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El Dokuma/Halı Desinatörlüğü
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Hereke Halısı Dokumaya Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak tezgâh hazırlama, bakım
ve onarım yapma, desen ve çözgü hazırlamanın anlatıldığı
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Kirkitli Dokumalar modülünü almış olmak

YETERLİK

Hereke halısı dokumaya hazırlık yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun araç gereç sağlandığında tekniğe ve modele uygun
Hereke halısı dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tezgâh hazırlayarak bakım ve onarımını yapabileceksiniz.
2. Hereke halı deseni hazırlayabileceksiniz.
3. Hereke halı dokumaya uygun çözgü hazırlayabile-

ceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, aydınlık ve geniş ortam
Donanım: Dokuma tezgâhı, dokuma ipleri ve yardımcı araç
gereçler, kaynak kitaplar, elektronik kaynaklar, desen çizim
araç gereçleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
El dokuması halı, kadınlarımızın emeğiyle yüreğini birleştirdiği geleneksel sanat
değerlerimizin en önemlisi ve Türklerin dünyaya en güzel armağanıdır. Yöresel dokumalar
içinde önemli bir yer tutan Hereke halıları, saf ipeğin ve yünün olağanüstü işlenmesiyle
sanatsal formunu oluşturmuştur.
Yalnızca çift düğüm adı verilen son derece güçlü ve dayanıklı bir Türk düğümüyle
dokunan Hereke halısında motifler, çok ince detayına kadar olağanüstü bir incelikte germe
tezgâhlarda dokunmaktadır. Hereke halıcılığı ülkemizde iç ve dış satım ürünü olarak önemli
bir değer taşımaktadır. Bu değerin artırılması ve ülkemizde halı dokumacılığının yaşatılıp
geliştirilmesi ancak eğitim ile olur.
Bu amaçla hazırlanan modülde Hereke halı dokumacılığında tezgâh kurma, bakım ve
onarım yapma, teknik ile yöreselliğe uygun desen ve çözgü hazırlama anlatılmaktadır.
Modül sonunda edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler ile yöresel dokumalardan
olan Hereke halısını dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak tezgâh hazırlayarak bakım ve onarımını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hereke halılarının geleneksel özelliklerini araştırınız.
Halı dokumacılığında kullanılan tezgâhları ve parçalarını inceleyiniz.
Hereke halılarında kullanılan ipliklerin özelliklerini inceleyiniz.

1. HEREKE HALILARI
1.1. Tarihçe
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. 1843 yılında İzmit’te çuha fabrikası açmakla görevlendirilen iki iş adamının
masraflarının içersinde göstererek temelini atmış oldukları Hereke fabrikası, hemen ertesi yıl
Sultan Abdülmecit Han’ın olayı fark etmesiyle ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine saltanatın
perdelik, döşemelik kumaş ve halı ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren fabrikada
yapılmakta olan halılardan çok daha ince düğümlü ve zarif motifli halılar üretilmiştir.
1844 yılında Sultan Abdülmecit’in emriyle Hereke’de kurulan halı tezgâhlarıyla yeni
bir döneme girilmiştir. Desen, renk ve kompozisyonlarında İran etkisi görülmesine rağmen
büyük bir desen ve kompozisyon zenginliği sergilenmektedir. Hereke halısının desen
yönünden geliştirilmesi için yurdun her köşesinden desinatörler, çiniciler, tezhipçiler ve
kumaşçılar saraya çağrılarak halı üzerine çalışmaya başlamışlardır.
İlk dokunan halılar genellikle kaba halılardır (m2’deki ilme sayısı düşük halı). Bu
halılar yurdun çeşitli yerlerinden gelen desinatörlerin çalışmalarından oluştuğu için
genellikle çeşitli yörelerin desen karakterini taşımaktadır. 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
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sonraki dönemlerde halıların daha albenili olması için çalışmalar başlatılmış ve ince halı
(m2’deki ilme sayısı yüksek halı) üretilmeye başlanmıştır.

Resim 1.1: Tarihi Hereke fabrikası

Türk göçebe kültürünü yansıtan Topkapı Sarayı’ndan vazgeçerek Avrupalılaşan ve
Avrupalılaşmaya çalışan Osmanlı hanedanı, Dolmabahçe Sarayı’nı inşa ettirirken eski
saraylarından sadece Hereke halılarını taşıtmıştır. İnce halının mukavemetini arttırmak için
atkı çözgüleri pamuktan yapılmıştır.
Desinatörler, Hereke halısına özgü bir çalışma geliştirmişlerdir. Hereke’de,
Dolmabahçe Sarayı’nın dekoratif öğelerine uygun motifler, saray ressamı Mösyö Emin
Maise tarafından tasarlanmıştır. Tavandan duvara, döşemelik ve kullanılan halılara kadar
bütün desenler, bir görsel dengeleme içerisinde aynı ve benzer motiflerin ve renklerin
hâkimiyetinde tasarlanmaktaydı.
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Resim 1.2: Kuşlu vazo Hereke ipek halısı

