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El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Yağcıbedir Halısı Desenleri

MODÜLÜN TANIMI

Yağcıbedir halılarında desen hazırlamayı öğreten
öğrenim materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOġUL

Basit Kirkitli Dokumalarda Desen, Renk modülünü
almıĢ olmak

YETERLĠK

Yağcıbedir halı desenleri çizmek

AÇIKLAMA

Bu modülün atölye ortamında, anlatım, soru- cevap,
uygulama Ģeklinde iĢlenmesi gerekir.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç
hazırlandığında, Yağcıbedir halı desenlerini çizme
iĢlemini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun Yağcıbedir halıları hakkında
bilgi sahibi olacaksınız.
2. Tekniğe uygun halı deseni hazırlayabilmek için
desen, motif, kompozisyon ve renk konuları
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
3. Tekniğe, gelenekselliğe, yöreselliğe ve
yeniliklere uygun halı deseni
hazırlayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık çalıĢma ortamı
Donanım: Görsel basılı kaynaklar, mukavva, makas,
cetvel, kareli kâğıt, boya kalemi, kalem, silgi, guaj boya,
samur fırça, ıĢıklı masa, aydınger veya parĢömen kâğıdı,
bilgisayar ve desen programları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül
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içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz
bilgileri pekiĢtirecek, uygulama örneklerini ve testleri
gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi
gerçekleĢtireceksiniz. Sırasıyla araĢtırma yaparak grup
çalıĢmalarına katılarak ve en son aĢamada alan
öğretmenlerine danıĢarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleĢtiriniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci;
Dokumacılık, Anadolu‟da çok eskiden beri yapılagelen, çoğu yörede geçim kaynağı
olmuĢ ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. Dokumacılık bu yönüyle insanın sadece doğal
çevreye uyum zorunluluğundan kaynaklanan bir meslek kolu değil kültürel yaĢam çevresi
içinde moda ve mekân düzenleme örnekleri ile de zevk ve incelik sanatı olmuĢtur. Bu
nedenle ülkelerin geleneksel sanat örnekleri, doğal çevrelerini ve kültürel yaĢam
alıĢkanlıklarını yansıtır.
Geleneksel bir Türk sanatı olan halıcılık, tarihteki göçebe kültürümüzün bugüne
uzantısıdır. Yağcıbedir Yörüklerince yaĢatılan bu zengin kültür mirası, kompozisyon ve renk
yapısı ile dünya sanat literatüründeki yerini almıĢtır.
Yağcıbedir halıları Yörük aĢiretinin örf, âdet ve geçmiĢlerini yansıtan bir sanat
eseridir. Ülkemiz halıcılığında dünden bugüne önemli bir yere sahip olan Yağcıbedir
halılarının araĢtırılarak kullanılan desenlerin anlamları korunarak bir modernizasyon
yapılması mümkün olacaktır. Böylelikle el halıcılığının önünün açılmasında, modern
dünyada farklı bir yaklaĢımla yeniden var olmasının sağlanmasında etkili olabiliriz.
Bu modül ile halı deseni hazırlayabilmek için desen, motif, kompozisyon, renk
konuları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Desen hazırlamada kullanılan araç gereçleri
tanıyacak gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun Yağcıbedir halı desenleri
hazırlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda Yağcıbedir halıcılığının tarihçesi,
halılarının sınıflandırılması, Türkiye ve dünyadaki yeri konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:






Ġnternet ve basılı kaynaklar yardımıyla Yağcıbedir halı desenlerini inceleyiniz.
Yağcıbedir halılarında kullanılan desenlerin anlamlarını öğrenmeye çalıĢınız.
Kendi çevrenizde bulunan halıları ve desenleri araĢtırarak anlamlarını
karĢılaĢtırınız.
Elde ettiğiniz desen bilgileriyle Yağcıbedir halılarının yörenizdeki halıcılıkla
olan iliĢkilerini araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. YAĞCIBEDĠR HALILARI
1.1. Tarihçesi
Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'yu yeni bir vatan edinen Türkler, yığınlar hâlinde
yeni yurtlarına göç etmeye baĢladılar. Bu göçler esnasında bugün "Yörük" dediğimiz
konargöçer aĢiretler de Anadolu'ya geldiler. Osmanlı Devleti boĢ arazileri Ģenlendirmek,
vergi gelirlerini artırmak ve asayiĢi sağlamak amacıyla 1691 yılında konargöçer oymakları
yerleĢik hayata geçirmeye karar verdi. Devlete her yıl 80 kabze yay vermekle görevli Yaycı
Yörükleri, bu iskân hareketinde Adana civarına yerleĢtirildiler.
Burada sıtmadan kırılmaya baĢlayan Yaycı Yörükleri daha sonraki yıllarda bu iskân
yerinden kaçarak imparatorluğun değiĢik yörelerine dağılmıĢlardır. Malazgirt Zaferinden
sonra Anadolu'ya girmeye baĢlayan Türkler, kısa zamanda Selçuklu Devleti idaresinde
uçlara yığılmıĢlar, buralarda yeni yöreler fethedip Beylikler kurmuĢlardır. ĠĢte bu
Beyliklerden biri de DaniĢment Gazi soyundan gelen KalemĢah Oğlu Karesi Bey'in kurduğu
Karesi Beyliği'dir. 1862'den itibaren çeĢitli Yörük AĢiretleri bölgede iskâna tabi tutulmuĢ,
yerleĢtirilmiĢtir. 1878 (93 Harbi) sonunda gelen Muhacirler bölgede yeni köyler
kurmuĢlardır. BaĢbakanlık arĢivindeki belgelere göre Yaycı Yörüklerinin iskân bölgeleri
genel olarak Ģöyledir: KırĢehir, Bozok, Halep Kara Hisarı ġarki, Ġçel Sancağı, Anamur
Kazası, Adana Sancağı, Kütahya Sancağı Balya Kazası, Karasi Balıkesir Sancağı Sındırgı
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Kazası‟dır. Devlete vergi olarak keman yani yay verdikleri için zamanla "Yaycı" diye
isimlendirilen bu Yörükler, Bedirhan denilen yöreye yerleĢtikleri için zamanla "Yaycı
Bedirli" adı ile anılmaya baĢlanmıĢtır. Yörüklerin aĢiret isimleri olan "Yaycı" kelimesinin
zaman içinde Yağcıya dönüĢtüğünü görmekteyiz.
Orta Asya‟dan Anadolu‟ya gelen Yağcıbedir Yörüklerinin dokumakta olduğu
Yağcıbedir halısının tarihinin 3000 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Yağcıbedir halıları;
Ayvacık, Bergama, Sındırgı ve Dikili yöresinde yaĢayan Türkmenler tarafından
dokunmaktadır. En önemli özellikleri çözgü ve atkılarının yün olmasıdır. Yağcıbedir halıları
Gördes (Türk) düğümü ile dokunmaktadır. Bu halılarda eskiden tamamen kök boya
kullanılmakta idi. ġimdi ise kısmen kök boya kullanılmaktadır. Yağcıbedir Yörükleri
tarafından dokunan bu halılar, Dikili yöresinde desen özelliğinden dolayı Yağcıbedir deseni
veya halısı denmektedir. Bergama Yuntdağı yöresinde dokunan halılara, Yörükler kendi
isimlerini vermiĢlerdir. Bu yörede dokunan halılar diğer halı desenlerinden farklıdır. Fakat
renkler aynıdır.
Batı Anadolu‟nun en güzel yaylalarının yer aldığı Balıkesir‟in Sındırgı yöresinde,
geleneksel kirkitli dokumalarımızın özgün örnekleri üretilmektedir.
Yörede halıcılık birkaç köyde sürmektedir. Karakaya, EĢmedere, Eğridere, Çakıllı,
Alakır, Gölcük, Kayalıdere, Yaylabayır, Ortacaalan ve Söğütçük bunlardan bazılarıdır.
Dokumalarında sadelik ön plandadır, kompozisyon ve renk yapısı bu sebeple eĢsizdir. Dünya
sanat literatüründe yerini almıĢ ve her zaman aranan bir ekol olmuĢtur. Bugün Yağcıbedir
köylerinde yaĢayan yaycı Yörükleri daha önceleri hayvancılık ve dokumacılıkla uğraĢırlardı.
Hayvan ürünü olarak et, süt, yağ ve peynir elde eden Yörükler, ayrıca özgün motiflerle halı,
kilim dıĢında heybe, çuval, önlük, çarpana, zili, keçe, çul ve kepenek yaparlar. Yağcıbedir
Yörüklerinin bir kısmı göçlerini bırakarak tamamen yerleĢik düzene geçmiĢler, bir kısmı ise
bugün bile yaylalarına çıkmaktadırlar. Göçebeliği bırakarak tamamen tarıma geçen Yörük
köylerinde halı dokumacılığı önemli bir gelir kaynağıdır.
Balıkesir ilinde Sındırgı ilçesinde dokunan ve adıyla ünlenen el sanatı olan Yağcıbedir
Halıları Balıkesir denilince ilk akla gelen üründür. Bu halılar, Yağcıbedir Yörüklerinin
ellerinden çıkmakta olup yörük kültürünün en önemli ürünlerinden biridir. Yağcıbedir
Yörükleri Balıkesir yöresinde XVII. yüzyıldan itibaren görülmeye baĢlamaktadır.
Balıkesir‟de Yağcıbedir Yörüklerinin yerleĢim yerleri Ģunlardır: Sındırgı ilçesi Karakaya,
Eğridere, Alakır, Çakıllı, EĢmedere ve Gölcük köyleri, Bigadiç ilçesi Kayalıdere köyü,
Kepsut ilçesi Ahmetölen köyüdür. Yağcıbedir halıları için Yörük AĢireti‟nin örf, âdetleri ve
geçmiĢlerini yansıtan bir sanat eseri demek mümkündür. Tarihi, Türklerin Ġslamiyet‟i kabul
etmesi öncesine dayanan Yağcıbedir halıları, günümüzde de Sındırgı ilçe ve merkez
köylerinde yaygın olarak dokunmaya devam ediyor. Çok ince yün ipliklerden dokunması,
atkısı ve çözgüsünde yün iplik kullanılması, 1 santimetrekaresinde 30-35 ilme, 1
desimetrekaresinde 2400-3600 düğüm bulunması, Türk düğümünün (Gördes) çok sağlam
atılması sebebiyle birçok el halısından daha uzun ömürlü olması en önemli
özelliklerindendir. Yağcıbedir halılarının metrekaresinde 160.000 düğüm vardır.
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Yağcıbedir halılarını tarih içinde değiĢik devirlerde inceleyebiliriz:







