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ÖN SÖZ 

Geleneksel el sanatlarının önemli bir dalı olan halı dokumacılığı, 

kültürel özellikler yansıtmasıyla birlikte sürekli yenilenen bir sanat 

dalı olmuştur. İnsanların geçmişte yaşam biçimi olan halı 

dokumacılığı günümüzde ticari unsur haline dönüşmüştür. 

Geleneksellikten uzaklaşan dokumalarda günümüzde kimyasal 

boyalar, sentetik iplikler kullanılmakta, dokuyucular geleneği 

yansıtmayan çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Kırşehir yöresinde 

üretilen dokumalarda da bu nitelikler göze çarpmaktadır. Kırşehir 

halıları çeşitli özellikleri ile halı tarihi içinde geniş bir yer bulmuştur. 

Bu durum bizim bu çalışmaya yönelmemizde önemli bir etkendir. 

Kırşehir halıları hakkında yapılan çalışmaların az olması, Etnografya 

ve Mevlana Müzelerinde bulunan Kırşehir halılarının sayıca fazla 

olması ve daha önce bu örneklerin kayıt altına alınmamış olması, bu 

konunun çalışılma ihtiyacını doğurmuştur. Depolarda saklanan ve 

yörenin önemli özelliklerini yansıtan bu halıların etnografik eser 

konumundan dolayı korunmasının hassasiyet gerektirmesi nedeni ile 

bir çalışma çerçevesinde kayıt altına alınması önem kazanmaktadır. 

Böylece bu çalışma sonraki dönemlere ışık tutacak bir kaynak niteliği 

taşıyacaktır.  Araştırma kapsamında incelenen örnekler Konya 

Etnografya ve Mevlana müzeleri deposundadır. Bunlar içinde seccade, 

sedir, yolluk halıları bulunmaktadır. Toplam 50 adet örnek çalışmaya 

dahil edilmiştir. Bu örneklerin ilk 28 adeti Etnografya Müzesi'ndedir. 

32 adet örnek ise Mevlana Müzesi'nde bulunmaktadır. Geleneksel 

özellikleri bünyesinde barındıran Konya Etnografya Müzesi ve 
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Mevlana Müzesi’nde çeşitli yüzyıllara ait örnekler mevcuttur. 

Mevlana Müzesi Mevlana Dergâhının içinde yer almaktadır. Müze, 

içinde çok sayıda halı, kilim gibi dokumaları, yazma eserleri ve çeşitli 

kullanım eşyalarını bandırır. Etnografya Müzesi'nde fotoğrafhane, 

arşiv, ayniyat, depo ve halı-kilim seksiyonu vardır. Halı ve kilimlerin 

bir kısmı teşhirde sergilenmektedir. Çalışmalarım esnasında beni 

yönlendiren, emek veren kıymetli bilgileriyle bana yol gösteren Sn. 

Prof. Dr. Meral AKAN' a her zaman ve her koşulda desteklerini 

esirgemeyen aileme ve eşime saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Bu Kitap " Konya Etnografya Müzesi ve Mevlana Müzesi'nde Bulunan Kırşehir 
Halıları" isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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1.GİRİŞ 

1.1. Konunun Tanımı, Önemi ve Amacı 

Dokumacılık, insanoğlunun ilk dönemlerinden başlayıp günümüze 

kadar varlığını sürdürmüştür.  

Anadolu Kültürü'nün önemli bir parçası olan dokumacılık sürekli 

yenilenen ve gelişmeler gösteren geleneksel bir sanat dalıdır.  

Dokumacılığın önemli bir kolu olan ve kendinden sonraki nesillere 

geniş bir kültür birikimi sunan halı sanatı aynı zamanda eski 

devirlerdeki insanların yaşamları hakkında da bizlere ipuçları 

vermektedir. Halı dokumacılığı günümüzde varlığını sürdüren, halı 

dokuma merkezleri açısından sayısı küçümsenmeyecek kadar geniş 

bir alana yayılmış ve kültürün değerli unsurlarından biri olmuştur. 

Halı sanatı bugün birçok araştırmaya konu olmuş, üzerinde pek çok 

araştırma ve yayın yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından pek çok köy, 

müze, cami, kütüphane halı sanatı açısından araştırılmış ve üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır.  

Kırşehir halıları hakkında yapılan çalışmalara bakıldığında bu yöre 

halılarının genel özelliklerinin incelendiği bazı kaynaklar ve Ankara 

Etnografya, Kırşehir Müzesi gibi müzelerde bulunan Kırşehir halıları 

hakkında yapılmış tezler dışında Konya Etnografya Müzesi ve 

Mevlana Müzesi'nde bulunan Kırşehir halılarının incelendiği bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 
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Araştırmanın konusu olan Kırşehir halıları, Konya ilinde iki müzeden 

seçilmiştir. Örnekler incelendiğinde halılara ait renk, teknik, 

kompozisyon özellikleri gibi pek çok konu araştırmaya değer 

bulunmuştur. Dokumaların tarihlendirilmesi müzelerin envanter 

kayıtlarından belirlenmiştir. Çoğunlukla 20. yy'a ait olan Kırşehir 

yöresine ait halılardan oluşan katalog bölümünde bu dokumaların 

yöresel isimleri, karakteristik özellikleri ortaya konulmuştur. 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda; önce halı sanatı hakkında bilgi 

verilmiştir. Dokumacılığın ve halının tarihi gelişimi hakkında verilen 

bilgilerden sonra Kırşehir yöresi hakkında bilgiler verilmiştir. Kırşehir 

halılarında uygulanan boyama işlemleri, hammadde, motif özellikleri, 

renk, teknik, kompozisyon özellikleri gibi ayırt edici yönleri ele 

alınmıştır. Çalışmada müze araştırması, kütüphane araştırması, 

katalog tarama gibi araştırma aşamaları bulunmaktadır. Tablolarla 

motifler gruplandırılmıştır.  

1.2. Materyal ve Yöntem 

Kırşehir halıları ile ilgili yapılan çalışmanın ilk aşamasında Konya 

ilinde bulunan müzeler araştırılmıştır. Bu bağlamda Etnografya ve 

Mevlana Müzesi'nde çeşitli dokuma örneklerinin olması bu konuya 

yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Müzelerde envanter defterine 

kayıtlı dokumalar incelenmiştir. İncelenen dokumalar içinde halı 

örnekleri tespit edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında örnekler belirlenmiştir. Kırşehir 

yöresine ait dokumaların sayıca fazla olması, örnekler içinde farklı 
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kompozisyon şemasında halıların bulunması bu konunun çalışılma 

gerekçeleri arasındadır. Örnekler üzerinde yapılan incelemede her iki 

müzeden toplam 62 adet Kırşehir halısı tespit edilmiştir. Bu halılar 

içinden 12 adeti birbirine çok benzer olduğundan katalog kısmına 

dahil edilmemiştir. Sonuçta incelenen örnek sayısı 50 adet olarak 

belirlenmiştir. Örneklerin tarihlendirmeleri müzelerde yer alan 

envanter kayıtları dikkate alınarak yapılmıştır. Dokumaların 

fotoğrafları çekilerek veriler toplanmıştır. Halılar, duvara yerleştirilen 

bir panel üzerine iğnelenerek fotoğraflanmıştır. Fotoğraf çekimleri 

Müzenin deposunda yapılmış, halıların boyutları metreyle tekrar 

ölçülmüş kaliteleri (10x10cm düğüm sayısı) hesaplanmıştır. Işığın 

yetersiz olduğu saatlerde ek aydınlatma kullanılmıştır. Fotoğraflar 

çekilirken müzelerdeki alanların sınırlı olması ve örneklerin büyük 

boyutlu olması nedeniyle bazı örnekler bütün halde 

fotoğraflanamamış ancak analizleri yapılırken bütün halde 

değerlendirilmiştir. Kütüphaneler araştırılmış, faydalanılabilecek 

bilimsel yayınların bulundukları yerler tespit edilerek kaynaklar bir 

araya getirilmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde konunun tanımı, önemi ve amacı, 

materyal ve yöntem, konu üzerinde yapılmış çalışmalar hakkında 

bilgilere yer verilmiştir.  

İkinci bölümde dokumanın tanımı ve Türk halı sanatının tarihi 

gelişimi başlıkları altında genel bilgiler ve Kırşehir yöresi 

dokumalarının genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm 

müzelerde tespit edilen örneklerin tek tek incelenip yorumlandığı 
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katalog bölümüdür. Örnekler gruplandırılmış önce Etnografya Müzesi 

daha sonra Mevlana Müzesi'nde bulunan halılar incelenmiştir. 

Müzedeki halılar da kendi içinde önce kullanım amaçlarına göre 

sırasıyla seccade halısı, sedir halısı, yolluk olarak sıralanmış, sonra 

kompozisyon düzenleri olan tek mihraplı, çift mihraplı, boyuna 

kuşaklı, manzaralı, madalyonlu olarak düzene konulmuştur. Kandil 

formu mihrap içinde kullanıldığından mihrap başlığının içinde alt 

başlık olarak değerlendirilmiştir. Örnekler katalog numarası verilerek 

gözlem fişleriyle tek tek ele alınmıştır. Motif ve kompozisyon 

özelliklerinde ise dokumaların tanımları yapılarak karakteristik 

özellikleri belirtilmiştir. Motif analizleri yapılırken Mine ERBERK'e 

ait Çatalhöyük'ten Günümüze Anadolu Motifleri adlı kaynaktan 

faydalanılmıştır Örneklerde görülen motiflerin yöresel adları parantez 

içinde belirtilmiştir. Motiflerin yöresel adları ise Bekir DENİZ'e ait 

Kırşehir Halıları. isimli yayından faydalanılarak tanımlanmıştır. 

Eserlerin incelendiği örnek gözlem fişi aşağıda yer almaktadır. 

Dördüncü bölümde, incelenen 50 adet örneğin gözlem fişleri aracılığı 

ile gözlenebilir özellikleri analiz edildikten sonra, bu örneklerin çeşitli 

özellikler bağlamında tekrar değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Örneklerin tarihlendirmeleri müzelerde yer alan envanter kayıtları 

dikkate alınarak yapılmıştır. Örneklerin tarihlendirmeleri müzelerde 

yer alan envanter kayıtları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu halıların 

özellikleri sırayla; halıların cinsleri (seccade, yolluk, sedir halısı), 

hammaddeleri, teknik özellikleri (düğüm tekniği), renk özellikleri, 

boyutları, kaliteleri, kullanılan motifler, kompozisyonları, bugünkü 
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durumları hakkında detaylı yorumlar yapılmıştır. Bu yorumlara 

ulaşırken sözü edilen özellikler tablolar aracılığıyla ortaya 

konulmuştur. Bölgeye özgü özellik taşıyan ve bu araştırmayla tespit 

edilen 8 adet yöresel motifin çizimleri yapılarak ekler kısmında 

sunulmuştur. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde değerlendirme 

yapılarak sonuca ulaşılmıştır. 

Örnek Gözlem Fişi 

 

 

 

 

 

 

Örnek No: 

Fotoğraf  No: 

Eserin Adı:  
Bulunduğu Yer:   

Müzedeki Yeri:  
Envanter Numarası:  

Nereden Geldiği: 
Tarihlendirme:  

Yöresi:  
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Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes düğümü) 

Boyutları 
 En x Boy: (cm) 

 Hav Yüksekliği:  
Kalitesi: 

Malzemesi 

 Atkı:  

 Çözgü: 

 Desen İpi: 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

 

1.3. Literatür Özetleri 

Çalışma sırasında yararlanılan yayınları araştırmalar sonucu elde 

edilen kitaplar, tezler, makaleler, katalog kitapları oluşturmaktadır.  

DENİZ, Bekir. (1984). Geçmişten Günümüze Halıcılık. İzmir: Bilim 

Birlik Başarı Dergisi. 40.  

Bu çalışmada halıcığın geldiği noktalar geçirdiği evreler üzerinde 

durulmuş temel bilgilerle desteklenmiştir.  

DENİZ, Bekir. (1984). Kırşehir Halıları. Arkeoloji-Sanat Tarihi 

Dergisi III. İzmir.  

Çalışmada Kırşehir halılarının genel özellikleri, motiflerin yörede 

kullanım adları, teknik özellikleri, kompozisyonları hakkında bilgiler 

verilmiştir. Motifler çizimlerle desteklenerek, yöredeki dokuma 
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özellikleri anlatılmıştır. Kırşehir halılarına ait motifler yöresel 

adlarıyla tanımlanırken bu yayından faydalanılmıştır. 

ERBEK, Güran. (1990). Turkish Handwoven Carpets, C.I, II, III, 

IV, V, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını. 

Müzelerde yer alan örneklerin fotoğrafları motif özellikleri 

bakımından ele alınmıştır. Halılar künyeleriyle birlikte 5 ciltlik bir 

kaynakta bir araya getirilmiştir. Halılara ait motif çizimleri 

yapılmıştır. İncelenen halıların yörelere ait tipik özellikleri 

belirtilmiştir. İçlerinde Kırşehir halıları da mevcuttur. 

ASLANAPA, Oktay. (1993). Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitapevi. 

Türk sanatı devirlere ayrılarak ele alınmıştır. Uzun bir tarihi süreci 

içinde barındıran Türk sanatı mimari yapılar, tekstil, kitap sanatları, 

resim, heykel gibi bir çok alanı kapsamaktadır. Her bir alan dönemlere 

göre bazı farklılıklara sahiptir. Sanat dalları hakkında bilgiler 

verilirken dönemleri düşünülerek kategorize edilmiştir. Halı sanatı 

hakkında bilgilere yer verilmiştir.  

KIRZIOĞLU, Neriman. (2001). Altaylardan Tuna Boyuna Türk 

Dünyasında Ortak Motifler. Ankara: Türksoy Yayınları. 

Motiflerin ağırlıklı olarak incelendiği çalışmada dokumalarda, mimari 

eserlerde, tekstilde, halkın günlük kullanım eşyalarında ve bunun gibi 

birçok eşyada görülen motifler tespit edilerek karşılaştırılmış, analiz 

yapılmış halk dilindeki adları belirlenerek yorumlanmıştır.  
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ASLANAPA, Oktay. (1999). Türk Halı Sanatının Bin Yılı. İstanbul: 

Eren Yayınları. 

Yapılan yayında bilinen en eski halılardan başlanarak günümüze kadar 

ulaşmış halılar incelenmiş, fotoğraflanmış halıların dönemleri ve 

özellikleri bakımından benzer yönleri tespit edilerek anlatılmıştır. 

Türk halı sanatı açısından değerli bilgileri barından kitapta halılarda 

kendi içinde gruplandırılarak yörelerine özgü tarafları da gözler önüne 

serilmiştir. Kitapta Kırşehir yöresi seccadelerinden de bahsedilmiştir. 

DENİZ, Bekir. (2000). Türk Dünyası’nda Halı ve Düz Dokuma 

Yaygıları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 

 Eserde Türk dünyasında halı ve düz dokumalar analiz edilmiştir. 

Anadolu Türk halıları adlandırılarak açıklanmıştır. Yedi coğrafi bölge 

kendi içinde ele alınarak çeşitli özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu 

bölgelerdeki dokuma merkezlerinin ayırt edici özellikleri ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmıştır. Halı kilim ve benzeri dokumaların teknik 

özellikleri, yöresel adları, motifleri, şemaları, dokuma ipleri, araç- 

gereçleri gibi özellikleri tanımlanmıştır. Kaynak kitap özelliği taşıyan 

eserde Türk Cumhuriyetleri'nde görülen halı ve düz dokuma yaygılar 

da anlatılmış; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan'daki yöre dokumaları ayrıntılı şekilde anlatılarak 

değerlendirilmiştir.  

ERBEK, Mine. (2002). Çatalhöyük'ten Günümüze Anadolu 
Motifleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 
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Eserde Anadolu' da geçmiş yaşantılardan günümüze ulaşmış motifler 

analiz edilmiş, çeşitli kodlar verilerek gruplandırılmıştır. Motifler 

görsel olarak sunulmuş insanların dokumalarına yansıttıkları anlamlar, 

içinde bulundukları kültürlerini bizlere gösteren motifler anlatılmış ve 

tanımlanmıştır. 

KARAÇAY, Çiğdem. (2011). Ankara Etnografya Müzesi'ndeki 

Kırşehir Halıları. Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Sanat Tarihi Bilim 

Dalı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Bu çalışmada Ankara Etnografya Müzesi'nde tespit edilen Kırşehir 

halıları incelenmiş ve analizleri yapılmıştır. Kırşehir ili ve halı 

dokumacılığı hakkında bilgiler bulunan çalışmada Kırşehir halılarında 

görülen çeşitli özellikler katalog bölümüyle ortaya konulmuştur.  

SALMAN, Fikri. (2011). Türk Kumaş Sanatı. Erzurum: Atatürk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Amirliği.  

Yapılan yayında Türk kumaş sanatı hakkında kapsamlı bilgiler 

bulunmaktadır. Kumaş sanatı dönemlere ayrılarak incelenmiş, Türk 

kumaşları süsleme unsurları, teknik özellikleri, renk ve motif 

özellikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Kumaş çeşitleri ve adları 

ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış görsel öğelerle desteklenmiştir. 

Anadolu öncesi Türklerde dokumacılıktan bahsedilen eserde 

dokumacılığın yapıldığı bölgeler adlandırılarak anlatılmıştır. 

Araştırmada dokumacılığın başlangıcı ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. 
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VAHABOĞLU, Pelin. (2014). Kırşehir İli El Dokuması 

Halılarındaki Teknik, Desen ve Kompozisyon Özelliklerinin 
İncelenmesi. El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Geleneksel El 

Sanatları Eğitimi Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü. Ankara. (Y. Lisans Tezi) 

Yapılan çalışmada Kırşehir ili dokumaları çeşitli özellikleri 

bakımından ele alınmıştır. İçinde Kırşehir iline ait halı örneklerinin 

incelendiği katalog bölümü mevcuttur. Elde edilen bulgular istatistik 

değerlerle ifade edilmiş ve tablolarla desteklenmiştir. Motifler 

çizimleri yapılarak yöre isimleriyle beraber ortaya konulmuştur. 
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2. TÜRK HALI SANATI, KIRŞEHİR İLİ VE KIRŞEHİR 

HALILARI HAKKINDA GENEL BİLGİ  

2.1. Türk Halı Sanatı Hakkında Genel Bilgi 

Çeşitli iplik gruplarının birbirleri arasından geçerek kenetlenmesi 

sonucunda meydana gelen yüzeylere dokuma adı verilir. En basit 

dokumaya da bez veya bezayağı dokuma denilmektedir. 

Bilinen ilk dokuma şekli olan kilimden sonra üç veya daha fazla iplik 

kullanılarak oluşturulan cicim, zili, sumak gibi düz dokuma yaygılar 

ve bu dokuma şekillerinin biraz daha geliştirilmesiyle ortaya çıkan 

üçüncü ipin düğüm atılarak deseni oluşturduğu halı dokuma tekniğidir 

(Deniz, 1998: 8). 

Tezgâha dikey gerilen iplere, yörelere göre adlandırılan isimlerle 

"çözgü, çezgi, eris, erisiveyaarıs", yatay atılan ipliklere de, "geçki, 

arageçki veya argaç", hav’ımeydana getiren ipliklere de "düğüm" veya 

"ilme" adı verilmektedir (Deniz, 1984a: 18-19). 

Yatay iplerle yapılan dokumaya "atkı yüzlü dokuma", dikey iplerle 

elde edilen dokumaya ise "çözgü yüzlü dokuma" denilmektedir 

(Deniz, 1998: 1). 

Anadolu'da dokumacılık, Anadolu eski çağlardan beri insanların 

yerleşim merkezi olarak tercih ettiği bir alandır. Orta Asya dan 

Anadolu'ya gelip yerleşen Türkler dokumacılık sanatını bu topraklarda 

da devam ettirmiş ve geliştirmişlerdir. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak 
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amacıyla başladıkları dokumacılığa kendi yaşamlarından kalıcı izler 

bırakmışlardır.  

Anadolu'da el dokumacılığı uzun zaman devam etmiştir. 

Dokumacılığın devamlı bir uğraş olmasında geleneksel bir alan 

olması, hayvanlarından elde ettikleri malzemelerle dokudukları için 

maliyetin uygun olması gibi sebepler etkili olmuştur (Aytaç ve İlbak, 

2014: 8).  

Kazılardan elde edilen iğ, ağırşak, kirman, öreke, kirkit, makas, iğne, 

şiş, tığ ve gergef gibi aletlerle heykellerde ve taş kabartmalarda 

görülenler, Anadolu'daki insanların yaşadığı mekânları ağaçlardan 

elde ettiği çitlerle koruduklarını, çitleri toprakla sıvayarak duvar 

yaptıklarını; hasır, keten, kendir, kıl ve yün dokumalarla sepet, ip, 

halat, hamak ve çarpana olarak kullandıklarını; dokumalarını kök 

boya ve purpur’la renklendirdiklerini ve batik, ikat, kalıp baskı gibi 

çeşitli tekniklerle beraber boncuk ve deniz kabuklarıyla süslediğini 

göstermektedir (Uğurlu, 1997: 470). 

Orta Asya'da insanlar soğuktan korunmak amacıyla keçe, kilim, halıyı 

bulmuşlar ve günlük yaşamlarında kullanmışlardır (Güngör, 1984: 

15).  