1.1.1. Hereke Halılarının Geleneksel Özellikleri
Hereke halılarında doğa hayranı olan Osmanlı kültürünün özelliklerini gösteren
motifler görmek mümkündür. Diğer geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi tasavvuf
kültüründen gelen sonsuzluk teması önem kazanmıştır. Desenler sonsuzdan gelirmişçesine
bordürden halıya girmekte ve diğer bordürden sonsuza doğru girerek kaybolmaktadır.
Sonsuzluğu sağlayabilmek amacıyla rapor desenler (değişik ebatlara uygulanan desen)
uygulanmıştır. Diğer yöre halılarında bu özellik görülmemektedir.
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Resim 1.3: Rapor desenli geleneksel Hereke halısı

Hereke halısında ortalama 200 adet motif bulunmaktadır. Hereke halılarında
kullanılan başlıca motifler lale, gonca gül, yaprak, karanfil, sümbül, gül, badem ve çiçek
buketleridir. Çiçekler stilize edilerek ya da doğal şekliyle kullanıldığından çiçeğin değişik
şekillerini görmek mümkündür. Hereke halılarında bu kıvrımlı ve stilize edilmiş çiçek
motiflerinin yanı sıra Osmanlı çini sanatı ile etkileşim içinde bulunması sebebiyle özellikle
bordür ve ince sularda hatailer (tezhip sanatında belli motif ve kompozisyon üslubuna
verilen ad) ve Rumiler (Anadolu Selçukluları’nın üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan
motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme) de kullanılmıştır. Kullanılan desenlerin başlıcaları
yedi dağın çiçeği, binbir çiçek, kır çiçeği, erik dalı, asmalı lale, Zümrüdüanka, lalezar,
Sultanahmet, polonez, kristal, gülseri, gülendam, makber, kuşlu, Dağıstan, firuze,
bahçesaray, badegül, köşk, şölen, Dolmabahçe, buket ve Kafkas’tır.
Bütün motiflerin kendine özgü simgeleri bulunmaktadır. Örneğin tasavvuftan gelme
ejderha deseni nefsi, tavus kuşu deseni ise ruhu temsil etmektedir. Lale sevgi ve barışın
simgesidir. Aynı halı içinde birden fazla değişik lale motifi görmek mümkündür. Sümbül;
aşk, mutluluk ve bağlılık simgesi olarak kullanılmıştır. Beyaz gül sevgiyi, kırmızı gül aşkı,
yabani gül ise hasreti simgelemektedir. Karanfil sevgi ve sadakat simgesidir.
Muhteşem desen zenginliği bulunan Hereke halısında zemin rengi olarak kırmızı ve
lacivert kullanılmıştır.
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Resim 1.4: Zemin rengi lacivert Hereke halısı

Zemin rengi kırmızı alındığında bordür rengi lacivert, zemin rengi lacivert alındığında
bordür rengi kırmızı olarak kullanılmıştır. Desen içindeki motif renkleri olarak ise genellikle
beyaz, sarı, mavi, pembe ve turuncu kullanılmıştır. Hereke halılarında ipek üzeri ipek, ipek
üzeri yün, pamuk üzeri yün tekniğiyle farklı malzemelerde ürünler yapılmıştır. Hereke
halıları % 100 saf ipekten olma ipliklerden hazırlanmış çözgülük malzemesi üzerine % 100
saf koza ipeğinden ilmelik malzemesi ile Türk, Gördes ya da kapalı düğüm olarak
isimlendirilen düğüm tarzıyla dokunmaktadır.

1.2. Hereke Halılarının Türk Halıcılığındaki Yeri ve Önemi
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 bulmaktadır. 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 hümayunundan günümüze Hereke halısı, kalitenin ve
görkemin bir simgesi olarak gelmiştir.
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Resim 1.5: Hereke ipek halısı

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 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. Türk dokuma kültürü içinde geleneksel el halılarından ticari
el halılarına geçiş süreci içerisinde Hereke halıları farklı yapısıyla ortaya çıkmış, diğer ticari
halılar içersinde marka olmuş, iç ve dış pazarda en çok talep gören halılar içerisinde de
yerini almıştır.

1.3. Hereke Halı Dokuma Tezgâhı
NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. Kirkitli Dokumalarda Tezgâhlar modülü

1.3.1. Germe Tip (Düz) Tezgâhlar
Germe tezgâhlar daha çok Hereke ve Kayseri yöresinde kullanılan tezgâh tipleridir.
Bu tezgâhlarda genellikle ipek, Hereke ve Bünyan tipi halılar dokunmaktadır.
Ahşap ve metal olmak üzere iki şekilde imal edilmektedir. Bu tezgâhların en önemli
özelliği, alt ve üst leventlerin kendi etrafında dönmeyip alt levendin yukarı levent yuvasında
hareket etmesidir. Bir başka önemli özelliği ise çözgünün çözgü aparatında değil, tezgâh
üzerinde çözülmesidir. Germe tezgâhta dokunan halı, alt levende sarılmaz. Dokunan kısım,
alt levent üzerinde arkaya doğru kaydırılır.
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Kuruluşu, kullanımı, taşınması ve dokunan halının kontrolü bakımından çok uygun ve
elverişli olan germe tezgâhın tek olumsuz tarafı; istenilen ebatta (boyda) halı dokuma
imkânının olmamasıdır.

Şekil 1.1: Germe tip tezgâhın parçaları

Resim 1.6: Germe tip tezgâh

1.3.2. Tezgâhın Parçaları


Yan tahtalar: Yan ağaçlar bir tezgâhta iki adet olup halı tezgâhının ayakta
durmasını, alt ve üst leventlerin paralel ve yatay bir şekilde tutulması ve
dönmesini, gücü ağacının taşınmasını sağlar. Tezgâh numarasına göre eni, boyu
ve kalınlığı değişmektedir.

