yuvarlakları irice kullanılmıştır. Geniş suda, boşta 
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kalan alanlarda daire formunda benekler ve çintemani motifinin daire düzeni 

kullanılmıştır. Halının ince sularında köşe dönüşlerine dikkat edilmiş fakat 

geniş suda buna dikkat edilmemiştir. Halı 17. yüzyılın sonu olarak 

tarihlendirilir. Halının genel düzeni göz önünde tutulduğunda oran açısından 

bir uyumsuzluk göze çarpmaktadır. 240X450 boyutlarındaki halıda kullanılan 

kenar suyu, halının zeminiyle orantılı değildir. Bu boyutlardaki bir halının 

kenar suyu daha geniş olmalıdır.  

35. Örnek (863) 

Beyaz zeminli halı grubunda ele aldığımız örnek farklı bir kompozisyon 

düzeniyle karşımıza çıkmaktadır. Uşak ve çevresinde dokunan halılardan 

olduğu için Uşak halıları adıyla anılmaktadır. Mevcut parça iki ince su, iki dar 

su, geniş su ve zeminden oluşmaktadır. Halı çözgüye paralel bir şekilde zemin 

kısmından kopmuştur. Zeminden çok az bir bölüm görünmektedir. 

Kompozisyon düzeninin anlaşılması için yeteli değildir. Zemin kısmında ki 

mevcut motiflerden, kompozisyon düzeninin; bir birim belirlenerek ve bu 

birimin simetrisi alınarak halı yüzeyini kapladığı anlaşılmaktadır. Zemin 

kısmının köşesinde farklı bir kompozisyon düzeniyle köşe oluşturulmuştur. 

Fakat halının aşırı yıpranmasından, eksik olmasından ve motiflerin çok fazla 

bozulmaya uğramasından dolayı buradaki kompozisyon düzeni 

anlaşılamamaktadır. Zeminde motifler kenar suyunun altında kalarak sonsuzluk 

vurgusu yapılmıştır. Zemin kısmında ve geniş suda kullanılan penç mtifinin 

benzerlerine 1500 tarihli iki çini tabakta rastlamaktayız. Motiflerde kullanılan 

renkler çok belirgin iken zemin rengi tamamen kaybolmuş durumdadır. Zemin 

renginde vişne kırmızısı kullanılmıştır. İçteki dar suda bulut ve hatai 

motiflerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu motiflerden bazıları yarım 

kullanılmıştır. Kompozisyon düzeninin sınırı belli edildiği için motifler 

kenarsuyunun altında kalmamış, sonsuzluk etkisi burada uygulanmamıştır. 

Geniş suda çok farklı motifler kullanılmıştır. Bu motifler bir helezon 

şebekesinin üstünde olsa da birbirinden bağımsız, gelişi güzel bir izlenim 

uyandırmaktadır. Kullanılan motifler form olarak düzgün değillerdir. Aynı 

şekilde kullanılan helezon şebekesi de çok bozuktur. Hangi motifin nereden 
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devam ettiği anlaşılamamaktadır. Yine bazı motiflerin birbirine çok yakın 

kullanılması da motiflerin formlarında bozulmaya neden olmuştur. Motifler dar 

suların altında kalarak sonsuzluk vurgusu yapılmıştır. Geniş su ve zeminde 

sonsuzluk vurgusu yapılırken dar suda bundan uzak durulmuştur. Kenar 

sularında köşe dönüşlerine dikkat edilmemiştir. Kenarlar birbirini kesmese de 

kompozisyon düzeninde bu dönüşlere dikkat edilmemiştir. Motifler halının, 

genelinde büyüklü küçüklü kullanılarak bir ahenk oluşturmuştur. Halının 

çözgüsünde pamuk kullanılmıştır. Bu özellikler dikkate alındığında halının 17. 

yüzyılın sonunda dokunduğunu söyleyebiliriz. Mevcut parça üzerinden 

değerlendirdiğimizde halıda ki renk dağılımı oldukça dengelidir. Sıcak ve 

soğuk renkler bir uyum içerisinde kullanılmıştır. Ama zemin kısmının vişne 

kırmızısı olduğu düşünülecek olursa bu halıdaki renk dengesini değiştirecektir. 

