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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU

215ESB434

ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL / MESLEK

Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Kafkas Halı Desenlerini Çizme

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğine uygun Kafkas halı desenlerinin çizimini
yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Halının Kalitesini Hesaplama modülünü almış olmak

YETERLİK

Tekniğine uygun Kafkas halı desenlerinin çizimini yapabilme
ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek
Genel Amaç
Uygun ortam ve araç gereç hazırlığında tekniğine uygun
Kafkas halı desenlerinin çizimini yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Tekniğine uygun olarak Kafkas halılarının kalitesini
belirleyebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak Kafkas halılarında kullanılan
renkleri belirleyebileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak Kafkas halılarının özelliklerine
göre desen çizebileceksiniz.
Ortam: Fiziki koşulları uygun atölye ortamı, internet ortamı
EĞİTİM- ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Modeller (halı), dergi, katalog yayınları, resim
kâğıdı, kurşun kalem, boya kalemleri, ışıklı masa, tepegöz,
Kafkas halı fotoğrafları, kitap, kareli kâğıt
Her faaliyet sonunda o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları
ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇMEVE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru –
cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile El Sanatları Teknolojisi alanında tekniğine uygun Kafkas halı
desenlerinin çizimi için gerek duyduğunuz bilgi ve becerileri geliştirmiş olacaksınız.
Halıcılık Hazar Denizi’nin batısında Karadeniz kıyısına kadar uzanan Güney’de
İran’ın bir kısmını da içine alan Kafkasya bölgesinde yaşayan yaklaşık 350 aşiretin ortak
kültürüdür.
Kafkasya’da başlıca halı dokuma bölgeleri Sumak, Taliş, Şirvan, Dağıstan, Lesghian,
Çiçi (Çeçen), Kazak ve Gence bölgeleridir.
Kafkasya’da çok yaygın olana halıcılık ilk önce İran’ın etkisinde kalmışsa da daha
sonra yerel ögelerin yorumlamasıyla özgün bir Kafkas usulü oluşmuştur. Bu halılarda
kullanılan motiflerin başında dört ayaklı hayvan figürleri, geometrik şekiller ve ejder
figürleri gelir.
Bu modül sonunda, elde edeceğiniz bilgilerle tekniğine uygun olarak Kafkas
halılarının kalitesini belirleyebilecek, renkleri tespit edebilecek, Kafkas halılarının desen
özelliklerine göre desen çizebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Tekniğine
uygun
belirleyebileceksiniz.

olarak

incelediğiniz

Kafkas

halılarının

kalitesini

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Yazılı kaynaklardan, kütüphanelerden, internet üzerinden araştırma yaparak
Kafkas halılarını inceleyiniz, kalitesini belirleyiniz.
Dergi, katalog ve kitapları inceleyerek, geçmişten günümüze gelen Kafkas
halılarının desen özelliklerini inceleyiniz.
Araştırmalarınızı rapor hâline dönüştürüp, sınıfta sununuz. Araştırmalarınızı
arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

1. KAFKAS HALISI
1.1. Kafkas Halısının Tanımı ve Özellikleri
Hazar denizinin batısında, Karadeniz kıyısına kadar uzanan, güneyde İran’ın bir
kısmını da içine alan Kafkasya bölgesinde yaşayan yaklaşık 350 aşiretin ortak kültürü
halıcılıktır.
Etnografik açıdan çok zengin olan ve büyük bir coğrafyaya sahip olan Kafkasya üç
büyük bölgeye ayrılır:




Dağıstan bölgesi
Şirvan bölgesi
Trans – Kafkas bölgesi

Kafkasya’da başlıca dokuma bölgeleri şunlardır:

Sumak

Taliş

Şirvan

Dağıstan

Lesghian

Çiçi (Çeçen)

Kazak

Gence
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17 ve 18. yüzyıllarda İran’ın kuzey toprakları ve Türkiye’nin doğusundaki Kafkaslar
adı verilen küçük bir alanda bazı küçük halılar yapılırdı. Doğu Anadolu’dan Hazar denizine
kadar neredeyse her kasaba kendilerine has niteliklerde halı dokumaya başlamıştır.
Kafkasya’da çok yaygın olan halıcılık ilk önce İran etkisinde kalmışsa da daha sonra
yerel ögelerin yorumlanmasıyla özgün bir Kafkas usulü oluşmuştur.
Bu halılarda kullanılan motiflerin başında dört ayaklı hayvan figürleri, geometrik
şekiller ve ejder figürleri gelir (Fotoğraf 1.1, 1.2).

Fotoğraf 1.1: Kafkas halısı
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Fotoğraf 1.2: Kafkas halısı

Kafkasya halı dokuma bölgelerinden halıcılıkta en çok önem kazanan bölgeleri
inceleyelim.

1.1.1. Dağıstan Halıları
Dağıstan, dağlar diyarı anlamına gelmektedir. Kafkasların kuzeydoğusundaki dağlık
bir bölgenin adıdır. Derbend şehri yer almaktadır. Bu bölgelerdeki 19. yüzyıl halıları
küçüktür. Genellikle halının tüm yüzeyinde kafes deseni veya Lesgi yıldızı olarak
adlandırılan 8 köşeli yıldız madalyonu kullanılmıştır. Bölgenin halılarında, yün çözgü
üzerine simetrik düğümler atılmıştır. Atkılar yün ve pamuktur.
Dağıstan en eski zamanlardan beri özgün, canlı renkleri olan kilimleri ile ünlüdür.
Kilimlerden ilk kez 2000’li ve 1000’li yıllarda yaşayan tarihçiler söz etmiştir.
Dağıstan’ın yüksek kalitesi, güzel, sağlam halıları ve kilimleri Doğu ve Batı’nın en
büyük ticare
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Bu el sanatı dağlıların yaşam koşullarının bir sonucudur. Koyun yetiştiriciliğinden yün
elde edilmiş, çeşitli kayalardaki madenler ve zengin bitki örtüsü tükenmez bir doğal boya
deposu olmuş, sanatsal gelenekler eşsiz bir renk yelpazesi ve ilginç desenler yaratmıştır.
Halı dokumacılığında en tanınan yerler güney Dağıstan; Lezgi, Tabasaran, Rutul,
Derbend, Azeriler, Dağıstan’ın yamaçlık kısımları; Buynaksklı Kumuk ve Avarlar,
Dağıstan’ın dağlık yörelerinde; Tloyrata bölgesidir.
Halı ve kilim çeşitleri olarak en yaygın bilinenler, Derbend, Ahti, Mikrah, Tabasaran,
Rugul, Hiv, Rutul, Kasumkent, Kazanişe, Jengulay, Tiyarata bölgelerine ait olanlarıdır.
6.12 mm kadar hav yüksekliği vardır. Desimetre karede 1764 adete kadar düğüm
sıklığına sahiptir (Fotoğraf 1.3 – 1.4).