Resim 1.7: Yan tahtalar




Leventler (merdane): Çubuk demirlerine takılan çözgünün alt ve üstlerini
tutar. Çözgünün gerilmesini ve sarılmasını sağlar. Alt ve üst olarak iki tanedir.
Üst levent: Demir çubukların takıldığı bölümdür. Çözgünün ve halının
gerilmesini ve sarılmasını sağlar.
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Resim 1.8: Üst levent



Alt levent: Demir çubukların takıldığı bölümdür. Çözgünün ve halının
gerilmesini ve sarılmasını sağlar.

Resim 1.9: Alt levent



Gücü: Gücü ağacı çözgüye çaprazlık verilmesini sağlar. Varangelen vasıtasıyla
atkı atılırken çözgüdeki çaprazlığın meydana gelmesini ve öndeki çözgü telinin
arkaya, arkadaki çözgü telinin öne geçmesini sağlar. Gücü kalıbı, gücü ağacına
bağlanan çözgünün arka tellerinin bir seviyede durmasını sağlamakta ve gücü
örülürken kullanılmaktadır.

Resim 1.10: Gücü tahtası



Varangelen: Dokunmakta olan halının atkıları atılırken yukarı aşağı indirilip
kaldırılmak suretiyle çaprazlığı açıp kapatmaya yarar. Bu parçaya; “Çapraz
çubuğu, vargel ve kıgı” da denilmektedir.

Resim 1.11: Varangelen
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Gergi mekanizması ve aparatı: Gerdirme makinesi küçük tezgâhlarda 1 adet,
büyük tezgâhlarda 2 adet kullanılmaktadır. Tezgâhtaki kol demiri, halkalı eğri
ya da halkalı doğru demir ve köstek çemberinin yardımıyla çözgünün istenilen
şekilde gerdirilmesini sağlar.



Ağaç vidalar: Yan tahtalarla leventleri sıkıştırır.

Resim 1.12: Ağaç vidalar

1.3.3. Halı Dokumada Kullanılan El Aletleri


Kirkit: İlme ve atkıların sıkıştırılmasında kullanılan demir ve sert ağaçtan
yapılmış dişli bir alettir. Yurdumuzda ağaçtan yapılan kirkitleri Türkmen
boyları kullanmaktadır. Demirden yapılan kirkitler de yörelere, halı cinslerine
göre çeşitli şekillerde imal edilmektedir. Örnek; Isparta kirkiti, Hereke kirkiti,
Kayseri kirkiti, ipek halı kirkiti vb.

Resim 1.13: Kirkitler



Makas, bıçak ve tarak: Hav yüksekliğine göre ayarlanan ipek halı makasında
kolay değişebilen farklı kalınlıklarda plastik tablalar kullanılır. Vidalı tablalı
ayarlı makaslarda istenilen hav yüksekliğine göre alt ve üst tablalar arasına
karton parçalar yerleştirilerek kelebek vidalar tarafından sıkıştırılır. Çözgü
ipliklerine düğümlenen ilme ipliklerini kesmek için bıçak kullanılır.
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Resim 1.14: Halı makasları



Resim 1.15: Halı bıçağı

Mekik: Kalın ve ince atkıları çözgünün içerisinden dolaştırmadan geçirmek için
kullanılan mekikler ağaç ya da plastikten yapılır. Halı dokumacılığında
kullanılan yardımcı bir araçtır.

Resim 1.16: Mekikler

1.3.4. Kullanılan İplikler


Çözgü ipi: Kıl, pamuk, yün ve ipek bükülerek yapılmış ipliklerin halı
tezgâhının alt ve üst leventleri arasına, yatay zemine dik ve birbirine paralel
olarak çaprazlamasına geçirilmiş ipliklerdir. Halının boyuna sağlamlığını sağlar.
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Resim 1.17: İpek çözgü ipliği



Resim 1.18: Tezgâhta çözülmüş çözgü
iplikleri

Atkı ipi

Alt atkı (kalın atkı-kalın gayar): Halının ilme dokumasının bir sırası
bittikten sonra halının enine olmak üzere ve halının kalitesine göre tespit
edilmiş atkı ipliği, varan gelen ağacı aşağıda iken çözgünün arasından
geçirilerek düz bir şekilde çekilir ve kirkitle sıkıştırılır. Halının boyuna
çekilmiş ve halının ana iskeletini oluşturan ve bağımsız olan çözgü
tellerine atılan ilmelerin üzerine çözgü arasından geçirilip kirkitle
sıkıştırılan kalın atkı çözgüleri birbirine bağlar.

Resim 1.19: Alt atkı ipliği


Resim 1.20: Üst atkı ipliği

Üst atkı (ince atkı-döke-ince gayar): İnce atkı üzerine ve çözgünün çaprazlığı
değiştirilerek geçirilir. Sonra kirkitle sıkıştırılan ince atkı çözgüleri enine bağlar.
Atkılar atıldıktan sonra sıkıştırma ipi (atkı - baskı ipi) mutlaka kullanılmalıdır.
Çünkü sıkıştırma ipi kullanılmadığı takdirde kirkit darbeleri bilhassa üst (ince)
atkıyı kesebileceği gibi her ilmeye de isabet etmeyeceğinden istenilen
sıkıştırmayı yapamaz. Bu bakımdan hangi halı tipi olursa olsun sıkıştırma ipi
kullanmakta fayda vardır.
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İlmelik iplik: Halı dokunurken yün, ipek veya floş ipliğinin çözgünün her çift
teline belirli bir biçimde yan yana bağlanarak sıralar oluşturan iplik
düğümleridir.

