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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU
ALAN
DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI

215ESB437
El Sanatları Teknolojisi
El Dokuma – Halı Desinatörlüğü
Çin Halı Desenleri

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; Çin halılarının özelliklerini, ülkemizdeki yeri ve
önemini, dünyadaki yeri ve önemini, ülke ekonomisine
katkılarını, renk ve desen özellikleri ile ilgili konularda
gerekli bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.
40/32+

SÜRE

(+)NOT: Yeterliği kazandırmak için ders saatinin gerektirdiği
kadar süre belirlenerek uygulanır.

ÖN KOŞUL

Halının Kalitesini Hesaplama modülünü almış olmak

YETERLİK

Çin halılarından yola çıkararak Çin halıları hakkında bilgi
edinmek ve tekniğe uygun desen ve renk kompozisyonu
oluşturabilmek ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek
Genel Amaç
Uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında tekniğine uygun
Çin halı desenlerinin çizimini yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1.

Tekniğine uygun olarak Çin halısının kalitesini
belirleyebileceksiniz.

2.

Tekniğine uygun olarak Çin halısının renklerini
belirleyebileceksiniz.

3.

Tekniğine uygun olarak Çin halısının özelliklerine göre
desen çizebileceksiniz.

Ortam: Atölye ortamı
EĞİTİM- ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Işıklı masa, desen çizim araç ve gereçleri, kaynak
kitaplar, elektronik kaynaklar, milimetrik kâğıt, desen
örnekleri ve boya kalemleri
Tamamladığınız her faaliyet sonrasında uygulamasını
yaptığınız her faaliyet için kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

Modülü tamamladığınızda öğretmeniniz size ölçme araçlarını
uygulayarak kazandığınız bilgi ve becerileri
değerlendirecektir.
Bu modülün atölye ortamında uygulamalı olarak işlenmesi
gerekir.
ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Halı, Çin’de yaşayan farklı etnik gruplardan insanların günlük yaşamındaki
vazgeçilmez bir eşyasıdır. Bir evde kullanılan halıların kalitesi, ev sahibinin gelir düzeyini
gösteren bir simge olarak kabul edilmektedir. Halılar, bir tür zenginliğin simgesi olmakla
birlikte aynı zamanda çok sevilen bir süs eşyasıdır.
Zengin çeşitliliği ve güzel örnekleriyle Çin halı dokumaları, Çin kültürünün en renkli
ve en önemli bölümünü oluşturur.
Çin halıları, taşıdıkları yüksek sanat değeriyle yerli ve yabancı koleksiyoncuların
gözdesi durumundadır.
Çin halılarının desen özellikleri, kullandıkları yöntem, malzeme ve işçiliğin ucuz
olması, devlet tarafından desteklenmesi Çin’in halı pazarını geliştirmiştir.
Çin halıları ipek, yün, ipek yün karışımı iplikler kullanılarak yapılır. Özgün sanat
anlayışını sergileyen Çin halıları, ince işçiliği, zengin desenleri ve parlak renkleriyle
bilinmektedir. Tarihi İpek Yolu’nun güzergâhında yaşayan insanların yaşamları ve efsaneleri
ya da değişik bitkilerin çiçekleri, meyveleri, yaprakları ve dallarıyla hayvan figürleri Çin
halılarının temel desenlerini oluşturur.
Bu modülde; Çin halılarının kalitesini, özelliklerini, Türkiye ve dünya ülkelerindeki
yeri ve önemini, ülke ekonomisine katkılarını, kullanılan renk ve desenlerin özelliklerini
öğreneceksiniz.
Bu modülde edindiğiniz bilgi ve beceriler, dünya halıları hakkındaki bilgilerinizin
temelini oluşturacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
Çin halılarını tanıyarak tekniğe uygun olarak Çin halısının kalitesini belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dünya halı sanatında yer alan Çin halılarının dokuma tekniklerini basılı
kaynaklardan ve internet üzerinden araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfınızda
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÇİN HALISININ TANIMI
1.1. Tanımı
Çin halıları, çözgüsünde ve atkısında ipek ipliği kullanılarak yapılan ve daha çok İran
ve Nippon düğüm teknikleri ile dokunan ince, kaliteli halılardır.

1.2. Çin Halılarının Devirleri


Ming Devri:

En eski Çin halılarının Minglerin zamanında dokunmuş olduğu zannedilmektedir. Ya
da 17. asrın evvellerine doğru dokunmuş olabilir. Tam bu zamanda İran da şaheserlerini
çıkarmakta idi.
Tang ve San; sülaleleri bu devrin feyzinden etkilenmişlerdir. Bu zamanda dokunmuş
olan halıların çoğunluğunda argaç ve atkı pamuktan, havı ipektendir. Madeni ipekler üzerine
ipek hav ile imal edilmiştir. Bu halıların zeminleri bazen ufki ve bazen de yekdiğerine amudi
olan muhammes şekillerle süslenmiştir. Bu şekillerin arasında kalan boşluklar saadet ve uzun
hayat aletleri ve çiçekler ile doldurulmuştur. Bazen de kadim devirlerde gördüğümüz dev ve
sair hayvan resimleri kullanılmıştır. En fazla kullanılan motiflerden birisi de zeminin tam
üzerinde bir madalyon, etrafı ya boş ya da kaplan derisine benzer bir takım şekiller ile
süslendirilmiş olanlardır. Bu madalyonlar ya muhammes ya da yuvarlaktır.
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Resim 1.1: Ming dönemi halısı (1368–1641)



Kinghi Devri:

1644’te Minglerin sukutu zamanında Çin, birçok harpler içinde kalmıştır. 1722
tarihine kadar devam eden Kinghi sülalesi zamanında sulh ve sükun iade edilmiş ve nefis
sanatlarda ileri gitmiştir. İşte bu devirde halıcılık da diğer sanatlar gibi tekrar parlamıştır. Bu
devirde geçen devrin eserleri takip edilmek istenilmişse de renkler ve hendesi şekiller
itibariyle etkisini kat kat geçen sanatkarlar yetişmiştir. Bu sefer zeminin ortasında bir yerine
müteaddit madalyonun kullanıldığı görülür. Bu devrin bordürleri görülmeye değerdir.



Yung Çin Devri:

1722’den 1736’ya kadar devam eden bu devirde her ne kadar eski modeller
kullanılmış ise de 18. asırda gördüğümüz birçok motifler hep bu zamanda kullanılmıştır.
Mayhori fikir ve hisleri Çin’in her sahasında hakim olduğundan halıcılıkta daha ziyade
kendisini göstermiştir. En güzel hatların kullanılması, boyaların birbirine tezat teşkil
etmeyecek surette kullanılması yaprak, çiçek figürlerinin daha şümullü ve mükemmel bir
hâlde kullanılmaları hep bu devrin mahsulüdür. Limon sarısı da bu devirde çok
kullanılmıştır.



King Long Devri:

