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AÇIKLAMALAR
KOD

ESB215427baklıcak

ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/ MESLEK

Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Hereke Halısı Desenleri

MODÜLÜN TANIMI

Hereke halısının desen ve renk özelliklerine göre halı deseni
çizimi yapmayı anlatan öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Halının Kalitesini Hesaplama modülünü almış olmak

YETERLİK

Hereke halı desenlerini çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Öğrenci, bu modül ile uygun ortam ve araç gereç
hazırlandığında tekniğe uygun Hereke halı desenlerinin
çizimini yapabilecektir.
Amaçlar:
1.Tekniğe uygun olarak Hereke halısının kalitesini
belirleyebilecektir.
2.Tekniğe uygun olarak Hereke halısının renklerini
belirleyebilecektir.

3.Tekniğine uygun olarak Hereke halısının özelliklerine göre
desen çizebilecektir.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Bu modülün atölye ortamında uygulamalı olarak
işlenmesi gerekir.
Donanım: Işıklı masa, çizim araç gereçleri, boyalar, milimetrik
kağıt, fırçalar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen doğru
yanlış; çoktan seçmeli; boşluk doldurma şeklinde hazırlanan
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
El dokumalarının, milli kültür varlıklarımızın içerisinde motif, renk ve kalite gibi
öğeleriyle önemli bir yeri bulunmaktadır. El dokumaları, yüzyıllarca bu topraklarda yaşayan
insanların yaşamlarını ve duygularını yansıtan bir ayna görevi görmüştür. El dokumalarının
içinde önemli bir yer tutan halılar ise geçmişten günümüze farklı kültürlerle karşılaşmış ve iç
içe olmuştur fakat geleneksel ve milli kimliğini yine de koruyabilmiştir.
Dünyada adını Türk markası olarak duyuran ilk ürünlerden birisi olan günümüzde hâlâ
aynı ihtişamını koruyan dünyanın en kıymetli el halısı Hereke halısıdır.
Bu modülde Hereke halısının dünya ve Türkiye’deki yeri ve önemini, desen ve renk
özelliklerini tanıyacak, motif ve renk özelliklerini bir arada kullanarak yeni kompozisyonlar
oluşturabileceksiniz.
Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler, Halı Desinatörlüğü dalı ve bu dalın
çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, Hereke
halıcılığının tanımı, tarihçesi, özellikleri, ülkemizdeki ve dünyadaki yeri, önemi, Hereke
halılarının ülke ekonomisine katkıları konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Çevrenizdeki dokuma atölyelerini gezip halı desenlerini inceleyiniz.

Çevrenizdeki halı dokumalarında kullanılan renkleri ve iplik çeşitlerini
araştırınız.

Evinizde ve çevrenizde ne tür halılar kullanılıyor? İnceleyiniz.

Atölye ortamında arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşınız.

1. HEREKE HALILARI
1.1. Tarihçesi
Hereke halısı, yün ve ipek iplikten üretilen santimetre karede bazılarında ortalama 100
düğüm bulunan, bazılarında ise 400'ü geçen çok ince ve çok değerli el dokuma halı çeşididir.
Hereke halıları dünyanın en iyi el dokuma halıları olarak bilinir. Hereke halıları yıllarca
süren ve ilmek ilmek dokunan % 100 el yapımı eşsiz kalitede halılardır.
Hereke halısı, Türk halı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bursa ve çevresinin
geleneksel ipekçilik merkezi olması, Hereke’nin tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ve
İstanbul’a dolayısıyla Osmanlı Sarayı’na yakın olması halıcılığın bu bölgede gelişmesinde
etkili olmuştur.
Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecit Han tarafından sarayın perdelik, döşemelik
kumaş ve halı ihtiyacını karşılamak üzere 1843 yılında kurulan Hereke Fabrika-i Hümayunu
1891 yılında halı üretimine başlamış, çok daha ince düğümlü ve zarif motifli halılar
üretilmiştir.
İlk dokunan halılar genellikle kaba halılardır (m² deki ilme sayısı düşük halı).
Hereke halıları yurdun çeşitli yerlerinden gelen desinatörlerin çalışmalarından oluştuğu için
ekseriye çeşitli yörelerin desen karakterini taşımaktadır.
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Bu halılarda genellikle geometrik ve köşeli desenler, büyük motifler ve mihrap
kompozisyonları kullanıldığı görülmektedir.
Yine ilk dönemlerde desenler tamamen Türk halıcılığına özgü bir biçimde, içinde
hayvan figürleri olmayan çeşitli çiçeklerden oluşan kompozisyonlar şeklindedir.
Mihrap kompozisyonları kullanılan halılar “Topkapı seccadeleri” olarak
adlandırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde halıların daha albenili olması için çalışmalar
başlatılmış ve ince halı (m² deki ilme sayısı yüksek halı) üretilmeye başlanmıştır.
Türk göçebe kültürünü yansıtan Topkapı Sarayı’ndan vazgeçerek Avrupalılaşan ve
Avrupalılaşmaya çalışan Osmanlı hanedanı, Dolmabahçe sarayını inşa ettirirken eski
saraylarından sadece Hereke halılarını taşıtmıştır.
İnce halının mukavemetini arttırmak için çözgüleri pamuktan yapılmıştır.
Desinatörler, Hereke halısına özgü bir çalışma geliştirmişlerdir. Halı ve kumaş desenlerinin,
haftanın bazı günlerinde Hereke Fabrika-i Hümayunu’nda görevlendirilen Yıldız sarayı
ressamı olan Mösyö Emin Meinz tarafından çizildiği bilinmektedir.
1892 yılından itibaren Hereke Fabrika-i Hümayunu’nda makine halıları da üretilmiştir.
Tezgâh sayılarının artması ile yetersiz kalan usta sayısı Gördes, Demirci ve Sivas'tan
getirtilen ustalarla karşılanmıştır. Bu ustalar çevre köylerde bu sanatı öğretmiş ve halıcılık
kısa sürede yaygınlaşmıştır. Saray halıları ve yabancı devlet adamlarına armağan edilecek
değerli halılar burada dokunmaya başladı.
Özellikle 1943'ten sonra Hereke halıcılığında büyük bir canlanma görüldü. Önceleri
Gördes, Demirci türü halılar dokunurken daha sonra Uşak, Bergama ve saray halıları örnek
alınarak özgün motifler oluşturuldu.