Resim 1.21: İpek ilmelik iplik

Resim 1.22: Yün ilmelik iplik

1.4. Tezgâh Temizleme
1.4.1. Parçaların Temizliği
Dokuma esnasında iplik takılmalarını engellemek için tezgâhın ağaç parçaları olan yan
tahtalar, leventler, varangelen, mastar, gücü vb. hiç kıymık kalmayacak şekilde zımparalanır.
Böylece çok hassas özellikteki ipek Hereke halıları zarar görmez.

1.4.2. Gergi Mekanizmasının Yağlanması
Metal tezgâhlar dokumaya başlamadan önce temizlenir. Tüm parçaları kontrol edilir.
Pas ve küf varsa arındırılır. Sık sık yağlanmasına gerek yoktur. Çözgü iplikleri tezgâha
aktarıldıktan sonra germe işlemi yapılır ve dokuma boyunca gergin olması sağlanır. Her
tarafının eşit gerginlikte olmasına dikkat edilir. Gerginliği düzgün olmayan tezgâhlarda
dokuma hatalı çıkar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki araştırmaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hereke halılarını araştırınız.

 Bulunduğunuz atölyelerden faydalanınız.

 Dokumada kullanılan iplik çeşitlerini
araştırınız.

 Atölyelerden ve görsel basılı kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.

 Dokumada kullanılan desen özelliklerini araştırınız.

 Görsel basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

 Dokuma özelliklerini araştırınız.

 Bulunduğunuz dokuma atölyelerinden faydalanabilirsiniz.

 Dokumada kullanılan çözgü hazırlama
tekniklerini araştırınız.

 Bulunduğunuz dokuma atölyelerinden faydalanabilirsiniz.

 Bulduğunuz örnek ve bilgileri (Örneklerin resimlerini çekiniz.) dosya hâline
getiriniz.

 Dosyanızın temiz ve düzenli olmasına özen
gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kıl, pamuk, yün ve ipek bükülerek yapılmış ipliklerin halı tezgâhının alt ve üst leventleri arasına, yatay zemine dik ve birbirine paralel olarak çaprazlamasına geçirilmiş
ipliklere …………………………….denir.

2.

Genellikle Hereke ve Kayseri yöresinde kullanılan tezgâh tipleri …………………
………………….dır.

3.

Dokunmakta olan halının atkıları atılırken yukarı aşağı indirilip kaldırılmak suretiyle
çaprazlığı açıp kapatmaya yarayan parçaya …………………………denir.

4.

İlme ve atkıların sıkıştırılmasında kullanılan demir ve sert ağaçtan yapılmış dişli alete
………………………denir.

5.

Çözgü ve dokunan halı alt ve üst levende sarıldığı için bu tezgâhlara ……………….
…………………… denir.

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

16

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hereke halılarının desen özelliklerini araştırınız.
Halı deseni hazırlamada kullanılan araç gereçler ile ilgili sanal ortamdan ve
basılı kaynaklardan kaynak taraması yapınız.
Çevrenizdeki halı atölyelerinde desen çıkarma yöntemlerini inceleyiniz.

2. HEREKE HALISININ DESEN RENK
ÖZELLİKLERİ
Hereke halılarında desenler sonsuzdan gelirmişçesine bordürden halıya girmekte ve
diğer bordürden sonsuza doğru girerek kaybolmaktadır. Sonsuzluğu sağlayabilmek amacıyla
rapor desenler (değişik ebatlara uygulanan desen) uygulanmıştır. Diğer yöre halılarında bu
özellik görülmemektedir.
Hereke halısında ortalama 200 adet motif bulunmaktadır. Hereke halılarında
kullanılan başlıca motifler lale, gonca gül, yaprak, karanfil, sümbül, gül, badem ve çiçek
buketleridir. Çiçekler stilize edilerek ya da doğal şekliyle kullanıldığından çiçeğin değişik
şekillerini görmek mümkündür. Hereke halılarında bu kıvrımlı ve stilize edilmiş çiçek
motiflerinin yanı sıra Osmanlı çini sanatı ile etkileşim içinde bulunması sebebiyle özellikle
bordür ve ince sularda hatailer (tezhip sanatında belli motif ve kompozisyon üslubuna
verilen ad) ve Rumiler (Anadolu Selçukluları’nın üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan
motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme) de kullanılmıştır. Kullanılan desenlerin başlıcaları
yedi dağın çiçeği, binbir çiçek, kır çiçeği, erik dalı, asmalı lale, Zümrüdüanka, lalezar,
Sultanahmet, polonez, kristal, gülseri, gülendam, makber, kuşlu, Dağıstan, firuze,
bahçesaray, badegül, köşk, şölen, Dolmabahçe, buket ve Kafkas’tır.
Bütün motiflerin kendine özgü simgeleri bulunmaktadır. Örneğin tasavvuftan gelme
ejderha deseni nefsi, tavus kuşu deseni ise ruhu temsil etmektedir. Lale sevgi ve barışın
simgesidir. Aynı halı içinde birden fazla değişik lale motifi görmek mümkündür. Sümbül;
aşk, mutluluk ve bağlılık simgesi olarak kullanılmıştır. Beyaz gül sevgiyi, kırmızı gül aşkı,
yabani gül ise hasreti simgelemektedir. Karanfil sevgi ve sadakat simgesidir.
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Muhteşem desen zenginliği bulunan Hereke halısında zemin rengi olarak kırmızı ve
lacivert renk kullanılmıştır. Zemin rengi kırmızı alındığında bordür rengi lacivert, zemin
rengi lacivert alındığında bordür rengi kırmızı olarak kullanılmıştır. Desen içindeki motif
renkleri olarak ise genellikle beyaz, sarı, mavi, pembe ve turuncu kullanılmıştır.

