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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliĢtirilen modüller; 

• Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı 

Kararı ile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 

kademeli olarak yaygınlaĢtırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim 

programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik 

geliĢtirilmiĢ öğrenme materyalleridir. 

• Bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye 

rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıĢ, 

denenmek ve geliĢtirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve 

kurumlarında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

• Teknolojik geliĢmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği 

kazandırmak koĢulu ile eğitim öğretim sırasında geliĢtirilebilir ve 

yapılması önerilen değiĢiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. 

• Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iĢletmeler ve kendi kendine 

mesleki 

yeterlik kazanmak isteyen bireylerin internet üzerinden 

ulaĢabileceği Ģekilde hazırlanır. 

• Eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. 

• Hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karĢılığında 

satılamaz. 
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LAMALAR 

KOD 
   215ESB421     

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Simav Halısı Desenleri 

MODÜLÜN TANIMI Simav halı deseni hazırlama ile ilgili, desen araĢtırma,  

motif ve kompozisyon çizimi yaparak desen oluĢturma 

bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Motif Çizim Teknikleri Modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Simav Halısı Desenleri Çizmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile; Uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında 

tekniğe uygun geleneksel Simav halı desenleri 

hazırlayabileceksiniz. 
 Amaçlar: 

 Tekniğine uygun olarak, Simav Halılarının 

tarihçesi, çeĢitleri ve özellikleri hakkında araĢtırma 

yapabilecek ve toplanan bilgileri dosyalayabileceksiniz 

 Halı deseni hazırlayabilmek için gerekli olan 

renk bilgisi, motif bilgisi oluĢturma konularında bilgi 

sahibi olacaksınız 

 Tekniğe uygun olarak, Simav halı deseni ve 

kompozisyon hazırlayabilecek ve 

renklendirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Aydınlık ortam, görsel basılı kaynaklar, bilgisayar ve 

desen programları fon kartonu, makas, cetvel, kareli 

kâğıt veya milimetrik kâğıt, boya kalemi, kurĢun kalem, 

silgi, guaj boya, samur fırça, ıĢıklı masa, aydınger veya 

parĢömen kâğıdı, toplu iğne, poĢet dosya, telli dosya. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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 

pekiĢtirecek, uygulama örneklerini ve testleri gerekli 

süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi 

gerçekleĢtireceksiniz. Sırasıyla araĢtırma yaparak, grup 

çalıĢmalarına katılarak ve en son aĢamada alan 

öğretmenlerine danıĢarak ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarını gerçekleĢtiriniz.  

 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci; 
 

      Köy el sanatlarının önemli bir dalı olan halıcılık, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan, 

kültürümüzü geçmiĢten geleceğe taĢıyan bir el sanatı olmasının yanı sıra önemli bir 

ekonomik değere de sahiptir. Halıcılık, ailedeki her yas grubundan bireyin ve özellikle 

kadınların tarım dıĢındaki bos zamanlarını değerlendirmesine olanak tanıması açısından 

önemlidir. 

 Ülkemiz halıcılığında dünden bu güne önemli bir yere sahip olan, Simav halılarının 

araĢtırılarak, kullanılan desenlerin, anlamlarını koruyarak bir modernizasyona gidilmesi 

mümkün olacaktır. Böylelikle el halıcılığının önünün açılmasını modern dünyada farklı bir 

yaklaĢımla yeniden var olmasının sağlanmasında etkili olabiliriz. Aynı zamanda Simav 

yöresinde ve ülkemizde büyük bir geliĢme gösteren makine halıcılığında ise geleneksel 

desenlerin modern yorumlamasını yaparak, gelenekselliği modern hayata taĢıma Ģansını 

yakalayabiliriz.  

 

       Bu modül den elde edeceğiniz bilgilerle, Desen hazırlamaya yönelik iĢlem ve teknikler 

konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca Simav yöresi halı desenlerini hazırlayarak Simav 

halılarının tarihi geliĢimini, çeĢitlerini, renk ve desen özelliklerini öğrenerek, geleneksel ve 

özgün halı desen tasarımları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 
 

Bu faaliyette verilecek bilgi ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda Simav 

Halılarının tarihçesi, çeĢitleri ve özellikleri hakkında araĢtırma yapabilecek ve toplanan 

bilgileri dosyalayabileceksiniz 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 Simav halıları konusunda sanal ortamdan, kütüphanelerden, dokunmuĢ eski 

halılardan kaynak araĢtırması yapınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu sınıf ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. SĠMAV HALILARI 
 

1.1 Halıcılığın Tarihi GeliĢimi 

        Halının ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı önemli bir araĢtırma konusu olmuĢtur. 

Genellikle göçer ve yaylacı Türkler üzerinde yapılan araĢtırmalar, halının kaynağının Orta 

Asya Türkleri olduğunu ortaya koymuĢtur. Çünkü halıcılık, koyunculuk ve yünle, ayrıca 

boya bilgisiyle yakından iliĢkilidir. 

Orta Asya Türklerinin bu çok önemli buluĢu, biraz da doğal gereksinmeden 

kaynaklanmaktadır. YaĢamı, çeĢitli hayvan postlarının kullanımı, ağır doğa koĢulları 

halıcılığı âdeta zorunlu kılmıĢtır. Halı ipinin elde edilmesi, hayvancılıktan baĢka iĢi olmayan 

bir toplum için zor olmasa gerektir. Yine bu iplerin boyanması sorunu, doğanın ortasında 

yaĢayan bu toplumca en doğal renkleri bitki köklerinden elde etmek suretiyle 

çözümlenmiĢtir. Halıda kullanılan desen ve motifler ise, doğanın çok güzel bir Ģekilde stilize 

edilmesinden ibarettir. 

Günümüze kadar gelebilen en eski halı örnekleri III. ve IV. Yüzyıllara ait olup Orta Asya'da 

bulunmuĢtur. Bunlar çok küçük parçalar oldukları için desen ve tip bakımından fazla bir 

bilgi vermemektedir. Günümüze kadar bütünüyle ulaĢabilen en eski halılar, Anadolu 

Selçuklularına aittir (XI. yy.). Bunlar Konya'da Alaattin Camii'nde bulunarak Türk ve islam 

Eserleri Müzesi'ne getirilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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   XVĠ. Yüzyıldan itibaren halıya Osmanlı damgası vurulmaya baĢlanır. Artık; kuĢ, çiçek, 

hayvan motifleri yerlerini geometrik Ģekillere bırakır. Bu tür halıların büyük bir kısmı 

Simav'ın civarındaki yerleĢim birimlerinde UĢak'ta, Kula'da, Gördes'te dokunmuĢtur. 

Bergama ya da Bergam halısı denilen bir baĢka tip halı da Anadolu halıcılığının önemli bir 

koludur. Bu tip halılar, Selçuklu geleneğini sürdürür. 

Osmanlı Saray Halısı, XVI. Yüzyılda ortaya çıkan bir baĢka halı tipidir. Çok büyük 

boyuttaki bu halılarda ortada ve köĢelerde madalyonlar görülür. Lale, sümbül, karanfil ve gül 

motifleri bu halıların karakteristik özellikleridir. 

Türk halıcılığında bunlara ek olarak Gördes, Lâdik halı tiplerini de anmak gerekir. Bunlar 

küçük boyutlu seccade tipi halılardır. 

Anadolu'da baĢlıca halı merkezlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: Isparta, Kayseri, Niğde, 

Bursa, Sivas, Turhal, Bünyan, Demirci, Hereke, Malatya, Eğin, Karaman, Bor, Simav, 

Bergama, Balıkesir... Anadolu'da halı adları ve tipleri dokunan yöreye göre adlandırıldığı 

gibi; renk, Ģekil ve motiflerine göre de adlar alır. Yağcı bedir, gülistan, zarafet, emprime 

gibi... 

 

1.2. Simav'da Halıcılığın Tarihi GeliĢimi 

     Simav'da halıcılık 150 yılı aĢkın bir geçmiĢe sahiptir. Yapılan araĢtırmalardan, Simav'da 

ilk halıcılığı Kozanoğlu Abdurrahman Hoca'nın baĢlattığı, bu amaçla Gördes'ten halı 

öğreticileri getirttiği bilinmektedir. Bu nedenle, Simav'da dokunan bu ilk halılarda Gördes 

etkisi görülür. 

1897–1905 yıllan arasında Çömez oğlu Mustafa Efendi ve Hacı Ali Ağa'nın Ahmet Efendi, 

tüccar olarak halı dokuyuculuğunu daha geniĢ bir çevreye yaymıĢlardır. ġark Halı 

Yapımcıları ġirketi olan yabancılara ait bir halı Ģirketinin Türkiye Temsilcisi Aleksandr 

Kalefi, Simav'da adı geçen bu kiĢilerle iliĢki kurarak halı ihracına baĢlamıĢtır, iĢte, Simav'a 

ticari halıcılık bu Ģekilde girmiĢ, günümüze kadar sürerek Simav ekonomisinin zaman zaman 

ana ekseni durumuna gelmiĢtir. 

