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KOD

215esb387

ALAN

El sanatları teknolojisi

DAL/MESLEK

El dokuma – halı desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Bünyan halı dokuma

MODÜLÜN TANIMI

Bünyan halı dokumayı öğreten öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Bünyan halı dokumaya hazırlık modülünü almış olmak

YETERLİK

Bünyan halı dokuma yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Bu modül ile; uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında
tekniğe uygun Bünyan halı dokuma işlemini
yapabileceksiniz.
Amaçlar:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Tekniğine uygun olarak Bünyan halı dokumaya
başlayabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak Bünyan halı dokuma
yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun olarak Bünyan halı dokumayı
bitirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Temiz ve aydınlık ortam, tezgâh, çözgü ipleri, atkı ipleri,
desen, kenar ipi, makas, bıçak, kirkit, metre

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül
içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz
bilgileri pekiştirecek, uygulama örneklerini ve testleri
gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi
gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla araştırma yaparak, grup
çalışmalarına katılarak ve en son aşamada alan
öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleştiriniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;

Günümüzde el dokuması halıcılık günden güne çeşitli nedenlerle yok olmakta,
geçimini halı dokumayla sağlayan insanlar gün geçtikçe azalmaktadır. Amacımız el
dokuması halıcılığı tekrar hak ettiği yere taşımak ve eskiden olduğu gibi ekonomiye ve
işsizliğe çözüme katkıda bulunmasını sağlamaktır. Bunun için Bünyan halılarını gerek motif
ve gerekse geleneksel özellikleri ve kalitesiyle tanıtmak gerekmektedir.
Bu modülde çiti örme, toprakçalık ve kenar ilmeği örme, halı dokumada kullanılan
düğüm tekniklerini, Bünyan halısı hav yüksekliğini, dokumayı tezgâhtan çıkarma bilgi ve
becerilerini kazanarak Bünyan halısı dokuyabilecek aile ve ülke ekonomisine katkıda
bulunabileceksiniz.
Kültür mirasımıza sahip çıkmanız dileğiyle başarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında tekniğe uygun olarak Bünyan halı dokumaya başlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Dokuma atölyelerini ve dokuma yapan evleri gezerek halı dokumaya başlamak
için neler yapılıyor araştırınız.
Dokuma atölyelerini gezerek halıya başlamadan önce ne tür çiti teknikleri
kullanılıyor araştırınız.
Topladığınız bilgileri rapor haline getiriniz,
Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.

1. BÜNYAN HALI DOKUMAYA BAŞLAMA
1.1. Halı Dokuma
Halı dokumaya başlamadan önce tezgâha (çözgüye) bazı işaretlemeler yapmak
gereklidir. Bunlar halının orta çizgisi, halı bordürünün dokunacağı yer, halının boy çizgisi ve
halının orta çözgü ipinin belirlenmesi.

Resim 1.1 Halının boy çizgisinin alınması

Resim 1.2 Halının orta çizgisinin alınması
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Resim 1.3 10 cm lik çizgiler işaretlenmesi

Resim 1.4 Mastara paralel çizgiler alınması

Bu işaretler mastar ağacına paralel olarak alınmalı ve metre kullanılmalıdır. Mastar
ağacının başlangıcından itibaren 10’ar cm’lik çizgiler alınmalıdır. Bu 10 cm’lik çizgiler
halının kalitesini göstermesi açısından önemlidir. Çözgü üzerinde bu çizgi çekme işlemine
ÇIPKI ALMA denilmektedir. Bünyan halısında her 10 cm’ye 40 atkı sırası girecek şekilde
dokuma yapılmalıdır. Bu konuda atkı atımı ve kirkit kullanımı son derece önemlidir. Atkı ipi
ağızlıktan geçirildikten sonra verev olarak yukarı doğru tutulmalı ve kirkit yavaş yavaş
yedirerek vurulmalıdır. Atkı ipinin çözgülerin arasına iyice yerleşmesi sağlanmalıdır.