Fotoğraf 1.3: Dağıstan halısı
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Fotoğraf 1.4: Dağıstan halısı

1.1.2. Kazak Halıları
Kafkasya’nın güneyinde, Tilflis ve Erivan’ı içine alan Aras nehrinin kuzeyinde, kura
nehrinin güneyinde sınırları olmayan bir bölgedir.
Genelde Türk dünyası, özelde ise Kazakistan’da halı sanatının özel bir yeri vardır.
Kazakistan’ın özellikle Özbekistan tarafından yer alan bölgelerinde eskiye dayalı
zengin bir kirkitli dokuma sanatları kültürü bulunmaktadır. Başta Türkistan olmak üzere
Çimkent ve Kızılarda yöreleri bu hususta merkez konumundadır. Geçmişte, genelde Kamf
tezgâhlarının kullanıldığı, bu tezgâhlarda halı, kilim, sumak, cicim ve baskur turu kirkitli
dokumalar üretildiğini bilinmekteyiz. Üretilen ürünlerini genellikle geleneksel olarak yaygı
ve dekorasyon malzemesi şeklinde kullanıldığına dair halen geniş bir kültürel yaşam
mevcuttur.
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Türkistan ve Kızılarda bölgesinin 1853 yılında 23 gün süren çok çetin savaşlardan
sonra Rusların eline geçmesiyle birlikte el sanatları ürünlerinin (halı, kilim, cicim, sumak
dokumalar) geleneksel üretim yöntemlerine devlet tarafından yön verilmeye başlanmıştı. Bu
kapsamda halıcılığın atölyelerde üretilmesiyle birlikte, geleneksel olarak kullanılan dokuma
tekniklerine de müdahale edilmiştir. Eski orijinal dokuma tekniği bozularak kaliteyi olumsuz
yönde etkileyen yeni bir dokuma tekniği uygulaması başlatılmıştır. Bu yeni uygulama devlet
tarafından verilen kurslar vasıtasıyla yaygınlaştırılmıştır. Bunun sonucunda ise bir orta Asya
Türk kültürü olan halıcılık sanatı aslından uzaklaştırılmıştır. Bu halılarda;
Kamf ve ıstar tezgâhlar yerine sadece germe tip tezgâhlar kullanılmaya başlanmıştır.
Kapalı düğüm yerine açık düğüm uygulanmıştır. İki atkı yerine tek atkı atılmaya; atkı, çözgü
ve ilmesi yün olacak halılar yerine atkısı, çözgüsü hatta ilmesinde pamuk ya da gelişi güzel
sentetik ipler kullanılmıştır. Kök boyalar yerine kimyasal boyalar kullanılmaya başlanmıştır.
Kazak motif ve desenleri de yavaş yavaş kasıtlı olarak değiştirilmeye başlanmıştır. Buna
rağmen yarı göçebe hayatı yaşayan Kazaklar asırlarca motif ve desenlerini
saklayabilmişlerdir. Fakat sonradan yapılan resmi müdahaleler, desenler konusunda fazla bir
yazlaşma oluşturmamıştır (Fotoğraf 1.5 – 1.6).

Fotoğraf 1.5: Kazak halısı
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Fotoğraf 1.6: Kazak halısı
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1.2. Kafkas Halılarının Genel Özellikleri
Kafkas halılarının genel özelliklerini (motif, renk, düğüm çeşidi, hammadde vb.)
Akşehir Taş Medrese Müzesinde bulunan bir halıyı inceleyerek pekiştirelim (Fotoğraf 1.7).

Fotoğraf 1.7: Akşehir Taş Medresesi Müzesinde bulunan güney Kafkas halısı
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Özellikler:











Halının imal Tarihi
: 19. yüzyıl son çeyreği
Yöresi
: Güney Kafkas / Terekeme / Şirvan
Ebatları
: 94x200 cm
Kalitesi
: 23x29
Seçilen Konu
: Bitkisel, figürlü, geometrik bezeme
Kullanılan Dokuma İplik : Yün
Boya özelliği
: Doğal ve kimyasal boya karışık
Düğüm Tekniği
: Türk düğümü
Durumu
: Bütün hâlde
Kompozisyon
: 1923’te Kafkas göçüyle Anadolu’ya gelen
Terekemelerin dokumalarını andırmaktadır. Suyolu şeklindeki etik kısmı ile
geometrik hâlde küçük çiçeklerle çevrili iç ve dış bordürler lacivert zeminli,
geometrik motifli büyük bordürden ibaret olan halının orta kompozisyon alanı
kırmızıdır.
Birbirini
takip
eden
geometrik
hâlde
yedi
topla
kompozisyonlaştırılan halının toplar arasındaki boşlukları hayvan figürleri ile
dolgunlaştırılmıştır.

Kültürel ve sanatsal açıdan Kafkasya bölgesinin Anadolu’daki uzantısı olan Kars
yöresi çeşitli kültürlerin kavşak noktası konumundadır.
Kars, geçmişte Ermeni Bağratlı Karallığı’na Cenub-i Garbi Kafkas hükümetine
(güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti) başkentlik yapmış bir şehirdir.
Kafkasya bölgelerinden Anadolu’ya göç eden halk halıcılık sanatını da bütün
orijinalliğiyle Anadolu’ya taşımış ve icra etmeye devam etmişlerdir.
Kars Kafkas halılarında kullanılan motifler genellikle kazak motifleridir. En fazla
kullanılan desenler geometrik, bitkisel ve hayvansal figürlerdir. Hayvan figürlü desenlerin
kaynağını, ejderha oluşturmaktadır. Kars Kafkas halılarına özgü olan ejderha motifine, Doğu
Anadolu’nun hiçbir yöresinde rastlanmamıştır.
Kars Kafkas halılarında hammadde yün olup, pamuk hiç kullanılmamaktadır. Çözgü,
atkı ve ilmeleri bütünüyle yünden oluşturulmaktadır. Ancak son zamanlarda dokunan
halılarda maliyeti düşürmek amacıyla kalitesiz fabrika iplikleri de kullanılmaktadır.
Renk temini önceleri kök boya ile elde edilirken, günümüzde kök boyacılığı azalmış
bunun yerini sentetik boyalar almıştır. Halılarda en fazla kullanılan renkler; lacivert, siyah
bordo, kahverengi, beyaz, yeşil, kül rengi ve kırmızıdır.
Kars Kafkas halılarında kullanılan düğüm türü Gördes düğümü (Türk düğümü) dür.
Yörede bu düğüme Kafkas düğümü de denilmektedir.
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Kafkas halılarında; 10x10 cm2’deki düğüm sayısı:




Derecedeki ipliklerde 4000x500
Derecedeki ipliklerde 3000x350
Derecedeki ipliklerde 200x250 adet düğüm kullanılmaktadır.

Kars Kafkas halılarının bir önemli özelliği de bordür kullanımının çok fazla olmasıdır.
Kafkas motifleri bordürlerde çok sıklıkla kullanılmıştır. Yörede bordüre yele veya yelende
denilmektedir.


Kars Kafkas halılarında kaliteyi belirleyen unsurlar şunlardır:







Kullanılan ipliğin doğal yünden olup ince olması
Halılarda kullanılan düğüm sayısının fazlalığı
İpliklerin kök boya ile boyanması
Kullanılan renklerin uyumu
Kullanılan motiflerin orijinalliği
Halıların inceliği ve kenarların düğünlüğü

Kars Kafkas halılarının en fazla dokunduğu yerler başta şehir merkezi olmakla beraber
merkez köylerinden Kümbetli, Dikme, Çağlayan, Hasçiftlik, Bozkale ve Karakale köyleri;
ilçelerden Arpaçay, Çıldır, Susuz, Akaya ve Göle ilçeleridir (Fotoğraf 1.8).

