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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 542TGD803 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Demirci Halı desenleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Demirci halılarında desen hazırlamayı öğreten öğrenim 

materyalidir 

ÖN KOġUL Halı modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Demirci yöresi halı desenlerini hazırlayabilmek 

AÇIKLAMA 
Bu modül atölye ortamında, anlatım ve soru- cevap 

Ģeklinde iĢlenmesi gerekir 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile; uygun ortam ve araç-gereç 

hazırlandığında, Demirci halı desenlerini çizme iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar: 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;  

1. Demirci yöresi halıları hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız. 

2. Halı deseni hazırlayabilmek için desen, motif, 

kompozisyon, renk konuları hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız. 

3. Desen hazırlanırken kullanılan araç- gereçleri 

tanıyıp kullanabileceksiniz. 

4. Gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun 

halı deseni hazırlayabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun desen kartını hazırlayacaksınız. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Aydınlık ortam, görsel basılı kaynaklar, mukavva, 

makas, cetvel, kareli kâğıt, boya kalemi, kalem, silgi, 

guaj boya, samur fırça, ıĢıklı masa, aydınger veya 

parĢömen kâğıdı, bilgisayar ve desen programları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül 

AÇIKLAMALAR 
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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 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

YaĢadığımız coğrafyayı incelediğimizde, adeta tüm ülkenin baĢlı baĢına bir 

Geleneksel el sanatları merkezi olduğunu görmekteyiz. Tarihsel bilgi birikiminin desteğiyle 

günümüzde son derece önem kazanmıĢ olan tasarım konusunda, uluslararası çizgiyi 

yakalayabilmemiz hiçte zor olmayacaktır. 

 

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

araĢtırılarak, kullanılan desenlerin, anlamlarını koruyarak bir modernizasyona gidilmesi 

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

yaklaĢımla yeniden var olmasının sağlanmasında etkili olabiliriz. Aynı zamanda Demirci 

yöresinde ve ülkemizde büyük bir geliĢme gösteren makine halıcılığında ise geleneksel 

desenlerin modern yorumlamasını yaparak, gelenekselliği modern hayata taĢıma Ģansını 

yakalayabiliriz. 

 

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

konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca Demirci yöresi halı desenlerini 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Demirci halıları konusunda verilen bilgiler doğrultusunda yöre halıcılığının tarihçesi, 

Demirci halılarının sınıflandırılması, Türkiye ve dünyadaki yeri konusunda bilgi sahibi 

olacaksınız. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Ġnternet ve basılı kaynaklar yardımıyla, Demirci yöresinin halı desenlerini 

inceleyiniz. 

 Demirci yöresinde kullanılan desenlerin anlamlarını öğrenmeye çalıĢınız. 

 Kendi çevrenizde bulunan halıları ve desenleri araĢtırarak anlamlarını 

karĢılaĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz desen bilgileriyle ,Demirci halılarının yörenizdeki halıcılıkla olan 

iliĢkilerini araĢtırınız 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. DEMĠRCĠ HALILARI 
 

1.1. Tarihçesi 
 

Orta Asya da ihtiyaçlardan doğan halının Anadolu „ya geliĢi ile Demirci yöresinin, 

halıcılık tarihi neredeyse ortak bir süreci paylaĢmaktadır. Selçuklular‟la Anadolu‟ya gelen 

halı; Osmanlı devletinde de önemli bir geçim kaynağı olmuĢtur. Osmanlı ile birlikte yeniden 

oluĢmaya baĢlayan halıcılık merkezlerinden biride Demirci‟dir. Selçuklu dönemindeki 

halıcılık merkezi olma özelliğini Osmanlı döneminde de sürdürmüĢtür. Bu dönemde saray 

nakkaĢlarının hazırladığı desenler ve halı yapımında kullanılan malzemeler demirciye 

gönderilir, Demirci halı ustaları tarafından saraylarda kullanılmak üzere dokunurdu. 

Osmanlının son döneminde kurulan Hereke halı fabrikasında çalıĢmak üzere, getirilen 

ustaların bir kısmının Demirci‟den olması yörenin, halı sanatı konusunda hangi noktada 

olduğu konusunda fikir veren bir baĢka göstergedir. Uzun bir dönem halı üretimin yoğun 

olarak yapıldığı Demirci, keçe ve kilimciliğe yönelerek halı üretimini durdurmuĢtur. 

 

Ara verilen halı üreticiliğine kent ikinci kez Hacı Rıza Efendi ile baĢladı. Gördes‟e 

giden Hacı Rıza Efendi burada öğrendiği halı sanatını, Demirciye taĢıyarak seccade 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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üretimine baĢladı. KomĢuları tarafından kazançlı bir iĢ olarak görülen seccade üretimi 

yayılarak Demirci‟de halıcılığın dirilmesine neden olur. 

 

93 Harbi olarak bilinen 1923 yılındaki Osmanlı- Rus savaĢı sırasında, azalan halıcılık 

bitmeden kentin ileri gelenleri tarafından desteklenir. Aynı zamanda Gördes‟ten getirilen 

halıcılık yapan aileler yörenin halıcılıkta tekrar canlanmasını sağlar. Bu dönemden sonra 

giderek artan bir ivmeyle her eve giren halı tezgâhları yörenin bu güne kadar süren 

halıcılığını baĢlatmıĢ olur. 

 

Yukarıda sayılan baĢlıca gerileme nedenlerinin yanı sıra, Osmanlı imparatorluğunun 

son dönemlerinde yaĢanan gerileme her sektörde olduğu gibi Demirci halıcılığını da 

etkilemiĢtir. Ardından gelen birinci dünya savaĢı ve KurtuluĢ savaĢı yıllarında gerileme ve 

daralmanın sürdüğü halıcılık sektörü, Ġzmir Ġktisat Kongrelerinde alınan sanayii teĢvik 

kararları ile tekrar geliĢme eğilimine girmiĢtir. 1950‟li yıllara kadar geliĢme sürecine devam 

eden halıcılık; bölgedeki 46 yangını olarak bilinen yangın ve 52 depremi olarak bilinen 

depremle geliĢimi yine sekteye uğramıĢsa da devletçe yapılan destek kredileri ile ayakta 

kalarak geliĢmesini sürdürmüĢtür.  

 

1980‟li yıllarda Ülkemizdeki geliĢmelere paralel olarak, Demirci halıcılığı da bir 

değiĢim sürecine girmiĢ ve bölgede açılan fabrikalarda üretimin serileĢmesi ile birlikte, halı 

fiyatlarının düĢmesi sonucu el halıcılığı bitme noktasına gelmiĢtir. 1900‟lü yılların baĢında, 

yaĢadığı sıkıntılardan daha büyük bir sıkıntının içerisine girmiĢ atölye sahiplerinin büyük bir 

kısmı atölyelerini kapatmıĢlardır. 

 

1990‟lı yılların baĢına gelindiğinde, büyük yatırımlar yapılarak kurulan makine 

halıcılığı tesisleri, tesislerin geliĢtirilememesi ve piyasa koĢullarına ayak uyduramaması 

nedeniyle pazarının büyük bir kısmını kaybetmiĢtir. 

 

Demirci Halıcılığında oluĢan bu gerilemenin aĢılması için, el halıcılığı üretimine 

geçilmiĢ ilçede bulunan 21.000 el tezgâhı ile üretilen kaliteli el dokuması halılarla iç ve dıĢ 

piyasada söz sahibi olmuĢ, makine halıcılığında da yapısal bir değiĢikliğe gidilerek, 

duvardan duvara halı üretimi ve cami halısı üretimiyle Türkiye ve dünya pazarının büyük bir 

kısmında söz sahibi olmuĢtur. 

 

Demirci halıcılığı yüzyıllardır oluĢan bilgi birikimi ile zamanla bazı aksamalar olsa da, 

sonunda hem el halıcılığı hem de makine halıcılında hak ettiği noktaya ulaĢmıĢtır. 

 

1.2. Demirci Halılarının Sınıflandırılması 
 

Demirci halılarının sınıflandırılmasında konumuzla ilgili olarak, desenlerine göre 

sınıflandırılmasını inceleyeceğiz 
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1.2.1. Empirme Halı 
 

Kenarda desensiz ya da desenli kalın tek bir bordür, ortada çiçek yaprak, dal 

kümelerinin çeĢitli sıralamalarla yan yana getirilerek oluĢturulan genel bir isimle “Empirme 

halılar” adı ile anılır 

 

1.2.2. Serpme Bitkisel Bezemeli Halılar 
 

Kenarda çeĢitli sayıda ve kalınlıkta bordür, ortada ise çiçek ve dalların simetrik 

yerleĢtirme ile ortalaması her tarafına yayılmıĢtır. Dallar yapraklar ve çiçekler halıların 

ortalarına serpilmiĢ izlenimi verdiğinden bu tür halılara “ Serpme bitkisel bezemeli” halılar 

denilmiĢtir. 

 

1.2.3. Bordürlü Madalyonlu Halılar 
 

Kenarda çeĢitli kalınlıkta ve sayıda bordürü bulunan orta alanda, bir madalyon veya 

çeĢitli büyüklükte, göbek ve dört tarafta göbeğe uyumlu köĢesi bulunan halılardır. 

 

1.2.4. Seccade Tipi Halılar 
 

Düzenlemelerde baĢ tarafa mihrap, deseninin yerleĢtirilmesiyle oluĢturulan cami 

halılarıdır. 