1. grup: Yüzyılımızın baĢına denk gelen en güzel renk, kalite ve motif
zenginliği taĢıyan Yağcıbedir halıları
2. grup: 1900–1967 yılları arasında boya, renk ve kalitelerini korumalarına
rağmen desenlerde yalınlaĢma ve bol tekrar görülmesinin önemli nedeni, coğrafi
ve siyasi koĢullardan doğan aksaklıkların olmasıdır (Kuraklık, çekirge felaketi
ve hayvancılığın azalması ile yünün yeteri kadar ihtiyaca cevap vermeyiĢi,
Balkan ve I. Dünya SavaĢı nedeni ile köylerdeki erkeklerin azalması ve iĢ
yoğunluğu, halıcılığa ayrılan zamanın azalması vb.).
3. grup: Yurt dıĢına gönderilen halıların artması ile artan talebin karĢılanması
için ip ve boyamanın fabrikalardan sağlanması ile kalitenin düĢmesi ve otantik
Yağcıbedir halılarında olmayan renk ve desenlerin bu halıları yozlaĢtırmasıdır.
4. grup: 1980'lerden sonraki döneme rastlamaktadır. Dokuma alanları yukarıda
bahsettiğimiz gibi yaygınlaĢmıĢtır. Geleneksel renk, boyut ve motiflerin değiĢik
versiyonlarını günümüzde görmemiz mümkündür.

1.2. Yağcıbedir Halılarının Sınıflandırılması
Yağcıbedir halılarının desenlerine göre sınıflandırılması:






Sındırgı Tipi Halılar: Desen bakımından en geliĢmiĢ ve en zengin olanıdır.
Boncuk (Karagöz), Heybesulu (Kozalak), Yedielli kenar suyuna göre verilen
isimdir. Eskiden tek mihraplı olan bu halılar günümüzde çift mihraplıdır. SatıĢ
ve kullanım alanı kısıtlı olan tek mihraplı halılar yabancılar tarafından pek tercih
edilmemektedir. Bu yüzden son 50 yıldır çift mihraplı dokunmaktadır.
Kepsut Tipi Yağcıbedir Halıları: Tamamen seccade tipi ve tek mihraplıdır.
Renkleri sındırgı tipinin aynısı olup geniĢ dikdörtgen içinde ayak basma yeri
belirtilmiĢtir, içindeki motifler ise çiçek, yıldızdır. Kıyı bordürü ise boncukludur.
Bergama Tipi Yağcıbedir Halıları: 100 yıl önceki örnekleri ile tanınmaktadır.
Tek mihraplıdır. Kıyı bordür boncuk motiflidir. Ayaklık yoktur. Yıldız ve çiçek
motifleri mihraptan dökülür gibidir.

1.3. Türkiye’de ve Dünyada Yağcıbedir Halıları
UlaĢım zorlukları nedeniyle yüzyıllar boyu dıĢ dünyaya kapalı denebilecek bir Ģekilde
yaĢayan ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karĢılamaya çalıĢan Yağcıbedir Yörükleri,
dokumalarını genellikle çeyizlik ve temel gereksinimleri için üretmiĢlerdir. Bu sebeple
özgün motif, kompozisyon, boyamada doğal maddeler, el eğirmesi iplik ve dokuma
karakterlerini 20. yüzyıl baĢlarına kadar korumuĢlardır. Ancak bu tarihten sonra yabancı
Ģirketlerin daha fazla kâr elde etmek ve Avrupa‟da sanayileĢmeyle doğan belirli alım gücüne
ulaĢmıĢ geniĢ halk topluluklarının bir Ģark halısına sahip olma özentilerine cevap vermek,
aynı zamanda da bir kültür seviyesi ve sanat bilinci düĢük kiĢilerin beklentilerine uygun
üretimi gerçekleĢtirmek amacıyla sentetik boya, fabrikasyon iplik ve düğüm sıklığı
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düĢürülmüĢ dokumayla beraber halı sanatımıza getirdikleri yozlaĢma, bizim dokuyucu ve
tüccarımız tarafından da çoğunlukla benimsendiği için günümüzde eskiye oranla düĢük
nitelikli dokumalar üretilmiĢtir. Son yıllarda kaliteli üretim ve iyi fiyat anlayıĢının bu sanat
dalı çevresinde yeniden hâkim olma yolunda önemli adımlar atıldığı görülmektedir.
Yağcıbedir halıların ömrü 150-200 yıl olup bu halılar kullanıldıkça değer
kazanmaktadır. Günümüzde yapımı devem eden halı dokumacılığında renk ve desenlerde
farklı taleplerin olması halılarda yozlaĢmaya sebep olmaktadır. Buna rağmen orijinal yapıya
bağlı kalınarak da halı üretimi Yağcıbedir Yörük köylerinin olduğu (Sındırgı Ġlçesi
Karakaya, Eğridere, Alakır, Çakıllı, EĢmedere ve Gölcük köyleri, Bigadiç ilçesi Kayalıdere
köyü, Kepsut ilçesi Ahmetölen köyü) yerlerde devam etmektedir. Ayrıca köylerde 3000
civarında halı tezgâhı olup yılda yaklaĢık olarak 300.000 adet çeĢitli ebatlarda halı
dokunmaktadır. Ülke ekonomisine yılda ortalama 1 trilyon TL gelir sağlamaktadır.
Balıkesir‟e bağlı Sındırgı ilçesinde Yağcıbedir halılarını yurt dıĢında da tanıtmak
amacıyla her yıl festival düzenlenmektedir. Yağcıbedir halılarını artık uluslararası hâle gelen
festival kapsamında Türkiye ve dünyaya tanıtma Ģansı yakalanmaktadır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulama faaliyetini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Selçuklu ve Osmanlı Döneminde,
Yağcıbedir halılarının tarihi geçmiĢini
araĢtırınız.

 Yağcıbedir halılarının tarihini anlatan
kitaplar, broĢürler ve elektronik
ortamdan faydalanınız.

 Cumhuriyet Döneminde Yağcıbedir
halıcılığının tarihini araĢtırınız.

 Cumhuriyetin kurulmasından bugüne,
Yağcıbedir halılarının tarihini anlatan
basılı ve elektronik ortamdaki
kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

 Tarihsel süreçte dünyada ve Anadolu‟da
yaĢanan sorunların Yağcıbedir halılarına
ekonomik etkilerini araĢtırınız.

 Osmanlı Döneminde ve Cumhuriyetin
ilanından bu güne ekonomik tarihimizi
basılı ve elektronik ortamda
araĢtırabilirisiniz.

 Yağcıbedir halılarının desenlerine göre
sınıflandırılmasını araĢtırınız.

 Yağcıbedir halısı dokuyan yörelerin
araĢtırılması yapılırsa desenlerine göre
dokunan halıları bulabilirsiniz.
 Elektronik ortamda Yağcıbedir halı
sektörüyle iletiĢim kurabilirsiniz.

 Türkiye ve dünyada Yağcıbedir
halılarının yeri ve önemini araĢtırınız.

 Yaptığınız araĢtırma notlarınızı dosya
veya CD‟ye aktarabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Yağcıbedir halıları Tarihçesi, sınıflandırması ile Türkiye ve dünyadaki yeri ile ilgili
yaptığınız uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz
veya arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Selçuklu ve Osmanlı Döneminde, Yağcıbedir halıcılık tarihini
incelediniz mi?
2. Cumhuriyet Döneminde,
incelediniz mi?

Yağcıbedir

halıcılık

tarihini

3. Tarihsel süreçte dünyada ve Anadolu‟da yaĢanan sorunların
Yağcıbedir halıcılığına ekonomik etkilerini incelediniz mi?
4. Yağcıbedir halılarının desenlerine
yöntemini incelediniz mi?

göre

sınıflandırılma

5. Yağcıbedir halılarının desenlerine göre sınıflandırılması
sonucu oluĢan halı örneklerini araĢtırdınız mı?
6. Türkiye ve dünyada Yağcıbedir halılarının yerini incelediniz
mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Yağcıbedir halıcılığının baĢlangıcı ne zamandır?
A) Osmanlılar Dönemi
B) Selçuklu Dönemi
C) Cumhuriyet Dönemi
D) Türklerin Anadolu‟ya giriĢi

2.

Yağcıbedir halılarında kullanılan düğüm tekniği aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu düğümü
B) Gördes düğümü
C) Ġran düğümü
D) Sine düğümü

3.

AĢağıdakilerden hangisi Yağcıbedir halılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Atkı ve çözgüsünde yün iplik kullanılması
B) Çok fazla renk çeĢidinin bir arada kullanılması
C) Kök boya kullanılması
D) Çift düğüm tekniği ile dokunması

4.