Fotoğraf 1.8
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Ülkemizde muhtelif yörelerde dokunan halıların kendilerine özgü kalite, desen,
malzeme, düğüm tekniği, hav yüksekliği gibi özellikleri vardır. Türk Standartları Enstitüsü
yöresel özellikleri dikkate alarak her yöre halısı için belirli standartlar getirmiştir.


Kars Kafkas halılarının teknik özellikleri (ince sınıf):





















İlmek ipliği lif cinsi: Yün
Endeki standart düğüm sayısı Ad/dm: 40
Boydaki standart düğüm sayısı Ad/dm: 40
dm2’deki standart düğüm sayısı adet: 1600
dm2’deki en az toplam düğüm sayısı adet: 1550
Düğüm tarzı: Çift bağlama
İlmek ipliği T.S 626’ya uygun yün: 2,5/1 Nu.
Çözgü ipliği numarası: 4/3 Nu.
Çözgü ipliği büküm sayısı: 260
Çözgü ipliği lif cinsi: Yün
Atkı ipliği iplik numarası: 4/2 Nu.
Çözgü ipliği büküm sayısı: 260
Çözgü ipliği lif cinsi: Yün
Atkı ipliği iplik numarası: 4/2 Nu.
Alt atkı ipliği iplik cinsi: Yün
Alt atkı ipliği büküm sayısı: 250
Üst atkı ipliği numarası: 4/2 Nu.
Üst atkı ipliği iplik cinsi: Yün
Üst atkı iplik hüküm saısı: 250
Hav yüksekliği: 57mm

1.3. Kafkas Halısının Ülkemizdeki Yeri ve Önemi
17. yüzyıldan günümüze kadar çok geniş bir yelpaze ile dokunan Kafkas halıları
(Dağıstan, Kazak, Şirvan) desen ve dokuma özellikleri yönünden ülkemizde ayrı bir yere
sahiptir.
Kafkasya bölgesinin Anadolu’daki uzantısı olan Kars yöresindeki dokumalar da
Kafkas halılarının önemli bir kavşak noktasıdır.
Ülkemizde çeşitli müzelerde sergilenen Kafkas halıları (Türk İslam Eserleri Müzesi,
Elazığ Müzesi, Akşehir Taş Medrese Müzesi, Vakıflar Halı Müzesi) motif, desen ve renk
özellikleriyle ayrı bir sanat eseridir.
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1.4. Kafkas Halılarının Dünyadaki Yeri ve Önemi
Dünya, Kafkas halı sanatını dört ayaklı hayvan figürleri, geometrik şekiller ve ejder
figürlerinin sık kullanımıyla tanımıştır.
Tarihi ve kültürel değerler açısından oldukça zengin bir mirasa sahip olan Kafkas
halıları Anadolu’ya göç eden Kafkaslar tarafından Kars İlimize taşınmıştır. Kars ilinde
Kafkas halıları dokunmaktadır. Dünyaca ünlü bu halılar günümüze kadar taşınmışlardır.
Yörede dokunan halılarda Kafkas Osmanlı Türk sentezinin izleri görülmektedir.
Selçuklu halı sanatının hayvan ve bitki motifleri, Osmanlı’nın geometrik ve dinsel motifleri
en çok kullanılan motiflerdir.
Günümüzde Kars merkezde Kafkas halıları az da olsa dokunmaya devam etmektedir.
Dünya Dağıstan, Kazak ve Kars Kafkas halılarını izlemekte ve değerlendirmektedir.

1.5. Kafkas Halılarının Ülke Ekonomisine Katkısı
El dokuma halıcılığın, gerek üretiminin gerekse pazarlamasının çok büyük
problemlerinin olduğu günümüzde Kafkasya Anadolu’daki uzantısı olan Kars yöresi, çeşitli
kültürlerin kavşak noktası konumundadır. Bu belgelerde Anadolu’ya göç eden Kafkas halkı
halıcılık sanatını Anadolu’ya taşımışlardır.
Yöresel Kafkas halılarını dünyaya tanıtan, kültürel değerlerini yaşatan ve geliştiren
ayrıca işsiz gençlere iş imkânı sağlayan Kars Valiliği ‘‘Ardahan Kalkındırma ve Geliştirme
Vakfı’’na bağlı olarak ‘‘Halıcılık Limitet’’ şirketini kurmuştur. Şirket atölyelerinde 32
tezgâhta ortalama 40 kişi çalışmakta, üretilen halılar pazarlanmaktadır. Genellikle ev halısı
üretilen bu atölyelerde isteğe göre araba halıları, çantalar, minderler ve duvar yaştıkları
dokumaktadır.
Sadece yün iplik kullanılarak dokunan Kars Kafkas, Dağıstan ve Kazak halıları, ününü
koruyarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç ve Gereçler




Yüzyıla ait Kafkas halı seccadesi fotoğrafı
Tepegöz
Büyüteç

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 19. yüzyıla ait
Kafkas halısını inceleyiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

Motif Çizmek
 19. yüzyıla ait Kafkas halısının  Desen özelliklerini görebilecek şekilde
fotoğrafını tepegözle büyütünüz.
tepegözü ayarlayınız.
 Su yolu şeklindeki
inceleyiniz.

etlik

kısmını  Motif ve renk özelliklerini dikkatle
inceleyiniz.

 İç ve dış bordürleri inceleyiniz.

 Bordürlerin içindeki geometrik desenli
çiçekleri gözlemleyiniz.

 Lacivert zeminli geometrik motifli büyük  Geometrik motiflerin dizilişine dikkat
bordürü inceleyiniz.
ediniz.
 Halının
inceleyiniz.

orta

kompozisyonunu

 Birbirini takip eden geometrik hâlde yedi
topu ve toplar arasındaki hayvan
figürlerini gözlemleyiniz.

 Gözlemlerinizi sunu hâlinde hazırlayıp  Hazırladığınız sunuyu sınıf ortamında
dosyalayınız.
paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış
cevaplandırarak değerlendiriniz.

olduğunuz

bilgileri

aşağıda

verilen

soruları

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.

( ) Lezgistan Kafkasya’da bulunan halı dokuma bölgelerindendir.

2.

( ) Kafkas halılarında hayvan figürleri hiç kullanılmaz.

3.

( ) Lezgistandaki 19. yüzyıl halıları küçüktür.

4.

( ) Kafkas halıları ilk önce İran etkisinde kalmıştır.

5.

( ) Dağıstan halılarında Leşgi yıldızı olarak adlandırılan 8 köşeli yıldız madalyonu
kullanılmıştır.

6.

( ) Kars Kafkas halılarında kullanılan motifler genellikle Selçuklu motifleridir.

7.

( ) Kars Kafkas halılarında kullanılan hammadde pamuktur.

8.

( ) Kars Kafkas halılarının bir önemli özelliği de bordür kullanımının çok fazla
olmasıdır.

9.

( ) Kars Kafkas halılarında çözgü ipliği büküm sayısı 290’dır.

10.

( ) Kars Kafkas halılarında atkı ipliği büküm sayısı 250’dir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak Kafkas halılarının renklerini belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




İnternet üzerinden araştırma yaparak Kafkas halılarında kullanılan renkleri
inceleyiniz.
Dergi, katalog ve kitapları inceleyerek geçmişten günümüze kadar gelen Kafkas
halılarında kullanılan renk özelliklerini araştırınız.
Araştırmalarınızı rapor hâline dönüştürüp sınıfa sununuz.