1736’dan 1795 tarihine kadar devam eden bu devre içinde Çin’de birçok eser meydana
getirilmiştir. Halı ve porselen imali yönünden bu devre çok meşhurdur. Bu zamanda yapılan
halıların en büyük hususiyetleri beynelmilel oluşlarıdır. Yani bu halılar şekil, imal boya
tarzlarında Çin’in hasletlerini taşımakla beraber İran, Hint, Türk ve İslam tarzlarında da
istiane edilmiş olduğu görülür. Ve en süslü bu devrinin mahsulüdür. Tezyinatta krizantem,
laleler, güneş çiçekleri kullanılmıştır.
1820-1796’da Kea King zamanında imal edilmiş halılarda eski modeller taklit edilmiş
ise de bunlar eskileri kadar iyi yapılamamıştır. Maamafih analin boyalarının kullanılmasına
başlandığı zamana kadar yapılan Çin halıları fevkalade güzeldir. Fakat 19. asrın iptidasından
evvel yapılan halılar güzellik, dayanıklık ve maharet itibariyle daha evvelkilerden düşük bir
derecededir.
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1.3. Çin Halılarının Tarihçesi
Çin halılarının tarihçesi hakkında çok az bilgi bulunmakta ve tarihi kayıtlara göre
1860’lı yıllara kadar Pekin’de yün tezgâhının kullanılmadığı görülmektedir. 1860 yılında Ho
Chi-Ching adında bir rahip Pekin’deki fakirler için Paoku’da bir dokuma okulu açarak bu
projede çok başarılı olur ve okul Batı ve Doğu kapısı olarak ikiye ayrılır. Daha sonra Batı
kapısı okulu Tientsin’e taşınır ve burada kırmızı, mavi ve kahverengi renklerde basit
geometrik desenlerle bezenen dayanıklı, deve yünü halısı dokuma geleneği geliştirilir.
Çin’de büyük halılar özellikle de geniş yün halılar yakın zamanlarda kadar
kullanılmıyordu. Ming hanedanlığı zamanında “kang” denen ateşle ısıtılan ve tuğladan
yapılan yatak platformlarının üzerine örtmek için Kuzey Çin’de yaygın olarak halılar
kullanılıyordu. Bu halılar ya “Kang” ın üzerine koyulacak bir masanın altına serilmek için ya
da tüm “Kang”ı örtecek şekilde tasarlanıyordu. Bu halılar, genel olarak keçe veya kısmen
uçları siyah ve kırmızıya boyanan devetüyü kullanılarak yapılıyordu.
Bazıları ipek bazıları yün olan keçe kilimlerin ilk örneklerinin Japonya’dakiler
olabileceği ve kesin olmamakla birlikte bunların tarihinin Tang dönemine kadar uzandığı
sanılmaktadır. Ming dönemi ve daha sonra da Ching hanedanlığının büyük kısmında “kang”
için yapılan yün kilimler, tapınak zemini için yapılan paspaslar, dua halıları ve duvara asılan
kilimler Çin’in kuzey kesiminden gelmiştir.
Kansu, Suiyuan, Shensi ve Shanxi Çin’de kullanılan tüm halıların, eski İpek Yolu’na
ulaşan birçok uzak bölgeyle birlikte büyük sağlayıcılarındandı. Halıların geldiği bölgelere
Tibet, Moğolistan ve Çin kontrolünün dışındaki bölgeler de dahildi. Kuzey Shansi, Suiyuan
ve Ninghsia halılarının kalitesiyle ünlüydü. Bu kilimler bölgede bolca bulunan yün ve deve
tüyünden yapılıyordu. Böyle bir çalışmanın ilk örneği yünden yapılan ve renkleri geçen
zamana karşın halen parlak olan Çin Türkistan’ındaki Lou Lan’da bulunan bir halıdır.
1800’lü yılların sonunda halı üretiminin kalitesi belirgin şekilde bozulmuş, Trentsin
yün halı endüstrisi Ching hanedanlığının düşüşüyle tamamen yıkılmıştır. 1930’lu yıllarda
halı endüstrisi hem Tienstin ve Shangihai’da batılı sermayenin yardımıyla yeniden başlamış
ve 1949 yılında Çin halı dokuma geleneği, tamamen daha modern tekniklerle sürdürülen
Hong Kong ve Asya’daki diğer noktalara taşınmıştır.
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Resim 1.2: İpek Çin halısı

Resim 1.3: 17. yüzyıl Çin halısı
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Resim 1.4: Çin ipek halı

Resim 1.5: Çin ipek halı
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Resim 1.6: Halı dokumasının yapılışı

Resim 1.7: Halı dokuma atölyesi

1.4. Çin’de İpek Böceğinin Keşfi ve Anadolu’ya Gelişi
İpek böceğinin keşfinin İÖ. 2.600 yıllarında Çin İmparatorluğu Hoangiti zamanında,
saray bahçesinde yaprak yerken görülen tırtılların incelenmesi ile gerçekleştiği çeşitli
kaynaklarda belirtilmiştir.
Kozacılık ise Çinlilerin gizli bir sanatı olarak yüzyıllarca kalmıştır. Çin için çok
önemli bir zenginlik kaynağı olan ipekçilik sanatının dışarı çıkmasını önlemek için ölüm
cezaları getirilmiştir. Çinlilerin bu ulusal sanatını dünyaya Türklerin yaydığı söylenir. İS.
149 yılında Türkistan’ın Hotan Eyaleti Hakanı bir Çin prensesi ile evlenmiştir. Prensesin
gerek ihtişamını sürdürmek gerekse eşine bir düğün armağanı vermek üzere saçlarının
arasında ipekböceği tohumlarını Çin’in dışına çıkarıp Hotan’a getirdiği söylenmiştir.
552 yılında Bizans İmparatoru Justinien zamanında ise Türkistan’a gönderilen iki
rakip, kozacılığı öğrendikten sonra ipek kozalarını bastonları içindeki özel bölmelerde
saklayarak ipek böceğini Anadolu’ya taşımışlardır. Bir başka söylentiye göre ise Türk hakanı
Tuman’ın Bursa’ya gönderdiği 400 koza ustasının sayesinde ipek böceği Anadolu’ya
yayılmıştır.
Anadolu’nun ve Avrupa’nın en önemli ipek üretim merkezi Bursa olup ipek deyince
insanın aklına hemen Bursa geliyordu. 1330’lu yıllarda Bursa’ya gelen İbni Batuta, Bursa’da
ipekli dokumaların varlığından söz etmektedir. 1501 yılında Bursa’ya gelen Floransalı
Maringhi ise Bursa kumaşlarının Çin’de bile bulunmadığını yazmaktadır. Arşiv belgelerine
göre ise Bursa kumaşları, sadece Osmanlı padişahlarını değil birçok Avrupa kralını bile
giydirmiştir.3000 yıldır Çin’in tekelinde olan doğal ipek bugün de büyük ölçüde Çin’in
elinde ancak Brezilya, Japonya, Hindistan, İran ve Türkiye gibi ülkeler de ipek böceği
yetiştiriciliğiyle yakından ilgilenmektedir.
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Resim 1.8: İpek böcekleri

Resim 1.9: İpek kozaları

Resim 1.10: Boyanmış ipek iplikler

1.5. Çin – Tibet Halıları
Tibet halısının geleneksel bir el sanatı olarak uzun bir geçmişi vardır. Tibetliler 2000
yıl önce yün paspaslar dokumaya başlamışlar ve daha sonra paspaslar eşsiz Tibet tarzını
taşıyan halılara dönüşmüştür. 12. yüzyılın ortasında Han hanedanlığının Qinghaideki
mezarlarında bulunan parçalar, Tibet koyun yünüyle dokunmuş eski Tibet halılarına aittir.
Yüzyıllardır, Tibetliler halı dokumacılığı yapmışlar ve bu halıları yataklarında, eğer
bezi, meditasyon paspası ve Kang üzerinde (içten ısıtmalı toprak yatak) kullanmışlardır.
1960’lı yıllarda, birkaç Tibetli Nepal’e yerleşmiş ve kendileri için halı dokumaya
başlamıştır. Halı dokuma tekniği böylece Nepal’e geçmiş ve bu durum Nepal’in dış ticaretini
ve turizmini geliştirmesini sağlamıştır. Nepal’de yapılan Tibet halıları, gerçekte Qinghai ve
Tibet’te yapılanlarla aynıdır.
1975 yılında, Nepal, Tibet halılarını Batı Almanya’ya ihraç etmeye başlamış, 1979
yılında ise İngiltere’ye halı ihracatına yönelmiş, İngiliz halı şirketlerinin yardımı ve
desteğiyle halının kalitesi artmıştır.
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Nepal halısı kırmızı ve yeşil ile siyah karışımını terk ederek “camel”, krem ve mercan
renkleri gibi orta tonlarda renkleri benimsemiştir. Tibet yünü ve bitkisel boyalarla dokunan
halılar, ham ve doğal tarzıyla beraber cesur Budist desenleriyle dokunmuş, yıkandıktan sonra
dahi yumuşak ve daha parlak olma özelliğini kaybetmemiştir. Nepal’in halı ihracatı yıllık
bazda büyük oranda artış göstermiş ve dünyanın en büyük Tibet halısı ihracatçısı olmuştur.
Ancak, Tibet halılarının ana vatanı olan Qinghai-Tibet uluslar arası pazara Nepal’den 12 yıl
sonra ihracat yapmaya başlamıştır.
1973 yılında Tibet halısı uluslar arası pazara girmiş ve büyük bir ün kazanmıştır.
Reformlar ve açılan kapılar, Tibet halı pazarına büyük canlılık getirmiştir. Qinghai Carpet
Group kurulduktan sonra sektörde hızlı bir gelişme yaşanmış ve 1980’li yıllarda halı
modasının trendi doğal güzellik olarak değişmiştir. Qinghai Carpet Group geleneksel bazda
halı üretiminde yenilikler yapmış, uluslararası pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için
tasarımları, tarzları ve renklerini değiştirmiştir. 70 ve 90 sıralı Gabbeh halılarını geliştiren
Group, Çin’de ilk kez ipek-yün ve saf ipek Tibet halıları üretmiştir. Yeni ürünler parlak,
doğal ve ahenkli renklere sahip olup bu halıların eşsiz desen özelliği de değerlerine değer
katmıştır. Halı yüzeyleri saten kadar yumuşak ve güzeldir. Qinghai’de yapılan Tibet halıları
tüm dünyada eşsiz yünü, işçiliği ve güzelliği ile gittikçe daha fazla müşteri toplamaktadır.
Halı dokuma tekniğinde Tibetliler çok özel bir düğümleme sistemi geliştirmiştir.
Günümüzde Hindistan ve Çin’den olduğu kadar Nepal veya Tibet’te de üretilen Nepal
halıları diğer ülkelerde üretilen şark halılarından temelde farklıdır.
Nepal halıları dikey tezgâhta yapılır ve düğümler iki çözgü üzerinden yürütülür. Ağaç
bir çekiçle vurularak düğüm aşağıya indirilir. Bu işlemin ardından düğümlenen sıra kesilir,
halının tüyleri taranır ve makasla eşit bir seviyeye getirilir. Bu teknik sayesinde Tibet
düğümü ile Gördes ve enneh düğümlerine göre daha az malzeme kaybı olur. Çünkü her iplik
düğümlemeden sonra kesilmez, yalnızca düğümlenen sıranın sonundaki ilmikler halıya son
hâlini verecek şekilde kesilir.
Tibet halısı dünyadaki tüm halılardan farklıdır. Halı yapma yöntemi diğer bölgelerden
tamamen farklıdır. Tibetliler ipliği elleriyle eğirdikten sonra çift sıra düğümle bir sopanın
etrafında düğümler ve daha sonra bir sıra tamamlandıktan ve sıkılaştıktan sonra ipliği
keserler. Halıda kullanılan malzeme Tibet koyununun yünüdür. Koyunlar soğuk platoda
yaşar ve tüyleri kalın, uzun, elastik ve parlaktır. Tibet yünü halı yapımındaki en iyi
malzemedir. 1800’lerin sonunda, birkaç İngiliz, Amerikalı ve Alman tüccar Xininig ve
Huangyuan’da şirketler kurup yün satın almaya başladılar. Böylece Xininig yünleri tüm
dünyada ünlü oldu.
Tibet halılarını renklendirme teknolojisi, Plato’da yetişen özel bitkileri kullanan en
eski geleneksel yöntemdir. Bitkisel boyanın özellikleri arasında doğallığı, hayatın içindeki
renklerden olması, yıkanırken solmaması, insan ve çevre dostu olması bulunur.
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Resim 1.11: Çin motifli Tibet halısı (18. yüzyıl)

