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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB417 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma/Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Uşak Halısı Desenleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Uşak halısının ülkemiz ile dünyadaki yerinin ve öneminin anla-

tıldığı, renk ve desen özellikleri ile ilgili bilgilerin kazandırıl-

dığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri modülünü başar-

mış olmak 

YETERLİLİK Uşak halısı desenleri çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

 Bu modül ile uygun ortam, araç ve gereç hazırlandığında 

tekniğe uygun Uşak halılarını öğrenerek desenlerinin çi-

zimini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Uşak halıları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

2. Tekniğe uygun olarak Uşak halısının özelliklerine gö-

re desen çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, makas, cetvel, kareli kâğıt, 

boya kalemi, kalem, silgi, guaj boya, samur fırça, ışıklı masa, 

aydınger veya parşömen kâğıdı, bilgisayar ve desen programla-

rı vb. malzemeler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 
 

Eski çağlardan beri gıda, konut, giyinme gibi ihtiyaçları karşılamada kullanı-

lan dokumanın ilk defa nerede, ne zaman yapıldığı konusunda tam ve kesin sonuçlar 

bulunmamaktadır. El emeği göz nurunun bir örneği olan el dokumalarından biridir. 

Halı dokumacılığı, memleketimizin ulusal ve geleneksel bir sanatı olması yanında 

diğer el sanatları arasında en önemlisi, bekli de en başta gelenidir.  
 

Uşak yöresinde dokunan halılar renk ve desen olarak yöresel bir farklılık gös-

termektedir. Uşak halılarının kitap ciltlerinden esinlenen “madalyonlu”, geometrik 

bir yerleşime sahip olan “yıldızlı”, kuş biçimini çağrıştıran yaprak kompozisyonun-

dan ötürü “kuşlu” olarak bilinen çeşitleri bulunmaktadır. 
 

Uşak Halı Desenleri modülünde Uşak halısının kalitesini belirleyecek Uşak 

halılarının Türkiye’deki ve dünyadaki önemini kavrayarak ülke ekonomisine katkıla-

rını öğrenebileceksiniz. Uşak halısının renk ve motif özelliklerini belirleyerek özgün 

halı desenleri çizebileceksiniz. 

 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Uşak halıları hakkında temel bilgiler edineceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinde Uşak halılarını araştırınız. 

 Uşak halılarının günümüzdeki yerini ve önemini araştırınız. 

 Uşak halı desenlerinin özelliklerini rapor hâlinde hazırlayıp sınıfta arkadaşları-

nızla paylaşınız. 

 

1.UŞAK HALILARI 
 

Halı çözgü iplikleri üzerine ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak 

ve aralarında birkaç sıra atkı geçirilerek makasla aynı hizada kesilmiş kadifemsi havlu yüzlü 

olan dokumaya denir. 
 

Bir el sanatı olarak halıcılık Uşak’a Orta Asya’dan göçüp gelen yörükler tarafından 

getirilmiştir. Murat dağı ve Ahır dağı yaylaları ile Manisa ve Aydın kışlakları arasında çok 

önemli bir yeri olan Uşak kasabası da o dönemlerden önem kazanmıştır. Bu devirde yapılan 

halı işleri ev ve aile çevresinden dışarıya taşmamıştır. Uşak halılarının önem kazanması iler-

leyen zamanlara 16. ve 17. yüzyıllara dayanır.  
 

Uşak halılarının en tanınmış tipleri; kitap ciltlerinden esinlenen “madalyonlu”, geo-

metrik bir yerleşime sahip “yıldızlı”, kuş biçimini çağrıştıran yaprak kompozisyonundan 

ötürü “kuşlu” olarak adlandırılır. Bu tipler, boyut ve kompozisyon açısından bazı varyasyon-

larla 17. yüzyılın sonuna kadar üretilmişlerdi. Selçuklu halılarından sonra Türk halı sanatının 

ikinci parlak devri XVI. yüzyılda Uşak ve çevresinde yapılan halılarla başlar. Türk halıları 

içinde en büyük ve tanınmış grup olan Uşak halıları, Avrupalı ressamların tablolarında sık 

sık tasvir edilip XVIII. yüzyıl sonuna kadar çok tutulduğu hâlde envanter kayıtlarında Uşak 

adı geçmez ve bunlar Türk halıları diye bilinir. 
 