Simav halıcılığında önemli bir geliĢme de Gördes stilinin terk edilerek ters düğüme 

geçilmesidir. Böylece halıcılık, daha kârlı bir duruma gelmiĢtir. 

1913 yılında yukarıda adı geçen yabancı Ģirketin Simav'da 380 tezgâhı bulunuyordu. 1120 

iĢçinin çalıĢtığı bu tezgâhlarda 23 000 m
2
 halı dokunmuĢtur. 1926 yılında, Simav 

halıcılığında önemli bir geliĢme olur. Manisa Demirci'den gelen Nalbant oğullarından Hacı 

Ġsmail Efendi, Mahmutların Hamdi ve Mustafa Gürsoy ile Simav'dan Küçük Hacı Mehmet 
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halıcılığı civar köylere de yaymak suretiyle halının daha geniĢ bir yörede dokunmasını 

sağlamıĢlardır. Bunların büyük bir kısmı, Ģimdiki Belediye binasının bulunduğu yerdeki 

Küçük Hacı Ahmetlerin hanında faaliyet göstermiĢlerdir. 

1928 yılındaki ekonomik bunalım,   bütün dünyadaki lüks eĢya tüketimini durdurmuĢ, 

bundan halı da nasibini almıĢtır. Halı ihracı birden kesilmiĢ. Simav gibi daha birçok yerdeki 

halıcılık faaliyetleri durma noktasına gelmiĢtir. 

1930 u yıllarda Necatioğularından Süleyman Sami,  Hamdi ve Mustafa Gürsoy kardeĢlerle 

"Simav Türk Halı ġirketi" ni kurmuĢ ve zor da olsa halı üretimine devam etmiĢtir. Yine aynı 

yıllarda Hacı Süleyman Sami ve oğlu Asım Simav, Vensam J. Gomdiye adlı bir Fransız ile 

bir halı ihracat Ģirketi kurarak halı ihracatını sürdürmüĢlerdir. 

Bu zamana kadar dokunan halılar Ġzmir’de yıkanırken Ülkem ve Özkaya ailelerinin açmıĢ 

oldukları yıkama haneler sayesinde dokunan halıların Ġzmir’e gitmesi önlenmiĢtir. 

1938'de Kamil Özkaya, Ali Ekber adlı bir Ġranlıyı Simav'a getirterek Acem tipi halıların 

dokunmasına önayak olmuĢtur. O zamana kadar 10 cm2'ye 858 düğüm atılırken, Acem 

halıcılığıyla birlikte 1900 düğüm atılmaya baĢlanmıĢtır. Simav'da bu tip ince halıcılık 1964 

yılına kadar kesintili olarak sürmüĢ, 1975 yılında Ömer Kalaycık'ın önderliğinde kurulan 

"Vahdet Halı" kuruluĢunca yeniden ihya edilmiĢtir. 

1950 yılına kadar halı, Simav merkezi ile Çavdır, Değirmenciler, Hüsüm, YeĢilova (Semer 

köy) gibi yerlerde dokunur; buralarda 900 kadar düz, 100 kadar da Acem tezgâhı bulunurdu. 

Halıcılığın Simav'da yaygın bir el sanatı durumuna gelmesinde Ġsmail Kozan ile Süleyman 

ġekercioğlu'nun büyük katkıları olmuĢtur. Bu Ģahıslar halı dokumayı uzak köylere kadar 

yaymıĢlardır. 

1970'li yıllarda makine halıcılığının ortaya çıkması, yurt çapında ve özellikle yakın 

çevremizde hızla geliĢmesi el halıcılığını büyük ölçüde etkilemiĢtir. (Asım Simav, Tayfur 

Kozan, Halil Ġbrahim inan ve Ömer Kalaycık'la yapılan sözlü tarih çalıĢmaları, 1988–1990) 

01 Ocak 1937 tarihli, Simav Kaymakamlığının içiĢleri Bakanlığı'na gönderdiği bir raporda: 

"Halıcılığın Simav halkı için önemli bir gelir kaynağı oluĢturduğu, fakat ihracatın 

yapılmaması nedeniyle büyük bir bunalım geçirdiği" vurgulanmaktadır. Bu raporda halının 

para etmediği ve giderek sönmeye yüz tuttuğu da belirtilmektedir. 

1940 yılında Simav'da 22 000 m
2
 halı dokunduğu bir baĢka rapordan anlaĢılmaktadır. O 

yıllarda bir Bergam modeli halının metre karesinin 750 - 850 kuruĢ olduğu bilinmektedir. 

1987 yılında Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre 153 halı üreticisi firma bulunmaktadır. 

6 000 halı tezgâhı çalıĢtıran bu kuruluĢlar, yaklaĢık olarak 220 000 m2 halı dokutmuĢlardır. 
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Simav'da makine halıcılığı, Özyün Halıcılık Anonim Ģirketinin öncülüğünde kurulmuĢtur. 

1978 yılında entegre bir halı dokuma fabrikasına sahip olan bu Ģirketi baĢka halıcılık 

Ģirketleri takip etmiĢ ve Simav'da halı fabrikası sayısı 1990'da altıya ulaĢmıĢtır. 

Bu yıllarda halı sanayinin ip gereksinimini karĢılamak üzere 5 adet ip fabrikası ve 2 tane de 

ip boyama atölyesi kurulmuĢtur. Bunlar 1990'lı yıllarda 500 tonun üzerinde halı ipi 

üretmekteydiler. 

1995 ve 2001 ekonomik krizleri, Simav keresteciliğini etkilediği gibi halıcılığını da büyük 

oranda etkilemiĢ ve yukarıda sözü edilen fabrikalar bir bir kapanmıĢtır. 2005 yılı itibariyle 

Simav'da l halı fabrikası, 2 halı ipi üreten fabrika l tane de halı ipi boyama fabrikası 

bulunmaktadır. Yapımı halıcılığın en parlak olduğu dönemde baĢlayan Halıcılar Sitesi, 

bugün üç-beĢ halıcının faaliyet gösterdiği bir yerdir. 

Bugün, Simav merkezinde halı dokumacılığı eskisine nazaran hayli azalmıĢtır, halı 

tezgâhları daha çok Simav'ın Hisar bey, Efir, YeĢilçam, Yağıllar, Yeniköy, Akdağ, NaĢa köy 

ve beldelerinde bulunmaktadır. Bu köylerdeki 1000'e yakın tezgâhta ince halı denilen 

Kayseri, Bünyan, Gördes, Yağcı bedir, Kula türünde halılar dokunmaktadır. 

Simav'ın kendine özgü bir halı tipi olmamakla birlikte Simav halısı, halı piyasasında "Simav 

Zarafet Halısı" adıyla geçmektedir. Yalnız Simav'ın SudöĢeği yöresinde buraya özgü Yörük 

halıları dokunmakta olup bu da giderek kaybolma noktasındadır. 

 

1.3 Simav da Halıcılığın Bugünkü Durumu 

      Simav bölgesinde bulunan 6 bin'e yakın halı tezgâhında yaklaĢık 18 bin kiĢi 

çalıĢmaktadır. Ġlçede ayrıca 4 yün ve 6 halı yıkama fabrikası bulunmaktadır. Bölgede 

dünyanın en kaliteli yün ve kök boya özellikli el dokuması Yörük, Milas, Türkmen adlı 

halılar dokunmaktadır. Kökboyası özelliğine sahip kaliteden ödün vermeden dokunan 

halıların yünü de kaliteli olursa ömrünün en az 250 yıl olacağı ifade edilmektedir.  
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Resim.1.1. 

Simav ilçe merkezi ve Karacahisar beldesinde Kaymakamlık tarafından açılan 

ihracata yönelik halıcılık kursu kadınlara yeni iĢ alanı sağlamıĢ. 

Ġlçede uzun süreden bu yana yapılan el halıcılığı sektöründe yaĢanan sıkıntıları 

aĢmak amacıyla Kaymakamlık, Halk Eğitimi ve özel sektör iĢ birliği ile kurulan 

ihracata yönelik halıcılık kursu özellikle maddi sıkıntı çeken kadınların yüzünü 

güldürmüĢ. Ġstihdama katkı sağlamak, yörede bilimsel ve sanatsal hizmet üretmek 

amacıyla çalıĢmaya baĢlamıĢlar,  ”Simav'da kadınların tamamı halı dokumasını 

bilmelerine rağmen yıllardır ürettikleri klasik el halıları hem iç dıĢ piyasada pazarını 

kaybettiğinden,  Ģimdi klasik el halısı yerine ihracata yönelik el halısı dokumayı 

öğretmek üzere hanımlara yönelik ilçe merkezimizde Karacahisar beldemizde özel 

sektör ile iĢbirliği yaparak kurs açılarak hanımların bu kurslara meslek öğrenerek aile 

bütçelerine önemli katkılar sağlamaya baĢlanmıĢtır. 