M.Ö. 2300 yıllarına tarihlendirilen Anadolu topraklarında bulunan, en 

erken tarihli düz dokuma yaygı örneği, "Kraliçenin Örtüsü" olarak 

adlandırılan ve bugün nerede olduğu bilinmeyen kilim dokumasıdır 

(Deniz, 2000: 49). Truva kazılarında bulunan kilim üzerinde yeşil, 

kahverengi, kırmızı renkleriyle, geometrik motiflerin dokunduğu 
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görülmektedir (Durul, 1997: 10). Kilimden başka Dorak kazılarında 

da bulunan bir yer sergisi vardır (Acar, 1982: 118). 

Anadolu'da yün düz dokuma yaygılarının temel malzemesidir. Halkın 

kendilerine ait olan koyunlardan elde ettikleri yün iplik haline 

getirilmeye başlanırdı (Deniz, 1998: 4). 

Türk dokuma yaygılarından günümüze ulaşan örnekler çeşitli 

koleksiyonlarda, müzelerde, arşivlerde yer almaktadır. Geçmişten 

etnik izler taşıyan dokuma örneklerinin günümüze ulaşmış olması 

bizler için şanstır.  

Halının ortaya çıkışı Türkler'e bağlı olduğu gibi, Büyük Selçuklu 

Sultanlığı devrinde kurulan devletlerin katkısıyla devam etmiş, halı 

tekniğini İslam âlemine ve bütün dünyaya tanıtan yine Türkler 

olmuştur (Aslanapa, 2005: 13). 

Pazırık kurganından çıkarılan halının post görünümde olması M.Ö. 5. 

yy'da suni postun yapıldığı göstermektedir. Sun'i post halının 

başlangıcı olarak görülmüş, halı dokumacılığı da bundan sonra 

gelişmiştir (Kırzıoğlu, 2001: 25). 

Altaylarda beşinci pazırık kurganından çıkarılan halı Asya Hunları 

bölgesine ait olup dünyanın en eski halısıdır (Aslanapa, 2005: 16). 

Pazırık halısı, buzulların içinde kaldığından bozulmamış, bütünüyle 

yün malzemeden dokunmuş ve desimetrekaresinde 36000 düğüm 

barındırmaktadır (Güngör, 1994: 17). Halının çok eski olması ve üstün 

özelliklere sahip olması, arkeologların ve sanat tarihçilerin ilgisini 
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çekmiştir. Sahip olduğu özelliklerden dolayı araştırmacılar tarafından 

çeşitli milletlere ait olduğu iddia edilmiştir (Çoruhlu, 2007: 129).   

 

Fotoğraf No:1 Pazırık Halısı(ASLANAPA, Oktay. (2005). Türk Halı Sanatının Bin 

Yılı.) 

Pazırık halısından önce Sir Marc Aurel Stein tarafından 1906-1908 

tarihleri arasında Doğu Türkistan'da düğümlü halı parçaları 

bulunmuştur (Sözen ve Güner, 1998: 168). 

1913'te A. Von Le Coq, Turfan araştırmaları sırasında başka bir 

düğümlü halı parçasını bulmuştur (Aslanapa, 1989: 342). 

Türk halılarının önemli bir uzantısı olan Abbasiler döneminden 

günümüze kadar ulaşan Fustat' ta bulunan halı parçalarıdır. Bulunan 

örnekler 9.yy'a tarihlendirilmektedir. Lamm tarafından bulunarak 

yayınlanan iki halı parçası tek argaca düğüm tekniği ile yapılmıştır 

(Aslanapa, 2005: 20). Buna benzer başka halı parçaları da bulunmuş, 
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bulunduğu yer ve karakteristik özellikleri göz önüne alındığında 

Abbasi devri halıları olarak adlandırılmıştır. Günümüzde bu halılar 

New York Metropolitan Müzesi'nde bulunmaktadır (Aslanapa, 2005: 

22). 

İslâm sanatında düğümlü halıların başlangıcı olan 7. ve 9. yy'a ait ve 

Gördes düğümü yapılan halı parçası Fustat'tan getirilmiş daha sonra 

Kahire İslam Sanatları Müzesi'ne götürülmüştür (Yetkin, 1991:4). 

“Binbir Gece Masalları”nda bahsi geçen uçan halı, Türkler tarafından 

getirilmiş halı hayranlık uyandırarak masallara konu olmuştur 

(Aslanapa, 2005: 24). 

Anadolu Selçuklu Halıları; İslâm medeniyetlerindedüğümlü halıların 

başlangıcı11. yy'a rastlar. Bu devir İslâm medeniyetlerinde Türk 

Selçuklularının hâkim olduğu devirdir. Bütün deliler düğümlü 

halıların İslâm medeniyetine Selçuklularla beraber girdiğini 

göstermektedir (Erdmann,1957: 109). 

1905’te İsveçli F.R. Martin tarafından Konya Alaeddin Cami’nde 

keşfedilmiş 8 halı vardır. Bu halılar bugün İstanbul Türk ve İslâm 

Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır (Deniz, 2000: 24). 

Beyşehir Eşrefoğlu Cami’nde sergilendikten sonra Konya Müzesi ve 

İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesine getirilen halılar, 13. yy’a ait 

olup çeşitli özellikleri bakımından değerli örneklerdir (Erdemir, 1999: 

76). 
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Konya Alaeddin Cami’nde bulunan 8 adet halı, Beyşehir Eşrefoğlu 

Cami’nde bulunan 3 adet halı, Fustat’ta bulunan 7 adet halı ile beraber 

Selçuklu halıları olarak adlandırılan halılar 18 adettir (Aslanapa, 2005: 

50). 

Selçuklu halılarında geometrik motifler ağırlıklı kullanılmış ve 

bitkisel motifler üslûplaştırılarak geometrik bir hal almıştır. Motif 

düzenleri halı zeminini sonsuz bir düzende kaplamaktadır. Günümüze 

ulaşan örneklerde kırmızı, mavi, kahverengi ve yeşil renklerinin 

ağırlıkla kullanıldığı görülmektedir. Büyük boyutlu taban halısı olan 

halıların kenar kuşaklarındaki kufi yazı süslemeler, Selçuklu taş 

işçiliğindeki geometrik motiflerle benzerlik gösterir. Halıların 

zeminlerinde kullanılan geometrik desenler, elibelinde, yılan ve eğri 

denen çengel motifleri karakteristik özelliktedir (Sözen ve Güner, 

1998: 168). 

Hayvan Figürlü Halılar; Selçuklu halılarından sonra “Hayvan 

Figürlü Halılar” olarak adlandırılan diğer grup 14. yy olarak 

tarihlendirilmiş ve motiflerde hayvan figürleri görülmeye 

başlanmıştır. Halılar, Avrupalı ressamların ilgisini çekmiş ve halıları 

tablolarına tasvir etmişlerdir (Aytaç ve Aksoy, 2006: 5). 

Bu halılarda zemin çeşitli geometrik motiflerle bölünmüş, içlerine 

hayvan figürleri yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur. Bazı 

örneklerde zeminde geometrik motifler kaldırılmış bazılarında ise 

hayvan figürleri geometrik motiflerin dışına yerleştirilmiştir 

(Aslanapa, 2005: 65). 
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Kuş figürleriyle oluşturulan halılar bu grubun ilkidir. Bir ağacın iki 

tarafında ki kuşlar karşılıklı ve arkaları dönük olarak ilk örnekleri 

meydana getirmiştir (Aslanapa, 2005: 65). İki kare içindeki ejder ve 

zümrüdüanka’nın mücadelesini canlandıran halı Ming halısı olarak 

adlandırılmakta ve 15. yy’la tarihlendirilmektedir (Aslanapa, 1989: 

350). 

 

Fotoğraf No:2 Ming Halısı(ASLANAPA, Oktay. (2005). Türk Halı Sanatının Bin 

Yılı.) 
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1925’te Marby köy kilisesinde bulunan halı üzerinde stilize kuşlar, 

ağacın iki dalında tasvir edilerek dokunmuştur (Aslanapa, 1989: 350). 

Dördüncü grup örneklerde görülen kompozisyon düzeninde ise halının 

zemini bozularak zemin küçük madalyonlara dönüştürülmüştür 

(Deniz, 2000: 27). 

Bu gruptaki halılar içinde yeni bir kompozisyon düzenine sahip iki 

halı daha bulunmuştur. Hayvan figürlü halılarda ve Avrupalı 

ressamların tasvir ettikleri bu iki halının kompozisyon düzenlerine 

benzer başka halılara rastlanılmamıştır (Yetkin, 1991: 314). 

Osmanlı Dönemi Halıları;15. ve 16. yy. Osmanlı Devri Halıları 

gruplara ayrılarak ele alınmıştır. İlk grubu oluşturan halılarda 

üsluplaşmış kuş, ejder gibi hayvan motifleri görülmektedir. Alman 

ressam Holbein ve İtalyan ressam Lorenzo Lotto tarafından 

betimlendiği için kaynaklarda yanlış ifade edilmiş Holbein halıları ve 

Lotto halıları olarak anılmıştır. Bu halılar ilk dönem halılarının ilk iki 

grubunu oluşturmaktadır (Sözen ve Güner, 1998: 172). 

Birinci tip Holbein halılarının zemininde geometrik motifler 

kullanılmış, kareler, sekizgenler kullanılarak baklava şeklini almıştır 

(Aslanapa, 2005: 112). İkinci tip halılarda, kufi bordürlere pek 

rastlanmaz. Palmet ve rumi motifleri birleştirilmiş haldedir. Üçüncü 

tip halılar diğer iki gruptan biraz daha farklıdır. Kompozisyon düzeni 

çok büyük kareler, dikdörtgenlere bölünmüş haldedir. Köşelere ejder 

figürleri yerleştirilmiştir. Dördüncü grup halılarda kûfi bordür 

tamamen kaybolmuş ve geniş bordürlerle halılar çevrelenmiştir. 
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Beşinci gruptaki halılarda, çok az kûfi bordür kullanılmış, geometrik 

ve stilize bitkisel motifler bordürü oluşturmuştur. Altıncı grupta yer 

alan halılarda dikkat çekici olarak anahtar deliği şeklinde girintiler 

görülür. Yedinci gruptaki halılar bulundukları bölgeden dolayı 

Transilvanya halıları olarak adlandırılmıştır. Konya, Bergama, Uşak 

bölgelerinde üretilmişlerdir (Aytaç ve Aksoy, 2006: 8- 9). 14. ve 15. 

yy minyatürlerinde ve Türkmen halılarında bu grup halılarına 

benzeyen tasvirler vardır (Yetkin, 1991: 47-48). 

Klasik Osmanlı Dönemi Halıları; Klasik dönem halıları olarak 

adlandırılan halılar, İki ana başlık altında toplanmıştır. Bunların ilki 

Uşak Halıları ikincisi ise Osmanlı Saray Halılarıdır (Aytaç ve Aksoy, 

2006: 11). 

Şekillerine göre Uşak halıları Madalyonlu Uşak, Yıldızlı Uşak,Uşak 

halılarının farklı tipleri diye kendi içlerinde ayrılırlar (Erdmann, 1957: 

109).  

Madalyonlu Uşak Halıları'nın örneklerinde zemin ve köşelerde koyu 

lacivert, koyu kırmızı renkleri kullanılmıştır.Madalyonların içlerini 

palmet ve rumilerin süslediği motifler oluşturmuş ve palmetle 

tamamlanmıştır (Yetkin, 1991: 889). 

Yıldızlı Uşak Halıları'nda zeminde sekiz köşeli yıldızlı madalyonlar 

vardır. Sonsuzluk prensibinde madalyonlar, yıldızlar ve baklavalar 

yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur (Aslanapa, 2005: 167). 
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Fotoğraf No: 3 Yıldızlı Uşak Halısı(ASLANAPA, Oktay. (2005). Türk Halı 

Sanatının Bin Yılı.) 

Kuşlu Uşak Halıları, olarak adlandırılan bir başka tip Uşak halısı ise 

kuşu andıran görüntüsü nedeniyle bu şekilde adlandırılmıştır (Deniz, 

2000: 36).  

Bergama Halıları, 19. yy'da bugünkü Kozak, Yunddağ ve Madra 

yöresinde (Bergama) dokunan halılar ün kazanmıştır. Genellikle 

seccade şeklinde dokunan bu halılar o günlerde Bergama Halısı olarak 

tanınmış piyasaya sürülmüştür (Bayatlı, 1957: 53-55). 
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Bu halıların 15. yy daki hayvan figürlü ve geometrik desenli Holbein 

tipi denilen halıların üç ve dördüncü tipi ile bağlantısı çok daha 

sıkıdır. Üst üste sıralanmış eşit büyüklükteki kare bölmeli içleri, iri 

sekizgenli ve ortadaki bir sekizgen etrafında daha küçük sekizgenlerin 

gruplaştığı kompozisyonlarını günümüze kadar devam ettirmişlerdir 

(Yetkin, 1972: 113). 

18. yy örneklerinde dolgu motifi olarak ortaya çıkan küçük hayvan 

figürleri Bergama halılarının hayvan motifli halılar ile bağlantısını 

açıkça belli eder (Aslanapa, 2005: 197). 

Osmanlı Saray Halıları; Osmanlı halılarının başka bir uzantısı olan 

saray halıları 16. yy' la tarihlendirilmiştir. 

Saray halılarının karakteristik özelliğini yansıtan motifler; bitkisel 

motifler, hançer yapraklar, karanfil, lale, sümbül, gül, bahar dalları, 

rumi, çintemani, hataidir (Yetkin, 1991: 318-319). Bir kısım Saray 

halısının, saraydaki ustalar tarafından yapıldığı veya İran'dan getirilen 

halılardan esinlenerek dokunduğu düşünülmektedir (Deniz, 2000: 33). 

Saray halılarının masa örtüsü olarak ta kullanıldığı bilinmektedir. 

Bugün İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayın' da 

toplam 4 adet halı ve seccade bulunmaktadır (Aslanapa, 2005: 209). 
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Fotoğraf No:4 Osmanlı Saray Halısı (ASLANAPA, Oktay. (2005). Türk Halı 

Sanatının Bin Yılı.) 

15. yy' la tarihlendirilen seccadeler kendi içinde ayrı bir gruptur. 

İbrahim Paşa Sarayı'nda bulunan seccadeler, bu grubun ilkini 

oluşturmaktadır. Diğer seccade örnekleri birbirinden bağımsız ve eşsiz 

örneklerdir (Aslanapa, 2005: 215). 

İç Anadolu Bölgesinden Konya, Kayseri, Sivas, Kırşehir illeri ile Batı 

Anadolu'nun Isparta, Fethiye, Döşemealtı, Balıkesir, Uşak, Bergama, 
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Kula, Gördes, Milas, Çanakkale, Ezine, Doğu Anadolu'da Kars ve 

Erzurum bölgelerinde hala Türk halı sanatının canlandırılması için 

uğraş verilmektedir (Aslanapa, 2005: 213). 

2.2. Kırşehir İli Hakkında Genel Bilgi 

 

Fotoğraf No: 5 Kırşehir İl-İlçeleri (ozdemir.altuntop.org) 

Kırşehir ili, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde 

bulunmakta, merkezi 34 derece 10 dakika doğu boylamında; 39 

derece, 8 dakika kuzey enleminde yer almaktadır. Nevşehir, Niğde ve 

Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Yozgat illeriyle çevrelenmektedir. 

Toplam alanı 6665 km’dir (Anonim, 2000: 4). 

Kırşehir ilinde karasal iklim hâkimdir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları 

sıcak ve kurak geçer. İlk baharda yağmurlu, sonbaharda az 
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yağmurludur.1997 yılı toplam yağış miktarı 422.6 mmdir. 1998 

yılında yaklaşık 550 mm'dir(http://kirsehir.tarim.gov.tr/). 

Nüfusun% 42' si kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Kentteki nüfusun 

tarımdan etkilenme oranı oldukça fazladır. Kırşehir' de topraklı aile 

sayısı 25.240 olup, çalışan nüfusun %  65 i tarım kesiminde istihdam 

edilmektedir (http://kirsehir.tarim.gov.tr/). 

1071 Malazgirt Zaferiyle Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Bu 

tarihlerden sonra Kırsehir, Danismendliler ve Konya Selçukluları 

arasında birkaç defa hakimiyet değistirmis, ancak çoğunlukla Konya 

Selçuklularının elinde kalmıstır (Anonim, 1967: 59-60, Kılıç, 2006: 

31). 

XIII. yy' da Türkler, iktisâdi ve imari açıdan iyi bir seviyedeydi. Bu 

yüzyılda Kırşehir, Selçukluların önemli şehirlerinden biriydi. II. Kılıç 

Arslan bu ili, en büyük oğluna vermiştir. Kaynaklarda şehir sahibi 

emirler pek yer almazken, Kırşehir emîrinden çokça bahsedilmesi 

Kırşehir’in siyasî öneminin bir göstergesidir. Anadolu’ya gelen 

Moğollarda Kırşehir'i önemli bir merkez olarak görmüşlerdir. Şehrin 

doğusundaki Malya Ovası, Moğol ordularının ve komutanlarının 

kullandığı bir alandı. Önemli devlet işlerinin burada yapıldığı 

bilinmektedir. Kırşehir, XIV.yy'da eski önemini kaybetmişti, beylikler 

arası mücadelede el değiştiren bir sınır şehri haline gelmişti (Kılıç, 

2006: 31).  

 Tarım ve hayvancılık Kırşehir’in temel gelir kaynaklarındandır. 

Yağış azlığının, tarım üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilmek 
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amacıyla 1970’lerde sulama yatırımları yapılmış ve olumlu sonuçlar 

vermiştir. İl yüzölçümünün % 35.3’lüğünde ekim yapılmaktadır. 

Ekilen alan ve elde edilen ürün içerisinde en büyük payı tahıllarındır. 

Onu baklagiller (nohut, fasulye, mercimek), şekerpancarı, ayçiçeği, 

soya, patates, soğan izlemektedir. Meyveciliğin eski bir geçmişi vardır 

(üzüm, dut, kayısı, erik, iğde, kiraz, şeftali, vişne, zerdali). Sebze 

üretimi, yerel tüketime yöneliktir. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve 

kümes hayvancılığı ile arıcılık da önemli getirisi olan alanlardır. Son 

yıllarda il genelinde gelişme gösteren orman ağaçlandırma çalışmaları 

vekavakçılık, fidan üretimi amacıyla 1965’te kurulan Kırşehir, Orman 

Fidanlığı’nda; kavak, karaçam, meşe, akçaağaç, karaağaç, dişbudak ve 

bölgenin yetişme özelliklerine yoğun çeşitli orman ağacı fidanları 

üretilir. Malya Tarım İşletmesi, çeşitli, tarımsal üretim açıdan destek 

sağlayan bir birimdir.Bozkır doğal bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü,  aşırı 

otlatma, aşırı kullanma sonucu gerilemiş, verimden düşmüş ve 

neredeyse tamamenkaybolmuştur. Çiçek Dağı’nın kuzey yamaçlarında 

seyrek ve düşük verimli meşe toplulukları bulunmaktadır. Vadi 

tabanları, ırmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları yetiştirilmektedir. 

İldeağaçlandırma çalışmaları yapılarak orman alanlarının kazanılması 

ve çoğaltılması amaçlanmaktadır. (http://www.nkfu.com/kirsehir-ili-

hakkinda-bilgi) 

2.3. Kırşehir Halıları Hakkında Genel Bilgi 

Kırşehir ilinde eski dönemlerde seccade, sedir, yolluk halıları gibi 

çeşitli dokumalar yapıldığını kaynaklardan bilmekteyiz. Bu halıların 

fonksiyonel özelliklerinin açıklandığı kaynaklar incelendiğinde elde 
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edilen bilgilere göre, seccade halıları; üzerinde namaz kılmak için 

dokunduğu gibi büyük halıların yetmediği yerleri doldurmak için de 

kullanılır. Sedir halısı; evlerin pencere önlerine oda kenarlarına 

yapılan yerden 25- 30 cm yükseklikteki alanlara sermek için yapılmış 

dokumalardır. Yolluk halısı ise; büyük boyutludur, büyük odalara 

sermek için dokunur (Deniz, 2000: 75-76).  

Kırşehir halıları ile ilgili bilgiler sınırlı olmasına rağmen 

kaynaklardaki çeşitli bilgiler ışığında, İstanbul Türk ve İslam Eserleri 

Müzesi, Konya Mevlâna Müzesi, İstanbul Vakıflar Halı Galerisi ve 

yabancı ülkelerdeki çeşitli müzelerde ve koleksiyonlardaki örneklere 

bakılarak, bu örneklerin 17. 18. 19. 20. yy. larla tarihlendirildiğini 

görmekteyiz (Deniz, 1984b: 25). 

Kırşehir eskiden beri tanınan bir halı merkezidir. Eskiden kullanılan 

kırmızı, kahverengi, mavi, lacivert, yeşil, beyaz, sarı renklerinin 

ağırlıkla kullanıldığı dokumalardır. Yöre halkın kendi tabirleriyle 

tanımladığı; gelinağlatan, zikzaklı su, leblebili su, Türk ocağı, 

devetabanı, elmalı su, küpeli, havabaşı desenleriyle halılar 

süslenmiştir (Deniz, 2000: 135). 

17. ve 18. yy' lardaki Kırşehir halılarına bakıldığında seccade tipinin 

yaygın olduğu görülmektedir. Malzeme olarak tamamen yün 

kullanılmıştır. Renklerde ise kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz, 

kahverengi ve bu renklerin tonları tercih edilmiştir. Zeminde tek, çift 

mihrap kompozisyonu vardır. Mihrap köşelerinde süslemeler görülür. 
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Manzara motiflerinin de kullanıldığı halılarda ağaç, ev, bahçe 

motifleri mevcuttur (Deniz, 1984b: 25). 

