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DAL/MESLEK Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI Gördes Halı Desenleri

MODÜLÜN TANIMI
Gördes halı deseni hazırlama ile ilgili desen araştırma, motif
ve kompozisyon çizimi yaparak desen oluşturma bilgi ve
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Motif Çizim Teknikleri modülünü almış olmak

YETERLİK Gördes halı desenleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında, tekniğe uygun
geleneksel Gördes halı desenleri hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Tekniğine uygun olarak Gördes halılarının tarihçesi,
çeşitleri ve özellikleri hakkında araştırma yapabilecek
ve toplanan bilgileri dosyalayabileceksiniz.

2. Tekniğe uygun olarak Gördes halılarının geleneksel
motiflerini çizerek komposizyon oluşturabileceksiniz.

3. Tekniğe uygun olarak geleneksel Gördes halı desenleri
hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ortam

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, bilgisayar ve desen
programları, fon kartonu, makas, cetvel, kareli kâğıt veya
milimetrik kâğıt, boya kalemi, kurşun kalem, silgi, guaj
boya, samur fırça, ışıklı masa, aydınger veya parşömen
kâğıdı, toplu iğne, poşet dosya, telli dosya

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyet sonrasında o faaliyetle
ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

Modül içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla
edindiğiniz bilgileri pekiştirecek, uygulama örneklerini ve
testleri gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi
gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla araştırma yaparak grup
çalışmalarına katılarak ve en son aşamada alan
öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleştiriniz.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Çağımızda tasarım, her alanda büyük önem kazanmıştır. Halıcılık sektöründe de yeni
çizgiler ve renk kullanımları ile karşılaşmaktayız. Çağdaş ve modern görünümlü olarak
adlandırılan birçok eserde göremediğimiz sanat ve estetiğin eski halı tasarımlarında renk ve
desenin sanatsal açıdan ne kadar mükemmel olduğunu görebiliyoruz.

Geleneksel halıların desen tasarımlarını yaparken eski halıları yozlaştırmadan
desenlerinden yararlanabilir, yeni tasarımlar ortaya koyabiliriz.

Günümüzde her mekânda dekorasyona büyük önem verilmektedir. Dekorasyonun
vazgeçilmez unsuru halılarda ise alışılmışın dışında oldukça farklı renk ve desen yelpazesi
göze çarpmaktadır. Mekânlarda genelde fabrikasyon halılar kullanılmaktadır. Fabrikasyon
üretimi halılar, el halılarının geleceğini olumsuz etkilemektedir. Bu durum karşısında bir şey
yapmadan durmak mümkün değildir.

Geleneksel el sanatlarımızdan olan el halıcılığının unutulmaması için eğitimli eller
tarafından yaşatılması gerekmektedir. Düzenlenen kurslarla meslek okullarında açılan
bölümlerle yeni nesile bu el sanatının öğretilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu modül ile Gördes halılarının tarihi gelişimini, çeşitlerini, renk ve desen
özelliklerini öğrenerek geleneksel ve özgün halı desen tasarımları yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgi ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda Gördes
halılarının tarihçesi, çeşitleri ve özellikleri hakkında araştırma yapabilecek ve toplanan
bilgileri dosyalayabileceksiniz.

 Gördes halıları konusunda sanal ortamdan, kütüphanelerden, dokunmuş eski
halılardan kaynak taraması yapınız.

 Dokuma ustalarından Gördes halı desenlerinin özelliklerini araştırınız.
 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz.
 Hazırladığınız raporu sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

1. GÖRDES HALILARI

1.1. Gördes Halılarının Tarihçesi

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin bir kısmı Kum Çayı kenarındaki eski
Gördes’e yerleşmişlerdir. Bu bölgeye yerleşen Türklerin üstün kabiliyetlerinden biri de halı
dokuma sanatıdır.

Bu sebeple 16. 17. ve 18 yüzyılların gözde Türk halıları, Gördes halılarıdır diyebiliriz.

Türk halıcılığının çıkış yeri olan Gördes, 17. yy’da Anadolu’nun halı merkezlerinden
biri hâline gelmiştir. Gördes halıları Türk halı sanatı tarihi içinde renk ve desen bakımından
16. yy. Osmanlı saray halılarının geleneğini, Batı Anadolu bölgesinde sürdüren halı
gruplarındandır. Saray halılarının süsleyici karaktere sahip kemer şekilleri, ince kıvrık hatlı,
bahar dalları, top çiçekler, lale, karanfil gibi bitkisel motifler; kırmızı, kahverengi, yeşil
renkleri Gördes’te ilgi görmüştür.

17. yy ile tarihlenen Gördes halıları, yün malzemeyle (Türk düğümü) Gördes düğüm
tekniğiyle dokunmuştur. Halılarda bitkisel boyalarla elde edilen kırmızı, kahverengi, sarı,
mavi, lacivert ve beyaz renkler kullanılmıştır. Bu döneme ait halıların kenar bordürlerinde
“Etlik” adıyla tanınan şeritler görülür. Bu desenlerin ardından lale, karanfil, elma, tarak
motifleriyle süslü geniş kenar yer alır.

18 yy’ da Gördes halıları teknik ve genel şema bakımından önceki yüzyılın geleneğini
devam ettirmişlerdir. Geçmiş dönemden farklı olarak karanfil, lale, elma motifleri çoğalmış

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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manzara desenleri, ev, ağaç, cami tasvir eden motifler, “Koçboynuzlu halılar”
yaygınlaşmıştır.

19 yy’ a ait ve daha eski Gördes’te dokunan halıların çoğu seccadedir. Halılarda
zengin koyu kırmızı renk hâkimdir. Ayrıca mavi, lacivert, yeşil ve sarı renkler de canlı
olarak kullanılır. 19. yy’ da (S) şekilli ejderler, başları aşağıya sarkmış iki başlı ejder ve balık
figürleri, halıların ayaklık ve alınlık kısımlarındaki dikdörtgen şekilli çerçeve ve mihrap
altında ayetlik denilen bölümde yer almışlardır.

19 yy’ da İngiliz halı tüccarları, Batı Anadolu bölgesine ait geleneksel Gördes
halılarının yanında Avrupalıların zevklerini de katarak farklı halılar dokutmuşlardır.

19 yy’ a ait ve daha eski Gördes halılarında zengin koyu kırmızı renk hâkimdir; ayrıca
mavi, lacivert, yeşil ve sarı renkler de canlı olarak kullanılır. Bu tarihten sonraki halılarda
zemin pembe veya çiğ kırmızıdır.

20. yy başlarında 19. yy gelenekleri devam ederken geleneksel motiflerin içine geniş
yapraklı ve top çiçekli desenlerde girmiştir. Yine bu dönemde “Çakıroğlu - Çakıro” halısı,
yolluk halısı, taban halısı, tipleri katılmıştır.

19. yy ve 20. yy’ da Gördes’e özgü desenlerin yanı sıra Batı ve Orta Anadolu
bölgesinin desenleri de dokunmuştur. İlk dokundukları yerlerin isimlerine göre Kırşehir,
Mucur halısı vb. isimlerle anılan bu desenler bir süre sonra “Geleneksel Gördes” halısı
deseni hâline gelmiştir.

1.2. Desen Hazırlama Tekniklerinin Tarihi Geçmişi

Geleneksel el dokuma halılarda desenler yüzyıllar öncesinden gelen bir kültür
mirasıyla hiçbir yere bakılmadan yapılırdı. O marifetli eller, içinde bulunduğu ruh hâlini
yansıtan renklerle sanki ressamın tuvaline resim yaptığı gibi dokumasını yapardı. Bazen
çeşitli motiflerin belirli bir düzene bağlı kalmadan yan yana dokunduğu ve değişik renklerin
denendiği “Örnek halısı” denilen halılara bakılarak halı dokunurdu.

16. ve 17. yüzyıllar Türk halı sanatının Selçuklu halılarından sonra ikinci parlak devri
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu zamanında çok gelişmiş olan kitap sanatında, minyatür,
tezhip ve cilt örneklerini biçimlendiren nakkaşlar, halı desenlerini de hazırlamışlar ve
dokutturmuşlardır.

Türk halı sanatı tarihi içinde Gördes halıları, renk ve desen bakımından Osmanlı saray
halılarının geleneğini 16. yy’da Batı Anadolu bölgesinde sürdüren halı merkezlerinden
birisidir. Gördes, 17. yy’dan itibaren Anadolu’nun ünlü halı merkezlerinden biri olmuştur.