Resim 1.1: Bahar dalı
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Hereke halısında zemin rengi olarak kırmızı pembe, bej, mavi, açık yeşil ve lacivert
renkler ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Sarı, siyah, kahverengi, bordo gibi renkler motif içinde
ve desenlerin konturlarını belirlemekte kullanılmıştır.
Zemin rengi kırmızı alındığında bordür rengi lacivert, zemin rengi lacivert alındığında
bordür rengi kırmızı olarak kullanılmıştır (Resim 1.1 ve Resim 1.2).

Resim 1.2: Zümrüdüanka

Saf ipekten veya pamuk çözgü üzerine yünden dokunan Hereke halılarında, Bursa
ipeği ile dokuma yapılmıştır.
Hereke yün halılarının desen ilmelerinde, pamuk çözgü ve atkılar üzerine en üstün
nitelikli yapağı yün kullanılmaktadır (Resim 1.3, Resim 1.4, Resim 1.5).
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Resim 1.3: Boyanmış yün iplikler

Resim 1.4: Ham ipek lifler

Resim 1.5: Boyanmış ipek ipleri
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Hereke halıları, yalnızca çift düğüm adı verilen son derece güçlü ve dayanıklı bir Türk
düğümüyle dokunur.
Metrekaresine bir milyon çift düğüm atılarak yaklaşık on ayda dokunan Hereke
halılarının her aşaması kendine has bir takım teknik özellikler ve çalışmalar da gerektiriyor
(Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Türk düğümü (çift düğüm tekniği)

İpek bir Hereke halısındaki düğüm sayısı, bir santimetrekareye düşen ortalama düğüm
sayısıyla hesaplanır. Hereke ipek halılarında santimetrekare başına ortalama; 10x10=100
düğüm bulunur. Bu, her santimetre için dikeyde (çözgü üzerinde), yatayda (atkı üzerinde) 10
düğüm anlamına gelir.
Düğüm sayısı 12x12, 14x14, 20x20 veya hassas halılarda daha da çok olabilir. Toplam
düğüm sayısı, halının toplam alanının belirlenmesinden sonra hesaplanır. Önce halının enini
boyuyla (santimetre cinsinden), daha sonra santimetrekareye düşen ortalama düğüm
sayısıyla çarpılır. 1 metrekare alanında ve santimetrekare başına ortalama 100 düğüm taşıyan
bir Hereke ipek halısında, 1.000.000 (Bir milyon) düğüm vardır.
Usta bir dokumacı, 1 milyon düğümden oluşan bir Hereke halısını ortalama bir yılda
dokur. Yünlü bir Hereke halısında desimetrekare başına ortalama; 60x60=3600 düğüm
bulunur.
Hereke halıları büyüklüklerine göre küçük yastık (25 x 40 cm), yastık (60 x 90 cm),
seccade (120 x 180 cm), karyola (150 x 225 cm), kelle (200 x 300 cm) gibi değişik adlar
almaktadır.
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Hereke halılarının dokunmasında kullanılan başlıca araçlar; tezgâh, düğümleri kesmek
için kullanılan küçük bir bıçak, düğüm sırasını tıraşlamak için kullanılan özel makaslar
(kirkit makas) ve demir bir fırçadır.

a

b

c

Resim 1.6: Halıda kullanılan araçlar (kirkit, halı makası, çakı-halı bıçağı)

Hereke halıları bulunduğu koşullara bağlı olarak her 10–15 yılda bir işin uzmanları
tarafından temizlenmelidir.

1.2. Hereke Halılarının Ülkemizdeki Yeri ve Önemi
Hereke halıları bir dönem Sanayi ve Maden Bankası tarafından, daha sonra Atatürk
döneminde Sümerbank tarafından idare edilmiştir. Sümerbank idaresinde bulunduğu
dönemde 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı süsleme sanatlarında görülen motiflerden yola çıkılarak
tasarımı yapılan halı örnekleri dokunmuştur.
1995 yılından bu yana Hereke halılarını özgün örnekleriyle üreterek 19. yüzyıl
estetiğini yaşatmayı amaçlayan çalışmalara başlanmış (gerek fabrikanın arşivlerinde bulunan
çizimler gerekse Milli Saraylar koleksiyonunda bulunan halılar arasından seçim yapılarak)
koleksiyon serisi oluşturulmaktadır.
Koleksiyon serisi dışında, fabrika desinatörleri tarafından eski örneklerden
yararlanılarak ve küçük boyutlarıyla hediyelik olarak tasarımı yapılan pano tipi ipek halılar
da yeni çalışmalar arasındadır.
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Resim 1.7: Tebriz

Cumhuriyet Dönemi’nde de çalışmasını sürdüren Hereke İpekli Dokuma ve Halı
Fabrikası; günümüzde bir müze-fabrika olarak üretimini sürdürmekte ve konumuyla
benzerleri arasında özel bir yer tutmaktadır.
İstihdam edilen çalışanların bir kolunu, evlerde kurulan dokuma tezgâhları ve
dağıtılan ham ipekle parça başı çalışan kadınlar oluşturmuştur.

Resim 1.8: Atölye ortamında dokuma yapan kadınlar
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1.3. Hereke Halılarının Dünyadaki Yeri ve Önemi
Dünyada adını Türk markası olarak duyuran ilk ürünlerden biri olan, günümüzde hâlâ
aynı ihtişamıyla kabul gören, dünyanın en kıymetli el halısı olarak kabul edilen Hereke
halısıdır.
Hereke halıcılığı, 1950 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katkıları ve
özel sektörün gayretleriyle dünya halı literatüründe zirveye çıkmış, ülkemizin dünyaya
tanıtımında önemli bir rol oynamıştır.
Dünya halı eksperlerinin kalitesini hayranlıkla dile getirdikleri Hereke halılarına,
dokunuş tekniği ve malzeme kalitesiyle diğer pek çok halı üreticisi yabancı ülkelerce gıpta
edilmiş ve her ne kadar kalitesine ulaşamamışlarsa da desenlerini kendi ürünlerine
yansıtmaya çalışmışlardır. Günümüzde Avrupa ve Amerika gibi el halılarının büyük
miktarda alıcı bulduğu pazarlarda Hereke halılarının kopyalarını dahi görmek mümkündür.
Hereke ürünleri Avrupa'da birçok sergilere katılarak ödüller almıştır. Bunlar: 1855
yılında "Paris Uluslararası Sergisi" 1862 "Londra II. Uluslararası Sergisi", 1892 Viyana,
1894 Lyon, 1910 Brüksel ve 1911 Torino sergisi gibi 1894, 1902, 1910, 1911, 1921
yıllarında yurtiçi ve Fransa'daki sanayi ürünleri fuarlarında ödüller ve madalyalar
kazanmıştır.
Günümüzde ise standartlarla belli ölçütlere oturtulmuş Hereke halısı için bütün
detayları ve gelenekselliği güven altına alan bir belgelendirme sistemi oluşturularak bu
güvence ile Hereke Halısını geleceğe taşımaktadır.