Kırşehir halılarında 1950 yılları sonrası kimyasal boyaların 

kullanıldığı görülmüştür. Kırşehir halılarında, kimyasal boyalarla 

1950 yıllarına kadar pamuk iplikler boyanmıştır. Bu tarihlerden sonra 

kimyasal boya kullanımı yaygınlaşarak neredeyse tamamen kimyasal 

boya yapılmıştır (Anonim, 1959: 17). 

Kırşehir halılarının 19. yy' daki örneklerinde, seccade, sedir, taban, 

yastık halısı örnekleri görülmektedir. Bu dönem halılarda, ejder figürü 

kullanılmış madalyon kompozisyonu bazen boş kullanılmıştır (Deniz, 

1984b: 34). 

Kırşehir halılarında 1959 yılında 10x10 cmde 32x34, 32x40 düğüm 

kullanılmıştır. Hav yüksekliği 8-12 mm arasındadır. 36x45, 40x50, 

gibi kalite değerleri mevcuttur (Deniz, 1984b: 43). 

Kırşehir halıları, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadaryün 

malzemelidir. Son dönem dokumalarında desen ipi, atkı ve çözgü 

iplerinin yün malzemeden dokunduğu örnekler mevcuttur (Deniz, 

1984b: 37). 

1984 yıllarında Kırşehir halılarında bitkisel ve geometrik motifler 

beraber kullanılmaktadır. Manzara, sembolik motifler, nesneli 

süslemeler görülür. Desenlerin etrafında siyah kenar çizgileri (tilif) 

kullanılmıştır (Deniz, 1984b: 43). 
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Kırşehir halılarının günümüz (1984) örneklerinde yazı kullanıldığı 

görülmektedir. Yazı süsleme amaçlı kullanılmış, halı yüzeyinde ise 

harita, para, sancak resimleri dokunmuştur (Deniz, 1984b: 54). 

Kırşehir'de 1940- 1941 yılları arasında halıcılık kooperatifi kurulmuş 

ancak dört yıl faaliyetini devam ettirebilmiştir. 1950 yılında da ikinci 

bir Halıcılık kooperatifi açılmış ancak kısa zaman sonra kapatılmıştır 

(Anonim, 2000: 15). 

Kırşehir’de 1980 yılında dokumacılıkla uğraşan 108 işletme vardı ve 

1990yılında halıcılık okulunda 34, cezaevinde ise 54 halı tezgahı 

bulunmaktaydı. Bu yıllarda ilde tezgah sayısı 1000'e ulaşmıştı. 

Çoğunlukla evlerde ve el tezgâhlarında faaliyet sürdürülmüştür 

(Cihan, 1990: 153). 
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3. KATALOG 

 

Örnek No: 1 

Fotoğraf No:6 

Eserin Adı: Seccade 
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Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 

Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2175 

Nereden Geldiği: Kazım AÇIKGÖZ_Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 
 En x Boy: 102 cm x 162 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 30 x 35 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip halı seccade örneğidir. Tek mihraplı ve 

manzaralı kompozisyona sahiptir. Yöredeki adı "Mezarlı Seccade"dir. 

Seccadede dıştan içe doğru iki şerit, üç kuşak ve zemin kompozisyonu 

bulunmaktadır. Dıştaki kuşak siyah zeminli stilize çiçek ve kıvrımlı 

dal (gelinağlatan) motifi dolguludur. Beyaz renkli diğer kuşakta siyah 

renkli dal, kırmızı ve sarı renkli stilize çiçekler (çatıkkaş) 

kullanılmıştır. Geometrik formlu eflatun renge sahip içte bir kuşak 

yukarıya doğru sivrilerek üçgen bir hal almış ve mihrap alınlığını 

oluşturmuştur. Eflatun zeminli olan mihrap, sarmaşık dallar arasından 
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çıkan (kelebek) motifin bir ters bir düz tekrarlanmasından oluşmuştur. 

Alınlık kısma (kelebek) motif yerleştirilmemiştir. Mihrap üstünde 

kırmızı renkli ince bir şerit mevcut olup vişneçürüğü beneklidir ve 

siyah kontörle (tilif) sınırlanmıştır. Kırmızı lale motifiyle devam edip, 

karşılıklı iki adet siyah renkte sarı kontörlü (tilif) kırmızı saplı 

karanfil motifiyle nihayetlenmiştir. Bu alanın dışında beyaz renkli 

stilize karanfil motifi yere eğik şekilde yerleştirilmiştir. Alt kısım 

bahçe girişi şeklindedir. Mihrap bölümünün iç kısmında yukarıya 

doğru değişik renklerde el (pençe) motifi sıralanmıştır. 

Mihrap içinde üç sıra halinde stilize mezar motifi vardır. Dikdörtgen, 

kare gibi geometrik formlarla bütünlenmiştir. Dikdörtgen formların 

içerisinde göz motifleri sıralanmıştır. Dışta da aynı şekilde göz 

motifiyle son bulmuştur. Dikdörtgenler arasında beyaz renkte ve siyah 

kontörlü (tilif) bazılarında kırmızı, beyaz olarak çiçek motifi 

yerleştirilmiş olup toplamda on iki adettir. Dikdörtgen formları 

sütunlar taşımaktadır. 

Mihrap üçgeninde stilize ev kompozisyonu vardır. Bu evler kırmızı 

beyaz renkli, iki pencereli olarak stilize edilmiştir. Mezar motiflerinin 

alt kısımlarına da birer adet ev şeması yerleştirilmiştir. Mihrap yan 

boşluğu yeşil zeminli olup stilize karanfil dolguludur ve toplam yirmi 

dokuz adettir. Renkleri beyaz, kırmızı, siyahtır.  

 Dokumada vişneçürüğü, yeşil, beyaz, sarı, kırmızı, mor, kahverengi 

yün iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel 

boyalar kullanılmıştır. Bir kısa kenarındaki kilim dokuma sağlam, 
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diğer kenarı yıpranmış ve dökülmüştür. Üzerinde yer yer erimeler, 

ezilmeler, havlarda dökülmeler, renklerde solmalar vardır.     

    

Fotoğraf No: 7                               Fotoğraf No:8 

Örnek 1'e ait detay görünüm                         Örnek 1'e ait detay görünüm 
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Örnek No: 2 

Fotoğraf No: 9 

Eserin Adı: Seccade  

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter numarası: 2210 

Nereden Geldiği: Mehmet YALINALP- Konya 

Tarihlendirme: 20.yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 88,5 cm x140 cm 

 Hav Yüksekliği:7 mm 

Kalitesi: 28 x 35 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu örnek tek mihraplı, kandilli seccade türündedir. 

Yöredeki Adı "Kandilli Seccade"dir. Seccadede dıştan içe doğru iki 

dar kuşak, bir geniş kuşak ve zemin kompozisyonu bulunmaktadır. 

Kahverengi zeminli dar kuşaklar üzerinde kıvrım dallar ve çiçekler 

(çatıkkaş) bulunmaktadır. Ortalarındaki geniş kuşakta gri zemin 

üzerinde kıvrım dallar ve beyaz, pembe renkli stilize hatai motifleri 

yer almaktadır.  

Zeminde alınlık (sandık) ve tabanlık bölümlere stilize çiçek motifleri 

ile çizgili bezemeler (bağbaşı, havabaşı) yerleştirilmiştir. Mihrap 
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ortası kırmızı zeminli ve basamak şeklinde olup mihrabı 

nihayetlendiren çengel motiflidir. Orta kısımda yeşil ve beyaz şeritli 

siyah kontürlenmiş (tilif) bir kandil motifi ile yanlarda stilize hatai 

motifiyle taçlanan birer sütun bulunur. Kandil geometrik formlarda 

kuşak bitimine yakın konumlandırılmıştır. Sütun mavi ve bej renkte 

stilize çiçek motifiyle nihayetlenmiştir. Mihrap yan boşluklarını mavi 

zemin üzerinde stilize hatai  ve çiçek motifli dolgular süslemektedir.  

Dokumada kırmızı, mavi, sarı, bej, yeşil, mavi, pembe, bordo, beyaz, 

gri, kahverengi renkli yün iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede 

kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. İki kenar saçaklı olup 

sağlam haldedir. 

 

Fotoğraf No: 10 Örnek 2'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No:11 Örnek 2'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 3 

Fotoğraf No:12 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer:Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2636 

Nereden Geldiği: Yusuf AY- Karaman 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 103 cm x 140 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi:26 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Pamuk 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formasahip örnek seccade halısıdır. Yöresindeki adı 

"Kandilli Seccade"dir. Seccadede dıştan içe doğru iki kenarda lacivert 

zeminli şerit, vişne çürüğü rengi motifsiz dış kuşak, kahverengi 

zeminli mükerrer geçmeli geometrik motif bezemeli iç kuşak, lacivert 

ve kahverengi zeminli stilize çiçek ve kıvrım dal dolgulu mihrap 

köşeleri ve Kırşehir yöresinde "Asma Kandil" olarak adlandırılan 

mihrap ortasından yere doğru sarkan kandil motifi, kandile doğru 

uzanan iki adet sütunun bulunduğu alt kısım ve zeminde üçgen 

şeklinde kandile doğru sivrilen içerisinde pembe, gri alanların 

bulunduğu bir bölüm yer almaktadır.  
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Mihrap kısmı post şekilli gri renkli olup, sütunlu ve üç kandillidir. 

Sütunlar açık kahverengi renkli, içlerinde kırmızı üçgenler 

sıralanmaktadır. 

Dokumada, siyah, açık kahverengi, kırmızı, mavi, pembe, lacivert 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Bir kenarı saçaklı olup diğer kısa kenarının saçakları 

dökülmüştür.  

 

Fotoğraf No: 13 Örnek 3' e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 14 Örnek 3' e ait detay 

görünüm  
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Örnek No:4 

Fotoğraf No:15 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2640 

Nereden Geldiği: Bilinmiyor 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 104 cm x 140 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi:26 x 35 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip dokuma kandilli seccade örneğidir. Seccadede 

üç şerit, bir dar kuşak, üç geniş kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. 

Seccadede dıştan içe doğru zikzak motifli şerit bulunmaktadır. 

Patlıcan moru zeminli dış kuşakta stilize gül (elma) motifi 

tekrarlamaktadır. Beyaz zeminli olan kuşakta stilize çiçekler ve kıvrım 

dallar bulunmaktadır. Yeşil, kırmızı renklerde zikzaklı su devam 

etmektedir. Diğer geniş kuşak mavi zeminli olup basamak motifi ve 

stilize çiçeklerle oluşturulmuştur. Yine zikzak formu beyaz, mavi 

zeminle devam edip,bej zeminli diğer geniş kuşağa dayanmaktadır. 

İkinci geniş kuşakta aynı motifler tekrar edilmiştir. 
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Mihrap alınlığı (sandık) iki adet kırmızı zeminli dikdörtgenin içine gül 

(elma) motifinin yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Mihrap zemini kırmızı 

renklidir. Mihrap basamak şeklinde yukarıya doğru sivrilip silindire 

benzer bir şekil almış, tepe noktasında çengel motifiyle son 

bulmuştur. Mihrap zemininde kullanılan motifler hayat ağacı, yıldız 

motifleridir. 

Dokumada kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, sarı, lacivert, pembe, bej 

renkleri kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Bir kenarın kilim kısımları yıpranmış ve ön kenar 

saçakları dökülmüştür. 

    

Fotoğraf No:16 Örnek no 4'e ait detay 
görünüm 

Fotoğraf No:17 Örnek no 4'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No:5 

Fotoğraf No: 18 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2642 

Nereden Geldiği: Bilinmiyor 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 97 cm x 165 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi:26 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü:Yün 

 Desen İpi:Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek yönlü mihraplı kompozisyona 

sahiptir. Seccadede bir şerit, bir kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. 

Dıştan içe doğru beyaz zeminli ince şerit motifsizdir. Kırmızı bir 

çizgiyle (tilif) kalın kuşağa bağlanmıştır. Yeşil zeminli kalın kuşak 

kıvrımlı dallar ve çiçeklerle (karıboşatan) zenginleştirilmiştir. Bu alan 

yeşil, sarı, pembe, kırmızı, lacivert renklidir. 

Doğal beyaz renkli zemin bitkisel bezemelidir. Stilize halde dallar ve 

yönü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilen bitkisel motiflerle 

dolgulanmıştır. Bu dallar ve bitkisel motifler yukarıya doğru mihrap 
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şemasını oluşturmuş, geometrik formdaki bir şekille son bulmuştur. 

Tepe noktasından aşağıya doğru stilize bir çiçek sarkıtılmıştır. Mihrap 

köşe boşlukları stilize çiçek demetinin oluşturduğu bölümdür. 

Zeminde altta saksıda güller bulunmaktadır. Bu kısımda kullanılan 

renkler kırmızı, pembe, mavi, sarı ve yeşildir. 

Dokumada kırmızı, sarı, beyaz, yeşil, lacivert, mavi renkleri tercih 

edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. 

Kenarlar saçaklıdır. Arka kenarı kilim dokumalıdır. Seccadenin üzeri 

kısmen lekeli ve saçakların bir kısmı dökülmüştür. 

     

Fotoğraf No: 19 Örnek 5'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No:20 Örnek 5'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No:6 

Fotoğraf No: 21 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2651 

Nereden Geldiği: Bilinmiyor 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 100 cm x 160 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 29 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı seccadedir. Seccadede bir 

şerit, iki dar kuşak, iki geniş kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. 

Dıştan içe doğru kırmızı, turuncu renkli şerit zikzak motiflidir. Sarı 

zeminli geniş kuşakta geometrik dolgular arasına motifler 

yerleştirilmiştir. Kırmızı zeminli dar iç kuşak zincir ve bitkisel 

(gelinağlatan) motiflidir. Mavi zeminli iç kuşak kırık dallar ve zikzak 

motifleriyle süslüdür. Krem rengi zemine sahip başka bir kuşak halıyı 

çevrelemektedir. Alınlık (sandık) ve tabanlık bölümlerde kuşak devam 

etmektedir. Alınlık (sandık) bölümü karşılıklı iki adet olup zemin 

rengi kırmızıdır. Kullanılan motifler stilize çiçeklerdir. Alınlık 
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(sandık) ve tabanlık kısımdan sonra tekrar kuşak şeması 

yerleştirilmiştir. İç kuşak altıgen ve geometrik motiflerle 

dolgulanmıştır. 

Mihrap, basamak motifinin yukarıya doğru sivrilip nihayetlenmesiyle 

oluşmuştur. Basamaklarda sarı, kırmızı, beyaz renkleri kullanılmıştır. 

Mihrap köşe boşlukları yeşil zeminlidir. Toplamda üç adet stilize 

karanfil motifi kullanılmış, dört adetstilize çiçekle zenginleştirilmiştir. 

Dokumada kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, krem rengi, kırmızı, mavi, bej 

renkler tercih edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Seccade kısmen yıpranmış, kenar kilimi ve dış kuşak 

yer yer dökülmüş haldedir. 

     

Fotoğraf No: 22 Örnek 6'ya ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 23 Örnek 6'ya ait detay 

görünüm 
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Örnek No:7 

Fotoğraf No: 24 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2994 

Nereden Geldiği: Rasim CERRAH- Zonguldak 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 95 cm x 153 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi:26 x 32 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki örnek tek mihraplı seccadedir. Stilize bitkisel ve 

geometrik motiflidir. Seccade dıştan içe doğru iç içe dört kuşaklıdır. 

Birinci ve üçüncü kuşak kırmızı zeminli altıgen şekiller içinde çengel 

motifi dolguludur. Sekizgen yıldız dolgulu beyaz zeminli ikinci kuşak 

daha geniştir, üzerinde koçboynuzuna benzer motifler sıralanmıştır. 

Soluk yeşil zeminli dördüncü kuşak ise daire şekilli bezemelidir. 

Kuşaklar arasında sadece siyah bir çizgi (tilif) yer almaktadır.  

Mihrap bitiminde alınlık (sandık) bölümü bulunmaktadır. Zemini 

kırmızı renkli dikdörtgen zincirli kenar suyu çerçevelidir. Bir 
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kenardaki kenar suyu altıgen form içine yerleştirilmiş çengel 

motifiyle devam etmiştir. Tabanlık kısımdada aynı dikdörtgen form 

yer almaktadır. Dikdörtgenlerin içerisine beşer adet stilize çiçek 

bezemesi yerleştirilmiştir. 

Mihrap nişi çevresi yine bitkisel bezemelidir. Zemin rengi bejdir. 

Mihrap basamak şeklinde olup yukarıya doğru sivrilerek 

nihayetlenmiştir. 

Dokumada kırmızı, sarı, bej, beyaz, siyah, mavi, pembe renkleri tercih 

edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. 

Halının havları yer yer dökülmüş bir kenar kilim kısmı dökülmüş, 

eksik ve dış kuşak bozulmuştur. 

    

Fotoğraf No: 25 Örnek 7'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 26 Örnek 7'ye ait 

detay görünüm 
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Örnek No:8 

Fotoğraf No: 27 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter numarası: 3345 

Nereden Geldiği: Nezihe ÖZER-Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 105 cm x 155 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 28 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu örnek seccade halısıdır. Yöredeki adı "Kandilli"dir. 

Tek mihraplı kompozisyona sahiptir. Halıda tek kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru koyu kırmızı zeminli kuşağın 

dörtkenarı yeşil kıvrım dallar ve çiçek bezemesi (karıboşatan) ile 

çevrelenmiştir. Kullanılan renkler yeşil, siyah, pembe, beyazdır. 

Kuşak ile mihrap bölümü ayıran bir şerit kullanılmamıştır. Mihrap 

stilize bitkisel bezemeli süslemenin halıyı dört taraftan çevreleyip 

yukarıya doğru sivrilerek üçgen bir şekil meydana getirmesiyle 

oluşmuştur. Mihrabın köşe boşluklarındaki iki tarafı saksıda gül 
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motifleriyle bezelidir. Mihrap içi çiçek, gül, üç yapraklı dallar ve 

geometrik motiflerle dolgulanmıştır. 

Dokumada kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, siyah, mavi, pembe renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlar saçaklı olup, yer yer yıpranmalar ve eksikler 

vardır. 

    

Fotoğraf No: 28 Örnek 8'e ait detay 
görünüm 

Fotoğraf No: 29 Örnek 8'e ait detay 
görünüm 
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Örnek No: 9 

Fotoğraf No:30 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 4002 

Nereden Geldiği: Kemal YÜKSEL- Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 90 cm  x 126 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi:24 x 32 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek seccade halısıdır. Seccadede iki şerit, 

iki kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru sarı 

zeminli dış kuşak stilize çiçek ve kıvrım dal dolguludur. Kırmızı 

zeminli beyaz suyolu motifli şerit halıyı çevrelemektedir. Siyah 

zeminli içteki geniş kuşak gül bezemeli ve yeşil yaprak dolguludur. 

Kuşak beyaz ve kırmızı ince çizgilerle zeminden ayrılmıştır. Orta 

kısım kırmızı zeminli ve gül motifi dolgulu olup, mihrap nişi 

basamak şeklindedir. Basamaklar mavi, sarı, kırmızı renklidir. 

Mihrap köşeleri yeşil zeminli olup iki yanında (çiçek tomurcuğu) 

stilize çiçeklerle zenginleştirilmiştir. Orta zemin göbek şeklinde stilize 
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gül demeti şeklinde bezenmiştir. Bu alanın biraz üstünde daha küçük 

gül motifi yer almaktadır. 

Dokumada kırmızı, beyaz, siyah, yeşil, mavi, pembe renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Sağ uzun kenarda yırtık ve tüm yüzeyde çok sayıda 

yıpranma vardır. 

   

Fotoğraf No: 31 Örnek 9'a ait detay 
görünüm 

Fotoğraf No: 32 Örnek 9'a ait detay 
görü nüm 
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Örnek No:10 

Fotoğraf No:33 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 4601 

Nereden Geldiği: Aslanlıkışla Cami- Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 100 cm x 159 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 36 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı ve geometrik 

kompozisyonlu seccadedir. Yöredeki adı "Mihraplı Seccade"dir. 

Dıştan içe doğru değişik kalınlıklarda dört kuşaklıdır. En dışta siyah, 

kırmızı renkli beyaz kontürlü (tilif) zikzak motifi sıralanmaktadır. 

Siyah bir çizgiyle (tilif) kuşağa bağlanmıştır. Krem rengi zeminli dış 

kuşak altıgen formlar içerisine çengel motifinin yerleştirilmesiyle 

oluşmuştur. Altıgen formların zemin renkleri iki kez tekrarlamıştır. 

Yeşil ve kahverengi renkli zikzak geniş kuşakla dış kuşak arasında yer 

almaktadır. Kırmızı zemin rengindeki geniş kuşak üzerinde çiçek 

(çiçek tomurcuğu) motifi farklı renklerde sıralanmıştır. İç kuşaklardan 
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mavi zeminli olan kuşak üzerinde yıldız ve geometrik motifler tanzim 

edilmiştir. En dıştaki kuşak şeması iç kuşakta aynı şekil ve renklerde 

tekrar edilmiştir. Siyah bir çizgiyle zeminden ayrılmıştır. Mihrap 

basamak şeklinde olup, yukarı doğru sivrilerek üçgen bir şekil 

almıştır. Mihrap basamakları krem rengi, sarı, kahverengi, siyah 

renklerle oluşturulmuştur. Mihrap zemini boş bırakılmıştır. Mihrap 

köşe boşlukları ikişer adet el (pençe) motifiyle zenginleştirilmiştir. 