1864 yıllarında halı ticaretine başlayan İngilizlerin halı dokuma işlerini yapan Batı
Anadolu’ da Gördes dâhil 48’den fazla halı merkezi vardı. Bu şirket halıcılıkla ilgili tüm
işlerini, köylerde teşkilatlandırdıkları kişiler veya muhtarlar aracılığıyla yaparak ısmarlama
halı dokutup Avrupa’ya ihraç etmişlerdir.
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Bu İngiliz şirket, Avrupa’nın önemli halı ticaret işletmelerinin müşteri isteklerine göre
halı desenleri hazırlayarak da halı yapımcılarına gönderip dokutmuşlardır.

Dokunmasını istedikleri desenler, düz beyaz karton üzerine guaj boya tekniği ile
boyanmış desenlerdi. 25x35 cm boyutlarında halının ¼’ü kadar hazırlanırdı. Desenler
dokunacak halıya göre çok küçük yapılırdı. Desen, tezgâhta çözgü iplerinin üzerine asılıp
dokunurdu. Bu küçük desenlerden halının boyutları ile orantılı olarak motifleri büyütüp halı
dokumak gerçekten tecrübe ve beceri isteyen bir iştir.

Gördes’te halı desenlerine (model) denilmektedir.

Eskiden model için halı çift dokunur, biri satılırsa diğeri model olarak bırakılırdı. 1960
yıllarında modeller kanaviçe üzerine işlenerek yapılmaya başlanmış, bu desenler sayılarak
halılara aktarılmıştır. Daha sonra kareli kâğıtlara desenler çizilmiş, bugünkü desen kâğıtları
(model) ortaya çıkmıştır.

1.3. Desen Özelliklerine Göre Adlandırılan Gördes Halı Çeşitleri

 Sinekli Gördes: Birbirine bağlı iki kanat şeklindeki küçük motiflerin zeminde
diyogonel olarak sıralanmış kompozisyonların genel tanımıdır. Kız çeyizi
olarak dokunduğundan Kız Gördes adıyla da anılmaktadır.

 Elmalı Gördes: Ana bordürlerinde üç ayrı yöne bakan ve bir dalla birbirine
bağlı bitkisel karakterli motif taşıyan namazlıklara verilen addır. Çiçek
motiflerin stilizasyonu neticesi meydana gelen kırmızı renkli iri rozetlerin
elmaya benzemeleri nedeniyle, bu motiflerin kullanıldığı halılara “Elmalı
Gördes” denilmiştir.

 Taraklı Gördes: Şematikleşmiş testere dişli yaprak motiflerinin bulunduğu tip
halılara “Taraklı Gördes” denilmiştir.

 İbrikli Gördes: Namazlık mihraplarında ters olarak sarkıtılmış mihrap
köşelerine veya sütun altlarına yerleştirilmiş ibrik motiflerinin görüldüğü
örneklerdir. Bazen ibriğin ucundan sarkan karanfil motifine de rastlanır.

 Marpuçlu Gördes: Sütunlu namazlıklar için kullanılan mahalli bir isimdir. Bu
sütunlar bazı eski örneklerde çifttir. Sütunların çoğu bitkisel dallarla süslüdür.
Zeminin iki yanında mihrabı taşıyan fonksiyonlarıyla dinsel anlamı güçlendirir.
Kıvrak çizgilerle mihrap nişleri dikkat çekmektedir (Resim1.1).
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Resim 1.1: Marpuçlu Gördes

 Çilli Gördes: Zemini küçük çiçek taneleriyle doldurulan halılardır.

 Kız Gördes: Ortasında eşkenar dörtgen şeklinde madalyonu, kendine özgü
bordürü çift mihraplı ve geniş zikzak şekillerle süslüdür. Beyaz zeminlidir.
Göbek ve mihrap arasındaki alanı beneklerle süslüdür. Gelinlik çağına gelen
genç kızlar tarafından çeyizlik eşya olarak dokunduğu için bu ismi almıştır
(Resim1.2).
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Resim 1.2: Kız Gördes

 Çakıro Gördes: Geniş yapraklı çiçekler, top güller ve bitkisel motiflerden
oluşur. Çiçek demeti şeklinde oluşan desen halının orta göbeğine
yerleştirilmiştir. İlk somya halıları olarak 1925 yıllarında halıcı “ Çakıroğulları”
ailesi tarafından desen ortaya koyulduğu için halıya “Çakıro Gördes”
denilmiştir (Resim 1.3).

Resim 1.3: Çakıro Gördes

 Nevresim Gördes: Büyük çiçekler, dal ve yapraklar, top güller ve saksıdan
oluşan kompozisyon halının orta göbeğine yerleştirilmiştir. Çiçek demeti
saksının içine oturtulmuştur. Etrafına serpme gül motifi ile süsleme yapılmıştır
(Resim 1.4).
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Resim 1.4: Nevresim Gördes

 Göbekli Gördes: Kız Gördes halıları gibi çift yönlü mihraba sahiptir. Halının
zemininde kenarları çiçeklerle kuşatılmış küçük bir göbek vardır. Göbeğin etrafı
ibrik motifleriyle bezenmiştir (Resim 1.5).

Resim 1.5: Göbekli Gördes
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 Mecid Gördes: Tek yönlü mihraplı halılarda mihrap Osmanlı saray
seccadelerine benzeyen bir şema gösterir. Örneklerle mihrap ve mihrabı taşıyan
sütunlar mimari bir şekle bürünür. Halının kenar bordürleri ve kemerin üzeri
ince dal ve yapraklı bitkisel desenler ile süslenir. Halı zemininde tuğra veya
sancak tasviri bulunan örnekler de görülür. Sultan Abdülmecid döneminde
ortaya çıkan bu halılar halk arasında “Mecid Gördes” yabancı kaynaklarda da
“Barok Gördes” veya “Kızıl Gördes” adıyla tanımlanır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Mecid Gördes

 Manzaralı Gördes: Halı zemininde yan yana dizilmiş ya da üst üste sıralanmış
bahçeli evler veya etrafı bahçe ile çevrilmiş cami tasvir edilir (Resim1.7).

Resim 1.7: Manzaralı Gördes
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 Avizeli Gördes: “İç örnek” adı verilen halı zemini genellikle tek veya çift yönlü
mihrapla belirlenir. Mihrap merdiven hâlinde yükselir veya mimari kemer
formunda işlenir. Çoğu kez mihraptan bir kandil veya çiçek buketi sarkar
(Resim1.8).

Resim 1.8: Avizeli Gördes

 Asmalı Gördes: Bazı direkli halılarda zemin asma yapraklarıyla bezenir.

 Mihraplı Gördes: Tek mihraplı kandilsiz namazlıklardır (Resim1.9).
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Resim 1.9: Mihraplı Gördes

Keyif Gördes, Muskalı Gördes, Direkli Namazgâh isimli halılar da mevcuttur.

1.4. Halılarda Kullanılan Desen Tipleri

 Mihraplı desenler, halı ve seccadelerde değişik formlarda mihrap desenleri
kullanılır.

 Serpme güllü desenler, desenin zemin kısmında ortada tamamen serbest olan
çiçek, dal ve yapraklardan oluşan desenlerdir.

 Köşe desenleri; ince dal, çiçek ve yapraklardan oluşan sarmaşıklar, kelebek
görünümlü sıra sıra dizilmiş çiçek desenleridir.

 Aynalık desenleri, dikdörtgen formdaki bu bölüm ince bir çerçeve ile çevrilir.
Çerçeve içinde çiçek veya geometrik motifler kullanılır. Aynalık zeminde;
çiçekli sarmaşık, yılan, koçboynuzu gibi motiflerden üsluplaştırılmış desenler
kullanılır.
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 Göbek desenleri, çiçek, dal ve yapraklardan oluşan çiçek buketi veya bayrak ve
sancaklı desenlerdir.

 Bordür desenleri; çiçek sarmaşıkları, asma dalları, geometrik şekillerden,
serbest stillerden, manzaralı motiflerden oluşturulan desenlerdir.

1.5. Kalitelerine Göre Desenler

Kalitelerine göre desenler iki gruba ayrılır:

 Kare kaliteli desenler: Bu desenlerle her 10 cm’deki tel sayısı ile her 10 cm’deki
sıra sayısı birbirine eşittir.

 Dikdörtgen kaliteli desen: Her 10 cm’deki tel sayısı ile her 10 cm’deki sıra
sayısı birbirinden farklıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gördes halılarında kullanılan renkleri
araştırınız.