Resim 2.1: Çeşni bülbül

2.1. Halı Deseni Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler















Mevcut dokunmuş halılar
Fotoğraf, katalog, broşür, slayt, video
Işıklı masa
Ambalaj, milaj, aydınger gibi şeffaf özelliği olan kâğıtlar
Bilgisayar
Makas
Cetvel
Milimetrik kareli desen kâğıdı
Boya kalemleri, guaj boya, sulu boya
Tükenmez kalem veya kopya kalemi
Kurşun kalem
Mukavva
Silgi
Yapıştırıcı

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri modülü
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2.2. Halı Deseni Çıkarma Yöntemleri









Ambalaj, milaj, aydınger gibi şeffaf özelliği olan kâğıtlar üzerine desen
çalışması yapılarak daha sonra ışıklı masa yardımıyla dokumada kullanılmak
üzere uygun özellikteki kareli kâğıda aktarılır.
Desen çalışması milimetrik kareli desen kâğıdının arka düz yüzüne yapılarak
yine ışıklı masada kareli kâğıdın ön yüzüne aktarılır.
Desen kâğıdının ön yüzüne, doğrudan çalışma yapılabilir.
Deseni çıkarılacak halı yere ters olarak serilir. İlgili kısmın düğüm ve renkleri,
bizzat teker teker sayılarak desen kâğıdına geçirilir.
Slayt ve negatif filmler, epidiyaskop, projeksiyon, tepegöz ve andiskop gibi
aletler yardımıyla desen çalışılır.
Bilgisayar kullanılarak desen çıkarılır.
Ofset baskı tekniğiyle desen çıkarılır.

Desen 2.1: Renklendirilmiş halı deseni

Desen 2.2: Pafta hâlinde halı desenleri
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2.3. Hereke Halı Desenleri

Resim 2.2: Saltanat kayığı

Resim 2.3: Sümbül
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Resim 2.4: Fayton figürü

Resim 2.5: Çoban kız figürü
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Resim 2.6: Kuşlu kiraz ağacı

Resim 2.7: Çiçek yağmuru

Resim 2.8: Nilüfer
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Resim 2.9: Hereke halısı

2.4. Halının Yüzey Bölümleri
Halının yüzey bölümleri ikiye ayrılır.

2.4.1. İlmesiz Kısımlar







Saçak: Halının boyutuna göre değişik uzunlukta halının iki başından çözgünün
kesilmesidir. Halı tezgâhtan çıktıktan sonra aralıklarla çözgüler bağlanarak halı
başlarının dağılması önlenir.
Zincir örgüsü: Halı başlangıcında ağızlık iplerinin üzerine kilim dokumasından
önce halının bitiminde halı başlarının dağılmaması için çözgülük iplikten
yapılan örgüdür.
Kilim dokuması: Halının başlangıç ve bitiminde havlı dokumanın sökülmesini
önlemek için yapılır. Bir kalın atkı, bir ince atkı şeklinde dokunur.
Kenar örgüsü: Halının kenarlarına zemin rengine ilmelik iplik ya da pamuk
ipliği ile iki ya da üç eşli çözgü teli örülerek halının uzun kenarlarının
dayanıklılığını artırmak için yapılır.

23

Şekil 2.1: Halının kısımları
No

Adı

1

Saçak

2

Çili

3

Kilim

4

Etlik

5

Kenar Örgüsü

6

Kolon

7

Küçük Su

8

Büyük su

9

Küçük Su

10

Kolon

11

Orta (Zemin)

12

Halı Sırtı (Taban)

13

Hav

Şekil 2.2: El dokuması bir halının yüzey bölümleri
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2.4.2. İlmeli Kısımlar





Kıyı kolonu: Halının dörtkenarını çevreleyen ve halıda desenli dokumayı
korumayı amaçlayan kıyı kolonu zemin renginde ilmelik iplikte halı boyutuna
göre dar ya da geniş halı ilme tekniği ile dokunur.
Dış sedef: Genellikle halının dörtkenarını çevreleyen desenli dokumadır. Halıya
güzellik kazandırmak için yapılır.
Bordür: İç ve dış sedefler arasında yer alan halının dörtkenarını çevreleyen
desenli dokumadır.