 

1.3. Türkiye’de Dünyada Demirci Halıları 
 

Tarih boyunca, dünya ve bulunduğu bölgede önemli bir üne sahip olan demirci halıları 

Osmanlı döneminde, Hükümdarlıkça Demirciye gönderilen malzeme ve desenler usta ellerde 

dokunarak saraylarda kullanılmıĢ, Hereke‟de kurulan fabrikada halıcılığı öğreten ustalar yine 

Demirci‟li olmuĢlardır. Günümüzde el halıcılığı ile dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan 

Demirci, makine halıcılığı konusunda duvardan duvara ve cami halıcılığı üretimiyle dünya 

ve Türkiye pazarında önderliğini sürdürmekte olup, el halıcılığı ve makine halıcılığında 

dünyada ve Türkiye‟de haklı bir üne sahiptir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Selçuklu ve Osmanlı döneminde, 

Demirci halılarının tarihi geçmiĢini 

araĢtırınız. 

 Anadolu halıcılık tarihini 

araĢtırabilirsiniz 

 Demirci tarihini anlatan kitaplar, 

broĢürler ve elektronik ortamdan 

faydalanınız. 

 Cumhuriyet döneminde Demirci 

halıcılığının tarihini araĢtırınız 

 Cumhuriyet dönemi halıcılık tarihini 

araĢtırınız. 

 Cumhuriyetin kurulmasından bu güne, 

Demirci halıcılık tarihini anlatan basılı 

ve elektronik ortamdaki kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Tarihsel süreçte dünyada ve Anadolu da 

yaĢanan sorunların, Demirci halıcılığına 

ekonomik etkilerini araĢtırınız. 

 Osmanlı Döneminde ve Cumhuriyetin 

ilanından bu güne ekonomik tarihimizi 

basılı ve elektronik ortamda 

araĢtırabilirisiniz.   

 Demirci halılarının desenlerine göre 

sınıflandırılmasını araĢtırınız. 

 Demirci‟de üretilen halıların 

araĢtırılması yapılırsa, desenlerine göre 

dokunan halıları bulabilirsiniz. 

 Türkiye ve Dünyada, Demirci halılarının 

yeri ve önemini araĢtırınız 

 Elektronik ortamda demirci halı 

sektörüyle iletiĢim kurabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için çoktan 

seçmeli sorular verilmiĢtir. Soruları cevaplayınız. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki 

öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

1. Demircide halıcılığın baĢlangıcı ne zamandır. 

A) Osmanlılar dönemi 

B) Selçuklu Dönemi 

C) Cumhuriyet Dönemi 

D) Türklerin Anadolu a giriĢiyle 

 

2. 93 Rus harbinden sonra hangi yörenin halıcı aileleri Demirciye getirtilmiĢtir. 

A) Sivas 

B) UĢak 

C) Milas 

D) Gördes 

 

3. Demircide halıcılık ikinci kez hangi halı türünün üretimiyle tekrar baĢlamıĢtır. 

A) Yolluk halısı 

B) Duvardan duvara halı 

C) Saray halısı 

D) Seccade 

 

4. 1980‟lerden sonra El halıcılığı neden bitme noktasına gelmiĢtir. 

A) Fabrikaların açılarak üretimin serileĢmesi 

B) Yeni ustaların yetiĢmemesi 

C) Sulu tarıma geçilmesi 

D) Hayvancılın bitmesi 

 

5. Kenarda kalın tek bordür, ortada çiçek, yaprak ve dal kümelerinin sıralanmasıyla 

oluĢan halıya ne tür halı denir. 

A) Yağcı bedir 

B) Güllü halı 

C) Empirme halı 

D) Göbekli halı 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi desenlerine göre demirci halısı sınıflandırmasından biridir 

A) Göbekli bezemeli halı 

B) Desenli Halı 

C) Bordürlü Madalyonlu halı 

D) Bordürsüz güllü halı 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Demirci halıları Tarihçesi, sınıflandırması ile Türkiye ve dünyadaki yeri ile ilgili 

yapmıĢ olduğunuz uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek, değerlendirme ölçeğine göre 

kendiniz veya arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Selçuklu ve Osmanlı döneminde, Demirci halıcılık tarihini 

incelediniz mi? 
  

2. Cumhuriyet döneminde Demirci, halıcılık tarihini 

incelediniz mi? 
  

3. Tarihsel süreçte dünyada ve Anadolu da yaĢanan sorunların, 

Demirci halıcılığına ekonomik etkilerini incelediniz mi? 
  

4. Demirci halılarının desenlerine göre sınıflandırılma 

yöntemini incelediniz mi? 
  

5. Demirci halılarının desenlerine göre sınıflandırılma sonucu 

oluĢan halı örneklerini araĢtırdınız mı? 
  

6. Türkiye ve Dünyada, Demirci halılarının yerini incelediniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda, hayır Ģeklindeki cevaplarınızın konularını bir 

daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 

Cevaplarınız evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

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

deseni hazırlayabilmek gerekli olan renk bilgisi, motif bilgisi ve halı deseninde kompozisyon 

oluĢturma konularında bilgi sahibi olacaksınız 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Basılı kaynaklardan ve internetten desen, motif, kompozisyon, renk konularında 

bilgi toplayınız. 

 Renk konusunda araĢtırma yapınız.  

 Atölyede renk çalıĢmaları yapınız. 

 Halıcılıkta kullanılan desen ve motifleri araĢtırınız. 

 Halılarda kullanılan kompozisyon özelliklerini araĢtırınız. 

 Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda, desenler hazırlayınız. 

 

2. DESENDE RENK BĠLGĠSĠ 
 

2.1. Rengin Tanımı 
 

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

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

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

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

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

merdiveninin ortasında ağır basan sarı rengin izlenimini alır. 

 

2.2. Rengin Gurupları 
 

2.2.1. Ana Renkler 
 

GüneĢ ıĢığı prizmadan geçip, çeĢitli dalga uzunluğuna göre beyaz perdeye 

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

olduğu var sayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluĢur.Bu çember incelendiğinde 

kırmızı, sarı ve mavinin üç temel renk olduğu ortaya çıkar.(ġekil 2.1) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: KIRMIZI SARI   MAVĠ  =ANA RENKLER 

 

2.2.2. Ara Renkler 
 

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

oluĢturduğu varsayılmaktadır. Bu renkler Turuncu (ġekil 2.1.2), Mor (ġekil 2.1.3) ve 

yeĢildir. (ġekil 2.2,ġekil2.3,ġekil 2.4) 

 

 

ġekil 2.2: Kırmızı     +        Sarı       = Turuncu 

 

 

ġekil 2.3: Kırmızı       +                 Mavi               =             Mor 

 

 

ġekil 2.4:      Mavi          +             Sarı       =                 YeĢil 

 

2.2.3. Sıcak - Soğuk Renkler 
 

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

dairenin bir parçasında yeĢil ve mavi renkler soğuk, diğer parçasındaki kırmızı ve turuncu 

renkler sıcaktır. Sarı ve morun bu çemberde tam sarı ve tam mor olması gereklidir. Bir baĢka 

açıklamada ise sarı, kırmızı, turuncu sıcak renkler (ġekil 2.5); Mavi, mor, yeĢil soğuk renkler 

(ġekil 2.6) olarak benimsenmiĢtir. Siyah ve beyaz, gri ise yansız (nötr) olarak 

nitelendirilmiĢtir. 
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ġekil 2.5 Sıcak Renkler 

 

  
 

ġekil 2.6 Soğuk Renkler 

 

2.2.4. Bütünleyici Renkler 
 

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

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

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

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

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

(ġekil 2.7) 

 

 

ġekil 2.7 

 

2.2.5. KarĢıt Renkler 
 

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

geldiklerinde birbirinin etkisini arttırırlar, en net biçimde görünürler. 

 

Bir rengin yüzeydeki etkisinin kuvvetli ve belirgin olması istenirse, o rengin yanında 

karĢıtı ya da bütünleyicisinin kullanılması gerekir. 

 

2.2.6. Uygun Renkler 
 

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

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

bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı olmaktadır. 
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2.2.7. Uygunsuz Renkler 
 

Renk çemberinde birbirine uygun ya da karĢıtı olmayan renklere uygunsuz renkler 

denir. Örneğin, Sarı ve kırmızı renk gibi 

 

2.2.8. Renk Uyumu (Armoni) 
 

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

için birlik, değiĢiklik ve denge öğelerinin dikkate alınması gerekir. 

 

 Birlik : Hâkim rengin kurulmasıyla sağlanır. 

 DeğiĢiklik : Renk parçalarının kapladıkları alanların oranlarındaki karĢıtlıklarla 

elde edilir. 

 Denge : Büyük parçalardaki zayıf renklerin, küçük parçalardaki kuvvetli 

renkleri dengelemesiyle elde edilir. 

 

2.2.9. Renk KarĢıtlığı (Kontrastı) 
 

Renkler etkileĢim iliĢkileri açısından 7 gurupta toplanırlar. Uygulamalı renk 

çalıĢmalarında kullanılan “Yedi Renk KarĢıtı”aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

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

Sarı, kırmızı ve mavi ile en çarpıcı etkiyi gösterir. 

 Açık – Koyu KarĢıtlığı: Kullanılan tüm renkler iki değerde olur. Renkler aynı 

açık değerde ve aynı koyu değerdedir.Uygulamalarda ne kadar çok renk 

kullanılırsa kullanılsın, açık değerlerde aynı, koyu değerlerde aynı değerde olur. 

 Soğuk –Sıcak KarĢıtlığı: Renk çemberinde mavi yeĢil en soğuk, kırmızı 

turuncu en sıcak iki uçtur. Bunlar arasında kalan diğer renklerde yanında 

bulunduğu renge göre soğuk- sıcak etkisi gösterir. 

 Tamamlayıcı karĢıtlık: Renk çemberindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu 

renklerin değerleri de kullanılır, ancak kullanılan rengin değerinin tam 

tamamlayıcı değeri kullanılmalıdır.  

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

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

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

içinde ıĢıldar. 

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

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

kendi tamamlayıcısı ile kırılabilir. En belirgin kalite karĢıtlığı mat olan bir 

renkle, onun içindeki saf rengin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Matlık ve 

parlaklık, yan yana kullanılan renge göre değiĢir. 

