T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

KULA HALISI DESENLERİ

Ankara, 2013



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FALİYETİ-1 ........................................................................................................ 3
1. KULA HALILARI ............................................................................................................... 3
1.1. Kula Halılarının Tarihçesi .............................................................................................. 3
1.2. Kula Halılarının Sınıflandırılması .................................................................................. 4
1.2.1. XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Kula Halıları .............................................................. 4
1.2.2. XIX. Yüzyıl Kula Halıları ..................................................................................... 5
1.2.3. XX. Yüzyılda Dokunmaya Başlanan Kula Halıları ............................................... 6
1.3. Türkiye’de ve Dünyada Kula Halıları ............................................................................ 7
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................. 8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 10
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 11
2. DESENDE RENK BİLGİSİ ............................................................................................... 11
2.1. Rengin Tanımı.............................................................................................................. 11
2.1.2. Rengin Grupları ................................................................................................... 11
2.2. Desende Motif Bilgisi .................................................................................................. 14
2.2.1. Motifin Tanımı .................................................................................................... 14
2.2.2. Motif Çeşitleri...................................................................................................... 15
2.2.3. Türk Halılarında Motiflerin Başlangıçtan Günümüze Kadar Kullanılmış Halleri
....................................................................................................................................... 16
2.2.4. Kula Halılarının Motif Özellikleri ....................................................................... 17
2.3. Desende Kompozisyon Bilgisi ..................................................................................... 20
2.3.1. Kompozisyonun Tanımı ...................................................................................... 20
2.3.2. Kompozisyon İlkeleri .......................................................................................... 20
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 25
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 27
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 28
3. DESEN HAZIRLAMA ...................................................................................................... 28
3.1. Desenin Tanımı ............................................................................................................ 28
3.2. Desenin Ögeleri............................................................................................................ 28
3.2.1. Nokta ................................................................................................................... 28
3.2.2. Çizgi .................................................................................................................... 29
3.2.3. Biçim ................................................................................................................... 30
3.2.4. Hacim .................................................................................................................. 30
3.2.5. Açık - Koyu ......................................................................................................... 31
3.2.6. Doku .................................................................................................................... 31
3.3. Desen Çizimi ................................................................................................................ 31
3.3.1. Desen Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçler.................................................... 31
3.4. Kula Halı Deseni Hazırlaması ...................................................................................... 34
3.4.1. Desen Araştırma .................................................................................................. 34
3.4.2. Yararlanılacak Kaynaklar .................................................................................... 34
3.4.3. Desen Tasarımı .................................................................................................... 35
3.4.5. Renk Araştırma .................................................................................................... 35
3.4.6. Deseni Renklendirme .......................................................................................... 36

i

3.4.7. Desenin Kareli Kâğıda Geçirilmesi ..................................................................... 36
3.5. Kula Halılarında Kompozisyon Hazırlama .................................................................. 38
3.5.1. Dokunmuş Halının Birebir Kompozisyonunu Oluşturma ................................... 38
3.5.2. Kula Halı Motiflerini Kullanarak Özgün Kompozisyon Oluşturma.................... 39
3.6. Desen Kartı Hazırlama ................................................................................................. 43
3.7. Kula Halı Desenlerinin Kareli Kâğıda Çalışma Örnekleri ........................................... 43
3.8. Kula Halı Desenlerinin Bilgisayar Ortamında Hazırlanması Örnekleri ....................... 51
3.9. Kula Halılarından Dokunmuş Örnekler ....................................................................... 52
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 64
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 67
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 68
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 70
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 72

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
ÖN KOŞUL
YETERLİK
AÇIKLAMA

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
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El Sanatları Teknolojisi
Halı Desinatörlüğü
Kula Halısı Desenleri
Kula halılarında desen hazırlamanın kazandırıldığı bir
öğrenme materyalidir.
Kirkitli dokumalarda basit desen çizimleri ve motif çizim tekniklerini başarmış olmak
Kula halısı desenleri çizmek
Bu modülün atölye ortamında, anlatım ve soru- cevap
şeklinde işlenmesi gerekir.
Genel Amaç
Bu modülle, uygun çalışma ortamı ve araç-gereç hazırlandığında Kula halı desenlerini çizme işlemini yapabileceksiniz.
Amaçlar
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Kula yöresi halıları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
2. Halı deseni hazırlayabilmek için desen, motif,
kompozisyon, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
3. Gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun
halı deseni yapabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ortam
Donanım: Görsel basılı kaynaklar, mukavva, makas,
cetvel, kareli kâğıt, boya kalemi, kalem, silgi, guaj boya,
samur fırça, ışıklı masa, aydınger veya parşömen kâğıdı,
bilgisayar ve desen programları.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan
seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yaşadığımız coğrafyayı incelediğimizde âdeta tüm ülkenin başlı başına bir geleneksel
el sanatları merkezi olduğunu görmekteyiz. Tarihsel bilgi birikiminin desteğiyle günümüzde
son derece önem kazanmış olan tasarım konusunda uluslararası çizgiyi yakalayabiliriz.
Bu modülde; ülkemiz halıcılığında dünden bugüne önemli bir yere sahip olan Kula halılarının 17. yy.dan da başlayarak günümüze kadar süren gelişimi anlatılacak, kullanılan desenlerin orijinalliği korunacak ve yeni desenler üretebilecek, gerekirse modernizasyona gidilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle el halıcılığının önünün açılması, modern dünyada
farklı bir yaklaşımla yeniden var olması sağlanacaktır. Aynı zamanda Kula yöresinde yok
olmak üzere olan halıcılığın, geleneksel teknikleri ve desen özellikleri belirlenecektir. Günümüzde ve gelecekte Kula halı desenlerini kullanmak isteyenlere bir kaynak sağlanmış
olacaktır. Böylece geleneksellik, modern hayata taşınmış olacaktır.
Bu modülle desen hazırlamaya yönelik işlem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca Kula yöresi halı desenlerini hazırlayabileceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FALİYETİ-1
ÖĞRENME FALİYETİ-1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda; yöre halıcılığının tarihçesi,
Kula halılarının sınıflandırılması, Türkiye ve dünyadaki yeri konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


İnternet ve basılı kaynaklar yardımıyla Kula yöresinin halı desenleri ve
motiflerinin anlamlarını inceleyiniz.



Kendi çevrenizde bulunan halıları ve desenlerin anlamlarını araştırarak
karşılaştırınız.



Elde ettiğiniz desen bilgileriyle Kula halılarının yörenizdeki halıcılıkla olan
ilişkilerini araştırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KULA HALILARI
1.1. Kula Halılarının Tarihçesi
Türklerin geleneksel sanatı olan halı, sanat tarihimizde haklı olarak seçkin bir yere sahiptir. Türk halı sanatı, Türk tarihinin akışı içinde biçimlenmiştir. Anadolu efsanelerinde halı
uçmaz, fakat dillenir. Sevdadan renkler seçilir. İnanışlardan şekiller örülür. Her halı bir hayattır. Dokuyanın yaşadığı veya etkilendiği bir yaşam biçiminin, duygularının aktarıldığı
mektuptur. Kula halıları da yüzyıllardır bu düşünceyle dokunmuştur.
Türklerde halı dokuma işi, göçebe bir kavmin daha kalın ve ısıtıcı bir zemin bulmak
istemesi amacı ile ortaya çıkmıştır.
Kulada dokunan eski halı örneklerini incelediğimizde dokuma tekniğiyle renk ve desen bakımından eski İran halılarıyla bir tutmak mümkündür.
Kulada halıcılık Anadolu’nun tüm yörelerinde olduğu gibi Türklerin Orta Asya’dan
gelmesiyle başlamıştır. 17. yy. sonlarına geldiğimizde halıcılığın gelişip yaygınlaştığını
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görmekteyiz. 18. yy. olarak tarihlenen Kula halıları genellikle seccade tipi halılardır. Yün
malzemeyle Türk düğüm tekniği kullanılarak dokunmuştur. Yine bu tarihlerde Kula seccadeleri, Gördes seccadelerine benzemekle birlikte mihrap nişleri daha yalın, renk tonları ise
daha açıktır.
19. yüzyıla gelindiğinde Kula halıcılığı İngilizlerin İzmir’de kurdukları şirketlerin dokutturduğu ısmarlama halılar üzerinde gelişmiş ve bu yönde halılar dokunmuştur. Kula’da
dokunan bu halılar, Avrupa’ya ihraç edilmiştir. Bu dönemde sentetik boya ile boyanan halı
iplerinin yanında Kula’da doğal kaynaklarla yapılan kök boya kullanma geleneği de sürdürülmüştür.
I. Dünya Savaşı yıllarında Kula halıcılığı bir sarsıntı geçirmişse de savaş sonrasında
Kula’da ikisi Türklere ait olmak üzere beş halı fabrikası bulunduğu ve bu fabrikalarda arşın
hesabıyla halı dokunduğunu öğrenmekteyiz.
Türklere ait bu fabrikalardan Hancı Halil Oğullarına ait fabrika, çıkan yangın sonrası
1930’lu yıllarda kapanmıştır. 1929 yılında Abdurrahman, Sait, Şerif ve Süleyman Çolak
kardeşler tarafından ilçede “Demirci Kapı” mevkiinde kurulan Çolakzâdeler Halı Fabrikası
kurulmuştur.1933 ve 1934 yıllarında halı ve iplik imalinin yanı sıra kumaş dokumaya da
geçmiş ve “ Mensucat Fabrikası T.A.Ş” adını almıştır. Faaliyette olduğu yıllarda 1200 kişinin çalıştığı fabrika Ege bölgesinin en büyük fabrikalarından biri olmuştur. 1950 yılında
belediyeyle sorunlar yaşamasından İzmir’e taşınmış ve burada “ Kula Mensucat Fabrikası”
olarak 1984 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, mali sorunlar nedeniyle kapanmış, bu yıldan
sonra el değiştirerek yeniden açılmıştır.
Sümerbank, Kula’da 1956 yılında bir şube açarak halı dokutmaya başlamıştır. Günümüzde bu kuruluş adına merkezde ve köylerde ısmarlama halı üretimi sürdürülmektedir.