Holbein halıları adı ile tanınan bu grubun ilk iki tipi, bunlara menşe olarak kabul edi-

lir. Fakat bunlarda geometrik motifler yerine tamamen bitki motifleri ve yine bitki motifle-

rinden meydana gelen madalyonlar hâkim olmuştur. Madalyonlu Uşak halıları daha önemli 

bir grup olarak XVIII. yüzyıl içinde de gelişmiş, 10 metreye kadar uzun olanları yapılmıştır. 

Orta eksende yuvarlak, yanlarda sivri dilimli madalyonların sıralanmasından ibaret ve son-

suzluğa işaret eden kompozisyon kullanılmıştır. Sonsuz örnek hâlinde sıralanmış madalyon-

lardan kesilmiş bu kompozisyon düzeninde madalyonlar bazen oval bazen yuvarlak olarak 

değişmiş, sıralanışta zeminin boyutları farklı da olsa bir değişme olmamıştır, 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Yıldızlı Uşak halıları sayıca daha küçük bir tip olup sekiz kollu yıldızlarla küçük bak-

lava biçimindeki madalyonların kaydırılmış eksenler üzerinde alternatif sıralanmasını göste-

rir. Bunlar orta boy halılardır, dört metreden uzun olanları pek azdır. Zaman bakımından da 

17. yüzyıl sonundan ileri geçmez. Daima kırmızı zemin üzerine sekiz köşeli yıldız madal-

yonlar ve küçük baklavalar, koyu mavi ekleri meydana getirir. Bunlarda halının ortası belir-

tilmez ve madalyonların sonsuz örneğe bağlandığı açıkça bellidir. Bazen zemin mavi, ma-

dalyonlar kırmızı renkte olabilir. Madalyonların içi sarı ve kırmızı palmet ve çifte Rumilerle 

dolgunlaşmış, zemin köşeli dallar ve çok renkli çiçeklerle bezenmiştir. 
 

Yıldızlı Uşak halıları 17. yüzyılı geçmediği hâlde kısa zamanda gelişmesini tamamla-

mış, bir bozulma olmamıştır. 16. yüzyıldan ancak 20–25 kadar yıldızlı Uşak halısı kalmıştır. 
 

1.1. Uşak Halılarının Özellikleri 
 

Uşak halılarının en önemli özelliklerinden biri atkı, çözgü ve atılan düğüm ipliklerinin 

yün olmasıdır. Çok az olarak pamuk iplikli halılar dokunmuştur. Türk Gördes düğümü ola-

rak da bilinen düğüm tekniği ile dokunmuştur. Desimetre karede dokunan ilmik sıklığı 

30x30, 40x40 arasında değişmektedir. Bu düğüm de halının sağlamlığını ve kalitesini arttırır. 
 

Eski Uşak halılarının yüksek tüylü olması da belli bir özelliğidir.  Çok rutubetli olan 

İngiliz adaları ve Hollandalılar eskiden beri Uşak halılarını tercih etmelerinin bir sebebi de 

bu halıların yüksek tüylü olmasıdır. Üç dört asır devam eden Uşak halılarının bir kıymeti de 

buradan gelmektedir.  
 

Eski Uşak halılarındaki renkler koyu ve derindir. Halıya üç dört renk hâkimdir. Bu 

renkler arasında koyu mavi, koyu kırmızı, yeşil, sarı, çok az beyaz ve devetüyü gibi renkler 

bulunur.  
 