 

1.4. Simav Halılarının Genel Özellikleri  

               Simav'ın kendine özgü bir halı tipi olmamakla birlikte Simav halısı, halı 

piyasasında "Simav Zarafet Halısı" adıyla geçmektedir. Yalnız Simav'ın SudöĢeği yöresinde 

buraya özgü Yörük halıları dokunmakta olup bu da giderek kaybolma noktasındadır. Bu 

değerlerimizin kaybolmaması adına Ģu an bölgede Türkmen, Yörük ve Milas özelliğindeki 

halılar dokunmaktadır. 

Halılarda genel olarak sembolik kilim motiflerinin uygulandığı ama doğal bitki ve 
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çiçek motiflerinin de yer aldığı görülmektedir. Simav bölgesine yakın Ģehirlerin halı 

motifleri (Gördes, Milas) yine Simav halıların da görülmektedir.  

 

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 eĢittir. 

 

 Dikdörtgen Kaliteli Desen: Her 10 cm deki tel sayısı ile her 10 cm deki sıra sayısı 

birbirinden farklıdır. 

 

 
 
 

Resim 1.2: Simav Halısı 
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Resim 1.3: Simav Halısı 
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AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Simav halılarında kullanılan 

renkleri araĢtırınız. 

 Yöredeki halıcılardan, camilerden, evlerden, 

antikacılardan Isparta halılarını araĢtırınız. 

 Kitaplardan, müzelerden, elektronik ortamdan 

Isparta halılarını araĢtırınız. 

 AraĢtırdığınız, desen özelliklerine göre halı 

isimlerini not ediniz. 

 ÇalıĢmalarınızı dosyalayınız 

 

 Simav halılarında kullanılan 

desenleri araĢtırınız. 

 

 Desen özelliklerine göre Simav halılarını 

inceleyiniz  

 Kenar bordürlerindeki, köĢe desenlerini, ayetlik 

bölümü orta göbek desenlerini ve serpme 

desenleri inceleyiniz 

 ÇalıĢmalarınızı dosyalayınız 

 Simav halı deseni hazırlama 

tekniklerini araĢtırınız. 

 Desen aktarma yöntemlerini inceleyiniz 

 Bulduğunuz Simav halı desenlerini aktarma 

yöntemlerini not ediniz 

 AraĢtırma yaparken Fotoğraf makinesi, 

kamara gibi elektronik cihazları kullanınız. 

 ÇalıĢmalarınızı dosyalayınız. 

 Simav Halı Deseni hazırlama 

esnasında kaynak olması için 

klasör hazırlayınız. 

 Klasör oluĢturmak için araç gereçleri (Renkli fon 

kartonları, yapıĢtırıcı, renkli bantlar, poĢet 

dosyalar ve telli dosya) temin ediniz.  

 Malzemelerin eksiksiz olmamasına özen 

gösteriniz. 

             UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 21x29 cm ölçülerinde renkli 

fon kartonlarını kesiniz 

 

 Fotoğrafları ve bilgileri bilgisayara yükleyerek 

çıktı alınız. 

 Fotoğrafları ve bilgileri orantılı bir Ģekilde 

kartona yapıĢtırınız. 

 Fotoğrafın alt kısmına halı ile 

ilgili kullanılan açıklayıcı 

bilgileri yazınız 

 Her sayfayı numaralandırınız 

 Ġki sayfayı arkalı önlü yapıĢtırıp, kenarlarına 

renkli bantlar yapıĢtırınız. 

 

 PoĢet dosyaya koyup telli 

dosyaya yerleĢtiriniz. 

 

 Temiz ve düzenli olunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Sonraki çalıĢmalarda kullanmak üzere dosyanızı 

muhafaza ediniz. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda kendinizi yeterli görmüyorsanız 

uygulama faaliyetini tekrar ediniz. Yapılan uygulama uygun ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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     Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru 

yanlıĢ cümleler verilmiĢtir. Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlıĢ ise parantezin 

içine Y harfi koyunuz. 

 

1. Anadolu da halılar sadece dokunan yörenin ismini alarak adlandırılır.(D) (Y) 

  

2.Simav da dokunan ilk halılarda Gördes modellerine rastlanır.(D) (Y) 

 

3. (ġark Halı Yapımcıları ġirketi) adında yabancı bir halı Ģirketi Simav halılarını 

dünya ticaretine sunmuĢtur. (D) (Y) 

 

4.Simav halıları Zarafet Halıları olarak anılmakta, Yörük, Türkmen ve Milas 

modellerinde dokunmaktadır.(D) (Y) 

 

 5. Simav Halıcılığının geçmiĢi en az 50 yıllıktır.(D) (Y) 

 

6.Kalitelerine göre desenler 3 bölüme ayrılır.(D) (Y) 

 

DEĞERLENDĠRME 

         Cevaplarınızı kontrol ediniz. YanlıĢ cevaplarınız için öğrenme faaliyetini tekrar 

gözden geçiriniz. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, halı 

deseni hazırlayabilmek için gerekli olan renk bilgisi, motif bilgisi oluĢturma konularında 

bilgi sahibi olacaksınız. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Basılı kaynaklardan ve elektronik ortamlardan desen, motif, renk konularında bilgi 

toplayınız. 

 Renk konusunda araĢtırma yapınız.  

 Atölyede renk çalıĢmaları yapınız. 

 Simav da kullanılan desen ve motifleri araĢtırınız. 

 

2.DESENDE RENKLER 

2.1.Rengin Tanımı  

IĢık dalgaları, herhangi bir yüzeye düĢtükleri zaman bir kısmı bu yüzey tarafından 

emilir, bir kısmı da değiĢik doğrultular da geri gönderilir. Cisimlerin bize renkli görünmesi 

geri gönderilen bu ıĢınlardan, yani ıĢınların yayılması sonucunda oluĢur. Bize sarı görünen 

bir cismin mavi, çividi ve mor renkleri yutma özelliği vardır. Geri kalan renk Ģeridinin bir 

ucunda kırmızı, öbür ucunda yeĢil renk, ortada sarı renk bulunur. Göz, iĢte bu renk 

merdiveninin ortasında ağır basan sarı rengin izlenimini alır. 

2.2.Rengin Gurupları 

GüneĢ ıĢığı prizmadan geçip, çeĢitli dalga uzunluğuna göre beyaz perdeye 

yansıdığında, ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten lacivert’in, mor ile mavi karıĢımı 

olduğu var sayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluĢur. 

2.2.1 Ana Renkler 

 Kırmızı, sarı ve mavinin üç temel renk ana renklerdir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Kırmızı     Sarı   Mavi 

ġekil 2.1. 

2.2.2. Ara Renkler 

Altı renkten oluĢan renk çemberinde, üç ana rengin ikiĢer ikiĢer karıĢarak ara 

renkleri oluĢturduğu varsayılmaktadır. Bu renkler Turuncu Mor ve yeĢildir.  

 

         

           Kırmızı     +        Sarı      =  Turuncu 

ġekil 2.2. 

    

          Kırmızı       +                 Mavi               =             Mor 

ġekil 2.3. 

 

       Mavi          +             Sarı       =                 YeĢil 

ġekil 2.4. 
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2.2.3. Sıcak - Soğuk Renkler 

Renkler, tam sarı ve tam mor karĢılıklı gelecek biçimde, bir daireye 

yerleĢtirildiğinde, dairenin bir parçasında yeĢil ve mavi renkler soğuk, diğer parçasındaki 

kırmızı ve turuncu renkler sıcaktır. Sarı ve morun bu çemberde tam sarı ve tam mor olması 

gereklidir. Bir baĢka açıklamada ise sarı, kırmızı, turuncu sıcak renkler; Mavi, mor, yeĢil 

soğuk renkler olarak benimsenmiĢtir. Siyah ve beyaz, gri ise yansız (Nötr) olarak 

nitelendirilmiĢtir. 

  
 

ġekil 2.5 Sıcak Renkler 

  
 

ġekil 2.6 Soğuk Renkler 

2.2.4. Bütünleyici Renkler  

       Bütünleyici renkler, eĢit oranlarda karıĢtırıldığında Renksizlik  (gri) veren, yani 

birbirinin rengini gideren renklerdir. Mavi ile turuncu, sarı ile mor gibi. Eğer beyaz ıĢığın 

içinden herhangi bir renge ait olan bir ıĢın demeti çıkarılırsa o an renk oluĢur. IĢıktan ayrılan 

demet kendi rengiyle ortaya çıkar, geri kalan ıĢınlar renkli görünür. Böylece ortaya çıkan iki 

renk birbirini tamamladığı için bu renklere bütünleyici ya da tamamlayıcı renkler denir.  