Halıları bir bütün olarak değerlendirecek olursak; 

Halıların birçoğu eksik olduğu için, uzunlukları tam olarak 

bilinmemektedir. En uzun halı 942 cm olarak belirlenmiştir. En geniş halı 399 

cm olarak ölçülmüştür. Hav yükseklikleri ortalama 3mm olarak ölçülmüştür. 

Halılarda kilim örgüsü ve saçak boyu 8 halıda belirlenmiştir. Kilim örgüsü en 

uzun 6 cm, en kısa 2,5 cm ölçülmüştür. Saçak örgüsü en uzun 7 cm, en kısa 1,5 

cm ölçülmüştür. Diğer halılarda yıpranmadan dolayı kilim ve saçak ölçüsü 

belirlenememiştir. 

İncelenen halıların tamamında Gördes Düğümü (Türk Düğümü) 

kullanılmıştır. Halılardaki ezilmeler, kopmalardan ve sergilemeden dolayı tam 

olarak belirleyemediğimiz halıların kalitesi, halılara göre farklılık 

göstermektedir. Boyda en yüksek kaliteyi 43 sıra olarak belirlerken ende 43 

düğüm olarak belirlenmiştir. En düşük kalite boyda 23, ende 18 olarak 

ölçülmüştür.  

Yıpranmadan dolayı halıların bir kısmında etlik, kilim ve saçak örgüleri 

yoktur. Halılardaki saçak uzunluğu 1–20–22–30–34–39 numaralı örnekte 
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karşımız çıkmaktadır. Halılardaki kilim örgüsü ise 1–9–10–20–22–30–34–39 

numaralı örneklerde karşımıza çıkmaktadır. 

Halılarda malzeme olarak yün ve pamuk iplik kullanılmıştır. Arkasına 

bakabildiğimiz halılarda atkı, çözgü ve ilmelik ipliklerde çift kat bükülmüş ‘S’ 

iplikler kullanıldığı tespit edilmiştir. 23–35–36–37–38–39–40–41–42–43–44 

numaralı örneklerin çözgü ipinde pamuk, atkı ve ilmelik ipliklerinde yün 

kullanılmıştır. 

Halılarda kullanılan renk çeşitliliği dikkat çekicidir. Atkıda kahverengi 

ve kırmızı yoğun olarak kullanılmıştır. Türk Halı Sanatı tarihinde ilk kez 

Selçuklu Halıları’nda karşılaştığımız renkli çözgü ve atkı kullanımı Uşak 

halılarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, geleneğin devam ettiğini 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Halıların çözgüsünde yün ve pamuk 

doğal renginde kullanılmıştır. İlme ipliklerde ağırlıklı olarak kırmızı, lacivert, 

bej ve kahverengi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra siyah, açık mavi, koyu mavi, 

sarı, mor, pembe ve yeşil kullanılan diğer renklerdir. Madalyonlu halılarda 

belirgin olarak kırmızı ve lacivertin ağırlığı görünmektedir. Genel olarak 

göbeklerin içlerinde lacivert ve yeşil kullanılmış zeminde ise kırmızı 

kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, mavi ve sarının da hâkim renk olarak karşımıza 

çıktığını söyleyebiliriz. Genellikle göbeklerin ve irice kullanılan rumilerin 

konturlarında karşımıza çıkan sarı renk, bir ışık etkisi oluşturmaktadır.  