1900-1967 yılları arasında dokunan halıların desenlerindeki yozlaĢmanın nedeni
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan ve I. Dünya SavaĢı
B) Kuraklık, çekirge felaketi
C) Hayvancılığın azalması
D) Hepsi

5.

AĢağıdakilerden hangisi desenlerine göre Yağcıbedir halısı sınıflandırmasından biri
değildir?
A) Kepsut tipi halılar
B) Sındırgı tipi halılar
C) Sivas tipi halılar
D) Bergama tipi halılar

6.

Yağcıbedir halılarının kullanım ömrü ortalama olarak kaç yıldır?
A) 150-200
B) 15-20
C) 50-100
D) 100-150
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

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

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:





Basılı kaynaklardan ve internetten desen, motif, kompozisyon ve renk
konularında araĢtırma yapınız.
Halıcılıkta kullanılan desen ve motifleri araĢtırınız.
Halılarda kullanılan kompozisyon özelliklerini araĢtırınız.
Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda desenler hazırlayınız.

2. DESENDE RENK BĠLGĠSĠ
2.1. Rengin Tanımı
IĢık dalgaları, herhangi bir yüzeye düĢtükleri zaman bir kısmı bu yüzey tarafından
emilir, bir kısmı da değiĢik doğrultularda geri gönderilir. Cisimlerin bize renkli görünmesi,
geri gönderilen bu ıĢınlardan yani ıĢınların yayılması sonucunda oluĢur. Bize sarı görünen bir
cismin mavi, çividi ve mor renkleri yutma özelliği vardır. Geri kalan renk Ģeridinin bir
ucunda kırmızı, öbür ucunda yeĢil renk, ortada sarı renk bulunur. Göz, iĢte bu renk
merdiveninin ortasında ağır basan sarı rengin izlenimini alır.

2.1.1. Rengin Grupları


Ana renkler: GüneĢ ıĢığı prizmadan geçip çeĢitli dalga uzunluğuna göre beyaz
perdeye yansıdığında, ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten lacivertin, mor ile
mavi karıĢımı olduğu varsayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluĢur. Bu
çember incelendiğinde kırmızı, sarı ve mavinin üç temel renk olduğu ortaya
çıkar.
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Kırmızı





Sarı
ġekil 2.1

Mavi

Ara renkler: Altı renkten oluĢan renk çemberinde, üç ana rengin ikiĢer ikiĢer
karıĢarak ara renkleri oluĢturduğu varsayılmaktadır. Bu renkler turuncu, mor ve
yeĢildir.

Kırmızı

+

Sarı
=
ġekil 2.2

Kırmızı

+

Mavi
ġekil 2.3

Sarı

+

Mavi
ġekil 2.4

Turuncu

=

Mor

=

YeĢil

Sıcak - soğuk renkler: Renkler, tam sarı ve tam mor karĢılıklı gelecek biçimde,
bir daireye yerleĢtirildiğinde dairenin bir parçasında yeĢil ve mavi renkler
soğuk, diğer parçasındaki kırmızı ve turuncu renkler sıcaktır. Sarı ve morun bu
çemberde tam sarı ve tam mor olması gereklidir. Bir baĢka açıklamada ise sarı,
kırmızı, turuncu sıcak renkler; mavi, mor, yeĢil soğuk renkler olarak
benimsenmiĢtir. Siyah, beyaz, gri ise yansız (nötr) olarak nitelendirilmiĢtir.
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ġekil 2.5. Sıcak renkler

ġekil 2.6. Soğuk renkler



Bütünleyici renkler: Bütünleyici renkler, eĢit oranlarda karıĢtırıldığında
renksizlik (gri) veren yani birbirinin rengini gideren renklerdir (Mavi ile
turuncu, sarı ile mor gibi). Beyaz ıĢığın içinden herhangi bir renge ait olan bir
ıĢın demeti çıkarılırsa o an renk oluĢur. IĢıktan ayrılan demet kendi rengiyle
ortaya çıkar, geri kalan ıĢınlar renkli görünür. Böylece ortaya çıkan iki renk
birbirini tamamladığı için bu renklere bütünleyici ya da tamamlayıcı renkler
denir.

ġekil 2.7











KarĢıt renkler: Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirlerine karĢıt renklerdir.
Bu nedenle yan yana geldiklerinde birbirinin etkisini arttırırlar, en net biçimde
görünürler. Bir rengin yüzeydeki etkisinin kuvvetli ve belirgin olması istenirse o
rengin yanında karĢıtı ya da bütünleyicisinin kullanılması gerekir.
Uygun renkler: Renk çemberinde bitiĢik olan renklere uygun renkler denir.
Özelliği, bu renklerin aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve
yeĢil bitiĢik iki renktir. YeĢilde sarı bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı
olmaktadır.
Uygunsuz renkler: Renk çemberinde birbirine uygun ya da karĢıtı olmayan
renklere uygunsuz renkler denir. Örneğin; sarı ve kırmızı renk
Renk uyumu (armoni): Renklerin uyumlu kullanılmasıyla renk uyumu oluĢur.
BaĢarılı bir uyum elde etmek için birlik, değiĢiklik ve denge ögelerinin dikkate
alınması gerekir.
Birlik: Hâkim rengin kurulmasıyla sağlanır.
DeğiĢiklik: Renk parçalarının kapladıkları alanların oranlarındaki karĢıtlıklarla
elde edilir.
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Denge: Büyük parçalardaki zayıf renklerin, küçük parçalardaki kuvvetli
renklerin dengelenmesiyle elde edilir.
Renk karĢıtlığı (kontrastı): Renkler etkileĢim iliĢkileri açısından 7 grupta
toplanırlar. Uygulamalı renk çalıĢmalarında kullanılan “Yedi Renk KarĢıtı”
Yalın karĢıtlık: Sarı, kırmızı ve mavi ile en çarpıcı etkiyi gösterir.
Açık-koyu karĢıtlığı: Kullanılan tüm renkler iki değerde olur; aynı açık
değerde ve aynı koyu değerde. Uygulamalarda ne kadar çok renk kullanılırsa
kullanılsın, açık değerler aynı koyu değerler de aynı değerde olur.
Soğuk-sıcak karĢıtlığı: Renk çemberinde mavi yeĢil en soğuk, kırmızı turuncu
en sıcak iki uçtur. Bunlar arasında kalan diğer renkler de yanında bulunduğu
renge göre soğuk sıcak etkisi gösterir.
Tamamlayıcı karĢıtlık: Renk çemberindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu
renklerin değerleri de kullanılır. Ancak kullanılan rengin değerinin tam
tamamlayıcı değeri kullanılmalıdır.
Aldatıcı karĢıtlık: Aldatıcı etki, gri ile saf bir renk arasında olduğu gibi tam
tamamlayıcı olmayan saf renkler arasında da olur. Bu iki renkten her biri
diğerini, kendi tamamlayıcısına doğru iter ve gerçek özelliğini yitirir, yeni
etkiler içinde ıĢıldar.
Kalite karĢıtlığı: En saf, doymuĢ parlak renklerle mat, kırık renklerin karĢıt
olma durumudur. Renkler birinci beyazla, ikinci siyahla, üçüncü gri ile
dördüncü kendi tamamlayıcısı ile kırılabilir. En belirgin kalite karĢıtlığı mat
olan bir renkle onun içindeki saf rengin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Matlık
ve parlaklık, yan yana kullanılan renge göre değiĢir.
Miktar karĢıtlığı: Ġki veya daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır.
Kullanılan renkler, birbirinin değeri üstüne çıkmamalıdır. Örneğin, bir yüzeyde
turuncu ile mor eĢit ölçüde kullanılırsa turuncu morun üstüne çıkar bu ölçüleri
dengelemek gerekir.

2.2. Yağcıbedir Halılarının Renk Özelliği






Lacivert (gök): Yağcıbedir halısının zemin rengini oluĢturan lacivert,
gökyüzünün mavi olmasından dolayı Yağcıbedir Halısında en çok kullanılan
renktir. Yörede bulunan “Alabada” bitkisinin kökünden elde edilir.
Kırmızı (al): Kırmızı tarihte bir bereket sembolü olan kınadan rengini almıĢtır.
Kadınların kına yakınmasındaki sebep bereket beklentisidir. Aynı beklenti
Yağcıbedir halılarının rengine de yansımıĢtır. Yörede bulunan sarıkız otundan
elde edilmektedir.
Kahverengi (narınç): Bütün canlıların topraktan gelip toprağa dönecek olması
ve canlıların besinlerini topraktan temin etmesi sebebi ile kahverengi
Yağcıbedir halısındaki yerini almıĢtır. Kırmızının ikinci suyuna çalı kozalakları
katılarak elde edilir.
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Siyah (kara): Halıda en az kullanılan renktir. Siyah hüzündür. YaĢlı kadınlar
siyahı daha çok kullanmaktadır. YumuĢak siyah kayaların bitkilerle
kaynatılması ile elde edilir. Eğridere köyü ve Alakır köyü siyah rengi
kullanmazlar.
Beyaz (ak): Genç kızlar bu rengi daha sık kullanır. Sık kullanmalarındaki sebep
beyaz rengin sevinci, hayattan beklentilerini ve gelin olma özlemlerini dile
getirme arzularıdır. Genellikle Eğridere ve Alakır köylerinde zemini beyaz olan
halılar dokunmaktadır.