1.4. Hereke Halılarının Ülke Ekonomisine Katkıları
Hereke halıları, dokunduğu yörenin adıyla ünlenmiş ve bugün iç ve dış pazarda en çok
aranan Türk el halısı olma özelliğini sahip nadide el sanatı ürünlerimizdendir.
Günümüz şartlarında yaklaşık olarak iki milyon metrekare civarında üretimi yapılan
ve pazara sunulan, ülkemizdeki geleneksel ticari el halı ve kilim imalatlarının büyük
çoğunluğunu yün ve ipek Hereke halıları oluşturmaktadır.
Hindistan, İran ve Pakistan gibi halıcılıkta söz sahibi ülkelerle yarışan Türk halıcılığı,
bu iş kolunda yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen turizmde yeniden moda ülke olan
Türkiye'de gelecekte daha iyi konum oluşturacaktır.
Hereke halıları 1990'lı yıllara kadar yapılan dolaylı ve dolaysız 70 milyon USD/yıl
gibi ihracat rakamlarıyla ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.
1885 yılına kadar Osmanlı Sarayı için yünlü, ipekli halı ve seccadeler dokuyan Hereke
tezgâhları bugün yeni bir anlayış ve teknikle geleneğini devam ettirmekte, dış piyasalarda
önemli pazarlar bulunmaktadır.
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Hereke halıları, Anadolu geleneksel halıcılığının yüzyılımızdaki sentezidir. Değişik
üslupları kendi bünyesinde toplayan Hereke halıcılığı, sanayi tarzı üretimiyle geçmişin
desenlerinin ve renklerinin günümüze ulaşmasında öncülük etmiştir. Dolmabahçe ve Yıldız
Sarayı’nın bütün halıları ve döşemelik kumaşları Hereke’de dokunmuştur ve Hereke
Fabrika-i Hümayun’undan günümüze Hereke halısı, kalitenin ve görkemin bir simgesi olarak
gelmiştir.
Millî kültürümüzün bir öğesi olarak Hereke halıları, uluslararası düzeyde ülkemizin
tanıtılmasında önemli bir araçtır. "Hereke Halısı" adıyla tüm dünyada tanınan bu ürünler
aynı zamanda önemli ihraç ürünlerimizdendir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hereke halıcılığının tarihçesi ve günümüzdeki yeri hakkında araştırma yaparak Hereke
halı resimleriyle bir dosya hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Araştırmacı olunuz.
 Görüşmek
istediğiniz
önceden randevu alınız.

atölyelerden

 Yaratıcı olunuz.
 Hereke
halıcılığın
araştırınız.

tarihçesini  İnternetten araştırma yapınız.
 Çevrenizdeki halı atölyelerini dolaşınız.
 Yazılı ve görsel basını takip ediniz.
 Planlı çalışınız.
 Zamanınızı verimli kullanınız.
 Nezaket kurallarına uyunuz.

 Halı atölyelerindeki Hereke
dokumaları ile ilgili bilgi alınız.

halı  İyi gözlemleyiniz.
 Yanınızda ses veya görüntü kayıt cihazı ve
fotoğraf makinesi bulundurunuz.

 Hereke halıcılığının günümüzdeki  Çektiğiniz fotoğraflardan, ses ve görüntü
durumunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
kayıtlarından faydalanınız.
 Kartelâ hazırlayınız.
 Hereke halı resimlerini katalog hâline
 Desenlerdeki motif ve kompozisyonların
getiriniz.
isimlerini yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Hereke halısında kullanılan iplik çeşididir?
A) İpek ipliği
B) Keten ipliği
C) Suni iplik
D) Sentetik iplik

2.

Aşağıdakilerden hangisi Hereke halısında kullanılan düğüm çeşididir?
A) Gemici düğümü
B) Türk düğümü
C) İran düğümü
D) Kare düğüm

3.

Aşağıdakilerden hangisi Hereke halı fabrikasının kuruluş amacı değildir?
A) Sarayın perdelik ihtiyacını karşılama
B) Sarayın halı ihtiyacını karşılama
C) Sarayın döşemelik ihtiyacını karşılama
D) Halkın halı ihtiyacını karşılama

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hereke halılarının özelliklerinden değildir?
A) İpek ve yünden üretilmesi
B) % 100 el yapımı olması
C) Zemin renginin kırmızı ve lacivert olması
D) Keten ipliği kullanılması

5.

Hereke halısında kullanılan ipek iplik aşağıdaki illerden hangisinden karşılanır?
A) Bursa
B) Manisa
C) Uşak
D) Isparta

6.

Aşağıdakilerden hangisinde yünlü bir Hereke halısında desimetrekare başına
ortalamaya düşen ilmek sayısını vermektedir?
A) 10x10= 100
B) 15x15= 225
C) 60x60= 3600
D) 90x90= 8100
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7.

Hereke halılarının temizlenmesinin kaç yılda bir yapılması gerektiği aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Her yıl
B) 50 yıl
C) 10–15 yıl
D) Yılda iki kez

8.

Halıcılığın bu bölgede gelişmesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Bursa ve çevresinin geleneksel ipekçilik merkezi olması
B) Deniz yolunun olması
C) Hereke’nin tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması
D) İstanbul’a dolayısıyla Osmanlı Sarayı’na yakın olması

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, uygun ortam
ve araç gereç hazırlandığında tekniğe uygun olarak Hereke halısının renklerini
belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki bitkilerden hangi renkler elde edilir? Araştırınız.
Çevrenizdeki halı desenlerinin renklerini inceleyiniz.
Renklerin anlamlarını araştırınız.

