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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma/Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI DöĢemealtı Halısı Dokumaya Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 

Antalya DöĢemealtı Halı Dokumaya Hazırlık yapabilmek 

için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
Kirkitli Dokumalar modüllerini ve Ġplik Boyama 

modüllerini baĢarmıĢ olmak. 

YETERLĠLĠK DöĢemealtı halısı dokumaya hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Antalya DöĢemealtı dokumaya hazırlık yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. DöĢemealtı dokumaların tarihçesi, desen ve motif   

özelliklerini öğrenebileceksiniz. 

2. Dokumada kullanılan tezgâhları, araç gereçleri 

araĢtırabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun çözgü hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Atölye ortamı 

Donanım:Antalya DöĢemealtı halı fotoğrafları, kitap, dergi, 

kataloglar,desen kağıtları, milimetrik kağıtlar, kaliteye göre 

hazırlanmıĢ desen kağıtları,kurĢun kalem, silgi, boya 

kalemler, halı tezgâhı, çözgü aracı (kastel), kirkit, gülcan 

(dönen), halı makası, çakı bıçağı, atkı ipliği, çözgü ipliği, 

ilme ipliği 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile El Sanatları Teknolojisi alanında tekniğine uygun Antalya DöĢemealtı 

halı dokumaya hazırlık yapabilmek  için gerek duyduğunuz bilgi ve becerileri geliĢtirmiĢ 

olacaksınız. 
 

El dokumalarının milli kültür varlıklarımızın içerisinde motif, renk ve kalite gibi 

ögeleriyle önemli bir yeri bulunmaktadır.El dokumaları,yüzyıllarca bu topraklarda yaĢayan 

insanların yaĢamlarını ve duygularını yansıtan bir ayna görevi görmüĢtür.El dokumalarının 

içinde önemli bir yer tutan halılar ise geçmiĢten günümüze farklı kültürlerle karĢılaĢmıĢ ve iç 

içe olmuĢtur.Ancak geleneksel milli kimliğini yine de koruyabilmiĢtir. 
 

Dokuma sanatı, hayvancılıkla uğraĢan göçer toplulukların yaĢantısından doğmuĢtur. 

Bu sanatın ilk örneklerinePazırık kurganlarından çıkan eserlerde rastlanmaktadır. 
 

Günümüzde Anadolu’nun çeĢitli yerlerinde göçer geleneğini sürdüren topluluklara 

hâlâ rastlanmaktadır. Antalya DöĢemealtı bölgesinde yaĢayan ve büyük çoğunlukla yerleĢik 

hayata geçmiĢ olan Karakoyunlu Yörükleri de bunlardan birisidir.Bu topluluk geleneksel halı 

sanatımızı günümüzde de devam ettirmektedir. Bu halılara yörenin adından dolayı 

“DöĢemealtı halıları” denilmektedir.Ayrıca bazı kaynaklarda bu halılara ilk çıkıĢ yeri olarak 

bilinen Kovanlık köyünün adından dolayı Kovanlık halıları da denilmektedir. 
 

Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğine uygun olarak Antalya 

DöĢemealtı halılarının tarihi geliĢimini, renk ve desen özelliklerini tespit ederek, Antalya 

DöĢemealtı halısının desen özelliklerine göre halı desen tasarımı yaparak, desen 

çizebileceksiniz ve halı dokuma için gerekli hazırlıkları yapabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

DöĢemealtı dokumaların tarihçesi, desen ve motif özellikleriniöğrenebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 DöĢemealtı halılarının tarihçesini araĢtırınız. 

 DöĢemealtı halılarının renk özelliklerini araĢtırınız. 

 DöĢemealtıhalılarında kullanılan motifleri araĢtırınız. 

 DöĢemealtı halılarında kullanılan motiflerin anlamlarını araĢtırınız. 

 Bulunduğunuz çevrede halı dokuma atölyelerini desen hazırlamayı araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. DÖġEMEALTI HALI DOKUMA 
 

1.1. Antalya DöĢemealtı Halılarının Tarihçesi 
 

Karain Mağarası’nın bulunduğu geniĢ bir bölgeye DöĢemealtı denir ve burası Antalya 

bölgesinin en eski el sanatları merkezidir. 
 

Özellikle Yeniköy, Kovanlık, Camili gibi yerleĢim birimlerinde bugün dahi her evde 

bir halıtezgâhı görmek mümkündür. Bunun nedeni eski tarihlere dayanmaktadır. 12. 

yüzyıldan sonra Anadolu'ya gelip Antalya ve çevresine yerleĢen Teke Yörükleri, yöreye 

adını verdikleri gibi kültürlerini de yaymıĢlardır. Günümüzde Antalya'nın en önemli el 

sanatlarından olan dokumacılık da Yörüklerin göçebe yaĢayıĢının bir parçasıdır. Bunlardan, 

göçebe yaĢayıĢını bugün de sürdürenler yılın 2-3 ayını göçte geçirir. Göçebelik, konutun ve 

diğer eĢyaların hafif, kolayca taĢınabilir olmasını gerektirir. Bu gereksinimi karĢılayan 

dokumalar büyük bir önem kazanmıĢtır. Hemen her çadırda bir tezgâh bulunmaktadır. 
 

Yörüklerde içinde günlük yaĢamın geçtiği çadır, kara keçi kılından kanatlar Ģeklinde 

dokunur; yedi kanattan bir çadır çıkar. Dokuma aralıklı ve seyrek olduğundan 

havalandırmaya ve içeriden dıĢarısının görünmesine olanak verir. Bunlardan baĢka aynı 

malzeme ile erzakların depolandığı çuvallar ve kilimler de dokunur. Ancak bunlar 

dokunduktan sonra ilaveten renkli yün ipliklerle üzerlerine çeĢitli geometrik desenler ile 

günlük hayattan alınmıĢ kuĢ, kelebek vb. motifler iĢlenir.  
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Antalya DöĢemealtı Halılarının Genel Özellikleri 
 

Dokuma sanatı, hayvancılıkla uğraĢan göçer toplulukların yaĢantısından 

doğmuĢtur.Günümüzde Anadolu’nun çeĢitli yerlerinde göçer geleneğini sürdüren 

topluluklara hâlâ rastlanmaktadır.Antalya-DöĢemealtı bölgesinde yaĢayan ve büyük 

çoğunlukla yerleĢik hayata geçmiĢ olan Karakoyunlu Yörükleri de bunlardan birisidir.Bu 

topluluk geleneksel halı sanatımızı günümüzde de devam ettirmektedir.Bu halılara yörenin 

adından dolayı “DöĢemealtıhalıları” denilmektedir.Ayrıca bazı kaynaklarda bu halılara ilk 

çıkıĢ yeri olarak bilinen Kovanlık köyünün adından dolayı “Kovanlık halıları” da 

denilmektedir. 

 

Resim 1.1: DöĢemealtı halısı 

DöĢemealtı halılarının en büyük özelliklerinden birisi de genelde küçük boyutlu 

oluĢlarıdır. Yörede en çok seccade, birebir, yolluk, çeyrek(namazlık) dokunmaktadır.  
 

 Seccadeler: (125x220 -120x220-118x200 ) 

 Yolluklar: (75x310-75x330-80x325) 

 Çeyrek: (80x120 -75x110-70x115 ) 

 Birebir: (100x100-105x105-103x107) gibi boyutlarda olabilmektedir.  
 

Bu ölçüler en ve boylarda iki ya da üç cm’lik farklılıklar gösterebilmektedir. Yörede 

bunlardan baĢka “Makatlık ve Kelle” tabir edilen halı türleri de dokunmaktadır.Makatlık halı 

genelde tahta sedir ya da somyalar üzerine örtü olarak kullanılmaktadır.Bu halı türünün 
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ölçüleri de kullanıldıkları yerlerin ebatlarına uygun olarak yapılmaktadır.Kelle tabir edilen 

taban halısı genellikle 6 m2 ve daha büyük olmaktadır.Bu halılar  isteğe göre dokunmaktadır. 

Yörede dokunan halıların boyutlarına dikkat edildiğinde küçük mekanlarda 

kullanılmak üzere yapıldıkları görülmektedir. Bunun nedeni göçebe yaĢamındaki 

alıĢkanlıkların ve aletlerin yerleĢik hayata geçiĢte de etkisini kaybetmeden sürdürmesidir.  

Çünkü göçebe yaĢantısında toplanma ve taĢımada kolaylık olması açısından halıların 

boyutları küçük tutulurdu. 
 

Bu halılar isimlerini genellikle merkez zemine iĢlenen motiflerden almıĢtır. Mihraplı, 

kocatoplu,akrepli, dallı, halıelli,  terazili, toplu ve yastıklı toplu Ģeklinde adlandırılır. 

Dokumalarda içinde kompozisyon açısından halıelli ve yastıklı toplu türlerinin dıĢında 

kalanlar genellikle mihraplı kompozisyonludurlar.Yolluk ve seccade türlerinde çift mihrap 

kompozisyonu süreklilik gösterir.Mihraplı olarak adlandırılan türe yörede “camili” adı 

verilir.Bu çeĢit kompozisyon türü bakımından iç zeminin çok parçalanmıĢ olmasıyla 

diğerlerinden ayrılır. 
 

Zemin kompozisyonunda halıelli ve mihraplı halılar dıĢında kalanlarda 1’li, 3’lü, 5’li 

ve 7’li motif gruplamaları gibi tek sayılı motif diziliĢi dikkati çeker.Ġçten dıĢa doğru, zemini 

çevreleyen bordürlerde de aynı tek sayı düĢüncesi görülür.Yörede yapılan çalıĢmalarda 

konunun uzmanlarının bu tek sayı düĢüncesinin Ġslam inancından kaynaklandığını, tek 

tanrıya inancı temsil ettiğini ifade edilmiĢtir.Halılarda kullanılan bordürler motiflerine göre 

isim alır.Bazı bordürler motiflerden kaynaklanan sebeplerle diğer sulardan daha geniĢ olarak 

yer kaplar. 