2.3. Desende Motif Bilgisi
2.3.1. Motifin Tanımı
Motif tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda görülen süsleme unsurlarından bir
tanesidir. Bunlar küçük karelerden baĢlar, madalyon gibi oldukça büyük Ģekillere kadar
değiĢiklik gösterir.

2.3.2. Motif ÇeĢitleri
Türk halılarında görülen motifler genelde 5 gruba ayrılırlar. Bunlar; geometrik
motifler, bitkisel motifler, hayvan motifleri, karıĢık motifler, sembolik motiflerdir.
Yağcıbedir halılarında, hemen hemen tüm motif gruplarına ait örnekler görülmektedir.










Geometrik Motifler: Yağcıbedir halısı sınıflandırması içinde gördüğümüz
Bergama tipi halılar bu gruba girmektedir. Çizgi (düz, eğri, zikzak), nokta,
üçgen, dikdörtgen, kare, eĢkenar dörtgen, altıgen, sekizgen yıldız olmak üzere
gruplanır.
Bitkisel Motifler: Yağcıbedir halılarında bitkisel motiflerin yaygın olarak
kullanıldığı görülmektedir.
Ağaç motifleri: Servi, salkım söğüt, palmiye, hayat ağacı
Yaprak motifler: Asma, çınar, sarmaĢık yaprağı vb.
Çiçek motifleri: Lale, karanfil, gül, zambak, hata gülü, top çiçekler, sütun
çiçekler, çiçek kordonları vb.
Meyve motifleri: Nar, elma, üzüm, kiraz vb.
Dal motifleri: Düz kıvrımlı, zikzak dallar
Sap motifleri: Çiçek, yaprak ve dalları birbirine bağlayan motiflerdir.

2.3.3. Hayvan Motifleri
Yağcıbedir halıları sınıflandırılması içinde gördüğümüz Sındırgı tipi halılarda bol
miktarda hayvan motiflerine rastlanmaktadır. KuĢlar; kartal, tavus kuĢu, güvercin vb. diğer
hayvanlar; ejderha, akrep, yılan ve ceylan gibi.
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2.3.4. KarıĢık Motifler
Geometrik, bitki ve hayvan motiflerini bir araya getiren motiflerdir.

2.3.5. Sembolik Motifler
Tarak, saç bağı, ibrik, kandil, kemer, insan, sütun, harf, bulut kaplan çizgisi, eli
belinde, sandıklı, el vb.

2.4. Türk Halılarında Motiflerin BaĢlangıçtan Günümüze Kadar
KullanılmıĢ Hâlleri
Motifi "tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda bir süsleme unsuru" olarak tarif
etmiĢtik. Günümüze kadar Türk halılarında kullanılan motifler, 5 hâlde bulunur. Yağcıbedir
halılarını incelediğimizde motiflerin yoğunluklu olarak geometrik ve Ģematik hâllerinin
kullanıldığını görmekteyiz (Tabii hâlde, geometrik hâlde, Ģematik hâlde, stilize hâlde, ideal
hâlde).

ġekil 2.8

2.5. Yağcıbedir Halılarında Kullanılan Motifler ve Anlamları
2.5.1. Kenar Desenlerine Göre Yağcıbedir Halısı Motifleri


Yedisulu: Yağcıbedir halılarının kenar motiflerinde bulunan suyollarının yedi
tane olması, gökyüzünün yedi katlı olduğu düĢüncesidir. Bu suyollarının orta
kısmında bulunan beyaz suyolunda nazar boncukları bulunmaktadır. Bunun iki
yanında kedi izleri ve hayat zinciri ile birbirine bağlanmıĢ motifler
bulunmaktadır.
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Resim 2.1



Heybesulu: Yağcıbedir Yörüklerinin atlarının sırtlarındaki heybelerde bulunan
motif kenar desenlerini oluĢturmaktadır. Köylülerin deyimi ile “Çam kobağı”
Heybesulu motifini oluĢturmaktadır. Tarla sınırı anlamını taĢımaktadır.
Heybesulu kenar motiflerinde genellikle beyaz sulu nazar boncukları ile beraber
kullanılmaktadır. Bu kenar suyu genellikle EĢmedere köyü halılarında bulunur.

Resim 2.2



Eli belinde: Bir kadının ellerini beline koymuĢ hâli stilize edilmiĢ ve bu motif
oluĢmuĢtur. Kadının aynı zamanda “ana” olması sebebi ile üremeyi ve
çoğalmayı da temsil eder. Kelle halılarının kenar motiflerinde bulunur. Eğridere
ve Karakaya halılarında rastlanan bir motiftir.

Resim 2.3



Deve boynu: Halının kenar motiflerinde ve kenar ile zemin arasında kullanılır.
Tarihte bütün sanat dallarında, özellikle Ġslamiyet sonrası Türk kültürüne girmiĢ
sanatlarda bu motife sıkça rastlanmaktadır.
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Köpek DiĢi: Kenar motifleri ile zeminin kesiĢme noktasında kullanılır. Bir
halıda mihrap ile kenarsuyu arasında deveboynu yoksa köpekdiĢi mutlaka
bulunur. Bütün yöresel halılarda bu motife rastlanılabilir.

2.5.2. Zemin Motiflerine Göre Yağcıbedir Halısı Motifleri


Mihrap: GörünüĢ itibarı ile merdiven basamaklarını (genellikle on üç adet)
andıran kahverengi, siyah ve ortasındaki tek beyaz ilmeden oluĢan mihrap, göğe
yükselme ve Allah‟a yönelme anlamını taĢır. Mihrap bütün Yağcıbedir
halılarında vazgeçilmez bir motiftir.

Resim 2.4



KocabaĢ: Mihrap altında bulunan üç kocabaĢ, koyun sürüsünün önderi olan
koçu ve gücü temsil eder. Mihrap basamaklarının altında, kenarlardaki
kocabaĢların üstünde bitkisel motifler bulunur. Alakır köyünde dokunan
halıların dıĢında diğer halılarda bu motife rastlanır.

Resim 2.5



Yıldızlar: Zemin içinde üç adet yıldız bulunur. Ortadaki yıldız güneĢi, diğer iki
yıldız ayı temsil eder. GüneĢ, dünyaya hayat veren yıldızdır. Ay ise gecenin
aydınlatıcısıdır. Bütün yöresel halılarda bu motife rastlanır.

Resim 2.6
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Hayat Ağacı: Bir ve üçüncü yıldızın kenarlarında bulunur. Genç kızların
hayattan beklentilerini yansıtır ve bu motifi iĢleyince daha güzel bir hayatın
kendisini beklediğine inanır. Halıların pek çoğunda madalyon dıĢındaki
boĢluklarda bulunur Dallarında bazen meyveler bazen çiçekler bazen de
yapraklar bulunur. Dokuyana ve kullanana uzun ömür dilemekte, meyveli
olanları ise bereketi, yapraklı olanı uzun ömrü, çiçekli olanı güzelliklerin
artımını anlatır.

Resim 2.7



Canavar (Ejder-Mızrak YanıĢı-Civa): Yağcıbedir halılarının tipik
motiflerindendir. Çok ayaklı bir canavarı andırır. KarĢılıklı dururlar. Üstlerinde
bir koyun ya da baĢka bir hayvanı taĢırlar. Günümüzde efsane ve anlamını
yitirmiĢtir. TaĢıdığı hayvanın ayakları bir terazi kefesine benzetildiğinden
zamanla terazi adını bile almıĢtır. Gerçekten son yıllarda tamamen çift kefeli bir
bakkal terazisine benzetilerek Mizan Terazi adı ile inanç motifi hâline
dönüĢmüĢtür. Ayrıca hayat ağacını ve güneĢi korur. ġifa tılsımıdır. Hastalıkları
iyi eder.

Resim 2.8



Çınar Yaprağı: Genellikle ortadaki yıldızın kenarlarında bulunur. Çınar
Yağcıbedir yöresinde yaĢayan en uzun ömürlü ağaç olması sebebi ile motif
olarak kullanılmıĢtır.

Resim 2.9
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Elli Motif: Mihrap içinde civa kullanılmadığında bu motif mutlaka kullanılır.
Birbirine bağlı çiçeklerden oluĢan bu motif Türklerdeki bağlılığı temsil eder.

Resim 2.10



Kartal (Koca KuĢ): Yağcıbedir halılarında kanatlarını açmıĢ biçimde görülür.
Kartal motifi kırmızı veya kara kırmızı olur. Bazen kanat uçlarında beyaz
noktalar da olabilir. Yedi elli örnek tabi edilen halılarda, halının zemininde çok
sayıda kartal motifi çiçek saplarıyla çiçeklere bağlanmıĢ olarak görülür. Kartal
ayrıca güç sembolüdür. Sevdiği erkeği her Ģeyden üstün tutan onun gücüne
kayıtsız Ģartsız bağlı kalan bir kadının iç dünyasını yansıtan bir süslemedir.
Dokuyanın erkeği güçlü ve hâkimdir. Kadın, erkeğine bütün benliğe ve
bağlılığını, sevdasını belirtmektedir.

Resim 2.11



Memek Yanı: Hem halı dokuyan hem de annelik yapan yörük kadını lastik
emzikler çıkıncaya kadar halı dokuma tezgâhının baĢına oturttukları çocuklarını
avutmak için baĢörtülerini ucuna bağladıkları Ģeker veya lokumu çocuklarının
ağzına verirlerdi. Memek Yanı denilen motif bunu temsil eder. Çocuk, gelinin
aile içindeki sosyal yerinin sağlamlaĢmasını, saygınlığının artmasını sağlar.
Bunun için Memek Yanı motifi her halıda bulunur.
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Nazar Boncuğu: Yağcıbedir halısının Ġslamiyet Öncesine dayandığının
kanıtıdır. Ġslamiyet‟te Nazar Duası vardır. Nazar boncuğu yoktur.