 Yöredeki halıcılardan, camilerden,
evlerden, antikacılardan Gördes halılarını
araştırınız.

 Kitaplardan, müzelerden, elektronik
ortamdan Gördes halılarını araştırınız.

 Araştırdığınız desen özelliklerine göre
halı isimlerini not ediniz.

 Çalışmalarınızı dosyalayınız.

 Gördes halılarında kullanılan desenleri
araştırınız.

 Desen özelliklerine göre Gördes
halılarını inceleyiniz.

 Kenar bordürlerindeki köşe desenlerini,
ayetlik bölümü orta göbek desenlerini ve
serpme desenlerini inceleyiniz.

 Çalışmalarınızı dosyalayınız.

 Gördes halı deseni hazırlama tekniklerini
araştırınız.

 Desen aktarma yöntemlerini inceleyiniz.

 Bulduğunuz Gördes halı desenlerini
aktarma yöntemlerini not ediniz.

 Araştırma yaparken fotoğraf makinesi,
kamera gibi elektronik cihazları
kullanınız.

 Çalışmalarınızı dosyalayınız.

 Gördes halı deseni hazırlama esnasında
kaynak olması için klasör hazırlayınız.

 Klasör oluşturmak için araç gereçleri
(Renkli fon kartonları, yapıştırıcı, renkli
bantlar, poşet dosyalar ve telli dosya)
temin ediniz.

 Malzemelerin eksiksiz olmasına özen
gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 21x29 cm ölçülerinde renkli fon
kartonlarını kesiniz.

 Fotoğrafları ve bilgileri bilgisayara
yükleyerek çıktı alınız.

 Fotoğrafları ve bilgileri orantılı bir
şekilde kartona yapıştırınız.

 Fotoğrafın alt kısmına halı ile ilgili
kullanılan açıklayıcı bilgileri yazınız.

 Her sayfayı numaralandırınız.

 İki sayfayı arkalı önlü yapıştırıp
kenarlarına renkli bantlar yapıştırınız.

 Poşet dosyaya koyup telli dosyaya
yerleştiriniz.

 Temiz ve düzenli olunuz.

 Zamanı iyi kullanınız.

 Sonraki çalışmalarda kullanmak üzere
dosyanızı muhafaza ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin bir kısmı Kumçayı kenarındaki
Gördes’e yerleşmişlerdir.

2. ( ) 16. yy Osmanlı Saray halılarının geleneğini, iç Batı Anadolu bölgesinde sürdüren
Gördes, halı merkezlerindendir.

3. ( ) Gördes halıları, çoğunlukla sine (İran) düğümüyle dokunmuştur.

4. ( ) 19. yy’da ve daha önceki yıllarda Gördes’te dokunan halıların çoğu seccadedir.

5. ( ) 19. yy’ a ait veya daha eski Gördes halılarında zengin koyu kırmızı renk az
kullanılmıştır.

6. ( ) Mihraplı halılar tek veya çift mihraplı olarak dokunur.

7. ( ) Üzerinde şematikleşmiş testere dişli yaprak motifleri bulunan halılara “Taraklı
Gördes” denir.

8. ( ) “Göbekli Gördes” halıları tek yönlü mihraplı halılardır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için öğrenme faaliyetini tekrar
gözden geçiriniz. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda; aydınlık ve
temiz bir ortamda motif ve kompozisyon hakkında bilgi sahibi olabilecek, Gördes halılarının
motif ve kompozisyon özelliklerini öğrenerek motif çizim alıştırmaları yapabileceksiniz.

 Motif ve motif çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
 Kompozisyon ve ilkeleri ile ilgili araştırma yapınız.
 Toplanan bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp sınıfa getirerek arkadaşlarınızla

inceleyiniz.

2. MOTİF

Motif, Fransızca bir kelime olup Türkçe karşılığı “Arge” dir. Kendi başına bir bütün
olmakla beraber süslemenin bütününü oluşturan desenin özelliklerini taşıyan en küçük
parçasıdır.

Deseni oluşturan biçimlerin her birine motif denir. Bir motif ne kadar güzel olursa
olsun yerinde kullanılmazsa iyi sonuç vermez. Kompozisyon oluştururken motiflerin
özellikleri karakterleri birbirine uygun olmalıdır.

Motif; tüm halı ya da kilim dokuma desenlerinde görülen süsleme unsurlarından bir
tanesidir, büyük bir çiçek veya büyük bir yıldız da olabilir (Şekil 2.1).

Resim 2.1: Motif

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Gördes Halı Desenlerinde Kullanılan Motifler

2.1.1. Geometrik Motifler

 Çizgi (Düz, eğri, zikzak)
 Nokta
 Üçgen
 Dikdörtgen
 Kare
 Daire
 Beşgen
 Altıgen
 Sekizgen
 Yıldız

2.1.2. Bitkisel Motifler

 Ağaç motifleri: Selvi, salkım söğüt, hayat ağacı,

 Yaprak motifleri: Asma, çınar, sarmaşık, gül yaprağı, yonca,

 Çiçek motifleri: Lale, karanfil, gül, sümbül, top çiçekler, üzerlik, mine,
zambak, sarmaşık çiçekler, tomurcuklar,

 Meyve motifleri: Elma, üzüm, nar,

 Dal motifleri: Düz, kıvrımlı, zikzak dallar, helezonlar, filizler,

 Sap motifleri: Çiçek, yaprak ve dalları birbirine bağlayan motiflerdir (Şekil
2.2).

Resim 2.2: Bitkisel motifler

2.1.3. Hayvan Motifleri

Kuş, ejderha, yılan, akrep, balık, deve, kelebeği andıran çiçeklerdir.
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2.1.4. Manzaralı Motifler

Ev, bahçe, ağaç, kemer, sütun motifleridir (Şekil 2.3).

Resim 2.3: Manzaralı motif

2.1.5. Sembolik Motifler

İbrik, kandil, avize, el, tarak kaplan postu benekleri, eli belinde, pıtrak, cami, ev,
bahçe, muska, bayrak (sancak) tuğra (Şekil 2.4).

Resim 2.4: Avize motifi

2.1.6. Yazılar

Harf, tarih, ayet veya dua desenleri kullanılır.
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2.2. Motiflerin Özellikleri ve Anlamları

Halıların üzerinde gördüğümüz desenlerin motifleri, yüzyılların kültürel birikimi
sonunda özdeyişler hâline gelmiştir. Halının üstündeki her motifin, her desenin bir adı, bir
anlamı bulunmaktadır.

Halıyı satan kişi halı motiflerinin adını ve anlamlarını anlattığında dokumanın
cazibesini artırmış olacak ve alıcı için de bir anlam kazanacaktır.

Göçebe Türk kavimlerinin insanlığa bir armağanı olan halı, Türk kültürü ile
özdeşleşmiş bir değerdir.

Bir halıya baktığınızda üzerindeki renkler ve motifler bir şeyler anlatmak ister gibidir.
Anadolu insanı hüzünlerini, dertlerini, sevinçlerini düğüm düğüm, renk renk halılarda
anlatır. Tabiatın güzelliklerini halısı ile ölümsüzlüğe ulaştırır. Türk insanının duygularının
sanata yansıması ve kabiliyetinin sonucu ortaya çıkan motiflerden bazılarının anlamları
aşağıda açıklanmıştır:

 Göz: Göz motifi, insan gözünün kem bakışlara karşı en iyi koruyucu
olduğundan ortaya çıkmıştır. Bazı insanların kötülüğe zarara, şansızlığa ve hatta
ölüme bile sebep olan güçlü bakışları olduğuna inanılır.

 Nar ve üzüm: Bolluğu bereketi simgeler (Şekil 2.5).

Resim 2.5

 Ev: Aileyi, yuva sıcaklığını simgeler (Şekil 2.6).

Resim 2.6
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 Cami: Dini, ibadethaneyi simgeler (Şekil 2.7).

Resim 2.7

 Kandil: İlahi ışığı, dini simgeler.
 İbrik: Temizliği simgeler.
 El: Dini anlamlar taşır. Hz Fatma’nın elini temsil eder. Nazar ve

uğursuzluklardan koruduğuna inanılır.
 Gül, sümbül, karanfil: Cenneti ve dünyevi güzellikleri simgeler (Şekil 2.8).

Resim 2.8

 Hayat ağacı: Sonsuzluğun sembolüdür. Bu motif ölümsüzlüğü araştırmanın ve
ölümden sonra yaşam olduğu umudunu simgeler (Şekil 2.9).