 

ResResim 1.2: Antalya DöĢemealtı halısı 
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Resim 1.3:Antalya DöĢemealtı halısı 

DöĢemealtı halılarında birebir tabir edilen halıların dıĢında kalanlar dikdörtgen 

kompozisyon içinde ele alınmıĢtır. Bu yönüyle diğer Anadolu halıları ile büyük benzerlik 

gösterir. Birebir halı türü yörede yaklaĢık 15 yıldır dokunmamaktadır. Bunların yerini 

“paspas” tabir edilen küçük halılar almıĢtır. Paspaslar özellikle yolluk ve çeyreklerin 

baĢlarından artan çözgü iplerinin ve diğer artık iplerin değerlendirilmesi amacıyla dokunur. 

Paspaslarda boy kısmı eninden daha kısadır. Bu halılar kapı eĢiklerinin kapatılmasında 

kullanılmaktadır. Enleri kapı geniĢliği olan 80 cm’yi geçmemekte, boyları ise 60-70 cm 

arasında değiĢmektedir.  
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1.2.1. Antalya DöĢemealtıHalılarının Genel Özellikleri 
 

 20. YüzyılaAit Antalya DöĢemealtı Halısı  
 

 26x33 kalitelidir. 

 85x110 cm ebatlarındadır. 

 Kullanılan motifler: Develer, elibelinde, ejderha, el motifleri, hayat 

ağacı 

 Elibelinde, doğurganlığın, diĢiliğinsimgesidir. Ejderha ve el motifleri 

korunma için kullanılır. Ġç bordürdeki deve motifleri, bu hayvanların 

göçebe kabileler için önemini gösterir. Halı yerel isimleri yanı sıra, hayat 

ağacı, ejderha ve kuĢ motifleri ile sembolize edilen varoluĢ ve uzun ömür 

kavramlarından oluĢur. 

 

Resim 1.4: Antalya DöĢemealtı halısı 

 19. Yüzyıla Ait Antalya DöĢemealtı Halısı 
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 30x30 kalitelidir. 

 100x108 cm ebatlarındadır. 

 Kullanılan motifler: Kazayağı, yıldız, zakkum, deve 

 Kazayağı, sarıkız olarak bilinen bir Anadolu geleneğinden gelen 

doğurganlık simgesidir. Zakkum ağaçlarının mezarlıklarda sıklıkla 

kullanılmalarından dolayı bu bitkinin kötülükleri uzak tutacağına 

inanılmaktadır. Deve motiflerinin kullanılması, göçebe topluluklarının 

öneminin bir göstergesidir. 

 

Resim 1.5: Antalya DöĢemealtı halısı 

 19. Yüzyıla Ait Antalya DöĢemealtı Halısı 
 

 20x30 kalitelidir. 

 113x143 cm ebatlarındadır 
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 Kullanılan motifler: Zakkum, deve, el, erkek çocuğu, ejderha, kuĢ, hayat 

ağacı 

 Halının ana teması, sembolik temsilde de gösterildiği üzere bir erkek 

çocuğunun doğumudur.El, ejderha ve zakkum motiflerinin tamamı, 

çocuğu kötülüklerden korumak için kullanılır.Halı yerel isimleri bulunan 

motiflerin yanı sıra, hayat ağacı, ejderha ve kuĢ motifleri ile sembolize 

edilen varoluĢ ve uzun ömür kavramlarından oluĢmaktadır. 

 

Resim 1.6: Antalya DöĢemealtı halısı 

1.3. Renk özellikleri 
 

DöĢemealtı halılarına doğal bitki kök ve yapraklarından yapılan boyalar renk 

vermektedir. Boyama esnasında kimyasal boyalar yok denecek kadar az kullanılmaktadır.Bu 

yüzden bitkisel boylardan elde edilen renklerin ömrü daha uzun olmaktadır.Kullanılan 
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renkler mevsimlere göre değiĢmektedir.Ġlkbahar ve yaz mevsimlerinde bitkilerindaha ziyade 

yaprak ve dalları boyamada kullanıldığı için halılarda yeĢil renk hakim olur.Bu arada bitki 

kökleri toplanıp kurumaya bırakılır.Sonbaharda kuruyan kökler dövülerek toz hâline 

getirilir.Elde edilen bu toz boya kıĢın dokunacak halıların iplerini boyamada kullanılır.Bu 

nedenle kıĢ mevsiminde dokunan halıların renkleri mavi ya da kırmızı ağırlıklı olmaktadır. 
 

Bütün Anadolu halılarında olduğu gibi DöĢemealtı halılarında da renk ve motifler 

rastgele biraraya getirilmemiĢ, birer anlamlar bütünü olarak bir araya getirilmiĢtir. Halıya 

bakıldığı zaman dokuyanın sevinçlerini, üzüntülerini renk ve motiflerden görmek 

mümkündür. 
 

Yörede kullanılan renklerin ifade ettiği bir takım sembolik anlamlarda bulunmaktadır. 

Buna göre halılarda kırmızı zenginliği, saadeti ve sevinci ifade etmektedir. YeĢil renk dini 

inançlar doğrultusunda cenneti ve ebedi mutluluğu ifade ederken mavi renk asaleti ve 

ihtiĢamı, sarı renk kötülüklerden korunmayı, siyah renk ise dünya sıkıntılarından arınmayı 

iĢaret etmektedir. 
 

DöĢemealtı halılarında kullanılan stilize çiçek motifleri ve diğer motiflerin renkleri 

sabit değildir. Mevsimlere göre değiĢiklik gösterdikleri gibi, dokuyucunun duygularına ve iç 

dünyasına göre değiĢebilmektedir. Halıya adını veren orta zemine hâkim renkler yeĢil, 

kırmızı ve mavi olmaktadır. Ancak seyrek aralıklarla da olsa beyaz renk kullanılır. Burada 

saklı olan duyguları, isyanları ve masumiyeti anlatma çabasıdır. Beyazı kullanan dokuyucu 

ya genç kız ya da yeni gelindir. Kötüye çıkmıĢ ya da dedikoduya karıĢmıĢ adını temize 

çıkarma çabası içinde kullanılmaktadır. Kırmızı renk ise genellikle ikili, üçlü grup 

dokumalarda kullanılır. Daha ziyade neĢeli ortamlarda sıcak duyguların açığa çıktığı anlarda 

kullanılır. Halı dokuyucusu genelde genç kızlar olduğu için yörede en çok bu renk kullanılır. 

AĢkı, aile saadetini dile getirmektedir. YeĢil renk ise daha ziyade orta yaĢın üzerindeki 

dokuyucular tarafından tercih edilir. Bir olgunluk iĢaretidir. Ayrıca cenneti çağrıĢtırmaktadır. 
 

Bütün Anadolu halı örneklerinde olduğu gibi DöĢemealtı halılarında da kontrast 

renkler yan yana kullanılır. Mavi-kırmızı, yeĢil-kırmızı ya da turuncu. Mor-beyaz ve 

lacivert-beyaz Ģeklinde kullanılır. Ayrıca beyaz bütün renklerle yan yana kullanılır. 
 

Halıda kullanılan motifhangi renkte dokunursa dokunsun etrafını siyah kontur 

çevrelenir. Bu uygulama hem motifhem de motif rengini açığa çıkartmada etken rol oynar. 
 

Boyalar yün lifleri üzerinde kimyasal ve fiziksel etkilerde bulunur. Yün liflerinin 

eskimesini hızlandırmaktadır. Özellikle siyah boya zaman içinde güneĢ ıĢığının da etkisiyle 

liflerle reaksiyona girmekte, iplerin eskimesini hızlandırmaktadır. Boyaların ipleri eskitme 

Ģiddeti rengin koyuluğu ve açıklığı ile doğru orantılıdır. Buna göre siyah, lacivert, mor, 

mavi, kahverengi, kırmızı ve turuncu ile sarı Ģeklinde sıralama yapılabilir.50–100 yıllık 

halılar üzerinde yapılacak basit bir incelemede bu tespiti yapmak mümkündür. Elimizi 

halının üzerinde dolaĢtırdığımız zamanhalı yüzeyinde çukurlukların ve yüksekliklerin 

olduğunu görürüz.En çukur bölgelerin siyah en yüksek bölgelerin ise beyaz renkte olduğu 

hemen dikkati çeker.  
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1.4.Yün Boyamacılığında Kullanılan Bitkilerin Özellikleri 
 

 Adaçayı (Salvia triluba): Labiateae familyasının salvia cinsine ait adaçayı çalı 

durumunda bir bitkidir.Çiçekleri salkım ya da baĢak Ģeklinde olup yaprakları 

hafif tüylüdür.Gövde ve yaprakları boya için elveriĢlidir.Lutealin içeren 

bitkiden mordan olarak Ģap kullanıldığında açık kahverengi elde edilir. 

 

Resim 1.7: Adaçayı 

 Asma(Vitis vinifera L.): Rahamnales takımından viticea familyasının vitis 

cinsine ait olan asmanın yaprakları boya amaçlı kullanılır. ġap mordanı ile uçuk 

yeĢil, potasyum di kromatla kirli sarı elde edilir. 

 

Resim 1.8:Asma yaprağı 

 Aspir(Carthamus tinatorlus L.): Carthamus cinsine ait tüysüz bir bitkidir. 

Aspirin yaprakları boya amaçlı kullanılır.ġap mordanlı yün ile sarı tonları, 

potasyum di kromatla hardal sarısı, göztaĢıyla koyu yeĢil, saçıkıbrıs ile zeytin 

yeĢili renk almaktadır. 
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Resim 1.9: Aspir 

 Ayva (Cydonia vulgaris pers):Rasacease familyasının cydonia cinsine ait bir 

bitki olan ayvanın yaprakları boya amaçlı kullanılır. Sarımsı kahve tonları elde 

edilir. 

. 

Resim 1.10: Ayva 

 Cehri(Rhammus petiolaris bois, rhammus tinctoria W et.K): Rhamnaceae 

familyasının, Rhamnus cinsine mensup bir bitkidir.Çalı ya da küçük ağaç 

durumundadır.Yaprakları yumurta görünüĢünde kenarları ince diĢli olup dal 

üzerinde karĢılıklı dizilidir.ġap ile sarı renk, potasyum di kromat ile hardal 

sarısı, saçıkıbrıs ile zeytin yeĢili renkler elde edilir.Boyamadan sonra güneĢ 

ıĢığında pozitif solma (koyulaĢma) görülür. 
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Resim 1.11: Cehri 

  Ceviz(Juglns regia L.):Juglandaceae familyasının Junglas cinsine ait bir 

ağaçtır.Boyamada tüm uzuvlarını kullanmak mümkündür.Ancak meyvesinin 

gıda olarakağacının ise mobilya sanayisinde kullanabilirliğinin olmasından 

dolayı meyvesinin kabukları boya amaçlı kullanılmaktadır.Ceviz kabuğu ile 

farklı mordanlarla yün ve elyaf boyandığında kahverengi tonları elde edilir. 