2. KAFKAS HALISININ RENK
ÖZELLİKLERİ
2.1. Kafkas Halısında Kullanılan Renkler
Kafkas ve Anadolu halılarında, bölgelerin özelliği renklerde kendini gösterir. Halı
ipliğinin doğal boya ile boyanmış olması eski halıların en belirgin özelliğidir.
Doğal olan bu boyalar halk arasında “kök boya” olarak isimlendirilir. Kök boyalarla
boyanmış halıların renkleri geç solmakta, zamanla solsa bile bu solma sentetik boyalardaki
gibi olmamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle doğal boyalarla boyanan eski halılar, bugün
aranan, özellikle yabancıların ilgisini kazanan ürünler tarihi değerini hala muhafaza
etmektedir.
19. yüzyıl ortalarına kadar yaygın olarak uygulanan bu usul, boya maddelerinin
bulunması ile önemini kısmen kaybetmiştir. Doğal boyacılık, tabiattaki bazı böceklerle, çoğu
bitkilerin köklerinden, dalından, yapraklarından, çiçek ve meyvelerinden faydalanarak
yapılır.
Kafkas (Dağıstan, Şivan, Kaza ve Kars Kafkas) halılarında tabii boya (kök boya)
kullanmaya devam edilmektedir.
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2.1.2. Yün Boyamacılığında Kullanılan Bitkiler ve Özellikleri


Adaçayı (Salvia triluba): Labiatae familyasının salvia cinsine ait olan adaçayı,
çalı durumunda bir bitkidir. Çiçekleri salkım ya da başak şeklinde olup
yaprakları hafif tüylüdür. Gövde ve yaprakları boya için elverişlidir. Dağlık
kesimlerde bulunur. Luteolin içeren bitkiden mordan olarak şap kullanıldığında
sarı, potasyon di kromat kullanıldığında açık kahverengi elde edilmektedir.



Asma (vitis vinifera 1.): Rahamnales takımından viticea familyasının vitis
cinsine mensup olan asmanın yaprakları boya amaçlı kullanılır. Queraetin,
Karatin türü boya maddeler ihtiva eder. Şap mordanı ile uçuk yeşil, potasyum di
kromatla kirli sarı renk vermektedir.



Aspir (Carthamus tinatorlus 1.): Carthamus cinsine ait iki yıllık tüysüz bir
bitkidir. Carthamin türü boyarmadde içerir. Aspirin yaprakları boya amaçlı
kullanılır. Yaprakları sivri ve kenarlı dişlidir. Şap modranlı yün ile sarı tonları,
potansuymdi kromatla hardal sarısı, göztaşıyla koyu yeşil, saçıkıbrıs ile zeytin
yeşili renk olmaktadır.



Ayva (Cydonia vulgrais pers): Rosaceae familyasınınn cydonia cinsine ait bir
bitki olan ayvanın yaprakları boya amaçlı kullanılır. Ayva ağacının
yapraklarında ksantofil (lutein) türü boyarmadde vardır. Sarımsı kahve tonları
elde edilebilir.



Cehri (Rhammus Petiolaris Beis, Rhammus tinctoria W. et. k): Rhamnaceae
familyasının, Rhamnus cinsine mensup bir bitkidir. Çalı ya da küçük ağaç
durumundadır. Yaprkları yumurta görünüşünde kenarları ince dişli olup, dal
üzerinde karşılıklı dizilidir. Rhamnetin, Rhmnazin, Quercetin ve Emadin türü
boyarmaddeleri glikozit hâlinde ihtiva eder. Şap ile sarı renk, potasyum id
kromat ile hardal sarısı, saçıkıbrıs ile zeytin yeşili renkler elde edilir.
Boyamadan sonra güneş ışığında pozitif solma (koyulaşma) görülür.



Ceviz (Juglans regia L.): Juglandaceae familyasınınn Junglas cinsine ait bir
ağaçtır. Boyamada tüm uzuvlarını kullanmak mümkündür. Meyvesi gıda olarak,
ağacı mobilya sanayisinde, meyvesinin kabukları ise boya amaçlı
kullanılmaktadır. Juglaz türü boyarmadde ihtiva eden ceviz ağacının meyveleri
eylül – kasım aylarından toplanır. Ceviz kabuğu ile farklı mordanlarla yün elyaf
boyandığında kahverengi tonları elde edilir.



Çivit otu (istatis tinatoria 1.): Brassicaceae familyasının Isatis cinsine mensup
bir bitkidir. Sarı renkte çiçekleri olan çivitin yaprakları öde üzerinde sık
dizilirler. Boya için İndican denilen maddeyi ihtiva eden yakalar kullanılır.
İndigo türü boyarmadde içeren çivit otundan mavi renk elde etmek için rutin
oya formüllerini uygulamak yetersizdir. Oldukça dikkat isteyen özel bir
fermantasyon işleminin sonucunda renk elde etmek mümkündür.



Hayıt (Vitex ağnus. cantus 1.): Verbennaeceae familyasından vitex cinsine
mensup olan mor çiçekli olarak yetişen bir çalıdır. Yapraklarında yağ, tanen ve
şekerli maddeler bulunan hayıttan mordanlama metodu kullanılarak şap ve
göztaşı ile yeşil renk elde edilebilir.
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Sentetik İndigo: Mavi renk boyarmaddelerinin hesindeki boyarmadde
indigodur. Çivit ve Hindistan’da yetişen indigofera tinctoia bitkisinin dışında
1900’lü yıllarda Avrupa’da üretilen sentetik indigoda yine aynı boyarmaddeyi
ihtiva eder. Sentetik indigo ile bitkilerde elde edilen indigo kimyasal açıdan
özdeş olduğu için günümüzde yün boyamacılığında sentetik indigo sıklıkla
kullanılmakta ve bütün literatürler doğal kabul etmektedir. Sentetik indigo ile
mavi elde etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Boncuk, tutkal,
sudkostikk, Hydrosülfit yardımıyla mavi renk elde edilir.



Katırtırnağı (Genist tinctoria 1.) (Startium sp.): Rosales takımının
papilionacea familyasının gerniste ve spartium cinslerine ait bitkilerdir. Çalı
hâlinde odunsu durumdadır. Genistein türük boya ihtiva eder. Katırtırnağı
olarak tanınan Genista tinctorianın gövde ve çiçekleri boya için elverişlidir. Şap
mordanıyla sarı ve yeşilimsi sarı tonları elde edilir.



Kekik (thymus sp.): Labiate familyasının Thymus cinsine mesuptur. Yaprak ve
dalları boya amaçlı kullanılabilir. İçerdiği timolin boyarmadde özelliği
sayesinde şap mordanlı yün liflerini sarı, saçıkıbrısla mordanlanmış yünleri
yeşilimsi gri renklere boyamaktadır.



Kına (Lawsonia İnermis 1.): Lythraceae familyasının Lavsania cinsine ait olan
bitki çalı durumunda olup, çiçekleri kokuludur. Lawson boyarmaddesini ihtiva
eder. Mordansız direk boyama yapıldığında yün liflerini kırmızı ve turuncuya
boyamaktadır. Şap ve potasyum di kromat mordanıyla kullanıldığında ise kızıl
kahverengi tonları elde edilmektedir. Kırmızı soğan (Alliun cepa 1.) Liliaceae
familyasının All’um cinsine olan bitki çalı durumunda olup çiçekleri kokuludur.



