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El Sanatları Teknolojisi
Halı Desinatörlüğü
Çanakkale Halı Desenleri
Çanakkale halı deseni hazırlama ile ilgili, desen
araĢtırma, motif ve kompozisyon çizimi yaparak desen
oluĢturma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
40/24
Motif Çizim Teknikleri Modülünü almıĢ olmak
Çanakkale Halı Desenleri Çizmek.
Genel Amaç:
Bu modül ile; Uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında
tekniğe uygun geleneksel Çanakkale halı desenleri
hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Tekniğe uygun olarak, Çanakkale halı kalitesini ve
tarihini öğreneceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak, Çanakkale halı renklerini
belirleyeceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak, Çanakkale halı deseni
çizebileceksiniz.
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.
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.
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GĠRĠġ

GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci;
Çağımızda tasarım her alanda büyük önem kazanmıĢtır. Halıcılık sektöründe de yeni
çizgiler ve renk kullanımları ile karĢılaĢmaktayız. ÇağdaĢ ve modern görünümlü olarak
adlandırılan birçok eserde göremediğimiz, sanat ve estetiğin eski halı tasarımlarında renk ve
desenin sanatsal açıdan ne kadar mükemmel olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bu
sanatsal zenginlikler o yörenin kültür ve yaĢayıĢlarına özel damgalar vurmuĢtur. Çanakkale
yöresinin halılarındada doğal yaĢamı simgeleyen motifler ve geometrik desenler, bizlere o
yöre ile ilgili güzel kaynaklar sergilemiĢtir.
Geleneksel halıların desen tasarımlarını yaparken eski halıları yozlaĢtırmadan
desenlerinden yararlanabilir, yeni tasarımlar ortaya koyabiliriz.
Günümüzde her mekânda dekorasyona büyük önem verilmektedir. Dekorasyonun
vazgeçilmez unsuru halılarda ise alıĢılmıĢın dıĢında oldukça farklı renk ve desen yelpazesi
göze çarpmaktadır. Mekânlarda genelde fabrikasyon halılar kullanılmaktadır. Fabrikasyon
üretimi halılar, el halılarının geleceğini olumsuz etkilemektedir. Bu durum karĢısında birĢey
yapmadan durmak mümkün değildir.
Geleneksel el sanatlarımızdan olan el halıcılığının unutulmaması için eğitimli eller
tarafından yaĢatılması gerekmektedir. Düzenlenen kurslarla, meslek okullarında açılan
bölümlerle yeni nesile bu el sanatının öğretilmesi gerekmektedir.
Bu modül ile, Çanakkale halılarının tarihi geliĢimini, çeĢitlerini, renk ve desen
özelliklerini öğrenerek, geleneksel ve özgün halı desen tasarımları yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
 Bu faaliyette verilecek bilgi ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda
Çanakkale halılarının tarihçesi, çeĢitleri ve özellikleri hakkında
araĢtırma yapabilecek ve toplanan bilgileri dosyalayabileceksiniz

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:


Çanakkale halıları konusunda sanal ortamdan, kütüphanelerden, dokunmuĢ eski
halılardan kaynak taraması yapınız.



Dokuma ustalarından Çanakkale halı desenlerinin özelliklerini araĢtırınız.



Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz.



Hazırladığınız raporu sınıf ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1.ÇANAKKALE HALILARI
1.1 GeçmiĢten Günümüze Çanakkale Halıları:
Halı sözü geline verilen çeyiz veya mihir anlamına gelen "kalı"dan gelmektedir. Halı
dokumalarının günümüze kadar korunabilmiĢ ilk örneklerinin M.Ö. lll. Yüzyıla ait olduğu
tahmin edilmekte olup, Batı Türkistan bölgesinin halının ilk üretildiği yer olduğu tahmin
edilmektedir. Halıcılık sanatı 6.yüzyıldan itibaren Selçuklu Türkleri ile birlikte Orta
Asya'dan batıya doğru yayılmıĢtır. Anadolu Selçukluları zamanında dokunmuĢ olan halılar
gerek estetik gerekse teknik yapıları bakımından yörelere özgü karakteri de beraberinde
taĢıyarak devamlı geliĢmeler göstermiĢ ve daha sonraki Türk halı sanatının temellerini teĢkil
etmiĢtir.Ġslamiyet’le birlikte gelen stilize edilmiĢ motif anlayıĢı ile birlikte Orta Asya
halılarında görülen klasik motifler ve ġamanizm sembol ve ifadelerinden olan hayvan
figürleri de Türk halılarında yer alan ana motif kaynakların oluĢturmaktadır.
Anadolu Türk halılarında Selçuklulardan sonra görülen türleri; Hayvan Figürlü
Anadolu Halıları,-Erken Devir Osmanlı halıları-Klasik Osmanlı Halıları Ģeklinde gruplamak
mümkündür. 17.yüzyıldan sonra Anadolu'da dokunan halılar bölgesel özellik kazanarak
malzeme evsafı, doku, renk ve desen anlayıĢı bakımından değiĢik yapı özellikleri
kazanmıĢlardır
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Bunlar Çanakkale Halıları, Ezine Halıları, UĢak halıları, Yörük Halıları, Kula
Halıları, Hereke halıları Isparta Halıları gibi birçok isimler altında anılmaya
baĢlanmıĢtır.Ġlimizde en çok halıcılık Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde yaygındır.
Ayvacık'ta kendine özgü desenleri olan saf yün halı dokunmaktadır. BaĢlıca türleri turnalı,
altın tabak, elekli, hanımeli, karasulu, çınar yaprağı, Yörük ve sarıbaĢ'tır.
Ayvacık Ġlçesinde yıllardan beri dokunan halıların değerlendirilmesi S.S. Süleyman
Köy kalkınma Kooperatifi kanalıyla gerçekleĢtirilmeye baĢlanılmıĢtır. Yörede modern
tezgâhlarda ve Marmara Üniversitesinin gözetiminde doğal boyalı ipliklerle dokunarak
birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır. 1981 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi tarafından DOBAĞ (Doğal Boya AraĢtırma geliĢtirme) projesi geliĢtirilmiĢ,
Ayvacık yöresinde dokunan halıların otantik ve geleneksel yapılarının araĢtırılması,
geliĢtirilmesi, solmayan kökboyaları ile halılara özgün bir kalite kazandırılması amaçlanmıĢ,
Orköy kredisi ile 1982 yılında ilk dokuma halılar OTĠM' de açılan bir sergide tanıtılmıĢtır.
1986 yılında Japonya'nın Osaka Ģehrinde bulunan Milli Etnoğrafya Müzesinde Türk Halk
Sanatları bölümünde DOBAĞ halıları sergilenmiĢtir. Çanakkale Valiliği Sosyal DayanıĢma
Vakfı'nın yürüttüğü ''Yörük Halı" iĢletmesi de faaliyetini sürdürmektedir