 

Resim 1.12:Ceviz 

 Çivit otu(Isatis tinctoria L.): Brassicaceae familyasının ısatis cinsine ait bir 

bitkidir.Sarı renkte çiçekleri olan çivitin yaprakları gövde üzerinde sık 

dizilir.Ġndigo türü boyarmadde içeren çivit otundan özel bir fermantasyon 

iĢleminin sonunda mavi renk elde edilir.  
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Resim 1.13: Çivit otu 

 Hayıt (Vitex agnus-cartus L.): Verbenaeceae familyasından vitex cinsine ait 

olan mor çiçekli olarak yetiĢen bir çalıdır.Yapraklarında yağ, tanen ve Ģekerli 

maddeler bulunan hayıtın boyanmasında birlikte mordanlama metodu 

kullanarak Ģap ve göz taĢı ile yeĢil renk elde edilebilir.  

 

Resim 1.14: Hayıt otu 

 Sentetik indigo: Mavi renk boyar maddelerinin hepsindeki boyar madde 

indigodur.Çivit ve Hindistan’da yetiĢen indigopera tinctorin bitkisinin dıĢında 

1900’lü yıllarda Avrupa’da üretilen sentetik indigo da yine aynı boyarmaddeyi 

ihtiva eder.Sentetik indigo ile bitkilerden elde edilen indigo kimyasal açıdan 

özdeĢ olduğu için günümüzde yün boyamacılığında sentetik indigo sıklıkla 

kullanılmakta ve bütün literatürler doğal kabul etmektedir.Sentetik indigo ile 

mavi elde etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır.Boncuk, tutkal, 

sudkostik, hydrosülfat yardımıyla mavi elde edilir. 
 

 Katırtırnağı (Genist tintoria L.) (Startium sp.): Rosales takımının 

papilıonaceae familyasının gerniste ve spartium cinslerine ait bitkilerdir. Çalı 
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hâlinde odunsu durumdadır.Gövde ve çiçekleri boya için elveriĢlidir.ġap 

mordanıyla sarı ve yeĢilimsi sarı tonları elde edilir. 

 

Resim 1.15: Katırtırnağı 

 Kekik (Thymus sp.): Labiate familyasının thymus cinsine  aittir.Yaprak ve 

dalları boya amaçlı kullanılabilir.ġap mordanlı yün liflerini sarı, saçıkıbrısla 

mordanlanmıĢ yünleri yeĢilimsi gri renklere boyamaktadır. 

 

Resim 1.16: Kekik tarlası 

 Kına(Lawsonia Ġnermis L.) : Lythraceae familyasının lavsania cinsine ait olan 

bitki çalı durumunda olup,çiçekleri kokuludur.Mordansız direkt boyama 

yapıldığında yün liflerini kırmızı ve turuncuya boyamaktadır.ġap ve potasyum 

di kromat mordanıyla kullanıldığında ise kızıl kahverengi tonları elde edilir. 
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Resim 1.17: Kına otu 

 Kırmızı Soğan (Allium cepo L.): Liliacease  familyasının allium cinsine ait 

bitkinin dıĢındaki kuru yaprakları boya amaçlı kullanılmaktadır.ġap, göztaĢı, 

potasyum di kromat gibi mordanlarla yeĢil tonu elde edilir. 

 

Resim 1.18: Kırmızı soğan 

 Kızılçam (Pinus brutio ten.henry): Pinaceae familyasının pinus cinsine ait bir 

ağaçtır.Tanen içeren gövde kabukları ve kozalakları boya amaçlı 

kullanılabilir.Kabuklar Ģap, potasyum di kromat, göz taĢı gibi mordanlarla yün 

liflerini kahverengi tonlarına boyarken Ģap mordanlı kozalaklar ise yünü 

kırmızımsı bir sarı renge boyar. 
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Resim 1.19: Kızılçam ağacı 

 Kök boya (Rubai tinctorum L.): Rubiales takımının rubai cinsine ait olan 

bitki alizarin, rubiadin glikoziti, pupurin, pseudapurpurin gibi boyarmaddeleri 

içerir.Anadolu’da boya otu, dilkanatan, boya pürü, boya çili, gibi adlarla da 

anılmaktadır.Köklerinden kırmızı boya elde edilir.Otsu ve sarılıcı bir 

bitkidir.Boya için 3-4 yıllık bitki kökleri daha iyi sonuç verir.Toprak altında 

bulunan kökleri sürekli sürgün verdiğinden hızla çoğalır.Sulak ve gölge yerlerde 

yetiĢir.Kökler bahar ya da sonbaharda toplanmalıdır.Oksali asit ya da Ģap ve 

kremtartar mordanı ile kiremit kırmızısı,saçıkıbrısla kahverengi elde edilir. 

 

Resim 1.20: Kök boya bitkisi 

 Kantaron (Hypericum sp.L): Guttiferac familyasının hypericum cinsine ait bir 

bitkidir.Odunsu karakterde çalı hâlindedir.ġapla mordanlanmıĢ yünü hardal 

sarısına, potasyum di kromatla mordanlanmıĢ yünü ise kahverengiye boyar. 



 

 18 

 

Resim 1.21:Kantaron otu 

 Mazı meĢesi (Golbe quercinae) (Quercus infectoria oliv.):Fageceae 

familyasının quercus cinsine ait bir ağaçtır.Mordansız yün lifi deve tüyü rengi 

alırken Ģap ve kalay II klorür mordanlarıyla sarı ve tonları, oksalik asitle sarımsı 

bir deve tüyü,göz taĢıyla hardal sarısı, saçıkıbrısla kahverengi elde edilir. 

 

Resim 1.22: Mazı meĢesi 

 Muhabbet çiçeği (Reseda tuteola L.): Resedaceace familyasının reseda 

cinsine aittir.Otsu karakterde bir bitkidir.Bitkinin toprak üstündeki tüm uzuvları 

boya amaçlı kullanılabilir.ġap ile sarı, göztaĢıyla yeĢil, saçıkıbrıs ile yeĢilimsi 

sarı elde edilir. 
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Resim 1.23: Muhabbet çiçeği 

 Nane (Mentha spicata):Labiatae familyasının mentha L. cinsine ait kokulu bir 

bitkidir.Nane de mentol,tanen ve kavran ile limonen uçucu yağları vardır. ġap 

mordanlı yün liflerini sarı,göztaĢı ile hâkî rengine boyar. 

 

Resim 1.24: Nane 

 Nar (Purica granatum L.): Meyvenin kabukları içerdiği tanenden dolayı boya 

amaçlı kullanılır.Kurutulan kabuklar önceden mordanlama yoluyla saçıkıbrıs 

kullanarak siyah elde edilir. 
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Resim 1.25: Nar 

 Palamut meĢesi (Qercus acgilaps L.): Mazı meĢesi ile aynı familya ve cinse 

ait bir ağaçtır.Palamut meyvesi ve meyvenin çevresindeki kadeh kısmı 

öğütülerek boya amaçlı kullanılır.Tanen ihtiva eder.Bir gün önceden ıslatılan 

bitki parçacıkları Ģap, göztaĢı, saçıkıbrıs gibi mordanlarla tabii yün lifini hâkî 

yeĢil ile hardal sarısının tonlarına boyar. 

 

Resim 1.26: Palamut meĢesi 

 Papatya(Anthemis tintoria L.):Sarı papatya olarak bilinen anthemis chia türü 

vardır kiapigenin boyar maddesi içerir.ġap ile sarı, potasyum di kromat ile 

tarçın sarısı, saçıkıbrıs ile yeĢil elde edilir. 

 

Resim 1.27: Sarıpapatya 

 Sığırkuyruğu (Verbascum sp.): Seraphulariaceae familyasının, verbascum 

cinsine ait çok yıllık otsu karakterde bir bitkidir.ġap mordanıyla sarı elde edilir. 
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Resim 1.28: Sığırkuyruğu 

 Sütleğen (Eurhabia sp.) : Euphorbiaceae familyasına ait bir bitkidir.Kök, 

gövde, dal ve yapraklarında toksik bir süt depo eder.Toprak üstündeki uzuvları 

boyamada kullanılır.ġap mordanıyla sarı, kalay II klorür ile bal rengi oluĢur. 

 

Resim 1.29: Sütleğen 

 Yarpuz (Mentha pulegium L.):Labiateae familyasının mentha cinsine ait çok 

yıllık, otsu, kokulu bir bitkidir.Potasyum di kromat ile kahverengi elde edilir. 

 

Resim 1.30: Yarpuz 
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Bu tabii bitkilerle ( kök boya ) yapılan boyamalar halının kalitesini ve değerini 

artırmaktadır. Halılar daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmaktadır. 
 

1.5. Antalya DöĢemealtı Halı Desenleri 
 

Antalya DöĢemealtı halısının özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 
 

1.5.1. Motif Özellikleri 
 

Motif değiĢik anlamlarda yorumlanır. 
 

 Bir sanatçının veya tasarımcının gözle görülebilen nesnelerden kendisine konu 

ve model olarak seçtiği ögesidir. 

 Süslemenin bütününü oluĢturan tasarımın tüm özelliklerini bir araya toplayan en 

küçük parçasıdır. 

 Herhangi bir zemin üzerinde sık sık tekrarlanan desendir. 

 Süslemede süs oluĢturan ayrı ayrı biçimlere verilen addır. 
 

Bütün bu yorumların öncülüğünde dokuma sanatında halı, kilim gibi yaygıları 

süsleyen ögelerin tümüne desen, süslemede bütünü oluĢturan parçalardan her birine motif 

denir. 
 

Türk dokumalarında estetik bir görünüm sağlamak amacıyla herhangi bir nesne veya 

obje motif olarak kullanılmaktadır. Motifler kullanılırken estetik görünümlü ve fonksiyonel 

olmalıdır.Motif, süslemeyi oluĢturan temel birimdir.Motifler bağımsız olarak kullanıldığı 

gibi çeĢitli biçimlerde tekrarlanarak daha büyük motifler, sular ya da yüzey kompozisyonları 

elde edilir.Türk dokuma sanatında motifler duygu, düĢünce ve hayata bakıĢı ince bir estetik 

anlayıĢı ile üretime aktarmıĢtır. 
 