Kırmızı soğan (Alli um cepa 1.): Liliaceae familyasındın Allium cinsine
mensup bitkinin dışındaki kuru yaprakları boya amaçlı kullanılmaktadır.
Quercetin türü boyarmadde ihtiva eder. Şap, göztaşı, potasyum di kromat gibi
mordanlarla yeşil tonları elde edilir.



Kızılçam (Pinus brutia Ten. Henry): Pinaceas familyasının pinus cinsine
mensup bir ağaçtır. Tanen içeren gözde kabukları ve kozalakları boya amaçlı
olarak kullanılabilir. Kabukları şap, potasyum di kromat, göz taşı gibi
mordanlarla yün liflerini kahverengi tonlarına boyarken, şap mordanlı
kozalaklar ise yünü kırmızımsı bir sarı renge boyamaktadır.



Kökboya (Rubia tinctorum 1.): Rubiales takımının Rubia cinsine mensup olan
bitki Aizarin, Rubiadin glikoziti, purpurin, pseudopurpurin gibi boyarmaddeleri
içerir. Anadolu’da boya otu, dilkonatn, boya pürü, boya çili gibi adlarla da
anılmaktadır. Köklerinden kırmızı boya elde edilir. Otsu ve sarılıcı bir bitkidir.
Boya için 3-4 yıllık bitki kökleri daha iyi sonuç verir. Toprak altında bulunan
kökleri sürekli sürgün verdiğinden hızla çoğalır. Sulak ve gölge yerlerde yetişir.
Kökler bahar ya da sonbaharda toplanmalıdır. Oksalik asit ya da şap ve
kremtartar mordanı ile kiremit kırmızısı, saçıkıbrısla kahverengi renkleri elde
etmek mümkündür.



Kantaron (Hypericum sp. 1.): Guttiferac familyasının Hypericum cinsine
mensup bir bitkidir. Odunsu krakterde çalı hâlindedir. Hypericin; Quercetin türü
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boyarmaddeler içerir. Şapla mordanlanmış yünü hardal sarısına, potasyum di
kromatla mordanlanmış yünü ise kahverengiye boyar.


Mazı Meşesi (Galbe Quercinae) (Quercus infectoria Oliv.): Fageceae
familyasının Quercus cinsine ait ağaçtır. Cynips colari ve Cyninps Gallae
tinctoria türü sineklerin bitkinin dal ve yaprakları üzerine bıraktıkları
yumurtalarının çevresi bitkinin salgılandığı bir madde ile kaplanmakta ve
zamanla bu mazı meyvesi hâline gelmektedir. Mordansız yün lifi devetüyü
rengi alırken şap ve kalay II Klorürf mordanlarıyla sarı ve tonları, oksalik asitle
sarımsı bir devetüyü, göztaşıyla hardal sarısı, saçıkıbrısla kahverengi elde edilir.



Muhabbet Çiçeği (Reseda tuteola 1.): Resedaceae familyasının Reseda
cinsine mensuptur. Otsu karakterde bir bitkidir. Lateolin türü boyarmadde ihtiva
eder. Bitkinin toprak üstündeki tüm uzuvları boya amaçlı olarak kullanılabilir.
Sap ile sarı renk elde etmek mümkündür. Göztaşıyla yeşil, saçıkıbrıs ile
yeşilimsi bir sarı elde edilir.



Nane (Mentha Spicata): Laiatae familyasının Mehtha 1. cinsine ait kokulu bir
bitkidir. Nanede mentol, tanen ve Karvan ile limonen uçucu yağları vardır. Şap
mordanlı yün liflerini sarı, göztaşı ile haki rengine boyar.



Nar (Punica granatum 1.): Meyvenin kabukları içerdiği tanenden dolayı boya
amaçlı kullanılır. Kurtulan kabuklar önceden mordanlama yoluyla saçıkıbrıs
kullanılarak siyah elde edilebilir. Şap mordanı ile sarı ve tonlarını elde etmek
mümkündür.



Palamut Meşesi (Quercus aeglilaps 1.): Mazı meşesi ile aynı familya ve cinse
ait bir ağaçtır. Palamut meyvesi ve meynin çevresindeki kadeh kısmı öğütülerek
boya amaçlı kullanılır. Tanen ihtiva eder. Bir gün önceden ıslatılan bitki
parçacıkları şap, göztaşı, saçıkıbrıs gibi mordanlarla tabii yün lifini haki yeşil ile
hardal sarısının tonlarına boyayabilir.



Papatya (Anthemis Tintoria 1.): Sarı papatya olarak bilinen Anthemis Chia
türü vardır ki, bu tür Apigenin boyarmaddesi içerir. Sarı papatyada ve
Rhannetin, Quencetin; Myrcetin türü boyarmaddeler mevcuttur. Genellikle tek
yıllık bir bitkidir. Şap ile sarı, potasyum di kromat ile tarçın sarısı, saçıkıbrıs ile
yeşil elde edilir.



Sumak (Rhus sp.): Anacardiaceae familyasının Rhus L ve Cotinus cinslerine
ait çalı durumunda olan bir bitkidir. Fisestin, Quercetin ve Gallik asit ihtiva
eder. İki ya da üç metre kadar boyanabilen çalı hâlinde bir bitkidir. Cotinus
(boyacı sumağı) cinsi sumak, şap mordanlı yünü sarıya, saçıkıbrısla koyu
kahverengi ve siyaha boyayabilir.



Sütleğen (Euphorbia sp.): Euphorbiaceae familyasına ait bir bitki olan
sütleğen Quercetin türü boyarmadde içerir. Kök, gövde, dal ve yapraklarında
toksik bir süt depo ederler. Toprak üstündeki uzuvları boyada kullanılabilir.
Bahar ve yaz döneminde sürekli her türlü ortamda yetişir. Şap mordanı ile açık
sarı, kalay II klorürle bay rengi, saçıkıbrıslı haki yeşil rengi oluşur.
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Tavşankulağı (Bupleurum): Quercetin türü boyarmadde içerir. Buğday ve
arpa tarlalarında dağların kayalık yamaçlarında yetişir. Kolay II klorür ile bej
renk ve tonları, şap ile sarı, saçıkıbrıs ile kahverengi ve tonları elde edilir.



Yabani Labada (Rumex patientia): Palygonaceae familyasınınn Rumeş
cinsine mensup bir bitkidir. Boya için kökleri ve tohumları kullanılır. Köllerin
boyarmadesi Chysophan asidi ve emodindir. Şap boyarmaddesi Chysophan
asidi ve emodindir. Şap mordanı ile yün liflerini yeşil, potasyum di kromat ile
kahverengiye boyar.



Yarpuz (Mentha pulegium 1.): Labiatepe familyasının mentha 1. cinsineait
çok yıllık, otsu, kokulu bir bitkidir. Nemli toprakları sever. Şapla kirli sarı elde
edilebilir. Potasyum di kromat ile Kahverengi elde edilir.