Eski Uşak halılarının en önemli özelliklerinden birisi de desen ve model özellikleridir. 

Uşak halıları motif ve kompozisyon özellikleri açısından başlıca üç temel tipte sınıflandırıla-

bilir. Kitap ciltlerinden esinlenen “madalyonlu”, geometrik bir yerleşime sahip olan “yıldız-

lı”, kuş biçimini çağrıştıran yaprak kompozisyondan ötürü “kuşlu” Uşak halıları diye isim-

lendirilir. Literatürde Holbein ve Lotto halıları olarak bilinen bu iki tip halının daha sonraki 

Uşak halıları ile olan teknik ve motif benzerliklerinden dolayı Uşak bölgesinde dokunmuş 

olabilecekleri kabul edilmektedir. 
 

1.2. Uşak Halılarının Ülkemizdeki Yeri Önemi 
 

Türklerin geleneksel halı sanatı, sanat tarihimizde seçkin bir yere sahiptir. Halı sanatı 

Türk tarihinin akışı içinde biçimlenmiştir. Uşak halıları gerek düğüm tekniği gerekse kullanı-

lan renkler ve desen özellikleri bakımından Türk halı tarihine damgasını vurmuştur.  
 

Bu geleneksel sanatımızın varlığından sağlam tekstil motifleri ve düğüm tekniği ile 

günümüzde de söz edebiliriz. Türk halısının bu teknik özellikleri düzenli ve sürekli bir ge-

lişmenin en büyük dayanağı olmuştur. Düğümlü halıların çok uzun bir geçmişi vardır. Bu 

tekniğin bulunuşu göçebe bir kavmin daha kalın ve ısıtıcı bir zemin bulmak arzusu gibi pra-

tik bir nedene dayanmaktadır.  
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O zamanlarda Uşak ve çevresinde Aşiretler konar-göçer yaşamaktaydı. Hemen hemen 

her evde halı dokunmaktaydı. 16. yüzyılda İzmir’de bulunan İngilizler, İzmir’e gelen Uşak 

halılarını satın almaya başlamışlar. Daha sonra İtalyanlar, Avusturyalılar ve Almanlar hem 

sarayları hem de kiliseleri için halı alır olmuşlardı. Halıcılığın Uşak’ta gelişmesi ve ticari bir 

varlık olması 16. yüzyıla dayanır. O zamana kadar büyük bir önem kazanmış olan Uşak halı-

ları İstanbul camilerine ve saraylarına sipariş edilmeye başlanmış Süleymaniye, Selimiye ve 

Fatih camilerine ve türbelere alınmıştır. Bu halıların bazı parçaları bugün hâlâ Süleymaniye 

camiinde ve İstanbul’daki çeşitli müzelerde bulunmaktadır.  
 

Uşak’ta büyük ebatlarda dokunan bu halılar Osmanlı İmparatorluğu’nun saraylarını 

süslemiş, gerek desenleri gerekse renkleri ve sağlamlığı ile büyük bir beğeni kazanmıştır.  

Günümüzde ekonomik kaygılardan dolayı Uşak’ta halıcılık kaybolmaya yüz tutmuştur. Ye-

terince tanıtımı yapılmadığı, evde ve elde bu dokumacılığın yapılmasının çok zor ve zahmet-

li olmasından dolayı Uşak’ta halıcılık eski yerini kaybetmiştir. Özel sektörde bazı kişisel 

çabalarla Uşak halıcılığı yaşatılmaya çalışılmakta, gelecek kuşaklara bu kültürün aktarılması 

için çabalar sürdürülmektedir.  
 

Uşak halıları renk, desen, boya özelliği, düğüm tekniği olarak yöresel bir farklılık gös-

termektedir. Bu özelliklerin ülkemizin zenginliğini göstermesi açısından çok önemli olduğu 

vurgulanmalıdır. Günden güne renk ve desen özelliğini kaybettiği görülen halılarımızın de-

ğerini yitirmemesi, özelliklerini kaybetmeden gelişme göstermesi bütün temennimizdir.  
 