Şekil 1.1: Tibet’e ait düğüm şekli

Resim 1.12: Tibet halısı

Resim 1.13: Tibet halısının yakın detayı
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Resim 1.14: Tibet halı atölyesi

Resim 1.15: 18. yüzyıl Tibet halısı
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Resim 1.16: 20. yüzyıl öncesi Tibet halısı

Resim 1.17: 19. yüzyıl Tibet halısı

Resim 1.18: Tibet halısı
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Resim 1.20: 19. yüzyıl Tibet halısı

Resim 1.19: 19. yüzyıl Tibet halısı

1.6. Çin – Hotan Halıları
Çin’in başkenti Beijing’de uzun süre İmparatorluk Sarayı olarak kullanılan Yasak
Kent Müzesi’nde Xinjiang’da üretilen çok sayıda halı muhafaza ediliyor. Bu halılar, tarihte
Xinjiang’da yaşayan farklı etnik grupların yöneticileri tarafından merkezi yönetimin başında
olan imparatora hediye olarak sunulmuştur. Bununla birlikte tarih kayıtlarına göre MS. 7.
yüzyılda Çin’i yönetmeye başlayan Tang Hanedanı döneminde hanedanın başkenti
Chang’an’da (bugünkü Xi’an) tarihi İpek Yolu aracılığıyla Orta Asya ve Xinjiang’dan
getirilen halıların satıldığı dükkânlar vardı. Han Çinlileri de halı dokunmacılığını öğrenmeye
başladılar. Han zanaatkârları, Han kültürü ile sınırlardaki etnik grupların kültürlerini uyumlu
biçimde bir arada toplayan desenleri içeren halılar dokuyorlardı.
Xinjiang halıları, İpek Yolu’nda ticaret yapan Doğulu ve Batılı tüccarların da
gözdesiydi. Bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Victoria Müzesi ve Albert
Müzesi’nde, ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Washington Dokunmacılık
Müzesi’nde ve Almanya’daki Frankurt El Sanatları Müzesi’nde Xinjiang halılarını görmek
mümkündür.
Hotan bölgesine bağlı Mingfeng ilçesinde 1959 yılında yapılan arkeolojik kazılarda
bir halı parçası bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, bu halı parçasının 2000 yılı aşkın
süre önceki Doğu Han dönemine ait olduğu tespit edildi.
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Kullanışlı olmanın yanı sıra Hotan halıları taşıdıkları yüksek sanat değerleriyle yerli
ve yabancı koleksiyoncuların gözdesi durumundadır. Hotan’da “Gökyüzünde ne kadar bulut
varsa Hotan’da o kadar halı var” şeklinde yaygın bir söz var. Kesin olmayan istatistiklere
göre Hotan halılarının yüzde 60’ından fazlası Hotan bölgesine bağlı Hotan ilçesinde
üretiliyor. Bugün ilçede halı dokumacılığı yapan 7000’den fazla atölyede 20 binden fazla
kişi çalışıyor. İlçenin yıllık halı üretimi 200 bin metrekareye yakın, halı satışından elde
edilen gelir de 30 milyon yuanın üzerinde. Hotan ilçesine bağlı Tuşala nahiyesi, her ailede
halı dokunduğu için “Çin’in halı memleketi” olarak adlandırılır.
Halıcılık Xinjiang genelinde yaygın bir meslektir. Xinjiang halıların en ünlüsü Hotan
halısıdır. Hotan 2000 yıl önce bile “Halının memleketi” olarak adlandırılmıştır. Bu ad,
Hotan’da yediden yetmişe herkesin halı dokumacılığını bildiğinin göstergesidir.
İnce işçilik içeren Hotan halıları, Hotan bölgesinde yetiştirilen Hotan koyununun
yünlerinden yapılır. Uygun kalınlıktaki bu yünler, son derece esnek, dayanıklı, ipeksi bir
parlaklığa sahiptir. Bu yünle dokunan halılar son derece yumuşak, esnek ve uzun ömürlü
oldukları gibi çürümezler ve renkleri solmaz.
Yörede yaşayan Uygurların özgün sanat anlayışını sergileyen Hotan halıları, ince
işçiliği, zengin desenleri ve parlak renkleriyle bilinmektedir. Tarihi İpek Yolu’nun
güzergâhında yaşayan insanların yaşamları ve efsaneleri ya da değişik bitkilerin çiçekleri,
meyveleri yaprakları ve dallarıyla hayvan figürleri Hotan halılarının temel desenleridir.
Halı, Hotan’da yaygın olarak kullanılır. Burada yaşayan hemen hemen her ailede
yatakta serili veya duvarda asılı Hotan halısı görmek mümkündür. Düğünlerde ve
bayramlarda, konukların kendi elleriyle dokudukları bir halıyı hediye etmeleri, ev sahibine
gösterdikleri saygı ve dostluğun en iyi ifadesi olarak kabul edilir.
“Golan” olarak da adlandırılan Hotan halıları hakkında yöre insanları arasında şöyle
bir rivayet dilden dile dolaşır:
Bir rivayette göre çok eskiden bir Hotan kralı, bir işçiye bir ay içinde bir halı dokuma
emri vermiş. İşçi kralını emrini yerine getirmek için gece gündüz çalışmış. Babasına acıyan
küçük kızı Golan, işçiye yardım etmeye başlamış. Baba kız işbirliğinden duygulanan Allah,
onlara yardım eli uzatmış baba kız, verilen sürede halının tamamladıklarında kral, bu
olağanüstü güzel halıyı çok beğenmiş ve Golan ile babasını ödüllendirmek istemiş. Ancak
Golan ve babası, ödül yerine kraldan yoksul köylülerin üç yıllık vergi yükünü affetmesini
rica etmiş. Kral da bu ricayı kabul etmiş. Baba ve kızına teşekkür eden köylüler, dokudukları
halılara Golan ismini vermişler. Golan ve babasının öğrettiği halı dokunmacılığı tekniği de
günümüze kadar süregelmiş.
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Resim 1.21: Çin Hotan yün halısı

Resim 1.22: Çin Hotan yün halısı

Resim 1.23: Çin Hotan halısı
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Resim 1.24: Çin Hotan halısı

Resim 1.25: Hotan halısı
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1.7. Xinjiang’ın Rengarenk Halıları