Resim 2.10: Bordür





İç sedef: Bordürle iç zemin deseni arasında halının dörtkenarını çevreleyen
ilmeli dokumadır. Kıyı kolonu, dış sedef, bordür ve iç sedef halının iç zeminini
çevreleyen dokumalar olup halının görünümüne zenginlik verir.
İç zemin: Kıyı kolonu, dış sedef, bordür ve iç sedefin çevrelediği çerçeve içinde
kalan kısımdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Desen çizimi yapınız.
İşlem Basamakları


 Hereke halı deseni hazırlamak uygun

çalışma ortamı hazırlayınız.


 Motif araştırması yapınız.


 Desen çizimi için araç gereç hazırlayınız.




 Ürüne uygun desen oluşturmak için
motiflerden çizim yapınız.



 Desen kompozisyonuna göre ¼’ünü
veya tamamını çiziniz.


 Kompozisyonu kareli kâğıt üzerinde 
hazırlayınız.


Öneriler
Aydınlık ortam sağlayınız.
Temiz ve düzgün bir masa hazırlayınız.
Atölye önlüğünüzü giyiniz.
Çalışmalarda kullanacağınız malzemeleri
göz önünde bulundurunuz.
Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan, görsel kaynak ve kişilerden desen taraması yapınız.
Hereke halılarındaki motiflerin özelliklerini
inceleyiniz.
Desen çizimi için gerekli malzemeyi eksiksiz hazırlayınız.
Renklere göre kalem, boya ve kaynakları
temin ediniz.
Motifleri çizerek kareli ya da milimetrik
kâğıda geçiriniz.
Işıklı masa kullanınız.
Deseni hazırlarken her karenin bir düğüm ve
düğümlerin iki çözgü ipinden oluştuğuna
dikkat ediniz.
Halı dokuma tekniğinde desen kareli kâğıda
çizilirken düğümden sonra çözgüler arasından geçirilen iki sıra dokunan atkı ipliği desende gösterilmez buna dikkat ediniz.
Halı desenini hazırlarken tel ve sıra sayısına
dikkat ediniz.
Halı deseni için hazırlanmış kareli kâğıtlar
kullanınız.
Desenlerin renklerini Hereke halı desen
özelliklerine dikkat ederek boyayınız.
Motiflerin karakteristik özelliklerine dikkat
ediniz.
Renk gruplarının uyumlu olmasına dikkat
ediniz.

 Motiflerin karakteristik özelliklerine
 Kareleri desen ipliğinin renginde boyayınız.
göre renk seçiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Halılar orta veya iç kısımlarının desen durumlarına göre ………………,
………………………. ve ……………………. olmak üzere üçe ayrılır.

2.

Hereke halılarında sonsuzluğu sağlayabilmek amacıyla ..................... desenler uygulanmaktadır.

3.

Halının yüzey bölümleri …………………….. ve
ikiye ayrılır.

4.

İç ve dış sedefler arasında yer alan halının dört kenarını çevreleyen desenli dokuma………………………..dür.

5.

Kıyı kolonu, dış sedef, bordür ve iç sedefin çevrelediği çerçeve içinde kalan kısım………… ……………….. dir.

6.

Muhteşem desen zenginliği bulunan Hereke halısında
rak ........................ ve ................................. renk kullanılmıştır.

7.

Halının başlangıç ve bitiminde havlı dokumanın sökülmesini önlemek için yapılan
kısım………………….dokumadır.

…………………….olmak üzere

zemin

rengi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak çözgü hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki atölyelerde hereke dokuma tezgâhlarında çözgü hazırlama
aşamalarını araştırınız.
Çözgüde kullanılan ip çeşitleri ve özelliklerini araştırınız.

3. ÇÖZGÜ SAYISINI HESAPLAMA
Çözgü sayısı, dokunacak halının en ebadı (dm) ile en kalitesi çarpılarak bulunabileceği
gibi desen kâğıdından da hesaplanır.
Örneğin; kalite 26 x 33 denildiğinde bu iki rakamdan birincisi olan 26 sayısı, halının
10 cm (1 dm) enine giren çözgü teli sayısını; ikinci rakam olan 33 ise halının boyuna olan 10
cm (1 dm) deki ilme sıra sayısını gösterir. Bu iki rakamın çarpımı ise 1 dm² deki toplam
ilmeyi verir. 26 x 33 = 858 ilmedir.





Halının tipi, boyutları ne olursa olsun kalite hesaplamalarında hep aynı yol takip
edilir.
Ebatta verilen ilk rakam daima halının enini, ikinci rakam ise halının boyunu
ifade eder.
Kalitenin ilk rakamı ile ebadın ilk rakamının çarpımı halıdaki toplam tel
sayısını verir.
Kalitenin ikinci rakamı ile ebadın ikinci rakamının çarpımı o halının toplam
sıra sayısını verir. Bulunan tel sayısı ile sıra sayısının çarpımı ise halıdaki
toplam ilme (düğüm) sayısını gösterir.

Örnek: Kalite en ebadına göre çözgü teli hesabı
Kalite: 26 x 33 Ebadı: 200 x 300 cm= 20 x 30 dm
Çözgü teli=26 x 30 = 520’dir.
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3.1. Hereke Halılarında Çözgü Hazırlama
Hereke halıları ince kalitede halılardır. İnce kaliteli halılarda 10 cm’lik endeki eşli
çözgü sayıları 100, 80, 70, 60, 50, 40 olarak değişmektedir. Bu nedenle çözgü sıklığını
ayarlamak için alt ve üst levent ile çözgü gücüsünün üstü, çözgü ebadı göz önüne alınarak
10’ar cm aralıklarla çizilmelidir. Böylelikle çizgiler yardımı ile çözgü kalitesine göre çözgü
tellerini yerleştirip her 10 cm’de bir çözgüler kontrol edilmiş olur. Çalışma şekli çözgüyü
kaliteli hâle getirir. Çözgücüye zaman ve malzeme yönünden tasarruf sağlar.