Beyaz zeminli Uşak halılarında sadece bej ve kahverengiden oluşan muhteşem 

bir uyum söz konusudur. Beyaz zeminli halılarda bazı motiflerde dolgu olarak 

kırmızı, sarı kullanılmış ve bu da kompozisyonda, kendi içerisinde, ayrı bir 

hareket kazandırmıştır. Uşak halılarının bordür kısmında yoğun olarak 

kullanılan kahverengi, dengeli bir şekilde halı zeminine dağıtılmıştır. 

  Halıların genelinde renk dengesi oldukça iyi kullanılmıştır. Baskın 

olmayan, birbirinin önüne geçmeyen sıcak – soğuk ve zıt renkler bir uyum 

içerisinde kullanılmıştır. Göbekli örneklerde vurgu noktası olan, merkezdeki 



 

 

339

göbeğin zemini lacivert renk seçilerek diğer göbeklerin bir adım önüne 

geçmesi sağlanmıştır.  

Uşak halılarında belirgin olarak dikkat çeken ilk motif, zeminde irice 

kullanılan göbek formlarıdır.. Göbekler daire, elips, yıldızvari ve kareye yakın 

formlarda kullanılmıştır. 2–3–5–11–12–13. örneklerde kareye yakın formda 

karşımıza çıkan merkezdeki göbek, 1 ve 4. örneklerde daire formunda 

karşımıza çıkmaktadır. Yıldızvari göbek, 1–2–4–5–6–7–9–12 ve 13. örneklerde 

karşımıza çıkmaktadır. 6–7–8 ve 10. örneklerde ise göbek kullanılmış ama 

halıların eksik olmasından dolayı formu hakkında tam bir bilgi 

edinilememektedir.  Göbeklerin içinde ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklı 

motifler; penç, hatai, goncagül, yaprak, sap çıkması ve kıvrık dallar 

kullanılmıştır. Hayvansal karakterli hurde rumi, sencide rumi, hurde ortabağ ve 

hurde tepelik motifleri de kullanılmıştır. Bunun yanı sıra saadet düğümü 

motifide kullanılmıştır. Uşak halılarında merkezdeki göbeklerde karakteristik 

bir motif haline gelen rumi motifi, tepelik ve orta bağ motifleriyle birlikte irice 

kullanılmış ve göbekte bir pafta oluşturmuştur. Bu pafta düzeni halıların eksik 

olmasından dolayı 6–7–9–10–12–18–19 numaralı örneklerde karşımıza 

çıkmamaktadır. Yıldızvari göbekler köşelerde veya uzun kenarın ortadan 

keseceği şekilde kullanılmıştır. Bunların içleri de ayırma rumi motifleriyle 

paftalanmış ve boşta kalan alanlarda bitkisel kaynaklı motifler kullanılmıştır. 

Yıldızvari göbekler 1–2–4–5–6–7–9–12 ve 13 nolu örneklerde kullanılmıştır. 

Halı zemininde kırmızı üzerine mavi ile bitkisel kaynaklı motifler; penç, 

hatai, goncagül, yaprak, sap çıkması ve kıvrık dallar yada bu motiflerin 

bozulmasıyla oluşturulan geometrik formda motifler kullanılmıştır. 2–8–11. 

örneklerde bu durum söz konusu değildir. 11 numaralı örnekte merkezdeki 

madalyon çok geniş tutulmuş, zemin kısmı kalmamıştır.  8. örnek çok parça 

olması ve göbekten bir detayın olması sebebiyle zeminden bir ayrıntı yoktur. 2 

numaralı örnekte zemin özellikle boş bırakılmıştır.   

Halıların kenar bezemelerinde ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklı motifler 

kullanılmıştır. Aynı zamanda paftalama yapılarak kenar bezemesinde farklı 
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kompozisyonlar uygulanmıştır. Madalyonlu halılarda sadece 2. örnekte kenar 

bezemesinde bulut motifi kullanılmıştır. Bulut motifi, genel olarak Beyaz 

Zeminli Uşak halılarında kullanılan bir motiftir. Burada göbeklerle birlikte 

kullanılması bir farklılık oluşturmuştur. 3–5–8–12–13–18–19. örneklerde 

halıların eksik olmasından dolayı kenar bezemesi yoktur. 14–15–16–17–20–

21–22–23 numarlı örneklerde de kenarsuyu kısmı vardır, fakat zemin kısmı 

yoktur. 1–4–10 ve 23. örneklerde klasik formda kenar bezemesi kullanılmıştır. 