Resim 1.26: Xinjiang halısı

Xinjiang’ın Mingfeng ilçesinde 1959 yılında yapılan kazı sonucu 2000 yıl öncesine ait
bir halı parçası bulunmuştur. Çin’de bulunan en eski halı parçası olma özelliğini taşıyan bu
parça üzerindeki desen ve kullanılan teknik, şimdiki halılara çok benzemektedir. Hotan ve
Kaşgar bölgeleri, bundan 600 yıl önce Xinjiang’ın halı dokunmacılığı merkezi
konumundaydı. Tarih kayıtlarında bu şehirlerde o dönemde her evde dokunma tezgâhları
bulunduğu ve her ailede birçok kuşağın bir arada halı dokuduğu yazılıdır.
Halı, Xinjiang'da yaşayan farklı etnik gruplardan insanların günlük yaşamındaki
vazgeçilmez bir eşyasıdır. Bir evde kullanılan halıların kalitesi, ev sahibinin gelir düzeyini
gösteren bir simge olarak kabul edilmektedir. Halılar, bir tür zenginliğin simgesi olmakla
birlikte aynı zamanda çok sevilen bir süs eşyasıdır. Halı, Xinjiang'da birçok çeşide ayrılır.
Yerde serilen halılar, duvara asılan klimler, yataklara serilen halılar ve at sırtına serilen
halılar bu çeşitlerin sadece bazıları. Urumçi şehrindeki Erdaoqiao pazarı, Xinjiang halılarının
toplu hâlde satıldığı önemli bir pazar. Burada her çeşitten ve her desenden halı bulmak
mümkündür. Xinjiang'da üretilen halılar, uzun geçmişi, yüksek tekniği ve yöreye özgü
özellikleriyle ün salmıştır.
Uzun bir gelişme sürecinden geçmiş olan Xinjiang halıları, kendine özgü özelliklerin
yanı sıra yüksek kaliteye de sahiptir. Halı üzerinde 30 yıldır araştırma yapan Lu Jun, Hotan
halılarını şöyle tanıtır:
‘‘Hotan halıları, Uygurlar’ın zengin kültürel birikimini ve İslam kültürünü yansıtır.
Bununla birlikte Hotan’da yetişen koyunların yünleri, halı dokunmacılığı için ideal. Çünkü
bu yünler, esnektir ve ışığı iyi yansıtır. Ayrıca bu yünden yapılan halılar, kullanıldıkça daha
da parlak hâle gelir. Halılarda kullanılan bitki boyasının rengi ise hiç bir zaman solmaz.”
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Xinjiang’ın merkezi Urumçi şehrinde Nakış Kralı isminde Hotan halıları satan özel bir
mağaza bulunur. Xinjiang’da elişi Hotan halılarını satan en büyük mağaza olma özelliğini
taşıyan bu mağazada hem halı üretimi ve satışı yapılmakta hem de halı temizleme gibi
hizmetler verilmektedir. Burada satılan halıların desenleri ise çok çeşitlidir.
Mağazaya girdiğinizde hayvancılık yaşamını yansıtan bir halı dikkatinizi çeker. Halıda
son derece canlı görünen koyun sürüsü, rengârenk bitkiler, yüksek karlı dağlar ve akan
dereler, çobanların sakin yaşamını konu alan bir tabloyu andırmaktadır. Kunlun
Dağları’ndaki Çobanların Hikâyesi adlı bu halı, Lu Jun tarafından tasarlanmıştır. Aslında
modern yaşamı konu alan desenlerin kullanımı, son yıllarda yeni yeni ortaya çıkmıştır.
Xinjiang’daki halıcılıkda bugün hâla geleneksel desenler ağırlıktadır. Geleneksel tarzdaki
halılarda süs işlevi ön plandadır.
Hotan halılarının hepsi elle yapılır. Bir metrekare büyüklüğündeki bir halı, bir işçinin
10 günlük emeğini gerektirir. Bir halıda genellikle yüzlerce renk kullanılır.
Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerle birlikte Hotan halılarının işçiliği
de çok gelişmiştir. Hotan halılarında bugün artık Uygurların geleneksel desenlerinin yanı sıra
yabancı ülkelere ve Çin’in iç kesimine özgü desenleri de görmek mümkün. Xinjiang’a gelen
turistlerin çoğu, burada halı almadan evlerine dönmezler.

Resim 1.27: Xinjiang ipek halı atölyesi
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Resim 1.28: Xinjiang halısı 20. yüzyıl öncesi

1.8. Edris İpeği
Hotan halısı ve Edris ipeği, Xinjiang’ın özgün el işi eşyalarının iki önemli
temsilcisidir.
Edris ipeği, Uygur kadınların en sevdiği kumaş türüdür. Uygur kadınların önemli
günlerde giydikleri kıyafetlerin tümü, Edris ipeğinden yapılır. Bunun nedeninin Edris
ipeğinin hem kalitesinin yüksekliği hem de deseninin güzelliğidir.
Hotan halısı gibi çok eski bir geçmişi olan Edris ipeğinin desenleri badem ağacı
tahtası, tarak ve Uygurların bazı geleneksel çalgıların motiflerinden kaynaklanır. Ağırlıklı
olarak Kaşgar, Saçe, Hotan ve Lop bölgelerinde üretilen Edris ipeğinin desenleri, yöreden
yöreye değişir. Örneğin Kaşgar ve Saçe’de üretilen Edris ipeğinde yeşil, mavi ve turuncu
gibi parlak renkler hâkim iken Hotan ve Lop bölgelerinde üretilen ipek kumaşlarında daha
çok birbirlerine zıt renkler kullanılır.
Çeşitleri oldukça zengin olan Edris ipeği, Uygurların özgün karakterinin de temsilcisi
kabul edilir.

1.9. Çin Halılarının Özellikleri
Çin halıları ipek, yün, ipek yün karışımı iplikler kullanılarak yapılır. İran düğümü ve
Nippon düğüm tekniği kullanılmaktadır.
Çin, Nepal, Tibet’te “Nippon düğüm tekniği” kullanılmaktadır. Bu yöntemde çözgü
üstüne tutturulan şişin altına ve üstüne ipler bukle gibi dolanır. Düğümü olmayan ama halıya
çok benzeyen, havlı yüzeyli bir dokuma elde edilir. Bu el halısı değildir ancak o isimle
satılmaktadır. Çabuk üretildiği için de maliyeti düşüktür.
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Çin halılarının genel desen özelliği birçok motifi bir arada kullanmış olmalarıdır.
Halılarda kullanılan desenler yaşamı konu alan bir tabloyu andırır. Dağ şekilleri,
hükümdarların figürleri, sfenksler, aslan, köpekler, leylekler, saadet remizleri olan yarasa ve
kelebek, Buda remizlerinden olan çift balık resimleri, dama işaretleri ve daha birçok şekiller
hep Çinlilere aittir.
Çin halılarının bütün motiflerinde dinsel etki görülmektedir. Desenlerin hemen hepsi
dini tesir altında bulunan Çin sanatkarları tarafından yapılmıştır.
Kuvvetin, sadakatin sembolü olan aslan, köpek, ejder ve leylekler, mutluluğun
sembolü olan yarasa ve kelebekler, sonsuzluğun ve sessizliğin sembolü bulut ve dağlar hep
bu etki ile kullanılmıştır. Madalyonlu olanları da vardır. Bu halılarda daha çok sembolik ve
stilize bitki motifleri kullanılmıştır. Ayrıca Çin halılarını diğer halılardan ayıran önemli
özelliklerinden birisi de çift balık ve dama motifleridir.
Bir Çin halısının devrini tayin etmek için ipliklerinin bükümüne, dokunmasına,
şekillerine, tersimatına, rengine, bordürüne bakılır.
Çin halılarında bütün diğer halılara göre değişik kırmızı, olmuş kayısı, şeftali, nar
rengi vb. renkler kullanılmıştır. Çin halısının ilk dönemlerinde kırmızı, mavi, kahverengi
renkleri çok kullanılmış; daha sonra yüzlerce renk kullanılmaya başlanmıştır.
Uygurların özgün sanat anlayışını sergileyen Hotan halıları, ince işçiliği, zengin
desenleri ve parlak renkleriyle bilinmektedir. Hotan halılarının desenlerinde ya tarihi İpek
Yolu’nun güzergâhında yaşayan insanların yaşamları ve efsaneleri anlatılır ya da değişik
bitkilerin çiçekleri, meyveleri yaprakları ve dallarıyla hayvan figürleri yer alır.
Kullanışlı olmanın yanı sıra Hotan halıları, taşıdıkları yüksek sanat değerleriyle yerli
ve yabancı koleksiyoncuların gözdesi durumundadır.
İnce işçilik içeren Hotan halıları, Hotan bölgesinde yetiştirilen Hotan koyununun
yünlerinden yapılır. Uygun kalınlıktaki bu yünler, son derece esnek, dayanıklı, ipeksi bir
parlaklığa sahiptir. Bu yünle dokunan halılar son derece yumuşak, esnek ve uzun ömürlü
oldukları gibi çürümezler ve renkleri solmaz.
Uzun bir gelişme sürecinden geçmiş olan Xinjiang halıları, kendine özgü
özelliklerinin yanı sıra yüksek kaliteye de sahiptir.
Çin halılarının ünlü olması, özgün desenleri ve dokuma tekniğinin yanı sıra yörede
yetişen Hotan koyunlarının yünlerinin esnek ve parlak olması halının satışını artırmaktadır.
Bir Çin Hotan halısında yüzlerce renk kullanılır.
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1.10. Çin Halılarının Ülkemizdeki Yeri ve Önemi
Çin halıları ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Çin halılarının desen özellikleri
kullandıkları yöntem, malzeme ve işçiliğin ucuz olması Türk halı firmalarının dikkatini
çekmiştir.
Türkiye’deki bazı halı firmaları kullanılan yöntemin farklı olması, malzeme ve
işçiliğin ucuz olması nedeniyle Çin, Hindistan, Nepal, Vietnam gibi ülkelerdeki bazı halı
fabrikalarını kiralamakta ve bu fabrikalar Türk halı firması için üretim yapmaktadır.
Anlaşma yapılan bu üretici firmalar, belirlenen koleksiyonları renk, desen ve ebatlarına göre
üretim yapmaktadır.
Çin’den gelen ucuz mallarla Türk halı firmalarının mücadele etmesi imkânsız hale
gelmiştir.
Türkiye’de yapılan bir deseni 3 ay sonra Çin halılarında görmek mümkün. Çinliler
desen kopyalama konusunda artık uzman olmuşlardır. Özellikle fuarlar sırasında Çinliler
ürünlerin resimlerini çekip kısa süre sonra aynı ürünü yapıp, bizim verdiğimiz fiyatın çok
daha aşağısına bir fiyatla satmaktadırlar. Çin ekonomisini büyütmek için dünyaca ünlü ürün
ve markaları taklit ederek ürettikleri düşük kaliteli ürünleri ucuza satan Çin, sonunda
“Hereke Halısı’nı da üretmeye başladı. Üstelik bunun için bir yerleşim birimine “Hereke”
ismini verdi.
Hereke halısının üretiminin Osmanlı sanayisinin ilk modern fabrikalardan olarak
kabul edilen Hereke Fabrika-i Hümayun’unda 1890 yılından itibaren Anadolu’nun çeşitli
bölgelerinden getirilen halı ustalarının katkılarıyla başlatılmıştır. İlk üretimleri Dolmabahçe
sarayı için tasarlanan Hereke halıları, zamanla tüm dünyanın tanıdığı bir halı olmuş, Lyon
Brüksel ve Torino gibi tanınmış birçok uluslararası fuarda en kaliteli el dokuması halı
unvanını kazanmıştır. Çin’de Hereke halılarının üretilmesine ilişkin ilk sorun 2006 yılında
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nca tespit edilmiştir.