Dokumada kırmızı, sarı, siyah, kahverengi, mavi, krem rengi, beyaz 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Halı üzerinde ezilmeler ve çok sayıda yıpranmalar 

vardır. 

   

Fotoğraf No: 34 Örnek 10'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 35 Örnek 10'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No:11 

Fotoğraf No:36 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5337 

Nereden Geldiği: Mevlüt SARI- Kırşehir 

Tarihlendirme: 18. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 105 cm  x 167 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi:28 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı ve kandilli seccadedir. 

Halıda kuşak sınırları olmaksızın tüm zemin vişne renklidir. Üç 

kenarında stilize çiçekli bezeme yer almaktadır. Kısa kenar suyu 

küçük boyutlu, stilize çiçek dolguludur. Kenar suyundan itibaren 

karşılıklı iki sütun alınlık (sandık) ilerisinde kemerle birleşmektedir. 

Sütunun kenarları çiçek süslemeli olup, ortada kandil ve askısı yer 

almaktadır. Kandil yere çok yakın konumlandırılmıştır. S şeklinde 

zincirle kandil sarkıtılmıştır. Sütunlar sarı renkli olup, stilize çiçek ve 

geometrik motiflerle çevrelenmiştir. Sütunun halının iç kısmına yakın 

yerlerinde motifler muska halinde dış tarafta ise stilize çiçek 
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halindedir. Mihrap köşeleri stilize çiçek motiflidir. Mihrap bitimi üç 

yuvarlağa yakın motifle taçlanmıştır. Ortasında ise iki adet göz motifi 

yer almaktadır. 

Dokumada vişneçürüğü, sarı, mavi, pembe, beyaz, siyah renkleri 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Seccadenin havları aşırı dökülmüş, atkı ve çözgü ipleri 

görülmektedir. 

   

Fotoğraf No: 37 Örnek 11'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 38 Örnek 11'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 12 

Fotoğraf No:39 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2310 

Nereden Geldiği: Kemal KÖYLÜOĞLU- Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 86,5 cm x 147 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 30 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

  Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu örnek çift yönlü mihraplı ve madalyonlu olup 

seccade türünde dokunmuştur. Yöredeki ismi "Müftü Topu 

Seccade"dir. Seccadede dıştan içe doğru iki şerit, üç kuşak ve zemin 

kompozisyonu mevcuttur. Bir kenarında kırmızı zeminli bir şerit 

üzerinde mavi çizgiler sıralanmıştır. Dıştaki şerit halıyı 

dörtkenarından çevrelemektedir. Dışta kırmızı içte beyaz zeminli 

dörtgen, altıgen şeklinde geometrik motifli ve göz motifli iki dar 

kuşak aynı rengin iki kere tekrarlamasıyla sıralanmıştır. Kırmızı 

zeminli dış kuşaktan sonra yeşil, mor renkli zikzak motifli şerit 

bulunur. Ortada yer alan geniş kuşak yeşil zeminlidir. Yıldızmotifinin 
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yanyana sıralanmasıyla süslenmiş ve farklı renklerde tekrarlamıştır. 

Beyaz zeminli dar kuşak göz motifinin yan yana kullanılmasıyla 

tekrarlanmıştır. 

Mihrap bitimlerinde karşılıklı olarak dikdörtgen formda alınlıklar 

(sandık) yer almaktadır. Dikdörtgenler, içinde mavi, kahverengi renkli 

suyolu motifiyle oluşturulan ince bir şeritle çevrilidir. Şeritle arasında 

ince sarı bir çizgi (tilif) bulunmaktadır. Kırmızı zeminli olan alınlık 

kısma çizgili(ejder) motifin arasından farklı renklerde aynı yöne bakan 

(arapeli) motifi yerleştirilmiştir. Mihrap basamakları üç renkli siyah 

kontörlü (tilif) olup uçlarında küçük (kelebek) geometrik motifle son 

bulmuştur. Madalyon (top) şemasını yöredeki adıyla "Müftü Topu 

Göbek" oluşturmaktadır. İçerisi stilize çiçek dolguludur. Basamaklı 

mihrap köşelerinin zemini bej renkte olup üzerinde noktalı (leblebi) 

motifler bulunmaktadır. 

Dokumada kırmızı, yeşil, beyaz, pembe, sarı, kahverengi, mavi, bej 

renkli yün iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel 

boyalar kullanılmıştır. Kenarlar kısa saçaklı olup sağlamdır. 
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Fotoğraf No: 40 Örnek 12'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 41 Örnek 12'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 13 

Fotoğraf No: 42 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2346 

Nereden Geldiği: Harun Say- Konya (Satın Alma) 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 105 cmx 163 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi:28 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek çift mihraplı ve madalyonlu (top) 

seccadedir. Yöredeki adı "Turunç Çiçekli Top Seccade"dir. Seccadede 

dıştan içe doğru üç şerit, iki dar, bir geniş kuşak ve zemin 

kompozisyonu bulunmaktadır. Yanlardaki dar kuşaklar beyaz zeminli 

çeşitli renklerde stilize çiçek ve kıvrım dalı motiflidir. Ortadaki geniş 

kuşak devetüyü renginde zemin üzerinde stilize halde lale motifli ve 

stilize halde köşeli sarmaşık dalı (çatıkkaş) motiflidir. Kuşaklar zikzak 

desenli şeritlerle birbirinden ayrılmıştır. Zeminde kırmızı renk 

kullanılmıştır. Mihrap kontürleri (tilif) zikzak çizgili olup üçgen 

şeklinde dört köşegenle süslenmiştir. Üçgen formların zemini siyah 
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renkli içleri ise kırmızı, sarı renkte stilize çiçek dolguludur. Zeminde 

etrafı on iki adet grift çiçek motifleri ve bu motiflerin arasından çıkan 

sarı saplı farklı renklerde stilize karanfil motifiyle kuşatılmış dörtgen 

bir göbek (turunç çiçekli göbek) bulunmaktadır. Mihraba çok yakın 

yerde madalyondan bağımsız halde stilize çiçek motifi yer almış 

ucunda karanfil motifiyle son bulmuştur. 

Madalyonun iki kenarında çerçeve içerisinde üçer adet stilize karanfil 

motifli alınlıklar (sandık) vardır. Etrafları beyaz renk zemine sahip 

pembe renk suyolu motifli alanlardır. Halının kenarına lacivert renkli 

bez dikilmiştir.  

Dokumada kırmızı, beyaz, sarı, devetüyü, açık yeşil, kahverengi, 

pembe, siyah renkli yün iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede 

kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. Yüzeyde yer yer erimeler, 

renklerde solmalar, saçaklarda eksikler vardır. 

      

Fotoğraf No: 43 Örnek 13'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 44 Örnek 13'e ait detay 

görünüm 



70 | DR. ZEHRA PALA YAVUZYİĞİT 

 

 

Örnek No: 14 

Fotoğraf No: 45 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 

Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2529 
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Nereden Geldiği: Ali ERASLAN-Konya 

Tarihlendirme: 19. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 108 cm x 160 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 30 

Malzemesi  

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek çift mihraplı ve göbekli(top) 

kompozisyona sahiptir. Yöredeki adı "Toplu (Göbekli) Seccade"dir. 

Seccadede bir dar kuşak, bir geniş kuşak, iki şerit ve zemin 

kompozisyonu bulunmaktadır. Kırmızı zeminli dar dış kuşakta stilize 

bir motif çift yönlü kullanılmıştır. Bu kuşak kırmızı zeminli beyaz 

suyolu motifli şeritle geniş kuşaktan ayrılmaktadır. Uçuk yeşil renk 

zeminli geniş iç kuşak geometrik motiflerle süslenmiş olup, büyük göz 

motifli taksimat içine yerleştirilmiş farklı renklerde yıldız ve basamak 

motifiyle birbirine bağlanmıştır. Geniş kuşaktan sonra kırmızı zeminli 

sarı suyolu motifli ince şerit yerleştirilmiştir. Kırmızı zeminli göbek 

yeşil renkte zikzaklarla başlayıp çengel motifleriyle mihrap şeması 

oluşturmuş, mihrap bitiminde stilize çiçek motifi yerleştirilmiştir. İki 
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kenarda zemin içinde dikdörtgen dolgulu alınlıklar (sandık) 

bulunmakta olup, bu kısımda zemin mavi renklidir. Dikdörtgen 

alınlığın içinde çizgili dolgular (ejder) ve yıldız motifleri yer 

almaktadır. 

Mihrap köşe boşluklarına stilize halde karanfil ve çiçek motifleri 

yerleştirilmiştir. Zemin dörtgen göbek formunda olup, bu alanın 

içerisine de büyük göz motifi yerleştirilmiştir. Bu geometrik şeklin 

karşılıklı iki ucunda çengel motifleri, diğer iki ucunda ise karşılıklı 

dört adet el (pençe) motifi bulunmaktadır. Göbeği oluşturan dörtgen 

formu on iki adet stilize çiçek çevrelemekte, aralarından yine stilize 

halde karanfil motifi farklı renklerde görülmektedir. 

Dokumada kırmızı, vişneçürüğü, sarı, yeşil, beyaz, mavi, pembe 

renkleri kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. İki kenarı saçaklı olup sağlam haldedir. 

  

Fotoğraf No: 46 Örnek 14'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 47 Örnek 14'e ait detay 

görünüm 
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ÖrnekNo:15 

Fotoğraf No:48 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5554 

Nereden Geldiği: Rauf GÜNEŞ- Konya 

Tarihlendirme: 18. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 177cm x 107 cm 

 Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 28 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek çift mihraplı ve kandilli seccadedir. 

Seccadede üç şerit, üç kuşak ve zemin kompozisyonu yer almaktadır. 

Yöredeki adı "Kandilli Seccade"dir. Beyaz zeminli dış kuşak 

geometrik bezemelerle süslüdür. Kırmızı zeminli şerit kırmızı suyolu 

dolguludur. Hardal sarısı zemin rengine sahip geniş bir bölüm ortada 

yer almaktadır. Geniş kuşağın içi kıvrım dal ve çiçek dolguludur. 

Kırmızı zeminli şerit burada devam etmektedir. Bej zemin renginde iç 

kuşak bulunmakta, geometrik dal, üçgen ve çengel motifleriyle 

dolgulanmıştır. Kuşak bitiminde sarı ince çizgili (tilif) bir bağlantı 

bulunmakta olup, alınlık (sandık) kısımda da tekrar edilmiştir. Mihrap 
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alınlıkları (sandık) karşılıklı iki adettir. Alınlık (sandık) bölümleri 

dörtgen ve kırmızı zeminlidir, içleri stilize üçer tane çiçek ve yapraklı 

çiçek demetiyle doludur. 

İki yönlü mihrap geometrik formda oluşturulmuştur. Mihrap köşeleri 

bej zemine yerleştirilen grift bitkisel bezemelidir. Mihrabın tam 

ortasından iki tane geometrik yuvarlak formda kandil birbirine doğru 

zincir şeklinde kısa iplerle sarkıtılmıştır. 

Dokumada bej, sarı, kırmızı, yeşil pembe renkler kullanılmıştır. 

Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyama uygulanmıştır. 

Kenarlardan biri saçaklı diğeri saçaksız olup, bir kısmı da 

dökülmüştür. 

    

Fotoğraf No: 49 Örnek 15'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 50 Örnek 15'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 16 

Fotoğraf No:51 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5637 

Nereden Geldiği: Burhan BAŞAK- Konya 

Tarihlendirme: 18. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 119 cm x 183 cm 

 Hav Yüksekliği: 7 mm 

Kalitesi: 25 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki örnek çift mihraplı seccadedir. Dıştan içe doğru 

vişne renk zeminli beyaz zikzak dolgulu şerit bulunmaktadır. Sarı 

renkli dar kuşak ta halıyı çevrelemekte içinde stilize çiçekler ve 

kıvrım dallarla doludur. Mavi zeminli geniş kuşak içinde stilize çiçek 

ve yaprak dolguludur. Dört sıra halinde (çatıkkaş) motif dolgulu 

şeritler bir sıra kırmızı, bir sıra beyaz zeminli olarak tekrar etmektedir. 

Mihrap basamaklı olup, yukarı doğru sivrilerek en tepede stilize çiçek 

motifiyle sonlanmıştır. Mihrap basamakları iç tarafta çengel motifiyle 

devam etmiştir. Mihrap köşe boşlukları stilize çiçek dolguludur. 

Renkler kırmızı, sarı, mavi, beyaz olup zemini yeşil renklidir. Mihrap 
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zemini bordo renklidir. Stilize gül, lale ve yaprak dolguludur. Uç 

taraflarda yıldız motifleri karşılıklı yerleştirilmiştir.  

Dokumada kullanılan renkler beyaz, sarı, bordo, mavi, siyah, yeşil 

renklidir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. 

Kısa kenarları gri renkli kumaşa dikilmiştir. Yıpranmalar vardır. 

   

Fotoğraf No: 52 Örnek 16'ya ait detay 

görünüm 
Fotoğraf No: 53 Örnek 16'ya ait detay 
görünüm 
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Örnek No: 17 

Fotoğraf No:54 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5838 

Nereden Geldiği: Mehmet YILDIZ- Ankara 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 162 cm x 104 cm 

 Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi:24 x 30 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki dokuma seccade türündedir. Yöredeki adı 

"Turunç Göbekli Seccade"dir. Seccadede üç şerit, üç kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru mavi zeminli beyaz, kırmızı 

suyolu motifli şerit seccadeyi çevrelemektedir. Beyaz zeminli kuşak 

stilize çiçek ve kıvrımlı dal dolgulu olup, çiçeklerde aynı renk yan 

yana iki kez tekrarlanmıştır. Sarı renkte yapraklar dallara 

yerleştirilmiştir. Kırmızı zemin renginde ince şerit halıyı 

çevrelemektedir. Şerit üzerinde noktalı ve 'x, şeklinde dolgular yer 

almaktadır. Diğer geniş kuşak yeşil zemin renginde olup yıldız ve 

stilize çiçeklerle zenginleştirilmiştir. Motiflerin tümünde kontür (tilif) 



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 81 

 

mavi renklidir. Kırmızı zeminli dar şerit geniş kuşaktan sonra 

tekrarlanmıştır. Beyaz zeminli kuşakta kıvrımlı dal motifleri yer 

almaktadır. Geniş kuşağın kenarlarında yer alan kırmızı zemin 

renginde olan şerit burada tekrar kullanılmıştır. Kuşakla arasında sınır 

çizgisi yoktur. 

İki yönlü mihrabı sarı renkli zikzak şerit yukarıya doğru sivrilerek 

oluşturmuştur. Mihrap bitiminde ikişer adet açık sarı renkli üçgen 

bulunmaktadır. Mihrap köşe boşluklarında içinde halının bütün 

renklerinin kullanıldığı stilize çiçek motifleri sıralanır. Köşelerdeki 

zemin rengi siyahtır. Alınlık (sandık) bölümü dikdörtgen şeklinde 

karşılıklı iki adettir.  Dikdörtgen alınlık (sandık) bölümü, kırmızı 

renkli şeritle çevrelenmiştir. Alınlık (sandık) zemini kırmızı 

olduğundan şeritle iç içe görünümdedir. Dikdörtgen alınlık (sandık) 

kısmın içerisinde çizgili motifler (ejder), aralarda ise ikişer adet stilize 

(arapeli) motif yer almaktadır. Motiflerde kullanılan renkler sarı, 

kahverengi, mavi, pembedir.  

Zemin yörede turunç göbek olarak bilinen madalyon (top) la 

zenginleştirilmiştir. Madalyonun (top) içi mavi renklidir. Dörtgen 

forma sahip göbek (top) stilize (elma) motifle tanzim edilmiştir. 

Madalyonun bitiminde mihraba yakın kısımda iki adet stilize çiçek 

motifi yer almaktadır. 

Dokumada mavi, beyaz, sarı, pembe, kırmızı, siyah, kahverengi 

renkleri kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 
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kullanılmıştır. Kenarlar kısa saçaklı olup, oldukça dökülmüş ve 

eksiktir. 

 

     

           

Fotoğraf No: 55 Örnek 17'ye ait 

detay görünüm 

Fotoğraf No: 56 Örnek 17'ye ait 

detay görünüm 
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ÖrnekNo:18 

Fotoğraf No: 57 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2115 

Nereden Geldiği: Kemal KÖYLÜOĞLU-Konya(Satın Alma) 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü 

Boyutları 

 En x Boy:102 cm x 162 cm 

 Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 29 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek seccade halısıdır. Yörede "Toplu 

(Göbekli) Seccade" olarak adlandırılır. Çift mihraplı ve madalyonlu 

(top) kompozisyona sahiptir. Dıştan içe doğru üç şerit, iki dar kuşak, 

bir geniş kuşak ve zemin kompozisyonu bulunmaktadır. Beyaz 

zeminli kıvrım dallar ve çiçeklerle süslü iki dar kuşak arasında geniş 

kuşak vardır. Kahverengi zeminli geniş kuşakta Ladik gülü motifi 

bulunmaktadır. Kuşak aralarındaki şeritler kırmızı zemin renginde 

olup siyah ve sarı kesik çizgilerle süslenmiştir.  
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Zeminin alınlık (sandık) ve tabanlık bölümleri dikdörtgen formlu 

çiçek ve çizgilidal dolguludur. Halının bu bölümlerinde dörder adet 

stilize gülmotifi (elma) sarı ve kırmızı renkte kullanılmış ortasındaki 

üçgen bölümde ise siyah renkte göz motifine yer verişmiştir. Alınlık 

(sandık) ve tabanlık bölümleri sarı renkli ince şeritler çevrelemiştir. 

Şerit içerisine turuncu renkte suyolu motifi yerleştirilmiştir. 

Zemindeki çift taraflı mihrap basamaklarla üst tarafa doğru sivrilerek 

üçgen bir şekil almış (kelebek) küçük motifle son bulmuştur. 

Kullanılan renkler sarı, kırmızı, beyaz, kahverengidir. Mihrabın 

köşeleri eflatun renktedir. Zemininde kırmızı renkli sarı ve siyah 

benekli stilize çiçek motifleri sıralanmıştır. 

Orta göbek kırmızı zemin renginde olup madalyon (top) şeması yer 

almaktadır. Madalyonun içinde stilize çiçekler ortada geometrik 

formla birbirine bağlıdır. 

Dokumada kırmızı, beyaz, sarı, siyah, kahverengi, mor renkli yün 

iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Bir kısa kenarı kesik diğer kısa kenar kısa saçaklı ve 

yıpranmıştır. Bütün yüzeyde yıpranmalar renklerde solmalar vardır. 
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Fotoğraf No: 58 Örnek 18'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 59 Örnek 18'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No:19 

Fotoğraf No: 60 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 3395 

Nereden Geldiği: Safa ODABAŞI-Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 102 cm x 154 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 24 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek seccade halısıdır. Dıştan içe doğru iki 

kenarında kırmızı zemin içinde ev motifleri, evlerin içinde ise çengel 

motiflerinin sıralandığı kuşak yer almaktadır. Bu bölümde kullanılan 

renkler sarı, pembe, mavi, krem rengi, yeşildir. Boyuna altı sütuna 

ayrılan halı, yüzeyinde Ladik gülü motifinin aynı sırada tekrarladığı 

motiflerle doldurulmuştur. Zemin renkleri kırmızı, yeşil, mavi, krem 

rengidir. Kuşaklar ince şeritlerle birbirinden ayrılmıştır. 
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Dokumada kullanılan renkler kırmızı, yeşil, mavi, krem rengi, sarı, 

pembedir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. 

Halı yüzeyi ve kısa kenarları yıpranmış durumdadır. 

 

Fotoğraf No: 61 Örnek 19'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 62 Örnek 19'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 20 

Fotoğraf No: 63 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası:4602 

Nereden Geldiği: Aslanlıkışla Cami- Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 113 cm x 175 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki dokuma seccade örneğidir. Seccadede iki kuşak 

ve zemin kompozisyonu bulunmaktadır. Dıştan içe doğru doğal beyaz 

renk zemin üzerinde kıvrım dal ve çiçek dolgulu, kırmızı rengin 

hakim olduğu kuşak (karıboşatan) yer almaktadır. Burada kullanılan 

renkler kırmızı, mavi, yeşil, siyahtır. Geniş kuşak orta zeminle aynı 

şekil ve renktedir. Ortada beyaz zemin üzerine raport olarak 

yerleştirilen beneklerden oluşmaktadır. Dıştaki kuşak kompozisyonu 

zemindeki gibi tekrar kullanılmıştır. 
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Dokumada beyaz, siyah, kırmızı, mavi, yeşil renkleri kullanılmıştır. 

Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. İki kenar 

saçaklı ve sağlam haldedir. 

   

Fotoğraf No: 64 Örnek 20'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No :65 Örnek 20'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 21 

Fotoğraf No: 66 

Eserin Adı: Sedir Halısı 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2726 

Nereden Geldiği: Ekrem İLHAN- Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 105 cm x 375 cm 

 Hav Yüksekliği: 4 mm 

Kalitesi:26 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Uzun dikdörtgen formdaki örnek sedir halısı olarak dokunmuştur. 