Resim 2.12







Bop Hatça: 40–50 yıl önce Gül Hatçe isminde evde kalmıĢ yörük kızı ile
çevresi alay etmeye baĢlamıĢ. "Sen Gül Hatçe değil, Bop Hatça”sın demiĢler.
Gülün güzelliğinde kendi gönül güzelliğini göstermek için bu motifi dokumuĢ.
Zaman içinde Gül Kafası, Gül Hatmi, Bop Hatça ismini almıĢtır.
Karanfil: Gül, karanfil, menekĢe dağlarda yabani olarak en çok rastlanan koku
ve renklerinden dolayı çok sevilen çiçeklerdir. Bahar sevinci dağların kokusu
dokunan halıya da sinsin diye yapılır.
AĢk Dolambacı: Yıllar önce kullanılan bu motifte sevdalanmıĢ genç kızlar
evlenmek istediklerini ailelerine halılara dokudukları ve iki ayrı yöne giden
salyangozun bulunduğu aĢk dolambacı motifini halıya iĢleyerek belirtirlermiĢ.

2.6. Desende Kompozisyon Bilgisi
2.6.1. Kompozisyonun Tanımı
Sanat ürününü oluĢturan ögelerin belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu ortaya çıkan yapıttır. Bir baĢka tanımı da parçaların amaca uygun olarak çevresi ve
kendi içinde uyumlu göze hoĢ gelecek, estetik bir Ģekilde planlanması ve uygulanmasıdır.
Halı deseni; motiflerin belirli bir düzen bağıntıları içerisinde bir araya getirilmesi sonucunda
oluĢmuĢ bir kompozisyonudur.

2.6.2. Kompozisyon Ġlkeleri
Hangi amaçla olursa olsun bütün biçimlendirme çalıĢmalarının sonunda, ortaya
konulmuĢ olan kompozisyonların Ģu yedi ögeyle kurulu olduğu söylenebilir:
Çizgi (eğri ya da doğru), Biçim (Ģekil, form), Yönler (yatay, dikey, eğik), Büyüklük Küçüklük, GeniĢlik – Darlık, Renk, Ton Dereceleri (açık, orta, koyu).


Yönler (Yatay, Dikey, Eğik): Gerekli çizgileri, kompozisyonu oluĢturan
motifler, konumları ile bazı yönleri gösterirler. Motiflerin yerleĢtirilmesinde
izlenen çizgi olarak açıklanabilecek „Yön‟ün tasarımlarda önemi büyüktür.
Kompozisyonu oluĢturan motiflerin konumları yatay, dikey ya da ikisi arasında
birçok ara eğik yönlerde olur. Birbirine paralel çizgiler izleyen motifler, su ya
da bordür denilen kalın ya da ince süslemeleri oluĢturur. Aynı yönde
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yerleĢtirilmiĢ motifler çoğu zaman monotonluk ve sıkıcılık etkisi verir. Motifler
değiĢik yönlerde yerleĢtirilerek süslemeye hareketlilik ve ilgi çekicilik
kazandırmalıdır.

Resim 2.13



Büyüklük – Küçüklük, GeniĢlik – Darlık: Kompozisyonu oluĢturan
motiflerin büyüklük – küçüklük, geniĢlik – darlıkları da kullanılacak yere ve
teknik özelliklere göre düzenlenmelidir. Motifin büyük – küçük olarak
görüntüsünü ayarlar.

Tekrar: Motif ve motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da
yakın olarak birden fazla sayıda kullanılması “Tekrar”ı oluĢturur.
Tekrarın üç türü vardır:


Tam Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve
dokularının bütünüyle aynı olmasına ve bunların eĢit aralık ve aynı yönde
kullanılması ile “Tam tekrar” elde edilir.

Resim 2.14



Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının
bütünüyle aynı olmasına karĢılık aralık ya da yönlerin değiĢik olarak
yerleĢtirilmesi ile “Tekrar” elde edilir.

Resim 2.15
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Aralıklı Tekrar: Birden fazla motif ya da biçim, belirli aralıklarla birbiri
ardınca yerleĢtirilirse “Aralıklı Tekrar” ortaya çıkar.

Resim 2.16




Uygunluk: Motifler arasında ortak veya yaklaĢık benzerliklerin bulunmasına
uygunluk denir. Uygunluk biçim, ölçü, renk, değer, doku vb. yönlerden oluĢur.
Zıtlık: Motifler arasında biçim, büyüklük renk ton derecesi doku, yön ve aralık
gibi özelliklerden herhangi birisi bakımından ortaklık ya da yakınlık olmazsa
bunlar arasında ilgi kurmak güçleĢir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır,
böylece biçimler arasında bir birlik kurulamayınca uyuĢmazlık kargaĢalık etkisi
baĢlar, düzensizlik etkisi doğuran bu durum zıtlıktır.

Resim 2.17



Koram: Ġki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan iki uç arasında bir
düzene bağlı olarak geçiĢ sağlayan düzenlemeye koram denir.

Resim 2.18



Egemenlik: Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim,
büyüklük, renk, ton derecesi ve doku gibi ögeler bakımından kompozisyonu
oluĢturan motif ya da motifler grubunun diğerlerine egemen olması, üstün
gelmesi aranır.
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Resim 2.19



Denge: Bir kompozisyonu oluĢturan motifler, renkleri, ton dereceleri, dokuları,
yönleri, aralıkları ve büyüklükleri bakımından karĢılaĢtırıldıklarında genel bir
denge hissedilmelidir. Bir çalıĢma üzerinde dengesizlik hissediliyorsa
dengesizliği meydana getiren bölümlerin rengi, ton derecesi, dokusu, yön
aralığı, büyüklüğü gerektiği kadar değiĢtirilmeli ya da diğer boĢluklara denge
sağlayıcı yeni motifler yerleĢtirilmelidir.

Resim 2.20



Birlik: Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluĢturmaları ile
birlik doğar. Birbirine zıt motifler dahi bir kompozisyon oluĢtururlarken bir
uyum ve düzen içinde olmalıdır.

Resim 2.21
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki çalıĢmaları yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇeĢitli sanat dallarında verilen renk
bilgisini, basılı kaynaklar ve elektronik
 Genel renk bilginizi gözden geçiriniz,
ortamda araĢtırınız.
renk hakkında bilgi edininiz.
 Halılarda
kullanılan
renkleri
araĢtırabilirsiniz.
 Basılı ve elektronik ortamda renk
gruplarının neler olduğunu bulabilirsiniz.
 Atölye ortamında renk gruplarını
oluĢturabilirsiniz.
 ArkadaĢlarınızla
renklerin
kiĢiler
üzerindeki etkisini araĢtırabilirsiniz.

 Renk gruplarını araĢtırınız.

 Atölye ortamında, renkli ve renksiz
desen araĢtırması yapabilirsiniz.
 Renklerin halı deseni üzerindeki etkisini

Renklendirmeden
sonra
oluĢan
araĢtırınız.
değiĢikliği
arkadaĢlarınızla
tartıĢabilirsiniz.
 Türk halılarındaki
araĢtırınız.

motif

gruplarını

 Türk halılarındaki genel motif
gruplarının Yağcıbedir halılarında
kullanılanlarını araĢtırınız.

 Türk halılarında genel olarak kullanılan
motif gruplarını araĢtırabilirsiniz.
 Kütüphane, halı atölyeleri ve elektronik
ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Yağcıbedir halı motiflerinin özelliklerini,
basılı yayın ve elektronik ortamda
araĢtırabilirsiniz.

 Atölyede temiz ve aydınlık bir ortamda
motif çizimi yapabilirsiniz.
 Yağcıbedir halı motiflerinin çizimini
yapınız.
 Çizdiğiniz motiflerle bir desen çalıĢması
yapabilirsiniz.
 Kompozisyon ve ögelerini araĢtırınız.

 AraĢtırmalarınızı dosya hâline getiriniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Renk hakkında bilgi edindiniz mi?

2.

Renk gruplarını incelediniz mi?

3.

Desenlerde renkleri incelediniz mi?

4.

Türk halılarında
incelediniz mi?

5.

Türk halılarında görülen motiflerin,
halılarında olup olmadığını incelediniz mi?

6.

Kompozisyon konusunda bir araĢtırma yaptınız mı?

7.

Yağcıbedir halı desenlerine
çalıĢması yaptınız mı?

görülen

motiflerin

uygun

Hayır

özelliklerini
Yağcıbedir

kompozisyon

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
baĢındaki parantezin içerisine, verilen bilgi doğru ise “D” yanlıĢ ise “Y” yazınız.
1.

( ) Ana renkler kırmızı, sarı ve yeĢildir.

2.

( ) Ara renkler, dört rengin karıĢımıyla oluĢur.

3.

( ) Renk çemberinde bitiĢik olan renklere uygun renkler denir.

4.

( ) Renkler etkileĢim açısından yedi grupta toplanır. Renk çalıĢmalarında yedi renk
karĢıtı kullanılır.

5.

( ) Yağcıbedir halısı sınıflandırmasın içinde yer alan Bergama tipi halılar geometrik
motif grubundandır.

6.

( ) Yağcıbedir Sındırgı tipi halı sınıfında kullanılan motifler, geometrik motif
grubundandır.

7.

( )Yağcıbedir halılarında bitkisel ve hayvansal motifler sıklıkla kullanılır.

8.

( ) Halı deseni; motiflerin belirli bir düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu oluĢmuĢ bir kompozisyondur.

9.