1.11. Çin Halılarının Dünyadaki Yeri ve Önemi
Çin halılarının dünya halı pazarında önemli bir yere sahiptir. Çin halılarının desen
özellikleri kullandıkları yöntem, malzeme ve işçiliğin ucuz olması devlet tarafından
desteklenmesi Çin’in halı pazarını geliştirmiştir.
Çin ekonomisini büyütmek için dünyaca ünlü ürün ve markaları taklit ederek
ürettikleri düşük kaliteli ürünleri ucuza satmaları dünya halı pazarı olumsuz etkilenmektedir.
Kalitesiz Çin ürünlerinden rahatsız olan insanların artık bir ürünü almadan önce
üzerinde “made in China” ibaresi olup olmadığını kontrol ederek Çin ürünlerinden uzak
durmaya çalışmalarına da çözüm bulan Çin bir süredir ihraç ettikleri mallara “Madde in
PRC” ibaresi kullanmaya başlamışlardır. PRC, Çin Halk Cumhuriyeti’nin İngilizce karşılığı
olan “People’s Repub lic of China” anlamına gelmektedir.
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“Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle İran, Çin, Pakistan, Hindistan,
Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla
İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ ihracatçıların kontrolünde bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde makine halısı üretimi çoğunlukla Belçika, Almanya, Hollanda,
İngiltere ve Fransa’nın kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Belçika’nın Gent şehri bu üretim alanının
merkezi konumundadır. Her yıl yaklaşık 1 milyar m2 yeni halı AB’de kullanılmaktadır.”

1.11.1. Üretim
Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle İran, Çin, Pakistan, Hindistan,
Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla
İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihracatçıların kontrolünde bulunmaktadır. Söz konusu
ülkelerin dünya el dokuması halı ve kilim pazarına hâkim olmalarının sebepleri şunlardır:
İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depoların ve perakende ağının büyük
çoğunluğuna sahip olmaları. Bu dağıtım kanallarında kendi ülkelerinin ürünleri dışında
ürünleri satmamaları. Bu ürünlerde en fazla maliyet kalemini oluşturan işçilik giderlerinin bu
ülkelerde oldukça düşük olması nedeniyle ürünleri dünya pazarına düşük fiyatla
sunabilmeleri. Devletin bu ülkelerde el dokuması halı ve kilim sektörü için toparlayıcı ve
koordine edici rolünün etkisi. Bu ülkelerin uzun yıllardır ürünleri için batı pazarlarında
oluşturdukları güçlü imaj.
Dünyada en fazla makine halısı ABD tarafından üretilmektedir. Belçika halı
üretiminde ABD’den sonra ikinci sırada iken ABD dünya makine halısı ihracatında birinci
sıradadır. Asya’da ise Çin, Pakistan ve Hindistan makine halısı üretiminde önde gelen
ülkelerdir. Avrupa Birliği’nde makine halısı üretimi çoğunlukla Belçika, Almanya, Hollanda,
İngiltere ve Fransa’nın kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Belçika’nın Gent şehri bu üretim alanının
merkezi konumundadır. Her yıl yaklaşık 1 milyar m2 yeni halı AB’de kullanılmaktadır.
Dünya makine halısı üretiminde diğer sektörlerde olduğu gibi firma evlilikleri son yıllarda
sıkça yaşanmaktadır. Küçük firmalar büyük firmalar tarafından yutulmakta ve büyük
firmalar ölçeklerini büyütmeye çalışmaktadır.

1.11.2. Dış Ticaret
1.11.2.1. İthalat
Dünya’da halı en çok kullanılan yer kaplaması olmasına rağmen parke, ahşap döşeme,
lamine, vinil gibi diğer zemin kaplamalarına olan talebin artması nedeniyle son yıllarda
halıya olan talep azalmıştır. Özelikle sıcak iklime sahip bölgelerde halı talebinde önemli
azalmalar gözlenmektedir.
Dünya el halısı ithalatı son yıllarda azalma eğilimindedir. 1997 yılında dünya el halısı
ithalatı 2 milyar dolar iken, 2001 yılında dünya el halısı ithalatı 1,7 milyar dolara
gerilemiştir.
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El halısı ve kilim genellikle refah seviyesi yüksek batılı ülkeler tarafından ithal
edilmektedir. Bu ülkelerde el halısı ve kilim üretimi olmadığından ithalat genellikle el halısı
ve kilim üretim merkezleri olan İran, Çin, Pakistan, Türkiye, Nepal gibi ülkelerden
yapılmaktadır. Dünya’da en çok el halısı ve kilim ithal eden ülkeler sırasıyla: ABD,
Almanya, Japonya, İtalya, İngiltere ve Fransa’dır.

1.11.3. İhracat
Dünya el halısı ticareti azalma eğilimindedir. Dünya el halısı ihracatının %70’i İran ve
Çin tarafından yapılmaktadır. Türkiye dünya el halısı ihracatında üçüncü sıradadır.
Dünya el halısı ihracatında Asya ülkeleri lider konumundayken dünya makine
halısında ihracatında batılı ülkeler lider durumundadır. Dünya makine halısı ihracatında önde
gelen ülkeler sırasıyla: Belçika, ABD, Hollanda, Almanya ve İngiltere’dir.
Halı seçiminde tercihi etkileyen nedenler:
El halısı

Yüzde

Kalite
Renk
Fiyat
Desen

92
78
66
54

1.11.4. Halıda Dünya Rekoru

Resim 1.29: Metrekaresinde 15,5 milyon düğüm bulunan halı

Çin’in ünlü halı üreticisi Zhenping’de yapılan halı, metrekarede 15,5 milyon düğüm
sıklığına sahiptir ve halının tamamlanması 3 yıl sürmüştür.
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En üstün özelliklere sahip bu halı bütün dünyada halı dokuma sanatının en önemli
merkezi olarak Henan eyaletindeki halı üretici Zhenping dünya rekorları kıran eserler
üretmeye devam etmektedir. Daha 1994 yılında bu merkez metrekarede 6,7 milyon düğüm
sıklığı olan ve o zamanki en iyi halıyı dokuyarak adından çok söz ettirmiştir. 10 milyon sınırı
1998 yılında geçilmiş, 1998 yılında yapılan dokuma sanatının bu nadide eseri sahip olduğu
tam 10.890.000 düğüm sıklığı ile Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmiştir. Şimdi rekor
yenilenmiş; yeni rekor metrekare de 15,5 milyon düğümdür.