2. DESENDE RENK BİLGİSİ
2.1. Rengin Tanımı
Renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir
algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen
yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.
Tüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa
siyah olarak algılarız.

2.1.1. Rengin Grupları
2.1.1.1. Ana Renkler
Güneş ışığı prizmadan geçip, çeşitli dalga uzunluğuna göre beyaz perdeye
yansıdığında ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten laciverdin, mor ile mavi karışımı
olduğu var sayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluşur. Bu çember incelendiğinde
kırmızı, sarı ve mavinin üç temel renk olduğu ortaya çıkar.
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Şekil 2.1: Renk üçgeni

2.1.1.2. Ara Renkler
Altı renkten oluşan renk üçgeninde, üç ana rengin ikişer ikişer karışarak ara renkleri
oluşturduğu varsayılmaktadır. Bu renkler turuncu, mor ve yeşildir.
Renk üçgeninin köşelerindeki renkler ana renkler, ana renkler arasında kalanlar ise ara
renklerdir.
İki ana rengin karışımıyla ortaya çıkan ara renk, karışıma katılmayan ana rengin
tamamlayıcısı olur. Kırmızı için yeşil, mavi için turuncu, sarı içinse mor tamamlayıcı renk
işlevi yapar. Aynı zamanda birbirlerine karşıt olan bu renkler birlikte kullanıldıklarında da
denge oluştururlar.
Türk insanı, sosyal statü ve geleneğini ve ona esin veren çevresindeki nesneleri doğal
renklerle boyayarak simgeler.
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Fotoğraf 2.1: Çeşmi bülbül

Kırmızı ve laciverdin geleneksel olduğu halılarda motif renkleri olarak çok zengin bir
renk ahengi ilk bakışta göze çarpmaktadır.
Desen içindeki motif renkleri olarak genellikle beyaz, sarı, mavi, pembe ve turuncu
gibi her halıda otuzu aşkın renk kullanılır.

Fotoğraf 2.2: Çeşmi bülbül
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2.1.1.3. Sıcak - Soğuk Renkler
Renkler, tam sarı ve tam mor karşılıklı gelecek biçimde bir daireye yerleştirildiğinde,
dairenin bir parçasında yeşil ve mavi renkler soğuk, diğer parçasındaki kırmızı ve turuncu
renkler sıcaktır.
Sarı ve morun bu çemberde tam sarı ve tam mor olması gereklidir.

Şekil 2.2: Sıcak-soğuk renkler

Bir desenin renklendirilmesi aşağıdaki maddeler doğrultusunda yapılır:


Açık zeminde (beyaz, sarı, devetüyü, pembe, açık yeşil, mavi gibi) renkler
kullanılırsa kontur renkleri zemin renginin kontrastları olacaktır. Dolgu renkleri
ise kontur renklerinin açık tonları olacaktır.



Koyu zeminde (kırmızı, lacivert, kahverengi, koyu yeşil, koyu mavi gibi)
renkler kullanılırsa kontur renkleri zemin renginin kontrastı olacak, dolgu
renkleri ise kontur renklerinin koyu tonları olacaktır.



Bordür rengi hangi renkte ise motiflerin içerisinde o renk ağırlıkta olmalıdır.
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2.1.2. Hereke Halılarında Kullanılan Renkler ve Anlamları
RENKLER

ANLAMLARI

KIRMIZI

Güçlü, canlılığı uyaran, fiziksel cesaret veren, uyarıcı, görsel etki
bırakabilen, gerginlik ve saldırganlık yaratabilen bir renktir. "Savaş ya
da kaç" içgüdüsünün aktif hâle gelmesi ile ilişkilidir.

SARI

Heyecan, kendine güven, dışa dönüklülük, dostluk ve yaratıcılık hissi
yaratır.

MAVİ

Temel olarak teskin edici, konsantrasyon artırıcı, zihinsel dinlenmeye
yardımcı, huzur verici olarak etki bırakırken, soğuk ve duygusuz etki de
bırakabilmektedir. Koyu tonlarda ya da yoğun olarak kullanıldığında
moral bozan, kasvet veren, açık tonlarda ya da beyazla karışık
kullanıldığında, yatıştırıcı ve güven veren bir etki yaratır.

TURUNCU

Güneşin parlaklık ve sıcaklık hissini verir. Güçlü bir aktiflik etkisi
vardır. Dışa dönük ve yaşam gücünü artıran bir anlam yaratır.

MOR

İnsanda karamsarlık, pişmanlık, korkaklık yaratabileceği gibi tam tersi
duygular da yaratabilmektedir. Gücün ve ruhsallığın gücü olarak
algılanabilmektedir.
Geleneksel olarak asaletle ilişkilendirilir. Yakınlık ve güzelliğe de işaret
eder

YEŞİL

Evrensel sevgi, huzur, yenilenme, güven verme, çevresel farkındalık,
denge ve barış gibi duygular yaratır.

SİYAH

Ciddiyet ve ağırbaşlılığı çağrıştırır. Çoğu zaman keder, ölüm ve
karanlığın ifadesidir.

BEYAZ

Genellikle saflığın ve temizliğin sembolüdür. Doğruluk ve güven veren
bir anlam taşır.

KAHVERENGİ

Ciddiyet, sıcaklık, sağlamlık gibi hisler yaratır. Daha çok yetişkinlere
hitap eder. Zaman zaman melankolik duygular da yaratabilir

PEMBE

İncelik, saadet ve zevk veren duyguları ifade eder. Bunlar ise kadınsı
duygular olarak kabul edilir.
Tablo 2.1: Renklerin anlamları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki bitkilerden hangi renkler elde edildiğini araştırarak bitki resimleri ile bir
dosya hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Araştırmacı olunuz.

 Çevrenizdeki kök boya bitkilerini  İnternetten araştırma yapınız.
araştırınız.
 Çevrenizdeki aktarları geziniz.
 Yazılı ve görsel basını takip ediniz.
 Boya
bitkilerinin
fotoğraflayınız.

görüntülerin  Yaratıcı olunuz.
 Zamanınızı verimli kullanınız.

 Renk tonlarına göre gruplayınız.

 Planlı çalışınız.

 Fotoğrafları katalog hâline getiriniz.