1.2.Çanakkale-Ayvacık halıları
Ayvacık adını ayrıca halıları ile de duyurmuĢtur. Zengin bir tarihe sahne olan bu
bölge, etnolojik ve sanatsal bakımdan da zengindir. Yöreye daha önce yerleĢen Türkmen
aĢiretlerinin kültürü ile sonradan gelen Manav, Pomak, Bulgar, Çerkez, Yörük, Tahtacı,
Çepni, Alevi, Samanların kültürel özellikleri ve zenginliği harmanlanınca, Çanakkale'nin
bugünkü sosyal ve kültürel çatısı ortaya çıkmıĢtır.Ayvacık'ta ve köylerindeki evler
dolaĢıldığında, çoğu evde tezgâh (halı, kilim, dokuma) olduğu görülür.
Halı ve kilim, yöredeki geleneksel dokumaların baĢında gelmektedir. Çarpana, sili
(zili), aba, keçe, Ģayak, ipek, keten ve pamuk iplikle dokunan Adances (Adances de
denilmektedir.) gibi dokuma çeĢitleri yörede dokunur. Günümüzde halıcılık hala ayvacık ve
köylerinde yapılmaktadır. Çanakkale yöresinde halıcılık 15. Yüzyıldan beri yaygın olarak
yapılmaktadır. Selçuklu Dönemi'nde Batı Anadolu'ya yerleĢen Yörük ve Türkmenler,
Selçuklu sonrası Antik Kazdağı yöresinde yoğunluk kazanmıĢlarıdır. Beylikler döneminde
Karesi ve Saruhan oğulları Beylikleri yönetiminde kalmıĢ Çanakkale yöresi, BektaĢilik
inancındadır. 1353 yılından itibarın Osmanlı Devleti'nin önemli yörelerinden biri olmuĢtur.

7

Resim 1.1: Halı tezgahı

Yörede BektaĢilik inancıyla birlikte ġaman inancının izleri de Yörük ve Türkmenler
arasında günümüze kadar devam ettiği görülür. Ġmparatorluk döneminden beri yöre
camilerinde biriken pek çok halı ve kilim, Cumhuriyet döneminde vakıflar tarafından
toplanmıĢtır. Yörede koyunlar iki kez kırkılır. Ġlki Mayıs -Haziran arasında, ikincisi de Eylül
ortalarından Ekim baĢlarına kadardır. Ġlk kırkılana "KıĢ Yapağısını’nın elyaf boyu 13-15 cm
iken Yaz Günü'nün elyaf boyu sadece 6-7 cm gelmektedir. Bu yüzden elyaf boyu daha uzun
olan kıĢ yapağısı halılarda kullanılmaktadır
Yöre halkı esas olarak zeytincilik ve bağ-bahçe iĢiyle uğraĢır. Dokumacılığı ise kalan
zamanında yapmaktadır. Bu durum dağ köylerinde bile aynıdır. Son yılların kentleĢme
rüzgârı dokuma sanatını tehlikeye sokunca, yörenin aydın kiĢilerini çare aramaya
yöneltmiĢtir. Süleyman köy’de Süleyman köy ve Çevre köyleri kalkındırma Kooperatifi'nin
kurulması böyle olmuĢtur. Bu kooperatif daha sonraları Marmara Üniversitesi'nden halıları
için sertifika almıĢtır. Ayrıca kooperatifteki çalıĢmaları kontrol eden üniversitede çalıĢan bir
öğretim üyesi bulunmaktadır.
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Resim 1.2: Halı dokuma desen tablosu