1.12. Çin Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları
Çin halıları, taşıdıkları yüksek sanat değeriyle yerli ve yabancı koleksiyoncuların
gözdesi durumundadır.
1973 yılında, Tibet halısı uluslar arası pazara girmiş ve büyük bir ün kazanmıştır.
Reformlar ve açılan kapılar, Tibet halı pazarına büyük canlılık getirmiştir. Qinghai Carpet
Group kurulduktan sonra sektörde hızlı bir gelişme yaşanmış ve 1980’li yıllarda, halı
modasının trendi doğal güzellik olarak değişmiştir. Qinghai Carpet Group geleneksel bazda
halı üretiminde yenilikler yapmış, uluslararası pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için
tasarımları, tarzları ve renklerini değiştirmiştir. 70 ve 90 sıralı Gabbeh halılarını geliştiren
Group, Çin’de ilk kez ipek-yün ve saf ipek Tibet halıları üretmiştir. Yeni ürünler parlak,
doğal ve ahenkli renklere sahip olup bu halıların eşsiz desen özelliği de değerlerine değer
katmıştır. Halı yüzeyleri saten kadar yumuşak ve güzeldir. Qinghai’de yapılan Tibet halıları
tüm dünyada eşsiz yünü, işçiliği ve güzelliği ile gittikçe daha fazla müşteri toplamaktadır.
Hotan halılarının %60’sından fazlası, Hotan bölgesine bağlı Hotan ilçesinde
üretilmektedir. Bugün ilçede Halı dokumacılığı yapan 7000’den fazla atölyede 20 binden
fazla kişi çalışmaktadır. İlçenin yıllık halı üretimi 200 bin metrekareye yakın, halı satışından
elde edilen gelir de 30 milyon yuanın üstündedir.
Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, Hotan halılarının işçiliğini de geliştirdi. Hotan
halılarından bugün artık Uygurların geleneksel desenlerinin yanı sıra yabancı ülkelere ve
Çin’in iç kesimine özgü desenleri sayesinde turistlerin ilgisini çekmektedir.
Dünya el halısı çoğunlukla İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici ve ihracatçıların
kontrolünde bulunmaktadır.
Çin ürünleri için batı pazarlarında uzun yıllardır oluşturdukları güçlü imajın olması,
Çin’in el dokuması halı sektörü için toparlayıcı ve koordine edici rolünün etkisi, Çin’in halı
pazarını geliştirmiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çin halılarının tarihi geçmişini
araştırınız.

 Çin tarihini anlatan kitaplar, broşürler,
müzeler ve elektronik ortamları
kullanarak araştırınız.

 Çin–Tibet halıcılığının tarihini
araştırınız.

 Çin–Tibet halıcılık tarihini anlatan basılı
ve elektronik ortamdaki kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.

 Tarihsel süreçte dünyada ve Çin’de
yaşanan sorunların Çin halıcılığına
ekonomik etkilerini araştırınız.

 Çin’in ekonomi tarihini basılı ve
elektronik ortamda araştırabilirsiniz.

 Çin halılarının tarihsel dönemine ve
desenlerine göre sınıflandırılmasını
araştırınız.

 Çin’de üretilen halıların araştırılması
yapılırsa tarihsel dönem ve desenlerine
göre dokunan halıları bulabilirsiniz.

 Türkiye ve dünyada Çin halılarının
yerini ve önemini araştırınız.

 Elektronik ortamda Çin halılarını
araştırıp elde ettiğiniz bilgileri dosya
veya CD’de toplayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri ölçmek amacıyla çoktan seçmeli ve boşluk
doldurma olarak verilen soruları cevaplayınız.

1.

İpek böceğinin keşfi………… yıllarında Çin İmparatorluğu Hoangiti zamanında saray
bahçesinde yaprak yerken görülen tırtılların incelenmesi ile gerçekleştiği kaynaklarda
yazılıdır.

2.

………. yılında Tibet halısı uluslararası pazara girdi ve büyük bir ün kazandı.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Tibet halılarında kullanılan bitkisel boyaların özelliklerinden
biri değildir?
A) Doğal olması
B) Renkli olması
C) Yıkanırken solmaması
D) Çevreye zarar vermesi

4.

Xinjiang halılarının en ünlüsü ......................................’dır.

5.

Çin – Tibet halılarında aşağıdaki düğüm tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) İran düğümü
B) Türk düğümü
C) Nippon düğüm tekniği
D) Hiçbiri

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hotan halılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Hotan halılarının hepsi elle yapılmaktadır
B) Bir Hotan halısında yüzlerce renk kullanılmaktadır
C) Halılarda bitki boyası kullanılmaktadır
D) Hotan halılarında deve yünü kullanılmıştır

7.

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de halı pazarının gelişmesinin nedenlerinden biri
değildir?
A) Devlet tarafından destelenmesi
B) Malzeme ve işçiliğin ucuz olması
C) Kullanılan düğüm tekniği
D) Ekonominin kötü olması

8.

Türkiye’deki bazı halı firmaları .......................................... nedeniyle, Çin, Hindistan,
Nepal, Vietnam gibi ülkelerdeki bazı halı fabrikalarını kiralamaktadır.
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9.

Çin halılarında kullanılan desenler................bir tabloyu andırmaktadır.

10.

Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle ............................... tarafından
yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki
Öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak Çin halılarının renklerini belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Çin halılarının renklerini belirlemeye başlamadan önce halılarla ilgili kitaplardan
halı resimlerini inceleyiniz.

Çin halı ve kilim desenlerinde kullanılan motiflerin renklerini inceleyerek
sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÇİN HALISININ RENK ÖZELLİKLERİ
2.1. Çin Halısında Kullanılan Renkler
Çin halılarında, bütün diğer halılara göre değişik kırmızı, olmuş kayısı, şeftali, nar
rengi vb. renkler kullanılmıştır. Çin halısının ilk dönemlerinde kırmızı, mavi, kahverengi
hakimdir.
18. asırda altın rengi, 19.asırda gök mavi rengi çok kullanılmıştır. Limon sarısı
18.asırdan beri kullanılmaya başlanmış ve zamanımıza kadar kullanılagelmiştir. 18. asrın
ortalarından sonra yeşil renk hemen hemen kullanılmamıştır. 1870’ ten sonra (analin)
boyalarının mevcudiyeti Çin’de de görülür. Bir Çin halısının devrini tayin etmek için
ipliklerinin bükümüne, dokunmasına, şekiller ve tersimatına, rengine bakılır.
Çin – Tibet halılarının yeni ürünleri parlak, doğal ahenkli renklere sahiptir. Hotan
halılarında kullanılan bitki boyalarının rengi hiçbir zaman solmaz.
Hotan’da yetişen koyunların yünleri, esnektir ve ışığı iyi yansıttır. Ayrıca bu yünden
yapılan halılar kullanıldıkça daha parlak hâle gelir. Bir Hotan halısında yüzlerce renk
kullanılır.
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Resim 2.1: İpek Çin halısı

Resim 2.1’ de yer alan ipek halı 16. yüzyıla aittir ve 13x40 cm ölçülerinde yapılmıştır.
Halının bordür zemin rengi kırmızı, içindeki motifler sarı, bej, mavi, yeşil, kahverengi
renklerle dokunmuştur.
Halının zemininde siyah, kırmızı, yeşil, sarı, renkler kullanılmış motifler ise sarı,
kırmızı, kahverengi, siyah renklerle uygulanmıştır.

Resim 2.2: Çin halısı

Resim 2.2’de yer alan halı 18. yüzyıla aittir ve 165x258 cm ölçülerinde yapılmıştır.
Halının zemininde sarı renk kullanılmış içindeki motifler ise sarı, siyah, yeşil renklerle
uygulanmıştır. Bordür zemininde sarı kullanılmış motifler siyah, mavi renkle dokunmuştur.
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Resim 2.3: Çin halısı

Resim 2.3’te yer alan halı 17. yüzyıla aittir ve 180x267 cm ölçülerinde yapılmıştır.
Zeminde siyah kullanılmış, motifler ise açık sarı ve sarı renkle uygulanmıştır. Halının birinci
bordüründe siyah zemin üzerine motifler sarı ve yeşil renklerle dokunmuştur. İkinci
bordüründe ise açık sarı zemin üzerine motifler sarı renkle uygulanmıştır.

Resim 2.4: Çin halısı

Resim 2.4’te yer alan halı 17. yüzyıla aittir ve 90x138 cm ölçülerinde yapılmıştır.
Zeminde sarı renk kullanılmış motifler siyah renkle uygulanmıştır. Bordür zemininde siyah
renk kullanılmış motifler bejle dokunmuştur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü giyiniz.
 Atölye ortamınızı hazırlayınız
(çizim masası veya ışıklı masa).

Öneriler
 Araç gereçleri hazır bulundurunuz.
 Ortamın aydınlık ve temiz olmasına özen
gösteriniz.