1.3. Uşak Halısının Dünyadaki Yeri Önemi 
 

Türklerin daha Hunlar devrinde Milattan önceki yıllarda çok gelişmiş (Türk-Gördes) 

düğümlü halı tekniğine sahip oldukları Altay dağları eteklerinde, Pazırık kurganları kazıla-

rında ele geçen halı örnekleri ile belli olmaktadır. Uşak bölgesinde dokunan halıların çok 

eski örnekleri bugün birçok Avrupa ülkesinin müzelerinde sergilenmektedir.  
 

Madalyonlu ve yıldızlı Uşak halıları yapıldıkları dönemlerde Hollandalı ve Flemenk 

ressamlarının tablolarına konu olacak kadar Avrupa’da rağbet görmüştür. Bu resimlerin de-

ğişik örnekleri Londra, Paris, Berlin, Venedik ve Roma’daki müzeleri süslemektedir. Hatta 

bazı Uşak halıları kendilerini resmeden ressamların isimleri ile anılmaktadır. Avrupa’da 

Lotto ve Holbein halıları olarak bilinen halıların Türkiye’de Uşak bölgesinde sipariş olarak 

dokutulduğu ve bunların daha sonra İngiltere’ye gönderildiği sonradan anlaşılmaktadır.  
 

Halıcılık 700 yıldan beri Uşak halkının en önemli kaynaklarından birini teşkil etmek-

tedir. Uşak halıları 350–400 yıldan beri Avrupa’da tanınmakta, sarayları, müzeleri hâlâ süs-

lemektedir. İngiltere, Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya devletleri halılarımızın en iyi 

alıcılarıdır. Bazı Avrupa firmaları eski kalite Uşak halıları istemektedir. Bu talep, Uşak halı-

sının bir ihraç imkânına sahip olduğunu göstermektedir fakat Uşak’ta eski Uşak halısını do-

kuyacak işçi sayısı azalmış, kalite de eskisi gibi değildir. Bir zamanlar Türkiye ihracatının 

bir bölümünü teşkil eden ve kendine özgü özellikleri ile dünya literatüründe yer alan Uşak 

halılarının yeniden eski önemini kazanması için çalışmalar yapılmaktadır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki araştırma işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araştırma için uygun ortam hazır-

layınız. 

 Bulunduğunuz yerdeki atölyelere gidebilirsi-

niz. 

 Uşakta dokunan halı çeşitlerini 

araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki halı dokuma atölye-

lerinden faydalanabilirsiniz. 

 Uşak halı desenlerini araştırınız. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilirsi-

niz. 

 Uşak halıları hakkında bilgi topla-

yınız. 
 Bulduğunuz atölyelere gidebilirsiniz. 

 Uşak halılarının yurdumuzdaki 

yerini ve önemini araştırınız. 

 Bulduğunuz atölyelere gidebilirsiniz. 

 Bulduğunuz atölyelere gidebilirsiniz. 

 Dünyada Uşak halılarının yeri ve 

önemini araştırınız. 

 Bulduğunuz atölyelere gidebilirsiniz. 

 Bulduğunuz atölyelere gidebilirsiniz. 

 Bilgilerinizi bir dosya içinde topla-

yınız. 

 Dosya bilgilerinizin doğruluğuna önem veri-

niz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çözgü iplikleri üzerine ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak ve 

aralarından birkaç sıra atkı geçirilerek makasla aynı hizada kesilmiş kadifemsi havlu 

yüzlü dokumalara ne denir?  