Resim 2.9
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 Elibelinde: Anneliğin, dişiliğin, verimliliğin sembolüdür.
 Muska: Nazarlık ve kem gözlerden korunmayı simgeler (Şekil 2.10).

Resim 2.10

 Kuş motifi: Mutluluğu, özgürlüğü simgeler.
 Koçboynuzu: Güç, erkeklik, yiğitlik ve kahramanlığı simgeler.
 Su: Su hayatın her zaman en önemli unsuru olmuştur.
 Kaplan postu benekleri: Kudreti, gücü simgeler (Şekil 2.11).

Resim 2.11

 Ejderha: Tılsımı simgeler.
 Sekiz kollu yıldızlar: Fizik ötesinin anlatılmasında, kutsal amaçlı maneviyatın

pekiştirilmesine yardımcı olduğuna inanılır.
 Elma: Tüm Anadolu’da misk-i amber gibi koktuğuna inanılan elma, cennet

meyvesi olarak kabul edilir.
 Lale: Kutsal bir anlam ifade eder. Lale motifi tek başına işlendiği gibi Lale

Devri’nde karanfille karakteristik bir ikili oluşturarak çoğu kez beraber
kullanılmıştır.

2.3. Kompozisyon

Kompozisyon, sanat ürününü oluşturan öğelerin belirli düzen bağıntıları içinde bir
araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan yapıttır.

Halı deseni de motiflerin belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi ile oluşan
bir kompozisyondur.
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2.3.1. Kompozisyon İlkeleri

Bir kompozisyonda amaçlanan uyumlu bir bütün oluşturmaktır. Bu ilkelere dikkat
edilerek kompozisyon hazırlandığında kaliteli bir çalışma ortaya çıkacaktır.

2.3.1.1. Tekrar

Motif veya motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak
birden fazla sayıda kullanılmasına tekrar denir.

Tekrarın üç türü vardır:

 Tam tekrar
 Tekrar
 Değişken tekrar

 Tam tekrar: Biçimlerin büyüklük küçüklük biçim, renk ton derecesi
dokularının bütünüyle aynı olması ve bunların eşit aralık ve aynı yönde
kullanılması ile tam tekrar oluşur (Şekil 2.12).

Resim 2.12: Tam tekrar

 Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının
bütünüyle aynı olmasına karşılık aralık ya da yönlerinin değişik olarak
yerleştirilmesiyle tekrar elde edilir (Şekil 2.13).

Resim 2.13: Tekrar

 Değişken tekrar: Birbirlerinin aynı olmakla birlikte aralarında küçük farklar
olan biçimlerin bir arada yerleştirilmesiyle ortaya çıkan tekrara değişken tekrar
denir (Şekil 2.14).
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Resim 2.14: Değişken tekrar

 Aralıklı Tekrar: Birden fazla motif ya da biçim, belirli aralıklarla birbiri
ardınca yerleştirilirse aralıklı tekrar ortaya çıkar (Şekil 2.15).

Resim 2.15: Aralıklı tekrar

2.3.1.2. Uygunluk

Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaşık tarafların bulunmasına uygunluk denir.
Motifler arasında uygunluk onların biçimleri, büyüklükleri, renkleri, ton dereceleri ve
dokuları bakımından benzerlik değil de bir yakınlık sağlanabilir.

2.3.1.3. Zıtlık

Motifler arasında biçim, büyüklük, renk, ton derecesi, doku, yön ve aralık gibi
özelliklerden herhangi birisi bakımından ortaklık ya da yakınlık olmazsa bunlar arasında ilgi
kurmak güçleşir. Birlik kurulmayınca uyuşmazlık kargaşalık etkisi başlar. Düzensizlik
doğuran bu durum zıtlıktır.

2.3.1.4. Birlik

Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmaları ile birlik oluşur.

2.3.1.5. Egemenlik

Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim, büyüklük, renk, ton
derecesi ve doku gibi öğeler bakımından, kompozisyonu oluşturan motif ya da motifler
grubunun diğerlerine egemen olması, üstün gelmesi aranır.

2.3.1.6. Denge

Bir kompozisyonu oluşturan motifler, renkleri ton dereceleri, dokuları, yönleri,
aralıkları ve büyüklükleri bakımından karşılaştırıldıklarında genel bir denge hissedilmelidir.
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2.3.1.7. Koram

İki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan, iki uç arasında bir düzene bağlı
olarak geçiş sağlayan düzenlemeye koram denir.

2.3.2. Gördes Halılarında Kompozisyon İlkeleri

Halı desenleri, ince küçük desenler olabildiği gibi geniş kalın desenler de olabilir. Bu
halılarda renk, biçim, tonlama, yön, aralık, motif bakımından denge oluşturulmuştur.

Halıların bordürlerinde ve aynalıkta, mihrap köşelerinde tam tekrar, tekrar, değişken
tekrar ilkeleri uygulanmaktadır.

Halıların desenlerinde birlik ilkesi kullanarak desenlerde hareketlilik sağlanmış
monotonluluktan uzaklaşılmıştır.

Motiflerin biçimleri, renkleri, büyüklükleri, uygunluk ilkesi uygulanarak bir araya
getirildiğinde uyumlu bir düzen oluşturulmuştur. Zemin kompozisyonundaki bazı bölümlerin
desenleri ön plana çıkartılarak egemenlik ilkesi uygulanmıştır.

2.3.2.1. Gördes Halı Desenlerindeki Zemin Kompozisyon Özellikleri

El dokuması halılarda desen, genellikle bordür ve orta zemin olmak üzere iki asıl
bölümden oluşur, bu bölümler kendi yöresel motifleri ile doldurularak deseni oluşturur.

Gelenekselleşmiş Gördes el dokuması halılarının zemin kompozisyonlarını şöyle
sıralayabiliriz:

 Tek Mihraplı Halılar: Seccadelerde, iç kısım genelde mihraplıdır. Namaz
kılarken kişinin yüzünü nereye, ayaklarını nereye koyacağını belli etmek için
halılara çoğu zaman sütunlar ve kandillerle süslü bir mihrap şekli verilmiştir
(Şekil 2.16).
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Resim 2.16: Tek mihraplı halı

Gördes namazlıklarında mihrap geniş açılıdır. Ortasında kandil veya çiçeksel nazarlık
formları vardır. Mihrabın köşelerinde hayat ağacını simgeleyen bir dal motifi görülür. Kenar
bordürlerde, ince sularda, bazen yaprak ve asma dalı motifleri kullanılır. Zeminin iki başında
veya tek tarafta aynalık denilen dikdörtgen bölmelerde çiçeksel motifler bulunur. Bunlardan
mihrabın üstündekine ayetlik “Alınlık” alt taraftakine tabanlık “Ayaklık” da denilir.

 Çift Mihraplı Halılar: Mihrap halının iki tarafında bulunur. Ortada küçük bir
göbek bulunur. Her iki mihrabın dış tarafında dikdörtgen şekilde çerçeveler
“aynalık” bulunur. Halının dörtkenarı bordürlüdür.

Bir Gördes halısı üzerinde dıştan içe doğru; bordür (yöresel adıyla “kenar, su, etlik),
ayna (ayetlik), köşe ve iç örnek bölümleri yer alır. Her bölüm bir araya getirildiğinde halının
kompozisyonu ortaya çıkmış olur.

Bu kompozisyonlar amaca uygun olarak belirlendikten sonra, halı desenleri ortaya
çıkartılır (Şekil 2.17).
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Resim 2.17: Çift mihraplı halı

Halının en dışındaki “Kenar” denilen dar sular, bazen zikzak şekillerle süslenir. Geniş
bordüre “Su” veya “Geniş kenar” adı verilir. Düz renkli halılar dışındaki örneklerde bu
bölüm, bitkisel veya manzaralı motiflerle süslenir.

Günümüzdeki halılarda her türlü desene rastlamak mümkündür. İçlerinde elmalı,
karanfilli gibi geleneksel Gördes desenleri de kullanılır. “Göbekli halı” ismiyle de anılan bu
tip halılarda bazen göbeğin etrafında halının zemininde ve geniş dış kenarı üzerinde küçük
koyu renkli benekler, ibrikler yer alır.