 

ġekil 2.7 

2.2.5. KarĢıt Renkler 

       Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirlerine karĢıt renklerdir. Bu nedenle yan yana 

geldiklerinde birbirinin etkisini arttırırlar, en net biçimde görünürler. 
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Bir rengin yüzeydeki etkisinin kuvvetli ve belirgin olması istenirse, o rengin yanında karĢıtı 

ya da bütünleyicisinin kullanılması gerekir. 

2.2.6. Uygun Renkler  

      Renk çemberinde bitiĢik olan renklere uygun renkler denir. Özelliği, bu renklerin 

aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve yeĢil bitiĢik iki renktir. YeĢilde sarı 

bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı olmaktadır. 

2.2.7. Uygunsuz Renkler  

      Renk çemberinde birbirine uygun ya da karĢıtı olmayan renklere uygunsuz renkler denir. 

Örneğin, Sarı ve kırmızı renk gibi 

2.2.8. Renk Uyumu ( Armoni) 

    Renklerin uyumlu kullanılmasıyla renk uyumu oluĢur. BaĢarılı bir uyum elde etmek için 

birlik, değiĢiklik ve denge öğelerinin dikkate alınması gerekir. 

 Birlik  : Hâkim rengin kurulmasıyla sağlanır. 

 DeğiĢiklik    : Renk parçalarının kapladıkları alanların oranlarındaki karĢıtlıklarla 

elde edilir. 

 Denge  : Büyük parçalardaki zayıf renklerin, küçük parçalardaki kuvvetli 

renkleri dengelemesiyle elde edilir. 

2.2.9. Renk KarĢıtlığı (Kontrastı) 

    Renkler etkileĢim iliĢkileri açısından 7 gurupta toplanırlar. Uygulamalı renk 

çalıĢmalarında kullanılan “Yedi Renk KarĢıtı” 

 Yalın KarĢıtlık: Renk karĢıtlığının en biatidir. Bağıran, kesin, renkli etkidedir. Sarı, 

kırmızı ve mavi ile en çarpıcı etkiyi gösterir. 
 Açık – Koyu KarĢıtlığı: Kullanılan tüm renkler iki değerde olur. Aynı açık değerde 

ve aynı koyu değerde. Uygulamalarda ne kadar çok renk kullanılırsa kullanılsın, açık 

değerler aynı koyu değerlerde aynı değerde olur. 
 Soğuk –Sıcak KarĢıtlığı: Renk çemberinde mavi yeĢil en soğuk, kırmızı turuncu en 

sıcak iki uçtur. Bunlar arasında kalan diğer renklerde yanında bulunduğu renge göre 

soğuk sıcak etkisi gösterir. 
 Tamamlayıcı karĢıtlık: Renk çemberindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu 

renklerin değerleri de kullanılır, Ancak kullanılan rengin değerinin tam tamamlayıcı 

değeri kullanılmalıdır.  
 Aldatıcı KarĢıtlık: Aldatıcı etki, gri ile saf bir renk arasında olduğu gibi tam 

tamamlayıcı olmayan saf renkler arasında da olur. Bu iki renkten her biri diğerini, 

kendi tamamlayıcısına doğru iter ve gerçek özelliğini yitirir, yeni etkiler içinde 

ıĢıldar. 
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 Kalite KarĢıtlığı: En saf, doymuĢ, parlak renklerle, mat, kırık renklerin karĢıt olma 

durumudur. Renkler birinci beyazla, ikinci siyahla, üçüncü gri ile dördüncü kendi 

tamamlayıcısı ile kırılabilir. En belirgin kalite karĢıtlığı mat olan bir renkle, onun 

içindeki saf rengin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Matlık ve parlaklık, yan yana 

kullanılan renge göre değiĢir. 
 Miktar KarĢıtlığı: Ġki veya daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır. 

Kullanılan renkler, birbirinin değeri üstüne çıkmamalıdır. Örneğin, bir yüzeyde 

turuncu ile mor eĢit ölçüde kullanılırsa, turuncu morun üstüne çıkar bu ölçüleri 

dengelemek gerekir. 

2.3. Desende Motif Bilgisi 

Motif tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda görülen, süsleme unsurlarından 

bir tanesidir. Bunlar küçük karelerden baĢlar, madalyon gibi oldukça büyük Ģekillere 

kadar değiĢiklik gösterir. 

2.3.1.Motif 

    Motif, Fransızca bir kelime olup, Türkçe karĢılığı “arge” dir. Kendi baĢına bir 

bütün olmakla beraber süslemenin bütününü oluĢturan desenin özelliklerini taĢıyan en küçük 

parçasıdır. 

 

Deseni oluĢturan biçimlerin her birine motif denir. Bir motif ne kadar güzel olursa olsun 

yerinde kullanılmazsa iyi sonuç vermez. Kompozisyon oluĢtururken 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 yıldızda olabilir.  

 

 
Resim 2.1. Motif 

 

2.4. Simav Halı Desenlerinde Kullanılan Motifler 

2.4.1.Bitkisel Motifler 
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 Ağaç Motifleri: Selvi, salkım söğüt, hayat ağacı. 

 Yaprak Motifleri: Asma, çınar, sarmaĢık, gül yaprağı, yonca. 

 Çiçek Motifleri: Lale, karanfil, gül, sümbül, top çiçekler, üzerlik, mine, zambak, 

sarmaĢık çiçekler, tomurcuklar. 

 Meyve Motifleri: Elma, üzüm, nar. 

 Dal Motifleri: Düz, kıvrımlı, zigzag dallar, helozanlar, filizler. 

 Sap Motifleri: Çiçek, yaprak ve dalları birbirine bağlayan motiflerdir.  

 

 

Resim 2.2. Bitkisel Motifler 

2.4.2. Sembolik Motifler 
Ġbrik, kandil, avize, el, tarak, kaplan postu benekleri, eli belinde, pıtrak, cami, ev, 

bahçe, muska, bayrak (sancak) tuğra.  

 

 

 

 

Desen 2.1: Eli belinde 

 

2.5. Motiflerin Özellikleri ve Anlamları     
Halıların üzerinde gördüğümüz desenlerin motifleri, yüzyılların kültürel birikimi 
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sonunda özdeyiĢler haline gelmiĢtir. Halının üstündeki her motifin, her desenin bir adı, bir 

anlamı bulunmaktadır. 

Halıyı satan kiĢi halı motiflerinin adını ve anlamlarını anlattığında dokumanın cazibesini 

artırmıĢ olacak ve alıcı için de bir anlam kazanacaktır.  

 

Göçebe Türk kavimlerinin insanlığa bir armağanı olan halı, Türk kültürü ile özdeĢleĢmiĢ bir 

değerdir. 

 

Bir halıya baktığınızda üzerindeki renkler ve motifler bir Ģeyler anlatmak ister gibidir. 

Anadolu insanı hüzünlerini, dertlerini, sevinçlerini düğüm düğüm, renk renk halılarda 

anlatır. Tabiatın güzelliklerini halısı ile ölümsüzlüğe ulaĢtırır. Türk insanının duygularının 

sanata yansıması ve kabiliyetinin sonucu ortaya çıkan motiflerden bazılarının anlamları 

aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

 Göz: Göz motifi, insan gözünün kem bakıĢlara karĢı en iyi koruyucu olduğundan 

ortaya çıkmıĢtır. Bazı insanların kötülüğe zarara, Ģansızlığa ve hatta ölüme bile 

sebep olan güçlü bakıĢları olduğuna inanılır. 
 Nar ve Üzüm: Bolluğu bereketi simgeler 

 Ev: Aileyi, yuva sıcaklığını simgeler 

 Cami: Dini, Ġbadethaneyi simgeler  

 Kandil: Ġlahi ıĢığı, dini simgeler. 

 Ġbrik: Temizliği simgeler 

 El: Dini anlamlar taĢır. Hz Fatma’nın elini temsil eder. Nazar ve uğursuzluklardan 

koruduğuna inanılır. 

 Gül, Sümbül, Karanfil: Cenneti ve dünyevi güzellikleri simgeler  
 

 
Resim 2.3: Gül, Sümbül, Karanfil 

 

 Hayat ağacı: Sonsuzluğun sembolüdür. Bu motif ölümsüzlüğü araĢtırmanın ve 

ölümden sonra yaĢam olduğu umudunu simgeler  
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 Eli belinde: Anneliğin, diĢiliğin, verimliliğin sembolüdür. 
 