 Çin halı desenlerinde kullanılan renkleri
inceleyiniz.

 Çin halılarında kullanılan desenlerdeki
renkleri dikkatli inceleyiniz.

 Çin halılarında kullanılan motifleri
renklendirmek için araç ve gereçlerinizi
hazırlayınız.

 Parşömen kâğıdı, 2B 0,5 uçlu kurşun
kalem, kuru boya kalemleri, silgi ve
cetvelinizi hazırlayınız.

 Çin halılarının desenini ve renklerini
inceleyiniz.

Resim 2.5: Çin halısı deseni

 Halı deseninizi ölçünüz.

 Çin halı desenini belirlediğiniz ölçülerde
hazırlayınız.

Resim 2.6: Çin halı deseni
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 Parşömen kâğıdını, A4 kâğıdı boyutunda
keserek hazırlayınız.
 Motifi düzgün çiziniz.

 Parşömen kâğıdına, seçtiğiniz deseni
uygun şekilde çiziniz.

Şekil 2.1: Çin halısı deseninin çizimi

 Halı dokumada kullanacağınız renklerle
deseninizi boyayınız.

Şekil 2.2: Desenin renklendirilmesi

 Halı dokumada kullanacağınız renklerle
deseninizin tamamını boyayınız.

Şekil 2.3: Çin halısı desenini renklendirme
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin bir kısmında doğru bir kısmında yanlış ifadeler
kullanılmıştır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ( D) ya da yanlış ( Y)
seçeneğini yerleştiriniz.
1.

( ) Çin halılarının ilk dönemlerinde kırmızı, mavi ve kahverengi çok kullanılmıştır.

2.

( ) Çin halılarında diğer halılara göre değişik kırmızı, olmuş kayısı, şeftali ve nar
rengi kullanılmıştır.

3.

( ) Hotan halılarında bitkisel boyalar kullanılmamıştır.

4.

( ) Çin-Tibet halılarının yeni ürünleri parlak, doğal, ahenkli renklere sahiptir.

5.

( ) Hotan halısında kullanılan renkler sınırlıdır.

6.

( ) Hotan halılarında kullanılan bitkisel boyaların özelliği hiç solmamasıdır.

7.

( ) Hotan’da yetişen koyunların yünleri esnektir ve ışığı iyi yansıtır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümünde
konuyu tekrar ediniz.

34

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak Çin halısının özelliklerine göre desen çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çin halılarının özelliğine göre desen çizimine başlamadan önce;
Halılarla ile ilgili kitaplardan halı resimlerini inceleyiniz.
Çin halı desenlerinde kullanılan motifleri inceleyerek sonuçlarını sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÇİN HALISININ DESEN ÖZELLİKLERİ
3.1. Çin Halısında Kullanılan Desenler
Çin halılarının ilk dönemlerinde basit geometrik desenler kullanılmıştır. Tibet
halılarında cesur Budist desenler yer alır. Çin-Hotan halılarının temel desenleri ya tarihi İpek
Yolu’nun güzergâhında yaşayan insanların yaşamları ve efsaneleri ya da değişik bitkilerin
çiçekleri, meyveleri, yaprakları ve dallarıyla hayvan figürleridir. Hotan halıları Uygurların
zengin kültürel birikimini ve İslam kültürünü yansıtır. Zamanla Uygurların geleneksel
desenlerinin yanı sıra yabancı ülkelere ve Çin’in iç kesimine özgü desenleri de görmek
mümkündür.
Çin halılarının genel desen özelliği birçok motifi bir arada kullanmış olmalarıdır.
Yaşamı konu alan bir tabloyu andırmasıdır. Dağ şekilleri, hükümdarların figürleri, sfenksler,
aslanlar, köpekler, leylekler, saadet sembolleri olan yarasa ve kelebek, Buda remizlerinden
olan çift balık resimleri, dama işaretleri ve daha birçok şekiller hep Çinlilere aittir.
Çin halılarının bütün motiflerinde dinsel etki görülmektedir. Kuvvetin, sadakatin
sembolü olan aslanlar, köpek, ejder ve leylekler, mutluluğun sembolü olan yarasa ve
kelebekler, sonsuzluğun ve sessizliğin sembolü bulut ve dağlar hep bu etki ile kullanılmıştır.
Madalyonlu olanları da vardır.
Bu halılarda daha çok sembolik ve stilize bitki motifleri kullanılmıştır. Ayrıca Çin
halılarını diğer halılardan ayıran önemli özelliklerinden birisi çift balık ve dama motifleridir.
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3.2. Çin Bordürleri
Çin halılarının devrini tayin etmek hususunda bordürlerden faydanılmaktadır. Çin
madalyonlarında olduğu gibi Çin bordürlerinde de hendesi şekille olanları en eskileridir.
Birçok eski halılarda dragon veya çiçeklerden alınmış şekillerde vardır. Eski motifler daima
yeniler için model olmuştur.
Şekil 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4’ teki motifler King-hi devrinden sonraki zamanlarda imal
edilen halılarda ender görülür.

Şekil 3.1

Şekil1 3.2

Şekil 3.3

Şekil 3.4

(Şekil 3.5) Swastika da pek eski bir halı motifidir. Daha sonraki halılarda bunun
kullanıldığı görülüyorsa da ekseriya bu motifin yanında başka motiflerin bulunması devrin
tayini hususunda bize yardım eder.
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Şekil 3.5

Şekil 3.6’daki motif King Long devrine ait bir modeldir.

Şekil 3.6

Şekil 3.7, 3.8, 3.9 ve 3.10’da görülen motifler anahtar veya T’ ye benzer. Bunlar Kinghi ve daha sonraki devrelere aittir. XIII. asrın yarısından sonraki halılarda motifler
gölgelendirilmiştir.
Bu motiflerin pek eski olduğu zannedilmektedir. Bulut ve şimşeklerin sembolüdür.

Şekil 3.7

Şekil 3.8

Şekil 3.9
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Şekil 3.10

Şekil 3.11 ise dragon şekillerinden alınmış pek şık bir motiftir. Bu da çok eskidir.

Şekil 3.11

Şekil 3.12 Yung Çin devrinin en mükemmel motiflerinden birisidir. Bunda bu devrede
yaşayan sanatkârların çiçekli muhayyelesini, pek ince ve kuvvetli bir tekniğini görmekteyiz.

Şekil 3.12

Şekil 3.13 de Şekil 3.12 kadar güzel ve sevimli bir motiftir. Sonuncusu King Long
devrinin Budist halılarında vardır. Bu devrenin muhtelif halılarında Budistlerin sembolleri
olan çarkıfelek, tılsım düğümü ve çiçeklerle birbirlerinden ayrılmış görülür.

Şekil 3.13

Şekil 3.14, 3.15 ve 3.16. şekiller hep aynı motiften muaddel numunelerdir. Bunlar
XVIII. ve XIX. asırlarda çok kullanılmıştır.
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Şekil 3.14

Şekil 3.15

Şekil 3.16

Şekil 3.17’de yarım oktagan diskler içinde çiçek resimleri vardır. Bunlar bizce İran
tekniğinin Çinliler üzerindeki nüfuzunu gösteriyor.

Şekil 3.17

Şekil 3.18, 3.19, 3.20 ve 3. 21, XVIII. asırda kullanılmış birer motiftir. Bunların
sonuncusunda görülen tirfil bize İran vazolarındaki motifi hatırlatır.

Şekil 3.18

Şekil 3.19
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Şekil 3.20

Şekil 3.21

Şekil 3.22’ de küreler XVIII. asrın ilk devrelerinde ender fakat son zamanlarında çok
kullanılmıştır.

Şekil 3.22

Resim 3.1: Halı deseni çizimleri

Resim 3.2: Halı deseni çizim atölyesi
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Resim 3.3: Halı dokuma atölyesi

Şekil 3.4: Nippon düğüm tekniği

Resim 3.5: Madalyonlu Çin halısı
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Fotoğraf 3.6: Madalyonlu Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.7: Madalyonlu Çin halısı yakın detay
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Fotoğraf 3.5’te yer alan Çin halısı, 175x253 cm ölçülerinde yapılmıştır. Halının
bordüründe bitkisel motifler yer almaktadır. Zemininde ise sekizgen köşegenlerin içine çiçek
motifleri yerleştirilmiştir.
Halının orta kısmında karşılıklı gelmek üzere ejder motifleri görülmektedir.

Resim 3.8: Ejderli Çin halısı

Resim 3.9: Ejderli Çin halısı yakın detay
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Resim 3.10: Ejderli Çin halısı yakın detay

Resim 3.10’ da yer alan ejderli Çin halısı 18. yüzyıla aittir ve 153x312 cm ölçülerinde
yapılmıştır. Halının orta kısmında ejder motifleri yer almış ve madalyonun etrafına bitkisel
çiçek motifleri yerleştirilmiştir. Halının ortasında karşılıklı gelmek üzere köpek motifleri yer
alır. Bordürde ise bitkisel motifler kullanılmıştır.