 Serpme Motifli Kalın Bordürlü Halılar: Bir ya da birkaç motifi, halının
ortasında veya köşe boşluklarında tekrarlayarak orta göbeği tuğra, sancak tasviri
(Mecid Gördes) ve çiçek buketi ile doldurulan halıların, dörtkenarındaki kalın
bordürünün içi sarmaşık, çiçek, asma dalı, ev veya ağaç gibi manzaralı
motiflerle süslenmiştir.

Ayrıca; mihrap ve mihrabı taşıyan sütunları mimari bir şekle bürünmüş halının kenar
bordürleri ve kemerin üzeri geniş yapraklı gül motifli, ince dal ve yapraklı, çiçekli, bitkisel
desenlerle süslü, ortada çiçek buketi bulunan “Nevresim Gördes” isimli halı grupları da
vardır.

 Yıldız Madalyonlu Halılar: Gruplandırılmış motif kompozisyonları
madalyonlu halılarda görülür. Madalyonlu halıların desen kompozisyonlarında
klasik olarak ortada bir tam madalyon bulunur.

Bazı örneklerde birbirini takip eden madalyon sırası görülür. Bu halıların
dörtkenarında bulunan bordürleri ise genişlik sayısı ve kompozisyon bakımından çok
farklılık gösterir. Bazı halılarda tek ve dar bordür bulunurken bazılarında ise sayısı üçe dörde
çıkabilir (Şekil 2.18).
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Resim 2.18: Yıldızlı madalyonlu halı

 Çok Mihraplı Halılar: Çok kişinin yan yana namaz kılabileceği halılar da
Gördes’te dokunmaktadır. Günümüzde “Saf seccade” ismiyle anılan bu
halılarda birbirine bitişik mihraplar yerleştirilir. Her mihrabın bulunduğu alan
tek seccade gibi düzenlenerek kompozisyon oluşturulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gördes halılarında kullanılan
motifleri araştırınız.

 Gördes halı motiflerini inceleyiniz.

 Dokunmuş halı örneklerini inceleyiniz.

 Resimleyiniz.

 Motif çizimi için araç gereçleri
hazırlayınız.

 Aydınlık ve temiz bir ortam sağlayınız.

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

 Malzemelerin eksiksiz olmasına dikkat ediniz.

 Halılarda kullanılan motiflerin
çizim alıştırmalarını yapınız.

 Parşömen kâğıtlarını A4 (21x29cm) ölçülerinde
kesiniz.

 Halıda kullanılan geometrik motifleri çiziniz.

 Çizim egzersizleri yapınız.

 Yaptığınız çizim
alıştırmalarını dosyalayınız.

 Parşömen kâğıtlarını A4 (21x29cm) ölçülerinde
kesiniz.

 Halıda kullanılan bitkisel motifleri çiziniz.

 Çizim egzersizleri yapınız.

 Halı deseni için motif çiziniz.

 Motif çizgilerinin düzgün ve net olmasına dikkat
ediniz.

 Kâğıdın kirlenmemesine özen gösteriniz.

 Yumuşak ve beyaz silgi kullanınız.

 İnce uçlu ve yumuşak kalem kullanınız.

 Çizimlerinizi dosyalayınız.

 Komposizyon ilkelerini
araştırınız.

 Tekrar, uygunluk, birlik, egemenlik, denge, koram
ilkelerinden hangilerinin Gördes halılarında
kullanıldığını araştırınız.

 Komposizyon ilkelerinin her
birinden çalışma yapınız.

 Desen tekrarları yaparak çalışma sayfalarını telli
dosyada saklayınız.

 Yaptığınız alıştırma
dosyalarını ve komposizyon
çalışmalarını klasörleyerek
dosyalayınız.

 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.

 Temiz ve düzenli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye veya
görüntüye …………….. denir.

2. Kareli kağıtlar üzerinde ………………….. halıda bir ………………. dür.

3. Deseni oluşturan biçimlerin her birine ……………… denir.

4. Ağaç, çiçek, dal ve yapraklar …………………….. motiflerdir.

5. Halı desenlerinde kullanılan hayat ağacı motifi ……………… sembolüdür.

6. Halı deseninde kullanılan ibrik…………………. temsil eder.

7. Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmaları ile
………………….. oluşur.

8. Mihraplı halılarda, mihrabın üstündeki aynalığa ……………….. alt tarafındaki
aynalığa ………………. denir.

9. Tekrarın 3 türü vardır. Bunlar; tekrar, ……………….., …………….’dır

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda; aydınlık ve
temiz bir ortamda gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun Gördes halı deseni
hazırlayabilecek ve renklendirebileceksiniz.

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinde, Gördes halı dokumalarını araştırınız.
 Yöresel halı desenlerini araştırıp fotoğraflarını çekiniz.
 Yöresel desenli halıların isimlerini, desen özelliklerini öğreniniz.
 Gördes halı desenlerinde kullanılan geleneksel renkleri araştırınız.
 Gördes halılarını sanal ortamdan ve basılı kaynaklardan da araştırınız.
 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz.
 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.
 Desen ve öğeleri hakkında kaynak taraması yapınız.

3. GÖRDES HALI DESENİ HAZIRLAMA

3.1. Desen Araştırma

El dokuma halılar birer sanat ürünü görüntüsü içinde genellikle yaşadığımız
mekânlara serdiğimiz yaygılardır. Halılar, üzerindeki deseniyle halk kültürünü yansıtan birer
sanat ürünüdür.

Her yörenin kendine özgü desen özelliği vardır. El dokuması halıların yöresel
desenleri zaman içinde değişikliğe uğrayabilir fakat kültürel özelliklerinin korunması
gerekmektedir. Bu nedenle eski halıları araştırıp desenlerini günümüze kazandırmak
gerekmektedir.

Geleneksel ve yöresel halıların desen ve renk özelliklerini koruyarak tasarım yapmak
çok önemlidir ve sorumluluk gerektirir.

3.2. Desen Araştırmada Yararlanılacak Kaynaklar

 Yöresel özelliği olan önceden dokunmuş halılar; cami, müze, antikacılarda
bulunan tarihi sanat değeri olan halıların arka yüzlerine bakılarak desen
milimetrik kâğıtlara çıkartılabilir.

 Daha önce dokunmuş halıların fotoğrafları

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Halı katalogları, broşür ve kitap gibi basılı kaynaklardan halı ve motif resimleri
 Sanal ortamda araştırılmış halı fotoğrafları
 Geometrik biçimler
 Soyut biçimler
 Doğadaki bitkiler, hayvan figürleri
 Eşyalar, araçlar, insan yapısı nesneler
 Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri

Eski halılara baktığımızda halıların desenlerinin ve dokumanın daha ince, daha zarif,
daha canlı olduğunu görüyoruz.

Renk uyumuna önem veren Anadolu kadını gergefinde, tezgâhında tutam tutam
renkleri nasıl uyumlu zevkli işlemiş, tabiat güzelliklerini (çiçeği, yaprağı, dalı, ağaçları)
halısının deseninde kullanmıştır.

Yalnız renkleri uyumlu değil desenleri de kendi ortaya çıkarmış, iç dünyasını, aşkını,
özlemini desenlerle dile getirmiştir. Örneğin; Kız Gördes dedikleri bir halı var ki bakmaya
doyum olmaz. Gülen, halay çeken, türkü söyleyen, tüm sevgisini bir tezgâhta halıya döken
dokumacı genç kızlar sembolik bir şiir dokumuşlardır tezgâhlarında.

3.3. Desen Hazırlama

3.3.1. Desen

Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye veya
görüntüye desen denir.

Halıcılıkta desen; yapılması istenen halının daha önceden düşünülerek kalitesine
uygun olarak çizilmiş, milimetrik kareli kâğıtların renklendirilmesi şeklinde hazırlanmış
resimlerine denir.

Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare halıda bir düğümdür.

1 dm2 ye atılan düğüm sayısı halının kalitesini gösterir.

3.3.2. Halı Dokumada Desenin Önemi

 Halılara millî bir özellik kazandıran unsur, onların desen karakteridir.

 Her milletin sanatının öz kaynaklarından, kültüründen gelenek ve
göreneklerinin sentezinden desen karakterleri doğmuştur.

 Halıyı basit bir ev eşyası olmaktan kurtaran, onu yılların kültür birikimini
yansıtan karakteridir.

 Çeşitli yörelerdeki gelenek, sosyal ve kültürel farklılıkları halı sanatına desen
yönünden çeşitlilik kazandırmıştır.
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3.3.3. Desende Öğeler

3.3.3.1. Nokta

Nokta üç boyuttan da yoksun, en yalın geometrik öğedir. Desende nokta daha çok
modeldeki önemli odak noktalarının saptanıp kağıda işaretlenmesi sürecinde kullanılır.