1993 yılında kooperatifin bünyesine alamadığı köylüleri. Ayvacık Kaymakamlığına
bağlı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Halıcılık iĢletmesi dokuyucu üye olarak
almıĢtır. BaĢlangıçta 75 kiĢinin çalıĢtığı Vakıf Halıcılık, bugün Assos Halı olarak görevine
devam etmektedir ve 11 köyde üyesi vardır. Ayvacık Halıları genellikle Astar Tezgâhlarda
dokunur. Bu tezgâhlar göçebe kültürünün izlerini taĢımaktadır. Yörede kıĢ yapağısı
kullanılmaktadır. Üretimde aynı kalitede yapağı bulmak yeterli olmadığı için, Konya ilinden
karĢılanmaktadır. Vakfın aldığı yapağlar yıkanmıĢ ve taranmıĢ olarak alınır. Üyeler aldıkları
ham madde halindeki yapağı ellerinde bükerler, ılmelik iplikleri, özgülükleri ve atkı
ipliklerini çıkrıkta eğirip bükerler. Bükülen iplikler boyahaneye getirilerek boyacı tarafından
önce mordanlanır. Mordanlar boyayı tespit eder ve yeni renk tonlarının oluĢmasını sağlar.
Siyahlar dıĢında mordanlanan kelep (çile) halindeki iplikler bitkisel boyar maddelerle
boyanır. Siyah renge boyanacak iplikler ise önce boyanır, daha sonra mordanlanır. Ayrıca
maviler için doğala eĢ değerde indigo kullanılır.
Ayvacık vakıf halılarının renkleri (mavi hariç) kırmızı kök, papatya, muhabbet çiçeği
mazı kopağı, meĢe palamudu gibi yörede bulunan bitkilerden gelmektedir. Sadece mavi renk
ithal olarak Almanya'dan gelen indigodan boyanmaktadır
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Resim 1.3: Halı motiflerinin incelenmesi

1.3.Desen Özelliklerine Göre Adlandırılan Çanakkale Halı ÇeĢitleri





Sandık Halı: Zemin kırmızı ve yeĢil olup geometrik desenler hakimdir.
Ġmam Suyu Halı: Zemin devetüyü renginde motifler su halinde olup kırmızı
çiçeklidir.
MuĢamba Halı: Zemin bordo ve kahverengi desenler küçük baklava Ģeklinde
renkler siyah ve kırmızıdır.
Allı Halı: Zemin kırmızı desenler geometrik motiflerle süslüdür.

1.4.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.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulamaları yapınız.

ĠĢlem Basamakları












Öneriler

 Yöredeki halıcılardan, camilerden, evlerden,
antikacılardan Çanakkale halılarını araĢtırınız.
Çanakkale halılarında kullanılan
 AraĢtırdığınız, desen özelliklerine göre halı
renkleri araĢtırınız.
isimlerini not ediniz.
 ÇalıĢmalarınızı dosyalayınız
 Desen özelliklerine göre Çanakkale halılarını,
Kenar bordürlerindeki, köĢe desenlerini,
Çanakkale halılarında kullanılan
ayetlik bölümü orta göbek desenlerini ve
desenleri araĢtırınız.
serpme desenleri inceleyiniz
 ÇalıĢmalarınızı dosyalayınız
 Desen aktarma yöntemlerini inceleyiniz
Çanakkale halı deseni hazırlama
 Bulduğunuz Çanakkale halı desenlerini
tekniklerini araĢtırınız.
aktarma yöntemlerini not ediniz
ÇalıĢmalarınızı dosyalayınız
 AraĢtırma yaparken Fotoğraf makinesi,
kamara gibi elektronik cihazları kullanınız.
Çanakkale Halı Deseni hazırlama
 Klasör oluĢturmak için araç gereçleri (Renkli
esnasında kaynak olması için klasör
fon kartonları, yapıĢtırıcı, renkli bantlar, poĢet
hazırlayınız.
dosyalar ve telli dosya) temin ediniz.
21x29 cm ölçülerinde renkli fon
 Fotoğrafları ve bilgileri bilgisayara yükleyerek
kartonlarını kesiniz
çıktı alınız.
 Fotoğrafın alt kısmına halı ile ilgili kullanılan
Fotoğrafları ve bilgileri orantılı bir
açıklayıcı bilgileri yazınız.
Ģekilde kartona yapıĢtırınız
 Her sayfayı numaralandırınız
 PoĢet dosyaya koyup telli dosyaya
yerleĢtiriniz.
Ġki sayfayı arkalı önlü yapıĢtırıp,
 Temiz ve düzenli olunuz.
kenarlarına renkli bantlar
 Zamanı iyi kullanınız.
yapıĢtırınız
 Sonraki çalıĢmalarda kullanmak üzere
dosyanızı muhafaza ediniz
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KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmıĢ

olduğunuz çalıĢmayı

Değerlendirme Ölçütleri

kontrol listesine göre

Evet

Hayır

1. Çanakkale halı renklerini araĢtırdınız mı?
2. Çanakkale halı desenlerini araĢtırdınız mı?
3. Çanakkale halı deseni hazırlama tekniklerini araĢtırdınız mı?
4. Çanakkale Halı Deseni hazırlama esnasında kaynak olması için
klasör hazırladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız uygulama faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın hepsi evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
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. ( )Çanakkale yöresinde halıcılık 20. yüzyıldan beri yaygın olarak yapılmaktadır.
2. ( )Çanakkale ilinde halıcılık en çok Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde yaygındır.
3. ( )Desen özelliklerine göre adlandırılan halı çeĢitlerinden bir tanesi de,”Ġmam suyu”
halısıdır.
4. ( )Kalitelerine göre desenler 3 gruba ayrılır.
5. ( )Çanakkale halıları çoğunlukla astar(ıstar) tezgâhlarda dokunur.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. YanlıĢ cevaplarınız için öğrenme faaliyetini tekrar
gözden geçiriniz. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ


Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortamda sağlandığında
tekniğe uygun olarak Çanakkale halılarının renkler motif ve kompozisyon
özelliklerini öğrenerek, motif çizim alıĢtırmaları yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çanakkale halı renklerini araĢtırınız.



Motif ve motif çeĢitleri hakkında araĢtırma yapınız.



Kompozisyon ve ilkeleri ile ilgili araĢtırma yapınız.



Toplanan bilgileri rapor Ģeklinde hazırlayıp, sınıfa getirerek arkadaĢlarınızla
inceleyiniz.