 Miktar KarĢıtlığı: Ġki veya daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır. 

Kullanılan renkler, birbirinin değeri üstüne çıkmamalıdır. Örneğin, bir yüzeyde 
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turuncu ile mor eĢit ölçüde kullanılırsa, turuncu morun üstüne çıkar bu ölçüleri 

dengelemek gerekir. 

 

2.2. Desende Motif Bilgisi 
 

2.2.1. Motifin Tanımı 
 

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

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

değiĢiklik gösterir. 

 

2.2.2. Motif ÇeĢitleri 
 

Türk halılarında görülen motifler genelde 5 gruba ayrılırlar. Demirci halılarında, 

hemen hemen tüm motif guruplarına ait örnekler görülmektedir. 

 

2.2.2.1. Geometrik Motifler 

 

Demirci halılarında en fazla görülen motif gurubudur. Bordürlü madalyonlu sınıfı 

Demirci halıları, buna güzel bir örnektir. 

 

 Çizgi (düz, eğri, zig-zag) 

 Nokta 

 Üçgen 

 Dikdörtgen 

 Kare 

 EĢkenar dörtgen 

 Altıgen 

 Sekizgen Yıldız 

 

2.2.2.2. Bitkisel Motifler 

 

Demirci halı sınıflandırması içinde gördüğümüz, serpme bitkisel bezemeli motifler bu 

guruba girmektedir. Geometrik motiflerde olduğu gibi demirci halılarında bu motif grubunun 

da, oldukça yaygın kullanıldığı görülmektedir. 

 

 Ağaç motifleri : Selvi, salkım söğüt, palmiye, hayat ağacı 

 Yaprak motifler : Asma, çınar, sarmaĢık yaprağı vb. 

 Çiçek motifleri : Lale, karanfil, gül, zambak, hata gülü, top çiçekler, sütun 

çiçekler, çiçek kordonları gibi 

 Meyve motifleri : Nar, elma, üzüm, kiraz gibi 

 Dal motifleri : Düz kıvrımlı, zig-zag dallar 



 

 15 

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

 

2.2.2.3. Hayvan Motifleri 

 

Demirci yöresi halılarında, yok denecek kadar az oranda kullanılmaktadır. 

 

 KuĢlar : Kartal, tavus kuĢu, güvercin vb. 

 Diğer hayvanlar : Ejderha, akrep, yılan ve ceylan gibi. 

 

2.2.2.4. KarıĢık Motifler 

 

Geometrik, bitki ve hayvan motiflerini bir araya getiren motiflerdir. Demirci yöresi 

halı sınıflarından, empirme halı olarak tarif ettiğimiz halılarda, bu motif grubunun yine 

sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. 

 

2.2.2.5. Sembolik Motifler 

 

Demirci halılarında, sıklıkla rastlanmayan motif gurubudur. Tarak, saç bağı, ibrik, 

kandil, kemer, insan, sütun, harf, bulut kaplan çizgisi, eli belinde, sandıklı, el gibi. 

 

2.2.3.6. Türk Halılarında Motiflerin BaĢlangıçtan Günümüze Kadar KullanılmıĢ 

Halleri 

 

Motifi "Tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda bir süsleme unsuru" olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Günümüze kadar Türk halılarında kullanılan motifler, 5 halde bulunur. (ġekil.2.8) 

Demirci halılarını incelediğimizde motiflerin yoğunluklu olarak geometrik ve Ģematik 

hallerinin kullanıldığını görmekteyiz. 

 

 Tabii halde 

 Geometrik halde 

 ġematik halde 

 Stilize halde 

 Ġdeal halde 
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ġekil 2.8 

 

2.2.3. Demirci Halılarının Motif Özellikleri 
 

Halı üretiminde belirli aĢamalardan geçen Demirci, tarihsel ve bölgesel olarak 

bulunduğu konum itibari ile çeĢitli halı motiflerinin özelliklerini taĢımıĢtır. Genel olarak 

halılarda bitkisel motifler ve geometrik motiflere sıklıkla rastlanmaktadır.Halılar 

incelendiğinde gül, yaprak, çiçek, sümbül, buğday motifleri görülmektedir. 

 

 Yerel Motifler: Anadolu ya Türklerin yerleĢmesiyle birlikte, Demirci ve 

bölgesine yerleĢen Türkmen yörük aĢiretlerinin kullandığı dokuma motifleridir. 

 Osmanlı Dönemi: Osmanlı döneminde, Hükümdarlıkça saray nakkaĢlarının 

hazırladığı motiflerin, iplik ve diğer malzemelerle birlikte Demirci‟ye 

gönderilmesiyle oluĢan motiflerdir. 

 Bölgesel etkiler: Özellikle göbekli madalyonlu halılarıyla meĢhur olan, bir 

dönemin motif üretim merkezi konumunda bulunan UĢak , Gördes ve Simav gibi 

halı üretilen yörelerin motiflerdir. 

 

Günümüzde Milas, Hereke, UĢak, Gördes, Kula, Yağcıbedir gibi Türkiye‟deki tüm 

yöre halılarının üretiminin yapıldığı Demirci‟de her yöreye ait halı motiflerini sıklıkla 

görmek mümkündür. 

 

2.2.4. Demirci Halılarında Kullanılan Motifler 
 

AĢağıda Demirci halılarında kullanılan motif örnekleri verilmiĢtir 
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ġekil 2.9 ġekil 2.10 ġekil 2.11 

   

ġekil 2.12 ġekil 2.13 ġekil 2.14 

   

ġekil 2.15 ġekil 2.16 ġekil 2.17 

   

ġekil 2.18 ġekil 2.19 ġekil 2.20 
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ġekil 2.21 ġekil 2.22 

  

ġekil 2.23 ġekil 2. 24 

 
 

ġekil 2.25 ġekil 2.26 

  

ġekil 2.27 ġekil 2.28 

  

ġekil 2.29 ġekil 2.30 
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ġekil 2.31 ġekil 2.32 

 

2.3. Desende Kompozisyon Bilgisi 
 

2.3.1. Kompozisyonun Tanımı 
 

Sanat ürününü, oluĢturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi 

sonucu ortaya çıkan yapıttır. Halı Deseni de motiflerin, belirli bir düzen bağıntıları içerisinde 

bir araya getirilmesi sonucunda oluĢmuĢ bir kompozisyonudur.  

 

2.3.2. Kompozisyon Ġlkeleri 
 

Hangi amaçla olursa olsun bütün biçimlendirme çalıĢmalarının sonunda, ortaya 

konulmuĢ olan kompozisyonların Ģu yedi öğeyle kurulu olduğu söylenebilir. 

 Çizgi (eğri ya da doğru) 

 Biçim ( ġekil, Form) 

 Yönler (yatay, dikey, eğik) 

 Büyüklük - küçüklük, geniĢlik – darlık 

 Renk 

 Ton dereceleri (açık, orta, koyu tonlar) 

 

Yukarıda verilen öğeler kompozisyonun maddi öğeleridir. 

 

2.3.2.1. Yönler (Yatay, Dikey, Eğik) 

 

Gerekli çizgileri, gerek kompozisyonu oluĢturan motifler, konumları ile bazı yönleri 

gösterirler. Motiflerin yerleĢtirilmesinde izlenen çizgi olarak açıklanabilecek yön‟ün 

tasarımlarda önemi büyüktür. Kompozisyonu oluĢturan motiflerin konumları yatay, dikey ya 

da ikisi arasında birçok ara eğik yönlerde olur. 

 

Birbirine paralel çizgiler izleyen motifler, su ya da bordür denilen kalın ya da inçe 

süslemeleri oluĢturur. Aynı yönde yerleĢtirilmiĢ motifler çoğu zaman monotonluk ve 

sıkıcılık etkisi verir. Motifler değiĢik yönlerde yerleĢtirilerek süslemeye hareketlilik ve ilgi 

çekicilik kazandırılmalıdır.( ġekil 2.33) 
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ġekil 2.33 

 

2.3.2.2. Büyüklük – Küçüklük, GeniĢlik – Darlık 

 

Kompozisyonu oluĢturan motiflerin büyüklük – küçüklük, geniĢlik – darlıklarıda 

kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre düzenlenmelidir. 

 

Motifin büyük – küçük olarak görüntüsünü ayarlar. 

 

2.3.2.3. Tekrar 

 

Motif ve motif kümelerinin bicim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak 

birden fazla sayıda kullanılması tekrar‟I oluĢturur. 

 

Tekrar’ın üç türü vardır. 

 Tam Tekrar: Biçimlerin büyüklük, bicim, renk, ton derecesi ve dokularının    

bütünüyle aynı olmasına ve bunların eĢit aralık ve aynı yönde kullanılması ile 

tam tekrar elde edilir. (ġekil 2.34) 

 

 

ġekil 2.34 

 

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

bütünüyle aynı olmasına karĢılık aralık ya da yönlerin değiĢik olarak 

yerleĢtirilmesi ile tekrar elde edilir.( ġekil 2.35) 

 

 

ġekil 2.35 
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 DeğiĢken Tekrar: Birbirinden ayrı olmakla birlikte aralarında küçük farklar 

olan biçimlerin bir arada yerleĢtirilmesi ile ortaya çıkan tekrara değiĢken tekrar 

denir. 

 

2.3.2.4. Aralıklı Tekrar 

 

Birden fazla motif ya da biçim, belirli aralıklarla birbiri ardınca yerleĢtirilirse aralıklı 

tekrar ortaya çıkar (ġekil 2.36) 

 

 

ġekil 2.36 

 

2.3.2.5. Uygunluk 

 

Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaĢık tarafların bulunmasına denir. 