1.1.1. Ağızlık ipliği
Halı dokumaya başlarken 10 cm’lik saçak payı bırakılarak çiti, toprakçalık ve düğüm
ipliklerini sökülmemesi için yapılır. Varangelen yukarı kaldırılarak aşağıdaki çözgülerin
çaprazlığı sağlanır. Oluşan çapraz ağızlıktan tezgâh eni uzunluğunda çözgü ipi geçirilir.
Uçları gergin bir şekilde yan tahtalara bağlanır. İkinci kez aynı işlem vargel aşağıdayken ve
üçüncü kez vargel yukarıdayken tekrarlanır.
Halının kalitesine göre ağızlık ipliği 5 kez atılır.
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Resim 1.6 İlk ağızlık ipinin geçirilmesi

Resim 1.5 Vargelin aşağı indirilmesi

Resim 1.7 Ağızlık ipinin kirkitle sıkıştırılması
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Resim 1.8 Vargelin yukarı kaldırılması

1.1.2. Zincir Örme (Çiti)
Çiti; halıya başlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü tellerinin
her noktada eşit aralıkta olmasını sağlayan halının dağılmasını önleyen sökülmez örgüye
verilen isimdir. Bünyan halısında çiti örme çeşitli tekniklerle yapılmaktadır. En çok
kullanılanı ise sumak dokuma şeklinde olan iki ilmeğe sarmalı çiti tekniğidir. Sarmalı çitinin
iki sıra yapılmasıyla balıksırtı görüntü elde edilmektedir. Bu estetik açıdan da güzel durması
sebebiyle çok kullanılmaktadır. Bünyan halısında çiti genellikle çözgüde kullanılan iple
yapılmaktadır.

Resim 1.9 Zincir örme
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Resim 1.10 Zincir örme

Resim 1.11 Zincir örme
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Resim 1.12 (Sumak) Zincir çitinin tamamlanması

1.1.3. Bez Ayağı Örme (Kilim Dokuma, Toprakçalık)
Dokunacak halının dağılmaması için başlangıçta çitiden sonra halı bitiminde ise çiti
örgüsünden önce yapılan çözgülerin bir alt bir üst şeklinde alınmasıyla dokunan örgüdür.
Genişlikleri halının kalitesine göre değişir. Toprakçalık, yozsu, topraklık gibi isimlerle de
anılır. Bünyan’da toprakçalık denilmekte ve iki cm kadar genellikle kenar ipi ile
dokunmaktadır.

Resim 1.13 Toprakçalık örme
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Resim 1.14 Toprakçılığı bitirme

1.1.4. Kenar Örgüsü
Halının boyunda olan kenarların sağlam olması için kilim örgüsünün devamı şeklinde
ilme atılmadan yanlardaki iki ya da üç çözgü çiftine örülen örgüdür. Bez ayağı şeklinde
çözgü çiftlerine sarıldıktan sonra bir sonraki çözgü çiftinin etrafından dolanarak bir sonraki
sıranın kenar örgüsü için hazır hale getirilir. Bünyan da genellikle merserize iple
örülmektedir.

Resim 1.15 Kenar örgüsüne başlama
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Resim 1.16 Kenar örgüsü örme

Resim 1.17 Kenar örgüsünü tamamlama

1.2. Atkı İpi Hazırlama Teknikleri
Bünyan halısında desen iplikleri çile şeklinde çilenin uçları kesilerek tezgâhın üzerine
gergince hazırlanan ipe asılır. Etrafına naylon geçirilerek dağınık durması engellenir.
İstenilen renk iplik elle çekilerek alınır.

10

Resim 1.18 Desen ipliklerinin tezgâhtaki görünümü



Atkı ve kenar ipliğinin melik şeklinde hazırlanması


Melik; Elde çile şeklinde hazırlanan küçük iplik demetidir. (yaklaşık
15cm ebadında 10–12 kat hazırlanır.) Elde 4–5 kat çile hazırladıktan sonra
demetin ucu sıkıca sarılır. Bir çile yapılır ve her çileden sonra demete 2–3
kat sarma işlemi uygulanır. Bu şekilde ucu sivri bir demet hazırlanır.
Bünyan halısında en çok uygulanan atkı ipi hazırlama tekniğidir.

Resim 1.19

Resim 1.20
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Resim 1.21

Resim 1.22

Resim 1.23
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Rahat çalışabileceğiniz çalışma
ortamını hazırlayınız.

 Aydınlık ve temiz ortam hazırlayınız.
 Tezgâhta oturacağınız yeri ve minderlerinizi
ayarlayınız.

 Çalışmalarınız için gerekli olan
araç gereç ve malzemelerinizi
hazırlayınız.

 Metre, flamaster kalem, makas, bıçak, vs.
hazırlayınız.
 Atkı ve kenar ipliklerinizi melik şeklinde
hazırlayınız.
 Desen ipliklerinizi tezgâhın üstündeki yere
asınız.

 Tezgâh üzerine (Çözgü) mastara
paralel çizgiler alınız.

 Saçak payını bırakarak mastara paralel ilk
çizgiyi çiziniz.
 Halı boyunu ölçerek çözgü üzerine halı
boyunu çiziniz.
 Halı boyunun yarısını çözgü üzerine çiziniz.
 Bordür çizgisini çiziniz.