2.ÇANAKKALE HALI DESENLERĠ RENK
ÖZELLĠKLERĠ
Çanakkale halı desenlerinde dokumalarda koyu renkler göze çarparak zemin
dokumalarda kırmızı ve lacivert renkler kullanılmıĢtır. Dokumada kırmızı, sarı, turuncu,
lacivert, krem, renkleri yoğun olarak kullanılır.

2.1.Motif Tanım
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)
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Resim 2.1:Motif

2.2. Çanakkale Halı Desenlerinde Kullanılan Motifler
2.2.1.Geometrik Motifler











Çizgi ( Düz, eğri, zigzag)
Nokta
Üçgen
Dikdörtgen
Kare
Daire
BeĢgen
Altıgen
Sekizgen
Yıldız

2.2.2.Bitkisel Motifler



Ağaç Motifleri: Selvi, salkım söğüt, hayat ağacı.
Çiçek Motifleri: Lale, karanfil, gül, sümbül, top çiçekler, üzerlik, mine,
zambak, sarmaĢık çiçekler, tomurcuklar.

2.2.3.Hayvan Motifleri


KuĢ, ejderha,

2.2.4. Sembolik Motifler


Kandil, el, tarak, eli belinde, pıtrak, muska, anahtar, çengel, göz, insan figürü,
suyolu, bereket (doğurganlık), yıldız.

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



Kandil: Ġlahi ıĢığı, dini simgeler. (Resim 2.2. )



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)

Resim 2.2.



Resim 2.3.



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. (Resim 2.4.)

Resim 2.4.



Muska: Nazar’lık ve kem gözlerden korunmayı simgeler (Resim 2.5).

Resim 2.5.



KuĢ Motifi: Mutluluğu, özgürlüğü simgeler. (Resim 2.6.)

Resim 2.6.
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Koç Boynuzu: Güç, erkeklik, yiğitlik ve kahramanlığı simgeler.(Resim 2.7)

Resim 2.7



Su: Su hayatın her zaman en önemli unsuru olmuĢtur(Resim 2.8).

Resim 2.8



Ejderha: Tılsımı simgeler. (Resim 2.9)

Resim 2.9



Yıldız: Halılarda mutluluğu temsil eder (Resim 2.10).

Resim 2.10
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Çarkıfelek: ġans, talih ve kaderi temsil eder (Resim 2.11).

Resim: 2.11




Sekiz Kollu Yıldızlar: Fizik ötesinin anlatılmasında kutsal amaçlı maneviyatın
pekiĢtirilmesine yardımcı olduğuna inanılır.
Anahtar: Mal ve mülk edinme isteğidir. (Resim 2.12)

Resim 2.12



Ġnsan: Bu motif belirli kiĢilerin hatıralarını yaĢatmak amacıyla kullanılıyordu.
En eski insan figürü Pazırık halılarında görülmüĢtür. Bazı insan figürleri ise
çocukları sembolize eder, halıyı dokuyan kiĢinin çocuk sahibi olma dileğini
yansıtır. Bazen de ölen bir çocuğun anısına bu figür kullanılır . (Resim:2.132.14)

Resim 2.14

Resim 2.13
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Çengel: Ġnsanları tehlikelerden koruması için sık sık kullanılır. (Resim 2.15)

Resim 2.15

2.4. 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.

2.4.1.Kompozisyon Ġlkeleri
Bir kompozisyonda amaçlanan uyumlu bir bütün oluĢturmaktır. Bu ilkelere dikkat
edilerek kompozisyon hazırlandığında kaliteli bir çalıĢma ortaya çıkacaktır.

2.4.1.1.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
DeğiĢken Tekrar

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. (Resim 2.16)

Resim 2.16.



Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının
bütünüyle aynı olmasına karĢılık aralık yada yönlerinin değiĢik
olarak yerleĢtirilmesiyle tekrar elde edilir.(Resim 2.17)

Resim 2.17.
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DeğiĢken Tekrar: Birbirlerinin aynı olmakla birlikte aralarında küçük
farklar olan biçimlerin bir arada yerleĢtirilmesiyle ortaya çıkan
tekrara değiĢken tekrar denir. (Resim 2.18)

Resim 2.18.



Aralıklı Tekrar: Birden fazla motif yada biçim, belirli aralıklarla birbiri
ardınca yerleĢtirilirse aralıklı tekrar ortaya çıkar. ( Resim 2.19)

Resim 2.19

2.4.1.2.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.
2.4.1.3.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 güçleĢir. Birlik kurulmayınca uyuĢmazlık kargaĢalık etkisi baĢlar. Düzensizlik
doğuran bu durum zıtlıktır.
2.4.1.4.Birlik
Türlü motiflerin bir araya gelerek, dengeli bir bütün oluĢturmaları ile birlik oluĢur.
2.4.1.5.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.
2.4.1.6.Denge

Bir kompozisyonu oluĢturan motifler, renkleri ton dereceleri, dokuları,
yönleri, aralıkları ve büyüklükleri bakımından karĢılaĢtırıldıklarında genel bir denge
hissedilmelidir.
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2.4.1.7.Koram
Ġki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan, iki uç arasında bir düzene bağlı
olarak geçiĢ sağlayan düzenlemeye koram denir.