Halıda iki kısa kenarda bir kuşak, dörtkenarında bir kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Tek mihraplı ve kandilli kompozisyona sahiptir. 

Dıştan içe doğru kısa kenarlar stilize ev motifi dolguludur. Zemin 

rengi bej' dir. Uzun kenarları kenar örgüsünden sonra şerit halinde 

kenar suludur. Siyah renkli bir çizgiyle kuşaktan ayrılmıştır. Kırmızı 

zeminli geniş bir kuşak halıyı çevrelemektedir. Kuşak içinde stilize 

çiçek ve geometrik bezemeli motifler mevcuttur. Siyah bir çizgi (tilif) 

ile zeminden ayrılmaktadır. 
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Bütün zemini kırmızı olan halının ortası iki ucu dişli üçgen şeklinde 

olan dikdörtgen çerçevenin içindeki üç stilize kandil motifi ile 

bezenmiştir. Bu çerçeve ile kenar kuşaklarının arası küçük gül 

bezekleri ile doldurulmuştur. Dikdörtgen formdaki bu alan sivrilerek 

mihrabı oluşturmuştur. Mihrap geometrik bir şekille birleştirilmiştir. 

Zemindeki kandil motifleri S şeklinde zincirle aşağıya sarkıtılmıştır. 

Çerçevenin köşe boşluklarında ise simetrik, stilize üçlü kandil 

motifleri yer alır. 

Dokumada kırmızı, sarı, bej, siyah, kahverengi renkleri kullanılmıştır. 

Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar kullanılmıştır. Kenar 

örgüleri sökülmüş, ortası enine yıpranmış ve yırtılmıştır. 

  

Fotoğraf No: 67 Örnek 21'e ait 

detay görünüm 

Fotoğraf No: 68 Örnek 21'e ait 

detay görünüm 
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Örnek No: 22 

Fotoğraf No: 69 

Eserin Adı: Sedir Halısı 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2312 

Nereden Geldiği: Rafet ORAL- Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı 

Düğüm Tekniği: Gördes  

Boyutları 
 En x Boy: 99 cm x 395 cm 

 Hav Yüksekliği:7 mm 

Kalitesi: 28 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Uzun dikdörtgen forma sahip örnek çift mihraplı ve manzaralı sedir 

halısıdır. Yöredeki adı "Sedir Halısı"dır. Halıda üç şerit, iki kuşak ve 

zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru iki kenarda kırmızı 

zemin üzerinde sıralı üçgen çerçeveler yer alır. İçlerinde stilize çiçek 

motifleri, göz motifi ve geometrik form içerisinde hayat ağacı motifi 

yer almaktadır. Halının dört kenarında sırasıyla en dışta kırmızı ince 

bir şerit, beyaz zeminli kuşağın kısa kenarlarında stilize karanfil 

motifi ve yaprak dolgusu, kuşağın uzun kenarlarında stilize lale motifi 

ve kırmızı dolgulu sarmaşık dalı (çatıkkaş) tekrarlanarak yer almıştır. 
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Kuşaktan sonra gelen yeşil ve vişneçürüğü ince şerit arada siyah bir 

çizgiyle (tilif) birbirine bağlı haldedir. Belirli aralıklarla stilize 

çiçekler karşılıklı yerleştirilmiştir. Mor zeminli dar kuşakta stilize 

karanfil ve yaprak motifleri kuşağı oluşturmuştur. Sarı ince şerit, 

motifsiz olarak yerleştirilmiştir. Kırmızı ince bir şerit yerleştirilerek 

sivrilmiş, sivrilen kısımda eğik halde stilize karanfil motifiyle 

zenginleştirilmiştir. Sarı ve kırmızı renklerdeki şeritler incelip 

kalınlaşarak yukarı kısımlarda mihrap köşelerini oluşturmuştur. Son 

kuşağın zemini mavi renklidir, siyah geometrik dallar arasından stilize 

kırmızı lale motifleri bir ters bir düz yerleştirilerek oluşturulmuştur. 

Buradaki kuşakta sivrilmiş, sivri kısımlarda motifler kaldırılmıştır. En 

tepesinde göz motifiyle son bulmuştur. 

Zemin vişneçürüğü renginde olup üzerinde üst üste dokuz sıra halinde 

stilize bahçe kompozisyonu yer almaktadır. Halının orta bölümünde 

kullanılan motifler; stilize ev, ince sütunlarla desteklenmiş içleri 

hayat ağacı motifle dolu olan ağaçlar ve üçgen geometrik şekiller, 

evlerin içlerini oluşturan çengel motifleri, evlerin çatısından çıkan ve 

halı zemininde serbest halde bulunan stilize beyaz çiçekler, yönü aşağı 

bakan kuşaktan sarkan halde stilize karanfil motifleri, rozet şekilli 

çiçekler halıyı zenginleştirerek bir kompozisyon oluşturmuştur. 

Dokumada vişneçürüğü, sarı, beyaz, yeşil, mor, mavi, kahverengi, 

kırmızı renkli yün ipler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve 

bitkisel boyalar kullanılmıştır. Üzerinde yer yer delikler, yamalar, 

yırtıklar vardır. Kenarlar saçaklı olup bir kenarının bir kısmı dikilidir. 
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Fotoğraf No:70 Örnek 22'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No:71 Örnek 22'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 23 

Fotoğraf No: 72 

Eserin Adı: Sedir Halısı 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 1813 

Nereden Geldiği: Ankara Etnografya Müzesi'nden nakil yoluyla 

gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20.yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 
 En x Boy: 102 cm x 397 cm 

 Hav Yüksekliği: 4 mm 

Kalitesi: 28 x 31 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Uzun dikdörtgen forma sahip örnek boyuna kuşaklı sedir halısıdır. 

Halı üzerinde iki kısa kenarda birer şerit, dörtkenarında bir kuşak ve 

zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru ikikısa kenarında 

kırmızı zemin üzerinde farklı renkli geometrik formlar içinde stilize 

hayat ağacı motifleri, zemininde ise farklı renklerde sekiz kollu yıldız 

dolgulu ev motiflerinin olduğu kuşaklar yer almaktadır. Halıyı 

dörtkenarından kuşatan beyaz zeminli dar kuşakta farklı renkli grift 

çiçek motifleri, yarım halde göz motifi ve hayat ağacı motifleri 

tekrarlanmaktadır. Zemin dikey sekiz bölüm halinde olup her bölüm 
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zemini farklı renktedir. Zemin, üzerinde çengelli sarmaşık motifleri ve 

aralarına yerleştirilen göz motifleri bulunmaktadır. Bu bölümler 

birbirlerinden sarı renkli ince şeritlerle ayrılmıştır. 

Dokumada kırmızı, sarı, mavi, beyaz, bordo, pembe, mor, siyah renkli 

yün iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel 

boyalar kullanılmıştır. Kenarlardaki kilim dokumaları yıpranmıştır. 

Bütün yüzeyde yer yer erimeler, havlarda dökülmeler, renklerde ise 

solmalar vardır. 

 

Fotoğraf No: 73 Örnek 23'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 74 Örnek 23'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 24 

Fotoğraf No: 75 

Eserin Adı: Sedir Halısı 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2167 

Nereden Geldiği: Kemal KÖYLÜOĞLU- Konya (Satın Alma) 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 104 cm x 405 cm 

 Hav Yüksekliği: 4 mm 

Kalitesi: 28 x 35 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Uzun dikdörtgen forma sahip örnek yörede "Sedir Halısı" olarak 

adlandırılır. Halı üzerinde bir şerit, bir kuşak ve zemin kompozisyonu 

vardır. Halı dıştan içe doğru kırmızı dar şeritle çevrelenmektedir. 

Dörtkenarında dolanan sarı renkli zeminde ve ortada yer alan on bir 

adet bordo (vişneçürüğü), mavi, yeşil, beyaz zeminli şeritler üzerinde 

köşeli kıvrım dallı stilize salkım ve çiçek motifleri tekrarlanmıştır. 

Kuşak ve zemini ayıran ince siyah bir (tilif) çizgidir. Sarı renkli 

kuşakta bulunan sarmaşık dalları geometrik ve kırmızı renkte olup 

salkım ve çiçeklerdaldan bağımsız halde, damalı, kırmızı ve mavi 

renktedir.  
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Dokumada vişneçürüğü, mavi, yeşil, beyaz, sarı, siyah renkli iplikler 

tercih edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Yüzeyde ezilmeler, delikler, uzun kenarlarında eksik, 

renklerde solmalar vardır. 

 

Fotoğraf No: 76 Örnek 24'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 77 Örnek 24'e ait detay 

görünüm 

                              

      



106 | DR. ZEHRA PALA YAVUZYİĞİT 

 

 

Örnek No:25 

Fotoğraf No:78 

Eserin Adı: Sedir Halısı 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 3271 

Nereden Geldiği: Firuzan IŞIK- Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy: 106 cm x 435 cm 

 Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Uzun dikdörtgen forma sahip örnek sedir halısıdır. Yöredeki adı 

"Sedir Halısı"dır. Halıda iki kenarda bir kuşak, dörtkenarında bir 

kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru iki kısa 

kenarda kırmızı zeminli içlerinde stilize çiçek, içleri hayat ağacı 

motifi bulunan ev motifleri ile dolgulu kuşaklar yer almaktadır. Halıyı 

dört taraftan saran simetrik (çatıkkaş) motifle bezenmiş sarı zeminli 

ince kuşak çevrelenmiştir. Vişne renk zeminli çiçek bezeme dolgulu 

geniş kuşak yer almaktadır. Orta zemin boyuna uzanan dokuz sıra 

çubuk halinde bitkisel bezeme dolgulu yollardan oluşmaktadır. 

Ortadaki beyaz zeminli çubuklu yol dar ve (gelinağlatan) motif 
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bezemelidir. Yollar arasında çizgiler yer almaktadır.Yol zeminleri 

siyah, kırmızı, mor, beyaz, açık mavi, kırmızı sarı ve tekrar siyah 

renklidir. 

Dokumada siyah, kırmızı, mor, beyaz, mavi, kırmızı, sarı renkler 

tercih edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Halının siyah renkli havları fazla dökülmüştür. 

Kenarları saçaklı ve kilim dokunuşludur. Halı üzerinde yırtık ve 

delikler meydana gelmiştir. 

 

Fotoğraf No: 79 Örnek 25'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 80 Örnek 25'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 26 

Fotoğraf No: 81 

Eserin Adı: Yolluk 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter numarası:5231 

Nereden Geldiği: Hatice İNCELER- Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy:102 cm x 405 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 34 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki dokuma yolluk halısıdır. Dıştan içe doğru beyaz 

zeminli dar bir kuşak vardır. Kuşak içinde stilize çiçek ve geometrik 

dallar sıralanmıştır. Kuşakta S, çengel motifine bağlanmış stilize 

çiçek motifleri sıralanmaktadır. Halıda bir kuşak bulunmaktadır. 

Buradaki kuşağın zeminle arasında başka bir şerit yoktur. Kırmızı 

renkli orta zemin on iki sıra kırık çizgilerden oluşan şekillerle 

doldurulmuştur.  Şeritlerin tümünde kontür (tilif) mor renkle 

oluşturulmuştur. Kıvrım dallar köşelerinde çengel motifine benzer 

motiflerle tanzim edilmiştir. Dallar üzerinde nokta bezekli dolgular 
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bulunmaktadır. Zeminde göz motifi dağınık halde yerleştirilmiştir. Bu 

şeritler sırasıyla sarı, mavi, açık kahve, koyu kahve renklidir. 

Dokumada beyaz, mor, yeşil, kırmızı, kahverengi ve tonları ile siyah 

renkli yün iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel 

boyalar kullanılmıştır. Halının saçaklarında dökülmeler vardır. 

 

Fotoğraf No: 82 Örnek 26'ya ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 83 Örnek 26'ya ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 27 

Fotoğraf No: 84 

Eserin Adı: Yolluk 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter numarası: 5264 

Nereden Geldiği: Satın Alma Yoluyla Gelmiştir. 

Tarihlendirme: 18. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy:103 cm x 415 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi:26 x 35 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek yolluk halısıdır. Yöredeki adı "Yolluk 

Halısı"dır. Halı boyuna yollu ve çubukludur. Çubuklar vişne renk 

zeminli mükerrer geometrik şekillerin aynı yönde serbest 

yerleştirilmesiyle oluşmuştur. On bir adet yol olup, yollar beyaz, koyu 

kavuniçi, yeşil, mor renklidir. Çubuklarda kullanılan motifler kıvrım 

dallı, stilize badem şeklinde çiçek, çengel motiflerinin bir sağ bir sol 

yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Zemin kırmızı, mavi, sarı, beyaz 

renklidir. 
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Dokumada kırmızı, beyaz, siyah, yeşil, mor, turuncu, sarı renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kısa kenarları saçaklı olup, kilim kısımları bozulmuş, 

saçaklarda eksikler vardır. 

 

Fotoğraf No: 85 Örnek 27'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 86 Örnek 27'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 28 

Fotoğraf No: 87 

Eserin Adı: Yolluk 

Bulunduğu Yer: Konya Etnografya Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 4155 

Nereden Geldiği: Kemal YÜKSEL- Konya 

Tarihlendirme: 19. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy:298 cm x 120 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 28 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Uzun dikdörtgen forma sahip örnek yolluk halısıdır. Yöredeki adı 

"Yolluk Halısı"dır. Halıda üç kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. 

Halı dıştan içe kırmızı zeminli stilize bitkisel dolgulu kuşakla 

çevrelenmiştir. Ortada geniş orta kuşak, mavi zemin renginde içi 

stilize çiçek dolguludur. Hatai motiflerinin bir düz bir ters 

yerleştirildiği geniş kuşakta aralardan stilize karanfil motifleri farklı 

renklerde tekrarlamaktadır. Sarı zeminli iç kuşak stilize bitkisel ve dal 

motifi dolguludur. İki kısa kenarda dal kullanılmamış sadece motifle 

bezenmiştir. Açık kahverengi renkli zemin içerisinde gemi veya eve 

benzeyen motifler yer almaktadır. Ev şekli yanlarda bağımsız halde, 
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bir kenarından siyah renkli bir baca benzeri şekil uzatılmış bacanın 

tepe noktası ise lale motifini andıran bir şekille son bulmuştur. 

Zeminde kuşak bitiminde dağınık halde stilize karanfil motifleri 

sıralanmıştır. Üçgen şekillerle zemin kompozisyonu oluşturulmuştur. 

Büyüklü küçüklü evlerin içleri üçer parça dikdörtgene ayrılmıştır. 

Ortadaki iki evin tepe noktasında mavi renkli yıldız motifi yer almıştır. 

Gemiye benzer motiflerin alt kısımları farklı renklerde şeritlerle 

desteklenmiştir. 

Dokumada kahverengi, sarı, kırmızı, siyah, mavi, beyaz, yeşil 

motifleri kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlarında yer yer yıpranmış ve eksik kısımlar 

vardır. Zeminde havlarda dökülmeler vardır. 

 

Fotoğraf No: 88 Örnek 28'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 89 Örnek 28'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 29 

Fotoğraf No: 90 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 824 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

 En x Boy:115 cm  x 162 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 26 x 33 

Malzemesi 

 Atkı: Yün 

 Çözgü: Yün 

 Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip dokuma seccade halısıdır. Seccadede beş 

şerit, bir kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Yöredeki adı "Kandilli 

Seccade"dir. Dıştan içe doğru dörtkenarında kırmızı zeminli beyaz 

zikzak dolgulu şerit yer almaktadır. Siyah bir çizgiyle (tilif) ile geniş 

kuşaktan ayrılmıştır. Mavi zeminde geniş kuşakta çizgili (ejder)motif 

ve aralarda stilize (arapeli) motifler sıralanmıştır. Sarı sarmaşık 

şeklinde etrafı farklı renklerde oluşturulan (ejder) iç kısım siyah renkli 

geometrik motiflerle süslenmiştir. Buradaki geniş kuşakta aralarda 

vişneçürüğü renkte stilize (arapeli) motif ile kompozisyon 

tamamlanmıştır. Vişneçürüğü zeminli şerit stilize nokta (kelebek) 
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dolguludur. Beyaz zeminli sarmaşık dallı şerit (çatıkkaş) şemasına 

sahiptir. Bu iki şerit iç içe iki kere tekrar edilerek halıyı 

çevrelemektedir. Bu şeritlerin tekrarından sonra kahverengi zeminli 

üzeri renkli dörtgen motif dolgulu şerit bulunmaktadır. Sarı renkli 

çizgiyle zeminden ayrılmaktadır.  

Alınlık (sandık) mor renk, tabanlık ise mavi renk zeminlidir. Bu 

bölümler stilize karanfil motifiyle süslüdür. 

Mihrap köşe boşlukları stilize geniş karanfil motifi dolguludur. 

Karanfillerin ortasında gül (elma) motifi yer alır. Mihrap üç 

kenarından yeşil, vişneçürüğü renklerde zikzak şeritlidir. Yukarı doğru 

basamak halinde sivrilerek üçgen bir şekil almış, gül (elma) motifiyle 

taçlanmıştır. Mihrap basamaklarının iç kısımları ve kenarları çengel 

motifiyle doludur. Zemin vişneçürüğü renktedir. Zemin içinde 

kullanılan motifler stilize lale, yaprak, yıldız motifleridir. 

Dokumada vişneçürüğü, yeşil, sarı, mavi, lacivert, mor, beyaz, siyah, 

gri renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel 

boyalar kullanılmıştır. Kenarlar saçaksızdır. Yüzeyde yıpranmalar, 

havlarda dökülmeler vardır. 
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Fotoğraf No: 91 Örnek 29'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 92 Örnek 29'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 30 

Fotoğraf No: 93 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 826 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 128 cm x 184 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 28 x 33 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip dokuma seccade örneğidir. Yöredeki adı 

"Mihraplı Seccade"dir. Seccadede dokuz şerit, iki kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru dörtkenarında kırmızı zeminli 

siyah kıvrım dal ve çiçek dolgulu şerit yer almaktadır. İçte mavi 

zeminli ince bir şeritten sonra kalın bir kuşakla halı çevrelenmiştir. 

Kuşağın zemininde sarı renk tercih edilmiş ve üzerinde renkli motifler 

(çiçek tomurcuğu) bulunmaktadır. Kuşaktan sonra mavi şerit tekrar 

edilmiş, ardından halı siyah renkli dar bir kuşakla bezenmiştir. Altı 

adet aynı kalınlıkta ince şeritler birbirini takip etmektedir. Şeritler 

üzerinde zikzak motifi tekrar etmiştir.  
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Zeminde alınlık bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde etrafını 

çengellerin süslediği üçgen şekiller birbirine ince şeritlerle 

bağlanarak bezenmiş, orta kısma etrafı lale motifleriyle süslü 

geometrik bir motif yerleştirilmiştir. 

Zemin mihraplı olup üç kenarından şeritlerle çevrili bölüm yukarıya 

doğru sivrilerek basamak halinde mihrabı oluşturmaktadır. Mihrabın 

iç zemini yeşil renkli ve stilize karanfil motifleriyle süslenmiştir. 

Mihrap köşe boşluklarında çiçek (çiçek tomurcuğu) karşılıklı olarak 

dört adet yerleştirilmiştir.  

Dokumada kırmızı, beyaz, kahverengi, sarı, yeşil, mavi renkli iplikler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları saçaklı olup saçaklar dökülmüştür. Halı 

kenarlarında eksikler vardır. 

   

Fotoğraf No: 94 Örnek 30'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 95 Örnek 30'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 31 

Fotoğraf No: 96 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 828 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 109 cmx 160 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 27 x 33 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek mihraplı ve kandilli seccadedir. 

Yöredeki adı "Kandilli Seccade"dir. Halının bir kuşağı ve zemin 

kompozisyonu bulunmaktadır. Dıştan içe doğru kırmızı zeminli beyaz 

zikzak motifli şerit halıyı çevrelemektedir. Mavi zeminli stilize lale ve 

çiçek dolgulu şerit yer almaktadır. Üç sıra halinde şerit kuşaktan sonra 

sıralanmıştır. Zemin renkleri siyah ve beyazdır. Şeritler aynı 

kalınlıklarda olup, içinde aralıklı olarak sıralanmış dallı ve yapraklı 

küçük çiçek motif dolguları bulunmaktadır. Mihrap bölümünün iki 

kenarında zikzaklı sütunlar yer almaktadır. Sütunların renkleri yeşil 

ve siyahtır. Sütunlar üzerinde dörder adet şerit halinde sıralanmış 



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 127 

 

aralarına ise pembe renkte bir hayvan figürü yerleştirilmiştir. Kuşağa 

yakın kısmına ise yıldız motifleri serbest halde yerleştirilmiştir. 

Mihrabı oluşturan iki büyük stilize yaprak motifleridir. Yaprakların 

birleşim yerinde stilize bir motif yer almış ve motifin ucundan, kandil 

sarkıtılmıştır. Kandil üzerinde beş adet gözmotifi zincir oluşturmuş ve 

üçgen şekillerle tamamlanmıştır. Mihrap köşe boşlukları dal, iri 

yaprak, yıldız motifleriyle zenginleştirilmiştir.   Tabanlık kısımda 

stilize ev ve üç adet stilize karanfil motifleri yer almaktadır. Alınlık 

(sandık) bölümü ince bir dikdörtgen olup, içinde geometrik şekiller 

bulunmaktadır. 