1.2. Kula Halılarının Sınıflandırılması
Kula halılarının bilinen örnekleri incelendiğinde bunların daha çok seccade boyutunda
ve mihraplı kompozisyon tarzında olduğu görülür. Bu halılar, en belirgin özelliklerine göre
ve halkın yakıştırıp benimsediği özel isimlerle anılır.
Kula halılarında görülen kompozisyon özellikleri ve kullanılan desenler tarih akışı içerisinde farklılık ve gelişim göstermektedir.

1.2.1. XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Kula Halıları
Genellikle seccade tipi, yün malzemeden ve Türk düğüm tekniğiyle dokunmuşlardır.
Kullanılan renkler Kula kırmızısı (kırmızıya yakın turuncu), mavi, yeşil, sarı ve beyaz renklerdir. Mevcut örnekleri çoğunlukla 32x42, 35x45 veya daha yüksek kalitededir.


Dönemin desen ve kompozisyon özellikleri
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Halıların en dışında zikzak şekilli ince bir su yer alır. Daha sonra küçük bitki motifli
dar bir su, bunun ardından da günümüzde etlik adıyla anılan küçük çiçeklerle süslü yan yana
dizilmiş üç veya dört tane ince dar şerit görülür. Bazen dar bir sudan sonra çok yapraklı çiçeklerin yer aldığı geniş bir su bulunur. Dikdörtgen şekilli halı zemininde genellikle tek yönlü bir mihrap yer alır. Mihrap kendi kendini taşır bir halde veya iki yöndeki sütunlarla taşınır
şekilde verilir. Mihrabın içi boş bırakılır ya da küçük çiçek taneleriyle doldurulur. Bazen
mihraptan halı zeminine doğru kandil ve vazo içinden çıkıp halı zeminine sarkan hayat ağacı
motifine benzer çiçek demetleri görülür.
Bu dönem halılarına damgasını vuran lale deseni, Kula’da Hacı Recep suyu deseni
olarak kullanılmış; sevilen ve çok sık kullanılan bir desen olmuştur. Halının geniş kenar suyu
üzerinde görülen Hacı Recep suyu deseninde bir ters bir düz yerleştirilmiş lale ve karanfil
desenleri yer almaktadır. Kula kırmızısı bir zemin üzerine işlenen lale ve karanfil motifleri
20. yüzyıl ortalarına kadar kullanılmıştır.
Günümüzde “ayetlik” adı verilen dikdörtgen çerçeveler, halıların dar kenarlarında,
mihrabın altında ve üzerinde, bazen sadece üstte bulunur. Bu bölümün içi; bitki desenleri,
bugün deve diye anılan balığa benzeyen motifler ve yazı ile doldurulur.
1.2.1.1. XV-XVIII. Yüzyılları Arasında Dokunan Kula Halısı Çeşitleri







Kömürcü kula: Mihraptan halı zeminine doğru bir kandil, vazo içinden çıkıp
halı zeminine sarkan hayat ağacı motifine benzer çiçek demetleri görülür.
Zemin bir çerçeve ile kuşatılır. Vazodan çıkan bir bitki deseni halı yüzeyini
kaplar.
Selvili halı: Kömürcü kula halısının zemin ve motif özelliklerini taşıyan, uçları
lale desenleri ile son bulan, hayat ağacı deseni bulunan halılara selvili halı denir.
Bahçeli kula: Bu halı türünde tüm zemin küçük çiçeklerle doldurulur.
Manzaralı kula: Halı zemini bir sınırla çevrilip içi manzara deseniyle
doldurulur. Üst üste dizilen tasvirlerde ağaçlar ve bunlar arasındaki evler
görülür. Bazen evlerin üzerinde gemiye benzeyen bir motif yer alır.
Sinekli kula: Kula ve çevre bölgenin yönetimi Karaosmanoğluları’nda olduğu
yıllarda Karaosmanoğluları Beyliği, Kula ismiyle anılan halılar ortaya
çıkarmıştır. Gördes’te dokunana Sinekli Gördes, Kula’da dokunana Sinekli
Kula denmiştir. Bu halıların zemini ve kenar suları siyah renkli beneklerle
süslenir. Bu beneklere sinek, dokunan halıya da Sinekli Kula denir.

1.2.2. XIX. Yüzyıl Kula Halıları
Bu dönem halıları malzeme açısından ve teknik bakımdan 18. yüzyıl geleneklerini devam ettirmiştir. Halılar genellikle seccade tipindedir. Ancak kullanılan renklerin yanında
siyah, sarı ve günümüzde safirol ismiyle anılan mavi-lacivert karışımı renkler yaygınlaşmıştır.


Dönemin desen ve kompozisyon özellikleri
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Anadolu’dan halı ihracatının en fazla yapıldığı dönem olan bu dönemde Türk halıcılığında hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Türk halıcılığının gerilemesinin
hatta bugünkü yok olma noktasına gelmesinin temelleri bu döneme rastlamaktadır. Tüm
Anadolu’da desen karmaşası yaşanmış; Bergama halısı Kars’ta, Isparta deseni Milas’ta dokutturulmuştur. Bunun sonucunda kimliksiz, ne olduğu belli olmayan halılar ortaya çıkmış;
bunların bir kısmına Kula’da Lâdik Kula, Bergama Kula gibi isimler verilmiştir.
Yine yabancı halı şirketlerine desen beğendirme, onların istediği desenleri yapma gibi
nedenlerle bazen kedi fare desenleri, bazen kanaviçe desenleri halılar üzerine dokunan ve
sonuç olarak halkın beğenmediği ve bu nedenle çaput desen ismiyle anılan desen örnekleriyle dokunmuş halılar ortaya çıkmıştır.
18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan manzara deseni, daha da yaygınlaşmış; mihrabın içi
çiçek dizisiyle ikiye bölünüp iki yanda kalan boşluklar simetrik yerleştirilmiş çatılı evler ve
bunlar arasındaki selvi ağaçlarıyla süslenmiştir. Ayetlik bölümünün içi ise aynı dönem Gördes halılarının elma deseni, yatık (S) şekilli ejder motifi, balık ya da deve figürlerine benzer
süslemeler yazı ve değişik bitki motifleri ile bezenmiştir.
1.2.2.1. XIX. Yüzyılda Dokunan Kula Halıları Çeşitleri:






Çaput desenli halı: Yabancı şirketler, kendi desenlerini (kedi, fare, Eiffel
kulesi gibi) minder, yatak, yorgan üzerine işlenen kanaviçe desenleri halı motifi
olarak dokumuştur. Halı desenlerinde çekilen sıkıntılar sonucu, halkın
beğenmediği bu desenlerle dokunmuş halılar Çaput desenli halı olarak
isimlendirilmiştir.
Göllü halı -yolluk halısı (safirol halı): Avrupa evlerinin uzun koridorlarına
veya merdivenlerine sermek amacıyla dokunan, bu tarihlerden sonra moda
haline gelen, bugünde evlerimizde uzun koridorlara serilen, eski yük kilimlerini
andıran yan yana yerleştirilmiş halkın göl dediği dokunmuş örneklerine göllü
halı adı verilir. Bu halıların zeminleri genellikle beyaz, kenar suları safirol
(lacivert) renklidir. Bu nedenle safirol halı diye de bilinir.
Vazolu kula, yılanlı kula, manzaralı kula: Osmanlı saray halılarına benzeyen
örneklerdir. Bu tip halılarda en dıştaki dar bir kuşaktan sonra şaşırtmalı iri
çiçeklerden meydana gelen geniş kenar suları yer alır. Mihrap iki yandan zarif
sutüncelerle taşınır halde tasvir edilir. Mihrap üstü, girift desenlerle doldurulur.
Bu halılar çoğunlukla seccade tipindedir.