2.4.2.Çanakkale Halılarında Kompozisyon Ġlkeleri


Çanakkale halıların da genel olarak geometrik desenler hakim olmuĢ, doğal
yaĢamdan objeler stilize edilerek zenginleĢtirilmiĢtir. 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.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulamaları yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çanakkale halı motiflerini, dokunmuĢ halı
örneklerini inceleyiniz
 Resimleyiniz
 Aydınlık ve temiz bir ortam sağlayınız.
 Motif çizimi için araç gereçleri
 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Malzemelerin eksiksiz olmasına dikkat ediniz.
 ParĢömen kâğıtlarını A4 (21x29cm) ölçülerinde
 Halılarda kullanılan motiflerin
kesiniz.
çizim alıĢtırmalarını yapınız.
 Halıda kullanılan geometrik motifleri çiziniz.
 Çizim egzersizleri yapınız.
 Çanakkale Halılarında
kullanılan motifleri araĢtırınız

 Yaptığınız çizim
alıĢtırmalarını dosyalayınız.
 Çizim egzersizleri yapınız.

 Halı deseni için motif çiziniz
 Komposizyon ilkelerini
araĢtırınız
 Komposizyon ilkelerinin her
birinden çalıĢma yapınız
 Yaptığınız alıĢtırma
dosyalarını ve komposizyon
çalıĢmalarını klasörleyerek
dosyalayınız

 Halıda kullanılan bitkisel motifleri çiziniz.
 ParĢömen kâğıtlarını A4 (21x29cm) ölçülerinde
kesiniz.
 Motif çizgilerinin düzgün ve net olmasına dikkat
ediniz
 Kâğıdın kirlenmemesine özen gösteriniz.
 YumuĢak ve beyaz silgi kullanınız.
 Ġnce uçlu ve yumuĢak kalem kullanınız
 Desen tekrarları yaparak çalıĢma sayfalarını telli
dosyada saklayınız.
 Çizimlerinizi dosyalayınız.
 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.
 Temiz ve düzenli olunuz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri boĢluk doldurmalı cevaplayarak
değerlendiriniz.

1. Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya
görüntüye ……………..denir.

2. Kareli kağıtlar üzerinde………………….. halıda bir………………. dür.
3. Deseni oluĢturan biçimlerin her birine ………………denir.
4. Ağaç, çiçek, dal ve yapraklar …………………….. motiflerdir.
5. Halı desenlerinde kullanılan ejderha motifi ……………… simgeler.
6. Halı deseninde kullanılan yıldız…………………. temsil eder.
7. Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluĢturmaları ile
…………………..oluĢur.

8. Çanakkale halılarında genel olarak………………..desenler hakim olmuĢ,doğal
yaĢamdan …………………stilize edilerek zenginleĢtirilmiĢtir.

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

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. YanlıĢ cevaplarınız için öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Çanakkale halılarında desen, motif ve kompozisyon ile ilgili yapmıĢ olduğunuz
uygulama faaliyetlerindeki çalıĢmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre kendiniz
veya arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Uygun çalıĢma ortamı hazırladınız mı?
2. Motif çizimlerini yapabilmek için araç – gereçleri hazırladınız
mı?
3. ParĢömen kâğıtlarını A4 ölçülerinde düzgün bir Ģekilde
kestiniz mi?
4. Geometrik motifleri öğrenerek çizimlerini yaptınız mı?
5. Bitkisel motifleri öğrenerek çizimlerini yaptınız mı?
6. Çizimlerin düzgün ve hatasız olmasına dikkat ettiniz mi?
7. Yaptığınız egzersiz çalıĢmalarını dosyaladınız mı?
8. Zamanı iyi kullanmaya dikkat ettiniz mi?
9. Temiz ve düzenli bir çalıĢma oldu mu? ArkadaĢınızla kontrol
ediniz.

DEĞERLENDĠRME
YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda, cevaplarınız “hayır” ağırlıkta ise tekrar
faaliyeti gözden geçiriniz. Kendinizi eksik bulduğunuz konularda tamamlamaya çalıĢınız.
Cevaplarınız hepsi “evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçebilirsiniz
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ


ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında tekniğe uygun olarak Çanakkale Halısının özelliklerine göre
desen çizebilecektir.

ARAġTIRMA


Yöresel Çanakkale halı desenlerini araĢtırıp, fotoğraflarını çekiniz.



Yöresel desenli halıların isimlerini, desen özelliklerini öğreniniz.



Çanakkale halı desenlerinde kullanılan geleneksel renkleri araĢtırınız.



Çanakkale halılarını sanal ortamdan ve basılı kaynaklardan da araĢtırınız.



Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz.



Hazırladığınız raporu ve çalıĢmaları sınıf ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız.



Desen ve öğeleri hakkında kaynak taraması yapınız.

3. ÇANAKKALE 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,
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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, yaprağı, dalı, ağaçları)
halısının deseninde kullanmıĢtır.
Yalnız renkleri uyumunu değil desenleri de kendi ortaya çıkarmıĢ, iç dünyasını, aĢkını,
özlemini desenlerle dile getirmiĢtir.

3.3.Desen Hazırlama
Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya
görüntüye desen denir.
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. 1 dm2 ye atılan düğüm
sayısı halının kalitesini gösterir.

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. 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.
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3.6.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.

3.7. 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.

3.7.1.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.

3.7.2.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 kâğıda düzenleme yapılabilir.
Seçilen üründeki deseni modernize yaparken; desen özelliğine göre bazı
motifleri çıkararak ya da bazı motifler ekleyerek desende değiĢiklikler
yapılabilir
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3.8. 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.

3.9. Desen Hazırlama ĠĢlem Basamakları:









Dokunacak halının ölçülerini belirleyiniz.
Tezgâhta daha önce dokunmuĢ halılarda 10 cm yataydaki ve 10 cm dikeydeki
düğüm sayılarını belirleyiniz.
Elde bulunan ipleri veya bulunabilecek ip renklerini belirleyiniz.
Çanakkale 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 köĢe motifli ortası göbekli olabilir. Hangi stil
Çanakkale halısı olacaksa o kompozisyonu belirleyiniz.