 Ağızlık ipliğini geçiriniz.

 Varangeleni yukarı kaldırarak çaprazlığın
açılmasını sağlayınız.
 Ağızlık ipliğinin iki ucunu tezgâhın yan
tahtalarına gergince bağlayınız.
 Varangeleni aşağı indirerek ve çözgüye
elinizle bastırarak ağızlığın açılmasını
sağlayınız.
 Elinize açtığınız ağızlıktan atkı ipini geçiriniz.
 Kirkitle sıkıştırınız.
 İşlemi üç ya da beş kez tekrarlayınız.

 Çiti örünüz.

 Elinizle iki çözgü çiftini ayırınız
 Bünyan halısına uygulanan sarma çitiyi
uygulayınız.

 Toprakçalık örünüz.

Varangeleni aşağı indirip açılan ağızlıktan atkı
ipini geçiriniz.
 Geçirdiğiniz atkı ipini kirkitle sıkıştırınız.
 Varangeleni yukarı kaldırıp çözgüye elinizle
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bastırarak ağızlığı açınız açılan ağızlıktan atkı
ipini geçiriniz.
 Geçirilen atkı ipini kirkitle sıkıştırınız.
 İşlemi 10 sıra şeklinde 2 cm kadar
tekrarlayınız.

 Kenar ilmeği örünüz.

 Kenar ilmeklerini sağ ve sol tarafta üç ilme
olacak şekilde ayarlayınız
 Kenar ilmeği ipini alarak bez ayağı şeklinde
bir alt iki üst olacak şekilde 4-5 (dokuma
sırasının yüksekliğine göre) sıra örünüz.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir takım sorular
yöneltilmiştir. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.

Çözgü üzerinde yapılan işaretleme ve çizgiler neye paralel olmalıdır?
a) Yan Tahtaya

2.

7.

c) 60

d) 30

b) Gücü ipi

c) Ağızlık ipi

d) Süyme ipi

b) Zincir

c) Kördüğüm

d) Hepsi

Halıya başlarken ve bitirirken uygulanan sökülmez örgünün adı nedir?
a) Gücü

6.

b) 50

Bünyan halısında uygulanan çiti hangi tür çitidir?
a) Sarma çiti

5.

d) Üst seren

Halı dokumaya başlamadan önce çaprazlığı sağlayan ilk atılan atkı ipine ne denir?
a) Atkı ipi

4.

c) Gücüye

Bünyan halısında 10 cm’lik çözgü boyunda kaç sıra atkı olmalıdır?
a) 40

3.

b) Mastara

b) Çiti

c) Toprakçalık

d) Hepsi

Bünyan halısında çiti hangi iple atılır?
a) Çözgüde kullanılan iple

b) Merserize iple

c) Yün iple

d) Floş ip

Bünyan halısında kenar örgüsü için hazırlanan sağda ve solda bırakılan çözgü ipi
sayısı kaçtır?
a) 5

8.

b) 6

c) 3

d) 7

Bünyan halısında kenar örgüsü hangi iple yapılır?
a) Merserize

b) Pamuk

c) Yün
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d) Atkı ipi

UYGULAMALI TEST

Bünyan halı dokumaya başlama ile yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki
çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Rahat çalışabileceğiniz çalışma ortamını hazırladınız mı?

2.

Dokuma için gerekli olan ara gereç ve malzemelerinizi
hazırladınız mı?

3.

Atkı ve kenar ipliklerini melik şeklinde hazırladınız mı?

4.

Desen iplerini tezgâha astınız mı?

5.

Çözgü üzerine gerekli işaretlemeleri yaptınız mı?

6.

Ağızlık ipini attınız mı?

7.

Çiti ördünüz mü?

8.

Toprakçalık ördünüz mü?

9.

Kenar örgüsü yaptınız mı?

Evet

Hayır

10. Halı deseninizi tezgâh üzerine yerleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız evet ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında tekniğe uygun olarak Bünyan halı dokuma yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Kütüphaneden ve elektronik ortamdan Bünyan halı dokumayla ilgili kaynak
taraması yapınız.
Halı dokuma atölyesinde dokuma üretimini gözlemleyiniz.
Çevrenizde bulunan halı dokuma atölyelerindeki düğüm çeşitlerini araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri rapor haline getirip sınıf ortamında paylaşınız.