3.3.3.2. Çizgi

Çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı izdir. Çizgi tek boyutludur, yalnızca uzunluk
boyutu vardır. Derinliği ve genişliği yoktur.

Çizgi, desenin temelini oluşturur. Halı deseninde ana hatlar, konturlar düz çizgiyle
belirgin hâle getirilir.

Çizgi kendi özelliği ve güzelliği ile de komposizyonu oluşturabilir. Kalın, ince, uzun,
kısa, kırık, kıvrık, düz çizgilerin kullanılması ile birbirinden ayrı kompozisyonlar oluşur
(Şekil 3.1).

Çizim 3.1: Çizgi çalışması

3.3.3.3. Biçim

Biçim; kapalıdır, iki boyutludur, uzunluğu ve genişliği vardır, derinliği yoktur.

Biçimin türleri 2’ ye ayrılır:

 Organik biçimler: Bulut, yaprak, çiçek vb.

 Geometrik biçimler: Kare, üçgen, daire vb.



33

3.3.3.4. Hacim

Biçimin üçüncü boyut kazanması ile hacim oluşur. Hacimde, uzunluk ve genişlikle
birlikte derinlik de vardır. Hacimler, gözde kütle ve sağlamlık etkisi yaratır.

Desende hacim; ışık gölge kullanarak konudaki girinti çıkıntı, çukur, kabarık
özelliklerinin belirtilmesi ile sağlanır. Bu işlemler yoluyla desende dokunma duygusunu
uyandıracak bir anlamda kazandırılmış olmaktadır.

Bir çiçek deseninin renklendirilmesi aşamasında ışık-gölgeyi doğru kullanırsak
çiçeğin formunu doğru belirtmiş, bir hacim kazanmış oluruz.

3.3.3.5. Işık – Gölge

Bir nesnenin örneğin yaprağın hacmini (derinliğini) belirtmek için ışık ve gölge
kullanılır. Işığın etkisi gölge ile birlikte düşünülür; çünkü nesneler ışık ve gölge ile anlam
kazanır (Şekil 3.2.).

Çizim 3.2: Karakalem çalışması

3.3.3.6. Açık – Koyu

Renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır.
Desende kullanılacak nesnenin (çiçeğin, yaprağın, dalın) bir rengi vardır. Hacim

kazandırırken ışık alan kısımlar açık tonda, gölgede altta kalan kısımlar, koyu tonda
renklendirme yapıldığında desen bir anlam kazanacaktır (Şekil 3.3).
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Çizim 3.3: Desende karakalem ile tonlama

3.3.3.7. Doku

Bir varlığın içyapısının dışa vuruşu, yüzeyde biçimlenişidir. Doku insanın hem görme
hem dokunma duyusuna yöneliktir. Doku yüzeye anlam kazandıran bir öğedir. Her yüzeyin
bir dokusu vardır ve bu dokunun desende anlatılması gerekir.

Bir ağacın, gövde ve yapraklarının dokusu, kurdelenin o parlak dokusu gibi. Örneğin
ağacın gövde kabuğu, ağacın işlevine uygun olarak biçimlendirilmelidir. Koyu ve sert
görünümü verilmelidir.

3.3.4. Kompozisyon Öğeleri

Halı deseni kompozisyonu oluştururken biçimlendirme çalışmalarında aşağıdaki
öğelere dikkat edilerek çalışmalar yapılırsa desen kompozisyonları estetik açıdan
düzenlenmiş olacaktır.

 Çizgi: Kompozisyonun bütününü oluşturan parçaların oluşumunu sağlar,
biçimlerin kontörlerini belirler, kalın, ince, uzun, kırık, kıvrık, zikzak, düz
çizgiler kullanılarak birbirinden ayrı kompozisyonlar oluşur.

 Biçim: Nesnel öğelerin şekli, formu, biçimdir.

 Doğal biçimler; çiçek, yaprak, ağaç vb.
 Yapay biçimler; insan yapısı eşyaların biçimleridir. Ev, cami, tarak kemer

vb.
 Geometrik biçimler; kare, dikdörtgen, üçgen, daire, çokgen, eşkenar

dörtgen, yıldız, hilal gibi yalın biçimlerdir.
 Soyut biçimler; doğal veya yapay hiçbir nesneyi çağrıştırmayan serbest

stil düz, kırık, kıvrık çizgilerden oluşan özgün şekillerdir.
 Geleneksel biçimler; geleneksel Türk süsleme sanatında kullanılmış belli

anlamlara sahip motiflerdir.

 Yönler: Motifler değişik yönlerden yerleştirilerek süslemeye hareketlilik
kazandırılmalıdır.

 Büyüklük-Küçüklük / Genişlik-Darlık: Kompozisyonu oluşturan motiflerin
boyutları kullanılacak yere göre düzenlenmelidir.
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 Doku: Cisimlere dokunulduğunda elde hissedilen duygu cismin maddesinin
dokusudur. Cismin yumuşaklığı, sertliği, parlaklığı desen renklendirilirken ifade
edilir.

 Renk: Motifler tabiattaki doğal renginde veya renk uyumu dikkat edilerek
renklendirildiği gibi özgür renklendirmeler de yapılabilir.

3.3.5. Desen Tasarımı

Halı deseni tasarımı yapmak, özgürce resim yapmaktan biraz farklıdır. Kareli kâğıtlara
desenler hazırlanır. Her kare çözgü çiftlerine atılan bir düğüm demektir. Kullanılan ipliğin
kalınlığına göre düğümlerin büyüklüğü de değişir.

Halının 10 cm yatayında ve 10 cm dikeyinde düğüm sayısı ne kadar çok ise halıda
ayrıntılı ve karmaşık desenleri dokuma olanağı o kadar artar.

Desen tasarımları yaparken stilizasyon ve modernizasyon tekniklerinden faydalanılır.

3.3.5.1. Stilizasyon (Yalınlaştırma, Üsluplaştırma)

Stilizasyon yöntemi; canlı ya da cansız varlıkların biçimlerini, karakterlerine bağlı
kalarak tekniğe ve amaca uygun biçimde yalınlaştırmak ve sadeleştirmek demektir.
Stilizasyon sonucunda elde edilen biçim doğal gerçekliği aynen yansıtmaz fakat o nesneyi
anımsatır.

Halı dokumada kullanılabilecek olan bitki, hayvan, eşya, ev ve benzeri nesneler motif
olarak kullanıldığında bunların biçimlerini dokunabilecek şekilde sadeleştirmek,
yalınlaştırmak zorunludur.

Nesnelerin biçimlerini dokuma tekniğine uyarlamakta stilizasyon zorunluluğu önemli
ise de Türklerin İslam dinine girdikten sonra desenlerde hayvan figürlerini kullanma
biçimleri üsluplaşarak sanat yapma anlayışını oluşturmuştur.

3.3.5.2. Modernizasyon

Geçmişte yapılmış değerli olarak kabul edilen ürünlerin yaşanılan çağın teknik
olanaklarına, gereksinimlerine beğeni ve anlayışlarına göre karakterini bozmadan yeniden
düzenlenmesi ya da biçimlendirilmesine modernizasyon denir.

Geçmiş yıllarda dokunmuş, değerli olarak kabul edilen halıların desenleri modernize
edilebilir.

 Modernize Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar:

 Desenin ayırt edici özelliklerini incelemek

 Günün beğeni ve anlayışını yansıtmak

 Amaca uygun olarak deseni hazırlamak
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 Kullanılacak araç gereç ve teknik olanakları göz önünde bulundurmak

 Desenin karakterini bozmamak

 Modernize Desen Hazırlarken Yararlanılacak Kaynaklar:

 Müze veya özel koleksiyonlardaki eskiden dokunmuş halılar veya
fotoğrafları,

 Yabancı ülkelerdeki müzelerde bulunan ya da tablolarda ve minyatürlerde
yer alan Türk halılarının desenleri, resimleri, kitaplar, kataloglar, kartlar,
slaytlar,

 Evlerde, cami ya da mescitlerde, müzayedelerde bulunan eskiden kalmış
halılar (Halılar incelenerek fotoğrafları çekilerek bilgisayara aktarılır,
desenleri modernize edilerek milimetrik kâğıda düzenleme yapılabilir.),

 Seçilen üründeki deseni modernize ederken kişinin zevkine göre bazı
motifleri çıkararak ya da bazı motifler ekleyerek desende değişiklikler
yapılabilir.