 Fotoğraflarla ilgili notları mutlaka altlarına
yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1.

Hereke halısında zemin rengi olarak ................ve ................ renk sıklıkla
kullanılmıştır.

2.

Ana renkler ................, ..............., ................ renkleridir.

3.

Ara renkler ................., ..............., ................ renkleridir.

4.

Hereke halılarında zemin rengi ............... alındığında bordür rengi..............., zemin
rengi ............... alındığında bordür rengi ................ olarak kullanılmıştır.

5.

Desen içindeki motif renkleri olarak ise genellikle .............., ..............., ...............,
................, ................... gibi renkler kullanılmıştır.

6.

Hereke halılarında .................. renkten fazla renk bir arada kullanılır.

7.

Koyu zeminde kontur renkleri zemin renginin ............. olacak, dolgu renkleri ise
kontur renklerinin ................. ....... olacaktır.

8.

……………rengin anlamı; evrensel sevgi, huzur, yenilenme, güven verme, çevresel
farkındalık, denge ve barış gibi duygular yaratır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
ve araç gereç hazırlandığında, tekniğine uygun olarak Hereke halısı deseni çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizdeki Hereke halı desenlerini inceleyiniz.
Çevrenizdeki halı desenlerini araştırınız.
Sınıf ortamında arkadaşlarınız ile Hereke halı desenleri ile diğer halı desenlerini
karşılaştırınız.
Desenlerin ve motiflerin anlamlarını araştırınız.

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

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

3.2.1. Motif Çeşitleri
Türk halılarında görülen motifler genelde 5 gruba ayrılırlar. Hereke halılarında, hemen
hemen tüm motif gruplarına ait örnekler görülmektedir.
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3.2.2. Geometrik Motifler








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

Geometrik motifler tek başına kullanıldıkları gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak
kümeler oluştururlar. Bu kümeler büyüklüğüne göre top (rozet), göl (madalyon) ve göbek (iri
madalyon) adını alırlar.

Şekil 3.1: Geometrik motifler
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Şekil 3.2: Geometrik motifler

3.2.3. Bitkisel Motifler


Ağaç motifleri; selvi, salkım söğüt, palmiye, hayat ağacı



Selvi ve simgesel tarzdaki hayat ağacı, ebedi hayatı ve ölümden sora dirilmeyi,
öbür dünyadaki hayatı temsil eder.



Yaprak motifleri (düz, oyuntulu, kıvrımlı) genel olarak asma yaprağı, çınar
yaprağı, sarmaşık yaprağı vb.



Çiçek motifleri (simgesel veya gerçek görüntülü): Lale, karanfil, gül, zambak,
sümbül, hata gülü, değişik büyüklükteki çiçekler, top çiçekler, çiçek sütunları,
çiçek kordonları vb.



Meyve motifleri: Nar, elma, üzüm, kiraz vb. Bunlar daha çok bordürlerde yer
alır.



Dal motifleri; düz, kıvrımlı ve zikzaklı



Sap motifleri: Çiçekleri ve yaprakları dallara veya birbirine bağlayan
motiflerdir.
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Şekil 3.3: Bitkisel motifler

Şekil 3.4: Bitkisel motifler
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3.2.4. Hayvansal Motifler



Kuşlar; güç ve iktidarı temsil eden kartal, güzelliği temsil eden tavus kuşu,
güvercin ve cinsi belirgin olmayan daha başka kuş motifleri vb.
Diğer hayvanlar: Ejder, çok simgesel hâle getirilmiş akrep, yılan, geyik ve
ceylan çengel de boynuzu dolayısı ile koyunu ve koçu simgeler. Halılardaki
deve resmi ise düğün alayını temsil eder.

Şekil 3.5: Hayvansal motifler

Şekil 3.6: Hayvansal motifler
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3.2.5. Karışık Motifler
Geometrik, bitki ve hayvan motiflerini bir araya getiren motiflerdir.

Şekil 3.7: Karışık motifler

Şekil 3.8: Karışık motifler
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3.2.6. Sembolik Motifler






Kandil: Ebedi ışığı, nuru ve imanı simgeler.
Kemer: Mihrabı simgeler.
Yazı: Duvar halılarında genelde ayet yazılıdır. Yere serilen halılarda başka
yazılar yazılmaktadır.
Üsluplaştırılmış (stilize) hayvan motiflerinden oluşan Rumi’ler, saray
halılarında yer alır.
İnsan: Kadın, erkek ve doğurganlığın sembolüdür.

Şekil 3.9: Sembolik motifler

Şekil 3.10: Sembolik motifler
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3.3. Desende Kompozisyon
3.3.1. Kompozisyonun Tanımı
Sanat ürününü oluşturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu ortaya çıkan yapıttır.
Halı deseni de motiflerin, belirli bir düzen bağıntıları içerisinde bir araya getirilmesi
sonucunda oluşmuş bir kompozisyonudur.

3.3.2. Kompozisyon İlkeleri
Hangi amaçla olursa olsun bütün biçimlendirme çalışmalarının sonunda, ortaya
konulmuş olan kompozisyonların şu yedi öğeyle kurulu olduğu söylenebilir:







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

3.3.3. Hereke Halı ve Seccadelerindeki Kompozisyon Düzenlemeleri








Madalyonlu (göbekli),
1/2 simetrik desenli,
Birim desenli
Yekpare desenli,
Mihraplı desenli,
Yollu desenli,
Geometrik desenli olmak üzere yedi ana grupta toplanabilir.