1.2.3. XX. Yüzyılda Dokunmaya Başlanan Kula Halıları
Bu dönemde Kula halılarında kullanılan malzemede yünün yanında ilk kez pamuğun
da kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Halılarda koyu al ( kırmızı), fişne (vişne), kürümüş (gri), kahverengi, safirol (lacivert), yeşil, sarı ve beyaz renkler hâkimdi. Renkler, kök
boya ve doğal boylardan elde edilirdi


Dönemin desen ve kompozisyon özellikleri
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19. yüzyıl halılarının şema ve desen geleneği sürdürülmüştür. Halılarda üzeri küçük
çiçeklerle süslü, yan yana dizilen, ince dar sulardan sonra geniş suya geçilir. Bazı örneklerdeyse tersi bir düzen söz konusudur. Tüm örneklerde geniş su Hacı Recep suyu adıyla anılan
lale ve karanfillerden oluşmuş şaşırtmalı çiçeklerden meydana gelir. Bazı örneklerde
şematize edilmiş bitki desenleri ve balığa benzer motifler dikkati çekmektedir.
Halıların zemini tek veya çift mihraplıdır. Tek mihraplılara örnek kömürcü Kula isimli
halılardır. Çift mihraplı halılarda halı yüzeyi yine vazolardan çıkan çiçeklerle, şematize
edilmiş bitki desenleriyle süslenir. Yan halısı ve yolluk halılarında bu örnekler görülür.
1.2.3.1. XX. Yüzyılda Dokunan Kula Halıları Çeşitleri





Ejderli kula: Bu yüzyılda halılarda dar kenarlar üzerindeki ayetlik ortadan
kalkar veya ince bir çizgi ile belirtilir. Bu bölümün içini dolduran ejder figürü
göbeğin iki yanında, yay şeklinde, iki yöne doğru kıvrılmış halde tasvir edilir.
Ejderler çift başlı olur ve başlardan her biri lale şeklinde işlenir.
Yan halıları (gara halı): İki tanesi yan yana getirildiğinde taban halısı
büyüklüğünü veren halılardır. Zemini siyah, kırmızı ve mavi karışımı renklerle
süslenmiş desenlerle karakteristiktir. Halk arasında gara halı adıyla bilinir.
Sedir halıları: Evlerdeki divan üzerinde sermek için dokunmuş, uzun boylu ve
dar enli halılardır. Genellikle 4-5 m uzunluğunda ve 70-80 cm enindedir.
Zeminleri çaput model, kenar suları ise Hacı Recep suyu deseni ile süslenir.
Zemin rengi beyaz, kenar suları safirol renklidir.

1.3. Türkiye’de ve Dünyada Kula Halıları
16. yüzyıldan bugüne dokunan ve halıcılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Kula
halıları günümüzde malzeme, renk, desen ve teknik açıdan eski özelliklerini yitirmiştir. Bugün Kula’da, kendi halinde dokumacılık yapan birkaç aile dışında halıcılıkla uğraşan kimse
kalmamıştır. 1985 yılına kadar Kula ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan halıcılık
günümüzde bitmiştir. Kula’da halıcılığın canlandırılabilmesi için yerel yönetimlere ve üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu kuruluşların desteğiyle Kula halıcılığı hak ettiği
yere gelecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Selçuklu ve Osmanlı döneminde  Kula tarihini anlatan kitaplar, broşürler,
Kula halılarının tarihi geçmişini
müzeler ve elektronik ortamdan yararlanabiaraştırınız.
lirsiniz.
 Cumhuriyet döneminde Kula halıcı-  Cumhuriyet dönemi halıcılık tarihini araştılığının tarihini araştırınız.
rabilirsiniz.
 Cumhuriyetin kurulmasından bugüne Kula
halıcılık tarihini anlatan, basılı ve elektronik
ortamdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Tarihsel süreçte dünyada ve Anado-  Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilalu’da yaşanan sorunların Kula halıcınından bugüne ekonomik tarihimizi basılı
lığına ekonomik etkilerini araştırınız.
ve elektronik ortamda araştırabilirisiniz.
 Kula halılarının tarihsel döneme ve  Kulada üretilen halıların araştırılması yapıdesenlerine göre sınıflandırılmasını
lırsa tarihsel dönem ve desenlerine göre haaraştırınız.
lıları sınıflandırabilirsiniz.
 Türkiye ve dünyada, Kula halılarının  Elektronik ortamda Kula halı sektörüyle
yeri ve önemini araştırınız
iletişim kurabilirsiniz. Elde ettiğiniz bilgileri
dosya veya CD’de toplayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evet

Hayır

Selçuklu ve Osmanlı döneminde, Kula halıcılık tarihini incelediniz mi?

2.

Cumhuriyet döneminde Kula, halıcılık tarihini incelediniz mi?

3.

Tarihsel süreçte dünyada ve Anadolu da yaşanan sorunların,
Kula halıcılığına ekonomik etkilerini incelediniz mi?

4.

Kula halılarının, Tarihsel dönemlerine ve desenlerine göre sınıflandırılma yöntemini incelediniz mi?

5.

Kula halılarının desenlerine göre sınıflandırılma sonucu oluşan
halı örneklerini araştırdınız mı?

6.

Türkiye ve dünyada, Kula halılarının yerini incelediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kula’da dokunan eski halı örneklerini incelediğinizde dokuma tekniği, renk ve desen
olarak hangi halı türüyle uyuşmaktadır?
A) İran
B) Gördes
C) Demirci
D) Milas

2.

Türklere ait fabrikalardan Hancı Haliloğulları’na ait fabrika kaç yılında yanarak kapanmıştır?
A) 1930
B) 1931
C) 1929
D) 1940

3.

1956 yılında Kula’da hangi fabrikayla çalışılmaya başlanmıştır?
A) Kula Mensucat
B) Demirci Kapı
C) Çolakzade
D) Sümerbank

4.

Kula halılarında daha çok hangi kompozisyon kullanılmaktadır?
A) Yolluk
B) Duvar halısı
C) Seccade ve mihraplı
D) Sedir halısı

5.

Kula halısında, bu halıya damgasını vuran lale deseni kullanılmıştır. Bu desenin adı
nedir?
A) Mihraplı
B) Dikdörtgen
C) Bitkisel motifler
D) Hacı Recep suyu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, halı
deseni hazırlayabilmek için gerekli olan renk bilgisi, motif bilgisi ve halı deseninde kompozisyon oluşturma konularında bilgi sahibi olacaksınız.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Basılı kaynaklardan ve internetten desen, motif, kompozisyon, renk konularında
bilgi toplayınız.



Atölyede renk çalışmaları yapınız.



Halıcılıkta kullanılan desen ve motifleri araştırınız.



Halılarda kullanılan kompozisyon özelliklerini araştırınız.



Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda desenler hazırlayınız.

2. DESENDE RENK BİLGİSİ
2.1. Rengin Tanımı
Işık dalgaları, herhangi bir yüzeye düştükleri zaman bir kısmı bu yüzey tarafından
emilir, bir kısmı da değişik doğrultular da geri gönderilir. Cisimlerin bize renkli görünmesi
geri gönderilen bu ışınlardan, yani ışınların yayılması sonucunda oluşur. Bize sarı görünen
bir cismin mavi, çividi ve mor renkleri yutma özelliği vardır. Geri kalan renk şeridinin bir
ucunda kırmızı, öbür ucunda yeşil renk, ortada sarı renk bulunur. Göz, işte bu renk merdiveninin ortasında ağır basan sarı rengin izlenimini alır.

2.1.2. Rengin Grupları
Rengin gruplara ayrılışı aşağıdaki şekildedir:
2.1.2.1. Ana Renkler
Güneş ışığı prizmadan geçip çeşitli dalga uzunluğuna göre beyaz perdeye yansıdığında
ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten laciverdin mor ile mavi karışımı olduğu var sayılarak
diğer altı renk ile renk çemberi oluşur. Bu çember incelendiğinde kırmızı, sarı ve mavinin üç
temel renk olduğu ortaya çıkar.
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KIRMIZI

MAVİ

SARI

ANA RENKLER

Şekil 2.1: Ana renkler

2.1.2.2. Ara Renkler
Altı renkten oluşan renk çemberinde, üç ana rengin ikişer ikişer karışarak ara renkleri
oluşturduğu varsayılmaktadır. Bu renkler turuncu, mor ve yeşildir.

Kırmızı

Sarı

+

=

Turuncu

Şekil 2.2: Ara renkler

Kırmızı

+

Mavi

=

Mor

Şekil 2.3: Ara renkler

Mavi

+

Sarı

=

Yeşil

Şekil 2.4: Ara renkler

2.1.2.3. Sıcak - Soğuk Renkler
Renkler, tam sarı ve tam mor karşılıklı gelecek biçimde bir daireye yerleştirildiğinde
dairenin bir parçasında yeşil ve mavi renkler soğuk; diğer parçasındaki kırmızı ve turuncu
renkler sıcaktır. Sarı ve morun bu çemberde tam sarı ve tam mor olması gereklidir. Bir başka
açıklamada ise sarı, kırmızı, turuncu sıcak renkler; mavi, mor, yeşil soğuk renkler olarak
benimsenmiştir. Siyah ve beyaz, gri ise yansız (nötr) olarak nitelendirilmiştir.
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Şekil 2.5: Sıcak renkler

Şekil 2.6: Soğuk renkler

2.1.2.4. Bütünleyici Renkler
Bütünleyici renkler, eşit oranlarda karıştırıldığında renksizlik (gri) veren birbirinin
rengini gideren renklerdir. Mavi ile turuncu, sarı ile mor gibi. Eğer beyaz ışığın içinden herhangi bir renge ait olan bir ışın demeti çıkarılırsa o an renk oluşur. Işıktan ayrılan demet
kendi rengiyle ortaya çıkar, geri kalan ışınlar renkli görünür. Böylece ortaya çıkan iki renk
birbirini tamamladığı için bu renklere bütünleyici renkler veya diğer bir isimle tamamlayıcı
renkler denir.

Şekil 2.7: Bütünleyici renkler

2.1.2.5. Karşıt Renkler
Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirlerine karşıt 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
karşıtı ya da bütünleyicisinin kullanılması gerekir.
2.1.2.6. Uygun Renkler
Renk çemberinde bitişik olan renklere uygun renkler denir. Özelliği, bu renklerin aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin sarı ve yeşil bitişik iki renktir. Yeşilde sarı
bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı olmaktadır.
2.1.2.7. Uygunsuz Renkler
Renk çemberinde birbirine uygun ya da karşıtı olmayan renklere uygunsuz renkler denir. Sarı ve kırmızı renk gibi.
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2.1.2.8. Renk Uyumu (Armoni)
Renklerin uyumlu kullanılmasıyla renk uyumu oluşur. Başarılı bir uyum elde etmek
için birlik, değişiklik ve denge öğelerinin dikkate alınması gerekir.