( ) Ġki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan iki uç arasında bir düzene bağlı
olarak geçiĢ sağlayan düzenlemeye “Koram” denir.

10.

( ) Denge, egemenlik ve uygunluk kompozisyon ögeleridir.

11.

( ) Birden fazla motif, ya da biçim belirli aralıklarla birbiri ardına yerleĢtirilirse
“Tekrar” ortaya çıkar.

12.

( ) Motiflerin arasında ortak ya da yaklaĢık tarafların bulunuĢuna “Birlik” denir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, halı
deseni hazırlanması konusunda genel bilgi edinecek, desen çiziminde kullanılan araç ve
gereçleri tanıyacak ve Yağcıbedir halı deseni çizimi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:






Basılı kaynaklardan ve internetten desen, desen çiziminde kullanılan araç
gereçler ve Yağcıbedir halı desenleri konularında bilgi toplayınız.
Halıcılıkta kullanılan desen ve motifleri araĢtırınız.
Yağcıbedir halılarında kullanılan kompozisyon özelliklerini araĢtırınız.
Desen çizim aĢamalarını araĢtırınız.
Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda desenler hazırlayınız.

3. DESEN
Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluĢan bezemeye desen
denir. Halıda desen ise daha önceden düĢünülerek kalitesine uygun olarak çizilmiĢ
milimetrik kareli kâğıtların renkli plan Ģeklinde hazırlanmıĢ resimlerine denir. Kareli kâğıtlar
üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür.

3.1. Desen Ögeleri


Nokta: Nokta üç boyuttan da yoksun, en yalın geometrik ögedir. Desende nokta
daha çok modeldeki önemli odak noktalarının saptanıp kâğıda iĢaretlenmesi
sürecinde kullanılır. Nokta plastik bir öge olarak da iĢlevseldir. Gerek kurĢun
kalem ile gerekse tahta uç ve mürekkeple yapılan desen çalıĢmalarında kurĢun
kalemin ya da tahta ucun kâğıt üzerinde gezinmesi, atlaması sonucu oluĢan
noktalar, desene artistik bir nitelik kazandırabilir. Bazen de desen tümüyle
noktalardan oluĢturulabilir. ÇeĢitli tekniklerle denenebilecek bu çalıĢmalar
desene farklı bir değer katacaktır.
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Nokta boyutsuz tasarım elemanıdır. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir iĢarettir.
Nokta açık, koyu, büyük, küçük, dağınık, planlı, yan yana gelerek çizgi, eĢit aralıklarla
kullanılan noktalar yüzey oluĢturabilecek etkinlikte kullanılabilir.

ġekil 3.1



Çizgi: Çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı izdir. Çizgi tek boyutludur. Yalnızca
uzunluk boyutu vardır. Derinliği ve geniĢliği yoktur.
Çizgi, desenin temelini oluĢturur. Bir resme bakıldığında dikkatleri çeken ilk
öge renktir. Renkler duygusal olarak öncelikle algılanırlar. Çizgi ise en yalın ve
soyut görsel öge olduğu için gösteriĢsizdir. Her türlü biçimlendirme eyleminde
çizgi kullanılmaktadır. Doğada görülebilir çizgi yoktur. Nesnelerin biçimleri ve
bu biçimleri sınırlayan çizgiler vardır. Doğayı yansıtan desen çalıĢmalarında salt
çizgi kullanılarak da hacim ve derinlik etkisi verilebilir. Desende, çizginin etkisi
de önem taĢır. Kalın, ince, uzun, kısa, kırık, kıvrık, düz çizgilerin
kullanılmasıyla birbirinden ayrı kompozisyonlar oluĢturulabilir. Çizgilerin
biçimleri, insanda bazı anlamlar ve duygular uyandırır. Kullanımına göre
etkileri de değiĢiktir.


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



Daireler: GeniĢleme, yayılma etkisi verir.



Uyumlu eğri çizgiler: Hareket, kaynaĢma ve neĢe duygusu uyandırır.



Kırık çizgiler: Kararsızlık, süreksizlik duygusu uyandırır.

Dikey çizgi



Daireler
ġekil 3.2

Uyumlu eğri çizgi

Biçim: Biçim kapalıdır, iki boyutludur, uzunluğu ve geniĢliği vardır. Derinliği
yoktur.
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Biçim; Türkçe‟de form karĢılığı olarak kullanılmıĢtır ancak bazen form sözcüğünün
derinlik, üçüncü boyut anlamları da taĢıdığı belirtilmektedir. Resimde biçim, resmin yapısal
kuruluĢu anlamını da içerir. Organik biçimler, geometrik biçimler, soyut biçimler, biçim
türlerinden konumuzla ilgili olduğundan geleneksel biçimi göreceğiz:


Geleneksel biçim: Tarihi süsleme sanatlarında ya da geleneksel el
sanatlarında kullanılmıĢ olan ve genel olarak yapıldıkları zaman ve
yerlerde belli anlamlara gelen motifler ve tasarımlarda önemli kaynaklar
olarak gösterilebilir.

ġekil 3.3



Hacim: Desende hacim, konudaki girinti, çıkıntı, çukur kabarık özelliklerinin
ıĢık gölge kullanarak belirtilmesiyle sağlanır. Bu iĢlemler yoluyla desene
dokuma duygusunu uyandıracak bir anlam da kazandırılmıĢ olmaktadır. Bazen
yalnızca çizgi ile de hacim etkisi verilebilir.

Biçimin hacme dönüĢmesinde kullanılan görsel öge, ıĢık-gölgedir. Nesneler ıĢık-gölge
yardımı ile üçüncü boyut kazanır. IĢık-gölgenin nesne üzerindeki dağılımı, o nesnenin formu
ile ilgilidir. Nesnedeki ıĢık-gölgeyi ne denli doğru anlatırsak nesnenin formunu o denli doğru
belirtmiĢ oluruz.

ġekil 3.4



Açık - koyu: IĢık, objeyi her noktadan aynı Ģiddette aydınlatmadığı için ıĢığın
geliĢ yönüne yakın yüzeyler daha fazla ıĢık aldığından açık; ıĢığa uzak ve
arkada kalan yüzeyler daha az ıĢık alacağından koyu görünürler. Resim dilinde
buna “açık – koyu” denir.
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IĢığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluĢturduğu açık – orta – koyu
ton değerlerine “ıĢık – gölge” diyoruz.
Açık – koyu, renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır. Deseni
çalıĢılacak modelin renkleri vardır. Bu renkler siyah, beyaz ve grilerle yansıtılacaktır. Renkli
bir kompozisyonda ıĢık ve gölgenin anlatılabilmesi için boyaya (renge) beyaz katarak
açmak, siyah katarak koyulaĢtırmak gerekliliği ortaya çıkar. Renkli desenin boyasını
(rengini) beyazla açmak, siyahla koyulaĢtırmak iĢlerinde bu kavramlar karĢımıza
çıkmaktadır.
Bir an için doğada tüm renklerin yok olduğunu varsayarsak geriye kalan sadece açık koyudur. Tüm nesneler açık, koyu, orta değerleriyle görülecektir.

ġekil 3.5



Doku: Cisimlere dokunarak hissedilen dokuya “Doğal Dokular” denir.

Bir taĢın, halının ya da kumaĢın yüzeyine dokunduğunuzda hissettiğimiz farklı
pürüzlük özellikleri doğal dokulardır. Herhangi bir cismin resmini yaparken onun yüzeyinin
pürüzsüzlük derecesini ifade edebilmek için kâğıt üzerine yapılan bir takım taramalar ve
noktalamalar da “Yapay Doku”dur.
Bir taĢın, halının ya da kumaĢın resmi yapılırken yüzeylerindeki pürüzlülük, resim
kâğıdı üzerindeki farklı taramalar ve noktalamalar ile ifade edilir. Kâğıt üzerindeki resme el
ile dokunulduğunda, elde resmi yapılmıĢ olan cismin pürüzlüğü hissedilemez. Bu nedenle
yapay dokulara “Görsel Doku” da denir.

3.2. Desen Çiziminde Kullanılan Malzemeler ve Boya ÇeĢitleri


KurĢun Kalem: Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi renk ve biçimlerden
oluĢan bezemeye desen denir. Halıda desen ise daha önceden düĢünülerek
kalitesine uygun olarak çizilmiĢ, milimetrik kareli kâğıtların renkli plan Ģeklinde
hazırlanmıĢ resimlerine denir. Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir
düğümdür.
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AhĢap boru içine yerleĢtirilmiĢ bir çubuktan oluĢan çizim ve yazım aracıdır.
KurĢun kalem desende en çok kullanılan araçtır, silip düzeltme olanağı vardır.
KurĢun kalemle desen tekniği iyi uygulandığında doyurucu estetik etkiler
verebilir.





Silgi: Silgi, kurĢun kalemle çalıĢılan desenlerde gereksiz ve yanlıĢ çizgileri
temizlemede kullanılan lastik bir gereçtir.
Kâğıt: Kâğıt, bitkisel maddelerden yapılmıĢ ve ince yapraklar hâline getirilmiĢ,
üzerine desen, resim çalıĢılan yüzeydir. Desende çeĢitli nitelikte resim kâğıtları;
ambalaj kâğıdı, teksir kâğıdı, kartonlar, milimetrik kâğıtlar, fon kâğıtları gibi
beyaz, bej, siyah, gri ya da renkli kâğıtlar kullanılır.
Kuru boya: Kuru boya, kurĢun kalemin renklisidir. Renkli uçlar; boya
maddesiyle tutkal ve vernik karıĢtırılarak elde edilir. Kuru boya çizgi olanağı
veren bir gereçtir.