DöĢemealtı halılarında en çok görülen motifler, geometrik veya bitkisel 

motiflerdir.Geometrik motifler kare, dikdörtgen, üçgen veya çok köĢeli Ģekillerle eğri, düz, 

diĢli kırık çizgiler, yıldızlar, daireler, bir çizgi veya köĢeliler,daireler üzerine dizilmiĢ 

çengeller gibi çeĢitleri vardır. 
 

Bitkisel motifler, tomurcuk, yaprak, tek çiçek veya dal üzerinde çiçekler, meyveler ve 

asma gibi motifler kullanılmıĢtır. 
 

1.5.2. Motiflerin Anlamları 
 

 Simgesel yorumları 
 

 Doğum, çoğalma ve evlilik ile ilgili motifler: Kadın insanlığın, ince, 

duyarlı, Ģefkatli ve becerikli yönünü simgeler.Kadın doğurganlığı 

çoğunlukla elibelinde motifiyle temsil eder.Annelik, doğurganlıkla 

özdeĢleĢtiği gibi çocukları korumak, yaĢatmak gibi kutsal uğraĢıların 

simgesi olmuĢtur.Kadının kendisini bu motifle özdeĢleĢtirmesi 

doğurganlık, çok çocuk sahibi olmak, evine bereket getirmek gibi 

düĢüncelerin göstergesidir.Koç boynuzu, günümüz anlayıĢında erkeklerin 

dünyasıyla iliĢkilendirilmekte, böylelikle güç, kuvvet, sıhhat, ve saadeti 
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erkeğin üretkenliğini yaĢatma ve koruma gücünü simgeler.Ayrıca insan, 

buzağı, yıldız, küpe gibi motiflerde bu gruba girer. 

 Beslenme ve rızık ile ilgili motifler: Bereket, pıtrak, su yolu, meyve gibi 

motiflerdir. 

 Korunma ve rızık ile ilgili motifler: Bu motifler haç, el, muska, yılan, 

göz, akreptir. 

 Ahret ve soy ile ilgili motifler: Bu grup içinde hayat ağacı, mezar tasviri 

ve çeĢitli imler bulunmaktadır. 

 Dinsel motifler: Ġbrik, sütun, mihrap gibi motiflerdir. 

 Uğur ve Ģansla ilgili motifler: Bu motiflere örnek olarak kuĢ motifini 

gösterebiliriz. 

 Diğer motifler: Yöresel özellik gösteren motiflerdir. 
 

 Motiflerin ilk çıkıĢ noktasında içerdikleri sembol dili 
 

 Haç motifi: Nazara karĢı kullanılmıĢtır. 

 Bereket motifi: Üremenin ve insan rızkının bol olması temennisiyle 

buğday, arpa baĢakları, nar, haĢhaĢ, üzüm gibi meyve motifleri 

kullanılmıĢtır. 

 Saçbağı motifi: Evlenme isteğini belirten bir motiftir. 

 Küpe motifi: Evlenme, yuva kurma isteğini belirten bir motiftir. 

 Bukağı motifi: Bukağı, atın bir yerden kaçmasını önlemek için 

ayaklarına bağlanan bir tür kelepçedir.Aile birliğinin devamını, 

sevgililerin birbirine bağlılıklarını simgeler. 

 AĢk ve birleĢim motifi (gece ve gündüz, ying-yong): Uzak doğu 

kökenli bir motiftir.Türk dokuyucusu kendine has bir yorum 

katmıĢtır.Bazı yörelerde “gece ve gündüz” olarak da yorumlanmaktadır. 

“Doğada saf ve katıksız hiçbir Ģeyin bulunmayacağı” anlamında 

sembolleĢtirilmiĢtir. 

 Akrep motifi: Akrepler göçerler için gerçek tabiat afetleridir. Sık sık 

çadıra girer, iğneleri çok acı verir, bazen de öldürür.Halılara dokunan 

akrep motifi, bu hayvanlara karĢı korunma iç güdüsünü simgeler.Göçebe, 

bu motif var olduğu sürece akrebin halıya yaklaĢmayacağına inanır. 

 Ejder motifi: Kudret, güç,bereket ve saadet sembolü olarak 

gösterilmiĢtir. 

 Nazarlık motifi: Nazarlık büyülü ve sihirli bir güce sahip olduğu, onu 

içinde gizlediğine inanılan bir eĢyadır.Dolayısıyla onu taĢıyanı 

koruduğuna inanılır.Genel olarak güç, hayatın tazeliğini, zeka bilinci ve 

aile fertlerinin mutluluk ve selametini korur.Halılarda dokunan nazarlık, 

dokuyan kadının evini, obasını, yurdunu nazardan ve kem gözden 

korumak için evinin tabanına serdiği bir çeĢit nazarlıktır.Aile ocağını 

kötülüklerden koruyacağına inanılır. 

 Ġbrik motifi: Temizliği ve ibadeti simgeler. 

 Su yolu motifi: Bereketi ve devamlılığı temsil eder. 

 El-tarak motifi: Nazara, kem göze karĢı koruma, temizlik ve düzen 

sembolü olarak kullanılmıĢtır. 
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 Koçboynuzu motifi: Uğuru, kısmeti, kahramanlığı, kuvveti ve erkekliği 

simgeler. 

 Ağaç motifi: Hayatı ve ahreti sembolize eder.Ġslamiyet de önemli bir yeri 

olan hurma ve selvi ağaçları sıkça kullanılır. 

 Çengel motifi: Çengel motiflerinin uçları ile kötü gözü saptırmak amacı 

ile kullanılır. 

 Sandık motifi: Çeyiz sandığı, evlenmek üzere ola genç kızın çeyizini 

simgeler.Erkek evine götürmek üzere çocukluğundan baĢlayarak yaptığı 

danteller, oyalar ve halıların ifadesidir.Bu sandıklar halılarda dikdörtgen 

ve kare Ģeklinde motiflerdir. 

 Yıldız motifi: Sağlığı ve kem gözden korunmayı simgeler. 

 Yılan motifi: Yılan ölüm-yaĢam kavramlarıyla ilintilidir.Her yıl deri 

değiĢtirmesi doğuĢun, ölümsüzlüğün ve sonsuzluğun sembolüdür.Yılan 

hayat ağacının değiĢmez bekçisi olup sağlık ilahı olarak görülür. 

 Bulut motifi:Tabiat ögesi olarak dokumalara yansıtılmıĢtır. 

 Ġm’li motifler: Boy ve aĢiretleri simgeler. 

 Çimentani motifi: Güç, kuvvet ve saltanat sembolüdür. 
 

1.5.3. Antalya DöĢemealtı Halılarında Kullanılan Motifler Anlamları 

 

Resim 1.31: Antalya DöĢemealtı halısı 

 20.yüzyıla aittir. 

 Antalya müzesinde bulunmaktadır. 

 26x33 kalitelidir. 

 109x169 cm ebatlarındadır. 

 Kullanılan motifler: Zakkum, karanfil, yıldız, deve, göz, el, ejderha, anka 

kuĢudur. 
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 Kullanılan motiflerin halıdaki sembolik anlamları: Halıda iĢlenen ana tema 

ejderha ve anka kuĢunun dövüĢüdür.Zemin motifi olarak kullanılan yıldız 

mutluluğu simgelemektedir.Yörede “el” olarak adlandırılan ejderha motifi ve 

göz motifleri dıĢarıdan gelecek kötülüklere karĢı korunma amacıyla 

kullanılmıĢtır.DıĢ bordürde yer alan zakkum çiçekleri ise mutluluğu korumak 

amacıyla kullanılmıĢtır. 

 

Resim 1.32: Antalya DöĢemealtı halısı 

 19.yüzyıla aittir. 

 Özel kolleksiyondur. 

 26x33 kalitelidir. 

 134x174 cm ebatlarındadır. 

 Kullanılan motifler:Zakkum, deve, yıldız, elibelinde,kocasu, hayat ağacıdır. 

 Kullanılan motiflerin halıdaki sembolik anlamları:Elibelinde motifi 

doğurganlığın diĢil sembolüdür.Ġç bordürlerde yer alan deve motifleri, bu 

hayvanın göçebe kabileler için önemini belirtmektedir.Motiflerin yerel 
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isimlerinin yanı sıra, halının bütününde hayat ağacı, ejderha ve kuĢ motifleri ile 

sembolize edilen varoluĢu ve uzun hayatı simgeleyen semboller bulunmaktadır. 

 

Resim 1.33: Antalya DöĢemealtı halısı 

 19. yüzyıla aittir. 

 Özel kolleksiyondur. 

 26x33 kalitelidir. 

 119x139 cm ebatlarındadır. 

 Kullanılan motifler:Zakkum, deve, el, gül, kuĢ, ejderha ve hayat ağacıdır. 

 Kullanılan motiflerin halıdaki sembolik anlamları:Halının teması sembolik 

bir Ģekilde gösterilen bir erkek çocuğunun doğumudur.El, ejderha ve zakkum 

motifleri çocuğu kötülüğe karĢı korumak amacıyla kullanılmıĢtır.Halı varoluĢu 
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ve uzun hayatı sembolize eden hayat ağacı, ejderha ve kuĢ motiflerinden 

oluĢmaktadır. 
 

1.6. Desen Hazırlama 
 

Desen hazırlamak için aĢağıdaki iĢlemlere dikkat edilir. 
 

1.6.1. Kompozisyon OluĢturma 
 

Kompozisyonun genel anlamı, parçaların bir bütün içinde, bir düzen gösterecek 

biçimde bir araya getirilmesi olarak açıklanır. 
 

Kompozisyon renklerin, açık-koyu değerlerin ve çizgilerle biçimlerin belirli bir yüzey 

içinde dengeli ve uyumlu olarak bir araya getirilmesi demektir. 
 

1.6.2. DöĢemealtı Halı Deseni Hazırlama 
 

DöĢemealtıhalılarının desen çizimine baĢlamadan önce desen araĢtırması yapılmalıdır. 

Desen araĢtırması yaparken Ģu noktalara dikkat edilmelidir: 
 

 DöĢemealtıhalılarının geçmiĢten günümüze kadar gelmiĢ desen ve motif 

özellikleri incelenmeli, 

 Yörenin kendine özgü desenleri incelenmeli, 

 DöĢemealtıhalılarında kullanılan renk özellikleri incelenmelidir. 
 