Birlik
: Hâkim rengin kurulmasıyla sağlanır.
Değişiklik : Renk parçalarının kapladıkları alanların oranlarındaki karşıtlıklarla
elde edilir.
Denge
: Büyük parçalardaki zayıf renklerin küçük parçalardaki
kuvvetli renkleri dengelemesiyle elde edilir.

2.1.2.9. Renk Karşıtlığı (Kontrast)
Renkler etkileşim ilişkileri açısından 7 gurupta toplanırlar.
Uygulamalı renk çalışmalarında kullanılan “7 renk karşıtı” aşağıda açıklanmıştır.










Yalın karşıtlık: Sarı, kırmızı ve mavi ile en çarpıcı etkiyi gösterir.
Açık-koyu karşıtlığı: Kullanılan tüm renkler iki değerde olur: Aynı açık
değerde ve aynı koyu değerde. Uygulamalarda ne kadar çok renk kullanılırsa
kullanılsın, açık değerler aynı koyu değerlerde aynı değerde olur.
Soğuk-sıcak karşıtlığı: Renk çemberinde mavi, yeşil en soğuk; kırmızı,
turuncu en sıcak iki uçtur. Bunlar arasında kalan diğer renklerde yanında
bulunduğu renge göre soğuk sıcak etkisi gösterir.
Tamamlayıcı karşıtlık: Renk çemberindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu
renklerin değerleri de kullanılır, Ancak kullanılan rengin değerinin tam
tamamlayıcı değeri kullanılmalıdır.
Aldatıcı karşıtlık: 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 ışıldar.
Kalite karşıtlığı: En saf, doymuş, parlak renklerle mat, kırık renklerin karşıt
olma durumudur. Renkler birinci beyazla, ikinci siyahla, üçüncü griyle,
dördüncü kendi tamamlayıcısıyla kırılabilir. En belirgin kalite karşıtlığı mat
olan bir renkle onun içindeki saf rengin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Matlık
ve parlaklık, yan yana kullanılan renge göre değişir.
Miktar karşıtlığı: İki veya daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır.
Kullanılan renkler, birbirinin değeri üstüne çıkmamalıdır. Örneğin, bir yüzeyde
turuncu ile mor eşit ölçüde kullanılırsa turuncu morun üstüne çıkar, bu ölçüleri
dengelemek gerekir.

2.2. Desende Motif Bilgisi
Desende yer alan motifin tanımı ve çeşitleri aşağıda sunulmuştur:

2.2.1. Motifin Tanımı
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Motif, tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda görülen süsleme unsurlarından bir tanesidir. Bunlar küçük karelerden başlar, madalyon gibi oldukça büyük şekillere kadar değişiklik gösterir.

2.2.2. Motif Çeşitleri
Türk halılarında görülen motifler genelde 5 gruba ayrılır. Kula halılarında, hemen hemen tüm motif gruplarına ait örnekler görülmektedir.
2.2.2.1. Geometrik Motifler
Kula halılarında en fazla görülen motif grubudur. Tüm halı örneklerinde görmek
mümkündür.








Çizgi (düz, eğri, zikzak)
Altıgen
Nokta
Kare
Üçgen
Eşkenar Dörtgen
Sekizgen yıldız

2.2.2.2. Bitkisel Motifler
Kula halılarında kömürcü Kula, vazolu Kula, bahçeli Kula gibi tüm Kula halılarında
net olarak gördüğümüz bitkisel motifler tüm Kula halılarında çok sık olarak kullanılmıştır.







Ağaç motifleri: Selvi, salkım söğüt, palmiye, hayat ağacı
Yaprak motifler: Asma, çınar, sarmaşık 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, zikzak dallar
Sap motifleri: Çiçek, yaprak ve dalları birbirine bağlayan motiflerdir.

2.2.2.3. Hayvan Motifleri
Kula yöresi halılarında özellikle ejder, deve, yılan, akrep gibi hayvan motifleri sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir.



Kuşlar: Kartal, tavus kuşu, güvercin vb.
Diğer hayvanlar: Ejderha, akrep, yılan ve ceylan vb.
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2.2.2.4. Karışık Motifler
Geometrik motifleri, bitki ve hayvan motiflerini bir araya getiren motiflerdir. Kula yöresi halılarında motif özelliklerinde bu motif grubunun yine sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz.
2.2.2.5. Sembolik Motifler
Kula halılarının hemen hepsinde kullanılan motif özellikleridir. Özellikle mihraplı
seccadelerde bu örnekleri görmek mümkündür.
Tarak, saç bağı, ibrik, kandil, kemer, insan, sütun, harf, bulut kaplan çizgisi,
elibelinde, sandıklı, el gibi.

2.2.3. Türk Halılarında Motiflerin Başlangıçtan Günümüze Kadar Kullanılmış
Halleri
Motifi, "tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda bir süsleme unsuru" olarak tarif etmiştik.
Günümüze kadar Türk halılarında kullanılan motifler, beş halde bulunur. Kula halılarını incelediğimizde motiflerin beş halinin de dönemlerine uygun olarak kullanıldığı görülmektedir.






Tabii halde,
Geometrik halde,
Şematik halde
Stilize halde
İdeal halde

Şekil 2.8: Motifin 5 hali
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2.2.4. Kula Halılarının Motif Özellikleri
Halı üretiminde belirli aşamalardan geçen Kula, tarihsel ve bölgesel olarak bulunduğu
konum itibariyle çeşitli halı motiflerinin özelliklerini taşımıştır. Genel olarak halılarda tüm
motiflere sıklıkla rastlanmaktadır. İncelendiğinde halılarda gerek yöresel motifler gerek
Anadolu’nun birçok yerinde kullanılan motiflere rastlanacaktır.





Yerel motifler: Anadolu’ya Türklerin yerleşmesiyle birlikte Kula ve bölgesine
yerleşen Türkmen Yörük aşiretlerinin kullandığı dokuma motifleri ve bunların
geliştirilmesiyle elde edilmiş motiflerdir.
Osmanlı dönemi: Osmanlı döneminde, şehzadeler Manisa bölgesinde
yetiştirilmekteydi. Sarayın bölgeye olan yakınlığı nedeniyle saray halıları bu
bölgede dokutturulmaktaydı. Bu nedenle yeni motiflerin ortaya çıkmış ve
halılarda kullanılmıştır.
Bölgesel etkiler: Özellikle göbekli madalyonlu halılarıyla meşhur olan, bir
dönemin motif üretim merkezi konumunda bulunan Uşak’tan Çanakkale’ye
kadar uzanan halı merkezlerinin birbirinden etkilenmesinin yanı sıra özellikle
19. yüzyılda yabancı şirketlerin halı ihracatı yaparken istedikleri farklı yörelere
ait desenleri Kulada dokutturmaları sonucu yeni motifler kullanılmıştır.

Kula halılarında kullanılan motifler genellikle Hacı Recep suyu denilen lale motifi,
vazo, selvi, çiçek motifleri, manzara motifleri en sık kullanılan motif çeşitleridir.

2.2.5. Kula Halılarında Kullanılan Motifler
Kula halılarında hayat ağacı, selvi, küçük çiçekler, manzara (ağaçlar, evler), Hacı Recep suyu adı ile anılan lale ve karanfil, deve diye anılan balığa benzer motifler, ejder motifi,
sütunlar Kula halılarında en sık kullanılan motifler olup Anadolu’da kullanılan hemen her
motifi Kula’da görmek mümkündür.
Aşağıda Kula halılarında kullanılan motif ve desen örnekleri verilmiştir.

Resim 2.1: Çiçekli motif

Resim 2.2: Şal motif

Kula halı motif örnekleri
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Resim 2.3:

Resim 2.4:

Resim 2.5:

Kula halı motif örnekleri

Resim 2.6:

Resim 2.7:
Kula halı motif örnekleri

Resim 2.8:

Resim 2.9:
Kula halı motif örnekleri
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Resim 2.10:

Resim 2.11:

Resim 2.12:

Kula halı motif örnekleri

Resim 2.13:

Resim 2.14:

Resim 2.15:

Kula halı motif örnekleri

Resim 2.16:

Resim 2.17:
Kula halı motif örnekleri
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Resim 2.18:

Resim 2.19:

Resim 2.20:
Kula halı motif örnekleri

Resim 2.21:

Resim 2.22:

Resim 2.23:

Kula halı motif örnekleri

2.3. Desende Kompozisyon Bilgisi
Desenlerde oluşturulan kompozisyonu değişik açılardan inceleyebiliriz:

2.3.1. Kompozisyonun Tanımı
Sanat ürününü oluşturan ögelerin belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu ortaya çıkan yapıttır. Halı deseni de motiflerin, belirli bir düzen bağıntıları içerisinde
bir araya getirilmesi sonucunda oluşmuş bir kompozisyondur.