3.3.6. Halı Deseni Hazırlama Yöntemleri

 Halı desenleri hazırlarken desen kompozisyonu doğrudan doğruya kareli
kağıdın yüzüne çizilebilir (dokumaya uygun kareli kağıt).

 Parşömen kâğıdına halı kompozisyonu oluşturup deseni çizdikten sonra kareli
kâğıdın arkasına aktarılarak ışıklı masada motif sınırları kareli kâğıdın ön
kısmına çizilerek de desen hazırlanabilir.

 Halı resimleri üzerinden bilgisayar ortamında kareli desen çıkarılabilir.

3.3.6.1. Desen Hazırlama İşlem Basamakları

 Dokunacak halının ölçülerini belirleyiniz.
 Tezgâhta daha önce dokunmuş halılarda 10 cm yataydaki ve 10 cm dikeydeki

düğüm sayılarını belirleyiniz.
 Elde bulunan ipleri veya bulunabilecek ip renklerini belirleyiniz.
 Gördes yöresi halı örneklerini inceleyiniz.
 Yöre halılarının desen, motif ve renkleri neler, öğreniniz.
 Halı kompozisyonu dikey ortadan simetrik, yatay ortadan simetrik, ¼ simetrik

veya simetri olmayan bir desen olabilir.
 Halıda kenar bordürü olacaksa bordür deseni hazırlayınız.
 Halının zemininde kompozisyonda motifler yan yana sıralanabilir, ortası

göbekli kenarları serpme veya köşe motifli ortası göbekli olabilir. Hangi stil
Gördes halısı olacaksa o kompozisyonu belirleyiniz.

Halı tasarımı için genel fikirler tespit edildikten sonra tasarıma başlanır.
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3.3.7. Desen Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Özellikleri

 Kurşun kalem: Ahşap boru içine yerleştirilmiş bir grafit çubuktan oluşan çizim
ve yazım aracıdır. Silip düzenleme olanağı vardır. Yumuşak ve kolay çizim
yapan 2B tercih edilir.

 Silgi: Kurşun kalemlerle çalışılan desenlerde gereksiz ve yanlış çizgileri
temizlemede kullanılan lastik bir gereçtir. Desen çalışmalarında iyi kaliteli,
kâğıdı yırtmayacak kirletmeyecek yumuşak ve beyaz silgiler kullanmak gerekir.

 Kâğıt: Kâğıdın niteliği ham maddesine bağlıdır. Kâğıt selüloz elyafının
birleşmesinden oluşur. Desen tasarımında bir yüzeyi yağlı ince parşömen
kâğıtları ve milimetrik kareli kâğıtlar kullanılır.

 Cetvel: Motiflerin çiziminde ve oran orantıda 30 cm cetvel kullanılır.

 Bant: Motifleri parşömen kâğıdına yapıştırmak için kullanılır.

 Toplu iğne: Parşömen kâğıdını milimetrik kâğıda tutturmak için kullanılır.

3.4. Renk

Işığın nesneye çarpması ve bazı ışınların yansıması sonucu gözümüzde oluşan
duyumlardır.

Desende renklendirme ve renk uyumu önemli bir unsurdur.

3.4.1. Renk Grupları

3.4.1.1. Ana Renkler

Güneş ışığı prizmadan geçip çeşitli dalga uzunluğuna göre beyaz perdeye yansıdığında
ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten laciverdin mor ile mavi karışımı olduğu düşünülürse
diğer altı renk, renk çemberini oluşturur.

Bu çember incelendiğinde kırmızı, sarı, mavi ana renk olduğu ortaya çıkar (Şekil 3.4).
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Şekil 3.1: Renk çemberi

3.4.1.2. Ara Renkler

Altı renkten oluşan renk çemberinde üç ana rengin ikişer ikişer karışarak ara renkleri
turuncu, mor, yeşil oluşturur.

Kırmızı + Sarı= Turuncu
Kırmızı + Mavi= Mor
Mavi + Sarı= Yeşil

3.4.1.3. Sıcak – Soğuk Renkler

Işık kaynaklarının renginin yaptığı çağrışımla algılanan renklere sıcak renkler denir.

Bunlar; sarı, kırmızı ve turuncudur.

Serinlik etkisi veren deniz gökyüzü orman renklerine soğuk renkler denir. Bunlar;
mavi, yeşil ve mordur.
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3.4.1.4. Bütünleyici Renkler

Bütünleyici renkler eşit oranlarda karıştırıldığında renksizlik (gri) veren yani birbirinin
rengini gideren renklerdir (Şekil 3.5).

Mavi ve turuncu, sarı ve mor bütünleyici renklerdir.

Şekil 3.2: Bütünleyici renk çalışması

3.4.1.5. Karşıt Renkler

Doğada bulunan karışımsız üç ana renkle onların karışımından oluşan üç ara rengin
karşı karşıya geldiklerinde bıraktığı etkiye karşıt (kontrast) renkler denir. Kontrast renkler
yan yana geldiğinde birbirini iten ve gözü rahatsız eden görüntünün yanı sıra her renk
diğerini baskın hâle getirir (Şekil 3.6).

Sarı + Kırmızı= Turuncu – Mavi
Kırmızı + Mavi= Mor – Sarı
Sarı + Mavi= Yeşil – Kırmızı
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Şekil 3.3: Karşıt renk çalışması

 Uygun Renkler: Renk çemberinde bitişik yan yana olan renklere uygun
renkler denir. Özelliği bu renklerin aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır.

Sarı ve Yeşil
Mavi ve Mor

 Uygunsuz Renkler: Renk çemberinde birbirine uygun ya da karşıt olmayan
renklere uygunsuz renkler denir. Örneğin sarı kırmızı gibi renkler. Renkler
arasında uyum sağlamak için sarı, kırmızı, arasına turuncu gibi ortak bir renk
kullanılabilir (Şekil 3.7).

Şekil 3.4: Uygunsuz renk çalışması

3.4.2. Halı Desenlerinde Renklendirme

 Kareli desen kâğıdını ışıklı masaya kareli kısmı yukarı gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Dokuma iplerine göre desende kullanılacak renkleri belirleyiniz.

 Masanın ışığını açınız.
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 Kareli desen kâğıdının arka yüzüne çizmiş olduğunuz desen görülecektir.

 Halı desenindeki her kare halıda bir düğümü gösterir.

 Desen çizgisi karenin neresinden geçerse geçsin karelerin içi tam olarak boyanır
(Şekil 3.5).

 Boyama malzemesi olarak kuru boya, keçeli kalem, guaj veya sulu boya
kullanılabilir (bk. Gördes Dokumaya Hazırlık modülü).

 Bordürlerde veya ortada desen tekrarı varsa sadece bir desen tekrarı boyanır.

 Desende kullanılan renkleri, desen kâğıdının alt köşesinde yan yana boyayarak
belirtiniz.

 Deseni mukavva vb. bir levhaya yapıştırınız (bk. Gördes Dokumaya Hazırlık
modülü).

 Deseni korumak için vernikleyiniz (bk. Gördes Dokumaya Hazırlık modülü).

Şekil 3.5: Renklendirilmiş desen
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3.5. Gördes Halıları ve Desenleri

Fotoğraf 3.1: Halı deseni
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Şekil 3.6: Halı deseni
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Fotoğraf 3.2: Halı deseni



45

Şekil 3.7: Halı deseni
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Şekil 3.8: Halı deseni
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Fotoğraf 3.3: Halı deseni
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Şekil 3.9: Halı deseni
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Fotoğraf 3.4: Halı deseni
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Şekil 3.10: Halı deseni
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Fotoğraf 3.5: Halı deseni
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Şekil 3.11: Halı deseni
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Fotoğraf 3.6: Halı deseni
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Şekil 3.12: Halı deseni
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Fotoğraf 3.7: Halı deseni
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Şekil 3.13: Halı deseni
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Fotoğraf 3.8: Halı deseni
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Şekil 3.14: Halı deseni
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Şekil 3.15: Halı deseni
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Şekil 3.16: Halı deseni
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Şekil 3.17: Halı deseni
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Şekil 3.18: Halı deseni
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Şekil 3.19: Halı deseni
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UYGULAMA FAALİYETİ

Önerileri de dikkati alarak aşağıdaki işlem basamaklarını uyguladığınızda halı motifi
çizebilecek, motiflerden kompozisyon oluşturabilecek, oluşan deseni milimetrik kâğıda
aktararak renklendirebileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Halı deseni hazırlamak için uygun
çalışma ortamı hazırlayınız.