Geniş arasuyunda 1 ve 10. Örneklerde bir şebekede hatai motifi bir şebekede 

sarılma rumi dikkat çekicidir. 1 ve 10. örnekler teknik, renk, motif, 

kompozisyon, parça bütün özellikleri açısından benzerlik göstermektedir. 1. 

örneğin eksik olan parçası 10. örnekle bir bütün oluşturacak şekildedir. Aynı 

şekilde kompozisyon, motif ve renk uyumu dikkate alındığında; 7 ve 11. 

örnekler, 20 ve 21. örnekler, 6 ve 22. örnekler, 9–12 ve 13. örnekler, 14–15–16 

ve 17. örnekler, 26–27–28 örnekler, 35–36–37–38 ve 39. örnekler aynı halının 

parçaları durumundadırlar. Envanter kayıtlarında farklı eserler olarak 

kaydedilmesinden dolayı, çalışmada farklı örnekler olarak değerlendirilmiştir.  
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmamız da göstermiştir ki Türk Halı Sanatı önceki dönemlerden 

etkilenerek bir geleneğin devamı şeklinde ilerlemektedir. Kullanılan malzeme, 

renk, kompozisyon düzeni ve motifler yüzyıllar sonra başka örneklerde 

karşımıza çıkabilmektedir. Gelişim sürecine baktığımızda 15. yüzyıl halılarının 

(II. Tip Holbein Halıları) Uşak Halılarına zemin teşkil ettiğini görmekteyiz. 

Uşak Halıları’nın nakkaşlarca geliştirilen kompozisyon düzeni, göbek fikriyle 

birleştirilerek yeni bir kompozisyon düzeni oluşturulmuştur. Oluşan bu düzen, 

geleneğin devamı olmaksızın ortaya çıkmıştır. Bu durum Türk Halı Sanatı 

tarihi için önemli bir noktadır. Mevcut kaynaklar bu kompozisyon düzeninin 

Saray Nakkaşları tarafından mı, yoksa saray dışı çalışan nakkaşlar tarafından 

mı yapıldığı konusunda bilgi vermemektedir. Aynı şekilde, hazırlanan 

desenlerin Saraya bağlı atölyelerde mi yoksa saraydan bağımsız çalışan 

atölyelerde mi dokunduğu bilinmemektedir. Bu halıların Uşak ve çevresinde 

dokunduğu ve bu nedenle Uşak Halısı olarak literatüre geçtiği bilinmektedir. 

Aynı zamanda halıların büyük mekânlar için dokunduğunu arşivlerdeki 

kayıtlar, seyahatnameler ve incelediğimiz örneklerden anlıyoruz. Ele aldığımız 

örneklerde, 16. yüzyıl Uşak Halısı olarak tarihlendirdiğimiz örnekler; 

kompozisyon düzeni, kullanılan motifler, malzeme ve renk uyumu klasik 

dönem tezyinat anlayışına ve kurallarına göre yapılmıştır. Özellikle göbekler 

içerisindeki rumi paftasının, göbekli halılar için geliştirildiği anlaşılmaktadır. 