2.3.2. Kompozisyon İlkeleri
Hangi amaçla olursa olsun bütün biçimlendirme çalışmalarının sonunda, ortaya konulmuş olan kompozisyonların aşağıdaki yedi ögeyle kurulu olduğu söylenebilir:







Çizgi (eğri ya da doğru)
Biçim ( şekil, form)
Yönler (yatay, dikey, eğik)
Büyüklük-küçüklük, genişlik-darlık
Renk
Ton dereceleri (açık, orta, koyu tonlar)

2.3.2.1. Yönler (Yatay, Dikey, Eğik)
Gerek çizgileri, gerek kompozisyonu oluşturan motifler, konumları ile bazı yönleri
gösterir. Motiflerin yerleştirilmesinde izlenen çizgi olarak açıklanabilecek yönün tasarımlar-
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da önemi büyüktür. Kompozisyonu oluşturan motiflerin konumları yatay, dikey ya da ikisi
arasında birçok ara eğik yönler de olur.
Birbirine paralel çizgiler izleyen motifler, su ya da BORDÜR denilen kalın ya da ince
süslemeleri oluşturur. Aynı yönde yerleştirilmiş motifler çoğu zaman monotonluğa neden
olur. Motifler değişik yönlerde yerleştirilerek süslemeye hareketlilik ve ilgi çekicilik kazandırılmalıdır.

Şekil 2.24: Yönler

2.3.2.2. Büyüklük-Küçüklük, Genişlik-Darlık
Kompozisyonu oluşturan motiflerin büyüklük-küçüklük, genişlik-darlıkları da kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre düzenlenmelidir.
Motifin büyük-küçük olarak görüntüsünü ayarlar.
2.3.2.3. Tekrar
Motif ve motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak
birden fazla sayıda kullanılması tekrarı oluşturur.
Tekrarın üç türü vardır:


Tam tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının
bütünüyle aynı olmasına ve bunların eşit aralık ve aynı yönde kullanılmasıyla
tam tekrar elde edilir.

Şekil 2.25: Tam tekrar
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Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının
bütünüyle aynı olmasına karşılık aralık ya da yönlerin değişik olarak
yerleştirilmesi ile tekrar elde edilir.

Şekil 2.26: Tekrar



Değişken tekrar: Birbirinden ayrı olmakla birlikte aralarında küçük farklar
olan biçimlerin bir arada yerleştirilmesi ile ortaya çıkan tekrara değişken tekrar
denir.

2.3.2.4. Aralıklı Tekrar
Birden fazla motif ya da biçim, belirli aralıklarla birbiri ardınca yerleştirilirse aralıklı
tekrar ortaya çıkar.

Şekil 2.27: Aralıklı tekrar

2.3.2.5. Uygunluk
Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaşık 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 güçleşir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır, böylece biçimler arasında bir birlik
kurulamayınca uyuşmazlık-kargaşalık etkisi başlar. Düzensizlik etkisi doğuran bu durum
zıtlıktır.

Şekil 2.28: Zıtlık
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2.3.2.7. Koram
İki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan iki uç arasında bir düzene bağlı olarak geçiş sağlayan düzenlemeye koram denir.

Şekil 2.29: Koram

2.3.2.8. Egemenlik
Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim, büyüklük, renk, ton derecesi ve doku gibi ögeler bakımından komposizyonu oluşturan motif ya da motifler gurubunun diğerlerine egemen olması üstün gelmesi aranır.

Şekil 2.30: Egemenlik

2.3.2.9. Denge
Bir komposizyonu oluşturan motifler, renkleri, ton dereceleri, dokuları, yönleri, aralıkları ve büyüklükleri bakımından karşılaştırıldıklarında genel bir denge hissedilmelidir.
Bir komposizyonu üzerinde dengesizlik oluşturan kısımların yeri, rengi, ton derecesi,
dokusu, yön aralığı, büyüklüğü gerektiği kadar değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge
sağlayıcı yani motifler yerleştirilmelidir.

23

Şekil 2.31: Denge

2.3.2.10. Birlik
Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmaları ile birlik doğar. Birbirine zıt motifler dahi bir kompozisyon oluştururlarken bir uyuşma ve düzen içinde olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Genel renk bilginizi gözden geçiri-  Çeşitli sanat dallarında verilen renk bilgisini
niz, renk hakkında bilgi edininiz.
basılı kaynaklar ve elektronik ortamda araştırınız.
 Halılarda kullanılan renkleri araştırabilirsiniz
 Renk guruplarını araştırınız.
 Basılı ve elektronik ortamda renk guruplarının
neler olduğunu bulabilirsiniz.
 Atölye ortamında renk guruplarını oluşturabilirsiniz.
 Arkadaşlarınızla renk kişiler üzerine etkisini
araştırabilirisiniz.
 Renklerin, Halı Deseni üzerindeki  Atölye ortamında, renkli ve renksiz desen araşetkisini araştırınız.
tırması yapabilirsiniz.
 Renklendirmeden sonra oluşan değişikliği arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz.
 Türk halılarındaki motif grupları  Türk halılarında genel olarak kullanılan motif
nelerdir, araştırınız.
guruplarını araştırabilirsiniz.
 Kütüphane, halı atölyeleri ve elektronik ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Türk halılarındaki genel motif gu-  Kula halı firmalarının, ürettiği halı resimlerini
ruplarının Kula halılarında kullanıinceleyebilirsiniz.
lanlarını araştırınız.
 Kula halı motiflerinin özelliklerini, basılı yayın
ve elektronik ortamda araştırabilirsiniz.
 Kula halı motiflerinin çizimini ya-  Kula halı motiflerini, basılı yayın ve elektronik
pınız.
ortamda bulabilirisiniz.
 Atölyede temiz ve aydınlık bir ortamda motif
çizimi yapabilirsiniz.
 Çizdiğiniz motiflerle bir desen çalışması yapabilirsiniz.
 Kompozisyon ve ögeleri nedir?  Kompozisyon konusunda kitaplardan ve elektAraştırınız.
ronik ortamda bilgi edinebilirsiniz.
 Kula halılarına uygun kompozisyon  Atölye ortamında Kula halılarının motiflerini
çalışması yapınız.
kullanarak kompozisyon oluşturabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

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 Kula halılarında olup olmadı-

Hayır

ğını incelediniz mi?
6.

Kompozisyon konusunda bir araştırma yaptınız mı?

7.

Kula halı desenlerine uygun kompozisyon çalışması yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

( ) Ana renkler; kırmızı, sarı, yeşildir.
( ) Ara renkler, dört rengin karışımıyla oluşur.
( ) Renk çemberinde bitişik olan renklere uygun renkler denir.
( ) Renkler etkileşim açısından yedi gurupta toplanır. Renk çalışmalarında yedi renk
karşıtı kullanılır.
( ) Kula halılarında, motif guruplarındaki hayvansal motifler en çok görülenlerdir.
( ) Kula halılarında kullanılan motifler, geometrik grubu motiflerdendir.
( ) Türk halılarında kullanılan motiflerin beş hâlinin tümü Kula halılarında sıklıkla
kullanılır.
( ) Halı deseni, motiflerin belirli bir düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu oluşmuş bir kompozisyondur.
( ) Kompozisyon ögelerinden “tekrar”ın 8 türü vardır.
( ) Denge, egemenlik ve uygunluk kompozisyon ögeleridir.
( ) Birden fazla motif ya da biçim belirli aralıklarla birbiri ardına yerleştirilirse “aralıklı tekrar” ortaya çıkar.
( ) Motiflerin arasında ortak ya da yaklaşık tarafların bulunuşuna “birlik” denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–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, Kula yöresine ait halı deseni çizimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Basılı kaynaklardan ve internetten desen, desen çiziminde kullanılan araç ve
gereçler ve Kula halı desenleri konularında bilgi toplayınız.



Halıcılıkta kullanılan desen ve motifleri araştırınız.



Kula halılarında kullanılan kompozisyon özelliklerini ve desen çizim
aşamalarını araştırınız.



Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda desenler hazırlayınız.

3. DESEN HAZIRLAMA
3.1. Desenin Tanımı
Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluşan bezemeye desen
denir. Halıda desen ise daha önceden düşünülerek kalitesine uygun olarak çizilmiş milimetrik kareli kâğıtların renkli plân şeklinde hazırlanmış resimlerine denir. Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür.

3.2. Desenin Ögeleri
Desenin ögeleri aşağıda verilmiştir:

3.2.1. Nokta
Nokta üç boyuttan da yoksun, en yalın geometrik ögedir. Desende nokta daha çok
modeldeki önemli odak noktalarının saptanıp kâğıda işaretlenmesi sürecinde kullanılır. Nokta plastik bir öge olarak da işlevseldir. Gerek kurşun kalemle gerekse tahta uç ve mürekkeple
yapılan desen çalışmalarında kurşun kalemin ya da tahta ucun kâğıt üzerinde gezinmesi,
atlaması sonucu oluşan noktalar, desene artistik bir nitelik kazandırabilir. Bazen de desen
tümüyle noktalardan oluşturulabilir. Çeşitli tekniklerle denenebilecek bu çalışmalar desene
farklı bir değer katacaktır.
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Nokta, boyutsuz tasarım elemanıdır. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir işarettir.
Nokta; açık, koyu, büyük, küçük, dağınık, planlı, yan yana gelerek çizgi, eşit aralıklarla kullanılan noktalar yüzey oluşturabilecek etkinlikte kullanılabilir.