Zemin vişneçürüğü renktedir. Mihrap ortasında kandil motifleri ve 

stilize geniş yapraklı bitkisel madalyon (top) vardır. Madalyonun alt 

kısmında kandil tekrar edilmiştir. Göbeğin üst tarafında saksıda 

çiçekler yer almaktadır. 

Dokumada vişneçürüğü, kırmızı, yeşil, siyah, pembe, beyaz, sarı, 

kahverengi renkleri kullanılmıştır. Renklendirmede ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları yeşil renkli keten kumaşlarla 

sağlamlaştırılmıştır. Saçaklarda eksikler vardır. 
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Fotoğraf No: 97 Örnek 31'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 98 Örnek 31'e ait 

detay görünüm 
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Örnek No: 32 

Fotoğraf No: 99 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 



130 | DR. ZEHRA PALA YAVUZYİĞİT 

 

Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 830 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy:128 cm x 184 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 24 x 32 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip dokuma tek mihraplı seccade halısıdır. 

Yöredeki adı "Mihraplı Seccade"dir. Seccadede dokuz şerit, üç kuşak 

ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru içi motifsiz beyaz ve 

kırmızı zeminli iki şerit halıyı çevrelemiştir. Yeşil zemin renginde dar 

kuşak üzerinde kıvrım dal ve çiçek (çatıkkaş) motifleri sıralanmıştır. 

Kırmızı, beyaz, bordo zeminli üç şerit yerleştirilmiştir. Geniş kuşak 

mavi zeminlidir. Kuşak üzerinde stilize lale motifleri sırt sırtadır. Lale 

motifleri arasında geometrik motifler yer almaktadır. Aynı 

kalınlıklarda üç şerit bordo ve beyaz renklerdedir. Sarı zemin renginde 



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 131 

 

şerit kıvrım dal ve çiçek(çatıkkaş) motif dolguludur. Şeritteki renkler 

mor, yeşildir. Bordo renkte şerit son şerittir. 

Mihrap köşe boşlukları iki adet çiçek (çiçek tomurcuğu) ve dörtgen 

şeklin etrafına yerleştirilmiş stilize çiçekli dolgularla bezelidir. 

Dörtgenin içerisinde yıldız motifi yer almaktadır. 

Mihrap üç kenardan düz çizgili haldeyken basamak şeklini almış 

sivrilerek mihrabı oluşturmuştur. Mihrap pıtrak motifiyle taçlanmıştır. 

Mihrap içte çengel motifleriyle süslenmiştir. Zemin bordo renklidir. 

Bu alana köşe boşluklarda kullanılan stilize çiçekli dörtgen formlu 

motif yerleştirilmiştir.  

Dokumada bordo, kırmızı, yeşil, sarı, siyah, beyaz, mor renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları kısa saçaklı olup saçakları dökülmüştür.   

   

Fotoğraf No: 100 Örnek 32'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 101 Örnek 32'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 33 

Fotoğraf No: 102 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2031 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 115 cm x 162 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 26 x 35 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek seccade halısıdır. Tek yönlü mihraplı 

ve kandilli kompozisyona sahiptir. Dıştan içe doğru sarı çift çizgi 

(tilif) geçmektedir. Seccadede iki şerit, bir kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Kuşak içinde stilize yaprak ve çiçek motifleri 

vardır. Kuşakta kullanılan renkler beyaz, kırmızı, yeşil, pembedir. Sarı 

renkte şeritler kuşağı çevrelemektedir. Kuşak bitiminde sarı renkli 

çizgili (tilif) halde üçgen dolgular bulunmaktadır. Burada kullanılan 

motif göz motifidir.  
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Mihrap köşe boşluklarında stilize motifler yer alır. Zemin siyah 

renklidir. Mihrap karşılıklı iki sütunun üstünden çıkan kıvrım dal ve 

çiçek motiflerinin üçgen şeklinde hilal motifiyle birleşmesiyle 

oluşmuştur. Sütun şeritler arasına gül (elma) motifinin tekrar 

edilmesiyle oluşmuştur. Mihrap tacı olan hilalin alt kısmında şeritli bir 

bölüm vardır. Bu alandan üç zincirli kandil sarkıtılmıştır. Kandil 

uçları üçgen formdadır. Üstteki iki üçgen motifin içlerinde çiçek ve 

yaprak motifleri bulunmaktadır. Uç bölümdeki üçgen içinde üç adet 

ev motifi şerit üzerinde, yer almış şeridin altında ise stilize lale 

motifiyle kandil zenginleştirilmiştir. Kandileyakın konumlandırılmış 

iki adet yıldız motifi vardır. İki yıldız ise tabanlık kısma yakın olup, 

toplamda dört adettir. Tabanlık bölüm sütunların devamı 

niteliğindedir. 

Dokumada sarı, kırmızı, siyah, pembe, yeşil, bordo, turuncu renkleri 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları saçaklı olup, saçakları dökülmüştür. 

        

Fotoğraf No: 103 Örnek 33'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 104 Örnek 33'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 34 

Fotoğraf No: 105 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2038 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 128 cm x 184 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 28 x 34 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü:Yün 

Desen İpi:Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek seccade halısıdır. Yöredeki adı 

"Mihraplı Seccade"dir. Seccadede beş şerit, dört kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru kırmızı ve beyaz renklerde 

ince bir şerit halıyı çevrelemiştir. Kırmızı zeminli dar kuşakta çengel 

motifleri dörtgen şeklindeki motiflerle kenetlenmiştir. İnce şerit tekrar 

edilmiştir. Mavi zeminli dar kuşak diğer dar kuşakla aynı motiflidir. 

Şeritler motifsiz ve kuşak aralarına yerleştirilmiştir. Kahverengi zemin 

renginde geniş kuşak üzerinde stilize (devetabanı) motif sıralanmıştır. 

Üçgen şekilli bir şerit farklı renklerde kullanılmıştır. Dar kuşaklardaki 

çengel motifli kompozisyon beyaz zemin rengi kullanılarak 
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tekrarlanmıştır. Çengeller göz motifiyle birbirine bağlıdır. Kırmızı, 

yeşil çizgili (tilif) alanlarla halı çevrelenmiştir. 

Mihrap köşe boşlukları yeşil renkli olup, kırmızı çizgili (tilif) alanlarla 

süslüdür. Mihrap zemini kırmızı renklidir. Mihrap basamak 

şeklindedir. Mihrap köşe boşluklarına yakın yerlerdeçengel motiflidir. 

Dokumada kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, turuncu, sarı renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlar saçaklı olup, saçaklarda eksikler vardır. 

    

Fotoğraf No: 106 Örnek 34''e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 107 Örnek 34''e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 35 

Fotoğraf No: 108 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2032 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy:121 cm x 183 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 24 x 30 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip dokuma seccade halısıdır. Tek yönlü mihraplı 

kompozisyona sahiptir. Dıştan içe doğru turuncu ve beyaz zemin 

renginde suyolu motifi halıyı çevrelemiştir. İç kısımda yine beyaz 

zeminli kuşaktaçiçek motifleri, düz dallar ve yapraklar ile köşelerde 

turuncu zeminli dörtgenler içinde dokuzar adet stilize çiçek motifi yer 

alır. Tabanlık bölümünde kısa kenarda kenara ve köşelere doğru stilize 

şekilde yapraklar uzanmıştır. Mihrap zemini ile kuşak arasında birer 

adet stilize hayat ağacı motifi vardır. Mihrap zemini mavi renkli olup 

ortasında bir saksıdan çıkan çiçek motifi ile doldurulmuştur. Mihrap 

üstü kademeli olarak küçük dörtgen motifleriyle sınırlandırılmıştır. 
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Kenarları kıvrımlı yay şeklinde pembe renkli kuşak ile çevrelenmiştir. 

Mihrap üstünde küçük dörtgen dolgular üzerinde ve kıvrım dallar yer 

almaktadır. 

Dokumada sarı, pembe, mavi, kahverengi, turuncu, yeşil renkli yün 

iplikler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları saçaklı olup saçaklar yıpranmıştır. Bütün 

renklerde solmalar ve yıpranmalar vardır. Saçaklarda eksikler 

görülmektedir. 

   

Fotoğraf No: 109 Örnek 35''e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 110 Örnek 35'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 36 

Fotoğraf No: 111 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2037 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 106 cm x 162 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 26 x 32 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Pamuk 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu örnek tek mihraplı seccadedir. Seccadede üç şerit, 

dört kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Halıyı dıştan içe doğru 

kırmızı zemin renkli stilize çiçek dolgulu (çatıkkaş) zikzak motifli 

şerit çevrelemiştir. Sarı zemin renginde stilize çiçek ve yapraklı köşeli 

kıvrım dal dolgulu kuşak yer almaktadır. İki tarafını aynı renklerde 

zikzak dolgulu şeritlerin çevrelediği dar kuşak üzerine kırmızı renkli 

stilize (arapeli) motif yerleştirilmiştir. Krem rengi zemine sahip diğer 

dar kuşak üzerinde dıştaki dar kuşak tekrar edilmiştir. İçte noktalı 

dolgulu ince bir şerit bulunmaktadır.  
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Zemin kırmızı renkte olup mihrap kenarlıkları zikzak motiflidir. 

Tabanlık ve alınlık (sandık) bölümler kırmızı renkte olup içlerinde 

çizgili (ejder) motifler tekrar edilmiştir. Motifin iç kısmında stilize 

(arapeli) motifler bulunmaktadır. Mihrap köşe boşlukları mavi zeminli 

olup sıralı stilize çiçek dolguludur.  

Dokumada kırmızı, mavi, sarı, yeşil, kahverengi, pembe renkleri 

tercih edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlar saçaklı olup saçaklarda dökülmeler vardır. 

Renklerde solmalar görülmektedir. 

   

Fotoğraf No: 112 Örnek 36'ya ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 113 Örnek 36'ya ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 37 

Fotoğraf No: 114 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2046 

Nereden Geldiği: Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 104 cm x 133 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 24 x 31 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu örnek tek mihraplı seccade halısıdır. Seccadede 

beş şerit iki kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru 

kırmızı siyah nokta dolgulu ince şerit halıyı çevrelemiştir. Kırmızı 

zeminli dar kuşak üzerinde kıvrım dal ve çiçek (çatıkkaş) motifleri 

sıralanmaktadır. Mavi zeminli geniş kuşak üzerinde çizgili (ejder) 

motif sarı renkte tekrar etmektedir. Ara boşluklara farklı renklerde 

stilize (arapeli) motif yerleştirilmiştir. Dört sıra halinde şeritlerle halı 

süslenmiştir. Şeritlerin 3 adetinde motif bulunmamaktadır. İçteki ince 

şeritte siyah kırmızı nokta dolgular yer almaktadır.  
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Orta kısımda tabanlık bölümünde dört adet stilize (kelebek) motif 

bulunmaktadır. Mihrap köşe boşlukları iki adet stilize motif (kelebek) 

ve gül (elma) motifleriyle zenginleştirilmiştir. Mihrap zemini 

vişneçürüğü renklidir. Üç tarafı ince çizgilerle (tilif) kuşatılmış 

mihrapta şeritler basamak halini alarak sivrilmiş ve mihrabı 

tamamlamıştır. Mihrabın dış bölümündeki basamaklar stilize karanfil 

motifleriyle süslenmiş, iç kısımları ise karanfil ve çengel motifleriyle 

bezenmiştir. Merkeze stilize vazoda çiçekler yerleştirilmiştir.  

Dokumada vişneçürüğü, yeşil, kırmızı, mor, mavi, siyah, sarı, beyaz 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlarda eksikler, saçaklarda dökülmeler, renklerde 

solmalar vardır. 

   

Fotoğraf No: 115 Örnek 37'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 116 Örnek 37'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 38 

Fotoğraf No: 117 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2187 

Nereden Geldiği: Nereden geldiği bilinmiyor. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 113 cm x 190 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 32 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Pamuk 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu dokuma tek mihraplı seccade halısıdır. Seccadede 

bir kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru açık yeşil 

renkli kuşak üzerinde vişneçürüğü renkli stilize servi motifleri 

bulunmaktadır. Koyu yeşil zemin üzerinde şerit şeklinde açık yeşil 

mihrap kuşağı ve üzerinde kenar kuşaktaki stilize servi motifleri yer 

almaktadır. Mihrabın alt bölümünde karşılıklı sütunlar 

bulunmaktadır. 

Mihrap ortasında bir büyük ve yanlarında iki küçük yeşil renkli stilize 

servi motifleri bulunmaktadır. Mihrabı çevreleyen yeşil kuşağın üst 
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kısmında simetrik karşılıklı stilize iki servi motifi daha vardır. 

Mihrabın üst birleşim yerinde stilize hatai motifi, çengel ve bitkisel 

kompozisyon yer almaktadır.  

Dokumada koyu yeşil, açık yeşil, beyaz, vişneçürüğü renkleri 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Havları dökülmüş, saçakları eksik dökülmüş, renklerde 

solmalar ve eksikler vardır. 

   

Fotoğraf No: 118 Örnek 38'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 119 Örnek 38'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 39 

Fotoğraf No: 120 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2037 

Nereden Geldiği: Kırşehir 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 106 cm x 162 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 34 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı seccade halısıdır. 

Seccadede üç şerit, dört kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan 

içe doğru halının dörtkenarında kırmızı zeminli stilize çiçekli zikzak 

motifli (çatıkkaş) dar şerit bulunmaktadır. Sarı zemin renkli kuşak 

şeritten sonra tekrar etmektedir. Kuşağı kıvrım dallar ve çiçekler 

süslemektedir. Kırmızı beyaz renkli zikzaklarla süslü dar kuşak ise 

stilize çiçek dolguludur. Dıştaki kuşak üzerinde görülen motiflerin 

tekrarlandığı iç bir kuşak krem rengi zeminlidir. Kuşak, nokta dolgulu 

dar şeritle süslenmiştir.  
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Tabanlık ve alınlık (sandık) bölümlerde kırmızı zeminli dikdörtgen 

çerçeveler içinde çizgili motifler (ejder figürü) ve stilize (arapeli) 

motifler görülmektedir.  

Zemin kırmızı renkli olup mihrap kenarları zikzak dolguludur. Mihrap 

köşe boşlukları mavi zeminli olup sıralı stilize çiçek dolguludur. 

Dokumada krem rengi, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, pembe, kahverengi 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlar saçaklı olup yıpranmıştır. Bütün yüzeyde 

erimeler renklerde solmalar vardır.  

   

Fotoğraf No: 121 Örnek 39'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No:122 Örnek 39'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 40 

Fotoğraf No: 123 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2203 

Nereden Geldiği: Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 100 cm x 158 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 24 x 33 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı seccade halısıdır. 

Seccadede bir kuşak, iki şerit ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan 

içe doğru halının dörtkenarında kırmızı beyaz renkli dar şeritler 

bulunmakta şeritlerin sınırlarından ise siyah renkli ince kontür (tilif) 

geçmektedir. Dar kuşağın zemini kırmızı renktedir. Kuşak üzerinde 

suyolu, zikzak dolgular (çatıkkaş) kullanılmış ve yeşil renk tercih 

edilmiştir. Kuşak bitiminde ince şerit tekrar edilmiştir.  
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Yeşil renkli mihrap çerçevesi üçgen halde olup, içinde dört adet, 

mihrap köşe boşluklarında iki adet olmak üzere gül, karanfil ve stilize 

çiçek motifleri bulunmaktadır.   

Dokumada kırmızı, yeşil, pembe, beyaz, mavi, sarı, kahverengi renler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlardaki saçaklar dökülmüştür. 

  

Fotoğraf No: 124 Örnek 40'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 125 Örnek 40'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 41 

Fotoğraf No: 126 

Eserin Adı: Seccade   

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5794 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 104 cmx 182 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 30 

Malzemesi  

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki örnek tek mihraplı seccade halısıdır. Seccadede 

bir kuşak, bir şerit ve zemin kompozisyonu vardır. Yöredeki adı 

"Mihraplı Seccade"dir. Dıştan içe doğru dörtkenarında bordo zeminli 

motifsiz şerit yer almaktadır. Kuşak üzerinde stilize ve geometrik 

bezemeler yer almaktadır. Dikdörtgene benzer alanlar içinde stilize 

çiçek, kıvrım dal ve sütun motifleri vardır. Sarı renkli geometrik 

formlarla dikdörtgenler birbirine bağlanmıştır. 

Mihrabı belirleyen düz bir şerit dolanmaktadır. Şerit içinde pembe ve 

siyah renklerde iki iplik birbirine dolanmış ortada dörtgen hale 
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bürünmüştür. Mihrap yukarı doğru kıvrımlı bir halde sivrilmiştir. 

Mihrap bitimi hatai motifiyle sona ermiştir.  

Tabanlık bölümde üç çiçekli dal motifleri tek yöne doğru 

yerleştirilmiştir. Zeminde altı adet, köşelerde iki tane stilize bitkisel 

kompozisyonlar vardır.  Halının tam ortasına ise geometrik şekilli 

çiçekli tek yönlü bir motif yerleştirilmiştir. 

Dokumada bordo, yeşil, mavi, pembe, siyah, sarı, kahverengi ve beyaz 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları saçaklıdır. Saçaklarda eksikler vardır. 

  

Fotoğraf No: 127 Örnek 41'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No:128 Örnek 41'e ait detay 

görünüm 

                  

   

      

 

 



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 159 

 

 

Örnek No: 42 

Fotoğraf No: 129 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5796 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 99,5 cm x 156 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 24 x 32 

Malzemesi  

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı seccade halısıdır. Yöredeki 

adı "Kandilli Seccade"dir. Seccadede üç şerit, iki kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru dörtkenarında kıvrım dallı 

kuşak yer almaktadır. Kuşak zemini kahverengi renkte, dallar ve 

yapraklar ise yeşil renklidir. Siyah renk bir kontürle (tilif) kuşaklar 

birbirinden ayrılmaktadır. Mavi zemin renginde geniş kuşak üzerinde 

üç yapraklı stilize çiçekli motifler kullanılmıştır. 

Mihrap bölümünü belirleyen bir şerit çepeçevre dolanmaktadır. 

Kahverengi ve yeşil renklerde ince çizgili mihrap şeridin krem rengi 

noktalı dolgular çevrelemiştir. Mihrap bitimi hatai motifi ve 
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geometrik süslemeli motifle son bulmuştur. Mihrap ortasından 

ayaklığa kadar yaklaşan uzunca bir kandil sarkıtılmıştır. Kandil üç 

kademeli olup üçer adet çiçek, yaprak ve dallarla birbirine 

bağlanmıştır. Çiçeklerin içi mor renkli, dal ve yapraklar yeşil 

renktedir. Zeminde sekiz adet vazoda gül motifleri mihraba ters yönde 

yerleştirilmiştir. Ara boşluklarına ise altı adet üç çiçekli motif 

serpiştirilmiştir. Her bir motif karşılıklı ve aynı renklerin birbirine 

baktığı şekilde yerleştirilmiştir.  

Köşeler iki adet siyah renkli üç çiçekli motif ve çiçek motifi ile 

dolgulu bezemelidir. Köşelerin zemin rengi kahverengidir. 

Dokumada kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor, siyah, krem 

renkleri kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Bütün renkler solmuş durumda ve bir köşesinde eksik 

ve yırtık vardır. 

 

Fotoğraf No:130 Örnek 42'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 131 Örnek 42'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 43 

Fotoğraf No: 132 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5881 

Nereden Geldiği: Kırşehir Müzesi’nden nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 112 cm x 198 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi:28 x 34 

Malzemesi  

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek tek mihraplı seccade halısıdır. Yöredeki 

adı "Kandilli Seccade"dir. Seccadede bir kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Halının tüm zemininde bordo rengi 

kullanılmıştır. Dıştan içe doğru çerçevesiz geniş kuşak yer almaktadır. 

Kuşak içerisinde geometrik dallar üzerinde üçgen geometrik motifler 

kullanılmıştır. Alt kısa kenara ait kuşakta irice üzüm yaprakları, gülve 

yaprakları ve sanki bir ağacın üzerinde yetişen halde dokunmuş 

küçük çiçek motifleri vardır.  

Mihrap etrafı zikzak şeklinde bitkisel dalla sınırlandırılmıştır. Zikzak 

yukarıya doğru daralmaktadır. Mihrap bitiminde iki adet beyaz renkli 
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stilize çiçek bulunmaktadır. Köşelerde serbest halde kuşakta 

kullanılan motifler tekrarlanmıştır. Mihrabın tam ortasında uzunca bir 

kandil yer almaktadır. Kandil geometrik altıgen bir formun ucundan 

sarkıtılan sütuna bağlı çiçek dolgularıyla bezelidir. Altıgenin 

içerisinde beş adet ince şerit ve ortada yıldız motifine benzer bir alan 

vardır. Sütun düz siyah, yeşil çizgili olup el (pençe) motifine benzer 

motiflerle dolanmıştır. Kandilin uç kısmında geometrik bir bölümün 

etrafı stilize çiçeklerle doludur.  

Tabanlıkta stilize üç adet ağaç vardır. Ağaçlar bahçe içerisinde 

manzara formunda dokunmuştur. Ağaçların gövdeleri ince şeritli 

zikzak dolguludur. Ağaçların içinde üçer adet çiçek yer almaktadır. 

Bahçe renkli şeritler ve çiçeklerle oluşmuştur. 

Dokumada bordo, yeşil, mavi, siyah, kirli beyaz, sarı renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Havları dökülmüş ve saçakları seyrelmiştir. 