A) Cicim 

B) Halı 

C) Kilim  

D) Zili 
 

2. Geleneksel el sanatlarından biri olan halıcılığı Uşak’a kimler getirmiştir? 

A) Tatarlar   

B)  İngilizler   

C) Yörükler  

D) Selçuklular 

 

3. Uşak halıları aşağıdaki hangi ressamların tablolarına konu olmuştur? 

A) Goya-Van Goh  

B) Lotto-Van Goh   

C) Gogen-Lotto  

D) Lotto-Holbein 

 

4. Aşağıdaki renklerden hangi Uşak halılarında kullanılmaz? 

A) Kiremit kırmızısı  

B) Lacivert    

C) Yeşil         

D) Kırmızı  

 

5. Uşak halılarını Avrupa’ya hangi ülke tanıtmıştır? 

A) Hollanda   

B) Avusturya   

C) İtalya   

D) İngiltere 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Uşak halısının renk ve desen özelliğini öğrenebileceksiniz.  
 

 

 

 

 Çevrenizde dokuma atölyelerinde var olan halı desenlerini araştırınız. 

 Çevrenizdeki halı desenlerini araştırınız. 

 Uşak halısındaki desenlerin ve motiflerin kaynağını araştırınız. 

 Günümüzde Uşak’ta bu motiflerin dokunup dokunmadığını araştırınız.  

 Uşak halı desenleri ile ilgili tanıtım panosu hazırlayınız.  
 

2.UŞAK HALISININ RENK VE DESEN 

ÖZELLİKLERİ 
 

Eski Uşak halılarındaki renkler koyu ve derindir. Halıya üç dört renk hâkimdir. Bu 

renkler arasında koyu mavi, koyu kırmızı, yeşil, sarı, çok az beyaz ve devetüyü gibi renkler 

bulunur.  
 

Uşak halılarını desen özelliği ve renk bakımından aşağıdaki gibi dört grupta toplayabi-

liriz: 

 Madalyonlu Uşak halıları  

 Yıldızlı Uşak halıları  

 Holbein ve Lotto tipi Uşak halıları  

 Kuşlu Uşak halıları 
 

2.1. Madalyonlu Uşak Halısı 
 

1514'te Tebriz'in Türkler tarafından fethinden sonra madalyon şeması fikir olarak Türk 

halılarına da girmiştir. Uşak halılarındaki çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların 

hâkimiyet ve yaratma gücünü belli eder. Bu ustalar, kitap sanatını halıya aktarmaktan çe-

kinmişlerdir. 

 

Tebriz, Keşan ve İsfahan halılarında esas örnek olarak halının ortası iri bir madalyon-

la, köşeler çeyrek madalyonlarla belirtilmiş, madalyonların içi ve halının zemini minyatür 

sanatına göre bitki süslemeleri, insan ve hayvan figürlü kompozisyonlarla doldurulmuştur. 

 

Bu halılarda kullanılan renkler ağırlıklı olarak kırmızı, lacivert, yeşil, sarı ve açık ma-

vi, zemin rengi genellikle kırmızı, madalyonlar ortada kenar bordürü olarak çiçek motifleri 

ile bezenmiştir. Büyük boylarda dokunup boyu 10 metreyi bulanları da vardır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 9 

 

Resim 2.1: Madalyonlu Uşak halısı 
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Desen 2.1: Madalyonlu Uşak halısı detayı 



 

 11 

2.2. Yıldızlı Uşak Halıları 
 

Yıldızlı Uşak halıları sayıca daha küçük bir tip olup sekiz kollu yıldızlarla küçük 

baklava biçimindeki madalyonların kaydırılmış eksenler üzerinde alternatif sıralanmasını 

gösterir. Bunlar orta boy halılardır, dört metreden uzun olanları pek azdır. Zaman bakımın-

dan da 17. yüzyıl sonuna kadar devam etmiştir. Daima kırmızı zemin üzerine sekiz köşeli 

yıldız madalyonlar ve küçük baklavalar, koyu mavi ekleri meydana getirir. Bunlarda halının 

ortası belirtilmez ve madalyonların sonsuz örneğe bağlandığı açıkça bellidir. Bazen zemin 

mavi, madalyonlar kırmızı renkte olabilir. Madalyonların içi sarı ve kırmızı palmet ve çifte 

Rumilerle doldurulmuş, zemin köşeli dallar çok renkli çiçeklerle bezenmiştir. 
 