Şekil 3.1: Nokta çalışmaları

3.2.2. Çizgi
Çizgi bir gerecin yüzeyde bıraktığı izdir. Çizgi tek boyutludur. Yalnızca uzunluk boyutu vardır. Derinliği ve genişliği yoktur.
Çizgi, desenin temelini oluşturur. Bir resme bakıldığında dikkatleri çeken ilk öge
renktir. Renkler duygusal olarak öncelikle algılanır. Çizgi ise en yalın ve soyut görsel öge
olduğu için gösterişsizdir. Her türlü biçimlendirme eyleminde çizgi kullanılmaktadır. Doğada görülebilir çizgi yoktur. Nesnelerin biçimleri ve bu biçimleri sınırlayan çizgiler vardır.
Doğayı yansıtan desen çalışmalarında, salt çizgi kullanılarak da hacim ve derinlik etkisi verilebilir. Desende çizginin etkisi de önem taşır; kalın, ince, uzun, kısa, kırık, kıvrık, düz çizgilerin kullanılmasıyla birbirinden ayrı kompozisyonlar oluşturulabilir.
Çizgilerin biçimleri, insanda bazı anlamlar ve duygular uyandırır. Kullanımına göre
etkileri de değişiktir.
 Dikey doğru çizgiler: Süreklilik etkisi verir, yükselişi temsil eder.
 Daireler: Genişleme yayılma etkisi verir.
 Uyumlu eğri çizgiler: Hareket kaynaşma ve neşe duygusu uyandırır.
 Kırık çizgiler: Kararsızlık, süreksizlik duygusu uyandırır.

Dikey çizgi

Daireler
Şekil 3.2: Çizgi çeşitleri

29

Uyumlu eğri çizgi

3.2.3. Biçim
Biçim; kapalıdır, iki boyutludur, uzunluğu ve genişliği vardır, derinliği yoktur.
Biçim, Türkçe de form karşılığı olarak kullanılmıştır ancak bazen form sözcüğünün
derinlik, üçüncü boyut anlamları da taşıdığı belirtilmektedir. Resimde biçim, resmin yapısal
kuruluşu 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
kullanılmış olan ve genel olarak yapıldıkları zaman ve yerlerde belli anlamlara
gelen motifler ve tasarımlar da önemli kaynaklar olarak gösterilebilir.

Şekil 3.3: Geleneksel biçim

3.2.4. Hacim
Desende hacim, konudaki girinti, çıkıntı, çukur kabarık özelliklerinin ışık gölge kullanarak belirtilmesiyle sağlanır. Bu işlemler yoluyla desene dokuma duygusunu uyandıracak
bir anlam da kazandırılmış olmaktadır. Bazen yalnızca çizgiyle de hacim etkisi verilebilir.
Biçimin hacme dönüşmesinde kullanılan görsel öge, ışık-gölgedir. Nesneler, ışık gölge
yardımıyla üçüncü boyut kazanır. Işık-gölgenin nesne üzerindeki dağılımı, o nesnenin formu
ile ilgilidir. Nesnedeki ışık-gölgeyi ne denli doğru anlatırsak nesnenin formunu o denli doğru
belirtmiş oluruz.

Şekil 3.4: Nesnenin formu
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3.2.5. Açık - Koyu
Işık, objeyi her noktadan aynı şiddette aydınlatmaz. Işığın geliş yönüne yakın yüzeyler
daha fazla ışık aldığından açık; ışığa uzak ve arkada kalan yüzeyler daha az ışık aldığından
koyu görünürler. Resim dilinde buna açık-koyu denir.
Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık, orta, koyu
ton değerlerine ışık-gölge diyoruz.
Açık-koyu renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır. Deseni çalışılacak modelin renkleri vardır. Bu renler siyah, beyaz ve grilerle yansıtılacaktır. Renkli bir
kompozisyonda ışık ve gölgenin anlatılabilmesi için boyaya (renge) beyaz katarak açmak,
siyah katarak koyulaştırmak gerekliliği ortaya çıkar. Renkli desenin boyayı (rengi) beyazla
açmak, siyahla koyulaştırmak işlerinde bu kavramlar karşımıza çıkmaktadır.
Bir an için doğada tüm renklerin yok olduğunu varsayarsak geriye kalan sadece açıkkoyudur. Tüm nesneler; açık, koyu, orta değerleriyle görülecektir.

Şekil 3. 5: Açık-koyu uygulamaları

3.2.6. Doku
Cisimlere dokunarak hissedilen dokuya doğal dokular denir. Bir taşın halının ya da
kumaşın 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 dokudur. Bir
taşın halının ya da kumaşın resmi yapılırken yüzeylerindeki pürüzlülük, resim kâğıdı üzerindeki farklı taramalar ve noktalamalarla ifade edilir. Kâğıt üzerindeki resme elle dokunulduğunda elde resmi yapılmış olan cismin pürüzlüğü hissedilemez. Bu nedenle yapay dokulara
görsel doku da denir.

3.3. Desen Çizimi
Desen çizimi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

3.3.1. Desen Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçler
Desen çiziminde kullanılan araç ve gereçler; kurşun kalem, silgi, kağıt, kuru boya, keçe uçlu kalemler, sulu boya, guaj boya ve fırçalardır.
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3.3.1.1. Kurşun Kalem
Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi renk ve biçimlerden oluşan bezemeye desen
denir. Halıda desen ise daha önceden düşünülerek kalitesine uygun olarak çizilmiş, milimetrik kareli kâğıtların renkli plân şeklinde hazırlanmış resimlerine denir. Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür.
Kurşun kalem, ahşap boru içine yerleştirilmiş bir çubuktan oluşan çizim ve yazım aracıdır. Kurşun kalem desende en çok kullanılan araçtır. Silip düzeltme olanağı vardır. Kurşun
kalemle desen tekniği, iyi uygulandığında doyurucu estetik etkiler verebilir.
3.3.1.2. Silgi
Silgi, kurşun kalemle çalışılan, desenlerde gereksiz ve yanlış çizgileri temizlemede
kullanılan lastik bir gereçtir.
3.3.1.3. Kâğıt
Kâğıt, bitkisel maddelerden yapılmış, ince yapraklar haline getirilmiş, üzerine desen,
resim çalışılan yüzeydir. Desende çeşitli nitelikte resim kâğıtları; ambalaj kâğıdı, teksir kâğıdı, kartonlar, milimetrik kâğıtlar, kareli kâğıt, fon kâğıtları gibi beyaz, bej, siyah, gri ya da
renkli kâğıtlar kullanılır.
3.3.1.4. Kuru Boya
Kuru boya, kurşun kalemin renklisidir. Renkli uçlar; boya maddesiyle tutkal ve vernik
karıştırılarak elde edilir. Kuru boya çizgi olanağı veren bir gereçtir. Ancak gelişen teknolojilere bağlı olarak gelişen kuru boyalarla, sulu boya gibi çalışmak da olasıdır.

Desen 3.1: Yıldız motifi

3.3.1.5. Keçe Uçlu Kalemler
Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni araçlardan “marker” ya da “flamaster” kalem de denilen bu kalemlerde, boya maddesi ile alkole benzer bir sıvının karışımı olan mü-
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rekkep, keçe uç yoluyla çizim olanağı vermektedir. İnce, orta, kalın, yassı, yuvarlak uçları ve
çeşitli renkleri vardır. Kullanımı kolaydır, çabuk kurur saydamdır. İki renk üst üste sürülürse
üçüncü renk oluşur.

Desen 3.2: Yıldız motifi

3.3.1.6. Sulu Boya
Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen bitkisel kökenli zamkların karışımında elde edilen boya türüdür. Sulu boya tüpte krem halinde ya da kutularda katı halde satılmaktadır. İyi nitelikli boya parlak ve temiz görünümlüdür, çabuk erir, yapılan resimde saydam, temiz ve ışıltılıdır. Sulu boyanın teknik özelliği suyla eritilmesi ve resimde saydamlık
etkisi yaratmasıdır. (Şekil 3.8).

Desen 3.3: Yıldız motifi

3.3.1.7. Guaj Boya
Guaj sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karışımı bir boya türüdür. Su ile eritilerek
çalışılır, en önemli özelliği kapatıcı oluşudur. Bu teknikte açık renkleri elde etmek için rengin içine beyaz boya katılır ve boya sürüldüğünde kâğıdı kapatır.
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Desen 3.4: Yıldız motifi

3.3.1.8. Fırçalar
Boya maddesine uygun su, bezir yağı, terebentin gibi eritici ve incelticilerle boyayı incelterek kullanma işleminde fırça gerekli olur. Sulu boya, guaj boya, yağlı boya, akrilik gibi
teknikler çeşitli niteliklerdeki fırçalarla uygulanır.
Fırça; tutma yeri ahşap olan, metal ucuna sıkıştırılarak sabitlenen, hayvan kılından yapılmış resim aracıdır. Fırçaların sert, yumuşak, yassı ve yuvarlak çeşitleri vardır.

3.4. Kula Halı Deseni Hazırlaması
Kula Halı deseni hazırlamak için gerekli hazırlık çalışmaları aşağıda verilmiştir:

3.4.1. Desen Araştırma
Halı deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili bir ön araştırmanın
yapılması gerekmektedir. Konumuz olan Kula halılarında desen araştırması yapabilmek için
yörede, geçmişten bugüne kullanılan halı desenlerini görmeli; Kula halısında kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak desen hazırlama işleminin
birinci basamağını gerçekleştirmeliyiz.

3.4.2. Yararlanılacak Kaynaklar
Bir halının yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan halı desenlerini
araştırmada yararlanılacak kaynaklara ulaşmak günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. Basılı ve
sanal kaynaklardan yararlanarak, desenini hazırlayacağımız yöreden, binlerce km uzakta
olsak bile o yörenin desen özelliklerine rahatlıkla ulaşmamız mümkündür.
Genel olarak söyleyecek olursak yararlanılacak kaynaklar içerisinde

Daha önce dokunmuş halılar ve bunların resimleri,

Daha önce çalışılmış halı desenleri,

Halıların fotoğrafları,
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Halıların slâytları,
Yöreye ait, kitap, dergi, basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri,
Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri,
Osmanlı saray halıları ( Kulada dokunanlar),
Yerel Yönetim arşivleri (kaymakamlık, belediye vb.) vardır.