2. BÜNYAN HALI DOKUMA
2.1. Halı Dokumada Kullanılan Düğüm Teknikleri


Halı düğümü: Çözgü tellerinin her bir çift teline yün, ipek veya royan
ipliklerinin çeşitli tekniklerle bağlanması ile oluşturulan halı desenindeki
motiflerin oluşmasını sağlayan düğümlerdir. El dokuma halılarda, genellikle 2
çeşit düğüm vardır. Bunlar Türk (Gördes) ve İran (Sine) düğümüdür. Fakat
yaygın olmamakla beraber tek çözgü üzerine atılan düğümler de
kullanılmaktadır.

2.2. Bünyan Halısı Düğüm Tekniği
Bünyan halıları Türk Gördes düğümü ile dokunmakta ve iki sıra atkı ipi ile
sıkıştırılmaktadır. Bünyan halısı dokunurken desene göre ortadan başlanarak Gördes düğümü
ile düğüm atılır, ilk sıra atkı SÜZME (varangelen aşağıdayken) atkı şeklinde geçirilir. Atkı
ipi yukarı doğru verev bırakılarak yavaş yavaş kirkitlenir. 2.sıra atkı BASMA (varangelen
yukarıdayken çözgü tellerine elle bastırılarak )atkı şeklinde geçirilir. Kirkitle yavaş yavaş
bırakılarak yedirilir.
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Çizim 2.1 Gördes Türk düğümü

Resim 2.1 Halı dokumaya başlama
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Resim 2.2 İlmek atma

Resim 2.3 Sınıf ortamında halı dokuma
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Resim 2.4 Desene göre ilmek atma

2.2.1. Düz (Basma) atkı
Bir sıra süzme atkı atıldıktan sonra varangelen yukarı doğru itilerek gücü ağacına en
uzak bir duruma getirilir. Bu durumda varangelenle gücü ağacı arasında kalan kısımdaki
çözgü iplerine elle bastırıldığında öndeki çözdü ipleri arkaya gider; arkadaki çözgü ipleri öne
çıkar. Böylece çözgü iplerinin yer değiştirmeleri sağlanmış olur. Çözgü iplerinin yerleri bu
şekilde değiştirilerek atkı ipliği çözgü iplerinin arasından geçirilerek bulunduğu uçtan diğer
uca getirilir. Bu atkının atılması sırasında çözgü iplerine basılmak suretiyle çözgü ipleri
birbirlerinden ayrıldığından basma atkı olarak isimlendirilir.
Basma atkı halıcılıkta önemli bir atkıdır. Basma atkı, süzme atkıda olduğu gibi halının
eni boyunca dümdüz çekilmez; çözgü içerisinde bol bırakılır. Daha sonra bol bırakılan bu
atkı ipliği kirkitin diş kısmının 1/3’lük kısmı kullanılarak çözgü iplerinin arasına diş diş
oturtulur. Basma atkının çözgü iplerinin arasına diş diş yedirilerek oturtulması oldukça fazla
deneyim ister. Atkı ipliğinin gerdirilmesi sırasında atkı ipleri ne bol ne de gergin olmalıdır.
Atkı ipliğinin bol olması durumunda fazla atkı ipliği halının arkasından çıkar. Buna
atkı fışkırığı denir. Bu önemli bir dokuma hatasıdır.

2.2.2. Süzme (Boncuk)
Süzme atkı atmak için varan gelen gücü ağacına en yakın duruma getirilir. Bu
durumda çözgü iplerinin yarısı önde diğer yarısı arkada bulunur. Ön ve arkada bulunan
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çözgü iplerinin arasından atkı ipliği halının eninde boylu boyunca geçirilir. Bu işlem çözgü
ipleri birbirlerinden yarı yarıya ayrılmış durumda bulunduklarından kolaylıkla
gerçekleştirilir. Bu nedenle de bu tip atkıya süzme atkı adı verilir. Bir sıra süzme atkı
atıldıktan sonra kirkit yardımıyla atkı çiti örgüsünün üzerine yerleştirilir. Yerleştirme
işleminin çok düzgün yapılması gerekir. Düzgün olmazsa dalgalı bir yapı oluşur ve bu
dalgalı yapı halının daha sonraki sıralarına aynen yansır. Motifler dalgalı bir şekilde ortaya
çıkar. Bu hatadan kaçınmak için atkı ipliğinin bir cetvel düzgünlüğünde çiti örgüsünün
üzerine yerleştirilmesi gerekir.

21

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Dokuma yapabileceğiniz zemini
hazırlayınız.

 Yer minderlerinizi hazırlayınız.

 Dokuma için gerekli araç
gereçlerinizi hazırlayınız.

 Makas, çakı, metre gibi araçlarınızı hazırlayınız.

 Düğüm tekniklerini kavrayınız.