  

Fotoğraf No: 133 Örnek 43'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 134 Örnek 43'e ait detay 

görünüm 

  



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 165 

 

 

Örnek No: 44 

Fotoğraf No: 135 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 829 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 118 cm x 197 cm 

Hav Yüksekliği: 7 mm 

Kalitesi: 25 x 32 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip dokuma seccade örneğidir. Yöredeki adı 

"Mihraplı" dır. Çift mihraplı ve madalyonlu kompozisyona sahiptir. 

Seccadede yedi şerit, iki kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan 

içe doğru sarı zeminli zikzak motifi dolgulu şerit yerleştirilmiştir. Dar 

kuşak siyah zemin renginde stilize iri yapraklı karanfil dolguludur. 

Kırmızı zemin renginde ince bir şerit halıyı çevrelemiştir. Geniş kuşak 

beyaz zeminlidir. Kuşak üzerindeki stilize motif enine düzenlenmiş, 

stilize karanfil ve lale motifleriyle tamamlanmıştır. Beş şerit geniş 

kuşaktan sonra yerleştirilmiştir. Zemin renkleri mavi, bordo, beyaz, 

sarıdır. Üç şerit üzerinde benek şeklinde stilize karanfil motifleri yer 
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almaktadır. Sarı şerit üzerinde ise farklı renklerde noktalı dolgular 

vardır. Mihrap koyu mavi zeminli olup, ortasında (elma) iri çiçek 

motifleri bulunmaktadır. Köşenin bir kenarında ise iki adet el(pençe) 

motifi, sarı renkli geometrik şekilli bir motif yer almaktadır.  

Mihrap her iki tarafta kademeli çengel motifleriyle daralıp tepe 

noktasında pıtrak motifiyle taçlanmıştır. Mihrap ortası bordo 

renklidir. Mihrap içi serbest halde iri yaprak ve çiçeklerin iki ucunda 

vazoda karanfil ve yıldız motifleriyle bezelidir. 

Dokumada kullanılan renkler bordo, sarı, yeşil, mavi, beyaz, kırmızı, 

mor renkleridir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Bütün yüzeyde solmalar kenarlarda yırtıklar vardır. 

   

Fotoğraf No: 136 Örnek 44'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 137 Örnek 44'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 45 

Fotoğraf No: 138 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 827 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 113 cm x 170 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 24 x 30 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Pamuk 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formu örnek çift mihraplı ve madalyonlu (top) seccade 

halısıdır. Seccadede altı şerit, iki kuşak ve zemin kompozisyonu 

vardır. Halıyı dıştan içe doğru kırmızı zeminli zikzak motifli şerit 

çevrelemektedir. Yeşil zeminli kalın kuşak üzerinde çizgili (ejder) 

motifler sıralanmaktadır. Motif arasından stilize (arapeli) motifler aynı 

aralıklarla tekrar edilmiştir. Kuşaktan sonra altı sıra halinde ince 

şeritlerle halı zenginleştirilmiştir. Şeritler üzerinde çeşitli motifler 

kıvrım dallar, çiçekler (gelinağlatan, kelebek), zikzak dolgular, 

suyolu, noktalı bezemeler yer almaktadır. 
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Zemin altıgen formlu olup çengel motifleriyle bezenmiş olan iç 

kenarlar basamak şeklini alıp sivrilerek mihrabı tamamlamıştır. 

Mihrabın orta zemini vişne çürüğü renktedir. Mihrap içinde çiçekli 

kandil motifli ve iri yaprak motifi kullanılmıştır.  

Mihrap köşe boşluklarındaki mavi zeminli üçgen bölümlerde stilize 

karanfil motifleri bulunmaktadır. 

Dokumada vişneçürüğü, sarı, beyaz, yeşil, kırmızı, mor, mavi, siyah 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlardaki saçaklar yıpranmıştır. Bütün yüzeyde 

erimeler, havlarda dökülmeler, renklerde solmalar vardır. 

  

Fotoğraf No: 139 Örnek 45'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 140 Örnek 45'e ait detay 

görünüm 

              

 

               



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 171 

 

 

Örnek No: 46 

Fotoğraf No: 141 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2198 

Nereden Geldiği: Nereden geldiği bilinmiyor. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 98 cm x 148 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 24 x 32 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Pamuk 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formlu örnek çift mihraplı seccade halısıdır. Seccadede iki 

ince şerit, bir geniş, bir dar kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. 

Dıştan içe doğru halının dörtkenarında beyaz zemin renkli çiçek 

motifli dar kuşak bulunmaktadır. İri motif ve çiçeklerin süslediği kalın 

bir kuşak yer almaktadır. En içte beyaz zeminli suyolu motif dolgulu 

ince bir şerit geçmektedir.  

Alınlık (sandık) ve tabanlık bölümlerde kırmızı zemin renginde olup 

üzerinde çizgili (ejder)motifler aralarda ise stilize (arapeli) motiflerle 

süslüdür.  
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Zemin altıgen şeklinde göbeklidir. Göbek (top) içi stilize karanfil, 

çiçek, geometrik motif dolguludur. Mihrap zikzak dolguludur. Göbek 

(top) kenarlarındaki üçgen boşluklar rozet şeklindeçiçek dolguludur.  

Dokumada kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz, kahverengi, pembe 

renkler kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır.  Kenarlardan biri yıpranmış diğeri kısa saçaklı ve bir 

bölümü dökülmüştür. Renklerde solmalar vardır.  

   

Fotoğraf No: 142 Örnek 46'ya ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 143 Örnek 46'ya ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 47 

Fotoğraf No: 144 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 2199 

Nereden Geldiği: Konya 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 105 cm x 157 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 28 x 36 

Malzemesi 

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek çift mihraplı seccade halısıdır. 

Seccadede iki şerit, üç kuşak ve zemin kompozisyonu vardır. Dıştan 

içe doğru halının dört kenarında beyaz zeminli geometrik dal motifi 

dolgulu dar kuşak yer almaktadır. Kırmızı zeminli kıvrımdallı ve 

çiçekli kuşak üzerinde motifler aynı rengin iki kez tekrar edilmesiyle 

oluşmuştur. Farklı zemin renginde verev bölümlü içleri kaydırmalı 

dörtgen motifli geniş kuşak halıyı zenginleştirmiştir. İç içe iki şerit 

üzerinde suyolu, kıvrım dallar ve çiçekler kullanılmıştır.  
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Orta bölümde tabanlık ve alınlık (sandık) bölümlerde çizgili motifler 

(ejder figürü) ve gül (elma) motifleri yerleştirilmiştir. Ortada kenarları 

çengelli baklava dilimi şeklinde altıgen madalyon (top) 

bulunmaktadır. Madalyonun (top) içinde yörede "Turunç Göbekli" 

denilen çiçek bezemeli geometrik motif yer almaktadır. Köşe 

boşluklarda üçgen şekilli motif (nazarlık), zikzak ve suyolu motifi 

vardır.  

Dokumada sarı, kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, bordo renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlarda yıpranmalar, eksikler, yüzeyde solmalar 

vardır.  

 

Fotoğraf No: 145 Örnek 47'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 146 Örnek 47'ye ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 48 

Fotoğraf No: 147 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5799 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 105 cm x 210 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 26 x 30 

Malzemesi  

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki örnek çift mihraplı seccade halısıdır. Yöredeki 

adı "Mihraplı Seccade"dir. Seccadede bir kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru dört kenarında sarı ve yeşil 

renkli noktalı dolgulu ince şerit ve stilize çiçek ve kıvrım dallı kuşak 

bulunmaktadır. Kuşaktaki çiçekler farklı renklerde ve aynı yönde 

sıralanmıştır. Mihrap kenarını iki kalın çizgi (tilif) halinde barok etkili 

şerit çevrelemektedir. Şerit altıgen formdadır. Mihrap kuşağının içi 

pembe renkli ve motifsizdir. Mihrabın iki kenarında yeşil renkli 

yaprak benzeri motif karşılıklı yerleştirilmiştir. Mihrap bitiminde 

stilize halde dört yaprağı olan yeşil saplı bir çiçek mihrabı 
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sonlandırmıştır. Mihrap ortasında aşağı doğru bir vazo içerisinden 

çıkan gül kompozisyonu yer almaktadır.  

Köşe boşluklarda serbest tarzda çiçek demetleri bulunmaktadır. 

Dokumada bordo, yeşil, mavi, sarı, pembe, beyaz renkler 

kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarlar saçaklı ve sağlam haldedir. 

 

Fotoğraf No: 148 Örnek 48'e ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 149 Örnek 48'e ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 49 

Fotoğraf No: 150 

Eserin Adı: Seccade 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5831 

Nereden Geldiği: Nakil yoluyla gelmiştir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 120 cm x 194 cm 

Hav Yüksekliği: 6 mm 

Kalitesi: 26 x 33 

Malzemesi  

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen forma sahip örnek madalyonlu (top) seccade halısıdır. 

Yöredeki adı "Toplu Seccade"dir. Seccadede üç kuşak ve zemin 

kompozisyonu vardır. Dıştan içe doğru halının tüm zeminlerinde 

bordo rengi tercih edilmiştir. Seccadede geniş bir kuşak yer almıştır. 

Kuşağın iki yanı ince ve birbirinin aynı stilize çiçek dolgulu motiflerin 

sıralanmasıyla süslenmiştir. Kuşak şeması içinde kıvrımlı dal üzerinde 

stilize halde hatai, çiçek motifleri bir sağa bir sola doğru 

yerleştirilmiştir. Dal üzerindeki çiçek (çiçek tomurcuğu), stilize halde 

hançer yapraklar farklı renklerde sıralanarak kuşağı tamamlamıştır.  
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Halının köşelerinde ikişer adet, toplam dört adet stilize çiçek demetleri 

yer almaktadır. Çiçek demetleri birbirine bakacak şekilde karşılıklı 

yerleştirilmiştir.  

Zeminde büyük bir göbek (top), madalyon bulunmaktadır. Göbek 

bitkisel dolguludur. Simetrik olarak yerleştirilmiştir. Madalyonun 

(top) içinde kullanılan motifler hatai, hançer yapraklardır. Kirli beyaz 

renkli dal üzerine yerleştirilmiş olan motifler simetrik halde olup kısa 

kenara bakan iki ucunda iri birer hatai motifiyle taçlanmıştır. 

Dokumada turuncu, kirli beyaz, yeşil, mavi, bordo, siyah, sarı renkler 

tercih edilmiştir. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel boyalar 

kullanılmıştır. Kenarları saçaklı olup saçaklarda eksikler vardır. 

 

Fotoğraf No: 151 Örnek 49'a ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 152 Örnek 49'a ait detay 

görünüm 
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Örnek No: 50 

Fotoğraf No: 153 

Eserin Adı: Yolluk 

Bulunduğu Yer: Konya Mevlana Müzesi 
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Müzedeki Yeri: Depo 

Envanter Numarası: 5782 

Nereden Geldiği: Bilinmemektedir. 

Tarihlendirme: 20. yy 

Yöresi: Kırşehir 

Uygulanan Teknik: Halı Tekniği (Gördes Düğümü) 

Boyutları 

En x Boy: 106 cmx 410 cm 

Hav Yüksekliği: 5 mm 

Kalitesi: 28 x 33 

Malzemesi  

Atkı: Yün 

Çözgü: Yün 

Desen İpi: Yün 

Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Dikdörtgen formdaki örnek yolluk halısıdır. Dıştan içe doğru iki kısa 

kenarda kırmızı zemin renginde kuşak bulunmaktadır. Kuşak 

içerisinde ev, çiçek motifleri sıralanmıştır. Ev motifinin zemini farklı 

renkte ve içinde stilize lale motifi yer almaktadır. Dörtkenarında mavi 

zemin renginde ince şerit halıyı çevrelemiştir. Şerit içinde suyolu 

motifi kullanılmıştır. Sarı renkli geniş kuşak şeritten sonra 

yerleştirilmiştir. Geniş kuşakta üç adet çiçek dalı şeklinde yerleştirilen 

stilize motif (çiçek tomurcuğu) farklı renklerde aynı yöne doğru 

yerleştirilmiştir. Kuşaktan sonra bordo renkli ince şeritle kuşaklar 
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tamamlanmıştır. Şerit üzerinde çiçek (kelebek) motifler aralıklarla 

yerleştirilmiştir.  

Ortada bütün halı boyunca boyuna şeritler değişik renklerde 

sıralanmıştır. Şeritler üzerinde kademeli olarak belirli aralıklarla çiçek 

(kelebek) motifleri dokunmuştur.  

Dokumada lacivert, kırmızı, oksit sarısı, mor, pembe, yeşil, beyaz, 

siyah renkleri kullanılmıştır. Renklendirmede kimyasal ve bitkisel 

boyalar kullanılmıştır. Kenarın bir bölümü eksiktir. Bütün yüzeyde yer 

yer yıpranma ve ezilmeler vardır. 

 

Fotoğraf No: 154 Örnek 50'ye ait detay 

görünüm 

Fotoğraf No: 155 Örnek 50'ye ait detay 

görünüm 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. İncelenen Halıların Cinsleri 

Araştırmada incelenen halılar cinslerine göre seccade, sedir, yolluk 

halısı olarak üç gruba ayrılmaktadır. Örneklerin bu özellikleri Tablo-1 

de gösterilmiştir. 

Tablo-1: İncelenen Halıların Cinslerine Ait Döküm Tablosu 

Örnekler İncelenen Halıların Cinsleri 
Seccade Sedir Yolluk 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

8 X   

9 X   

10 X   

11 X   

12 X   

13 X   

14 X   

15 X   

16 X   

17 X   

18 X   

19 X   

20 X   

21  x  

22  x  

23  x  

24  x  

25  x  

26   x 

 27   x 

 28   x 

 29 X   

30 X   

 31 X   

          32 x   

 33 x   

 34 x   

 35 x   

Toplam 27 5 3 
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Tablo-1: İncelenen Halıların Cinslerine Ait Döküm Tablosu 

 

Örneklere bakıldığında toplam 50 adet örneğin 41 adetinin seccade 

halısı, 5 adetinin sedir halısı, 4 adetinin yolluk halısı olduğu 

görülmektedir. İncelenen örneklerde seccade halısı sayıca daha 

fazladır. Etnografya Müzesi'nde bulunan örnekler, ilk 28 adet örnektir. 

Bu örneklere 20 adet seccade, 5 adet sedir, 3 adet yolluk halısı 

dahildir. Mevlana Müzesi'nde bulunan halılar 29-50 aralığındaki 

örneklerdir. Bu halılar içinde 1 adet yolluk halısı, 20 adet seccade 

halısı yer almaktadır. Sedir halısı ise bulunmamaktadır. 

4.2. İncelenen Halıların Hammaddeleri 

İncelenen halılarda atkı, çözgü, desen ipi olmak üzere üç çeşit iplik 

kullanılmıştır. Çoğunlukla yün malzemenin kullanıldığı halılarda az 

 

Örnekler 

İncelenen Halıların Cinsleri 
Seccade Sedir Yolluk 

36 x   

37 x   

38 x   

39 x   

40 x   

41 x   

42 x   

43 x   

44 x   

45 x   

46 x   

47 x   

48 x   

49 x   

50   x 

Toplam 14 - 1 
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da pamuk ipi kullanılmıştır. Örneklerin bu özelliği Tablo-2 de 

gösterilmiştir. 

Tablo-2: İncelenen Halıların Hammaddesine Ait Döküm Tablosu 

Örnekler İncelenen Halıların Hammaddesi 
Atkı İpi Çözgü İpi İlme İpi 

 Yün Pamuk Yün Pamuk Yün Pamuk 
1 x  x  x  

2 x  x  x  

3 x   x x  

4 x  x  x  

5 x  x  x  

6 x  x  x  

7 x  x  x  

8 x  x  x  

9 x  x  x  

10 x  x  x  

11 x  x  x  

12 x  x  x  

13 x  x  x  

14 x  x  x  

15 x  x  x  

16 x  x  x  

17 x  x  x  

18 x  x  x  

19 x  x  x  

20 x  x  x  

21 x  x  x  

22 x  x  x  

23 x  x  x  

24 x  x  x  

25 x  x  x  

26 x  x  x  

27 x  x  x  

28 x  x  x  

29 x  x  x  

30 x  x  x  

31 x  x  x  

32 x  x  x  

33 x  x  x  

34 x  x  x  

35 x  x  x  

36 x   x x  

37 x  x  x  

38 x   x x  

39 x  x  x  

40 x  x  x  

Toplam 40 - 37 3 40 - 
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Tablo-2: İncelenen Halıların Hammaddesine Ait Döküm Tablosu 

 

İncelenen halıların malzemeleri yün ve pamuktur. Toplam 50 adet 

örneğin tamamında atkı ipi yündür. Çözgü ipi 5 adet örnekte pamuk, 

45 adet örnekte yün malzemelidir. İlme ipi ise 50 adet örneğin 

tamamında yündür. Çözgü ipi pamuk olan örnekler Örnek no: 3, 

Örnek no: 36, Örnek no: 38, Örnek no: 45,Örnek no: 46 dır. 

4.3. İncelenen Halıların Teknik Özellikleri 

İncelenen halıların tümünde Gördes (Türk) düğüm tekniği 
kullanılmıştır. 

4.4. İncelenen Halıların Renk Özellikleri 

Araştırmada incelenen halılarda kullanılan renkler kırmızı, pembe, 

bordo, deve tüyü, sarı, turuncu, mor, yeşil, lacivert, mavi, beyaz, bej, 

siyah, vişne çürüğü, kahverengi, gri, krem rengidir. Örneklerin bu 

özellikleri Tablo-3 te gösterilmiştir. 

Örnekler 

 

İncelenen Halıların Hammaddesi 
Atkı İpi Çözgü İpi İlme İpi 

Yün Pamuk Yün Pamuk Yün Pamuk 

41 x  x  x  

42 x  x  x  

43 x  x  x  

44 x  x  x  

45 x   x x  

46 x   x x  

47 x  x  x  

48 x  x  x  

49 x  x  x  

50 x  x  x  

Toplam 10 - 8 2 10 - 
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Tablo-3: İncelenen Halıların Renklerine Ait Döküm Tablosu 
Ö

rn
ek

le
r 

İncelenen Halıların Renkleri 

K
ır

m
ız

ı 

P
em

b
e
 

B
o

rd
o
 

D
ev

e T
üy

ü 

Sa
rı

 

T
u

ru
n

cu
 

M
o

r 

Y
eş

il 

L
a

ci
v

er
t 

M
a

v
i 

B
ey

a
z 

B
ej

 

S
iy

a
h

 

V
işn

e 
Ç

ür
üğ

ü
K

a
h

v
er

en
g

i 

G
ri

 

K
re

m
 R

en
g

i 

1 x    x  x x   x   x x   

2  x x  x   x  x x x   x x  

3 x x       x x   x  x   

4 x x   x   x x x x x      

5     x   x x x x       

6 x    x   x  x x x     x 

7 x x   x     x x x x     

8 x x   x   x  x x  x     

9 x x      x  x x  x     

10 x    x     x x  x  x  x 

11  x   x     x x  x x    

12 x x      x  x x  x  x   

13 x x  x x   x   x  x  x   

14 x x   x   x  x x   x    

15 x x   x   x    x      

16   x  x   x x  x  x     

17 x x   x     x x  x  x   

18 x      x    x  x  x   

19 x x   x   x  x       x 

20 x       x  x x  x     

21 x    x       x x  x   

22 x    x  x x  x x   x x   

23 x x x  x  x   x x  x     

24     x   x  x x  x x    

25 x    x  x   x x  x     

26 x      x x   x  x  x   

27 x    x x x x   x  x     

28 x    x   x  x x  x  x   

29     x  x x x x x  x x  x  

30 x    x   x  x x    x   

31 x x   x   x   x  x x x   

32 x  x  x  x x   x  x     

33 x x x  x x  x     x     

34 x    x x  x  x x       

35  x   x x  x  x     x   

36 x x   x   x  x     x   

37 x    x  x x  x x  x x    

Toplam 30 18 5 1 31 4 10 28 5 26 30 6 24 8 16 2 3 
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Tablo-3: İncelenen Halıların Renklerine Ait Döküm Tablosu 
Ö

rn
ek

le
r 

İncelenen Halıların Renkleri 
K

ır
m

ız
ı 

P
em

b
e
 

B
o

rd
o
 

D
ev

e  
Tü

yü
 

Sa
rı

 

T
u

ru
n

cu
 

M
o

r 

Y
eş

il 

L
a

ci
v

er
t 

M
a

v
i 

B
ey

a
z 

B
ej

 

S
iy

a
h

 

V
işn

e Ç
ür

üğ
ü 

K
a

h
v

er
en

g
i 

G
ri

 

K
re

m
 R

en
g

i 

38        x   x   x    

39 x x   x     x     x  x 

40 x x   x   x  x x    x   

41  x x  x   x  x x  x  x   

42 x    x  x x  x   x  x   

43   x  x   x  x x  x     

44 x  x  x  x x  x x       

45 x    x  x x  x x  x x    

46 x x   x   x  x x    x   

47 x  x  x   x  x x       

48  x x  x   x  x x       

49 x x   x  x x x  x  x     

50   x  x x  x  x x  x     

Toplam 8 6 6 - 12 1 4 12 1 11 11 - 6 2 5 - 1 

  

Örneklerde 17 adet renk kullanılmıştır. Toplam 50 adet örnekten 

kırmızı 37 adet örnekte, pembe 24 adet örnekte, bordo 11 adet 

örnekte, deve tüyü  1 adet örnekte, sarı 43 adet örnekte, turuncu 5 adet 

örnekte,  mor 13 adet örnekte, yeşil 40 adet örnekte, lacivert 6 adet 

örnekte, mavi 36 adet örnekte, beyaz 40 adet örnekte, bej 6 adet 

örnekte, siyah 29 adet örnekte, vişne çürüğü 11 adet örnekte, 

kahverengi 19 adet örnekte, gri 2 adet örnekte, krem rengi 3 adet 

örnekte kullanılmıştır. Renk dağılımlarına bakıldığında; sayıca en çok 

sarı renk, en az devetüyü rengi tercih edilmiştir. En fazla kullanılan 

renkler sırasıyla; sarı, yeşil- beyaz, kırmızı, mavi, siyah, pembe, 

kahverengi, mor, bordo, lacivert- bej, turuncu, krem rengi, gri, deve 

tüyüdür.  
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4.5. İncelenen Halıların Boyutları 

Araştırmada incelenen halıların boyutları en, boy, hav yüksekliği 

değerlerinden oluşmaktadır. Örneklerin bu özellikleri Tablo-4’te 

gösterilmiştir.  