3.4.3. Desen Tasarımı
Kula halıları incelendiğinde halı desenleri üzerinde geçmişin zengin desen tasarımlarının devam ettiği görülmektedir. Kula halı desenlerinin bir özelliği de her yöreye ait halıların dokunduğu bir merkez haline gelmesi sebebiyle tüm halı desenlerinin burada kullanılıyor
olmasıdır.
3.4.3.1. Tasarım İlkeleri
Desen hazırlamada kullanılan tasarım ilkeleri şunlardır:
3.4.3.2. Stilizasyon
Stilizasyon; genel anlamıyla canlı ya da cansız varlıkların biçimlerine, karakterlerine
bağlı olarak uygulama tekniğine ve amacı uygun biçimde sadeleştirmek demektir. Kula halılarında stilizasyon, genelde eski Kula halılarının, Uşak halılarının, saray halılarının ve bir
ölçüde diğer yöre halılarının stilize edilerek yeniden tasarlanması biçiminde karşımıza çıkmaktadır.
3.4.3.3. Modernizasyon
Geçmişe ilişkin değerli kabul edilen ürünlerin yaşanılan çağın teknik olanaklarına, gereksinmelerine, beğeni ve anlayışlarına göre karakterini bozmadan yeniden düzenlenmesi ya
da biçimlendirilmesi, çağdaşlaştırılmasıdır. Bir başka özellik de farklı yörelerde görülen
motiflerin bir halı üzerinde uygulanmasıdır. Modernizasyon konusunda söyleyebileceğimiz
en belirgin özellik de Kula halılarında 19. yüzyılda yabancı şirketlerin istekleri doğrultusunda farklı motif ve desenlerin kullanılmasıyla belki bir modernizasyonun olduğundan söz
edebiliriz.
3.4.4. Kula Halılarının Renkleri
Kula halılarında hemen hemen bütün renkleri görmek mümkündür. Genel olarak kullanılan renkler; Kula kırmızısı ( kırmızıya yakın turuncu), mavi, yeşil, sarı, beyaz, siyah,
safirol (mavi lacivert karışımı), koyu al (kırmızı), fişne (vişne), kürümüş (gri) kahverengi
renkler kullanılmıştır.

3.4.5. Renk Araştırma
Renk araştırması yapacak kişinin öncelikle iyi bir renk bilgisine sahip olması gerekmektedir. Kullanılacak boya takımındaki her renk, bir diğer renkle eşit miktarda karıştırılıp
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kendisine ait kareye boyanarak bir renk tablosu yapmak yararlı olacaktır. Böylece tasarım
çalışmalarında en uygun rengi bulmak için bu tabloya bakılır. Uygun rengin elde edilebilmesi için o kare sırasının sol başındaki ve üst başındaki renklerin eşit miktarlarda karıştırılması
gerekir. İstenilen renk, karıştırılan iki renkten birisine daha çok kayıyorsa o renkten biraz
daha çok karıştırılmalıdır.

3.4.6. Deseni Renklendirme
Hazırladığımız desenin renklendirmesini aşağıdaki işlem sırasına göre yapmalıyız.
Kareli desen kâğıdını, kare çizgili yüzeyi yukarı gelecek şekilde ışıklı masaya yerleştiriniz. Desende kullanacağınız renkleri belirleyiniz. Çini mürekkebi ya da ekolün boya kullanacaksınız, boyaları karıştırarak renkleri hazırlayınız. Kareli kâğıdın arka yüzüne çizilmiş
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 geniş
yüzeylerin boyanmasında kalın keçeli kalem boyalar, çini mürekkebi ya da ekolün boya kullanılıyorsa kalın sulu boya fırçası ya da yassı fon fırçası kullanılabilir. Desenin kenarına bir
yere, kullanılan renkleri yan yana boyayınız.
Renklendirme işleminde, aşağıdaki boyama malzemelerini kullanabiliriz.





Guaj boya
Keçe uçlu kalemler
Kuru kalem boyalar
Çini mürekkebi

3.4.7. Desenin Kareli Kâğıda Geçirilmesi
Desenin kareli kâğıda geçirilme çalışmaları şu şekildedir:
3.4.7.1. Kareli Kâğıdın Belirlenmesi
Dokumayı düşündüğümüz halının öncelikle boyutlarını belirlemeliyiz. Daha sonra halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceği gerçeğini unutmadan,
boyutlara uygun kareli kâğıdı hazırlarız.
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Desen 3.5: Kareli kâğıt

3.4.7.2. Kurşun Kalem Çalışması
Hazırladığımız halı desenini kareli kâğıt üzerindeki yerini belirleyerek, temsil ettikleri
kareleri kurşun kalemle işaretleyerek taslak çalışmasını gerçekleştiririz.

Desen 3.6: Kurşun kalem çalışması

3.4.7.3. Renk Çalışması
Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak kareli kâğıtta yerleri belirlenmiş desen, hazırlayacağımız halıda uygulayacağımız uygun renklerle boyanır. Renklendirme işlemini 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 şekilde doldurularak boyanır.

Desen 3.7: Renk çalışması
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3.4.7.4. Desenin Tamamlanması
Renklendirme işi ve desen çalışması, kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra halının fonuna uygun renkte tamamı boyanarak tamamlanır.

Desen 3.8: Tamamlanmış desen

3.5. Kula Halılarında Kompozisyon Hazırlama
Halı dokumalarında kompozisyon çalışmaları farklı yollar izlenerek yapılmaktadır.

3.5.1. Dokunmuş Halının Birebir Kompozisyonunu Oluşturma
Daha önce dokunmuş olan bir halının boyutları, desen özellikleri, kullanılan renklerde
herhangi bir değişiklik 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 sağlanmalıdır. 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.
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Desen 3.9: Dokunmuş halıda düğüm ve karelerin bulunması

3.5.2. Kula Halı Motiflerini Kullanarak Özgün Kompozisyon Oluşturma
Kula halıları; incelenerek, her halıdan istenilen motifler belirlenerek, halılardaki motiflerin özelliklerini bozmadan yeni halı kompozisyonu oluşturma işlemidir.
Özellikle Kula yöresi halı motifleri ve diğer yörelerin halı motiflerinde, belirli bir modernizasyon ve stilizasyon işlemi gerçekleştirerek veya tamamen özgün bir tasarım hazırlayarak, Kula yöresinin halı tekniklerini kullanarak oluşturulan halı kompozisyonlarıdır.
Aşağıda hazırladığımız örnek Kula halı kompozisyonu oluşturma işleminde, Kula halı
motif örnekleri kullanılarak özgün bir kompozisyon çalışması yapılmıştır.
Hazırlamayı düşündüğümüz özgün halı tasarımında, kullanacağımız motifleri araştırma işlemini gerçekleştirerek uygun motifleri seçme işlemidir.
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Desen 3.10:

Desen 3.11:

Desen 3.11.

Kula halı motifleri

Desen 3.12:

Desen 3.13:

Desen 3.14:

Kula halı motifleri

Desen 3.15:

Desen 3.16:

Desen 3.17:

Kula halı motifleri

Desen 3.18:

Desen 3.19:
Kula halı motif örnekleri



Eskiz çalışması renk tespiti: Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve
diğer motiflerinin nereye geleceğinin serbest olarak çalışılması. Bordür, göbek
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ve diğer motiflerinin, nereye geleceğini tespit ettiğimiz halı tasarımında
kullanacağımız renkleri belirleyerek tasarımın yan tarafında belirtilmesi.

Desen 3.20: Eskiz çalışması

Desen 3.21: Eskiz çalışması



Taslak Çalışmasının Kareli Kâğıda Aktarılması

Taslak çalışmasını yaptığımız halı tasarımının en önemli işlem basamağı kareli kâğıda
aktarma işidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu her karenin bir düğümü
ifade ettiğini bilerek işlemi gerçekleştirmektir.
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Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek hesaplama verilmiştir.
1 dm2deki (10x10 cm) ilmek sayısına göre halıların ebatları belirlenir.
Örnek:
200 cm halıda 1 dm2 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.
10 cm
1dm2

10cm 33 ilmek

26 ilmek
Yukarıdaki örnek dikkatlice incelenerek, uygun şekilde motifler kareli kâğıda geçirilerek, halı deseni kompozisyonu kareli kâğıda aktarılması işlemi tamamlanır.

Desen 3.22: Kareli kâğıda aktarma
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3.6. Desen Kartı Hazırlama
Hazırlanmış ve renklendirilmiş desenler, modele göre parçalara bölünerek numaralandırılır. Bölünmüş parçalar; kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemenin üzerine yapıştırılır.
Desenlerin daha sonra kullanılacağı göz önüne alınarak levhalara yapıştırılmış desenlerin
herhangi bir şekilde yıpranmasını engellemek maksadıyla desenin özelliğini bozmayacak
şekilde, şeffaf vernik (cam vernik) ile püskürtme veya fırça uygulamasıyla verniklenir.
Bir başka koruma yöntemi de yine şeffaf bir kaplama malzemesiyle (naylon) yüzeyin
kaplanmasıdır.