3.10. 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,
kâğıdı yırtmayacak kirletmeyecek yumuĢak ve beyaz silgiler kullanmak gerekir.
Kâğıt: Kâğıdın niteliği ham maddesine bağlıdır. Kâğıt 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.
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3.11 Halı Desenlerinde Renklendirme











Kareli desen kâğıdını ıĢıklı masaya kareli kısmı yukarı gelecek Ģekilde
yerleĢtiriniz.
Dokuma iplerine göre desen kullanılacak renkleri belirleyiniz.
Masanın ıĢığını açınız.
Kareli desen kâğıdının arka yüzüne çizmiĢ olduğunuz desen görülecektir.
Halı desenindeki her kare halıda bir düğümü gösterir.
Desen çizgisi karenin neresinden geçerse geçsin karelerin içi tam olarak
boyanır.
Boyama malzemesi olarak, kuru boya, keçeli kalem, guaj veya suluboya
kullanılabilir. Bkz. Çanakkale Dokumaya Hazırlık Modülüne
Bordürlerde veya ortada desen tekrarı varsa sadece bir desen tekrarı boyanır.
Desende kullanılan renkleri, desen kâğıdının alt köĢesinde yan yana boyayarak
belirtiniz.
Deseni mukavva vb. bir levhaya yapıĢtırınız. Deseni korumak için
vernikleyiniz.

3.12. Kompozisyon Öğeleri
Halı deseni kompozisyonu oluĢtururken, biçimlendirme çalıĢmalarında aĢağıdaki
öğelere dikkat edilerek çalıĢmalar yapılırsa desen kompozisyonları estetik açıdan
düzenlenmiĢ olacaktır.

3.12.1 Çizgi
Kompozisyonun bütününü oluĢturan parçaların oluĢumunu sağlar, biçimlerin
kontörlerini belirler, kalın, ince, uzun, kırık, kıvrık, zigzak, düz çizgiler kullanılarak
birbirinden ayrı kompozisyonlar oluĢur.

3.12.2 Biçim
Nesnel öğelerin Ģekli, formu biçimdir.







Doğal Biçimler: Çiçek, yaprak, ağaç vb.
Yapay Biçimler: Ġnsan yapısı eĢyaların biçimleridir. Ev, cami, tarak, kemer vb.
Geometrik Biçimler: Kare, dikdörtgen, üçgen, daire, çokgen, eĢkenar dörtgen,
yıldız, hilal gibi yalın biçimlerdir.
Soyut Biçimler: Doğal veya yapay hiçbir nesneyi çağrıĢtırmayan serbest stil
düz, kırık, kıvrık çizgilerden oluĢan özgün Ģekiller.
Geleneksel Biçimler: Geleneksel Türk süsleme sanatında kullanılmıĢ belli
anlamlara sahip motifler.
Yönler: Motifler değiĢik yönlerden yerleĢtirilerek süslemeye hareketlilik
kazandırılmalıdır.
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Büyüklük, Küçüklük – GeniĢlik, Darlık: Kompozisyonu oluĢturan motiflerin
boyutları kullanılacak yere göre düzenlenmelidir.
Doku: Cisimlere dokunulduğunda elde hissedilen duygu cismin maddesinin
dokusudur. Cismin yumuĢaklığı, sertliği parlaklığı desen renklendirilirken ifade
edilir.
Renk: Motifler tabiattaki doğal renginde veya renk uyumu dikkat edilerek
renklendirildiği gibi özgür renklendirmelerde yapılabilir.

Desen 3.1: RenklendirilmiĢ desen
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3.13.Çanakkale Halıları ve Desenleri

Resim 3.1: Çanakkale Halısı

Halının zemininde kırmızı renk kullanılmıĢ. Motifler ise, yıldız, anahtar, kuĢ, koç boynuzu
Ģeklinde, beyaz, sarı, mavi, turuncu, açık yeĢil, kırmızı renklerde uygulanmıĢtır. Halının
bordüründe sarı, kırmızı, beyaz, mavi, turuncu, açık yeĢil renkler kullanılarak, yıldız
motifleri uygulanmıĢtır
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Resim 3.2: Çanakkale Halısı
Halının zemininde kahverengi renk hakim olmuĢ, yıldız, bereket, kuĢ, anahtar motifleri
uygulanılarak, lacivert, turuncu ve krem rengi kullanılmıĢtır. Bordüründe ise lacivert,
kahverengi, krem rengi ve toprak rengi kullanılarak, eli belinde ve suyolu motifleri
uygulanmıĢtır.
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Desen 3.2: Halı deseni
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Resim 3,3: Çanakkale Halısı
Halının zemininde turuncu renk hakim olmuĢ, kırmızı, sarı, siyah, mavi, beyaz ve yeĢil renkler
kullanılarak, muska, çiçek, eli belinde, çengel ve bereket motifleri uygulanmıĢtır. Bordür
desenlerinde ise kırmızı, sarı, siyah, mavi, beyaz ve yeĢil renkler kullanılmıĢ, yıldız, koçboynuzu
ve suyolu motifleriyle dokunmuĢtur.