Resim 3.1: Tezgâhın ayakta rahat çalışılabilecek şekilde ayarlanması

Çözgü çözme aşamasına getirilen tezgâh üzerinde hazırlanacak olan çözgünün gerekli
olan tüm araç gereçleri temin edilerek hiç ara verilmeden işlemin tamamlanmasına dikkat
edilir.
Halı için gerekli olan çözgü iplik (tel) sayısı tamamlandığında işlem sona erer.
Çalışma bittiğinde çözgülük iplik (tel) ucu çözgü gücüsüne bağlanarak çözgü çözme işlemi
bitirilir.
Çözgü tezgâhı çok dikkatlice yerinden indirilir halı dokuma pozisyonuna getirilir.
Böylece tezgâh ve çözgü üretime hazır hâle gelmiş olur.
Vidalı gergi demiriyle çözgü istenilen şekilde gerdirilir. Kaliteli ve düzgün bir halı
dokuyabilmek için çözgülerin gergin olması önemlidir.

3.2. Gücü Örme Tekniği
Gücü; çözgü tellerini birbirine paralel bir şekilde halı kalitesine göre eşit olarak taksim
eden atkı atılırken istenilen açıklığı temin etmek için arka ve ön tellerin birbirinden
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ayrılmasını sağlayan bir sistemdir. Halı dokumacılığında; basma gücü, levyeli kol gücüsü ve
çekme gücü olmak üzere üç çeşit gücü kullanılmaktadır.
Hereke halı dokumacılığında germe tezgâhlarda gücü çeşidi olarak basma gücü
kullanılmaktadır.
Tezgâhın genişliği kadar olan gücü ağacı, tezgâhın yan tahtalarının iç tarafındaki
küçük tahta dayanaklara oturtulur. Baş kısımlarda bulunan iki çivi arasına 2–3 katlı ip
uzatılarak gergince bağlanır. 3 cm kadar kalınlıktaki yuvarlak bir çubuk (gücü kalıbı), gücü
ağacının hemen üstüne çözgü ipliklerinin önüne sokulur ve gücü örmesine başlanır.
Gücü örülmesinde çözgü ipliği kullanılır. Gücü örmeye çözgünün sağ tarafından
başlanır.
Çözgü ipinden alınan bir yumak ucu tezgâhın sağ tarafından, birinci çözgü ipliği
hizasından başlanarak gücü ağacı ve gücü kalıbının üzerinden dolanarak düğümlenir ve
yumak arkaya geçirilir. Arkadan gelen yumak gücü ağacına sarılıp ilmek atılır ve gücü kalıbı
sıkıştırılır. Bolluğu alınarak gücü örülmeye devam edilir.
Gücü örme işlemi bittikten sonra tezgâhın üst tarafında çapraz alınan kısıma
varangelen takılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tezgâhı Hereke halısı dokumaya hazır hâle getiriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma ortamını hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

 Çözgü için tezgâhı hazırlayınız.
 Varangelen tahtalarını hazırlayınız.

Resim 3.2: Varangelen tahtasına çivi çakılması

 Varangelen tahtasına çivileri
çakınız.
Resim 3.3: Çözgüye uygun hazırlanması

 Tezgâh üzerine çakınız.

Resim 3.4: Tezgâh üzerine çakılması
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 Gücü tahtasını çözgüye uygun
hazırlayınız.

Resim 3.5: Çözgüye hazırlanması

 Çözgü ipliğini varagelene düğümleyiniz.

Resim 3.6: Çözgüye başlama

 Çözgü ipliğini
sabitleyiniz.

varangelene

Resim 3.7: Çözgü ipliğinin varangelene sabitlenmesi

 Varangelenden gelen çözgü
ipliğini tezgâhın karşı ucundaki
levendin üstünden altına doğru
geçiriniz.

Resim 3.8
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 Leventten dönen çözgü ipliğini
varangelenin alt tarafından üste
doğru geçiriniz.

Resim 3.9

 Varangelenden gelen çözgü
ipliğini tezgâhın karşı ucundaki
levendin üstünden altına doğru
geçiriniz.

Resim 3.10

 Leventten gelen çözgü ipliğini
bu defa varangelenin üstündeki
leventten aşağıdan yukarıya
doğru geçiriniz.
Resim 3.11

 Tekrar tezgâhın karşı tarafındaki levendin üstünden altına
doğru geçiriniz.

Resim 3.12
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 Leventten gelen çözgü ipliğini
önce karşıdaki levendin altından üstüne doğru geçiriniz ve
daha sonra varan geleni de üstünden altına doğru geçirip
karşı taraftaki levende götürünüz.
Resim 3.13

 Tekrar tezgâhın karşı tarafındaki levendin üstünden altına
doğru geçiriniz.

Resim 3.14
 Çözgü ipliğini tezgâhın alt
tarafındaki leventten bir defa
düz geçirip karşı taraftaki levende uzatınız. İkinci geçirişte
önce leventten sonra varangelenden geçirip üst taraftaki levende uzatınız.
Resim 3.15

 Aynı işlemleri devam ettiriniz.