 Muska: Nazar’lık ve kem gözlerden korunmayı simgeler  

 

 KuĢ Motifi: Mutluluğu, özgürlüğü simgeler 
 

 
Resim 2.4: KuĢ Motifi 

 

 Koç Boynuzu: Güç, erkeklik, yiğitlik ve kahramanlığı simgeler 
 

 Su: Su hayatın her zaman en önemli unsuru olmuĢtur. 
 

 Kaplan Postu Benekleri: Kudreti, gücü simgeler  

 

 Ejderha: Tılsımı simgeler 

 

 Sekiz Kollu Yıldızlar: Fizik ötesinin anlatılmasında kutsal amaçlı maneviyatın 

pekiĢtirilmesine 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 baĢına iĢlendiği gibi, Lale 

Devri’nde karanfille karakteristik bir ikili oluĢturarak çoğu kez, beraber 

kullanılmıĢtır. 
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AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Simav Halılarında 

kullanılan motifleri 

araĢtırınız 

 Simav halı motiflerini inceleyiniz 

 DokunmuĢ 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 

alıĢtırmalarını yapınız. 

 Halıda kullanılan geometrik motifleri çiziniz. 

 Çizim egzersizleri yapınız. 

 Yaptığınız çizim 

alıĢtırmalarını dosyalayınız 
 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. 

 YumuĢak ve beyaz silgi kullanınız. 

 Ġnce uçlu ve yumuĢak kalem kullanınız 

 Çizimlerinizi dosyalayınız. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda kendinizi yeterli görmüyorsanız 

uygulama faaliyetini tekrar ediniz. Yapılan uygulama uygun ise bir sonraki faaliyete geçiniz 

 

 

              UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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     Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru 

yanlıĢ cümleler verilmiĢtir. Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlıĢ ise parantezin 

içine Y harfi koyunuz. 

 

1.Kırmızı, sarı ve mavinin üç temel renk ana renklerdir.(D) (Y) 

2. Üç ana rengin ikiĢer ikiĢer karıĢarak ara renkleri oluĢturduğu varsayılmaktadır. Bu renkler 

Turuncu Mor ve kırmızı(D) (Y) 

3.Soğuk renkler mavi-mor-yeĢildir(D) (Y) 

4 Motif, Fransızca bir kelime olup, Türkçe karĢılığı “arge” dir. Kendi baĢına bir bütün 

olmakla beraber süslemenin bütününü oluĢturan desenin özelliklerini taĢıyan en küçük 

parçasıdır.(D) (Y) 

 

5. Yaprak Motifleri, üzüm, çınar, sarmaĢık, gül, yonca gibi figürlerden oluĢur.(D) (Y) 

6. Dal Motifleri: Düz, kıvrımlı, zigzag dallar, helozanlar, filizler, gibi figürlerden oluĢur.(D) 

(Y) 

 

7. Koç Boynuzu; Güç, erkeklik, yiğitlik ve kahramanlığı simgeler.(D) (Y) 
 

8.Hayat ağacı; Sonsuzluğun sembolüdür. Bu motif ölümsüzlüğü araĢtırmanın ve ölümden 

sonra yaĢam olduğu umudunu simgeler .(D) (Y) 

 

9.Elma; Tüm Anadolu’da misk-i amber gibi koktuğuna inanılan elma, cennet meyvesi 

olarak kabul edilir.(D) (Y) 

 

 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

  

Cevaplarınızı kontrol ediniz. YanlıĢ cevaplarınız için öğrenme faaliyetinin ilgili 

bölümüne dönerek konuyu tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki 

faaliyete geçiniz. 

 

 

 

 

              ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık ve 

temiz bir ortamda gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun Simav halı deseni ve 

kompozisyon hazırlayabilecek ve renklendirebileceksiniz. 

 

 

  

 

 Simav halı desenlerini araĢtırıp, fotoğraflarını çekiniz. 

 Simav desenli halıların isimlerini, desen özelliklerini öğreniniz. 

 Simav halı desenlerinde kullanılan geleneksel renkleri araĢtırınız.  

 Kompozisyon nedir ve Simav halılarının kompozisyon özelliklerini araĢtırınız. 

 

 3. SĠMAV HALI DESENĠ HAZIRLAMA 

3.1. Desen AraĢtırma 

 El dokuma halılar birer sanat ürünü görüntüsü içinde genellikle yaĢadığımız 

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 değiĢikliğe uğrayabilir, fakat kültürel özelliklerinin 

korunması gerekmektedir. Bu nedenle eski halıları araĢtırıp, desenlerini günümüze 

kazandırmak gerekmektedir. 

Geleneksel ve yöresel halıların desen ve renk özelliklerini koruyarak tasarım yapmak, çok 

önemlidir ve sorumluluk gerektirir. 

3.2.Desen araĢtırmada Yararlanılacak Kaynaklar 

 Yöresel özelliği olan önceden dokunmuĢ halılar; Cami, müze, antikacılarda bulunan 

tarihi sanat değeri olan halılar arka yüzlerine bakılarak desen milimetrik kâğıtlara 

çıkartılabilir. 

 Daha önce dokunmuĢ halıların fotoğrafları, 

 Halı katalogları, broĢür ve kitap gibi basılı kaynaklardan halı ve motif resimleri. 

 Sanal ortamda araĢtırılmıĢ halı fotoğrafları. 

 Geometrik biçimler 

 Soyut biçimler. 

 Doğadaki bitkiler, hayvan figürleri. 

 EĢyalar, 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 iĢlemiĢ, tabiat güzelliklerini ( çiçeği, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 25 

yaprağı, dalı, ağaçları) halısının deseninde kullanmıĢtır. Yalnız renkleri uyumlu değil 

desenleri de kendi ortaya çıkarmıĢ, iç dünyasını aĢkını, özlemini desenlerle dile getirmiĢtir. 

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 

Ģiir dokumuĢlardır tezgâhlarında. 

3.3. Desen Hazırlama 

Halıcılıkta desen; yapılması istenen halının daha önceden düĢünülerek kalitesine uygun 

olarak çizilmiĢ, milimetrik kareli kâğıtların renklendirilmesi Ģeklinde hazırlanmıĢ resimlerine 

denir. 

Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare halıda bir düğümdür. 

3.3.1.  Desen 

Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya 

görüntüye desen denir. 

 

3.4. Halı Dokumada Desenin Önemi 

 Halılara milli bir özellik kazandıran unsur, onların desen karakteridir. 

 Her milletin sanatının öz kaynaklarından, kültüründen gelenek ve göreneklerinin 

sentezinden desen karakterleri doğmuĢtur. 

 Halıyı basit bir ev eĢyası olmaktan kurtaran, onu yılların kültür birikimini yansıtan 

karakteridir. 

 ÇeĢitli yörelerdeki gelenek, sosyal ve kültürel farklılıkları halı sanatına desen 

yönünden çeĢitlilik kazandırmıĢtır. 

3.5. Desende Öğeler 

3.5.1 Nokta 

Nokta üç boyuttan da yoksun, en yalın geometrik öğedir. Desende nokta daha çok 

modeldeki önemli odak noktalarının saptanıp, kağıda iĢaretlenmesi sürecinde kullanılır. 

3.5.2.Çizgi 
       Çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı izdir. Çizgi tek boyutludur, yalnızca uzunluk 

boyutu vardır. Derinliği ve geniĢliği yoktur. 

Çizgi desenin temelini oluĢturur. Halı deseninde ana hatlar, konturlar düz çizgiyle belirgin 

hale getirilir. 

Çizgi kendi özelliği ve güzelliği ile de komposizyonu oluĢturabilir. Kalın, ince, uzun, kısa, 

kırık, kıvrık, düz çizgilerin kullanılması ile birbirinden ayrı kompozisyonlar oluĢur.  

3.5.3.Çizgi 
      Biçim kapalıdır, iki boyutludur, uzunluğu ve geniĢliği vardır, derinliği yoktur.Biçimin 

türleri 2’ ye ayrılır. 

 Organik biçimler: Bulut, yaprak, çiçek vb. 

 Geometrik biçimler: Kare, üçgen, daire vb. 
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3.5.4.Hacim 
Biçimin üçüncü boyut kazanması ile hacim oluĢur. Hacimde, uzunluk ve geniĢlikle 

birlikte derinlikte vardır. Hacimler, gözde kütle ve sağlamlık etkisi yaratırlar. 

Desende hacim; IĢık gölge kullanarak konudaki girinti çıkıntı, çukur, kabarık özelliklerinin 

belirtilmesi ile sağlanır. Bu iĢlemler yoluyla desende dokunma duygusunu uyandıracak bir 

anlamda, kazandırılmıĢ olmaktadır. 
Bir çiçek deseninin renklendirilmesi aĢamasında ıĢık-gölgeyi doğru kullanırsak çiçeğin 

formunu doğru belirtmiĢ, bir hacim kazanmıĢ oluruz. 