 Türk Gördes düğümünü uygulayınız.
 İran sine düğümünü uygulayınız.

 Desenin ortasından dokumaya
başlayınız.

 Desene göre ortadaki ilmeği dokuyunuz
 Sıranın sonuna kadar ilme atınız.

 Atkı atınız.

 Varangeleni aşağı indirip ağızlıktan atkı ipini
geçiriniz.
 Geçirdiğiniz atkı ipini kirkitle sıkıştırınız.
 Varangeleni yukarı çıkarıp çözgüye elinizle
bastırarak ağızlığı açınız, açılan ağızlıktan atkı
ipini geçiriniz.
 Geçirilen atkı ipini kirkitle sıkıştırınız.

 Dokumaya devam ediniz.

 10 cm’ye 40 sıra atkı sığacak şekilde dokumaya
devam ediniz
 Kirkitle sıkıştırma işlemine dikkat ediniz.

 Kenar ilmeği örünüz.

 Kenar ilmeklerini sağ ve sol tarafta üç ilme
olacak şekilde ayarlayınız.
 Kenar ilmeği ipini alarak bez ayağı şeklinde bir
alt iki üst olacak şekilde 4-5 (dokuma sırasının
yüksekliğine göre) sıra örünüz.

22

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir takım sorular
yöneltilmiştir. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.
Bünyan halısında kullanılan düğümün adı nedir?
A) Türk-Gördes
B) İran
C) Sine
D) İspanyol
2.

Kullanılan en eski düğümün adı nedir?
A) Türk-Gördes
B) İran
C) Sine
D) İspanyol

3.

Hav yüksekliği uzun olan orta kalite halıların dokunmasında hangi düğüm tekniği
kullanılır?
A) Türk-Gördes
B) İran-Sine
C) c)İspanyol
D) Hepsi

4.

“Halının tüylü kısmının uzunluğudur” tanımı neyi ifade eder?
A) Düğümü
B) Hav yüksekliğini
C) Halının yüzeyini
D) Halının çitisini

5.

Düğüm atıldıktan sonra yapılan sıkıştırma işlemine ne denir?
A) Atkı atma
B) Çiti örme
C) Bez ayağı örme
D) Gücü örme

6.

Sökülmesi son derece zor olan düğüm tekniği hangisidir?
A) Türk-Gördes
B) İran
C) Sine
D) Gemici düğümü
Varangelen yukarıdayken çözgü tellerine elle bastırılarak yapılan atkı atma işleminin
adı nedir?
A) Süzme atkı
B) Basma atkı
C) Boncuk
D) Argaç

7.
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UYGULAMALI TEST
Bünyan halı dokumaya başlama ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama
faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya
arkadaşlarınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışmalarınız için uygun ortamı hazırladınız mı?

2.

Dokuma için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

3.

Desenin ortasından dokumaya başladınız mı?

4.

Desene göre dokuma yapabildiniz mi?

5.

Düğüm ipliklerini atkı ipi ile sıkıştırabildiniz mi?

6.

10 cm’ye 40 sıra atkı girecek şekilde dokumaya devam
edebildiniz mi?

7.

4-5 sırada bir kesim işlemi yapabildiniz mi?

8.

Kenar ilmeği ördünüz mü?

Evet

Hayır

Cevaplarınız evet ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında, tekniğe uygun olarak Bünyan halı dokumayı bitirebilecek ve tezgâhtan
çıkarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Halı dokumaya başlama işlemlerini tekrar gözden geçiriniz.
Çevrenizdeki halı atölyelerini gezerek halının tezgâhtan çıkarılması işlemini
araştırınız.
Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. HALI DOKUMAYI BİTİRME
3.1. Halı Dokumayı Bitirme
Halı dokumayı bitirme işlemleri başlama işlemlerinin aynısıdır. Halı dokumaya
başlarken önce saçak payı bırakılıp, çiti örülüp en son kilim dokuması yapılırken, halı
dokumayı bitirirken önce kilim dokunur sonra çiti örgüsü yapılır ve en son olarak saçak payı
bırakılır.