Resim 3.16
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 Çözgüleri sık ve aynı gerginlikte yapınız.

Resim 3.17

 Çözgüyü tamamlayınız.

Resim 3.18

 Tel kalitede çözgü sayımını
yapınız.

Resim 3.19

 Ende çözgü hesaplaması yapınız.

Resim 3.20
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 Gücü ağacından U dönüşü
üst leventten U dönüşü yaparak
çözgüye devam ediniz.

Resim 3.21

 Çözgüyü aynı düzende ve gergin olarak yapınız.

.
Resim 3.22

 Çapraz alma işlemi yaparak
hazırlayınız.

Resim 3.23

 Çözgüyü tamamlayınız.

Resim 3.24
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 Tezgâhtaki demirleri iyice
sıkarak çözgüleri dokumaya
hazır hâle getiriniz.

Resim 3.25

 Tezgâhı gücü örme işlemine
hazırlayınız.

Resim 3.26

 Gücü örme işlemine başlayınız.

Resim 3.27

 İpliğinizi çözgü ipliklerinin
arasından sırayı takip ederek
geçiriniz.

Resim 3.28

37

 Gücü tahtasının üstündeki iplik
içinden geçiriniz.

Resim 3.29

 Gücü örme işlemini tamamlayınız.

Resim 3.30

 Saçak ve kenar örgü işlemine
başlayınız.
 Dört kat çözgü ipi hazırlayarak
tezgâhın iki tarafından bağlayınız.
Resim 3.31

 Çözgülerin arasından bir alt bir
üst olmak üzere geçiriniz.

Resim 3.32
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 İki sıra döke yapınız.
 İşlemi dört defa tekrarlayınız.
Resim 3.33

 Çözgü ipliğini yumak hâlinde
veya mekik kullanarak yapınız.

Resim 3.34

 Zincir örme işlemine başlayınız.

Resim 3.35

 İlmekleri tek tek kullanarak
yapınız.

Resim 3.36
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 Zincir şeklinde iki sıra olarak
tamamlayınız.
NOT: Ayrıntılı bilgi için bk.
Kirkitli Dokumalara Hazırlık
modülü
Resim 3.37

 Dokumaya modelinize uygun
başlayınız.

Resim 3.38

 Dokumayı yapınız.

Resim 3.39
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Çözgü sayısı, dokunacak halının en ebadı (dm) ile en kalitesi çarpılarak bulunabileceği gibi desen kâğıdından da hesaplanır.

2.

( ) Halının tipi, boyutları ne olursa olsun kalite hesaplamalarında hep aynı yol takip
edilmez.

3.

( ) Hereke halıları kalın kalitede halılardır.

4.

( ) Çalışma şekli çözgüyü kaliteli hâle getirir. Çözgücüye zaman ve malzeme yönünden tasarruf sağlar.

5.

( ) Vidalı gergi demiriyle çözgü istenilen şekilde gerdirilir.

6.

( ) Gücü; çözgü tellerini birbirine paralel bir şekilde halı kalitesine göre eşit olarak
taksim eden atkı atılırken istenilen açıklığı temin etmek için arka ve ön tellerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bir sistemdir.

DEGERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kıl, pamuk, yün ve ipek bükülerek yapılmış ipliklerin halı tezgâhının alt ve üst leventleri arasına, yatay zemine dik ve birbirine paralel olarak çaprazlamasına geçirilmiş
ipliklere …………………………….denir.

2.

Genellikle Hereke ve Kayseri yöresinde kullanılan tezgâh tipleri
…………………….dır.

3.

Dokunmakta olan halının atkıları atılırken yukarı aşağı indirilip kaldırılmak suretiyle
çaprazlığı açıp kapatmaya yarayan parçaya …………………………denir.

4.

İç ve dış sedefler arasında yer alan halının dört kenarını çevreleyen desenli dokuma………………………..dür.

5.

Kıyı kolonu, dış sedef, bordür ve iç sedefin çevrelediği çerçeve içinde kalan kısım………… ……………….. dir.

6.

Muhteşem desen zenginliği bulunan Hereke halısında zemin rengi
rak ........................ ve ................................. renk kullanılmıştır.

7.

Hereke halı dokumacılığında germe tezgâhlarda gücü çeşidi olarak.....................
...................kullanılmaktadır.

8.

Gücü örmeye çözgünün …………………….. tarafından başlanır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
9.

( ) Halının yüzey bölümlerinde saçak, zincir örgüsü, kilim dokuması ve kenar örgüsü
ilmesiz kısımlardır.

10.

( ) Sarma tezgâhlarda dokunacak halının boy ebadına göre çözgü boyu hesaplanmasında halının boy ebadına 125 cm saçak payı ilave edilir.

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

çözgü iplikleri
germe tip
tezgâhlar
varangelen
kirkit
sarma tip
tezgâhlar

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
mihraplı, köşegöbekli, serpme
motifli
rapor
ilmeli, ilmesiz
bordür
iç zemin
kırmızı, lacivert
kilim

1
2
3
4
5
6
7

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
Y
Y
D
D
D
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

çözgü iplikleri

2

germe tip tezgâhlar

3

varangelen

4

bordür

5

iç zemin

6

kımızı, lacivert

7

basma gücü

8

sağ

9

D

10

Y
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