3.3.3.1. Madalyonlu (Göbekli) Halılar
Saraylardaki Hereke halılarının büyük bir kısmında madalyonlu kompozisyon
uygulanmıştır. Desenin dörtte biri enine ve boyuna dönüşümlü olarak karşılıklı getirildiğinde
madalyonlu kompozisyon elde edilmektedir. Hereke Fabrikası'nın ilk örnekleri olan Gördes
tipi büyük ölçekli halılar bu gruba girerler.
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Resim 3.1: Madalyon desenli halı

3.3.3.2. Yarı Simetrik Desenli Halılar
İkinci grubu dikey eksende yarı simetrik kompozisyon düzenine sahip küçük boyutlu
halılar oluşturur. Bu kompozisyon düzeni genel olarak seccadelerde ve küçük boyutlu
halılarda uygulanmıştır.
Mihrap kompozisyonları kullanılan halılar “Topkapı seccadeleri” olarak
adlandırılmıştır. Genellikle seccade boyutunda uygulanan mihraplı kompozisyonda, zeminde
mihrap çizgisi simetrik olarak tasarlanmıştır.
Mihraplı grupta, mimari yapılardaki mihrap nişi iki boyutlu olarak seccadelerde
resmedilmiştir. Bu gruba giren ipekli seccadeler namazlık olarak sultan için dokunmuş
olabilirler.
Mihrap zeminlerinde madalyonlar, ince kıvrık dallar, Rumîler ve vazo motiflerinden
oluşan bezemeler görülür.
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Resim 3.2: Dikey eksende yarı simetrik kompozisyonlu halı
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3.3.3.3. Birim Desenli Halılar
Birim desenli kompozisyonlar, motiflerin simetrik dönüşümlerle yan yana ve üst üste
getirilmesi ile oluşur.

Resim 3.3: Birim desenli kompozisyonlu halı

3.3.3.4. Yekpare Desenli Halılar

Resim 3.4: Yekpare desenli kompozisyonlu halı
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Resim 3.5: Yekpare desenli kompozisyonlu halı

3.3.3.5. Yollu Desenli Halılar
Bu tür halılarda zemin halının dikine çeşitli genişlikte ve renkte yollardan
oluşmaktadır. Yollar üzeri genelde stilize bitkisel bezemelidir.
Bu halılarda boyut mekânların büyüklüğüne göre ayarlanmıştır.
Geometrik desenli kompozisyon, halılarda en az sayıda uygulanmıştır.
Bu kompozisyon düzenindeki halılardan birinde zemin karelere bölünmüş diğer
ikisinde madalyon baklava motifleriyle oluşmuştur.

Şekil 3.11: Yollu desenli halı
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3.4. Desen Çizimi
3.4.1. Desen Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçler
Silgi, kâğıt, kuru boya, keçe uçlu kalemler, sulu boya, guaş boya fırçalardır.

3.4.1.1. Kurşun Kalem
Ahşap boru içine yerleştirilmiş bir çubuktan oluşan çizim ve yazım aracıdır. Kurşun
kalem desende en çok kullanılan araçtır. Silip düzeltme olanağı vardır.
Kurşun kalemle desen tekniği iyi uygulandığında doyurucu estetik etkiler verebilir.

3.4.1.2. Silgi
Silgi, kurşun kalemle çalışılan desenlerde gereksiz ve yanlış çizgileri temizlemede
kullanılan lastik bir gereçtir.

3.4.1.3. Kâğıt
Kâğıt, bitkisel maddelerden yapılmış ince yapraklar hâline getirilmiş, üzerine desen,
resim çalışılan yüzeydir.
Desende çeşitli nitelikte resim kâğıtları; ambalaj kâğıdı, teksir kâğıdı, kartonlar,
milimetrik kâğıtlar, fon kâğıtları gibi beyaz, bej, siyah, gri ya da renkli kâğıtlar kullanılır.

3.4.1.4. Kuru Boya
Kuru boya, kurşun kalemin renklisidir. Renkli uçlar, boya maddesiyle tutkal ve vernik
karıştırılarak elde edilir.
Kuru boya çizgi olanağı veren bir gereçtir. Ancak gelişen teknolojilere koşut olarak
gelişen kuru boyalarla sulu boya gibi çalışmak da olasıdır.

3.4.1.5. Keçe Uçlu Kalemler
Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni araçlardan “Marker” ya da “Flamaster”
kalem de denilen bu kalemlerde, boya maddesi ile alkole benzer bir sıvının karışımı olan
mürekkep, keçe uç yoluyla çizim olanağı vermektedir.
İnce, orta, kalın, yassı, yuvarlak uçları ve çeşitli renkleri vardır. Kullanımı kolaydır,
çabuk kurur ve saydamdır. İki renk üst üste sürülürse üçüncü renk oluşur.
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3.4.1.6. Sulu Boya
Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen bitkisel kökenli zamkların
karışımından elde edilen boya türüdür. Sulu boya tüpte krem hâlinde ya da kutularda katı
hâlde satılmaktadır.
İyi nitelikli boya parlak ve temiz görünümlüdür, çabuk erir. Yapılan resim de saydam,
temiz ve ışıltılıdır. Sulu boyanın teknik özelliği, suyla eritilmesi ve resimde saydamlık etkisi
yaratmasıdır.

3.4.1.7. Guaj Boya
Guaj; sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karışımı bir boya türüdür. Su ile eritilerek
çalışılır. En önemli özelliği kapatıcı oluşudur.
Bu teknikte açık renkleri elde etmek için rengin içine beyaz boya katılır ve boya
sürüldüğünde kâğıdı kapatır.

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

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

Mevcut dokunmuş halılardan yararlanmak

Cami müze ve antikacıların ellerindeki halıların arka yüzeyine bakarak desen
çıkarmak

Bize ışık tutacak diğer sanat kollarından yararlanmak (Osmanlı sanatında büyük
önem taşıyan çinicilik, demir, bakır, tezhip ve taş işlemeciliği gibi kollardan
yararlanarak desen aktarmak)

Fotoğraf, broşür, katalog gibi kaynaklardan yararlanmak

Elde bulunan desenlerden faydalanmak

Faydalanılan kaynağın motif özelliklerine bağlı kalarak desen çalışmak

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

Osmanlı saray halıları ve minyatürler
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3.4.3. Desenin Kareli Kâğıda Geçirilmesi
3.4.3.1. Kareli Kâğıdın Belirlenmesi
Yapılması düşünülen halının önce ebatları belirlenir. Her düğüm bir kare ile gösterilir.
Her kare iki çözgüden oluşur. Desenin özelliğine göre milimetrik kâğıt üzerinde atkı ve
çözgüye göre işaretlenir.

3.5. Desen Hesaplamaları ve Orantı
Desen hesaplamalarında, dokunacak halının kalitesi ve ebatları dikkate alınarak tel
sayısı, sıra sayısı, tellerin bordür ve zemine olan dağılımı iyi hesap edilmelidir.
Dokunacak herhangi bir halının önce desenin anlaşılır bir şekilde çizilmesi gerekir.
Çizime başlamadan önce bir takım bilgilere ihtiyacımız olacaktır. Çizilecek desen için
halının;







Kalitesi,
Ebatları (Halının en ile boyunun ölçüsüdür.),
Tel sayısı,
Sıra sayısı,
Halının dört tarafını çevreleyen bordürlere ayrılacak tel ve sıra sayısı,
Zeminde kalacak tel ve sıra sayısı kalitesine ihtiyaç vardır.