Yıldızlı Uşak halılarında kullanılan renkler kırmızı, lacivert, yeşil, sarı ve açık mavi-

dir. Genellikle kırmızı zemin üzerine kaydırılmış eksendeki sekiz köşeli yıldız motifleri son-

suz formunda yerleştirilerek dokunmuştur.  

 

Desen 2.2: Yıldızlı Uşak halısı detayı 
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Resim 2.2: Yıldızlı Uşak halısı 

2.3. Holbein ve Lotto Tipi Halılar 
 

Bu tip halılarda da yine aynı renkler hakimdir. Holbein halılarında zemin rengi kırmız 

ya da laciverttir. Zemin üzerine büyük sekizgenlerden oluşan Rumi palmet ve bitki desenleri 

ile süslenmiştir. Bordürlerinde kartuş, Çin bulutu ve kufi motifleri bulunmaktadır.  

 

Lotta halılarında ise kırmızı zemin üzerine sarı bitkisel motifler, stilize edilmiş kufi 

motifleri sık ve seyrek şekilde ortaya yerleştirilmiştir. Kufi motiflerinden gelişmiş kartuşlu 

ve kıvrık dallı olarak çok zengin bordürler görülmektedir. Ayrıca bulut motifleri de bordür-

lerde kullanılmıştır. 

 

Resim 2.3: Holbein ve Lotto tipi halılar Uşak halısı 
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Desen 2.3: Holbein ve Lotto tipi halı detayı 

 

Desen 2.4: Holbein ve Lotto tipi halı detayı 
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Desen 2.5: Holbein ve  Lotto tipi halı detayı          Desen 2.6: Holbein ve Lotto tipi halı detayı 

2.4. Kuşlu Uşak Halıları 
 

Kuşlu Uşak halıları, beyaz veya ona yakın açık krem zemin rengi ile karakteristik halı-

lardır. Kullanılan desenler Çin bulutu, palmetli bordürleri ile kuşlu ve çintemanili adları ile 

tanınır. Esas motifi meydana getiren şekillerin ilk bakışta kuşu andırması yüzünden “kuşlu” 

denilen halılarda gerçek birbiri ile karşılaşan iki yaprak arasında zeminin çeşitli renginden 

meydana gelen aldatıcı bir görünüşü vardır. Çintemanili Uşak halılarında renkler lacivert, 

kırmızı ve sarıdır. Kuşlu Uşak halıları dediğimiz halılarda ise zemin beyaz; motifler kırmızı, 

lacivert, sarı olarak dağılmıştır.  

 

Resim 2.4: Kuşlu Uşak halısı 
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2.5. Halı Deseni Hazırlama 
 

2.5.1. Desen Araştırma 
 

Halı deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili bir ön araştırmanın 

yapılması gerekmektedir. Konumuz olan Uşak halılarında, desen araştırması yapabilmek için 

yörede geçmişten bu güne kullanılan halı desenleri görülmeli, Uşak halı desenlerinde kulla-

nılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak desen hazırlama iş-

leminin birinci basamağını gerçekleştirilmelidir. 
 

2.5.2. Yararlanılacak Kaynaklar 
 

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

tırmada 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. 
 

 Daha önce dokunmuş halılar ve bunların resimleri 

 Daha önce çalışılmış halı desenleri 

 Halıların fotoğrafları  

 Halıların slaytları 

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

 Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri 
 

2.5.3 Desen Tasarımı 
 

Günümüz Uşak halıları incelendiğinde halı desenleri üzerinde geçmişin izlerine rast-

lamak mümkün olduğu gibi modern tasarımlar da dikkatimizi çekmektedir. Günümüz Uşak 

halı desenlerinin bir özelliği de her yöreye ait halıların dokunduğu bir merkez hâline gelmesi 

sebebiyle tüm halı desenlerinin burada kullanılıyor olmasıdır.  
 