 Aydınlık ortam sağlayınız.

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

 Dokunacak halının 10 cm
yatayındaki, 10 cm dikeyindeki
düğüm sayılarına göre kullanılması
gereken kareli desen kâğıdını
bilgisayarda ayarlayıp A4
büyüklüğünde çıktısını alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Alıştırma desen çalışmaları için
kareli ve parşömen kâğıdını
hazırlayınız.

 Halı deseninde yer almasını
istediğiniz motifleri parşömen
kâğıdı üzerine kurşun kalemle
çiziniz.

 Çizilen motifleri makasla
çevrelerinden kesiniz.



66

 Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz
kâğıdı üzerine yerleştirerek
komposizyon oluşturunuz.

 Oluşturduğunuz komposizyonun
üzerine parşömen kâğıdı
yerleştirerek deseni geçiriniz.

 Motiflerin kaymamasına dikkat ediniz.

 Motiflerin kaymamasını sağlamak için
yapıştırıcı kullanabilirsiniz.

 Parşömen kâğıdı üzerindeki deseni
ters çevirerek kareli desen kâğıdı
arkasına yerleştirip tutturunuz.
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 Işıklı masa kullanınız.

 Desenin kaymaması için yapıştırıcı veya toplu
iğne kullanabilirsiniz.

 Desen çizgileri üzerinden tükenmez
kalem ile çizerek parşömen
kâğıdındaki deseni kareli kâğıda
geçiriniz.

 Parşömen kâğıdını kareli desen
kâğıdının arkasından çıkartınız.

 Işıklı masada kareleri desen
ipliğinin renginde boyayınız.

 Uygun boyama tekniğini seçiniz (kuru boya,
keçeli kalem, guaj).

 Uygun uyumlu renklerle her kareyi boyayınız,
desenin formuna dikkat ediniz.
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 Her karenin bir düğüm olduğunu unutmayınız.

 Desen tekrarı varsa bir tekrarı boyayınız.

 Kullanılan renkleri desenin sağ alt köşesine
belirtiniz.

 Çizim ve boyamayı kontrol ediniz,
hataları tespit edip düzeltiniz.

 Desenin aktarılmasında, karelerde atlama ve
kayma olmamasına dikkat ediniz.

 Her karenin bir düğüm, iki çözgü ipi olduğunu
unutmayınız.

 Hazırladığınız desenin ürününüze uygun olup
olmadığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Gördes’te halı ticareti yapan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa

2. Bütünleyici renkler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarı - Kırmızı
B) Sarı - Mor
C) Mavi - Yeşil
D) Siyah – Beyaz

3. Ana renkler aşağıdaki hangi şıkta yer almıştır?
A) Sarı - Kırmızı - Mavi
B) Turuncu - Mor - Yeşil
C) Siyah - Beyaz
D) Mavi - Sarı – Kırmızı

4. Gördes, kaçıncı yy’ dan itibaren Anadolu’nun ünlü halı merkezlerinden biri olmuştur?
A) 13
B) 15
C) 17
D) 18

5. Dokumanın her karesi kaç düğümü ifade eder?
A) 1
B) 2
C) 3
D) Hiçbiri

6. Işığın nesneye çarpması ve bazı ışınların yansıması sonucu gözümüzde oluşan
duyumlara ne ad verilir?
A) Ara renk
B) Ana renk
C) Renk
D) Uyumlu renk

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile kontrol ediniz. Doğru ve yanlış cevaplarınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız yanlış ise öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER – (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Türk halıcılığının çıkış yeri olan Gördes, ……….. yy’ da Anadolu’nun halı
merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

2. 17. yy ile tarihlenen Gördes halıları, yün malzemeyle ……………. düğüm tekniğiyle
dokunmuştur.

3. Gördes’te halı desenlerine …………. denilmektedir.

4. Sinekli Gördes ………….. adıyla da anılmaktadır.

5. Ana bordürlerinde üç ayrı yöne bakan ve bir dalla birbirine bağlı bitkisel karakterli
motif taşıyan namazlıklara verilen Gördes halısına ……………… denir.

6. Çilli Gördes, zemini küçük ……………………. doldurulan halılardır.

7. Halı zemininde yan yana dizilmiş ya da üst üste sıralanmış bahçeli evler veya etrafı
bahçe ile çevrilmiş cami tasvir edilen halı desenine ……………………….. denir.

8. …………… desenleri; çiçek sarmaşıkları, asma dalları, geometrik şekillerden, serbest
stillerden, manzaralı motiflerden oluşturulan desenlerdir.

9. ……….., sanat ürününü oluşturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları içinde bir araya
getirilmesi sonucu ortaya çıkan yapıttır.

10. Motif veya motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak
birden fazla sayıda kullanılmasına …………… denir.

11. Halının en dışındaki ………….. kısma denir.

12. Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaşık tarafların bulunmasına …………… denir.

13. Arap düğümüne …………. düğüm denir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

14. ( ) Halıcılıkta desen; yapılması istenen halının daha önceden düşünülerek kalitesine
uygun olarak çizilmiş, milimetrik kareli kâğıtların renklendirilmesi şeklinde
hazırlanmış resimlerine denir.

15. ( ) Desen kâğıtları yatay çizgili kâğıtlardan meydana gelir.

16. ( ) Her kare çözgü çiftlerine atılan bir düğüm demektir.

17. ( ) Geçmişte yapılmış değerli olarak kabul edilen ürünlerin yaşanılan çağın teknik
olanaklarına, gereksinimlerine beğeni ve anlayışlarına göre karakterini bozmadan
yeniden düzenlenmesi ya da biçimlendirilmesine modernizasyon denir.

18. ( ) Halı desenindeki her kare halıda iki düğümü gösterir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınız doğru ise Değerlendirme
Ölçeği’ne geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetlerinde kazanmış olduğunuz becerilerle, Öğrenme faaliyetlerinde
edindiğiniz bilgileri kullanarak Gördes halılarının yöresel desen ve renk özelliklerine uygun
halı deseni hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Gördes halı deseni hazırlama ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamalı testin işlem
basamaklarını aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre kendiniz veya arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Kullanacağınız motif, kompozisyon ve renkleri araştırdınız mı?

2 Halı deseni hazırlamak için uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?

3 Halının kalitesini hesapladınız mı?

4

Dokunacak halının 10 cm yatayındaki, 10 cm dikeyindeki düğüm

sayılarına göre kullanılması gereken kareli desen kâğıdını

bilgisayarda ayarlayıp A4 büyüklüğünde çıktısını aldınız mı?

5

Dokunacak halının boyutlarına, desenin bütün, dikey ortadan

simetrik, yatay ortadan simetrik, ¼ simetrik oluşuna göre desen

kâğıdını hazırladınız mı?

6
Alıştırma desen çalışmaları için kareli ve parşömen kâğıdını

hazırladınız mı?

7
Halı deseninde yer almasını istediğiniz motifleri kurşun kalemle

çizip çevrelerinden kestiniz mi?

8
Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz kâğıdı üzerine yerleştirerek

komposizyon oluşturdunuz mu?
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9
Oluşturduğunuz komposizyonun üzerine parşömen kâğıdı

yerleştirerek deseni geçirdiniz mi?

10
Parşömen kâğıdını kareli desen kâğıdının arkasından çıkarttınız

mı?

11 Işıklı masada kareleri desen ipliğinin renginde boyadınız mı?

12
Çizim ve boyamayı kontrol ederek hataları tespit edip düzeltiniz

mi?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir
daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız, Modülü tekrar ediniz.
Cevaplarınızın hepsi “Evet” ise tebrikler, bu modülü bitirdiniz, sonraki modüle
geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 Y

4 D

5 Y

6 Y

7 D

8 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Desen

2 Her kare-düğüm

3 Motif

4 Bitkisel

5 Sonsuzluğun

6 Temizliği

7 Birlik

8 Alınlık-ayaklık

9
Tam tekrar-

değişken tekrar

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 A

4 D

5 A

6 C

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1 19. yy

2
Türk (Gördes

düğümü)

3 Model

4 Kız Gördes

5 Elmalı Gördes

6
Küçük çiçek

taneleriyle

7 Manzaralı Gördes

8 Bordür

9 Komposizyon

10 Tekrar

11 Kenar

12 Uygunluk

13 İran düğümü

14 D

15 Y

16 D

17 D

18 Y
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