 

2.3.2.6. 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. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır böylece biçimler arasında bir birlik 

kurulamayınca uyuĢmazlık kargaĢalık etkisi baĢlar düzensizlik etkisi doğuran bu durum 

zıtlıktır. (ġekil 2.37) 

 

 

ġekil 2.37 
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2.3.2.7. Koram 

 

Ġki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan iki uç arasında bir düzene bağlı 

olarak geçiĢ sağlayan düzenlemeye koram denir (ġekil 2.38) 

 

 

ġekil 2.38 

 

2.3.2.8. Egemenlik 

 

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

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

gurubunun diğerlerine egemen olması üstün gelmesi aranır (ġekil 2.39) 

 

 

ġekil 2.39 

 

2.3.2.9. Denge 

 

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

aralıkları ve büyüklükleri bakımından karĢılaĢtırıldıklarında genel bir denge hissedilmelidir. 

 

Bir komposizyonu üzerinde dengesizlik oluĢturan kısımların yeri, rengi, ton derecesi, 

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

sağlayıcı yani motifler yerleĢtirilmelidir (ġekil 2.40). 
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ġekil 2.40 

 

2.3.2.10. Birlik 

 

Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluĢturmaları ile birlik doğar. 

Birbirine zıt motifler dahi bir kompozisyon oluĢtururlarken bir uyuĢma ve düzen içinde 

olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Genel Renk bilginizi gözden 

geçiriniz, Renk hakkında bilgi 

edininiz. 

 ÇeĢitli sanat dallarında verilen renk bilgisini, 

basılı kaynaklar ve elektronik ortamda 

araĢtırınız. 

 Halılarda kullanılan renkleri araĢtırabilirsiniz 

 Renk guruplarını araĢtırınız. 

 Basılı ve elektronik ortamda renk guruplarının 

neler olduğunu bulabilirsiniz.  

 Atölye ortamında Renk guruplarını 

oluĢturabilirsiniz. 

 ArkadaĢlarınızla renk kiĢiler üzerine etkisini 

araĢtırabilirisiniz. 

 Renklerin, Halı Deseni üzerindeki 

etkisini araĢtırınız. 

 Atölye ortamında, renkli ve renksiz desen 

araĢtırması yapabilirsiniz. 

 Renklendirmeden sonra oluĢan değiĢikliği 

arkadaĢlarınızla tartıĢabilirsiniz. 

 Türk halılarındaki motif grupları 

nelerdir, araĢtırınız. 

 Türk Halılarında genel olarak kullanılan motif 

guruplarını araĢtırabilirsiniz.  

 Kütüphane, halı atölyeleri ve elektronik 

ortamdan faydalanabilirsiniz.  

 Türk halılarındaki, genel motif 

guruplarının, Demirci halılarında 

kullanılanlarını araĢtırınız. 

 Demirci halı firmalarının, elektronik ortamda 

resimlerini inceleyebilirsiniz. 

 Demirci halı motiflerinin özelliklerini, basılı 

yayın ve elektronik ortamda araĢtırabilirsiniz. 

 Demirci Halı Motiflerinin çizimini 

yapınız. 

 Demirci halı motiflerini, basılı yayın ve 

elektronik ortamda bulabilirisiniz. 

 Atölyede temiz ve aydınlık bir ortamda motif 

çizimi yapabilirsiniz. 

 Çizdiğiniz motiflerle, bir desen çalıĢması 

yapabilirsiniz. 

 Kompozisyon ve öğelerini nedir 

araĢtırınız. 

 Kompozisyon konusunda kitaplardan ve 

elektronik ortamda bilgi edinebilirsiniz. 

 Demirci halılarına uygun, 

kompozisyon çalıĢması yapınız. 

 Atölye ortamında Demirci halılarının 

motiflerini kullanarak kompozisyon 

oluĢturabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruların; sonunda parantez olanlar doğru-yanlıĢ sorularıdır. Verilen 

ifadeye göre parantez içine doğru ise “D” , yanlıĢ ise “Y” yazınız. ġıklı sorularda doğru 

Ģıkkı iĢaretleyiniz. 
 

1. (   ) Ana Renkler, kırmızı, sarı, yeĢildir.  

 

2. (   ) Ara Renkler, dört rengin karıĢımıyla oluĢur.  

 

3. (   ) Renk çemberinde bitiĢik olan renklere uygun renkler denir.  
 

4. (   ) Renkler etkileĢim açısından yedi gurupta toplanır. Renk çalıĢmalarında 

yedi renk karĢıtı kullanılır. 
 

5. (   ) Demirci halılarında, motif guruplarındaki, hayvansal motifler en çok 

görünenlerdir. 
 

6. (   ) Demirci Empirme halı sınıfında kullanılan motifler, geometrik gurubu 

motiflerdendir. 
 

7. (   ) Türk halılarında kullanılan motiflerin beĢ halinden, geometrik ve Ģematik 

hali demirci halılarında sıklıkla kullanılır. 
 

8. (   ) Halı deseni; motiflerin belirli bir düzen bağıntıları içinde bir araya 

getirilmesi sonucu oluĢmuĢ bir kompozisyondur. 
 

9. (   ) Kompozisyon öğelerinden, “Tekrar‟ın”  8 türü vardır. 
 

10. (   ) Denge, egemenlik ve uygunluk kompozisyon öğeleridir. 
 

11. (   ) Birden fazla motif, ya da biçim belirli aralıklarla birbiri ardına 

yerleĢtirilirse “Aralıklı Tekrar” ortaya çıkar 

 

12. (   ) Motiflerin arasında ortak ya da yaklaĢık tarafların bulunuĢuna 

“Birlik”denir. 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız  

 

Sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Renk, desen, kompozisyon ile ilgili yapmıĢ olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki 

çalıĢmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaĢlarınızla 

değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Renk hakkında bilgi edindiniz mi?   

2. Renk guruplarını incelediniz mi?   

3. Desenlerde renkleri incelediniz mi?   

4. Türk halılarında görülen motiflerin özelliklerini incelediniz 

mi? 
  

5. Türk halılarında görülen motiflerin, Demirci halılarında olup 

olmadığını incelediniz mi? 
  

6. Kompozisyon konusunda bir araĢtırma yaptınız mı?   

7. Demirci halı desenlerine uygun, kompozisyon çalıĢması 

yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

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

deseni hazırlanması konusunda genel bilgi edinecek, desen çiziminde kullanılan, araç ve 

gereçleri tanıyacak, Demirci yöresine ait halı deseni çizimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Basılı kaynaklardan ve internetten desen, desen çiziminde kullanılan araç ve 

gereçler ve Demirci halı desenleri konularında bilgi toplayınız. 

 Halıcılıkta kullanılan desen ve motifleri araĢtırınız. 

 Demirci halılarında kullanılan kompozisyon özelliklerini araĢtırınız. 

 Desen çizim aĢamalarını araĢtırınız. 

 Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda, desenler hazırlayınız. 

 

3. DESEN HAZIRLAMA 
 

3.1. Desenin Tanımı 
 

Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluĢan bezemeye desen 

denir. Halıda desen ise, daha önceden düĢünülerek, kalitesine uygun olarak çizilmiĢ, 

milimetrik kareli kâğıtların, renkli plân Ģeklinde hazırlanmıĢ resimlerine denir. Kareli 

kâğıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür. 

 

3.1.1. Desenin Öğeleri 
 

3.1.1.1. Nokta 

 

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

modeldeki önemli odak noktalarının saptanıp, kâğıda iĢaretlenmesi sürecinde kullanılır. 

Nokta plastik bir öğe olarak ta iĢlevseldir. Gerek kurĢun kalem ile gerekse tahta uç ve 

mürekkeple yapılan desen çalıĢmalarında kurĢun kalemin ya da tahta ucun kâğıt üzerinde 

gezinmesi, atlaması sonucu oluĢan noktalar, desene artistik bir nitelik kazandırabilir. Bazen 

de desen, tümüyle noktalardan oluĢturulabilir. ÇeĢitli tekniklerle denenebilecek bu çalıĢmalar 

desene farklı bir değer katacaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Nokta boyutsuz tasarım elemanıdır. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir iĢarettir. 

Nokta açık, koyu. büyük, küçük, dağınık, planlı, yan yana gelerek çizgi, eĢit aralıklarla 

kullanılan noktalar yüzey oluĢturabilecek etkinlikte kullanılabilir.(ġekil 3.1) 

 

ġekil 3.1 

 

3.1.1.2. Çizgi 

 

Çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı izdir. Çizgi tek boyutludur. Yalnızca uzunluk 

boyutu vardır. Derinliği ve geniĢliği yoktur. 

 

Çizgi, desenin temelini oluĢturur. Bir resme bakıldığında dikkatleri çeken ilk öğe 

renktir. Renkler duygusal olarak öncelikle algılanırlar. Çizgi ise en yalın ve soyut görsel öğe 

olduğu için gösteriĢsizdir. Her türlü biçimlendirme eyleminde çizgi kullanılmaktadır. 

Doğada görülebilir çizgi yoktur. Nesnelerin biçimleri ve bu biçimleri sınırlayan çizgiler 

vardır. Doğayı yansıtan desen çalıĢmalarında, salt çizgi kullanılarak da hacim ve derinlik 

etkisi verilebilir. Desende, çizginin etkisi de önem taĢır kalın, ince, uzun, kısa, kırık, kıvrık, 

düz çizgilerin kullanılmasıyla birbirinden ayrı kompozisyonlar oluĢturulabilir. 

 

Çizgilerin biçimleri, insanda bazı anlamlar ve duygular uyandırır. Kullanımına göre 

etkileri de değiĢiktir. (ġekil 3.2) 

 

 Dikey doğru çizgiler: süreklilik etkisi verir, yükseliĢi temsil eder. 

 Daireler: GeniĢleme yayılma etkisi verirler. 

 Uyumlu eğri çizgiler: Hareket kaynaĢma ve neĢe duygusu uyandırır. 