35

Desen 3.3: Halı deseni
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Resim 3.4: Çanakkale Halısı
Halının bordür zemininde kahverengi renk kullanılmıĢ su yolu ve çengel motifleriyle mavi ve
turuncu renkte dokunmuĢtur. Halının zemininde mavi lacivert ve krem renk kullanılarak eli
belinde, göz ve koçboynuzu motifleriyle dokunmuĢtur.
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Desen 3.4: Halı Desen

Desen 3.5: Halı Deseni
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Resim 3.5: Çanakkale halısı
Halının zeminin de beyaz, turuncu, sarı, kahverengi, mavi renk kullanılmıĢ, koçboynuzu, göz
motifleriyle dokunmuĢtur. Halının bordüründe yine aynı renkler kullanılıp çiçek ve yıldız
motifleriyle dokunmuĢtur.
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Resim 3.6. Çanakkale halısı
Halının zemininde lacivert, turuncu ve beyaz renk kullanılmıĢ, kandil, karanfil, çengel ve muska
motifleriyle dokunmuĢtur. Bordüründe ise beyaz, turuncu, sarı renk kullanılarak çiçek
motifleriyle dokunmuĢtur
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Desen 3.6: Halı deseni
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Resim 3.7: Çanakkale halısı
Halının zemininde turuncu renk kullanılmıĢ, mihrap bölümünde yıldız ve koç boynuzu motifleri
kullanılmıĢ diğer bölümlerinde su yolu ve eli belinde desenleri kullanılarak mavi, krem rengi,
kahverengi ve turuncu renklerle dokunmuĢtur. Bordür bölümünde ise yine aynı renkler
kullanılarak yıldız ve suyolu motifleriyle dokunmuĢtur.
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Desen 3.7: Halı deseni
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Resim 3.8: Çanakkale Halısı
Halının zemininde kırmızı renk kullanılmıĢ akrep, bereket, göz ve koçboynuzu motifleri
kullanılarak siyah, sarı, koyu yeĢil, krem rengi ve turuncu renklerde dokunmuĢtur. Bordüründe
ise suyolu, koçboynuzu, göz ve motifleri kullanılarak yine aynı renklerde dokunmuĢtur.
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Desen 3.8: Halı Deseni
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Resim 3.9: Çanakkale Halısı
Halının zemininde kırmızı renk kullanılmıĢ, çarkıfelek, pıtrak, eli belinde, insan, bereket,
koçboynuzu ve göz motifleri kullanılarak beyaz, siyah, turuncu ve krem renginde dokunmuĢtur.
Bordüründe ise yine aynı renkler kullanılarak yaprak, çarkı felek, çengel, suyolu ve koçboynuzu
motifleri uygulanarak dokunmuĢtur.
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Desen 3.9: Halı Deseni
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Resim 3.10: Çanakkale Halısı
Halının zemininde bordo renk kullanılmıĢ, yıldız, çarkıfelek, ejderha, eli belinde motifleri
kullanılarak, lacivert, sarı, turuncu, beyaz, yeĢil, mavi, kahverengi hardal rengi kullanılarak
dokunmuĢ. Bordüründe ise aynı renkler kullanılarak, su yolu, bereket motifleri uygulanılarak
dokunmuĢtur.
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Desen 3.10: Halı deseni
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Halı deseni hazırlamak için
uygun çalıĢma ortamı
hazırlayınız.

Öneriler

 Aydınlık ortam sağlayınız.
 Temiz düzgün 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 ( ġekil 3.1. ġekil
3.2.)

ġekil 3.1.

ġekil 3.2.

ġekil 3.3.

ġekil 3.4.

 AlıĢtırma desen çalıĢmaları için
kareli ve ParĢömen kâğıdını
hazırlayınız. ġekil 3.3. ġekil 3.4.

 Halı deseninizi parĢömen
kâğıdınızın altına koyarak ıĢıklı
masaya yerleĢtiriniz.
 ParĢömen kâğıdınızın
kaymaması için kâğıdınızı, desen
kâğıdınıza kenarlarından
bantlayınız. Resim 3.11.
Resim 3.11.
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 KurĢun kaleminizle deseninizi
parĢömen kâğıdınızın tam
üzerinden çiziniz. Resim 3.12.

Resim 3.12.

 Desenin tamamını çizdikten
sonra daha önce kenarlarına
tutturduğunuz bantları desenin
tam olarak çizildikten sonra
dikkatlice çıkarınız. Resim 3.13.
Resim 3.13.

 Desenin parĢömen kâğıdına
çizilmiĢ görüntüsü. Desen 3.11.

Desen 3.11.
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 Alta yerleĢtirdiğiniz deseninizi,
milimetrik desen kagidiniza
dikkatlice geciriniz. Desen 3.12.

Desen 3.12.

 Motiflerin kaymamasına dikkat ediniz.

 Milimetrik desen kâğıdına
deseninizi itinalı bir Ģekilde
IĢıklı masa kullanarak çiziniz.
Desen 3.13.
Desen 3.13.

 ParĢömen kâğıdını kareli desen
kâğıdının arkasından çıkartınız.
 IĢıklı masada kareleri desen
ipliğinin renginde boyayınız.
Desen 3.14.

Desen 3.14

 Karelerde hata kontrolü ve düzeltmesi, desenin
aktarılmasında, karelerde atlama ve kayma
olmamasına dikkat ediniz.
 Uygun uyumlu renklerle her kareyi boyayınız,
 Uygun boyama tekniğini seçiniz.
desenin formuna dikkat ediniz.
(kuru boya, Keçeli kalem, guaj)
 Her karenin bir düğüm olduğunu unutmayınız.
 Desen tekrarı varsa bir tekrarı
 Kullanılan renkleri desenin sağ alt köĢesine
boyayınız
belirtiniz.
 Her karenin bir düğüm 2 çözgü
ipi olduğunu unutmayınız
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 Çizim ve boyamayı kontrol
ediniz, hataları tespit edip
düzeltiniz. Desen 3.15.

Desen 3.15.

 Hazırladığınız desenin
ürününüze uygun olup
olmadığını kontrol ediniz. Desen
3.16.