Desen 3.1



Keçe uçlu kalemler: Teknolojik geliĢmelerle ortaya çıkan yeni araçlardan
“marker” ya da “flamaster” kalem de denilen bu kalemlerde, boya maddesi ile
alkole benzer bir sıvının karıĢımı olan mürekkep, keçe uç yoluyla çizim olanağı
vermektedir. Ġnce, orta, kalın, yassı, yuvarlak uçları ve çeĢitli renkleri vardır.
Kullanımı kolaydır, çabuk kurur ve saydamdır. Ġki renk üst üste sürülürse
üçüncü renk oluĢur.
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Desen 3.2



Sulu boya: Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen bitkisel kökenli
zamkların karıĢımından elde edilen boya türüdür. Sulu boya tüpte krem hâlinde
ya da kutularda katı hâlde satılmaktadır. Ġyi nitelikli boya parlak ve temiz
görünümlüdür, çabuk erir, yapılan resim de saydam, temiz ve ıĢıltılıdır. Sulu
boyanın teknik özelliği, suyla eritilmesi ve resimde saydamlık etkisi
yaratmasıdır.

Desen 3.3



Guaj boya: Guaj, sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karıĢımı bir boya
türüdür. Su ile eritilerek çalıĢılır; en önemli özelliği kapatıcı oluĢudur. Bu
teknikte açık renkleri elde etmek için rengin içine beyaz boya katılır ve boya
sürüldüğünde kâğıdı kapatır.
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Desen 3.4





Fırçalar: Boya maddesine uygun su, bezir yağı, terebentin gibi eritici ve
incelticilerle boyayı incelterek kullanma iĢleminde fırça gerekli olur. Sulu boya,
guaj boya, yağlı boya, akrilik gibi teknikler çeĢitli niteliklerdeki fırçalarla
uygulanır.
Fırça: Tutma yeri ahĢap olan metal ucuna sıkıĢtırılarak sabitlenen hayvan
kılından yapılmıĢ resim aracıdır. Fırçaların sert, yumuĢak, yassı ve yuvarlak
çeĢitleri vardır.

3.3. Yağcıbedir Halı Deseni AraĢtırması
Halı deseninin hazırlanmasından önce hazırlanacak desenle ilgili bir ön araĢtırmanın
yapılması gerekmektedir. Konumuz olan Yağcıbedir halılarında desen araĢtırması
yapabilmek için yörede geçmiĢten bu güne kullanılan halı desenleri görülmeli, Yağcıbedir
halı desenlerinde kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araĢtırılarak
desen hazırlama iĢleminin birinci basamağını gerçekleĢtirmeliyiz.

3.4. Yararlanılacak Kaynaklar
Bir halının yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan halı desenlerini
araĢtırmada yararlanılacak kaynaklara ulaĢmak, günümüzde oldukça kolaylaĢmıĢtır. Basılı ve
sanal kaynaklardan yararlanarak desenini hazırlayacağımız yöreden, binlerce km uzakta
olsak bile o yörenin desen özelliklerine rahatlıkla ulaĢmamız mümkündür.
Genel olarak yararlanılacak kaynaklar;





Önceden dokunmuĢ halılar ve bunların resimleri
Önceden çalıĢılmıĢ halı desenleri
Halıların fotoğrafları
Halıların slaytları
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Yöreye ait kitap, dergi, basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri
Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri
Osmanlı saray halıları
Yağcıbedir halısı dokunan yörelerin internet siteleri

3.5. Desen Tasarımı
Günümüz Yağcıbedir halıları incelendiğinde Sındırgı tipi Yağcıbedir Halıları desen
bakımından en zengini ve en geliĢmiĢidir. Sındırgı Yağcıbedir halılarındaki koyu mavi
zemin üzerindeki geometrik formlar, yıldızlar, çiçekler, stilize edilmiĢ kuĢ, kartal kanadı ve
Süleyman yıldızı diye adlandırılan çeĢitli motifler bulunur. Göbek ise beĢ ya da yedi bantla
çevrelenmiĢtir. Dokumalarında sadelik ön plandadır, kompozisyon ve renk yapısı bu sebeple
eĢsizdir. Kompozisyonlar, bilinen özelliklerini büyük ölçüde koruyorsa da ellerinde eski
örnekler kalmamıĢ olması nedeniyle sınırlı uygulamalar yapılmaktadır. Yağcıbedir halı
desenleri üzerinde geçmiĢin izlerine rastlamak mümkün olduğu gibi modern tasarımlar da
dikkatimizi çekmektedir.

3.5.1. Stilizasyon
Stilizasyon; genel anlamıyla canlı ya da cansız varlıkları biçimlerine, karakterlerine
bağlı olarak uygulama tekniğine ve amaca uygun biçimde sadeleĢtirmek demektir.
Yağcıbedir halılarının motifleri geometrize edilmiĢ soyut içerikli hayvan ve bitki
sembolleridir. Bazen hayat ağacı Ģeklinde dizayn edilmiĢ çiçeksel formlarla yıldızlar çok
görülür. Bordür genelde yedi bantlıdır ve en ortadaki bant beyaz zeminlidir. Bordürde çiçek,
dal, yaprak ve yıldız motiflerine rastlanmaktadır. Mihrap içerisinde çeĢitli bitkisel ve bazen
üsluplaĢmıĢ hayvansal motifler yer alır. Hayvansal motifler; ejderha, kartal, koyun, kelebek,
kırkayak, akrep ve sülündür. Bitkisel motifler; çınar yaprağı, rozet çiçek, asma dalı ve çam
kozalağıdır. Ayrıca sembolik içerikli yıldız ve pıtrak motiflerine de rastlanmaktadır.

3.5.2. Modernizasyon
Modernize sözcük anlamı; yenileĢtirilmiĢ, modern duruma getirilmiĢ demektir.
Modernizenin süsleme tasarımındaki anlamı; tarihi ve sanat değeri olan ulusal yapıtların
günün sanat anlayıĢına ve gereksinimine uygun olarak yorumlanmıĢ biçimidir. Bir baĢka
özellikte, farklı yörelerde görülen motiflerin bir halı üzerinde uygulanmasıdır.
Modernizasyon yapılırken motifin karakteri, kompozisyonu, renk ve teknik özellikleri
incelenmelidir. Bunların dıĢında kompozisyon değiĢtirilebilir, oranlar bozulmadan büyültmeküçültme yapılabilir. Biçimlerin karakterlerini bozmadan küçük değiĢiklikler yapılabilir.
Günün beğeni ve sanat anlayıĢını halının karakteristik özellikleriyle birleĢtiren özgün
tasarımlar üretilebilir.
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3.6. Yağcıbedir Halılarının Renkleri
Halılarda kullanılan renkler koyu kırmızı, kahverengi, lacivert, az da olsa beyaz ve
siyahtır. Lacivert renk zeminde ve bordürlerde; kırmızı renk bordürlerde, köĢe ve göbek
motiflerinde; beyaz renk bordürlerde ve mihrap çizgilerinde; siyah renk çok az olarak
bordürlerde görülür.

3.7. Renk AraĢtırma
Renk araĢtırması yapacak kiĢinin öncelikle iyi bir renk bilgisine sahip olması
gerekmektedir. Kullanılacak boya takımındaki her renk, bir diğer renk ile eĢit miktarda
karıĢtırılıp kendisine ait kareye boyanarak bir renk tablosu yapmak yararlı olacaktır. Böylece
tasarım çalıĢmalarında en uygun rengi bulmak için bu tabloya bakılır. Uygun rengin elde
edilebilmesi için o kare sırasının sol baĢındaki ve üst baĢındaki renklerin eĢit miktarlarda
karıĢtırılması gerekir. Ġstenilen renk, karıĢtırılan iki renkten birisine daha çok kayıyorsa o
renkten biraz daha çok karıĢtırılır.

3.8. Yağcıbedir Halılarında Kompozisyon Hazırlama
Daha önce dokunmuĢ olan bir halının boyutları, desen özellikleri, kullanılan renklerde
herhangi bir değiĢiklik yapmadan 10 cm yatayındaki ve 10 cm dikeyindeki düğümler
sayılmalıdır. Bir halının düğüm sıklığı halının tersinden sayılarak bulunabilir. Her düğüm
sırasından sonra atkı geçirildiği için dikey düğüm sayısı kolayca sayılabilir. Düğüm ipliği iki
çözgü ipine dolandığı için bir düğüm, halının tersinden yan yana iki düğüm gibi görünür. Bu
nedenle yataydaki düğümler sayılıp yarısı alınmalıdır.
Belirlenen düğüm sıklığına uygun kareli desen kâğıdı sağlanmalı. Yani halının 10 cm
yatayında kaç düğüm varsa kareli desen kâğıdının 10 cm yatayında da o sayıda kare halının
10 cm dikeyinde kaç düğüm varsa kareli desen 10 cm dikeyinde de o sayıda kare
bulunmalıdır.