Desen 3.23: Desen kartı

3.7. Kula Halı Desenlerinin Kareli Kâğıda Çalışma Örnekleri
Kula yöresine ait, halılardan faydalanılarak guaj, keçe uçlu kalem ve kuru boyalarla
renklendirmesi yapılmış olan halı desenlerinin kareli kâğıda aktarılarak halı modeli oluşturma örnekleridir.
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Desen 3.24: Desen çalışması

Desen 3.25: Desen çalışması
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Desen 3.26: Desen çalışması

Desen 3.27: Desen çalışması

Desen 3.28: Desen çalışması
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Desen 3.29: Desen çalışması

Desen 3.30: Desen çalışması
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Desen 3.31: Desen çalışması

Desen 3.32: Desen çalışması
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Desen 3.33: Desen çalışması

Desen 3.34: Desen çalışması

48

Desen 3.35: Desen çalışması

Desen 3.36: Desen çalışması

Desen 3.37: Desen çalışması
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Desen 3.38: Desen çalışması

Desen 3.39: Desen çalışması

Desen 3.40: Desen çalışması
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3.8. Kula Halı Desenlerinin Bilgisayar Ortamında Hazırlanması Örnekleri
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, halı desenleri bilgisayar ortamında hazırlanarak kareli kâğıda aktarma ve desenlerin renklendirilmesi işlemleri yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında aktarma işlemi, yazılım şirketlerinden temin edilen hazır paket programların bilgisayara kurulması ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu programların pahalı olması sebebiyle
evlerde dokunan halıların desen çıkarma işleminde bu yönteme başvurulmamaktadır.

Resim 3.37: Bilgisayarda desen çizimi
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3.9. Kula Halılarından Dokunmuş Örnekler


Mezarlı (gemili) Kula: Her iki isimle anılan bu halı bir aile mezarlığını anlatır.

Resim 3.38: Mezarlı Kula
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Nevresim Kula: Bordürlerinde meander motifleri kullanılmış orta zeminde gül
buketi yerleştirilmiştir.

Resim 3.39: Nevresim Kula
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Göllü halı: Kalın bordürlü çift mihraplı halının ortası çiçek motifleri ile
bezenmiştir.

Resim 3.40: Göllü halı
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Yılanlı Kula: Zemindeki sarı motifler yılana benzetildiği için bu ismi almıştır.
Motiflerin sertliğinden halıyı dokuyan iki kişinin birbiriyle münakaşa ettiği
anlaşılıyor.

Resim 3.41: Yılanlı Kula
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Ayetli vazolu Kula: Halı seccadenin ayet kısmında Arap alfabesi ile yazı
yazılmıştır. Orta zeminde vazo içinde çiçek deseni yerleştirilmiştir.

Resim 3.42: Ayetli vazolu Kula
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Kara (gara halı) : Yozlaşmış hali

Resim 3.43: Kara halı
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Cennetyolu (yedi sulu): Zemini mahşeri andırdığı için cennet halısı olarak
anılır. Ortasındaki terazi motifleri bu fikri güçlendirmektedir.

Resim 3.44: Cennetyolu
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Mihraplı halı: Kula’da dokunan ancak zeminin sadece üst bölümündeki
motifler Kula halısını andıran daha çok Azeri motiflerinin kullanıldığı bir halı
seccade.

Resim 3.45: Mihraplı halı
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Selvili Kula: Kalın bordürlü, tek mihraplı halının orta kısmında çiçeklerle
bezeli ağaç bulunmaktadır.

Resim 3.46: Selvili Kula
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Resim 3.47: Selvili Kula
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Resim 3.48: Selvili Kula
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Resim 3.49: Selvili Kula
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Özgün halı deseni hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Dokumayı düşündüğümüz halının, öncelikle boyutlarını belirlemeliyiz. Daha sonra halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak her
düğümün bir kareye geleceği gerçeğini unutmadan boyutlara uygun kareli kâğıdı hazırlayınız.
 Hazırlanan halı desenini, kareli
kâğıt üzerindeki yerini belirleyerek, temsil ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak
çalışmasını gerçekleştiririz.

 Kula halıları incelenerek, her
halıdan istenilen motifler belirlenerek, halılardaki motiflerin özelliklerini bozmadan hazırlamayı
düşündüğümüz özgün halı tasarımında kullanacağımız motifleri
araştırma işlemini gerçekleştirerek uygun motifleri seçiniz.
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 Uygun şekilde Kula halısı motifleri seçip renklerini belirleyerek
1/4 halı deseni kompozisyonu kareli kâğıda aktarılması işlemini
tamamlayınız.

 Hazırlanmış ve renklendirilmiş
deseninizi, modele göre parçalara
bölerek numaralandırınız. Yıpranmaması için kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemelerin
üzerine yapıştırınız.

 Desenin kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemelerin üzerine yapıştırılması
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evet

Hayır

Desen hakkında genel bilgi edindiniz mi?
Desenin ögelerinin neler olduğunu öğrendiniz mi?
Desenin ögelerinden biçimi ve geleneksel biçimi incelediniz
mi?
Desen çiziminde kullanılan araç ve gereçler konusunda bilgi
edindiniz mi?
Atölyede, desen çizimini gerçekleştirdiniz mi?
Kula halı desenlerini incelediniz mi?
Atölyede, Kula halı deseni tasarımı yaptınız mı?
Atölyede, kareli kâğıda desen geçirme işlemini gerçekleştirdiniz
mi?
Atölyede, desen renklendirme çalışması yaptınız mı?
Atölyede, desen kartı hazırlama işlemini gerçekleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluşan bezemeye
……………… denir.

2.

Tarihi süsleme sanatlarında kullanılmış olan motiflere ……………….. biçim denir.

3.

Nokta, çizgi, biçim …………… ögelerindendir.

4.

Halı deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili ……………… yapılması gerekir.

5.

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

6.

Desenin özelliğini bozmadan …………………… oluştururuz.

7.

Hazırladığımız desenin tekrar kullanılabilmesi için ………………………. geçirilmesi
işlemini yaparız.

8.

Safirol, koyu al (kırmızı), fişne (vişne), kürümüş (gri) ………………… halılarında
ağırlıklı olarak kullanılan renklerdir.

9.

Guaj boya, keçe uçlu kalem gibi boyama gereçleriyle …………………. renklendirme
işlemini gerçekleştiririz.

10.

Modele göre parçalara bölünmüş desenler kontrplak, mukavva , sunta gibi malzemelere yapıştırılarak ……………… kartı hazırlanır.

11.

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

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

19 yüzyılda Kula’da …………………, ……………….., ve………………
halıları dokunmaya başlamıştır.

2.

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

3.

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

4.

Tüm halı ya da kilimlerde görülen süsleme unsurlarından bir tanesine
………… denir.

5.

Kula halılarında …………………….., …………………, …………………..,
……………. gibi motifler kullanılmıştır.

6.

Sanat ürünü oluşturan ögelerin belirli düzen bağıntı içinde bir araya getirilmesi
sonucu ortaya çıkan bağıntıya …………………. denir

7.

Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmaları ile ………….
doğar.

8.

Kareli kâğıtlar üzerindeki her küçük kare, halıda bir …………. ifade eder.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9.

Aşağıdakilerden hangisi desenin ögelerinden değildir?
A) Egemenlik
B) Çizgi
C) Biçim
D) Nokta

10.

Aşağıdakilerden hangisi desen çiziminde kullanılan araç gereçlerden değildir?.
A) Kurşun kalem
B) Silgi
C) Tükenmez kalem
D) Kâğıt

11.

Aşağıdakilerden hangisi Kula halı deseni hazırlamadan önce yararlanacağımız
kaynaklardan değildir?
A) Daha önce dokunmuş halılar ve resimleri
B) Daha önce çalışılmış halı desenleri
C) Yöreye ait, kitap dergi basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri
D) Hiçbiri
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12.

Aşağıdakilerden hangisi Kula halılarında ağırlıklı olarak kullanılan renklerden
değildir?
A) Mor
B) Vişne rengi
C) Gri
D) Kırmızı

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız

13.

( ) Geçmişe ilişkin değerli olarak kabul edilen ürünleri; yaşanılan çağa, teknik
olanaklarına, gereksinimlerine, beğeni ve anlayışına göre karakterini bozmadan
düzenlenmesine modernizasyon denir.

14.

( ) Stilizasyon, genel anlamıyla canlı ya da cansız varlıkların biçimlerine karakterlerine bağlı olarak uygulama tekniği ve amacına uygun biçimde sadeleştirmektir.

15.

( ) Hazırlamayı düşündüğümüz halı tasarımında kullanacağımız motifleri,
araştırma işlemini gerçekleştirerek uygun motifleri seçme işlemine model çalışması denir.

16.

( ) Kareli kâğıdı, halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak bir düğümün bir kareye geleceğini düşünerek boyutlara uygun hazırlarız.

17.

( ) Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve diğer motiflerinin nereye geleceğinin serbest olarak çalışılmasına desen çalışması denir.

18.

( ) Ejderli Kula isimli Kula halısı18. yüzyılda dokunmuştur.

19.

( ) Desen kartı; kontrplak, mukavva vb. malzemelerin üzerine desen kâğıdının
yapıştırılmasıyla oluşturulur.

20.

( ) Desen kartları daha güzel görünsün diye verniklenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
A
D
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Desen
Geleneksel biçim
Desen
Ön araştırma
Stilizasyon – Modernizasyon
Kompozisyon
Kareli kâğıda
Kula
Desen
Desen
Yıpranmaması
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Çaput desenli, göllü halı, yılanlı Kula
Kırmızı – Sarı – Mavi
Turuncu – mor – Yeşil
Motif
Hayat ağacı, manzara, Hacı Recep
suyu, selvi
Kompozisyon
Birlik
Düğüm
A
C
D
A
D
D
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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