Yine bu durum, nakkaşların her sanat dalı için, o sanat dalının kuralları 

doğrultusunda ayrı tasarımlar yaptığını göstermektedir. 16. yüzyılda ki 

örneklerde Anadolu Halk Dokumalarında karşılaştığımız motif ve kenarsuyu 

düzeni görülmezken 17. ve 18. yüzyıl örneklerinde bu kenarsuyu ve motifler 

karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde 16. yüzyıldaki göbek düzeni, zeminde 7 

göbek olarak karşımıza çıkarken 17. yüzyılda bu sayı artmış ve farklı eksenler 

üzerine göbekler yerleştirilmiştir. 18. yüzyılda ise göbek sayısı azalmış, 

ortadaki göbeğin ¼’ü köşelerde kullanılmıştır. 18. yüzyıldaki kullanılan 

kompozisyon düzeni bugün Anadolu’da yaygın olarak kullanılmaya devam 

etmektedir. Bulut motifinin yoğun olarak kullanıldığı beyaz zeminli halılar, 



 

 

342

genel kompozisyon düzeni olarak Selçuklu halılarıyla benzerlik 

göstermektedir. Zeminde çintemani, benek veya hatai grubu helezonlarının 

oluşturduğu kuş figürünün kaydırılmış eksenler üzerinde sıralandığını 

görmekteyiz. Yine, bu durum, bir geleneğin devam ettiğini göstermektedir. 

Kenar suyunda bulut motifi ve hatai grubu motiflerinin bir arada kullanılmıştır. 

Bu kompozisyon düzeni gelişim sürecinde hep aynı kalmış sadece bej olan 

zemin renginde farklılıklar olmuştur. Zemin rengi kırmızı, yeşil, mavi ve 

kahverengi olan örnekler mevcuttur. İncelediğimiz örneklerde sadece 

kahverengi ve bej kullanılarak çok başarılı tasarımlar oluşturulmuştur. Uşak 

halılarının temel kaidesi haline gelen sonsuzluk prensibi, bazı halıların eksik 

olmasından dolayı anlaşılamamıştır. 2–24–25–26–27–34 ve 38. örnekler 

dışında diğer örneklerde sonsuzluk prensibi uygulanmıştır.  

Yaptığımız çalışmada göstermiştir ki Uşak Halıları tarihi süreç içerisinde, 

Türk Halı Sanatı açısından oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Özellikle 

kompozisyon düzeni ve motif açısından çok zengin örneklere sahiptir. Bu 

derece önemli bir halı grubunun daha iyi anlaşılabilmesi için yapılan çalışmalar 

artırılarak devam ettirilmelidir.  

  İncelenen örnekler ve bugünkü durumları dikkate alındığında bazı 

önerilerde bulunmak Türk Halı Sanatın’nın ve Uşak Halıları’nın daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda; 

1. Bu çalışma tezyinat açısından yapılmış bir çalışmadır. İncelenen 

örnekler ağırlıklı olarak bu açıdan ele alınmıştır. Bu çalışmada sunulan 

halılardaki tarihlendirme ve renklerin çok net bir şekilde ortaya konulabilmesi 

için, ayrıntılı analizler yapılması gerekmektedir. Bu analizler kimyasal boya ve 

lif analizleri olarak ele alınabilir. 

2. Çalışmada halıların eskiz çizimleri yapılmıştır. Bu çizimlerde 

kompozisyonların simetri eksenleri çizilmiştir. Halıların eksik olan, kopan, hav 

kaybı olan yerlerinde kompozisyon ve motif açısından tamamlama yoluna 
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gidilmemiştir. Bu çizimlerin detaylandırılması adına, halılardaki eksik 

parçaların tamamlanması yoluna gidilebilir. 

3. Müzede farklı envanter numaralarıyla kaydedilen halıların bir kısmı, 

aynı halının kopan parçalarını oluşturmaktadır. Daha sonraki yapılacak 

çalışmalarda gerekli analizler yapılarak bu halıların birleştirilmesi yoluna 

gidilebilir. Halılar bir bütün olarak değerlendirilip kompozisyon analizleri 

yapılabilir. 

4. Müze envanter kayıtlarında yer alan bilgilerin, bu çalışmada ortaya 

konulan bilgiler doğrultusunda güncellenmesi, halıların daha doğru 

değerlendirilmesi açısından fayda sağlayacaktır. 
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