3.5.5.IĢık – Gölge 

 Bir nesnenin örneğin yaprağın hacmini (derinliğini) belirtmek için ıĢık ve gölge 

kullanılır. IĢığın etkisi gölge ile birlikte düĢünülür. Çünkü nesneler ıĢık ve gölge ile anlam 

kazanır.  

3.5.6.Açık – Koyu 
     Renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır. 

Desende kullanılacak nesnenin ( çiçeğin, yaprağın, dalın) bir rengi vardır. Hacim 

kazandırırken ıĢık alan kısımlar açık tonda, gölgede altta kalan kısımlar, koyu tonda 

renklendirme yapıldığında desen bir anlam kazanacaktır.  

3.5.7.Doku 

 Bir varlığın içyapısının dıĢa vuruĢu yüzeyde biçimleniĢidir. 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 iĢlevine uygun olarak biçimlendirilmelidir. Koyu ve sert görünümü 

verilmelidir. 

3.6. 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 değiĢir.  

   Desen tasarımları yaparken stilizasyon ve modernizasyon tekniklerinden faydalanılır. 

 

3.6.1.Stilizasyon ( YalınlaĢtırma, ÜsluplaĢtırma) 
Stilizasyon yöntemi; Canlı ya da cansız varlıkların biçimlerini, karakterlerine bağlı 

kalarak, tekniğe ve amaca uygun biçimde yalınlaĢtırmak ve sadeleĢtirmek demektir. 

Stilizasyon sonucunda elde edilen biçim doğal gerçekliği aynen yansıtmaz, fakat o nesneyi 

anımsatır. 

Halı dokumada kullanılabilecek olan bitki, hayvan, eĢya, ev ve benzeri nesneler motif olarak 

kullanıldığında bunların biçimlerini dokunabilecek Ģekilde sadeleĢtirmek, yalınlaĢtırmak 

zorunludur. 

Nesnelerin biçimlerini dokuma tekniğine uyarlamakta stilizasyon zorunluluğu önemli ise de, 

Türklerin Ġslam dinine girdikten sonra desenlerde hayvan figürlerini kullanma biçimleri 

üsluplaĢarak sanat yapma anlayıĢını oluĢturmuĢtur. 
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3.6.2.Modernizasyon 
GeçmiĢte yapılmıĢ değerli olarak kabul edilen ürünlerin yaĢanılan çağın teknik 

olanaklarına, gereksinimlerine beğeni ve anlayıĢlarına göre, karakterini bozmadan yeniden 

düzenlenmesi ya da biçimlendirilmesine modernizasyon denir. 

GeçmiĢ yıllarda dokunmuĢ, değerli olarak kabul edilen halıların desenleri modernize 

edilebilir. 

 

 Modernize yaparken dikkat edilecek noktalar: 

 Desenin ayırt edici özelliklerini incelemek. 

 Günün beğeni ve anlayıĢını yansıtmak. 

 Amaca uygun olarak deseni hazırlamak. 

 Kullanılacak araç –gereç ve teknik olanakları göz önünde bulundurmak. 

 Desenin karakterini bozmamak. 

 Modernize Desen Hazırlarken Yararlanılacak Kaynaklar: 

 Müze veya özel koleksiyonlardaki eskiden dokunmuĢ halılar veya fotoğrafları, 

 Yabancı ülkelerdeki müzelerde bulunan ya da tablolarda ve minyatürlerde yer 

alan Türk halılarının desenleri, resimleri, kitaplar, kataloglar, kartlar, slâytlar. 

 Evlerde, cami ya da mescitlerde, müzayedelerde bulunan eskiden kalmıĢ 

halılar incelenerek fotoğrafları çekilerek, bilgisayara aktarılır, desenleri 

modernize edilerek, milimetrik kağıda düzenleme yapılabilir. 

 Seçilen üründeki deseni modernize yaparken; kiĢinin zevkine göre bazı 

motifleri çıkararak ya da bazı motifler ekleyerek desende değiĢiklikler 

yapılabilir. 

3.7.Halı Deseni Hazırlama Yöntemleri 

 Halı desenleri hazırlarken desen kompozisyonu doğrudan doğruya kareli kağıdın 

yüzüne çizilebilir (dokumaya uygun kareli kağıt). 

 ParĢömen kâğıdına halı kompozisyonu oluĢturup deseni çizdikten sonra kareli 

kâğıdın arkasına aktarılarak, ıĢıklı masada motif sınırları kareli kağıdın ön kısmına 

çizilerek de desen hazırlanabilir. 

 Halı resimleri üzerinden bilgisayar ortamında kareli desen çıkarılabilir. 

3.7.1.Desen Hazırlama ĠĢlem Basamakları 

 Dokunacak halının ölçülerini belirlenir. 

 Tezgâhta daha önce dokunmuĢ halılarda 10 cm yataydaki ve 10 cm dikeydeki düğüm 

sayılarını belirlenir. 

 Elde bulunan ipleri veya bulunabilecek ip renkleri belirlenir. 

 Halı kompozisyonu dikey ortadan simetrik, yatay ortadan simetrik, ¼ simetrik veya 

simetri olmayan bir desen olabilir. 

 Halıda kenar bordürü olacaksa, bordür deseni hazırlanır. 

 Halının zemininde kompozisyonda motifler yan yana sıralanabilir, ortası göbekli 

kenarları serpme veya köĢe motifli ortası göbekli olabilir.  
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3.7.2. Desen Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Özellikleri 

 KurĢun Kalem: AhĢap boru içine yerleĢtirilmiĢ bir grafit çubuktan oluĢan çizim 

ve yazım aracı. Silip düzenleme olanağı vardır. YumuĢak ve kolay çizim yapan 2B-

no tercih edilir. 

 Silgi: KurĢun kalemlerle çalıĢılan desenlerde gereksiz ve yanlıĢ çizgileri 

temizlemede kullanılan lastik bir gereçtir. Desen çalıĢmalarında iyi kaliteli, kağıdı 

yırtmayacak kirletmeyecek yumuĢak ve beyaz silgiler kullanmak gerekir. 

 Kâğıt: Kâğıdın niteliği ham maddesine bağlıdır. Kağıt selüloz elyafının 

birleĢmesinden oluĢur. Desen tasarımında bir yüzeyi yağlı ince parĢömen kâğıtları ve 

milimetrik kareli kâğıtlar kullanılır. 

 Cetvel: Motifleri oran orantıda 30 cm. cetvel kullanılır. 

 Bant: Motifleri parĢömen kâğıdına yapıĢtırmak için kullanılır. 

 Toplu iğne: ParĢömen kâğıdını milimetrik kâğıda tutturmak için kullanılır. 
 

3.8.Kompozisyon 
 

 Kompozisyon, sanat ürününü oluĢturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları 

içinde bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan yapıttır. 

 

Halı deseni de motiflerin belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi ile 

oluĢan bir kompozisyondur. Simav’da motifler kullanılarak Simav’a özel 

kompozisyonlar hazırlamaktadır. Patentini aldıkları birçok desenler bulunmaktadır. 

3.9.Kompozisyon Ġlkeleri 
 Bir kompozisyonda amaçlanan uyumlu bir bütün oluĢturmaktır. Bu ilkelere dikkat 

edilerek kompozisyon hazırlandığında kaliteli bir çalıĢma ortaya çıkacaktır. 

 

3.9.1.Tekrar: Motif veya motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da 

yakın olarak birden fazla sayıda kullanılmasına tekrar denir. 

 

 Tekrarın dört türü vardır. 

 Tam Tekrar: Biçimlerin büyüklük küçüklük biçim, renk ton derecesi 

dokularının bütünüyle aynı olması ve bunların eĢit aralık ve aynı yönde 

kullanılması ile tam tekrar oluĢur.  
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Desen: 3.1.Tam tekrar 

 

 Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının 

bütünüyle aynı olmasına karĢılık aralık yada yönlerinin değiĢik olarak 

yerleĢtirilmesiyle tekrar elde edilir.  

 
Resim.3.1: Tekrar 

 

 

 DeğiĢken Tekrar: Birbirlerinin aynı olmakla birlikte aralarında küçük 

farklar olan biçimlerin bir arada yerleĢtirilmesiyle ortaya çıkan tekrara 

değiĢken tekrar denir.  

 

 
 

Resim.3.2: DeğiĢken Tekrar 

 

 Aralıklı Tekrar: Birden fazla motif yada biçim, belirli aralıklarla birbiri 

ardınca yerleĢtirilirse aralıklı tekrar ortaya çıkar.  