Kafkasya bölgelerinden Dağıstan’ın yaşam şartları (dağlık bölgeler ve bölgenin zengin
bir bitki örtüsüne sahip olması) kök boya kullanımını desteklenmiştir.
Kafkasya’nın Dağıstan bölgesinde bütün bu bitkilerden yararlanılarak geçmişten
günümüze kökboyacılığı tüm canlılığı ile gelmiştir.
Dağıstan halıları canlı renkleriyle ün kazanmıştır. Dağıstan halılarında çoğunlukla
kullanılan renkler; kırmızı, lacivert, beyaz, kahverengi, siyah, devetüyü, yeşil, sarı ve
tonlarıdır (Fotoğraf 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).

Fotoğraf 2.1: Dağıstan halısı (detay)
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Fotoğraf 2.2: Dağıstan halısı (detay)

Fotoğraf 2.3: Dağıstan halısı (detay)
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Fotoğraf 2.4: Dağıstan halısı (detay)

Fotoğraf 2.5: Dağıstan halısı (detay)

Kars Kafkas halılarında renk temini önceden kök boyalarla elde edilirken günümüzde
kök boyamacılığı azalmış, bunun yerini sentetik boyalar almıştır. Kars Kafkas halılarında en
fazla kullanılan renkler; lacivert, siyah, bordo, kahverengi, beyaz, yeşil, kül rengi ve
kırmızıdır. Renk bilgi konularını bkz.’’Gördes Halı Desenleri’’modülü. Kars Kafkas
halılarında kullanılan renkleri gözlemlemek amacıyla bir halıyı inceleyim:
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19. Yüzyıla Ait Kars Kafkas Halısının Renk Özelliğini İnceleme (Fotoğraf
2.6):

Fotoğraf 2.6: Kars Kafkas halısı (19. yüzyıla ait)





Özel koleksiyondur.
150x260 cm ebatlarındadır.
30x40 kalitededir.
o

Kullanılan renkler: Çok geniş ve canlı bir renk yelpazesine sahip
olan bu Kars Kafkas halısının kenar bordürünün zemini sarıdır.
Sarı zemin içinde kullanılan motiflerdeki renkler; kırmızı, mavi,
siyah, beyaz ve yeşildir. Halının zemini beş (5) eşit parçaya
bölünen sularla oluşturulmuştur. Ortadaki iki su (simetrik olarak
sağ ve sol tarafta bulunan) beyaz renk ağırlıklıdır. Zemindeki
motiflerde kırmızı, kahverengi, beyaz, siyah, lacivert renkleri
kullanılmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak araç ve gereçler:





19. yüzyıla ait Kars Kafkas halısı fotoğrafı
Tepegöz
Büyüteç
Fon kartonu, guaş boya veya sulu boya, fırça, su, su kabı, kalem, silgi, cetvel,
yapıştırıcı

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 19. yüzyıla ait Kars
Kafkas halısında kullanılan renkleri inceleyiniz. Desen hazırlama teknikleri konularını
bkz.’’Gördes Halı Desenleri’’modülü.
İşlem Basamakları

Öneriler

Kafkas Halısının Renk Özellikleri
 19. yüzyıla ait Kars Kafkas halısını renk
özelliklerini tam olarak görebilecek  Dikkatli ve özenli olunuz.
şekilde tepegözle büyütünüz.
 Halının bütünündeki renkleri inceleyiniz.  Çok geniş bir renk kullanımını izleyiniz.
 Kenar bordürünü ve bordürün içindeki
motiflerde
kullanılan
renkleri  Renk uyumunu gözlemleyiniz.
inceleyiniz.
 Halının zemininde bulunan 5 suyu ve
 Güzellik
ve
bunların içindeki motiflerde kullanılan
özümseyiniz.
renkleri inceleyiniz.

estetik

duygusunu

 Halının genelinde kullanılan renkleri
elde ederek 21x29 beyaz fon kartonuna  Renk ton değerini tespit ediniz.
renk tablosu hazırlayınız.

 Halı dokumada kullanılan yün dokuma
 İpliklerin yakın ton değerlerine uygun
iplerini araştırıp elde ederek 21x29
iplikleri tespit ediniz.
beyaz fon kartonuna yerleştiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış
cevaplandırarak değerlendiriniz.

olduğunuz

bilgileri

aşağıda

verilen

soruları

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.

( ) Labiatae familyasının Sauia cinsine ait olan adaçayı çalı durumunda bir bitkidir.

2.

( ) Asma, Carthamin türü boyarmadde içerir.

3.

( ) Cehri otu şap ile sarı renk, potasyum di kromat ile hardal sarısı, saçıkıbrıs ile
zeytin yeşili oluşturur.

4.

( ) Yapraklarında yağ, tanen ve şekerli maddeler bulunan hayatın boyanmasında
birlikte mordanlama metodu kullanarak şap ve göztaşı ile yeşil renk elde edilebilir.

5.

( ) Kına, Labiate familyasının Thymus cinsine mensuptur.

6.

( ) Kızılçam’ın tanen içeren gövde kabukları ve kozalakları boya amaçlı
kullanılabilir.

7.

( ) Rubiales takımının Rubia cinsine mensup olan bitki Alizarin (kök boya),
Rubiaddin glikaziti içerir. Anadolu’da boya otu, dil kanatan, boya pürü, boya çili gibi
adlarla da anılmaktadır.

8.

( ) Muhabbet çiçeğinin toprak üstündeki tüm uzuvları boya amaçlı kullanabilir.

9.

( ) Cotinus (boyacı sumağı) cinsi sumak, şap mordanlı yünü sarıya, saçıbıkrısla koyu
kahveye veya siyaha boyar.

10.

( ) Kars Kafkas halılarında en fazla kullanılan renkler pembe, mor turuncu ve sarıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlan sağlandığında, tekniğine uygun olarak Kafkas halısının
özelliklerine göre desen çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Kütüphane ve internet üzerinden araştırma yaparak Kafkas, Dağıstan, Kazak ve
Kars Kafkas halılarının motif ve desen özelliklerini araştırınız.
Kitap, dergi ve katalogları inceleyerek Kafkas halı desen özelliklerini
gözlemleyiniz.
Araştırmalarınızı, rapor hâline dönüştürüp sınıfa sununuz.

3. KAFKAS HALISININ DESEN
ÖZELLİKLERİ
3.1. Kafkas Halısında Kullanılan Motifler
Kafkasya’da çok yaygın olana halıcılık, önceleri İran’ın etkisinde kalmıştır. Daha
sonra yerel öğelerin yorumlanmasıyla özgün bir Kafkas usulü oluşmuştur.


Kafkas halılarında kullanılan motifler şunlardır:

Dört ayaklı hayvan figürleri

Geometrik şekiller

Ejder figürleri

Dağıstan, Kafkaslar’ın kuzeydoğusundaki dağlık bir bölgenin adıdır. Bu bölgede 19.
yüzyılda dokunana halıların ebatları küçüktür. Dağıstan halılarının tüm yüzeyinde genellikle
kafes deseni veya Leşgi yıldızı olarak adlandırılan 8 köşeli yıldız madalyonu kullanılmıştır.
Kazakistan Kafkasya’nın güneyindedir. Kazakistan’daki halı sanatının önemli bir yeri
vardır. Kazakistan’daki halı sanatının sanatsal özelliklerinden biri de desenlerde kullanılan
motiflerdir. En çok kullandıkları motifler ise koçboynuzu, şatır, gül, vb. örnek olarak
verebiliriz. Kazak halılarında bunlarla beraber geometrik, bitkisel ve gökyüzü formlarına
benzer motifler de görülmektedir.
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Kazak halısının bir başka sanatsal özelliği de halı kompozisyonudur. Su yolu, bordür
ve zemin olarak üç bölüme ayırabiliriz. Bordür malzemesi ile halının suyu süslenir. Zemin
içindeki motifler eşit olarak 4 veya 8’e bölünerek yerleştirilir. Halının bir başka özelliği de
renklerin uyumudur. Bazı halılarda sıcak renkler, bazılarında ise soğuk renkler ön plana
çıkmaktadır.
Kars Kafkas halılarında kullanılan motifler genellikle Kazak motifleridir. En fazla
kullanılan desenler; geometrik, bitkisel ve hayvansal figürlerdir. Geometrik desenlerde yıldız
ve madalyonlar ilk sırayı alır. Hayvan figürlü desenlerin kaynağını ejderha oluşturmaktadır.