3.8.1. Motif ÇalıĢması
Hazırlamayı düĢündüğümüz özgün halı tasarımında kullanacağımız motifleri araĢtırma
iĢlemini gerçekleĢtirerek uygun motifleri seçme iĢlemidir.
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Desen 3.4

Desen 3.5

Desen 3.6
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3.8.2. Yağcıbedir Halı Motifleriyle Kompozisyon OluĢturma

Desen 3.7

3.8.3. Eskiz ÇalıĢması

ġekil 3.6: Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve diğer motiflerinin nereye
geleceğinin serbest olarak çalıĢılması
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3.8.4. Renk Tespitinin Yapılması

ġekil 3.7: Bordür, göbek ve diğer motiflerin nereye geleceği tespit edilen halı tasarımında
kullanılacak renkleri belirleyerek tasarımın yan tarafında belirtilmesi

3.8.5. Taslak ÇalıĢmasının Kareli Kâğıda Aktarılması
Taslak çalıĢmasını yaptığımız halı tasarımının en önemli iĢlem basamağı, kareli
kâğıda aktarma iĢidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu her karenin bir
düğümü ifade ettiğini bilerek iĢlemi gerçekleĢtirmektir.
Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için bir örnek hesaplaması verilmiĢtir. 1dm2deki
(10x10 cm) ilmek sayısına göre halıların ebatları belirlenir. Örnek: 200 cm halıda 1dm2 de en
56 x boy 63 ilmek var. Bu iki rakamın çarpımı ise 1dm2deki ilmek sıra sayısını verir
(56x63=3528).

10 cm

63 ilmek

56 ilmek
Uygun Ģekilde motifler kareli kâğıda geçirilerek halı deseni kompozisyonun kareli
kâğıda aktarılması iĢlemi tamamlanır.
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3.9. Desen Kartı Hazırlama
HazırlanmıĢ ve renklendirilmiĢ desenler, modele göre parçalara bölünerek
numaralandırılır. BölünmüĢ parçalar, kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemenin üzerine
yapıĢtırılır. Desenlerin daha sonra kullanılacağı göz önüne alınarak levhalara yapıĢtırılmıĢ
desenlerin herhangi bir Ģekilde yıpranmasını engellemek maksadıyla desenin özelliğini
bozmayacak Ģekilde Ģeffaf vernik (cam vernik) ile püskürtme veya fırça uygulamasıyla
verniklenir. Bir baĢka koruma yöntemi de yine Ģeffaf bir kaplama malzemesiyle (naylon)
yüzeyin kaplanmasıdır.

3.10. Yağcıbedir Halısı Desenlerinin Bilgisayarda Kareli Kâğıda
Aktarılması
Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte halı desenlerini bilgisayar ortamında hazırlayarak
kareli kâğıda aktarma ve renklendirme iĢlemleri yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında
aktarma iĢlemi, yazılım Ģirketlerinden temin edilen hazır paket programların bilgisayara
kurulması ile gerçekleĢtirilmektedir. Ancak bu programların pahalı olması sebebiyle evlerde
dokunan halıların, desen çıkarma iĢlemi el boyama iĢlemi olarak yapılmaktadır.

3.11. Yağcıbedir Halı Desenlerini Kareli Kâğıda ÇalıĢma

Desen 3.8
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Desen 3.9
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Desen 3.10
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Desen 3.11
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Desen 3.12
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Desen 3.13
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3.12. Yağcıbedir Halılarından DokunmuĢ Örnekler
Not: AĢağıdaki resimler Yağcıbedir halılarının internet ortamında sergilendiği
“Sındırgı Yağcıbedir Halıları” isimli internet sitesinden alınmıĢtır.

Resim 3.1: Yağcıbedir seccade=125 cm-200 cm

Resim 3.2: Yağcıbedir seccade=125 cm-200 cm
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Resim 3.3: Yağcıbedir taban (kelle)=200 cm-300 cm

Resim 3.4
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Resim 3.5: Yağcıbedir yolluk=85 cm-300 cm

Resim 3.6: Yağcıbedir yolluk=85 cm-200 cm
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda desen çıkarma uygulamasını yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Dokumayı düĢündüğümüz
halının öncelikle boyutlarını
belirlemeliyiz. Daha sonra
halıdaki düğüm sayılarını
hesaplayarak her düğümün bir
kareye geleceği gerçeğini
unutmadan, boyutlara uygun
kareli kâğıdı hazırlayınız.
ġekil 3.8: Milimetrik kağıt

 Hazırladığımız halı desenini,
kareli kâğıt üzerinde yerini
belirleyiniz.
 Temsil ettikleri kareleri kurĢun
kalemle iĢaretleyerek taslak
çalıĢmasını gerçekleĢtiririz.

Desen 3.14: KurĢun kalem çalıĢması
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 Deseni, hazırladığınız uygun
renklerle boyayınız.
 Renklendirme iĢlemini daha
önceden belirttiğimiz sulu boya,
keçe uçlu kalem, guaj boya gibi
araçlardan uygun olanı seçerek
yapınız.
 Renklendirmeyi üstten alta
doğru karelerin içleri, temsil
ettikleri düğümlerin
renklerinden her bir düğüm bir
kare olacak Ģekilde doldurarak
boyayınız.
Desen 3.15: Renk çalıĢması

 Kareleri belirlenen renkleri
boyadıktan sonra halının fonuna
uygun renkte tamamını
boyayınız.
 Desen.3.16.Desenin
tamamlanması

Desen 3.16
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Yağcıbedir halı deseni hazırlama ve kareli kâğıda aktarma iĢlemleri ile ilgili yaptığınız
uygulama faaliyetlerindeki çalıĢmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz
veya arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Desen hakkında genel bilgi edindiniz mi?

2.

Desenin ögelerinin neler olduğunu öğrendiniz mi?

3.

Desenin ögelerinden biçimi ve geleneksel biçimi
incelediniz mi?

4.

Desen çiziminde kullanılan araç ve gereçler konusunda
bilgi edindiniz mi?

5.

Atölyede, desen çizimini gerçekleĢtirdiniz mi?

6.

Yağcıbedir halı desenlerini incelediniz mi?

7.

Atölyede, Yağcıbedir halı deseni tasarımı yaptınız mı?

8.

Atölyede, kareli kâğıda desen geçirme iĢlemini
gerçekleĢtirdiniz mi?

9.

Atölyede, desen renklendirme çalıĢması yaptınız mı?

Evet

Hayır

10. Atölyede, desen kartı hazırlama iĢlemini gerçekleĢtirdiniz
mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki soruları cevaplayarak
değerlendiriniz.
1.

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

2.

Biçim iki boyutludur, derinliği yoktur. Biçim türleri organik, geometrik, soyut
ve……….dır.

3.

Halı deseni çizmek için kullanılan desenlerin biçimleri ve…………özellikleri
araĢtırılmalıdır.

4.

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

5.

Yağcıbedir halılarında kullanılan renkler kırmızı, mavi, kahverengi az da
olsa……….ve……….dır.

6.

Bir halının düğüm sıklığı halının ………………sayılarak bulunabilir.

7.

Renklendirme iĢlemini daha önceden belirttiğimiz………….,………….,………….,
gibi renklendirme araçlarından uygun olanı seçilerek yapılır.

8.

Modernizasyon yapılırken ..................değiĢtirilebilir. Biçimlerini …………bozmadan
büyütme ve küçültme yapılabilir.

9.

Modele göre parçalara bölünmüĢ desenler kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemelere
yapıĢtırılarak ……………… kartı hazırlanır.

10.

Bilgisayar ortamında aktarma iĢlemi, yazılım Ģirketlerinden temin
……………….programların bilgisayara kurulması ile gerçekleĢtirilmektedir.

edilen

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle iliĢkin bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Yağcıbedir
halıları
desenlerine
göre…………………,….………………ve
……………. halıları olarak sınıflandırılır.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Yağcıbedir halılarının en çok talep gören ve üretilen çeĢidi………….. ebadındaki
yolluklardır.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

AĢağıdakilerden hangisi desen çiziminde kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) KurĢun kalem
B) Silgi
C) Tükenmez kalem
D) Kağıt

11.

AĢağıdakilerden hangisi Yağcıbedir halı deseni hazırlamadan önce yararlanacağımız
kaynaklardan değildir?
A) Daha önce dokunmuĢ halılar ve resimleri
B) Daha önce çalıĢılmıĢ halı desenleri
C) Yöreye ait, kitap dergi basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri
D) Hiçbiri
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12.

AĢağıdakilerden hangisi Yağcıbedir halılarında ağırlıklı olarak görülen renklerden
değildir?
A) Kahverengi
B) Mavi
C) Beyaz
D) Kırmızı

13.

( ) GeçmiĢe iliĢkin değerli olarak kabul edilen ürünlerin yaĢanılan çağa, teknik
olanaklarına, gereksinimlerine, beğeni ve anlayıĢına 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
sadeleĢtirmektir.

15.

( ) Hazırlamayı düĢündüğümüz halı tasarımında kullanacağımız motifleri, araĢtırma
iĢlemini gerçekleĢtirerek uygun motifleri seçme iĢlemine model çalıĢması denir.

16.

( ) Kareli kâğıt; halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak bir düğümün bir kareye
geleceğini düĢünerek boyutlara uygun hazırlanır.

17.

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

18.

( ) Desen kartı kontrplak, mukavva vb. malzemelerin üzerine desen kâğıdının
yapıĢtırılmasıyla oluĢturulur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı aĢağıdaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetinde yer alan konulara geri dönerek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Tüm
cevaplarınız doğru ise sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
D
D
A
C
C

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

Y
Y
D
D
D
Y
D
D
Y
D
D
Y

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

Desen
Geleneksel biçim
Motiflerin
Stilizasyon –
modernizasyon
Beyaz, siyah
Tersinden
Sulu boya, keçe
uçlu, guaj
Kompozisyon,
karakterini
Desen
Hazır paket
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sındırgı tipi-kepsut tipi-Bergama tipi
Kırmızı – sarı – mavi
Turuncu – mor – yeĢil
Motif
115 cm X 200 cm
Kompozisyon
Birlik
Düğüm
Egemenlik
Tükenmez kalem
Hiçbiri
Mor
D
D
Y
D
Y
Y
D
Y
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