Desen 3.16.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
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. ( ).Her yörenin kendine özgü desen özelliği vardır.
2. ( ) Eski halılara baktığımızda halıların desenlerinin ve dokumanın daha kalın, daha
kaba, daha mat olduğunu görüyoruz.
3. ( ) Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya
görüntüye desen denir.
4. ( )Halıcılıkta desen; yapılması istenen halının daha önceden düĢünülerek kalitesine
uygun olarak çizilmiĢ, milimetrik kareli kâğıtların renklendirilmesi Ģeklinde hazırlanmıĢ
resimlerine denirdm2 ye atılan düğüm sayısı halının kalitesini gösterir.
5. ( ).Desen tasarımları
faydalanılmaz..

yaparken

stilizasyon

ve

modernizasyon

tekniklerinden

6. ( )Stilizasyon yöntemi; Canlı ya da cansız varlıkların biçimlerini, karakterlerine bağlı
kalarak, tekniğe ve amaca uygun biçimde yalınlaĢtırmak ve sadeleĢtirmek demektir.
7. ( ) 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.
8. ( ) Halı desenleri hazırlarken desen kompozisyonu doğrudan doğruya kareli kâğıdın
yüzüne çizilmez..
9. ( ) Doğal Biçimler: Çiçek, yaprak, ağaç.
10. ( ) Yapay Biçimler: Ġnsan yapısı eĢyaların biçimleridir. Ev, cami, tarak, kemer vb.
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
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KONTROL LĠSTESĠ
Çanakkale halı deseni hazırlama ile ilgili yapmıĢ olduğunuz uygulama
faaliyetlerindeki çalıĢmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya
arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Halı deseni hazırlamak için uygun çalıĢma ortamı hazırladınız mı?
2. Dokunacak halının 10 cm yatayındaki, 10 cm dikeyindeki düğüm
sayılarına göre kullanılması gereken kareli desen kâğıdını
bilgisayarda ayarlayıp, A4 büyüklüğünde çıktısını aldınız mı?
3. Dokunacak halının boyutlarına, desenin bütün, dikey ortadan
simetrik, yatay ortadan simetrik, ¼ simetrik oluĢuna göre, desen
kâğıdını hazırladınız mı?
4. AlıĢtırma desen çalıĢmaları için kareli ve ParĢömen kâğıdını
hazırladınız mı?
5. Halı deseninde yer almasını istediğiniz motifleri baĢka parĢömen
kâğıdı parçalarını kurĢun kalemle çizip, çevrelerinden kestiniz mi?
6. Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz kâğıdı üzerine yerleĢtirerek
komposizyon oluĢturdunuz mu?
7. OluĢturduğunuz komposizyonun
yerleĢtirerek deseni geçirdiniz mi?

üzerine

parĢömen

kâğıdı

8. ParĢömen kâğıdını kareli desen kâğıdının arkasından çıkarttınız mı?
9. IĢıklı masada kareleri desen ipliğinin renginde boyadınız mı?
10. Çizim ve boyamayı kontrol ediniz, hataları tespit edip düzeltiniz
mi?

DEĞERLENDĠRME
YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonucunda “hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız, öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınız “evet” ise modül değerlendirmeye geçebilirsini
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlıĢ ise parantezin içine Y harfi
koyunuz
1. ( ) Çanakkale yöresinde halıcılık 20. yüzyıldan beri yaygın olarak yapılmaktadır.
2. ( ) Çanakkale ilinde halıcılık en çok Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde yaygındır
3. ( ) Desen özelliklerine göre adlandırılan halı çeĢitlerinden bir tanesi de,”Ġmam suyu”
halısıdır.
4. ( ) Kalitelerine göre desenler 3 gruba ayrılır.
5. ( ) Çanakkale halıları çoğunlukla astar(ıstar) tezgâhlarda dokunur.
6. Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve Ģekillerden oluĢan süslemeye veya
görüntüye ……………..denir.
7. Kareli kağıtlar üzerinde………………….. halıda bir………………. dür.
8. Deseni oluĢturan biçimlerin her birine ………………denir.
9. Ağaç, çiçek, dal ve yapraklar …………………….. motiflerdir.
10. Halı desenlerinde kullanılan ejderha motifi ……………… simgeler.
11. Halı deseninde kullanılan yıldız…………………. temsil eder.
12. Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluĢturmaları ile
…………………..oluĢur.
13. Çanakkale halılarında genel olarak………………..desenler hakim olmuĢ,doğal
yaĢamdan …………………stilize edilerek zenginleĢtirilmiĢtir.
14. Tekrarın 3 türü vardır. Bunlar; Tekrar,………………..,…………….’dır
15. Desen öğesi aĢağıdakilerden hangisi değildir?

a)Çizgi

b)Hacim

c)Doku

d) Renk

16. Dokumanın her karesi kaç düğümü ifade eder?
a) 1

b) 2

c) 3
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d) Hiç biri

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI

Sorular

Cevaplar

1

Y

2

D

3

D

4

Y

5

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ‘NĠN CEVAP ANAHTARI

Sorular

Cevaplar

1

Desen

2

Her kare - düğüm

3

Motif

4

Bitkisel

5

Tılsım

6

Mutluluk

7

Birlik

8

Geometrik-objeler

9

Tam tekrar- değiĢken
tekrar
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular

Cevaplar

1

D

2

Y

3

D

4

D

5

D

6

Y

7

D

8

D

9

Y

10

D

11

D
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI

Sorular

Cevaplar

1

Y

2

D

3

D

4

Y

5

D

6

Desen

7

Her kare-Düğüm

8

Motif

9

Bitkisel

10

Tılsım

11

Mutluluk

12

Birlik

13

Geometrik-Objeler

14

Tam tekrar-DeğiĢken
tekrar

15

D

16

A

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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