3.2. Kafkas Kazak Halı Örnekleri


19. yüzyıla aittir (Fotoğraf 3.1).

Fotoğraf 3.1: Kafkas halı (276x150 cm ebadında)
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20. yüzyıla ait Kafkas Halısı (Fotoğraf 3.2)

Fotoğraf 3.2: Kafkas halısı (1912 tarihli-270x126 cm ebadında)



20. yüzyıla ait Kazak halısı (Fotoğraf 3.3)

Fotoğraf 3.3: Kazak halısı (216x106 ebatlarındadır)

29



19. yüzyıla ait Kars Kafkas Halısı (Fotoğraf 3.4)

Fotoğraf 3.4: Kars Kafkas halısı (102x134 cm ebatlarındadır)

3.3. Kafkas Halısı Deseni Çizme
3.3.1. Desen Hazırlama Teknikleri
20. yüzyılın ortalarına kadar dokuyu kendi ezberindeki ya da herhangi bir yerde
gördüğü motifleri kafasında kompozisyon hâline getirerek ya da başka bir halının arka
yüzünden düğüm sayarak dokuma yapıyordu.
20. yüzyılın başlangıcında ise bazı Avrupalı halı ticaret işletmeleri istedikleri desenleri
guaş boya ile çizerek Türkiye’ye gönderiyordu. Ancak resme bakarak da olsa düğüm sayma
imkânı olmadığından zorluklar çekiliyordu.
Günümüzde ise halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli kâğıtlara desen
hazırlanmakta ve buna göre dokuma yapılmaktadır.
Desen hazırlamada uygulanan birkaç yöntem vardır:
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Bilgisayarda Desen Hazırlama: Henüz çok yaygın olamayan bir yöntemdir.
Halının kalitesine göre kareli kâğıt tarayıcı ile taranarak bilgisayara aktarılır.
Desen kareli kâğıda bilgisayarda işaretlenir ve renklendirilir.



Aydınger Kâğıda Desen Hazırlama: Aydınger kâğıda desen hazırlanır. Daha
sonra bu desen ışıklı masa yardımıyla kareli kâğıda aktarılır. Kareli kâğıtta
konturları işaretlenerek, renklendirilir.



Aydınger Kullanmadan Kareli Kâğıda Desen Hazırlama: Aydınger
kullanılmadan, desen sınırları direkt kareli kâğıda çizilir. Konturları
işaretlenerek renklendirilir. Ayrıca kareli kâğıdın arka yüzüne çizilen desen,
ışıklı masada kâğıt ters çevrilerek karelenir ve renklendirilir.



Fotoğraftan Desen Hazırlama: Herhangi bir halı fotoğrafındaki desen
hazırlanacaksa yukarıdaki metotları kullanarak ya da tepegöz, epidiyaskop,
büyüteç gibi aletlerden de faydalanarak kareli kâğıda aktarılabilir.

Hazırlanacak desen için öncelikle ebadı; kalitenin ve tipi (rapor, köşe, göbek vs.)
belirlenmesi gerekir. Köşe ve göbek bir desen için desenin ¼’ü, mihraplı için ½’si, rapor için
desenin durumuna göre bir tekrarın çizilmesi yeterlidir.
Genellikle bir halının eni ile boyu arasında 2/3 (Altın Kesim) oranı vardır. Yani en ile
boy arasında 3/34 oranı vardır. Bordür genişliği ise halının eninin 1/6 ya da 1/5’i
oranındadır. Kare kalite halılarda (30x30, 60x60, 80x80 gibi) dikim (boyuna olan)
bordürdeki çözgü sayısı ile yatım (enine olan) bordürdeki sıra yani atkı sayısı eşittir.
Dikdörtgen kaliteli halılarda (30x50, 26x40, 32x40 gibi) ise en ve boy kalitesi arasındaki
oran, dikim bordürdeki tel sayısı ile orantılanarak yatım bordürün sıra sayısı bulunur.
Bordür, tel ya da sıranın yarısı büyük bordüre, kalan yarısı da küçük bordürlere, sedeflere ve
etliğe ayrılır.
Örnek
26x33 kalitede 200x300 cm ebatlarında köşe göbek (1/4) desenli bir halı için desen
kâğıdı hazırlayınız.
100 cm’de 26 çözgü
200 cm’de x çözgü
________________
x=200x26/10
x=520 çözgü
10 cm’de 33 sıra atkı
300 cm’de x sıra atkı
_________________
x=(300x33)/10
x=990 sıra
1/4 desen hazırlanacağına göre;
520/2=260 çözgüsü,
300/2=495 sırası olan bire desen kâğıdı hazırlanacaktır (Çizim 3.1).

31

Çizim 3.1: Desen şeması 1/4

1/6 bordür oranına göre:
520/6=86.6=87 dikim bordüründeki toplam çözgü sayısı
kalite dikdörtgen olduğundan en ve boy kalitesi arasındaki orandan hareketle
26 çözgüye 33 sıra karşılık geliyorsa
87 çözgü
__________________
x(87x33)/26
x=100 yatım bordürdeki toplam sıradır.
Yatım ve dikim bordür için hesaplamaları ise şu şekilde yapılır:
Dikim bordür;
87/2=42,5=43 çözgü (dikim büyük bordür)
87–43=44,5 (etlik için)=39 çözgü
39-5=34 tel 32/2=17 çözgü küçük bordürlere ayrılır.
Yatım bordür;
110/2=55=53 sıra atkı yatım bordür. Bordürlere tek rakamlı çözgü (atkı) sıra tesadüf
etmesi için büyük bordüre 53 sıra ayrılmıştır.
110-53=57-6=51 (etlik için)
51–5=46 sıra (kolon için)
46/2=23 sıra küçük bordüre ayrılır (Çizim 3.2).
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Çizim 3.2: Desen şeması (bordürler)

Kalite dikdörtgen olduğundan dikim bordürde etliğe ayrılan çözgü sayısı yatım
bordürde bir sıra artırılır.
Örnek:
60x60 kalitede 120x180 ebatlarında mihraplı ½ desenli bir halının




Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
Bordür oranlarını bulunuz.
Toplam düğüm sayısını bulunuz.

10 cm 60 çözgü
120 cm x
_____________
x=720 çözgü
x=720/2
x=360 çözgü (Çizim 3.3)
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Çizim 3.3: Desen şeması ½

720/6=120 ya da
360/3=120 çözgü dikim bordür
120/2=60=59 çözgü bordür
1200-59=61
61-6=55 (etlik için)
55-5=50 (kalan için)
50/2=25 küçük bordür (Çizim 3.4).