1.6.3.Desen AraĢtırmasında Yararlanılacak Kaynaklar 
 

 Yöresel özelliği olan halılar, 

 Halı fotoğrafları, 

 Sanal ortamda araĢtırılmıĢ halı fotoğrafları, 

 Halı motiflerinin bulunduğu kaynaklar, 

 ÇizilmiĢ halı desenleri, 

 Motif özellikleri bakımından soyut biçimler, geometrik biçimler,doğadaki 

bitkiler, hayvan figürleri, eĢyalar, araçlar, insan yapısı nesnelerdir. 
 

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk.Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri 
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Resim 1.34: Antalya DöĢemealtı halı deseni 

 

Resim 1.35: Antalya DöĢemealtı halı deseni 
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Resim 1.36: Antalya DöĢemealtı halı deseni 

 

Resim 1.37: Antalya DöĢemealtı halı deseni 
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Resim 1.38: Antalya DöĢemealtı halı deseni 

 

Resim 1.39: Antalya DöĢemealtı halı deseni 
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Resim 1.40: Antalya DöĢemealtı halı deseni 

 

Resim 1.41:Antalya DöĢemealtı halı deseni 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
ĠĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak Antalya DöĢemealtı 

halı deseni hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ortamını hazırlayınız. 
 Temiz ve aydınlık bir ortamın 

çalıĢmalarınızdaki önemini kavrayınız. 

 Deseni hazırlanacak halının kalitesini 

belirleyiniz. 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Halının kalitesinin desen kağıdı 

hazırlamadaki önemini kavrayınız. 

 Ebadını belirleyiniz.  Dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz. 

 Oran-orantı kurarak çözgü teli ve sıra 

sayılarını dikkatli bir Ģekilde 

hesaplayınız. 

 Yapılan hatanın desenin düzgün 

çıkmasını önleyeceğini unutmayınız. 

 Bordür oranlarını bulunuz.  Dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 Desenini çizeceğiniz halıyı inceleyiniz. 

 Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar 

inceleyiniz. 

 Gerekiyorsa tepegözle büyütünüz. 

 Desenin çizimi için gerekli hazırlıkları 

yapınız. 

 Desen çizimi için gerekli araç ve gereci 

hazır bulundurunuz. 

 Temiz, dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 KurĢun kalemle çizimi yapınız.  
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Tüm detayları atlamadan çizim yapınız. 

 Halının renklerini inceleyiniz.  Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Deseni renklendiriniz. 

 Halının geleneksel renk özelliklerini 

bozmamaya özen gösteriniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 Özenli ve dikkatli çalıĢınız. 

 Çizimini yaptığınız deseni dosyalayınız. 
 Temiz ve düzenli olmanın önemini 

kavrayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Antalya DöĢemealtı halılarının en büyük özelliklerinden birisi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Zemini hep mavidir. 

B) Genelde büyük boyutludur. 

C) Genelde küçük boyutludur. 

D) Yöreye özgü motifleri yoktur. 
 

2. Antalya DöĢemealtı halılarında “mavi” renk aĢağıda verilenlerden neyi ifade eder? 

A) Zenginliği, saadeti, sevinci ifade eder. 

B) Asaleti, ihtiĢamı ifade eder. 

C) Cenneti ve ebedi mutluluğu ifade eder. 

D) Kötülüklerden korunmayı ifade eder. 
 

3. Çivit otundan özel bir fermantasyon sonucunda elde edilen renk 

aĢağıdakilerdenhangisidir? 

A) Kırmızı ve turuncu 

B) Kahverengi 

C) Mavi 

D) Sarı ve tonları 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi motifin tanımlarından değildir? 

A) Bir sanatçının veya tasarımcının gözle görülebilen nesnelerden kendisine konu 

ve model olarak seçtiği ögedir. 

B) Bir gerecin yüzeyde bıraktığı ince uzun çizgidir. 

C) Herhangi bir zemin üzerinde sık sık tekrarlanan desendir. 

D) Süslemede süs oluĢturan ayrı ayrı biçimlere verilen addır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi “beslenme ve rızık ile ilgili” motiflerden değildir? 

A) Bereket 

B) Pıtrak 

C) Ġbrik 

D) Su yolu 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

DöĢemealtı dokumada kullanılan tezgâhları ve kullanılan araç ve gereçleri 

araĢtıracaksınız. 
 

 

 

 

 

 DöĢemealtı halı dokumada kullanılan tezgâhları araĢtırınız. 

 DöĢemealtı halı dokumada kullanılan yardımcı araçları araĢtırınız. 

 DöĢemealtı halı dokumada kullanılan gereçleri araĢtırınız. 

 Dokuma atölyelerini gezerek araç gereçlerin bakım ve onarım iĢlemlerini 

araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. DÖġEMEALTI DOKUMADA 

KULLANILAN TEZGÂH ÇEġĠTLERĠ 
 

2.1. DöĢemealtı Dokumada Kullanılan Tezgâh Parçaları 
 

Antalya DöĢemealtı halıları dikey tezgâhlarda üretilmektedir. Bu tezgâh iki kısımdan 

meydana gelmektedir 
 

 Dikey tip tezgâhlar: Yere dik olarak konulan ve yanına oturularak dokunan 

tezgâhlardır. 
 

2.1.1.Tezgâhın Ġskeleti 
 

 Ġki tarafta arkaya doğru meyilli olarak dikine tutturulmuĢ yassı iki tahtadan 

ibaret yan ağaç kısımlarıdır. 

 Tezgâhın aĢağıda ve yukarıda dayandığı eni geniĢ yassı iki tahta, bunlara üst ve 

alt tahtaları denir. 
 

2.1.2.Tezgâhın Üzerine Eklenen Parçalar 
 

 Ġki yan tahtaya aĢağıda ve yukarıda ortalarından geçirilen ve kendi etrafında 

rahatça dönebilen iki yuvarlakçözgü direkleri , üsttekine üst direk, çözgü direği, 

üst levent veya direze denir.Bu direğe çözgü sarılır.Alttakine de alt direk  veya 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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halı levendi adı verilir.Bu direk üst direkten daha kalındır.Bu direğe de halı 

sarılır. 
 

 Levent demirleri; alt ve üst leventte bulunur, yaklaĢık 1-2 cm çapında yuvarlak 

bir demirden olup aĢağıda ön planda levendin ortasında uzunluğu boyunca 5cm 

kadar geniĢliğinde ve 6-7 cm derinliğinde açılmıĢ bir yarığa yerleĢtirilir.Levent 

demirlerinin görevi çözgülerin uçlarını sarıp levende tutturmaktır.Yukarıdaki 

levent de aynı demir çubuk bulunmaktadır.Levent boyunca baĢları 4-5 cm 

dıĢarıda kalmak üzere önceden çakılmıĢ olan çivilere ipler sarılır. Bundan önce 

çözgüler demir çubuklara yerleĢtirilir. 
 

 Gücü sopası leventlerin tam ortasına isabet eden yerde ve çözgülerin tamamen 

üstünde duran kalın çubuğa denir.Ġki ucundan yan tahtalara tutturulmuĢ iki 

tahtaya geçirilmek suretiyle tezgâha tutturulur.Bunun üzerine sıkı bir Ģekilde 

gücü ipleri sarılır.Bu sopa yardımı ile arka taraftaki çözgü ipleri öne ve arkaya 

hareket ettirilerek düğüm atması kolaylaĢtırılır. 
 

 Çapraz çubuk, yaklaĢık 3 cm geniĢliğinde 1,5 cm kalınlığında ince bir tahta 

olup çözgülerin arasında bulunur. “Vargelen” de denilir.Çözgülerin arasını 

açmaya yarar. 
 

 Küçük demir çubuk, bir ucu arkada tezgâhın alt tahtasının üzerine çakılmıĢ 

birkaç santim yükseklikteki tahtanın kenarına diğer ucu da önde alt levendin 

kenarına doğru aĢağıya geçirmeye yarar.Halı dokunurken alt levendin 

dönmesini sağlar. 

 

Resim 2.1:Dikey tip tezgâh 
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2.1.3. Çözgü Aracı(Aparatı) 
 

Çözgü denilen ve ipliklerin leventler arasında yan yana dizilmesinden  oluĢan iskeleti 

yapabilmek için kullanılan alete denir.Çözgü aparatı tezgâhta halı dokuyabilmek için çözgü 

hazırlamada kullanılır. Zemine paralel oldukça uzun köĢebent Ģeklindeki bir metale, biri 

sabit diğeri seyyar iki adet yuvarlak çubuğun dik olarak (90 derece) sabitlenmesinden oluĢur. 

 

ġekil 2.1: Çözgü aracı(aparatı) 

2.1.4. Yardımcı Araçlar 
 

 Kirkit: Çözgü tellerine bağlanan ilme ipliklerinden bir sıra oluĢturulduktan 

sonra atılan atkının sıkıĢtırılmasında demir veya ağaçtan yapılan diĢli bir 

alettir.Dokunacak halının kalitesine göre değiĢiklik gösterebilmektedir.Ġlmek 

sayısına ve çözgü kalınlığına göre tarak araları geniĢ veya dar olabilmektedir. 

 

Resim 2.2: Kirkit 

 Bıçak: Halı dokunurken ilme uçlarının kesilmesi için kullanılır.Fazla ilme 

ipliğinin kullanılmasını önlediği gibi ilmelerin çözgü ve atkı arasındaki yerine 

iyice oturmasını sağlar. 

 

Resim 2.3: Bıçak 

 Halı makası: Çözgü üzerine bağlanan ilmelerin aynı boyda hav yüksekliğini 

sağlamak için kullanılan bir alettir.Halıcılıkta kullanılan beĢ farklı makas vardır. 
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 Ayarlı halı makası: Her yöre halısının kalite, renk, motif gibi özellikleri 

olduğu gibi belirli bir hav yüksekliği de vardır.Ġstenilen hav yüksekliğinde 

makasın arka yüzeyinin kalıbına göre kesilen bir mukavva arka yüzeydeki 

yuvaya takılmak suretiyle makasın hav boyu ayarlanabilir. 

 

Resim 2.4: Halı makası 

 Ġpek halı makası: Makasın hav ayarını yapan arka yüzeyi, ipek halılarının 

hav yüksekliğine göre imal edilmiĢ, çelik makaslardır. 