İpek bir Hereke halısındaki düğüm sayısı, bir santimetrekareye düşen ortalama düğüm
sayısıyla hesaplanır. Hereke ipek halılarında santimetrekare başına ortalama; 10x10=100
düğüm bulunur.
Bu, her santimetre için dikeyde (çözgü üzerinde), yatayda (atkş üzerinde) 10 düğüm
anlamına gelir. Düğüm sayısı 12x12, 14x14, 20x20 veya hassas halılarda daha da çok
olabilir.
Toplam düğüm sayısı, halının toplam alanının belirlenmesinden sonra hesaplanır.
Önce halının enini boyuyla (santimetre cinsinden), daha sonra santimetrekareye düşen
ortalama düğüm sayısıyla çarpınız. 1 metrekare alanında ve santimetrekare başına ortalama
100 düğüm taşıyan bir Hereke ipek halısında 1.000.000 (Bir milyon) düğüm vardır.
Yünlü bir Hereke halısında desimetrekare başına ortalama, 60x60= 3600 düğüm
bulunur.
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Resim 3.6: Halı kalitesi hesaplama

Bordür ve zeminde bulunan tel ve sıra sayısı hesabı yapılmalıdır. Halıda ve bordür
hesabında da bir oran vardır. Bu 1/3 veya 2/6 oranıdır.
Bu şu demektir; halının eninde bulunan toplam telin 1/3 i bordürlere geri kalan 2/3 ise
zemin kısma ayrılır veya toplam telin 2/6’sı bordüre 4/6’sı zemine ayrılır.
Şimdi bunu örnekte görelim:
1/3 oranına göre 600: 3=200 tel iki bordür için ayrılan tel sayısı
200: 2=100 tel bir bordür için ayrılan tel sayısı
600–200=400 tel zeminde kalacak tel sayısı
Bordürlerin çiziminde dikkat edilecek husus bordüre ayrılan telin yarısı büyük suya
diğer yarısı ise iç ve dış sedeflere eşit olarak ayrılır. Yani kıyı kolonu + dış sedef + iç sedef
toplamı büyük suya eşit olmalıdır.
Bordüre ayrılan tel sayısı 100 idi. 100 telin 50’ si büyük su için geri kalan 50’ si dış
kolon ve iç sedef içindir. Dış sedef arasında uygun olarak dağıtılacaktır. 6 tel kıyı kolonu, 22
tel dış sedef, 22 tel iç sedef için dağıtılabilir.
Toplam: 6 + 22 + 50 + 22 = 100 tel
Halının boyuna olan bordürü ile enine olan bordürü aynı genişlikte, aynı ölçüde
olması gerekir. Boyuna olan bordür için 100 tel ayırmıştık. Peki, halımızın enine olan bordür
genişliği kaç sıra olacaktır?
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Şimdi bunu örnekte görelim:
Kalite 30X50 idi.

30 tele 50 sıra
100 tele x sıra
X= 100X50= 166,6= 167 sıradır.
30
Bordüre ayrılan 167 sıranın 83’ü büyük su için geri kalan 84 sıra ise kıyı kolonu, dış
ve iç sedef arasına uygun olarak dağıtılacaktır. 10 sıra kıyı kolonu, 37 sıra dış sedef, 37 sıra
iç sedef için ayrılır.
Toplam: 10 + 17 + 83 + 37 = 167 sıradır.

Resim 3.7: Bordür ve zemindeki tel ve sıra sayısı hesaplama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hereke halısı desen özelliklerine göre bir desen çizerek boyayınız.
İşlem Basamakları
 Halı deseni hazırlamak için
çalışma ortamı hazırlayınız.

Öneriler
uygun  Aydınlık ortam hazırlayınız.
 Temiz, düzgün bir masa hazırlayınız.
 Mevcut dokunmuş halılardan, cami müze
ve antikacıların ellerindeki halılarından,
size ışık tutacak diğer sanat kollarından,
Osmanlı sanatında büyük önem taşıyan
çinicilik, demir, bakır, tezhip ve taş
işlemeciliği gibi kollardan, fotoğraf,
broşür, katalog gibi kaynaklardan, elde
bulunan desenlerden faydalanarak desen
taraması yapınız.

 Motif araştırması yapınız.

 Desen çizimi için araç gereç hazırlayınız.

 Desen çizimi için gerekli olan malzemeyi
eksiksiz olarak hazırlayınız.
 Renkli boya kalemlerini hazırlayınız.

39

 Ürüne uygun desen oluşturmak için
motiflerden çizim yapınız.

 Motifleri kareli veya milimetrik kâğıda
geçiriniz.
 Işıklı masa kullanınız.
 Her kare bir düğümdür. Düğümler iki
çözgü ipinden oluşur. Halı dokuma
tekniğinde desen kareli kağıda çizilirken
düğümden sonra çözgüler arasından
geçirilen iki sıra dokunan atkı ipliği
desende gösterilmez.

 Ürün boyutlarına ve kullanılacak yere
göre motifleri birleştirerek kompozisyon
oluşturunuz.
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 Tasarladığınız kalite ve ebada pano veya
çanta deseni seçimi yapınız.
 Desenlerde stilizasyon ve modernizasyon
yapabilirsiniz.
 Atölyede hazırladığınız motiflerle bir
kompozisyon oluşturarak halı desenini
hazırlayınız

 Kompozisyonu kareli kâğıt üzerinde
renklendiriniz.
 Desen kompozisyonuna göre ¼ ünü veya
tamamını çiziniz.
 Halı desenini hazırlarken tel ve sıra
sayısına dikkat ediniz.
 Halı deseni için
kâğıtları kulanınız.

hazırlanmış

kareli

 Desen
kâğıdının
bir
köşesine
kullandığınız
renklerin
göstergesini
yapınız.
 Yapacağınız
ürünün kalite,
ebat,
kullanılacak düğüm sayısı ve desen
kompozisyon bilgisini renk göstergesinin
altına yazınız.
 Renk tespitinde renk göstergesi size
kolaylık sağlayacaktır, unutmayınız.
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 Çizim ve boyaları kontrol ediniz.
 Hatalar varsa düzeltiniz.