3.1.1. Kilim (Toprakçalık) dokuma
Dokumaya başlarken yapılan bir alt bir üst örgü dokumayı bitirirken de uygulanır. Bu
işlem düğüm ipliklerinin sökülmemesi için önemlidir. Varangelen aşağı indirilerek atkı ipi
geçirilir ve kirkitle sıkıştırılır. İkinci sırada varangelen yukarı kaldırılarak çözgüye elle baskı
uygulanarak ağızlığın açılması sağlanır açılan ağızlıktan atkı ipi geçirilerek 2 cm kadar
örülür. Başlarken kaç sıra örüldüyse bitirirken de o kadar örülmelidir.
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Resim 3.1 Toprakçalık örme

Resim 3.2 Toprakçalık örgüsünü bitirme
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Resim 3.3 Varangeleni aşağı indirme

Resim 3.4 Varangeleni yukarı kaldırma
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3.1.2. Zincir (Çiti) Örme
Çiti, halıya başlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü tellerinin
her noktada eşit aralıkta olmasını sağlayan halının dağılmasını önleyen sökülmez örgüye
verilen isimdir.
Bünyan halısında en çok kullanılan çiti örme iki ilmeğe sarmalı şekilde örülen sarmalı
çiti tekniğidir.

Resim 3.5 Çiti örme

Resim 3.6 Çiti örme
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Resim 3.7 Çiti örme

3.1.3. Saçak Payı Bırakma
Halı dokumaya başlamadan önce bırakılan ölçüde saçak payı halı dokuma işlemi
bittikten sonra da bırakılır. Örneğin başlarken 10 cm’lik saçak payı bırakılmışsa bitirirken de
10 cm’lik saçak payı bırakılmalıdır. Saçak boyu belirlendikten sonra çözgü üzerine
işaretlenmelidir.

3.2. Halıyı Tezgâhtan Çıkarma
Halı anahtarı ile gergi mekanizmasının gerginliği azaltılarak halının gerginliği
azaltılır. Halının bitiminde işaretli olan saçak payı, işaretli yerden düzgün bir şekilde makas
yardımıyla kesilir. Halı tezgâhtan çıkarılmış olur. Halı makası ile kırkım yapılmamış ise
kırkım işlemi için düz bir zemine serilerek kırkım makinesiyle halının kırkımı yapılır.

2.3.1 Hav Yüksekliği
Hav yüksekliği halının tüylü kısmının uzunluğu olarak ifade edilir. Bünyan halılarında
hav yüksekliği 8-10 mm arasındadır. Standart hav yüksekliği ise 5-6 mm arasındadır,410
ancak günümüzde bu standarda uyulmamaktadır. Halının hav yüksekliği özel kırkım
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makinelerinde ayarlanarak halı kırkımı yapılmaktadır. Ayarlı makaslarla da halı kırkımı
yapılmaktadır. Bugün kolay olması sebebiyle ayarlı kırkım makineleri tercih edilmektedir.
Halı kırkım işlemi ayarlı makasla yapılıyorsa halı dokunup bitene kadar hep aynı ayarlı
makas kullanılmalı ve mümkünse kırkım işi de aynı kişi tarafından yapılmalıdır.

Resim 3.8 Halı kırkım makinesi

Resim 3.9 Halı kırkma işlemi
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Resim 3.11 Halı kırkma işlemi

Resim 3.12 Kırkma işlemi tamamlanmış halı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları
 Çalışmalarınız için uygun
ortamı hazırlayınız.
 Çalışmalarınız için gerekli araç
gereçlerinizi hazırlayınız.

Öneriler
 Yer minderlerinizi ayarlayınız.
 Minderinizin yüksekliğini ayarlayınız.
 Halı bıçağı, halı makası, metre, kirkit gibi
araçlarınız rahatça ulaşabileceğiniz bir yer
koyunuz.
 Varangeleni aşağı indirip ağızlıktan atkı ipini
geçiriniz.
 Geçirdiğiniz atkı ipini kirkitle sıkıştırınız.

 Bez ayağı (toprakçalık)
dokuyunuz.

 Varangeleni yukarı kaldırıp çözgüye elinizle
bastırarak ağızlığı açınız, açılan ağızlıktan atkı
ipini geçiriniz.
 Geçirilen atkı ipini kirkitle sıkıştırınız.
 İşleme 2 cm olana kadar devam ediniz

 Çiti örünüz.
 Saçak payı bırakınız.

 Çözgü çiftlerini elinizle ayırarak sarma çiti
uygulayınız.
 10 cm saçak payı bırakınız.
 Anahtar yardımı ile gerginliği hafifçe azaltınız.

 Dokumayı tezgâhtan çıkarınız.

 4-5 sırada bir kesim
uygulayınız.

 Saçak payı bırakılan yerden makas ile düzgünce
keserek dokumayı tezgâhtan çıkarınız.
 Hav yüksekliği 5-6 mm olacak şekilde makası
ayarlayınız.
 Halı makası ile düğüm ipliklerini 4-5 sırada bir
kesiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir takım sorular
yöneltilmiştir. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.