 Kırık çizgiler: kararsızlık, süreksizlik duygusu uyandırır. 

 

                                           
Dikey çizgi  Daireler    Uyumlu eğri çizgi 

ġekil 3.2 
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3.1.1.3. Biçim 

 

Biçim kapalıdır iki boyutludur, uzunluğu ve geniĢliği vardır. Derinliği yoktur. 

 

Biçim; Türkçe de form karĢılığı olarak kullanılmıĢtır, ancak bazen form sözcüğünün 

derinlik, üçüncü boyut anlamları da taĢıdığı belirtilmektedir. Resimde biçim, resmin yapısal 

kuruluĢu anlamını da içerir. 

 

 Biçimin Türleri 

Biçim türlerinden konumuzla ilgili olduğundan geleneksel biçimi göreceğiz. 

 Organik biçimler 

 Geometrik biçimler 

 Soyut biçimler 

 Geleneksel biçim: Tarihi süsleme sanatlarında ya da geleneksel el 

sanatlarında kullanılmıĢ olan ve genel olarak yapıldıkları zaman ve 

yerlerde belli anlamlara gelen motifler ve tasarımlarda önemli kaynaklar 

olarak gösterilebilir.(ġekil 3.3) 

 

 

ġekil 3.3 

 

3.1.1.4. Hacim 

 

Desende hacim, konudaki girinti, çıkıntı, çukur kabarık özelliklerinin ıĢık gölge 

kullanarak belirtilmesiyle sağlanır. Bu iĢlemler yoluyla desene dokuma duygusunu 

uyandıracak bir anlam da kazandırılmıĢ olmaktadır. Bazen yalnızca çizgi ile de hacim etkisi 

verilebilir. 

 

Biçimin hacme dönüĢmesinde kullanılan görsel öğe, ıĢık- gölgedir. Nesneler ıĢık gölge 

yardımı ile üçüncü boyut kazanır. IĢık – gölgenin nesne üzerindeki dağılımı, o nesnenin 

formu ile ilgilidir. Nesnedeki ıĢık – gölgeyi ne denli doğru anlatırsak nesnenin formunu o 

denli doğru belirtmiĢ oluruz. (ġekil 3.4) 
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ġekil 3.4 

 

3.1.1.5. Açık – Koyu 

 

IĢık, objeyi her noktadan aynı Ģiddette aydınlatmadığı için ıĢığın geliĢ yönüne yakın 

yüzeyler daha fazla ıĢık aldığından açık; IĢığa uzak ve arkada kalan yüzeyler daha az ıĢık 

alacağından koyu görünürler resim dilinde buna açık – koyu denir. 

 

IĢığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluĢturduğu açık – orta – koyu 

ton değerlerine ıĢık – gölge diyoruz. 

 

Açık – Koyu renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır. Deseni 

çalıĢılacak modelin renkleri vardır. Bu renler siyah, beyaz ve grilerle yansıtılacaktır. Renkli 

bir kompozisyonda ıĢık ve gölgenin anlatılabilmesi için boyaya (renge) beyaz katarak 

açmak, siyah katarak koyulaĢtırmak gerekliliği ortaya çıkar. Renkli desenin boyayı beyazla 

açmak, siyahla koyulaĢtırmak iĢlerinde bu kavramlar karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Biran için doğada tüm renklerin yok olduğunu varsayarsak geriye kalan sadece açık 

koyudur. Tüm nesneler açık, koyu, orta değerleriyle görülecektir.(ġekil 3.5) 

 

 

ġekil 3.5 

 

3.1.1.6. Doku 

 

Cisimlere dokunarak hissedilen doku‟ya doğal dokular denir. Bir taĢın halının ya da 

kumaĢın yüzeyine dokunduğunuzda hissettiğimiz farklı pürüzlük özellikleri doğal 

dokulardır. Herhangi bir cismin resmini yaparken onun yüzeyinin pürüzsüzlük derecesini 

ifade edebilmek için kâğıt üzerine yapılan bir takım taramalar ve noktalamalarda yapay 

Doku‟dur. Bir taĢın halının ya da kumaĢın resmi yapılırken yüzeylerindeki pürüzlülük, resim 

kâğıdı üzerindeki farklı taramalar ve noktalamalar ile ifade edilir. Kâğıt üzerindeki resme el 
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ile dokunulduğunda, elde resmi yapılmıĢ olan cismin pürüzlüğü hissedilemez. Bu nedenle 

yapay dokulara görsel doku da denir. 

 

3.2. Desen Çizimi 
 

3.2.1. Desen Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

KurĢun kalem,silgi ,kağıt,kuru boya,keçe uçlu kalemler,sulu boya ,guaj boya ve 

fırçalar. 

 

3.2.1.1. KurĢun Kalem 

 

Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi renk ve biçimlerden oluĢan bezemeye desen 

denir.Halıda desen ise, daha önceden düĢünülerek kalitesine uygun olarak çizilmiĢ, 

milimetrik kareli kâğıtların renkli plân Ģeklinde hazırlanmıĢ resimlerine denir. Kareli kâğıtlar 

üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür 

 

AhĢap boru içine yerleĢtirilmiĢ bir çubuktan oluĢan çizim ve yazım aracıdır. KurĢun 

kalem desende en çok kullanılan araçtır silip düzeltme olanağı vardır. KurĢun kalemle desen 

tekniği iyi uygulandığında doyurucu estetik etkiler verebilir. 

 

3.2.1.2. Silgi 

 

Silgi, kurĢun kalemle çalıĢılan, desenlerde gereksiz ve yanlıĢ çizgileri temizlemede 

kullanılan lastik bir gereçtir. 

 

3.2.1.3. Kâğıt 

 

Kâğıt, bitkisel maddelerden yapılmıĢ, ince yapraklar haline getirilmiĢ, üzerine desen, 

resim çalıĢılan yüzeydir. Desende çeĢitli nitelikte resim kâğıtları; ambalaj kâğıdı, teksir 

kâğıdı, kartonlar, milimetrik kâğıtlar, fon kâğıtları gibi beyaz, bej, siyah, gri ya da renkli 

kâğıtlar kullanılır. 

 

3.2.1.4. Kuru Boya 

 

Kuru boya, kurĢun kalemin renklisidir. Renkli uçlar; boya maddesiyle tutkal ve vernik 

karıĢtırılarak elde edilir. Kuru boya çizgi olanağı veren bir gereçtir. Ancak geliĢen 

teknolojilere koĢut olarak, geliĢen sulu boyalarla, sulu boya gibi çalıĢmakta olasıdır.(ġekil 

3.6) 
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ġekil 3.6 

 

3.2.1.5. Keçe Uçlu Kalemler 

 

Teknolojik geliĢmelerle ortaya çıkan yeni araçlardan “marker” ya da  “flamaster” 

kalem de denilen bu kalemlerde, boya maddesi ile alkole benzer bir sıvının karıĢımı olan 

mürekkep, keçe uç yoluyla çizim olanağı vermektedir. Ġnce, orta, kalın, yassı, yuvarlak uçları 

ve çeĢitli renkleri vardır. Kullanımı kolaydır, çabuk kurur saydamdır. Ġki renk üst üste 

sürülürse üçüncü renk oluĢur.(ġekil 3.7) 

 

 

ġekil 3.7 

 

3.2.1.6. Sulu Boya 

 

Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen bitkisel kökenli zamkların 

karıĢımında elde edilen boya türüdür. Sulu boya tüpte krem halinde ya da kutularda katı 

halde satılmaktadır. Ġyi nitelikli boya parlak ve temiz görünümlüdür, çabuk erir, yapılan 

resimde saydam, temiz ve ıĢıltılıdır. Sulu boyanın teknik özelliği suyla eritilmesi ve resimde 

saydamlık etkisi yaratmasıdır.(ġekil 3.8) 
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ġekil 3.8 

 

3.2.1.7. Guaj Boya 

 

Guaj sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karıĢımı bir boya türüdür. Su ile eritilerek 

çalıĢılır en önemli özelliği kapatıcı oluĢudur. Bu teknikte açık renkleri elde etmek için rengin 

içine beyaz boya katılır ve boya sürüldüğünde kâğıdı kapatır.(ġekil 3.9) 

 

 

ġekil 3.9 

 

3.2.1.8. Fırçalar 

 

Boya maddesine uygun su, bezir yağı, terebentin gibi eritici ve incelticilerle boyayı 

incelterek kullanma iĢleminde fırça gerekli olur. Sulu boya, guaj boya, yağlı boya, akrilik 

gibi teknikler çeĢitli niteliklerdeki fırçalarla uygulanır. 

 

Fırça: Tutma yeri ahĢap olan, metal ucuna sıkıĢtırılarak sabitlenen hayvan kılından 

yapılmıĢ resim aracıdır. Fırçaların sert, yumuĢak, yassı ve yuvarlak çeĢitleri vardır. 
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3.3. Demirci Halı Deseni Hazırlaması 
 

3.3.1. Desen AraĢtırma 
 

Halı deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön araĢtırmanın 

yapılması gerekmektedir. Konumuz olan demirci halılarında, desen araĢtırması yapabilmek 

için yörede, geçmiĢten bu güne kullanılan halı desenleri görülmeli, Demirci halı desenlerinde 

kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araĢtırılarak, desen hazırlama 

iĢleminin birinci basamağını gerçekleĢtirmeliyiz. 

 

3.3.2. Yararlanılacak Kaynaklar 
 

Bir halının yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan halı desenlerini 

araĢtırmada yararlanılacak kaynaklara ulaĢmak, günümüzde oldukça kolaylaĢmıĢtır. Basılı ve 

sanal kaynaklardan yararlanarak, desenini hazırlayacağımız yöreden, binlerce km uzakta 

olsak bile o yörenin desen özelliklerine, rahatlıkla ulaĢmamız mümkündür. 