 

 
 

Resim.3.3: Aralıklı Tekrar 

3.9.2.Uygunluk  
     Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaĢık tarafların bulunmasına uygunluk denir. Motifler 

arasında uygunluk onların biçimleri, büyüklükleri, renkleri, ton dereceleri ve dokuları 

bakımından benzerlik değil de bir yakınlık sağlanabilir. 
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3.9.3.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 güçleĢir. Birlik kurulmayınca uyuĢmazlık kargaĢalık etkisi baĢlar. Düzensizlik 

doğuran bu durum zıtlıktır. 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.3.4. 

3.9.4.Birlik 
      Türlü motiflerin bir araya gelerek, dengeli bir bütün oluĢturmaları ile birlik oluĢur. 

 

3.9.5.Egemenlik  
       Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim, büyüklük, renk, ton 

derecesi ve doku gibi öğeler bakımından, kompozisyonu oluĢturan motif ya da motifler 

grubunun diğerlerine egemen olması, üstün gelmesi aranır. 

 

 
Resim.3.5. 

3.9.6.Denge 

         Bir kompozisyonu oluĢturan motifler, renkleri ton dereceleri, dokuları, yönleri, 

aralıkları ve büyüklükleri bakımından karĢılaĢtırıldıklarında genel bir denge hissedilmelidir. 

 

 
 

Resim.3.6. 
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3.9.7.Koram 
      Ġki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan, iki uç arasında bir düzene bağlı 

olarak geçiĢ sağlayan düzenlemeye koram denir. 

3.10.Halılarda Kompozisyon Ġlkeleri 
      Halı desenleri ince küçük desenler olabildiği gibi, geniĢ kalın desenlerde olabilir. Bu 

halılarda renk, biçim, tonlama, yön, aralık, motif bakımından denge oluĢturulmuĢtur. 

Halıların bordürlerinde ve aynalıkta, mihrap köĢelerinde tam tekrar, tekrar, değiĢken tekrar 

ilkeleri uygulanmaktadır. 

Halıların desenlerinde birlik ilkesi kullanarak desenlerde hareketlilik sağlanmıĢ 

monotonluluktan uzaklaĢılmıĢtır. 

Motiflerin biçimleri, renkleri, büyüklükleri, uygunluk ilkesi uygulanarak bir araya 

getirildiğinde uyumlu bir düzen oluĢturulmuĢtur. Zemin kompozisyonundaki bazı bölümlerin 

desenleri ön plana çıkartılarak egemenlik ilkesi uygulanmıĢtır. 

 

3.11. Halı Desenlerinde Zemin Kompozisyon Özellikleri 
 

      El dokuması halılarda desen, genellikle bordür ve orta zemin olmak üzere iki asıl 

bölümden oluĢur, bu bölümler kendi yöresel motifleri ile doldurularak deseni oluĢtururlar. 
Genellikle halının bordür bölümlerinde bitkisel çiçek motifleri yer alırken, orta 

zemin bölümünde geometrik kilim motifleri görülmekte veya yine bitkisel çiçek 

motifleri yer almaktadır. 

 

3.11.1.Egemenlik  

Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim, büyüklük, renk, ton 

derecesi ve doku gibi öğeler bakımından kompozisyonu oluĢturan motif ya da motifler 

gurubunun diğerlerine egemen olması üstün gelmesi aranır.  

 

Resim.3.7. 

3.11.2.Denge 

Bir komposizyonu oluĢturan motifler, renkleri, ton dereceleri, dokuları, yönleri, 

aralıkları ve büyüklükleri bakımından karĢılaĢtırıldıklarında genel bir denge hissedilmelidir. 
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Bir komposizyonu üzerinde dengesizlik oluĢturan kısımların yeri, rengi, ton derecesi, 

dokusu, yön aralığı, büyüklüğü gerektiği kadar değiĢtirilmeli ya da diğer boĢluklara denge 

sağlayıcı yani motifler yerleĢtirilmelidir.  

 

Resim.3.8. 

3.11.3.Birlik  

Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluĢturmaları ile birlik 

doğar. Birbirine zıt motifler dahi bir kompozisyon oluĢtururlarken bir uyuĢma ve 

düzen içinde olmalıdır. 

3.12.Eskiz ÇalıĢması  

     Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve diğer motiflerinin, nereye geleceğinin 

serbest olarak çalıĢılması.  

 

 

ġekil .3.1. 
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3.12.1.Renk Tespitinin Yapılması  

       Bordür, göbek ve diğer motiflerinin, nereye geleceğini tespit ettiğimiz halı tasarımında 

kullanacağımız renkleri belirleyerek, tasarımın yan tarafında belirtilmesi.  

 

 

 

 

ġekil. 3.2. 

3.12.2. Taslak ÇalıĢmasının Kareli Kâğıda Aktarılması  

      Taslak çalıĢmasını yaptığımız halı tasarımının, en önemli iĢlem basamağı, kareli kâğıda 

aktarma iĢidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu her karenin bir düğümü 

ifade ettiğini bilerek iĢlemi gerçekleĢtirmektir. 

Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için bir örnek hesaplaması verilmiĢtir. 

1dm2’ deki (10x10 cm) ilmek sayısına göre halıların ebatları belirlenir. 

 Örnek; 

 200cm halı’da 1dm2 de en 26 x boy 33 ilmek var. Boy sıra sayısı= 20 dm x 33 = 660 

sıra ilmek atılacak 

      130 cm x 26 = 338 ilmek 1 sırada atılacak. 

10cm 33 ilmek 

   

       26 ilme 

Yukarıdaki örnek dikkatlice incelenerek, uygun Ģekilde motifler kareli 

kâğıda geçirilerek, halı deseni kompozisyonu kareli kâğıda aktarılması iĢlemi tamamlanır. 

10 cm 

1dm2 
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3.13.Simav Halıları  
 

 
 

Resim.3.9: Simav Halısı  
 

   Halının zemininde pembe, yeĢil, açık mavi, sarı, beyaz ve somon rengi kullanılarak çiçek, lale, 

karanfil ve yaprak motifleriyle dokunmuĢtur.    
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Resim.3.10: Simav Halısı  
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Resim.3.11: Simav Halısı  

 
         Halının zeminimde bordo, açık yeĢil, açık pembe, kahverengi ve krem renkleri 

kullanılarak, Çiçek, lale, suyolu, çeĢitli yaprak ve dal motifleriyle dokunmuĢtur. 
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Resim.3.12: Simav Halısı  

 

       Halının zemininde kırmızı kullanılarak, mavi, yeĢil, kahverengi, beyaz, siyah renklerle, 

çiçek, lale, yaprak ve dal motifleriyle dokunmuĢtur. 
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Resim.3.13: Simav Halısı  
 

 

       Halının zemininde somon rengi kullanılarak, pembe, siyah, açık yeĢil, kahverengi renklerle, 

lale, çiçek ve yaprak motifleriyle dokunmuĢtur. 
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Resim.3.14: Simav Halısı  
 

        Halının zemininde, kırmızı, kahverengi, turuncu, bordo, yeĢil, açık ve koyu mavi renkleri 

kullanılarak, çiçek, kuĢ ve yaprak motifleriyle dokunmuĢtur. Bordürün de ise aynı renkler 

kullanılarak, çiçek ve yaprak motifleriyle dokunmuĢtur. 
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Resim.3.15: Simav Halısı  
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Resim.3.16: Simav Halısı  
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Resim.3.17: Simav Halısı  
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Resim.3.18: Simav Halısı  
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Resim.3.19: Simav Halısı  
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Resim.3.20: Simav Halısı  
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3.14.Simav Halı Desenleri 
 

 
 

Desen: 3.2 
  

 
 

Desen: 3.3. 
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Desen: 3.4. 
 
 

  
 

Desen: 3.5.                                                              
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                                                             Desen: 3.6. 
 

     
 
 

                                                Desen: 3.7.                                                  Desen: 3.8. 
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                                                                              Desen: 3.9. 
 

 
 

Desen: 3.10. 
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Desen: 3.11. 
 

  
 

Desen: 3.12. 
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Desen: 3.13 

 
 

 
 

                  Desen: 3.14. 

 

 
 

Desen: 3.15. 
 

 



 

 52 

 
 

Desen: 3.16. 
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Desen: 3.17. 
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Desen: 3.18. 
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Desen: 3.19. 

 
                       

Desen: 3.20. 
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Desen: 3.21. 
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Desen: 3.22. 
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Desen: 3.23. 
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  Desen: 3.24.                                         Desen: 3.25. 

 

 

                                                                         Desen: 3.26. 
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Desen: 3.27. 
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Desen: 3.28. 
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Desen: 3.29. 
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Desen: 3.30. 

 

 

Desen: 3.31. 
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Desen: 3.32. 
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Desen: 3.33. 
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Desen: 3.34. 
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AĢağıdaki farklı boya teknikleri ile desen hazırlayınız.  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Halı deseni hazırlamak 

için uygun çalıĢma 

ortamı hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün masa hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 

 Çizeceğiniz desene karar 

veriniz. 