 

Resim 2.5: Ġpek halı makası 

 Düz halı makası: Kırkım makinesinin iĢlevini yapamadığı bölgelerde, 

hav bozukluklarını düzeltmek için kullanılır. 

 Kabartma halı makası: Halı yüzeyindeki bölümlerin ya da motiflerin 

hav yüksekliklerinin farklı olduğu dokumalarda kullanılır. 

 Halı temizleme(tamir) makası: Makasın uçları sivri ve yukarı doğru 

kavislidir.Küçük hav farklılıklarının giderilmesi, atkı uçlarının 

temizlenmesi ve tamir iĢlemlerinde kullanılır. 
 

2.2. Gereçler 
 

Çözgü, ilme ve atkı ipleridir. 
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2.2.1. Çözgü Ġpleri 
 

Çözgü iplikleri % 100 pamuk olup rotor iplikçiliği ile üretilir. Bu iplikler 10 Ne 

numaraya sahiptir. Atkıda olduğu gibi çözgülerde kalındır.Ancak yine de atkıya göre ince 

sayılır. 
 

Çözgü iplikleri halıda taban oluĢturmada halının ön ve arka yüzünde beliren atkı 

ipliklerinin tutunma noktası olmaktadır. Hiçbir Ģekilde desen kısmında görülmeyen çözgü 

sadece püskül (saçak) oluĢturmak için halının her iki eninde belirir. 
 

Çözgü uzunluğu halı boyu esas alınarak ve belli toleranslar bırakılarak ayarlanır. 

Ġplikler yan yana aralık bırakılmayacak Ģekilde dokuma tezgâhına yerleĢtirilir. Çözgü eni 

aynı zamanda halı eni olacaktır.Makine dokumacılığında olduğu gibi hazırlık kısmı söz 

konusu değildir. Çözgü iplikleri ne leventlere sarılır ne de makinenin sürtünmesine 

dayanması için haĢıllama gereklidir.Hiçbir iĢlem görmemiĢ eğirme makinesinden direkt 

olarak çıkan iplikler yeterlidir. 
 

2.2.2. Atkı ipleri 
 

Atkı ipliği % 100 yün elyafından üretilir. Ġpliğin % 40’ı Yeni Zelanda yün elyafından 

% 40’ı Karaman besi yününden, % 20`si de merinos yününden oluĢmaktadır. Görüldüğü 

üzere atkı ipliği tek çeĢit yünden yapılmayıp çeĢitli yünlerin harmanlanıp karıĢtırılmasından 

yapılmıĢtır.  
 

2.2.3. Ġlme ipleri 
 

Antalya DöĢemealtı  halı dokuma da kullanılan ilme ipleri yündür.Kök boyalarla 

boyanmıĢ yün ipler kullanılmaktadır.Atkı ipliğinde olduğu gibi ilme ipinde de kirman ipine 

rastlamak mümkündür. 

 

Resim 2.6: Ġlme ipleri 
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Resim 2.7: Ġlme ipleri (yün) 

2.3. Araç Gereçlerin Bakım Onarımı 
 

 Tezgâh parçaları kontrol edilir, eksiklik ve bozukluk olmamasına dikkat edilir. 

 Çözgü aparatında kullanım hatası olarak eğilmelerin olup olmadığı kontrol 

edilir, varsa düzeltilir. 

 Halı makasının düzgün kesip kesmediği kontrol edilir.Kesme iĢleminde 

problem varsa keskin olması sağlanır. 

 Kirkit de eğilmeler var ise düzeltilir. 

 Kirkitin arasına giren yünler olup olmadığı kontrol edilir ve temizlenir. 

 Bu iĢlemler halı dokumaya baĢlamadan yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaaraĢtırma iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma için uygun ortam hazırlayınız. 
 AraĢtırma için uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 DöĢemealtında kullanılan tezgâh 

çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Dokuma atölyelerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Tezgâh parçalarını araĢtırınız.  Kullanım Ģekline dikkat ediniz. 

 Dokumada kullanılan araç gereçleri 

araĢtırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Dokumada kullanılan iplik çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 Dokuma atölyelerinden ve basılı 

kaynaklardan faydalanabilirsiniz 

 AraĢtırmalarınızı bir dosya içerisine 

hazırlayınız. 

 Dosyanın düzenli olmasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ()Antalya DöĢemealtı halıları dikey tezgâhlarda üretilmektedir. 
 

2. (  )Dikey tip tezgâhlaryere  konulan ve yanına oturularak dokunan tezgâhlardır. 
 

3. (  )Levent demirleri alt ve üst olmak üzere iki adettir. 
 

4. (  )Gücü sopası leventlerin tam ortasına isabet eden yerde ve çözgülerin tamamen 

üstünde duran kalın çubuğa denir. 
 

5. (  )Çözgü aracı  ipliklerin leventler arasında yan yana dizilmesinden  oluĢan iskeleti 

yapabilmek için kullanılan alete denir. 
 

6. (  )Kirkitçözgü tellerine bağlanan ilme ipliklerinden bir sıra oluĢturulduktan sonra 

atılan atkının aralanması içindemir veya ağaçtan yapılan bir alettir. 
 

7. (  )Atkı ipliği % 100 yün elyafından üretilir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Tezgâhta DöĢemealtı dokumaya uygun çözgü hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgede dokuma atölyelerini gezerek çözgü hazırlama 

iĢlemlerini araĢtırınız. 

 Çözgü hazırlama bölgesel farklılıklardan etkileniyor mu, araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınızı rapor hâline dönüĢtürüp sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ÇÖZGÜ HAZIRLAMA 
 

3.1. Dikey Tezgâhlar 
 

Sarma tezgâh ve germe tezgâh olarak ikiye ayrılır. Tahta ve demir olarak dokumalarda 

kullanılır. AntalyaDöĢemealtı dokumalarında dikey tezgâhlar kullanılmaktadır. 
 

3.2. Çözgü Boyu Hesaplama 
 

Germe tezgâh için çözgü boyunu hesaplamadan önce aĢağı ve yukarı hareketli olan 

(genellikle alt) levent, yan tahtalardaki yuvanın orta noktasına getirilir. Çözgü boyu için alt 

ve üst levent arasındaki mesafe ölçülürken 2 ile çarpılır. Ayrıca üst leventle gücü ağacının 20 

cm altındaki bölüm yine ölçülür ki bu çözgü payı olarak dokuma yapılmayacak olan alandır. 

Leventler arası uzunluğun 2 ile çarpılmasıyla bulunan çözgü boyundan çözgü payı ve her iki 

üsteki saçak uzunluğu çıkarılır. Kalan mesafe ise o tezgâhta dokunabilecek en uzun halının 

boyudur. 
 

 

  
 

Saçak payı=10cm x 2= 20  2x2= 4 m – 20 cm= 3.80 m çözgü boyudur.  
 

Sarma tezgâhın çözgü payı da yine aynı Ģekilde üst levent ile çözgü ağacının 20 cm 

altında kalan mesafenin metre yardımıyla ölçülmesiyle bulunur. Sarma tezgâhta çözgü ile 

dokunan halı, üst ve alt leventlere sarıldığı için istenilen uzunlukta halı dokuma serbestliği 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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vardır. Bir tezgâhta birden fazla halı üst üste dokunsa bile çözgü payı bir fazla olarak 

10cm’lik bir çözgü bırakılır. Buna göre; 
 

Çözgü boyu= baĢlangıç saçak payı + halı boyu + bitiĢ saçak payı + çözgü payı 
 

Örnek 1: Çözgü payı mesafesi 60 cm olan bir tezgâhta 150cm boyunda bir halı 

dokunacaktır,çözgü boyunu hesaplayınız. 

Ç.B=B.S.P + H.B +BĠTĠġ S.P + Ç.P 

=10 +150+10+60 

=230cm  
 

Örnek2: Çözgü payı 60cm olan bir tezgâhla üst üste 150 cm boyunda 2 adet halı 

dokunacaktır,çözgü boyunu hesaplayınız. 

Ç.B= BAġ. S.P + H.B +BĠTĠġ S.P + ÇP 

=(2X10) + (2X150) +(2X10) + 60 

=400cm 
 

DöĢemealtıhalılarında germeli tip halı tezgâhı kullanıldığında çözgü boyu hesaplaması 

yapılmamaktadır. Ancak halının boyu halının eninin yarısı ile bulunmaktadır. Yani 90 cm 

halının boyunu yani çözgü boyunu bulmak için 90/2 =45  
 

Çözgü boyu = 90 + 45 = 135 cm boyu olmalıdır. Bu uzunluk tezgâhtaki çözgüye 

iĢaretlenir, çözgü kalın birflamaster kalemle çizilir. 135’in yarısı bulunarak halının yarısı 

tespit edilir ve tezgâha mastar ağacına paralel bir Ģekilde çizilir. Çözgü üzerindeki bu 

iĢaretleme ve çizme iĢi desenin nerde bitmesi nerde baĢlaması gerektiğini göstermesi 

açısından önemli bir iĢlemdir. 
 

3.2.1. Fire Payı 
 

Dokunacak halı boyuna uygun bir tezgâh seçildikten sonra bu tezgâhta dokuma 

yapılamayacak hâle geldiği boyuttan sonrası fire olarak kabul edilir. 
 

Bu fire ise halının alt sereni ile gücü ağacı arasındaki mesafe kadardır. 
 

3.2.2. Çözgü Sayısını Hesaplama 
 

DöĢemealtı da çözgü çözmek tamamen farklı bir meslek dalı olmuĢtur. Bu iĢi 

yapanlara çözgücü denilmekte ve çözgüsü çözülmüĢ halıları hazır olarak evlere vermektedir. 

Tezgâhı kurmak, çözgüsünü çözmek ayrı bir beceri ve ustalık isteyen bir iĢ olması sebebiyle 

bu iĢi genellikle erkekler yapmaktadır. Tezgâhlar genellikle boyutlarına göre 110’luk 170’lik 

gibi isimler almaktadır. 
 

110’luk bir tezgâhta ancak eni en fazla 90 cm olan bir dokuma yapılabilir. Nedeni ise 

tezgâhın her iki tarafından atkı atılırken ve kenar örgüsü örülürken el rahat hareket edebilsin 

diye 10 cm’lik bir boĢluk bırakılmasıdır. 