 

 Genel olarak yararlanılacak kaynaklar; 

 Daha önce dokunmuĢ halılar ve bunların resimleri 

 Daha önce çalıĢılmıĢ halı desenleri 

 Halıların fotoğrafları 

 Halıların slâytları 

 Yöreye ait, kitap, dergi, basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri 

 Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri 

 Osmanlı saray halıları ( Demircide Dokunanlar) 

 Günümüz Demirci halı firmalarının internet siteleri 

 

3.3.3. Desen Tasarımı 
 

Günümüz Demirci halıları incelendiğinde, halı desenleri üzerinde, geçmiĢin izlerine 

rastlamak mümkün olduğu gibi, modern tasarımlarda dikkatimizi çekmektedir. Günümüz 

Demirci halı desenlerinin bir özelliğide, her yöreye ait halıların dokunduğu bir merkez haline 

gelmesi sebebiyle tüm halı desenlerinin burada kullanılıyor olmasıdır. 

 

3.3.3.1. Stilizasyon 

 

Stilizasyon; genel anlamıyla çanlı ya da cansız varlıkların, biçimlerine, karakterlerine 

bağlı olarak, uygulama tekniğine ve amacı uygun biçimde sadeleĢtirmek demektir. Demirci 

halılarında Stilizasyon, genelde eski uĢak halılarının, saray halılarının ve bir ölçüde diğer 

yöre halılarının stilize edilerek, yeniden tasarlanması biçiminde karĢımıza çıkmaktadır. 
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3.3.3.2. Modernizasyon 

 

GeçmiĢe iliĢkin değerli olarak kabul edilen ürünlerin, yaĢanılan çağın teknik 

olanaklarına, gereksinmelerine, beğeni ve anlayıĢlarına göre karakterini bozmadan yeniden 

düzenlenmesi ya da biçimlendirilmesi, çağdaĢlaĢtırılmasıdır. 

 

Bir baĢka özellikte, farklı yörelerde görülen motiflerin bir halı üzerinde 

uygulanmasıdır. Modernizasyon konusunda söyleyebileceğimiz en belirgin özellikte son 

yıllarda, özellikle makine halıcılığının geliĢmesiyle büyük bir atılım yapan cami 

halıcılığında, Demircinin desenlerde ve halı üretiminde büyük bir modernizasyona giderek, 

geçmiĢte seccadelerde kullanılan mihrap ve iç içe mihrap desenlerini duvardan duvara cami 

halılarında kullanmasıdır.  

 

3.3.4. Demirci Halılarının Renkleri 
 

Demirci halılarında hemen hemen bütün renkleri görmek mümkündür. Genel olarak 

kullanılan renkler kırmızı, sarı, beyaz, mavi, yeĢil, pembe, kahverengi, siyah ve devetüyüdür. 

Bu renkler içerisinde ağırlıklı olarak kırmızı, yeĢil, beyaz ve mavi kullanılmıĢtır. 

 

3.3.5. Renk AraĢtırma 
 

Renk araĢtırması yapacak kiĢinin, öncelikle iyi bir renk bilgisine sahip olması 

gerekmektedir. Kullanılacak boya takımındaki her renk, bir diğer renk ile eĢit miktarda 

karıĢtırılıp, kendisine ait kareye boyanarak, bir renk tablosu yapmak yararlı olacaktır. 

Böylece tasarım çalıĢmalarında en uygun rengi bulmak için bu tabloya bakılır. Uygun rengin 

elde edilebilmesi için o kare sırasının sol baĢındaki ve üst baĢındaki renklerin eĢit 

miktarlarda karıĢtırılması gerekir. Ġstenilen renk, karıĢtırılan iki renkten birisine daha çok 

kayıyorsa, o renkten biraz daha çok karıĢtırılmalıdır. 

 

3.3.6. Deseni Renklendirme 
 

Hazırladığımız desenin renklendirmesini, aĢağıdaki iĢlem sırasına göre yapmalıyız. 

Kareli desen kâğıdını, kare çizgili yüzeyi yukarı gelecek Ģekilde ıĢıklı masaya 

yerleĢtiriniz 
 

 Desende kullanacağınız renkleri belirleyiniz. Çini mürekkebi ya da ekolin boya 

kullanacaksınız, boyaları karıĢtırarak renkleri hazırlayınız. Kareli kâğıdın arka 

yüzüne çizilmiĢ olan desenin çizgileri görülecektir. Halı deseninde her kare bir 

düğümü gösterdiğinden, desenin çizgileri, karelerin neresinden geçerse geçsin, 

bir karenin içini bütünüyle boyayınız. 

 Bordürlerde ve orta desen tekrarları varsa, sadece bir desen tekrarı boyanabilir. 

 Tek renkli geniĢ yüzeylerin boyanmasında, kalın keçeli kalem boyalar, çini 

mürekkebi ya da ekolin boya kullanılıyorsa, kalın sulu boya fırçası ya da yassı 

fon fırçası kullanılabilir 
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 Desenin kenarına bir yere, kullanılan renkleri yan yana boyayınız. 

 Renklendirme iĢleminde, aĢağıdaki boyama malzemelerini kullanabiliriz.  

 GuaĢ Boya 

 Keçe uçlu kalemler 

 Kuru kalem boyalar 

 Çini mürekkebi ile 

 

3.3.7. Desenin Kareli Kâğıda Geçirilmesi 
 

3.3.7.1. Kareli Kâğıdın Belirlenmesi 

 

Dokumayı düĢündüğümüz halının, öncelikle boyutlarını belirlemeliyiz. Daha sonra 

halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceği gerçeğini 

unutmadan, boyutlara uygun kareli kâğıdı hazırlarız (ġekil 3.10). 

 

 

ġekil 3.10: Kareli kağıt 

 

3.3.7.2. KurĢun Kalem ÇalıĢması 

 

Hazırladığımız halı desenini, kareli kâğıt üzerinde ki yerini belirleyerek, temsil 

ettikleri kareleri kurĢun kalemle iĢaretleyerek, taslak çalıĢmasını gerçekleĢtiririz (ġekil 3.11) 

 

 

ġekil 3.11: KurĢunkalem ile desen çizimi 
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3.3.7.3. Renk ÇalıĢması 

 

KurĢun kalemle taslak çalıĢması yaparak, kareli kâğıtta yerleri belirlenmiĢ desen, 

hazırlayacağımız halıda uygulayacağımız uygun renklerle boyanır. Renklendirme iĢlemini 

daha önceden belirttiğimiz sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme 

araçlarından, uygun olanı seçilerek yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, 

 

Temsil ettikleri düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare olacak Ģekilde 

doldurularak boyanır. (ġekil 3.12) 

 

 

ġekil 3.12 

 

3.3.7.4. Desenin Tamamlanması 

 

Renklendirme iĢi, kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra, halının fonuna uygun 

renkte tamamı boyanarak desen çalıĢması tamamlanır (ġekil 3.13). 

 

 

ġekil 3.13 
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3.4. Demirci Halılarında Kompozisyon Hazırlama 
 

Halı dokumalarında kompozisyon çalıĢmaları farklı yollar izlenerek yapılmaktadır. 

 

3.4.1. DokunmuĢ Halının Birebir Kompozisyonunu OluĢturma 
 

Daha önce dokunmuĢ olan bir halının boyutları, desen özellikleri, kullanılan renklerde 

herhangi bir değiĢiklik yapmadan, 10 cm yatayındaki ve 10 cm dikeyindeki düğümler 

sayılmalıdır. Bir halının düğüm sıklığı halının tersinden sayılarak bulunabilir. Her düğüm 

sırasından sonra atkı geçirildiği için, dikey düğüm sayısı kolayca sayılabilir. Düğüm ipliği 

iki çözgü ipine dolandığı için bir düğüm, halının tersinden yan yana iki düğüm gibi görünür. 

Bu nedenle, yataydaki düğümler sayılıp yarısı alınmalıdır. 

 

Belirlenen düğüm sıklığına uygun kareli desen kâğıdı sağlanmalı. Yani halının 10 cm 

yatayında kaç düğüm varsa kareli desen kâğıdının 10 cm yatayında da o sayıda kare halının 

10 cm dikeyinde kaç düğüm varsa kareli desen 10 cm dikeyinde de o sayıda kare 

bulunmalıdır. (ġekil 3.14) 

 

 

ġekil 3.14 

 

3.4.2. Demirci Halı Motiflerini Kullanarak Kompozisyon OluĢturma 
 

Demirci halıları incelenerek, her halıdan istenilen motifler belirlenerek, halılardaki 

motiflerin özelliklerini bozmadan, yeni halı kompozisyonu oluĢturma iĢlemidir. (ġekil 3.15) 
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ġekil 3.15:1/2 Halı deseni 

 

3.4.3. Özgün Kompozisyon OluĢturma 
 

Özellikle, Demirci yöresi halı motifleri ve diğer yörelerin halı motiflerinde, belirli bir 

modernizasyon ve Stilizasyon iĢlemi gerçekleĢtirerek, veya tamamen özgün bir tasarım 

hazırlayarak, Demirci yöresinin halı tekniklerini kullanarak, oluĢturulan halı 

kompozisyonlarıdır. 

 

3.4.3.1. Demirci Halı Motifleri ile Kompozisyon Örneği 

 

AĢağıda hazırladığımız örnek Demirci halı kompozisyonu oluĢturma iĢleminde, 

Demirci halı motif örnekleri kullanılarak, özgün bir kompozisyon çalıĢması yapılmıĢtır. 

 

3.4.3.2. Motif ÇalıĢması 

 

Hazırlamayı düĢündüğümüz özgün halı tasarımında, kullanacağımız motifleri 

araĢtırma iĢlemini gerçekleĢtirerek, uygun motifleri seçme iĢlemidir. (ġekil 3.16, ġekil 3.17 



 

 40 

 

  

ġekil3.16 ġekil 3.17 

 

   

ġekil 3.18 ġekil 3.19 ġekil 3.20 

 

3.4.3.3. Eskiz ÇalıĢması 

 

Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve diğer motiflerinin, nereye 

geleceğinin serbest olarak çalıĢılmasıdır (ġekil 3.21). 