 Deseni rahat çizebileceğiniz Ģekilde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Dokumayı düĢündüğümüz 

halının, öncelikle 

boyutlarını belirlemeliyiz. 

 Daha sonra halıdaki düğüm sayılarını 

hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceği 

gerçeğini unutmadan, boyutlara uygun kareli 

kâğıdı hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kareli kâğıdınızı 

hazırlayınız. 

 

ġekil 3.1.1. 

 Boyutlara uygun kareli kâğıdı hazırlayınız. 

 Taslak çalıĢması Hazırladığımız 

halı desenini, kareli kâğıt 

üzerinde ki yerini belirleyerek, 

temsil ettikleri kareleri kurĢun 

kalemle iĢaretleyerek, taslak 

çalıĢmasını gerçekleĢtiririz 

 

 

Desen: 3.1.35. 

        UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 
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 Desene göre renklendirmeye 

baĢlayınız 

.  

Desen 3.1.36. 

Kareleri doldurarak deseni çizmeye baĢlayınız. 

 

 Boyama iĢlemini yapınız.  Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, temsil 

ettikleri düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare 

olacak Ģekilde doldurularak boyayınız. 

 

 Deseni tamamlayınız 

 

Desen 3.1.37. 

 Renklendirme iĢi, kareleri belirlenen renklere 

boyadıktan sonra, halının fonuna uygun renkte 

tamamı boyanarak desen çalıĢması tamamlayınız 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda kendinizi yeterli görmüyorsanız 

uygulama faaliyetini tekrar ediniz. Yapılan uygulama uygun ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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AĢağıdaki farklı boya teknikleri ile desen hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Halı deseni hazırlamak için 

uygun çalıĢma ortamı 

hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün masa hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 

 

 

 Sulu boya ile desen 

renklendiriniz. 

 

Desen 3.2.38. 

 Sulu boya çalıĢırken boyaları taĢırmamaya 

dikkat ediniz. 

 

 

 GuaĢ boya ile desen renklendiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desen 3.2.39. 

 GuaĢ boya çalıĢırken boyaları taĢırmamaya 

dikkat ediniz. 

 

             UYGULAMA FAALĠYETĠ–2 
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 Keçeli kalem ile desen 

renklendiriniz. 

 

 

Desen 3.2.40. 

 Keçeli kalem çalıĢırken boyaları 

taĢırmamaya dikkat ediniz. 

 

 

 Kuru boya ile desen 

hazırlama 

 

Desen 3.2.41. 

 Kuru boya çalıĢırken boyaları 

taĢırmamaya dikkat ediniz. 

DEĞERLENDĠRME 

 YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda kendinizi yeterli görmüyorsanız 

uygulama faaliyetini tekrar ediniz. Yapılan uygulama uygun ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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AĢağıda Simav halı desenlerinden faydalanarak kompozisyon hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Halı kompozisyon 

hazırlamak için uygun 

çalıĢma ortamı 

hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün masa hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 Halı deseninizi ayarlayınız. 
 Simav halı deseni olmasına özen gösteriniz. 

 Özgün kompozisyon 

hazırlayınız. 
 Halı desenlerinden faydalanabilirsiniz. 

 

 

 Motifleri hazırlayanız. 

    

           Desen 3.3.42.      Desen 3.3.43.           Desen 3.3.44. 

 

 Motifleri hazırlayanız ve 

renklerini görebilmek için 

renkli çalıĢınız. 

 

 

 

 

 

  

                     Desen 3.3.45.                   Desen 3.3.46. 

                  UYGULAMA FAALĠYETĠ–3 
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 Kenar su ve bordür için 

desen ayarlayın.  

Desen 3.3.47. 

 

 Kenar su ve bordür için 

yerlerini ayarlayarak çizim 

yapınız. 

 

Desen 3.3.48. 

 

 

 

 Motiflere desene uygun 

deseni hazırlayınız. 

 

Desen 3.3.49. 

 

 

 Motiflere desene uygun 

deseni hazırlayınız. 

 

Desen 3.3.50. 
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 Motiflere kullanarak 

kompozisyonu oluĢturunuz. 

 

Desen 3.3.50. 
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          Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru 

yanlıĢ cümleler verilmiĢtir. Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlıĢ ise parantezin 

içine Y harfi koyunuz. 

 

1.Halılar, üzerindeki deseniyle halk kültürünü yansıtan birer sanat ürünüdür.(D) (Y) 

2.Eski halılara baktığımızda halıların desenlerinin ve dokumanın daha ince, daha 

zarif, daha canlı olduğunu görüyoruz.(D) (Y) 

3.Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare halıda bir düğümdür.(D) (Y) 

4.Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya 

görüntüye motif denir.(D) (Y) 

5.Nokta üç boyuttan da yoksun, en yalın dairesel öğedir.(D) (Y) 

6.Bir nesnenin örneğin yaprağın hacmini (derinliğini) belirtmek için ıĢık ve gölge 

kullanılır.(D) (Y) 

7.KurĢun Kalem, AhĢap boru içine yerleĢtirilmiĢ bir grafit çubuktan oluĢan çizim ve yazım 

aracı.(D) (Y) 

8.Kompozisyon, sanat ürününü oluĢturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları içinde bir 

araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan yapıttır.(D) (Y) 

9.Motif veya motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak 

birden fazla sayıda kullanılmasına tam tekrar denir.(D) (Y) 

10.Birbirlerinin aynı olmakla birlikte aralarında küçük farklar olan biçimlerin bir arada 

yerleĢtirilmesiyle ortaya çıkan tekrara tekrar denir. (D) (Y) 

11.Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaĢık tarafların bulunmasına uygunluk denir.(D) (Y) 

12.Türlü motiflerin bir araya gelerek, dengeli bir bütün oluĢturmaları ile birlik oluĢur.(D) (Y) 

13.Taslak çalıĢmasını yaptığımız halı tasarımının, en önemli iĢlem basamağı, düz kâğıda 

aktarma iĢidir.(D) (Y) 

 

 

DEĞERLENDĠRME. 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile kontrol ediniz. Doğru ve yanlıĢ cevaplarınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız yanlıĢ ise öğrenme faaliyetinin ilgili 

bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz 

             ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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OBJEKTĠF TESTLER – (ÖLÇME SORULARI) 

1. Anadolu da halılar sadece dokunan yörenin ismini alarak adlandırılır.(D) (Y) 

 2.Simav da dokunan ilk halılarda Gördes modellerine rastlanır.(D) (Y) 

3. (ġark Halı Yapımcıları ġirketi) adında yabancı bir halı Ģirketi Simav halılarını 

dünya ticaretine sunmuĢtur. (D) (Y) 

4.Simav halıları Zarafet Halıları olarak anılmakta, Yörük, Türkmen ve Milas 

modellerinde dokunmaktadır.(D) (Y) 

5.Kırmızı, sarı ve mavinin üç temel renk ana renklerdir.(D) (Y) 

6. Üç ana rengin ikiĢer ikiĢer karıĢarak ara renkleri oluĢturduğu varsayılmaktadır. Bu 

renkler Turuncu Mor ve kırmızı(D) (Y) 

7.Soğuk renkler mavi-mor-yeĢildir(D) (Y) 
 

8. Motif, Fransızca bir kelime olup, Türkçe karĢılığı “arge” dir. Kendi baĢına bir bütün 

olmakla beraber süslemenin bütününü oluĢturan desenin özelliklerini taĢıyan en küçük 

parçasıdır.(D) (Y) 

9.Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya 

görüntüye desen denir.(D) (Y) 

10. Bir nesnenin örneğin yaprağın hacmini (derinliğini) belirtmek için ıĢık ve gölge 

kullanılmaz.(D) (Y) 

11.Kompozisyon, sanat ürününü oluĢturan öğelerin, belirli boyut bağıntıları içinde 

ayrı biçime getirilmesi sonucu ortaya çıkan eserdir.(D) (Y) 

12.Motif veya motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak 

birden fazla sayıda kullanılmasına tekrar denir.(D) (Y) 

13.Birbirlerinin aynı olmakla birlikte aralarında küçük farklar olan biçimlerin bir arada 

yerleĢtirilmesiyle ortaya çıkan tekrara değiĢken tekrar denir. (D) (Y) 

14. Taslak çalıĢmasını yaptığımız halı tasarımının, en önemli iĢlem basamağı, kareli kâğıda 

aktarma iĢidir.(D) (Y) 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Cevaplarınızı aĢağıdaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetinde yer alan konulara geri dönerek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Tüm 

cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 

9 D 

10 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 77 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 CEVAP ANAHTARI 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 Y 

11 D 

12 D 

13 Y 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

Sorular Cevaplar 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9           D 

10           Y 

11 Y 

12           D 

13           D 
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