Tezgâh eninden 10 cm sağ 10 cm sol taraftaki bırakılan boĢluk çıkarılır, halı eni tespit 

edilir, yani 110 cm – 20 cm = 90 cm’dir. 
 

Çözgü sayısını ayarlamak için halı eni 10’a bölünür yani 90 cm/10 cm= 9  
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9x36=324 ilmektir. (Halının toplam çözgü sayısıdır.) 
 

Bunu formüle edecek olursak  

çözgüsayısı = halı eni/10 x 36 
 

Bu hesaplama mastar üzerinde belirlenir 10 cm’lik 9 bölmeye 36 ilmek gelecek 

Ģekilde çözgü yapılır. Bu DöĢemealtıhalısının kalitesidir. 
 

Örnek; 

36–40 kalitede 200x300 cm ebatlarında köĢe göbek bir Bünyan halısı için çözgü sayısı 

ve atkı sırasını bulunuz. 
 

10 cm’de 36 çözgü varsa 

200 cm’de X çözgü vardır 
 

X= 200x36/10 = 720 çözgü olmalıdır.  

ĠĢaret sayısı = 200 cm/10 cm = 20 adet 10 cm’lik(mastar üzerindeki iĢaret) 
 

Atkı sırası  

10 cm’de 40 sıra atkı varsa  

300 cm’de X sıra atkı vardır 

X= 300x40/10 = 1200 sıra atkı olmalıdır. 
 

Çözgü hesabı mastar ağacı üzerinde belirlenir. 110 cm’lik tezgâhta 90 cm’lik halı için 

mastarı çizecek olursak; 
 

 

ġekil 3.1: Mastar ağacında çözgü iĢaretlemesi yapma 

3.3. Çözgü Hazırlama ÇeĢitleri 
 

Çözgü hazırlama çeĢitleri iki çeĢittir. 
 

3.3.1 Germeli Tip Tezgâhta Çözgü Hazırlama 
 

Dokunacak halının uzunluğu ve tezgâhın çözgü payı mesafesi dikkate alınarak çözgü 

boyu hesaplanır. Levent yan tahtalardaki yuvalarına kamalar vasıtasıyla sabitlenir. Alt levent 

ise yan tahtalardaki yataklarının orta noktalarına germe ve gevĢetme payları dikkate alınarak 

üst levente paralel bir Ģekilde sabitlenir.  
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Leventlerin orta noktaları iĢaretlenir. Son ve baĢ ayar hesapları yapılarak leventler 

üzerine iĢaretlenir. Alt levente sol taraftan takip tahtasına bağlanır. Üst levente çözgü ipliği 

verilir. Üst leventin arka tarafından uzatılarak takip tahtasının etrafını dolaĢan iplik tekrar üst 

levente (tezgâhın arka tarafından) verilir. Takip tahtasından U dönüĢü yaparak ön taraftan üst 

levente gönderilir. Böylece iĢlem devam eder.  
 

Çözgü bittikten sonra yine iplik takip tahtasına bağlanır. Sıra ile 10–15 çözgü el 

yardımıyla çekilerek gerginlikleri ayarlanır ve germe vidaları sıkılarak çözgü hazır hâle 

getirilir. Çözgülerin arasındaki açıklıktan varangelen takılır. Tezgâhın ortasına çözgülerin 

önüne gelecek Ģekilde gücü ağacı sabitlenir. Gücü ağacının çözgülere bakan tarafına ise gücü 

kalıbı bağlanır ve gücü örgüsü yapılır. 

 

ġekil 3.2: Germeli tip tezgâhta çözgü hazırlama 

3.3.2. Sarma Tip Tezgâhta (Çözgü Aparatı ile) Çözgü Çözme 
 

Dokunacak halının uzunluğu ile saçak ve çözgü uzunluğu hesaplanır ve aparat bu 

uzunluğa göre hesaplanır. 
 

 Çözgü aparatının paralelliği kontrol edilir. 

 Sabit olan çubuğa çözgü ipliği bağlanır.  



 

 46 

 Ġki çubuk arasında, hep aynı istikamette 8 yapacak Ģekilde çapraz olarak 

istenilen tel sayısı kadar çözgü çözülür. 

 Çözgülerin aynı gerginlikte olmasına dikkat edilir. 

 BaĢlangıçta ve bitiĢteki 3 ilâ 4 çözgü teli diğerlerine göre daha gergin geçirilir. 

 Çözgü çözülürken tel sayması kolay olsun diye her yirmi beĢ telde bir 

iĢaretleme yapılır. 

 Çözgü ipliği bitiĢte yine sabit çubuk demirinde sonuçlandırılır. 

 Çözgünün her iki tarafına zincir çiti örülür. 

 Çözgünün ortasında oluĢan çaprazlığın her iki tarafına kalın bir iplik takılarak 

düğümlenir. Böylece oluĢan çaprazlığın tezgâha aktarılması esnasında 

bozulmaması sağlanmıĢ olur. 

 

ġekil 3.3: Çözgü aparatı ile çözgü hazırlama 

3.4.DöĢemealtıHalısının Germeli Tip Tezgâhta Çözgüsünün 

Hazırlanması 
 

 Mastara 10 cm sağda ve 10 cm solda olmak üzere boĢluk bırakılır. 

 Halı eni 10’a bölünerek kaç bölme olacağı tespit edilir. 

 10’arcm’lik bölmeler mastar üzerine iĢaretlenir. 

 Mastara yapılan iĢaretlemenin aynısı üst ve alt serene de yapılır, 

 Mastara iĢaretlenen baĢlama yerinden çözgü ipi bağlanarak çözgüye baĢlanır. 

 Mastara bağlanan ip bir devir mastara dolanarak mastarın altından alt serenin 

üzerinden geçirilerek direkt alttan üst serene gider. 
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 Üst serenin altından üzerine dolanan ip öz ipinin altından geçirilerek mastarın 

üzerinden altına dolanır. 

 Ġp tekrar mastarın altından öz ipinin üzerinden üst serenin üzerinden altına 

geçirilir. 

 Alttaki iplik direkt alt serene geçirilir. 

 Alt serenin altından üzerine dolanan ip mastarın üzerinden altına dolanır ve 

alttan tekrar alt serenin üzerinden altına geçirilir ve alttan direkt üst serene 

götürülür. 

 ĠĢlem tekrarlanarak hatasız bir Ģekilde iĢaretlenen 10 cm`lik alana 36 çözgü 

gelecek Ģekilde tamamlanır. 

 ĠĢaretler arasında 36 ilmek olacak Ģekilde kaç bölme varsa bu Ģekilde 

tamamlanır. 
 

NOT: Resimdeki iĢlem sırasını takip ederek çözgünüzü hazırlayabilirsiniz. 
 

 Çözgü ipini masuralara sarınız. 

 

Resim 3.1: Çözgü ipinin masuralara sarılması 

 Çözgü ipini bağlayınız. 

 

Resim 3.2: Çözgü ipinin bağlanarak çözgüye baĢlanması 
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 Çözgü ipinin mastardan alt serene geçiriniz. 

 

Resim3.3: Çözgü ipinin mastardan alt serene geçirilmesi 

 Çözgü ipinin alt serende iĢaretlenen yerden baĢlayınız. 

 

Resim 3.4: Çözgü ipinin alt serende iĢaretlenen yerden baĢlaması 

 Çözgü ipinin alt serenden üst serene götürünüz. 

 

Resim 3.5: Çözgü ipinin alt serenden üst serene götürülmesi 

 Çözgü ipinin üst serenden ve öz ipinin altından mastar ağacına götürünüz. 
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Resim 3.6: Çözgü ipinin üst serenden ve öz ipinin altından mastar ağacına götürülmesi 

 Çözgü ipinin mastar ağacının altından üzerine dolayınız. 

 

Resim 3.7: Çözgü ipinin mastar ağacının altından üzerine dolanması 

 Çözgü ipinin üst serenden öz ipinin altından mastara götürünüz. 

 

Resim 3.8: Çözgü ipinin üst serenden öz ipinin altından mastara götürülmesi 

 Çözgü ipinin öz ipinin altından mastar ağacına dolayınız. 
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Resim 3.9: Çözgü ipinin öz ipinin altından mastar ağacına dolanması 

 Çözgü ipinin mastar ağacından alt serene götürünüz. 

 

Resim 3.10: Çözgü ipinin mastar ağacından alt serene götürülmesi 

 10 cm’likbölmenin içine 36 çözgü ile doldurunuz. 

 

Resim 3.11: 10 cm’likbölmenin 36 çözgü ile doldurulması 

 Çözgü ipinin öz ipinin altından geçiriniz. 
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Resim 3.12: Çözgü ipinin öz ipinin altından geçirilmesi 

 10 cm çözgüyü tamamlayınız. Aynı iĢlem devam edilerek çözgüyü 

tamamlayınız. 

 

Resim 3.13: 10 santimlik iĢaretli bölgede 36 ilmeğin tamamlanmıĢ hâli 

 

Resim 3.14: Çözgünün tamamlanması 

3.4.1. Çözgü Sıklığı 
 

Çözgü sıklığı halının kalitesini verir. Bünyan halısının kalitesi 36–40’tır yani 10 

cm`de bulunan çözgü ipi sayısı 36, atkı sayısı ise 40`tır. Bu halının ince yada kalın kalite 
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olmasıyla alakalıdır. Mastarda iĢaretlenen bölmeye göre çözgü sıklığı ayarlanır, her 10 

cm`ye 36 çözgü ipi girecek Ģekilde çözgü çözülmelidir. 
 

3.4.2. Çözgü Gerginliği 
 

Çözgü ne kadar gergin çözülürse halı o kadar kaliteli dokunur. Çözgünün gerginliği el 

ayarı ile yapılır. Çözgü ipi makarası elde kaydırılarak gerginlik verilir. Çözgü atma iĢlemi 

tamamlandıktan sonra soluk ağacı çıkarılarak bel ağacı ve gergi demirleri takılır. Çözgü 

gerginliği gergi demirleri ile sağlanır (Halı anahtarı ile gergi demirleri sıkılır.). 
 

3.5.Çözgünün Dokumaya Hazırlanması 
 

Çözgü tamamlandıktan sonra mastardaki küçük ağaçlar çekiç yardımı ile çıkarılır.  