Çizim 3.4: Bordür oranları

Kalite kare olduğundan yatım ve dikim bordürleri aynıdır.
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3.3.2. Desen Çizimi
 19. yüzyıla ait Kars Kafkas halısı (Fotoğraf 3.5):

Fotoğraf 3.5: Kars Kafkas halısı
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Özel koleksiyondur.
150x260 cm ebatlarındadır.
30x40 kalitededir.
Kalitesine göre çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
Bordür oranlarını bulunuz.
Halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli kâğıda desen çizimi için halı
fotoğrafını ayrıntılarına inerek inceleyiniz.
Gerekiyorsa tepegözle büyütünüz.
Çizim için gerekli hazırlıkları ve araç gereç temini yapınız.
Kurşun kalemle dikkatlice kenar bordür ve köşe çizimini yapınız (Çizim
3.5).

Çizim 3.5: Kars Kafkas halısı desen çizimi



Halının renklerini inceleyiniz. En ince detayına inerek renklendiriniz
(Çizim 3.6).

Çizim 3.6: Kars Kafkas halı deseninin renklendirilmesi
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19. yüzyıla ait Kafkas halısı (Fotoğraf 3.6):

Fotoğraf 3.6: Kafkas halısı











Elazığ müzesinde bulunmaktadır.
122x268 cm ebatlarındadır.
30x30 kalitededir.
Kalitesine göre çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
Bordür oranlarını bulunuz.
Halının kalitesine göre düzenlemiş kareli kâğıda desen çizimi için halı
fotoğrafını ayrıntılarına inerek inceleyiniz.
Gerekli gördüğünüz takdirde tepegözle büyütünüz.
Çizim için gerekli hazırlıkları yapınız.
Kurşun kalemle gereken özeni göstererek kenar bordür ve köşe çizimini
yapınız (Çizim 3.7).
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Çizim 3.7: Kafkas halısı desen çizimi



Halının renk özelliklerini bozmadan deseni renklendiriniz (3.8).

Çizim 3.8: Kafkas halı deseninin renklendirilmesi
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19. yüzyıla ait Kars Kafkas halısı (Fotoğraf 3.7):

Fotoğraf 3.7: Kars Kafkas halısı











Elazığ müzesinde bulunmaktadır.
60x156 cm ebatlarındadır.
28x32 kalitededir.
Kalitesine göre çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
Bordür oranlarını bulunuz.
Halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli kâğıda desen çizimi için halı
fotoğrafını en ince detayına inerek inceleyiniz.
Desen özelliklerini tam ve net görebilmek için tepegözle büyütünüz.
Çizim için gerekli hazırlıkları yapınız.
Kurşun kalemle çok bastırmadan (renklendirme yapılacağı için) gereken
özeni göstererek kenar bordür, köşe ve orta desenin çizimini yapınız
(Çizim 3.9).
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Çizim 3.9: Kars Kafkas halısının desen çizimi



Halının renk özelliklerini bozmadan deseni renklendiriniz (Çizim 3.10).

Çizim 3.10: Kars Kafkas halı deseninin renklendirilmesi
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18. yüzyıla ait Kafkas halısı (Fotoğraf 3.8):

Fotoğraf 3.8: Kafkas halısı







İstanbul, Vakıflar halı müzesinde bulunmaktadır.
162x210 cm ebatlarındadır.
30x30 kalitelidir.
Kalitesine göre çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
Bordür oranlarını bulunuz.
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Halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli kâğıda desen çizimi için halı
fotoğrafını ayrıntılarına inerek inceleyiniz.
Desen özelliklerini tam ve net görebilmek için tepegözle büyütünüz.
Çizim için gerekli hazırlıkları yapınız.
Kurşun kalemle çok bastırmadan (renklendirme yapılacağı için) gereken
özeni göstererek kenar bordür ve köşe çizimini yapınız (Çizim 3.11).

Çizim 3.11 Kafkas halısının desen çizimi



Halının renk özelliklerini bozmadan deseni renklendiriniz (Çizim 3.12).

Çizim 3.12: Kafkas halı deseninin renklendirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak araç ve gereçler:






18 yüzyıla ait Kafkas halısı fotoğrafı (Fotoğraf 3.8)
Desen kâğıdı (kareli kâğıt, kaliteye uygun)
Tepegöz
Kurşun kalem
Boya kalemleri, kalem, silgi, cetvel

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak 18. yüzyıla ait
Kafkas halısının desen çizimini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

Kafkas Halısı Desen Çizimi
 18. yüzyıla ait Kafkas
fotoğrafını inceleyeniz.

halısının  Daha detaylı incelemek için tepegöz
yardımı ile büyütünüz.

 Ebatlarını belirleyiniz.

 Ne çok fazla ne de az olacak şekilde
ayarlayınız.

 Kalitesini belirleyiniz.

 Desen çizim kâğıdı hazırlarken kalitenin
önemini kavrayınız.

 Çözgü teli ve sıra sayısını hesaplayınız.

 Hesaplama
gösteriniz.

 Bordür oranlarını bulunuz.

 Yatım bordürdeki toplam sırayı, dikim
bordürü dikkatli ve özenli olarak
hesaplayınız.

hatası

yapmaya

özen

 Kaliteye göre hazırlanmış kareli desen
 Özenli ve temiz çalışınız.
kâğıdına kurşun kalemle çizim yapınız.
 Desen kenar hatlarını çiziniz.

 Cetvelle çiziniz.

 Desenin renklerini tespit ediniz.

 Halının renk özelliklerini dikkat ediniz.

 Deseni
guaş
renklendiriniz.

boya

tekniği

ile  Tekniğe uygun olarak temiz ve özenli
çalışınız.

43

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış
cevaplandırarak değerlendiriniz.

olduğunuz

bilgileri

aşağıda

verilen

soruları

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.

( ) Kafkas halılarında ejder figürleri sıklıkla kullanılmaktadır.

2.

( ) 19. yüzyıl Dağıstan halılarının ebatları çok büyüktür.

3.

( ) Kazakistan’da dokunan Kazak halılarında kullanılan motifler koç boynuzu, şatır
gül vb.motiflerdir.

4.

( ) Kazak halı kompozisyonu; su yolu, bordür ve zemin olarak üç bölüme ayrılır.

5.

( ) Kars Kafkas halılarında en fazla kullanılan desenler geometrik, bitkisel ve
hayvansal figürlerdir.

6.

( ) Bilgisayarda desen hazırlama günümüzde çok yaygınlaşmıştır.

7.

( ) Genellikle bir halının eni ile boyu arasında 2/3 (Altın kesim) oranı vardır.

8.

( ) Kare kalite halılarda (30x30, 60x60, 80x80 gibi) dikim (boyuna olan) bordürdeki
çözgü sayısı ile yatım (enine olan) bordürdeki sıra sayısı eşittir.

9.

( ) Dikdörtgen kaliteli halılarda dikim bordürde etliğe ayrılan çözgü sayısı, yatım
bordürde 5 sıra artırılır.

10.

( ) Halı deseni renklendirilirken halının renk özellikleri dikkate alınır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
D
Y
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
D
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
D
Y
D
D
D
D
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