Halı dokumayı bitirmede desenin tamamlanmasından sonra yapılan ilk işlemin adı
nedir?
A) Çiti
B) Toprakçalık
C) Gücü
D) Kenar örme

2.

Halı dokumayı bitirmede toprakçalık örüldükten sonra yapılan işlemin adı nedir?
A) Çiti
B) Toprakçalık
C) Gücü
D) Kenar örme

3.

Toprakçalık kaç cm dokunmalıdır?
A) 1 cm
B) 2 cm
C) 3 cm
D) 4 cm

4.

Bünyan halısında uygulanan çiti hangi tür çitidir?
A) Kördüğüm çiti
B) Zincir çiti
C) Sarma çiti
D) Hepsi

5.

Halıyı tezgâhtan çıkarmadan önce yapılması gereken işlem nedir?
A) Saçak payı bırakmak
B) Tezgâhı gevşetmek
C) Çiti atmak
D) Hepsi

6.

Bünyan halısında bugün uygulanan hav yüksekliği ne kadardır?
A) 8-10 mm
B) 10-15 mm
C) 5-6 mm
D) 7-8 mm
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UYGULAMALI TEST
Bünyan halı dokumayı bitirme ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki
çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışmalarınız için uygun ortamı hazırladınız mı?

2.

Araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

3.

Toprakçalık dokudunuz mu?

4.

Çiti ördünüz mü?

5.

Saçak payı bıraktınız mı?

6.

Gergi mekanizmasını gevşettiniz mi?

7.

Dokumayı işaretlediğiniz yerden düzgünce kestiniz mi?

Evet

Hayır

Cevaplarınız evet ise modül değerlendirmeye geçebilirsiniz. “Hayır” cevaplarınız
ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.
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YETERLİK ÖLÇME TESTİ
Bünyan Halı Dokuma Modülü, faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda
kazandığınız bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı
uygulayacaktır. Bünyan Halı Dokuma Modülünü bitirme değerlendirmesi için
öğretmeninizle iletişim kurunuz.
Bünyan Halı Dokuma Modülünde ürün hazırlama:
KULLANILACAK MALZEMELER
-Çözgüleri hazırlanmış tezgâh
-Atkı iplikleri
-Hazırlanmış desen
-Kirkit
-Makas
-Cetvel-Metre
-Halı Makası
-Bıçak
İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Çalışma için gereken araç ve gereçleri temin ediniz.
Hazırlanmış deseni, çözgüsü atılmış tezgâha yerleştiriniz.
Desen renklerine uygun atkı iplerini hazırlayınız.
Saçak payı bırakınız.
Atkı ipi desen ipi ve kenar iplerinizi melik ve çile şeklinde hazırlayınız.
Desen iplerinizi tezgâha asınız.
Çiti örünüz.
Toprakçalık örünüz.
Kenar ilmeği örünüz.
Desenin ortasından başlayarak düğüm ilmeği atınız.
Düğüm ilmeklerini iki sıra atkı ile sıkıştırınız.
10 cm‘de 40 sıra atkı olmasına dikkat ediniz.
Desene göre düğüm ilmeği atınız.
Halı dokumayı bitirirken toprakçalık örünüz.
Halı dokumayı bitirirken çiti örünüz.
Halı dokumayı bitirirken saçak payı bırakınız.
Gergi mekanizmasını gevşetiniz.
Halıyı tezgâhtan keserek çıkarınız.
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YETERLİK ÖLÇME
Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz uygulamayı aşağıdaki işlem basamaklarına
göre değerlendiriniz.
MODÜL ADI: Bünyan halı dokuma
MODÜL DEĞERLENDİRME: Bünyan halı dokumaya başlama (Zincir, bez ayağı,
kenar ilmeği örme), Bünyan halı dokuma, Dokumayı tezgâhtan çıkarma
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR
 Çalışmalarınız için uygun ortamı hazırladınız mı?




Çalışmalarınız için gerekli araç ve gereçlerinizi
hazırladınız mı?
Atkı iplerinizi, kenar ipini ve desen iplerini melik ve
çile halinde hazırladınız mı?
Deseninizi tezgâha yerleştirdiniz mi?



Saçak payı bıraktınız mı?



Çiti ördünüz mü?



Toprakçalık ördünüz mü?




Desenin ortasından başlayarak düğüm ilmeği attınız
mı?
Desene göre dokuma yaptınız mı?



Düğüm iplerini 2 sıra atkı ile sıkıştırdınız mı?




10 cm’ye 40 sıra atkı gelecek şekilde dokuma yaptınız
mı?
Desene göre dokumayı tamamladınız mı?