2.6. Desenin Kareli Kâğıda Geçirilmesi 
 

 Kareli kâğıdın belirlenmesi: Dokumayı düşündüğümüz halının öncelikle bo-

yutları belirlenir. Daha sonra halıdaki düğüm sayıları hesaplanarak her düğü-

mün bir kareye geleceği gerçeğini unutmadan boyutlara uygun milimetrik kâğıt 

hazırlanır. 

 

Çizim 2.1: Milimetrik kâğıt 
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 Kurşun kalem çalışması: Hazırlanan halı deseninin kareli kâğıt üzerindeki 

yerini belirleyerek, temsil ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak 

çalışması yapılır. 

 

Desen 2.7: Kurşun kalem taslak çalışması 

 Renkli çalışması: Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak kareli kâğıtta yer-

leri belirlenmiş desen, hazırlayacağımız halıda uygulayacağımız renklerle boya-

nır. Renklendirme işlemi daha önceden belirttiğimiz sulu boya, keçe uçlu ka-

lem, guaj boya gibi renklendirme araçlarından uygun olan biri seçilerek yapılır. 

Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içi temsil ettikleri düğümlerin renkle-

rinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak boyanır.  

 

Desen 2.8: Renkli boyama 
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 Desenin tamamlanması: Renklendirme işi, kareler belirlenen renklere bo-

yandıktan sonra halının fonuna uygun renkte kâğıdın tamamı boyanarak desen 

çalışması tamamlanır.  

 

Desen 2.9: Desenin tamamlanması 

 

Desen 2.10: Renkli desen örneği 
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1.6. Uşak Halı Desenleri 

 

Resim 2.5: 17. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.11: 17. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.6: 18. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.12: 18. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.7: 16. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.13: 16. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.8: 16. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.14: 16. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.8: 16. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.15: 16. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.9: 17. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.16: 17. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.17: 17. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.17: 17. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.10: 15. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.18: 15. yy. Uşak halısı deseni 

 

Resim 2.11: 18. yy. Uşak halısı 
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Resim 2.12: 18. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.19: 18. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.13: 18. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.20: 18. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.14: 18. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.21: 18. yy. Uşak halısı deseni 
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Resim 2.15: 19. yy. Uşak halısı 

 

Desen 2.22: 19. yy. Uşak halısı deseni 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak Uşak halı deseni hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uşak halı deseni oluşturmak için 

uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün bir masa hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışmalarda kullanacağınız malzemeleri göz 

önünde bulundurunuz. 

 Motif araştırması yapınız. 

 Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan, görsel 

kaynak ve kaynak kişilerden desen taraması 

yapınız. 

 Motifleri anlam ve özelliklerine göre 

inceleyiniz. 

 Araştırdığınız motifleri taşıdığı anlama göre 

değerlendiriniz. 

 Desen çizimi için araç gereci hazırla-

yınız. 

 Desen çizimi için gerekli malzemeyi eksiksiz 

hazırlayınız. 

 Renklere göre kalem boya ve kaynakları 

temin ediniz. 

 Ürüne uygun desen oluşturmak için 

motiflerden çizim yapınız. 

 Motifleri çizerek kareli ya da milimetrik 

kâğıda geçiriniz. 

 Işıklı masa kullanınız. 

 Ürünün boyutlarını, kullanılacağı 

yere uygun motifleri birleştirerek 

kompozisyon oluşturunuz 

 Yaratıcılığınızı kullanarak farklı motifleri 

birleştirerek desenler hazırlayınız. 

 Kompozisyonu kareli kâğıt üzerinde 

hazırlayınız. 