 

 

ġekil 3.21 
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3.4.3.4. Renk Tespitinin Yapılması  

 

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

kullanacağımız renkleri belirleyerek, tasarımın yan tarafında belirtilmesidir. (ġekil 3.22) 

 

  

ġekil 3.22 

 

3.4.3.5. Taslak ÇalıĢmasının Kareli Kâğıda Aktarılması 

 

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

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

düğümü ifade ettiğini bilerek iĢlemi gerçekleĢtirmektir. 

 

Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için bir örnek hesaplaması verilmiĢtir. 

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

 

Örnek; 

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

sıra ilmek atılacak 

 

130 cm x 26 = 338 ilmek 1 sırada atılacak. 

 

1
0
 c

m
. 

 

 

10 cm. 

 

1dm
2 

 

3
3
 Ġlm

ek
 

26 Ġlmek 
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Yukarıdaki örnek dikkatlice incelenerek, uygun Ģekilde motifler kareli kâğıda 

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

3.23) 

 

 

 

ġekil 3.23 

 

3.5. Desen Kartı Hazırlama 
 

HazırlanmıĢ ve renklendirilmiĢ desenler, modele göre parçalara bölünerek, 

numaralandırılır. BölünmüĢ parçalar, Kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemenin üzerine 

yapıĢtırılır. Desenlerin daha sonra kullanılacağı göz önüne alınarak, levhalara yapıĢtırılmıĢ 

desenlerin, herhangi bir Ģekilde yıpranmasını engellemek maksadıyla, desenin özelliğini 

bozmayacak Ģekilde, Ģeffaf vernik( cam vernik) ile püskürtme veya fırça uygulamasıyla 

verniklenir. 

 

Bir baĢka koruma yöntemi de yine Ģeffaf bir kaplama malzemesiyle (naylon) yüzeyin 

kaplanmasıdır. 

 

3.6. Demirci Halı Desenlerinin Kareli Kâğıda ÇalıĢma 
 

Örnekleri: 

 

Demirci yöresine ait, halılardan faydalanılarak, Guaj, Keçe uçlu kalem ve kuru 

boyalar ile renklendirmesi yapılmıĢ olan halı desenlerinin, kareli kâğıda aktarılarak, halı 

modeli oluĢturma örnekleridir. ( ġekil 3.24), ( ġekil 3.25), ( ġekil 3.26), ( ġekil 3.27), ( ġekil 

3.28), ( ġekil 3.29), ( ġekil 3.30), ( ġekil 3.31),(ġekil 3.32),  ( ġekil 3.33), ( ġekil 3.34), ( 

ġekil 3.35), ( ġekil 3.36), ( ġekil 3.37), ( ġekil 3.38), ( ġekil 3.39) 
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ġekil 3. 24 
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ġekil 3.25 
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ġekil 3.26 
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ġekil 3.27 
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ġekil 3.28 
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ġekil 3.29 
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ġekil 3.30 
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ġekil 3.31 
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ġekil 3.32 
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ġekil 3.33 
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ġekil 3.34 
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ġekil 3.35 
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ġekil 3.36 
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ġekil 3.37 
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ġekil 3.38 
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ġekil 3.39 
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3.7. Demirci Halı Desenlerinin Bilgisayarda Kareli Kâğıda 

Aktarılması Örnekleri 
 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, halı desenleri bilgisayar ortamında hazırlanarak, 

kareli kâğıda aktarılma ve renklendirme iĢlemleri yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında 

aktarma iĢlemi, yazılım Ģirketlerinden temin edilen hazır paket programların, bilgisayara 

kurulması ile gerçekleĢtirilmektedir. Ancak bu programların pahalı olması sebebiyle evlerde 

dokunan halıların, desen çıkarma iĢleminde bu yönteme baĢvurulmamaktadır (ġekil 3.40), 

(ġekil 3.41). 

 

 

ġekil 3.40 
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ġekil 3.41 
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3.8. Demirci Halılarından DokunmuĢ Örnekler ve Hikâyeleri 
 

Demirci yöresinde dokunan halıların her birinin bir öyküsü vardır. 

 

Not: AĢağıdaki resimler Demirci halılarının toplu olarak Ġnternet ortamında 

sergilendiğhalıcarpet isimli internet sitesinden alınmıĢtır (ġekil 3.42, ġekil 3.43, ġekil 

3.44ġekil 3.45, ġekil 3.46,  ġekil 3.47 , ġekil 3.48 , ġekil 3.49, ġekil 3.50). 

 

 
ġekil 3.42 

Demirci Esen yurt Köyünde dokunmuĢtur. 

 

ġekil 3.43 

Demirci'nin Yar basan köyünde dokunmuĢ olup, dokunan evin üstü ve altı topraktır. 2 

kiĢi tarafından dokunmuĢtur. 
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ġekil 3.44 

Demirci'nin Ulacık köyünde dokunmuĢ olup, köy Türkmen dağının eteklerinde 2 kiĢi 

tarafından ahĢap bir zeminde dokunmuĢtur. 

 

 
ġekil 3.45 

Demirci'nin KıĢlak köyünde dokunmuĢ olup hayvan damı üzerinde ahĢap bir evde 

dokunmuĢtur. 3 dokuyucusu olup dokuyucuların biri erkektir. 
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ġekil 3.46 

Demirci'nin Kuzeyir köyünde dokunan halının ustası olup 1 tanesinin iki ayağıda yok. 

AhĢap bir evde dokunmuĢtur. 

 
ġekil 3.47 

Demirci'nin ÜĢümüĢ köyünde dokunmuĢtur. Dokuyucunun karı-koca her ikisinin 

dokuması, erkeğin iĢi olmadığından eĢine yardımcı olmak için ve katkı sağlamak için 

dokunmuĢtur. 
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ġekil 3.48 

Bekâr bir kızın saf ve temizliğini bu renkleri çok istediği için dokumuĢtur. Demirci 

Kargın ıĢıklar köyünde imal edilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.49 

Desenini kendimin yaptığı, halısını da demircinin Kargın ıĢıklar köyünde tek göz 

odalı,  isli ıĢıksız gören gözleriyle dokumuĢ, bir el emeğidir 
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ġekil 3.50 

Bu halıyı Demirci'nin Kuzeyir köyünde oğlunu kazada kaybetmiĢ bir ailenin 

dokuduğu kan kırmızısını halıya ince ince nakĢetmiĢ bu halıda kendilerini bulduğu el emeği 

göz nurudur. 

 

 

ġekil 3.51 

 

Demirci'de Ģehir içinde geçimini sadece halıcılıktan sağlayan bir anne ve kızlarının el 

emeği göz nuru halıdır. Beyi çalıĢmayan evine de annenim baktığı, geçinmelerinin halıya 

bağlı olduğu bir ailenin dokuduğu el emeği bir halıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Desenin Kareli Kağıda geçirilmesini uygulama faaliyeti olarak AĢağıda yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Kareli Kâğıdın Belirlenmesi 

 Dokumayı düĢündüğümüz halının, 

öncelikle boyutlarını belirleyiniz. 

Daha sonra halıdaki düğüm sayılarını 

hesaplayarak her düğümün bir kareye 

geleceği gerçeğini unutmadan, 

boyutlara uygun kareli kâğıdı 

hazırlayınız.(ġekil 3.52) Milimetrik 

Kağıt 
 

ġekil 3.52: Milimetrik kağıt 

KurĢun Kalem ÇalıĢması 

 Hazırladığımız halı desenini, kareli 

kâğıt üzerinde ki yerini belirleyerek, 

temsil ettikleri kareleri kurĢun 

kalemle iĢaretleyerek, taslak 

çalıĢmasını gerçekleĢtiririz (ġekil 

3.53). Taslak çalıĢması 
 

ġekil 3.53: Taslak çalıĢması 

Renk ÇalıĢması 

 KurĢun kalemle taslak çalıĢması 

yaparak, kareli kâğıtta yerleri 

belirlenmiĢ desen, hazırlayacağımız 

halıda uygulayacağımız uygun 

renklerle boyanır. Renklendirme 

iĢlemini daha önceden belirttiğimiz 

sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj 

boya gibi renklendirme araçlarından, 

uygun olanı seçilerek yapılır. 

Renklendirme üstten alta doğru, 

karelerin içleri, temsil ettikleri 

düğümlerin renklerinden her bir 

düğüm bir kare olacak Ģekilde 

doldurularak boyanır (ġekil 3.54). 

Renklendirme 

 

ġekil 3.54: Renklendirme 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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Desenin Tamamlanması: 

 Renklendirme iĢi, kareleri belirlenen 

renklere boyadıktan sonra, halının 

fonuna uygun renkte tamamı 

boyanarak desen çalıĢması 

tamamlanır ( ġekil 

3.55).RenklendirilmiĢ desen 

 

ġekil 3.55: RenklendirilmiĢ desen 
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AĢağıda hazırlanan örnek Demirci halı kompozisyonu oluĢturulmuĢtur, Demirci halı 

motif örnekleri kullanılarak, özgün bir kompozisyon çalıĢması  hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Motif Seçimi 

 Hazırlamayı düĢündüğümüz 

özgün halı tasarımında, 

kullanacağımız motifleri 

araĢtırma iĢlemini 

gerçekleĢtirerek, uygun motifleri 

seçme iĢlemi gerçekleĢtiriniz. 