 Çizim yaparken karelerin kaymamasına
dikkat ediniz.
 Renk gruplarının uyumuna dikkat ediniz.
 Ürüne göre desen ve motif
seçmediğinizi kontrol ediniz.

seçip

 Deseni 100 sıra olacak şekilde makasla
kesiniz.

 Büyük ölçülü ürünlerde dokuyucunun
rahat çalışabilmesi için desen uygun
kısımlarından
makasla
ayrılır,
unutmayınız.
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 Her bir parçayı mukavvaya yapıştırınız.

 Desenin halı dokuma aşamasında
yıpranmasını önlemek için mukavvaya
yapıştırılır, unutmayınız.

 Mukavvaları numaralandırınız.

 Dokuma esnasında desende karışıklık
olmaması için mukavvaya yapıştırılan
deseni numaralandırınız.
 Hazırladığınız desenin yapacağınız ürüne  Zamanınızı iyi kullanınız.
uygunluğunu değerlendiriniz.
 Verimli olmaya özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.
1.

( ) Motif, tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda görülen süsleme unsurlarından bir
tanesidir.

2.

( ) Hereke halılarında kullanılan motifler genelde beş gruba ayrılır.

3.

( ) Geometrik motifler tek başına kullanıldıkları gibi diğer motiflerle birlikte
kullanılarak kümeler oluştururlar.

4.

( ) Kandil, kemer, insan, vazo, ibrik gibi semboller bitkisel motiflerdir.

5.

( ) Halı deseni çizerken sadece fotoğraf, broşür, katalog gibi kaynaklardan
yararlanılır.

6.

( ) Hereke halı deseni çizerken halının kalitesi, ebatları, çözgü tel sayısı ve sıra
sayısının bilinmesi gereklidir.

7.

( ) Önce halı deseni çizilir, sonra yapılacak ürün boyutuna uyarlanır.

8.

( ) Geometrik desenli kompozisyon, Hereke halılarında en az sayıda uygulanmıştır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise Modül Değerlendirme sorularına geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Hereke halılarında kullanılan düğüm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hekim düğümü
B) İran düğümü
C) İspanyol düğümü
D) Türk düğümü

2.

Hereke halılarında kullanılan iplik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpek, pamuk, yün
B) Yün, sentetik ip
C) Keten, kenevir
D) Naylon, perlon

3.

Halı deseni olan kareli kağıttaki her kare aşağıdakilerden hangisini belirtir?
A) Her kare bir çözgüdür.
B) Her kare bir düğümdür.
C) Her kare bir sıra atkıyı gösterir.
D) Her kare atkı ve çözgüyü gösterir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hereke halılarında kullanılan motiflerdir?
A) Bitkisel motifler
B) Hayvansal motifler
C) Sembolik motifler
D) Hepsi

5.

Aşağıdakilerden hangisi halı deseni çizmeden önce bilinmesi gereken bilgi değildir?
A) Kalite
B) Ebat
C) Renk
D) Tel ve sıra sayısı
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6.

Hereke halılarında kullanılan ipek iplikler ..................... ilinin ipeğidir.

7.

Hereke halısında desen kompozisyonu ..................... grupta toplanır.

8.

Hereke halılarında genellikle zeminde ve bordürde ................. ve .................... renk
kullanılır.
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9.

Halı deseni kağıdında her kare bir ......................... gösterir.

10.

Büyük ebatlı halı desenleri uygun yerlerinden .................... ve karışıklığı önlemek
için..................... verilir.
Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

11.

( ) Halı deseni çizerken önce desenin genel hatları çizilir, sonra renklendirme yapılır.

12.

( ) İpek bir Hereke halısındaki düğüm sayısı, bir santimetrekareye düşen ortalama
düğüm sayısıyla hesaplanır.

13.

( ) Halı deseni çizerken çözgü ve sıra sayısı dikkate alınmaz.

14.

( ) Halı deseni büyük düz kâğıda tükenmez kalem ile çizilir.

15.

( ) Yekpare desenli kompozisyonda halının bütününde zemin kompozisyonu
düzenlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise Uygulamalı Test’e geçiniz.

46

UYGULAMALI TEST
Öğrenme faaliyetlerindeki edinmiş olduğunuz bilgiler ve uygulama faaliyetlerinde
kazanmış olduğunuz beceriler doğrultusunda % 100 ipek olan Hereke halı seccade deseni
oluşturunuz.
Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya
arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?

2

Motif araştırması yaptınız mı?

3

Gerekli olan araç ve gereci hazırladınız mı?

4

Kareli kâğıda motif çalışması yaptınız mı?

5

Yapacağınız ürünün ölçülerini hesapladınız mı?

6

Ürün ölçünüze uygun desen kompozisyonu oluşturdunuz mu?

7

Kendinize ait tasarımlar çizdiniz mi?

8

Deseni boyarken renk gruplarının uyumuna dikkat ettiniz mi?

9

Desen kâğıdına renk göstergesini yaptınız mı?

10

Ürünün teknik bilgilerin yazdınız mı?

11

Sıra sayısına göre deseni ayırdınız mı?

12

Deseni mukavvaya yapıştırdınız mı?

13

Mukavvaları numaralandırdınız mı?

14

Zamanlamayı dikkate aldınız mı?

15

Hazırladığınız desenin ürün özelliğine uygunluğunu arkadaşınızla
tartıştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
‘‘Hayır’’ cevaplarınız ağırlıkta ise modülü tekrar gözden geçiriniz. Kendinizi eksik
bulduğunuz konularda tamamlamaya çalışınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
D
D
A
C
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Kırmızı-lacivert

2

Kırmızı-sarı-mavi

3

Yeşil- turuncu-mor

4
5

Kırmızı-lacivertlacivert-kırmızı
Beyaz, sarı, mavi,
pembe ve turuncu

6

Otuz

7

Kontrastı- koyu
tonları

8

Yeşil renk
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
D
D
Y
Y
D
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DA
B
D
C
Bursa
Yedi
Kırmız, lacivert
Düğüm
Kesilerek, numara
D
D
Y
Y
D
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