 

Resim 3.15: Mastardaki ek parçanın çıkarılması 

 Soluk ağacının çıkartınız. 

 

Resim 3.16: Soluk ağacının çıkarılması 

Alt serendeki yan tahtalardaki soluk ağaçları çekiç ve bir takoz yardımı ile çıkarılır. 

Alt seren gevĢetilerek halı boĢa çıkar. Çözgü mastar ağacına basılarak alt serene bir cm 

kalana kadar çevrilir. 
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Resim 3.17: Mastar ağacının alt serene 1 cm kalana kadar çekilmesi 

 

Resim 3.18: Mastar ağacının alt serenin alt tarafına 1 cm kalana kadar çekilmesi 

 Çivileri çıkartınız. 

 

Resim 3.19: Yan tahtalardaki tahta çivilerin çıkartılması 

 Alt serenin yan tahtadaki levent yuvasında gevĢek hâle getiriniz. 
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Resim 3.20: Alt serenin yan tahtadaki levent yuvasında gevĢek hâle getirilmesi 

 Bel ağacını hazırlayınız. 

 

Resim 3.21: Bel ağacının hazırlanması 

 Bel ağacını çözgü ağızlığından geçiriniz. 

 

Resim 3.22: Bel ağacının çözgü ağızlığından geçirilmesi 

 Bel ağacının yan tahtadaki yuvasına geçiriniz. 
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Resim 3.23: Bel ağacının yan tahtadaki yuvasına geçirilmesi  

 

Resim 3.24: Alt serenin yan tahtadaki levent yuvasından çıkarılması 

 Gergi demirlerini hazırlayınız. Yuvalarına yerleĢtiriniz. Dokumaya hazır hâle 

getiriniz. 

 

Resim 3.25: Gergi demirlerinin hazırlanması 
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Resim 3.26: Gergi demirinin bel ağacındaki yuvasından geçirilmesi  

 

Resim 3.27: Gergi demirinin alt serendeki yuvasına yerleĢtirilmesi  

 

Resim 3.28: Gergi demirinin alt seren üzerindeki yeri 
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Resim 3.29: Sol Gergi demirinin bel ağacındaki yuvasından geçirilmesi 

 

Resim 3.30: Bel ağacının sol yan tahtadaki yuvasına geçirilmesi 

 

Resim 3.31: Bel ağacının sol yan tahtadaki yuvasına geçirilmesi 
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Resim 3.32: BoĢtaki alt serenin yuvasına geçirilip ahĢap çivi ile sabitlenmesi 

 

Resim 3.33: Üst serenin çivilerinin çakılması  

 

Resim 3.34: Gergi demirlerinin alt serendeki yerlerine çakılması  
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Resim 3.35: Gergi demiri üzerindeki somon 

 

Resim 3.36:Gergi demirlerinin halı anahtarları ile sıkıĢtırılması  

 

3.6. Gücü Örme 
 

Çözgü çözüldükten sonra çözgü iplerindeki çaprazlığı sağlamak ve çözgü iplerinin 

belirli aralıkta olmasını sağlamak amacıyla gücü örme iĢlemi uygulanır. 
 

3.6.1. Gücü Örme ĠĢlem Basamakları 
 

 Gücü ağacını hazırlayınız. 

 

Resim 3.37: Gücü ağacının hazırlanması 
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Resim 3.38: Gücü ağacı üzerine çivi çakılması 

 Gücü ağacını yan tahtadaki gücü yerine çakınız. Gücü ipini hazırlayınız.Gücü 

örme iĢlemini yapınız. 

 

Resim 3.39: Gücü ağacının yan tahtadaki gücü yerine çakılması 

 

Resim 3.40: Gücü ipinin hazırlanması 

 

Resim 3.41: Gücü ipinin gücü ağacı üzerindeki çiviye bağlanması 
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Resim 3.42: Gücü ipinin gücü ağacına gergince bağlanması 

 

Resim 3.43: Gücü örülecek çözgü ipinin gücü ipine bağlanması 

 

Resim 3.44: Oluk ağı denilen tahta parçanın gücü ağacı üstüne yerleĢtirilmesi 

 

Resim 3.45: Arkadaki çözgü telinin parmakla tutularak gücü ipinin elin üstündeki halkadan 

geçirilmesi 
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Resim 3.46: Arkadaki çözgü telinin gücüsünün yapılması 

 

Resim 3.47: Arkadaki çözgü telinin elin üzerine alınması 

 

Resim 3.48: Gücü ipinin gücü ağacının arkasından öne doğru halkanın içinden geçirilerek 

çekilmesi 

 

Resim 3.49: Sırasıyla arkadaki çözgülerin gücü örülmesi 
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Resim 3.50: Oluk ağının üzeri dolana kadar gücü örülmesi 

 

Resim 3.51: Arkadaki çözgü telini gücü ördükten sonra çözgü ipinin gücü ipi içinden aĢağı 

doğru geçirilmesi 

 

Resim 3.52: Oluk ağının sağ tarafa doğru kaydırılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda sarma tezgâhtaçözgü hazırlama iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmalar için açık havada uygun 

zemin ve gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Çözgü demirini sert toprak zemine 

balyozla 30–35 cm derinliğe ulaĢacak 

Ģekilde çakınız. 

 Ġki çözgü bobin ipi birbirine bağlayınız, 

düğüm atınız. 

 Ġki çözgü ipi karĢılıklı çapraz Ģekilde 

çözgü demirinden dolayınız. 

 

 Çözgü tel sayısı kadar iplik, çözgü 

demirinden dolayınız. 

 

 Çözgü ipi bittikten sonra çözgü ipleri 

düğümleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözgü ipleri çözgü demirinden 

çıkartılmadan önce çözgü ipleri ara 

boĢluğunun iki yanından, beĢ kat çözgü 

ipliğinden oluĢan ara ipliği veya ince 

urgan geçiriniz.  

 

 Sol kol ara boĢluktan geçiriniz. 

  Çözgü ipleri çözgü demirinden 

çıkartınız. 

  Sol kol üzerine çözgü ipleri alınız. 

 

 Ġki kiĢi yardımı ile çözgü ipleri çözgü 

demirinden çıkartınız. 

 

 Tezgâhın demir çubuklarına, çözgü 

ipleri geçiriniz. 

 Ġki kiĢi karĢılıklı olarak çubuklardan 

tutunuz. 

 Çözgü ipleri üzerine uzun bir sopayla 

beĢ altı kez vurunuz. Çözgü iplerini 

düzenleyiniz. 
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 Sopayla vurularak düzenlenen çözgü 

iplerini, sopa üzerine sarılarak, tezgâha 

geçirilmeye hazır hâle getiriniz. 

 

 Çözgünün her 10 cm’de olması gereken 

tel sayısının iĢaretleyiniz. 

 

 ĠĢaretlenen tellerin 10 cm arayla 

aralarından bağlayınız. 
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 Çubuk demirinin üst merdaneye 

yerleĢtirip sabitleyiniz. 

 

 Alt çubuk demirinin alt merdaneye 

yerleĢtiriniz. 

 

 Çözgünün üst merdaneye sarılarak bol 

tel kalmaması için tutam hâlinde 

çekiniz. 
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 Urganın ve tellerin arasından gücü 

kalıbını geçiriniz. 

 

 Gücü ipinin çözgü teli içinden geçiriniz. 

 

 Gücü ipinin çözgü teli içinden geçiriniz. 
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 Arkadaki çözgü telini tutunuz. 

 

 Arkadaki çözgü telini ipliğin içinden 

geçiriniz. 

 

 Gücü ipinin çözgü teli içinden geçiriniz. 
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 Bağlama iĢlemini yapınız. 

 

 Arkadaki çözgü telinden ipin geçirilmesi 

 

 Arkadaki çözgü telinden ipin geçiriniz. 

 Gücü örgüsünü hazırlayınız. 

 Dokumaya hazır hâle getiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )Çözgü boyu için alt ve üst levent arasındaki mesafe ölçülürken 5 ile çarpılır. 
 

2. (   )Tezgâhta birden fazla halı üst üste dokunsa bile çözgü payı bir fazla olarak 

10cm’lik bir çözgü bırakılır. 
 

3. (   )DöĢemealtıhalılarında germeli tip halı tezgâhı kullanıldığında çözgü boyu 

hesaplaması yapılmalıdır. 
 

4. (   )Dokunacak halı boyuna uygun bir tezgâh seçildikten sonra bu tezgâhta dokuma 

yapılamayacak hâle geldiği boyuttan sonrası fire olarak kabul edilir. 
 

5. (   )Dokunacak halının uzunluğu ve tezgâhın çözgü payı mesafesi dikkate alınarak 

çözgü boyu hesaplanır. 
 

6. (   )Çözgü sıklığı halının kalitesini vermez. 
 

7. (   )Çözgü ne kadar gergin çözülürse halı o kadar kaliteli dokunur. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )Karain Mağarası’nın bulunduğu geniĢ bir bölgeye DöĢemealtı denir. 
 

2. (   )Dokuma sanatı, hayvancılıkla uğraĢan göçer toplulukların yaĢantısından 

doğmuĢtur. 
 

3. (   )DöĢemealtı halılarında birebir tabir edilen halıların dıĢında kalanlar sekizgen 

kompozisyon içinde ele alınmıĢtır. 
 

4. (   )DöĢemealtı halılarında kullanılan stilize çiçek motifleri ve diğer motiflerin renkleri 

sabittir. 
 

5. (   )Bütün bu yorumların öncülüğünde dokuma sanatında halı, kilim gibi yaygıları 

süsleyen ögelerin tümüne desen, süslemede bütünü oluĢturan parçalardan her birine 

motif denir. 
 

6. (   )Bıçakhalı dokunurken ilme uçlarının kesilmesi için kullanılır. 
 

7. (   )Çözgü iplikleri % 100 yün  oluprotor iplikçiliği ile üretilir. 
 

8. (   )Germe tezgâh için çözgü boyunu hesaplamadan önce aĢağı ve yukarı hareketli olan 

(genellikle alt) levent, yan tahtalardaki yuvanın orta noktasına getirilir. 
 

9. (   )DöĢemealtı da çözgü çözmek tamamen farklı bir meslek dalı olmuĢtur. 
 

10. (   )Dokunacak halının uzunluğu ve tezgâhın çözgü payı mesafesi dikkate alınarak 

çözgü boyu hesaplanmaz. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 
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