ġekil 3.56,  ġekil 3.57, ġekil 

3.58, ġekil 3.59 

    
ġekil 3.56                       ġekil 3.57 

     

ġekil 3.58                      ġekil 3.59 

Eskiz ÇalıĢması Renk Tespiti 

 Ölçülerini belirlediğimiz halının 

bordür, göbek ve diğer 

motiflerinin, nereye geleceğinin 

serbest olarak çalıĢılması. 

Bordür, göbek ve diğer 

motiflerinin, nereye geleceğini 

tespit ettiğimiz halı tasarımında 

kullanacağımız renkleri 

belirleyerek, tasarımın yan 

tarafında belirtilmesi (ġekil 

3.60).  

 

ġekil 3.60 

Taslak ÇalıĢmasının Kareli 

Kâğıda Aktarılması 

 Taslak çalıĢmasını yaptığımız 

halı tasarımının, en önemli 

basamağı, kareli kâğıda aktarma 

iĢidir. Burada üzerinde önemle 

durulması gereken konu her 

karenin bir düğümü ifade ettiğini 

bilerek iĢlemi gerçekleĢtirmektir. 

 Uygun Ģekilde motifler kareli 

kâğıda geçirilerek, halı deseni 

 

 

ġekil 3.61 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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kompozisyonu kareli kâğıda 

aktarılması iĢlemi tamamlanır. 

(ġekil 3.61.).  

Desen Kartı Hazırlama 

 HazırlanmıĢ ve renklendirilmiĢ 

desenler, modele göre parçalara 

bölünerek, numaralandırılır. 

BölünmüĢ parçalar, Kontrplak, 

mukavva, sunta gibi malzemenin 

üzerine yapıĢtırılır. Desenlerin 

daha sonra kullanılacağı göz 

önüne alınarak, levhalara 

yapıĢtırılmıĢ desenlerin, herhangi 

bir Ģekilde yıpranmasını 

engellemek maksadıyla, desenin 

özelliğini bozmayacak Ģekilde, 

Ģeffaf vernik( cam vernik) ile 

püskürtme veya fırça 

uygulamasıyla verniklenir. 

 Bir baĢka koruma yöntemi de 

yine Ģeffaf bir kaplama 

malzemesi naylonla yüzeyin 

kaplanmasıdır. ( ġekil 3.62). 

 

ġekil 3.62 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki sorularda boĢluklar verilmiĢtir. Verilen ifadeye göre boĢluğa gelecek 

doğru cümleyi yerleĢtiriniz.  

 

1. Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluĢan bezemeye 

………………  denir. 

 

2. Tarihi süsleme sanatlarında kullanılmıĢ olan motiflere ……………….. biçim denir. 

 

3. Nokta, çizgi, biçim …………… öğelerindendir. 

 

4. Halı deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili ……………… 

yapılması gerekir. 

 

5. Desen tasarımında desenler üzerinde  ……………… ve ……………… yapılabilir. 

 

6. Desenin özelliğini bozmadan …………………… oluĢtururuz. 

 

7. Hazırladığımız desenin tekrar kullanılabilmesi için ………………………. geçirilmesi 

iĢlemini yaparız. 

 

8. Kırmızı, yeĢil, beyaz ve mavi ………………… halıların da ağırlıklı olarak kullanılan 

renklerdir. 

 

9. Guaj boya, keçe uçlu kalem gibi boyama gereçleriyle …………………. Renklendirme 

iĢlemini gerçekleĢtiririz. 

 

10. Modele göre parçalara bölünmüĢ desenler kontrplak, mukavva , sunta gibi 

malzemelere yapıĢtırılarak ……………… kartı hazırlanır. 

 

11. Verniklenerek desenlerin …………………. önlenir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Demirci halı deseni hazırlama ve kareli kâğıda aktarma iĢlemleri ile ilgili yapmıĢ 

olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalıĢmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre 

kendiniz veya arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen hakkında genel bilgi edindiniz mi?   

2. Desenin öğelerinin neler olduğunu öğrendiniz mi?   

3. Desenin öğelerinden biçimi ve geleneksel biçimi incelediniz 

mi? 
  

4. Desen çiziminde kullanılan araç ve gereçler konusunda bilgi 

edindiniz mi? 
  

5. Atölyede, desen çizimini gerçekleĢtirdiniz mi?   

6. Demirci halı desenlerini incelediniz mi?   

7. Atölyede, Demirci halı deseni tasarımı yaptınız mı?   

8. Atölyede, kareli kâğıda desen geçirme iĢlemini 

gerçekleĢtirdiniz mi? 
  

9. Atölyede, Desen renklendirme çalıĢması yaptınız mı?    

10. Atölyede, desen kartı hazırlama iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

1. Demirci halıları desenlerine göre…………………, ……………….., 

……………… ve ……………. halıları olarak sınıflandırılır. 
 

2. Ana renkler ……………., ….……….. ve ……………..renklerdir. 
 

3. Ara renkler …………….,…………… ve …………… renklerdir. 
 

4. Tüm halı ya da kilimlerde görülen, süsleme unsurlarından bir tanesine 

………… denir. 
 

5. Demirci halılarında …………………….., …………………ve 

…………………..ile oluĢmuĢ motifler kullanılmıĢtır. 
 

6. Sanat ürünü oluĢturan öğelerin belirli düzen bağıntı içinde bir araya getirilmesi 

sonucu ortaya çıkan bağıntıya …………………. Denir 
 

7. Türlü motiflerin bir araya gelerek, dengeli bir bütün oluĢturmaları ile 

…………. doğar. 
 

8. Kareli kağıtlar üzerindeki her küçük kare, halıda bir …………. Ġfade eder. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi desenin öğelerinden değildir. 

A) Egemenlik 

B) Çizgi 

C) Biçim 

D) Nokta 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi desen çiziminde kullanılan araç gereçlerden değildir. 

A) KurĢun kalem 

B) Silgi 

C) Tükenmez kalem 

D) Kağıt 
 

11. AĢağıdakilerden hangisi Demirci halı deseni hazırlamadan önce 

yararlanacağımız kaynaklardan değildir. 

A) Daha önce dokunmuĢ halılar ve resimleri 

B) Daha önce çalıĢılmıĢ halı desenleri 

C) Yöreye ait, kitap dergi basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri 

D) Hiçbiri 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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12. AĢağıdakilerden hangisi Demirci halılarında ağırlıklı olarak görülen renklerden 

değildir. 

A) Mor 

B) YeĢil 

C) Beyaz 

D) Kırmızı 
 

13. (   ) GeçmiĢe iliĢkin değerli olarak kabul edilen ürünleri, yaĢanılan çağa, teknik 

olanaklarına, gereksinimlerine, beğeni ve anlayıĢına göre karakterini bozmadan 

düzenlenmesine modernizasyon denir.(D) (Y) 
 

14. (   ) Stilizasyon genel anlamıyla canlı ya da cansız varlıkların biçimlerine 

karakterlerine bağlı olarak uygulama tekniği ve amacına uygun biçimde 

sadeleĢtirmektir.(D) (Y) 
 

15. (   ) Hazırlamayı düĢündüğümüz halı tasarımında kullanacağımız motifleri, 

araĢtırma iĢlemini gerçekleĢtirerek, uygun motifleri seçme iĢlemine model 

çalıĢması denir.(D) (Y) 
 

16. (   ) Kareli kağıdı; halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak bir düğümün bir 

kareye geleceğini düĢünerek boyutlara uygun hazırlarız.(D) (Y) 
 

17. (   ) Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve diğer motiflerinin 

nereye geleceğinin serbest olarak çalıĢılmasına desen çalıĢması denir.(D) (Y) 
 

18. (   ) Demirci yöresine ait bir halı kompozisyonu, tüm yörelerdeki halı motifleri 

kullanılarak oluĢturulur.(D) (Y) 
 

19. (   ) Desen kartı kontrplak, mukavva vb. gibi malzemelerin üzerine desen 

kâğıdının yapıĢtırılmasıyla oluĢturulur.(D) (Y) 
 

20. (   ) Desen kartları daha güzel görünsün diye verniklenir.(D) (Y) 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

Cevaplarınızı aĢağıdaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetinde yer alan konulara geri dönerek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Tüm 

cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 D 

3 D 

4 A 

5 C 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 Desen 

2 Geleneksel Bicim 

3 Desen 

4 Ön araĢtırma 

5 
Stilizasyon - 

Modernizasyon 

6 Kompozisyon 

7 Kareli Kâğıda 

8 Demirci 

9 Desen 

10 Desen 

11 Yıpranmaması 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 

Empirme - Serpme bitkisel 

bezmeli - Bordürlü 

madalyonlu – Seccade tipi 

2 Kırmızı – Sarı – Mavi 

3 Turuncu – mor – YeĢil 

4 Motif 

5 
Yöresel motifler – Osmanlı 

dönemi – bölgesel etkiler 

6 Kompozisyon 

7 Birlik 

8 Düğüm 

9 a) Egemenlik 

10 c) Tükenmez kalem 

11 d) Hiçbiri 
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12 a) Mor 

13 Doğru (D) 

14 Doğru (D) 

15 YanlıĢ ( Y ) 

16 Doğru (D) 

17 YanlıĢ ( Y ) 

18 YanlıĢ ( Y ) 

19 Doğru (D) 

20 YanlıĢ ( Y ) 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz 
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KAYNAKÇA 
 

 Demirci Ticaret ve Sanayi Odası. 

 www.halicarpet.com. 

 www.tarim.gov.tr. 

 Demirci Belediyesi Ġnternet sitesi 

 Demirci Kaymakamlığı Ġnternet Sitesi. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Desen Kitabı 

 THK Basım Evi, El Dokumacılığı, Ankara,1989. 

 AYTAÇ, Çetin, El Dokumacılığı, Ġstanbul, 1997. 

 MEGEP. Çizgi, Nokta Modülleri 

 www.halionline.net 

 www.kultur.gov.tr 

 GörüĢme Aynur ÖZDEMĠR 

KAYNAKÇA 
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