Dokumanın bitiminde toprakçalık ördünüz mü?



Çiti ördünüz mü?



Saçak payı bıraktınız mı?



Gergi mekanizmasını gevşettiniz mi?





EVET

HAYIR

Dokumayı dikkatlice işaretli yerden keserek çıkarttınız
mı?
DEĞERLENDİRME
Bünyan halı dokuma modülünde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET”
ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için modülü tekrar ediniz.
Tamamı “EVET” ise bir sonraki modüle geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir takım sorular
yöneltilmiştir. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.

Bünyan halı dokumada dokumaya başlamadan önce çözgü üzerine metre ile yapılan
halı boyunu ve ortasını gösteren çizgi çekme işlemine ne denir?

2.

3.

A)

Gücü örme

B)

Çıpkı alma

C)

Çiti örme

D)

Toprakçalık örme

Dokumaya başlamadan önce ne yapılmalıdır?
A)

Saçak payı bırakılmalı

B)

Gücü Örülmeli

C)

Çiti örülmeli

D)

Toprakçalık örülmeli

Dokumaya başlamadan önce ve dokumayı bitirirken yapılan sökülmez örgünün adı
nedir?

4.

5.

A)

Gücü

B)

Toprakçalık

C)

Çiti

D)

Hepsi

Düğüm ilmeği atmadan önce ne örülmelidir?
A)

Toprakçalık

B)

Gücü

C)

Çiti

D)

Hepsi

Bünyan halı dokumada kullanılan düğüm tekniğinin adı nedir?
A)

İran
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6.

B)

Türk-Gördes

C)

Sine

D)

Hepsi

Orta kalite ve hav yüksekliği yüksek olan halıların dokumasında kullanılan düğüm
tekniğinin adı nedir?

7.

8.

A)

İran-Sine

B)

Türk-Gördes

C)

İspanyol

D)

Hepsi

Bünyan halısında bugün uygulanan hav yüksekliği ne kadardır?
A)

2-3 mm

B)

8-10 mm

C)

5-6 mm

D)

0,5 cm

Dokumayı tezgâhtan çıkarmadan önce ne yapılmalıdır?
A)

Toprakçalık örülmeli

B)

Çiti örülmeli

C)

Saçak payı bırakılmalı

D)

Hepsi

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
9.

Bünyan halı dokumaya başlarken ……… /………..atılır, ……………. Örülür,
……………….örülür.

10.

Çıpkı alma işleminde alınan çizgiler ………….. / ….. çizgisi, ………….. / …….
çizgisi ………….. / ………. çizgisidir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

Çoktan Seçmeli
1

B-Mastara

2

A-40

3

C-Ağızlık

4

A-Sarma çiti

5

B-Çiti

6

A-Çözgüde
kullanılan iple

7

C-3

8

A-Merserize

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

Çoktan Seçmeli
1

A-Türk Gördes

2

A-Türk Gördes

3

B-İran-Sine

4

B-Hav
Yüksekliği

5

A-Atkı atma

6

A-Türk Gördes

7

B-Basma atkı

39

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Çoktan Seçmeli
1

B-Toprakçalık

2

A-Çiti

3

B-2 cm

4

C- Sarma Çiti

5

D-Hepsi

6

A-8-10 cm

MODÜL DEĞRELENDİRME OBJEKTİF TESTLER

Çoktan seçmeli
1

B-Çıpkı alma

2

A-Saçak

payı

bırakma
3

C-Çiti

4

A-Toprakçalık

5

B-Türk Gördes

6

A-İran-Sine

7

B-8-10 mm

8

D-Hepsi

Boşluk doldurma
9

Ağızlık ipi atılır,çiti
örülür,toprakçalık
örülür.

10

Halının boy, halının
orta ve halının kalite
çizgisidir.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR


ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatı, İstanbul,1972



AYTAÇ Çetin, El Dokumacılığı, İstanbul, 1997



GÜLCEMAL Abdullah, Halı ve Desen teknolojisi, Isparta, 1997



www.halionline.net



www.kultur.gov.tr



www.evdose.com



www.odevsitesi.com
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA









AYTAÇ Çetin, El Dokumacılığı, İstanbul, 1997
GÜLAL Elvan, Halı Dokuma Tekniği, Eskişehir, 1991
GÜLCEMAL Abdullah, Halı ve Desen teknolojisi, Isparta, 1997
YAZICIOĞLU Yahşi, El Dokusu Halıcılık, Ankara, 1992
www.halionline.net
www.kultur.gov.tr
www.evdose.com
www.odevsitesi.com
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