 Deseni kareli kâğıda hazırlarken çözgü ipi 

sayısına dikkat ediniz. 

 Dokuma için hazırlanmış özel milimetrik 

kâğıt kullanmaya özen gösteriniz. 

 Desenin ¼’ ünü alacak büyüklükte kâğıt 

hazırlayınız. 

 Kareleri desen ipliğinin renginde 

boyayınız. 

 Desen oluştururken halı dokuma tekniğine ve 

yöreselliğe uygun desen renkleri seçiniz. 

 Renk gruplarının uyumlu olmasına dikkat 

ediniz. 

 Motiflerin karakteristik özelliklerine göre 

renk seçiniz. 

 Çizim ve boyamayı kontrol ediniz 

varsa hataları tespit ediniz ve düzelti-

niz. 

 Çizim de karelerin kaymamasına dikkat edi-

niz. 

 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz. 

 Verimli olmaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi Uşak halısında kullanılan motiflerden değildir? 
 

A) Palmet   

B) Çin bulutu  

C) Pıtrak    

D) Kufi 

 

2. Madalyon motifi aşağıdakilerin hangisinden esinlenmiştir? 
 

A) Kitap ciltlerinden   

B) İngilizlerden     

C) Selçuklulardan      

D) Madalyondan 

 

3. Kuşlu Uşak halıları adını nereden almıştır? 
 

A) İran’dan      

B) Kuş motifinden      

C)Yıldızdan   

D)Yaprak deseninden 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Uşak halıları en parlak devrini 16. ve 17. yüzyılda yaşamıştır. 

 

5. (   ) Uşak halıları Avrupa’da İzmir halıları olarak bilinmektedir. 

 

6. (   ) Osmanlı saraylarını süslemiştir. 

 

7. (   ) Çok eski Uşak halıları Avrupa müzelerinde bulunmaktadır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Uşak halılarının önem kazanması 16. ve 17. yüzyıllara dayanır.  
 

2. (   ) Holbein halılarda geometrik motifler yerine tamamen bitki motifleri ve yine bitki 

motiflerinden meydana gelen madalyonlar hâkim olmamıştır. 

3. (   ) Yıldızlı Uşak halıları sayıca daha küçük bir tip olup sekiz kollu yıldızlarla küçük 

baklava biçimindeki madalyonların kaydırılmış eksenler üzerinde sıralanmamıştır. 

4. (   ) Yıldızlı Uşak halıları 17. yüzyılı geçmediği hâlde kısa zamanda gelişmesini ta-

mamlamış, bir bozulma olmamıştır.  

 

5. (   ) Eski Uşak halılarının yüksek tüylü olması da belli bir özelliğidir.  

 

6. (   ) Eski Uşak halılarındaki renkler açık ve derindir. 

 

7. (   ) Halı sanatı Türk tarihinin akışı içinde biçimlenmemiştir. 

 

8. (   ) Madalyonlu ve Yıldızlı Uşak halıları yapıldıkları dönemlerde Hollandalı ve Fle-

menk ressamlarının tablolarına konu olacak kadar Avrupa’da rağbet görmüştür 
 

9. (   ) Uşak halılarındaki çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların hâkimiyet ve 

yaratma gücünü belli eder 
 

10. (   ) Bu halılarda kullanılan renkler ağırlıklı olarak kırmızı, lacivert, yeşil, sarı ve açık 

mavi, zemin rengi genellikle kırmızı, madalyonlar ortada kenar bordürü olarak çiçek 

motifleri ile bezenmiştir. 

 

11. (   ) Kuşlu beyaz zeminli uşak halıları, beyaz veya ona yakın açık krem zemin rengi ile 

karakteristik halılardır. 

 

12. (   ) Lotta halılarında sarı zemin üzerine kırmızı bitkisel motifler ve stilize edilmiş kufi 

motifleri sık ve seyrek şekilde ortaya yerleştirilmiştir. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ARIÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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