Fotoğraf 3.11: Çin halısı
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Fotoğraf 3.11’de yer alan Çin halısı 18. yüzyıla aittir ve 60x81 cm ölçülerinde
yapılmıştır. Halının ortasında çiçek motifleri yer alır. Halının diğer kısımlarına bulut
motifleri yerleştirilmiştir.

Fotoğraf 3.12: Çin halısı

Fotoğraf 3.12’ de yer alan Çin halısı 17. yüzyıl öncesine aittir ve 90x178 cm
ölçülerinde yapılmıştır.
Halı tamamen ipekten yapılmış olup desen kullanılmamıştır. Halıda sarı rengin tonları
yer alır.

Fotoğraf 3.13: Çin halısı

45

Fotoğraf 3.14: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.14’te yer alan Çin halısı 16. yüzyıl öncesine aittir ve 112x130 cm
ölçülerinde yapılmıştır. Bu halı parçasında bitkisel motifler kullanılmıştır.

Fotoğraf 3.15: Çin halısı
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Fotoğraf 3.15: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.14’te yer alan Çin halısı 16.yüzyıl öncesine aittir ve 58x127 cm ölçüsünde
yapılmıştır. Halıda bitkisel motifler kullanılmıştır.

Fotoğraf 3.16: Çin halısı
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Fotoğraf 3.16: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.16’ da yer alan Çin halısında bitkisel motifler ve leylek motifi
kullanılmıştır.

Fotoğraf 3.17: Çin halısı
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Fotoğraf 3.18: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.19: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.19’ da yer alan Çin halısı 17. yy öncesine aittir ve 190x365 cm ölçülerinde
yapılmıştır.
Halıda bulut motifi ve hayvansal motifler kullanılmıştır.
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Fotoğraf 3.20: Çin halısı

Fotoğraf 3.21: Çin halısı yakın detay
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Fotoğraf 3.22: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.22’de yer alan Çin halısı 16. yüzyıla aittir. Halının zemininde bulut ve
aslan motifleri yer alır. Halının bordüründe ise bitkisel motifler uygulanmıştır.

Fotoğraf 3.23: Çin halısı
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Fotoğraf 3.24: Çin halısı yakın detay

Fotoğraf 3.23’te yer alan Çin halısı 16. yüzyıl öncesine aittir ve 13x40 cm ölçülerinde
yapılmıştır. Halı bordüründe bulut motifleri kullanılmış; halının orta zemininde bulut
motifleriyle yapılmış zemin üzerine insan figürleri yer alır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü giyiniz.

 Temizlik kurallarına uyunuz.

 Atölye ortamınızı hazırlayınız (çizim
masası veya ışıklı masa).

 Ortamın aydınlık ve düzenli olmasına
özen gösteriniz.

 Çin halılarında kullanılan motifleri
çizmek için araç gereçlerinizi
hazırlayınız.

 Parşömen ve kareli kâğıt, 2B 0,5 uçlu
kurşun kalem, silgi ve cetvelinizi
hazırlayınız.

 Çin halılarında kullanılan motifleri
inceleyiniz.

Resim 3.25: Çin motifi

Resim 3.26: Çin motifi

Resim 3.27: Çin motifi

Resim 3.28: Çin motifi
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Resim 3.29

Resim 3.30

Resim 3.32
Resim 3.31

Resim 3.33

Resim 3.34

 Çizmek istediğiniz halının motifini
belirleyiniz.
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 Halı motifinizin ebatlarını belirleyiniz.

Resim 3.35

 Parşömen kâğıdınızı keserek
hazırlayınız.
 Parşömen kâğıdına deseni çiziniz.

Şekil 3.23

Şekil 3.24: Halı deseninin kareli kâğıda
çizilmesi

 Halı deseni hazırlamada kullanılan iki
mm’lik kareli kâğıdı seçiniz.

Şekil 3.25: Halı deseninin kareli kâğıda halı
dokuma tekniğine uygun hazırlanması
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Şekil 3.26

 Kareli kâğıdınıza çizdiğiniz halı desenini
uygun şekilde geçiriniz.
 Motifi kareli kâğıda halı dokuma
tekniğine uygun hazırlayınız.
 Deseni kullanacağınız renklere göre
renklendiriniz.
Şekil 3.27: Motifin kareli kâğıda halı dokuma
tekniğine uygun hazırlanması

Şekil 3.28: Çin halısı desenini renklendirme
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyetle sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek amacıyla aşağıda verilen
boşluk doldurma ve Doğru-Yanlış olarak verilen soruları cevaplayınız.
1.

( ) Çin halılarının ilk dönemlerinde basit geometrik desenler kullanılmıştır.

2.

Çin Hotan halılarının temel desenleri, …………………………….. ya da değişik
bitkilerin ……………………………….. figürleridir.

3.

( ) Çin halılarının genel desen özelliği birçok motifin bir arada kullanmış olmasıdır.

4.

Halıda kuvvetin, sadakatin sembolü olan …………………………. motifleri
kullanmıştır.

5.

……………….. sonsuzluğunu ve sessizliğin sembolü olarak kullanılmıştır.

6.

Çin halılarını diğer halılardan ayıran önemli özelliklerden birisi ………………….’dir.

7.

( ) Çin halılarında sembolik ve stilize bitki motifleri kullanılmamıştır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınız yanlış ise öğrenme
faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Çin halılarında kullanılan motiflerden biri değildir?
A) Aslan, leylek motifi
B) Bulut motifi
C) Çift balık motifi
D) Yılan motifi

2.

Çin’de “Halının memleketi” olarak adlandırılan yerleşim birimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tibet
B) Nepal
C) Nanjing
D) Hotan

3.

Çin – Tibet halılarında kullanılan düğüm şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nippon düğüm tekniği
B) Türk düğümü
C) İran düğümü
D) Hiçbiri

4.

Aşağıdakilerden hangisi Çin–Tibet halılarının renklendirilmesinde kullanılan bitkisel
boyaların özelliklerinden biri değildir?
A) Doğal olması
B) Renkli olması
C) Yıkanırken solmaması
D) Kimyasal boya kullanılması

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hotan bölgesinde yetişen Hotan koyun yünlerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Esnek olması
B) Dayanıklı olması
C) İpeksi bir parlaklığa sahip olması
D) Renkli olması

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hotan – koyun yününden dokunan halıların özelliklerinden
biri değildir?
A) Kullanışlı olmaması
B) Yumuşak ve esnek olması
C) Uzun ömürlü oldukları için çürümemesi
D) Renklerin solmaması
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7.

Aşağıdakilerden hangisi Çin halı pazarının gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Malzeme ve işçiliğin ucuz olması
B) Kullanılan düğüm tekniği
C) Devlet tarafından desteklenmesi
D) Halılarının renkli olması

8.

Dünya el halısı üretimi ve ihracatı hangi ülkeler tarafından yapılmaktadır?
A) İran, Çin, Türkiye
B) Irak
C) Almanya
D) Fransa

9.

Çin halılarının ilk dönemlerinde hangi renkler kullanılmıştır?
A) Beyaz, sarı
B) Kırmızı, mavi, kahverengi
C) Yeşil ve tonları
D) Siyah, turuncu

10.

Çin halılarında kullanılan bulut ve dağ motifi hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Sonsuzluğun ve sessizliğin simgesi
B) Mutluluk
C) Kuvvetin sembolü
D) Hiçbiri

11.

Çin halılarını diğer halılardan ayıran hangi motif özellikleridir?
A) Ejder motifi
B) Çift balık ve dama motifi
C) Suyolu motifi
D) Dağ motifi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için konuları tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir sonraki
modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1

İÖ. 2.600

2

1973

3

D

4

Hotan halısıdır

5

C

6

D

7

D
Yöntemin farklı
olması malzeme ve
işçiliğin ucuz olması
Yaşamı konu alan
Çin, Pakistan,
Hindistan, Türkiye,
Nepal

8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

D
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D
İnsanların
yaşamlarını,
efsanelerini,
çiçekleri, meyveleri,
yaprakları, daları,
hayvan
D
Aslan, köpek, ejder,
leylekler
Bulut, dağlar
Çift balık, dama
motifleridir
Y

2

3
4
5
6
7

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

A

4

D

5

D

6

A

7

D

8

A

9

B

10

A

11

B
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


AYTAÇ Çetin, El Dokumacılığı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1997.



Sovereign Carpets; Unknown masterpieces from European Collections



Carpet and Textile Patterns by Nicholas purdon



www.china radio international 16-8-2008-tarihinde indirilmiştir.



wwww. Chinese Traditional Crafts Online 20-8-2008 tarihinde indirilmiştir.



DİRİK General Kazım, Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması,
Alâeddin Kıral Basımevi, İstanbul, 1938.
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