Tablo-4: İncelenen Halıların Boyutlarına Ait Döküm Tablosu 

Ö
rn

ek
le

r 

İncelenen Halıların Boyutları 

 

En 

 

Boy 

 

Hav Yüksekliği 

1 102 cm 162 cm 6 mm 

2 103 cm 140 cm 5 mm 

3 140 cm 885 cm 7 mm 

4 104 cm 140 cm 6 mm 

5 97 cm 165 cm 6 mm 

6 100 cm 160 cm 6 mm 

7   95 cm 153 cm 5 mm 

8 105 cm 155 cm 5 mm 

9 90 cm 126 cm 5 mm 

10 100 cm 159 cm 5 mm 

11 105 cm 167 cm 5 mm 

12 147 cm 865 cm 5 mm 

13 105 cm 163 cm 6 mm 

14 108 cm 160 cm 5 mm 

15 107 cm 117 cm 5 mm 

16 119 cm 183 cm 7 mm 

17 104 cm 162 cm 7 mm 

18 102 cm 162 cm 6 mm 

19 102 cm 154 cm 5 mm 

20 113 cm 175 cm 5 mm 

21 105 cm 375 cm 4 mm 

22   99 cm 395 cm 7 mm 

23 102 cm 397 cm 4 mm 

24 104 cm 405 cm 4 mm 

25 106 cm 435 cm 5 mm 

26 102 cm 405 cm 5 mm 

27 103 cm 415 cm 5 mm 

28 120 cm 298 cm 5 mm 

29 115 cm 162 cm 6 mm 

30 128 cm 184 cm 6 mm 

31 109 cm 160 cm 6 mm 

32 128 cm 184 cm 6 mm 

33 115 cm 162 cm 6 mm 

34 128 cm 184 cm 6 mm 

35 121 cm 183 cm 6 mm 

36 106 cm 162 cm 6 mm 

Toplam 3939 82625 187 
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Tablo-4: İncelenen Halıların Boyutlarına Ait Döküm Tablosu 

 

En ve boydaki değerlerin aritmetik ortalaması; en, 110,762, boy, 

234,42'dir. hav yüksekliği için 4 ayrı değer (4mm, 5mm, 6mm, 7mm)  

görülmektedir. 50 örneğin hav yüksekliği ortalaması 5.52'dir. Seccade 

halılarının boyutları birbirine çok yakındır. Sedir ve yolluk halıları ise 

büyük boyutludur. 50 örneğin tamamı dikdörtgen formdadır. 

4.6. İncelenen Halıların Kaliteleri 

Araştırmada incelenen halıların kalitelerine ait döküm tablosu Tablo-5 

te gösterilmiştir.  

 

 

Ö
rn

ek
le

r 

İncelenen Halıların Boyutları 
 

En 

 

Boy 

 

Hav Yüksekliği 

37 104 cm  130 cm 5 mm 

38 113 cm 190 cm 5 mm 

39 106 cm 162 cm 5 mm 

40 100 cm 158 cm 5 mm 

41 104 cm 182 cm 5 mm 

42 195 cm 156 cm 5 mm 

43 112 cm 198 cm 5 mm 

44 118 cm 197 cm 7 mm 

45 113 cm 170 cm 6 mm 

46   98 cm 148 cm 6 mm 

47 105 cm 157 cm 5 mm 

48 105 cm 210 cm 5 mm 

49 106 cm 410 cm 5 mm 

50 120 cm 194 cm 6 mm 

Toplam 1599 2662 81 
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Tablo-5: İncelenen Halıların Kalitelerine Ait Döküm Tablosu 

 

 

Ö
rn

ek
le

r İncelenen Halılarının Kaliteleri 

 

Endeki ilme sayısı (10 cm) 
 

Boydaki ilme sayısı (10 cm) 

1 30 35 

2 28 35 

3 26 33 

4 26 35 

5 26 34 

6 29 34 

7 26 32 

8 28 33 

9 24 32 

10 26 36 

11 28 34 

12 26 30 

13 28 34 

14 26 30 

15 28 34 

16 25 34 

17 24 30 

18 29 34 

19 24 33 

20 26 33 

21 26 33 

22 28 34 

23 28 31 

24 28 35 

25 26 34 

26 26 34 

27 26 35 

28 28 33 

29 26 33 

30 28 33 

31 27 33 

32 24 32 

33 26 35 

34 28 34 

35 24 30 

36 26 32 

37 24 31 

Toplam 930 1227 
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Tablo-5: İncelenen Halıların Kalitelerine Ait Döküm Tablosu 

 

İncelenen halıların kalitelerine bakıldığında; 50 örneğin endeki 10 

cm'e düşen ilme ortalaması 25.24, 10 cm'e düşen boydaki ilme 

ortalaması 33.62'dır. Endeki en yüksek değer 30, boydaki en yüksek 

değer 36'dır. 

4.7. İncelenen Halıların Motifleri 

İncelenen halılarda motifler, bitkisel, geometrik, sembolik motifler 

olarak 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Toplam 50 adet örnekte bitkisel 

motif grubunu; kıvrım dallar, çiçekler, karanfil, gül, hatai, lale, hayat 

ağacı, servi, pıtrak motifleri oluşturmaktadır. Geometrik motif 

grubunu; yıldız, suyolu, zikzak, üçgen, dörtgen, altıgen, kare, 

sekizgen, basamak, çengel, sütun motifleri ve sembolik motif 

grubunu; el, göz, bahçe, ev, kandil motifleri oluşturmaktadır. 

Ö
rn

ek
le

r 

İncelenen Halıların Kaliteleri 
 

Endeki ilme sayısı (10 cm) 
 

Boydaki ilme sayısı (10 cm) 

38 26 32 

39 26 34 

40 24 33 

41 26 30 

42 24 32 

43 28 34 

44 25 32 

45 24 30 

46 24 32 

47 28 36 

48 26 30 

49 28 33 

50 26 33 

Toplam 335 421 
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Araştırmada incelenen halıların motiflerine ait döküm tablosu Tablo-6 

da gösterilmiştir. 

T
a
b

lo
-6

: İ
nc

el
en

en
 H

al
ıla

rı
n 

M
ot

ifl
er

in
e 

A
it 

D
ök

üm
 T

ab
lo

su
 

 

 

S
em

b
o

li
k

 M
o

ti
fl

er
 Göz x          x x  x    4

 

El x         x    x    3
 

İbrik                  - 

Ev x                 1
 

Kandil x x x        x    x   5
 

Bahçe x                 1
 

G
eo

m
et

ri
k

 M
o

ti
fl

er
 

Sekizgen       x           1
 

Kare x                 1
 

Altıgen      x x     x      3
 

Sütun  x x        x       3
 

Yıldız    x   x   x  x  x   x 6
 

Basamak    x  x x  x x  x  x  x  8
 

Dörtgen x           x x  x  x 5
 

Üçgen x  x x    x  x   x  x  x 8
 

Çengel x x    x x   x    x x x  8
 

Zikzak    x  x    x  x x   x x 7
 

Suyolu         x   x x x x  x 6
 

B
it

k
is

el
 M

o
ti

fl
er

 

Hançer                  - 
Servi                  - 

Pıtrak                  - 

Hayat 

Ağacı 
   x              1

 

Lale x            x   x  3
 

Hatai  x                1
 

Gül    x x   x x       x  5
 

Karanfil x     x       x x    4
 

Kıvrım 
dallar, 

çiçekler 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1
7
 

Örnekler 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

T
o

p
la

m
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T
a
b

lo
-6

: İ
nc

el
en

en
 H

al
ıla

rı
n 

M
ot

ifl
er

in
e 

A
it 

D
ök

üm
 T

a
b

lo
su

  
  

S
em

b
o

li
k

 

Göz x    x x   x     x  x x 

7
 

El                  - 

Ev  x  X x   x   x   x  x  7
 

Kandil    X          x  x  3
 

Bahçe     x             1
 

G
eo

m
et

ri
k

 M
o

ti
fl

er
 

Sekizgen                  - 

Kare                  - 

Altıgen                  - 

Sütun  x            x  x  3
 

Yıldız      x      x  x x x  5
 

Basamak x           x x     3
 

Dörtgen           x x   x  x 4
 

Üçgen x   X x      x  x   x  6
 

Çengel  x   x x   x x  x   x  x 8
 

Zikzak            x x     2
 

Suyolu x                 1
 

B
it

k
is

el
 M

o
ti

fl
er

 

Hançer                  - 

Servi                  - 

Pıtrak                  - 

Hayat 

Ağacı 
    x x  x          

3
 

Lale           x x x x x x  6
 

Hatai                  - 

Gül  x  X        x      3
 

Karanfil           x x x x    4
 

Kıvrım 
dallar, 

çiçekler 

x  x X x x x x x x x x x x x x x 

1
5
 

 

Örnekler 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

T
o

p
la

m
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T
a

b
lo

-6
: İ

nc
el

en
en

 H
al

ıla
rı

n 
M

ot
ifl

er
in

e 
A

it 
D

ök
üm

 T
a

b
lo

su
  

  

S
em

b
o

li
k

 M
o

ti
fl

er
 Göz                 - 

El         x x       2
 

Ev                x 

1
 

Kandil        x x  x      

3
 

Bahçe                 

- 

G
eo

m
et

ri
k

 M
o

ti
fl

er
 

Sekizgen                 - 

Kare                 - 

Altıgen         x    x x   3
 

Sütun    x   x  x        3
 

Yıldız         x x       2
 

Basamak   x        x      2
 

Dörtgen x      x          2
 

Üçgen      x   x  x x x    5
 

Çengel   x x             2
 

Zikzak  x   x x   x x x x x    8
 

Suyolu x     x     x x x   x 6
 

B
it

k
is

el
 M

o
ti

fl
er

 

Hançer               x  1
 

Servi    x             1
 

Pıtrak          x       1
 

Hayat 

Ağacı 
x                

1
 

Lale          x      x 2
 

Hatai    x   x x       x  4
 

Gül   x   x  x     x x   5
 

Karanfil   x   x    x x x     5
 

Kıvrım 
dallar, 

çiçekler 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

1
6
 

 

Örnekler 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

T
o

p
la

m
 

 

Bitkisel ve geometrik motiflerin kullanımı daha fazladır. Manzara 

kompozisyonundaki halılarda; mezar, bahçe, ev motifleri beraber 

kullanılmıştır. Örnek No: 1, Örnek No: 22, Örnek No: 26 bu 

özelliktedir.  
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Mihraplı halıların büyük bir kısmında mihrabı basamak motifi 

oluşturmaktadır. İncelenen örneklerin tamamı dikdörtgendir. Suyolu 

motifi ve altıgen çoğunlukla kuşaklarda; çengel motifi mihrap 

bitiminde; sütun kandil kenarlarında; zikzak şeritlerde yaygın olarak 

kullanılmıştır. En çok kullanılan motif kıvrım dallar/çiçekler, en az 

kullanılan motif sevidir. 

4.8. İncelenen Halıların Kompozisyonu 

50 adet örneğin kompozisyon şemaları 5 ana başlıkta toplanmakta, 

bunlar tek mihraplı, çift mihraplı, boyuna kuşaklı, manzaralı, 

madalyonlu kompozisyonlardır.Örneklerin bu özellikleri Tablo-7 de 

gösterilmiştir.  

Tablo-7: İncelenen Halıların Kompozisyonuna Ait Döküm 
Tablosu 

İncelenen Halıların Kompozisyonu 

Ö
rn

ek
le r Tek Mihraplı Çift Mihraplı  

 

Boyuna 

Kuşaklı 

 

 

Manzaralı 

 

 

Madalyonlu 
Kandilsiz Kandilli Kandilsiz Kandilli 

1 x     x  

2  x      

3  x      

4 x       

5 x      x 

6 x       

7 x       

8 x      x 

9 x      x 

10 x       

11  x      

12   x    x 

13   x    x 

14   x    x 

15    x    

16   x    x 

Toplam 8 3 4 1 - 1 7 
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Tablo-7: İncelenen Halıların Kompozisyonuna Ait Döküm 
Tablosu 

İncelenen Halıların Kompozisyonu 

Ö
rn

ek
le

r 

Tek Mihraplı Çift Mihraplı 
 

 

Boyuna 

Kuşaklı 

 

 

Manzaralı 

 

 

Madalyonu 

K
an

d
il

si
z 

K
an

d
il

li
 

K
an

d
il

si
z 

K
an

d
il

li
 

17   x    x 

18   x    x 

19     x   

20     x   

21  x x   x  

22     x   

23     x   

24     x   

25     x   

26     x   

27     x   

28      x  

29 x      x 

30 x       

31 x      x 

32 x      x 

33  x      

34 x       

35 x      x 

36 x       

37 x      x 

38 x       

39 x       

40 x      x 

41 x      x 

42  x      

43  x      

44   x    x 

45   x    x 

46   x    x 

47   x    x 

48   x    x 

49       x 

50     x   

Toplam 12 4 8 - 9 - 15 
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Manzara, madalyon şemaları mihraplı ve mihrapsız olarak 

kullanılmıştır. Kandil şeması yalnızca mihrap kompozisyonuyla 

beraber kullanılmıştır. Toplam 50 adet örneği 27 adet tek mihrap, 13 

adet çift mihrap, 3 adet manzaralı, 8 adet kandilli, 22 adet madalyonlu, 

8 adet boyuna kuşaklı kompozisyona sahip örnek oluşturmaktadır. 

4.9. İncelenen Halıların Bugünkü Durumları 

İncelenen halıların bugünkü durumları sağlam halde, yıpranmış, 

renkleri solmuş, dökülmüş, eksik, yırtık olmak üzere 6 ana başlıkta 

toplanabilir. Örneklerin bu özellikleri Tablo-8 de gösterilmiştir.  

Tablo-8: İncelenen Halıların Bugünkü Durumlarına Ait Döküm 

Tablosu 

İncelenen Halıların Bugünkü Durumları 
Örnekler Sağlam Yıpranmış 

Renkleri 

Solmuş 
Dökülmüş Eksik 

Yırtık 

1  x x x   

2 x      

3    x   

4  x  x   

5    x   

6  x  x   

7    x x  

8  x   x  

9  x    x 

10  x     

11    x   

12 x      

13   x  x  

14 x      

15    x   

16  x     

17    x x  

18       

19  x     

20 x      

Toplam 4 8 2 9 4 1 
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Tablo-8: İncelenen Halıların Bugünkü Durumlarına Ait Döküm 
Tablosu 

İncelenen Halıların Bugünkü Durumları 

Örnekler Sağlam Yıpranmış 
Renkleri 

Solmuş 
Dökülmüş Eksik 

Yırtık 

21  x  x  x 

22      x 

23  x x x   

24   x x x  

25      x 

26    x   

27     x  

28  x  x x  

29  x  x   

32    x   

33    x   

34     x  

35  x x  x  

36   x x   

37   x x x  

38   x x x  

39  x x    

40    x   

41     x  

42   x  x x 

43    x   

44    x  x 

45  x x x   

46  x x x   

47  x x  x  

48 x      

49     x  

50  x   x  

Toplam 1 10 11 16 12 5 
 

5 Örnek sağlam haldedir. 18 adet örnekte yıpranma, 13 adet örnekte 

solma, 23 adet örnekte dökülme, 16 adet örnekte eksikler olduğu ve 6 

adet örnekte yırtık olduğu görülmüştür. 

 

 



KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KIRŞEHİR HALILARI| 203 

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kırşehir ili dokumalarının çok eski dönemlere tarihlendirildiğini 

kaynaklardan tespit etmekteyiz. Eskiden halılarda en çok seccade tipi 

dokunmaktaydı bunun yanında sedir halısı, yolluk gibi büyük boyutlu 

halılar da dokunmaktaydı.  

Araştırmada gözlenen 50 örnek Kırşehir yöresine aittir. 

Koleksiyondaki halıların tamamı Etnografya Müzesi ve Mevlana 

Müzesi deposundadır. Koleksiyondaki halılardan az da olsa sağlam 

halde olanları vardır. Eksik, yırtık, renkleri solmuş, yıpranmış örnekler 

de mevcuttur. Halıların tamamında Gördes (Türk) düğümü 

kullanılmıştır.  

Kullanım özellikleri bakımından 41 örneğin seccade halısı, 5 örneğin 

sedir halısı, 4 örneğin yolluk halısı olduğu görülmektedir. Motif 

özellikleri bakımından, kıvrım dallar, çiçekler, karanfil, gül, hatai, 

lale, hayat ağacı, servi, pıtrak, yıldız, suyolu, zikzak, üçgen, dörtgen, 

altıgen, kare, sekizgen, basamak, çengel, sütun, el, göz, bahçe, ev, 

kandil motiflerin tercih edildiği, renk kullanımı açısından kırmızı, 

pembe, bordo, deve tüyü, sarı, turuncu, mor, yeşil, lacivert, mavi, 

beyaz, bej, siyah, vişne çürüğü, kahverengi, gri, krem rengin 

kullanıldığı görülmüştür. Örneklerin kompozisyon şemaları tek 

mihraplı, çift mihraplı, boyuna kuşaklı, manzaralı, madalyonludur. 

Manzaralı kompozisyonun görüldüğü dokumalarda sembolik motifler 

beraber kullanılmıştır. Ev, bahçe, mezar gibi motifler birlikte 

kullanılarak halıların şeması oluşturulmuştur. Seccadelerde 

çoğunlukla geniş kuşaklara yer verilirken bazı örneklerde kuşak 



204 | DR. ZEHRA PALA YAVUZYİĞİT 

 

sınırları olmaksızın tüm zeminde tek renk kullanıldığı örnekler de 

vardır. Çoğunlukla mihrap şemasının hakim olduğu örneklerde 

görülmektedir. İncelenen halıların büyük kısmı yün malzemelidir, az 

da olsa pamuk kullanılmıştır.  

Halılarda iplikler kimyasal ve bitkisel boyalar ile renklendirilmiştir. 

Kalitelerine bakıldığında endeki en düşük değer 24, boydaki en düşük 

değer 30' dur. En deki en yüksek değer 30, boydaki en yüksek değer 

36' dır.  

Seccade tipi dokumalarda tek mihrap kandilli, çift mihrap kandilli 

kompozisyon, sedir ve yolluk halılarında ise boyuna kuşaklı 

kompozisyon ağırlıktadır. Kuşaklarda görülen kompozisyon 

şemalarının ve halılardaki motiflerin yöresel adları havabaşı, çatıkkaş, 

gelinağlatan, ejder, arapeli, elma, çiçek tomurcuğu, leblebi, müftü 

topu, turunç göbek, tilif, top, bağbaşıdır. 

Kaynaklardan aldığımız bilgilere göre günümüzde Kırşehir ilinde 

dokumacılığın yapılmadığını öğrenmekteyiz. Yörede yapılacak alan 

araştırması ve daha detaylı faaliyetler sonucunda Kırşehir halılarını 

günümüzde üretilme durumlarına ilişkin bilgilere ulaşılabilir. Bölgede 

dokumacılığın yeniden canlandırılması için yöre insanını teşvik edici 

faaliyetlerin yapılması, gerekli alt yapının oluşturulması ve 

dokumacılığın canlandırılması sunulabilecek öneriler arasındadır. 

Yapılan dokumalar kayıt altına alınması ve insanların bu bilgilere 

ulaşması sağlanmalıdır.  
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Yörede, ilçelerde, müzelerde arşivlenmemiş örnekler varsa 

araştırılarak kayıt altına alınmalıdır. Envanter kayıtları alınarak 

sınıflandırılmalıdır. Müze çalışanları tarafından çeşitli zarar verici 

etkilerden uzak tutulmalı, dokumalar havalandırılmalıdır. Güneş ve ısı 

gibi etkenler göz önünde bulundurularak bu değerli parçalar daha iyi 

korunmalıdır. Yapılacak her bir çalışma kültürümüze katkıda 

bulunmamızı sağlayacaktır. 

Kırşehir halıları ile ilgili eğitim programları düzenlenmeli, eskiden 

dokumacılığın yapıldığı yerlerde yeniden dokuma faaliyetlerinin 

canlandırılması için kamu kurumlarından bilirkişiler görevlendirilmeli 

ve sistematik bir çalışma şekli belirlenmelidir. Çeşitli koleksiyonlarda 

mevcut olan dokumaların korunmasına önem verilmeli, bu konuda 

çeşitli projeler geliştirilmeli ve insanlara tanıtımının yapılması 

sağlanmalıdır. 
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