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MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, Bünyan halıları, tarihçesi, Bünyan halılarının
Türk halıcılığındaki yeri ve önemini, halı
dokumacılığında kullanılan araç ve
gereçleri,tezgâhları,tezgâhların bakım ve onarımını,
germeli tip tezgâhı kurmayı, Bünyan halısının desen ve
renk özelliklerini, halı deseni çıkarma yöntemlerini,
çözgü boyu hesaplamayı, germeli tip tezgâhta çözgü
hazırlamayı
anlatan bir öğrenme materyalidir.
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Boyama modüllerini almış olmak
Bünyan Halı Dokumaya Hazırlık Yapmak
Genel Amaç:
Öğrenci bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında
gelenekselliğe ve tekniğe uygun Bünyan halı dokumaya
hazırlık yapabileceksiniz.
Amaçlar:
 Öğrenci tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak germeli
tip ahşap tezgâhı kurabilecek bakım ve onarımını
yapabileceksiniz.
 Tekniğe ve yöreselliğe uygun Bünyan halı deseni
hazırlayabileceksiniz.
 Tekniğe uygun olarak germeli tip tezgâhta çözgü
hazırlayabileceksiniz.
Ortam: Atölyede aydınlık, temiz ortam.
Donanım: Germeli tip ahşap tezgâh, tamir araç ve
gereçleri, kirkit, makas, halı desenleri, çözgü, atkı, kenar
örgüsü, desen ipleri, halı makası, gergi demiri, metre,
kalem, kareli kâğıt, renkli kalem
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçmek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak
ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Zengin el sanatları koleksiyonu içerisinde el dokusu halılarımız önemli bir yer
tutmaktadır. El dokusu halı Türkler tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş bir el sanatıdır.
Genel anlamda el sanatları ürünlerimizi ve özel olarak da el dokusu halılarımızı
bekleyen önemli tehlikelerden birisi, eşsiz güzellikteki bu eserlere başka milletlerin sahip
çıkma arzularıdır. Bu konuda son derece duyarlı davranmamız ve el dokusu halılarımıza
sahip çıkmamız gerekmektedir. Bunun birinci koşulu ise sahip olduklarımızı bilmek ve
tanımaktan geçmektedir.
El dokuması halıcılık günümüzde hak ettiği yerde bulunmamaktadır. Halıcılık gerek
onu yapan aileye gerekse ülke ekonomisi ve kültürüne olan büyük katkısına rağmen göz ardı
edilmiş kendi seyrine bırakılarak gerek desen gerekse kalite özelliklerinde büyük tahribatlar
meydana getirilmiştir. El dokumacılığını yaşatmak ve hak ettiği yere taşımak için kaliteli
araç ve gereç seçimi yapmak, standartlara ve yöresel özelliklere göre çalışmak, dokuma
hakkında gerekli olan bilgileri öğrenmek kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaca en iyi
cevap verebilecek bireyler olarak sizler görülmüş ve Bünyan halısını desen ve kalite
açısından tanıtmak için bu modül hazırlanmıştır.
Bu modülde Bünyan halılarının geleneksel özelliklerini, kalitesini, halı dokumada
kullanılan araç ve gereçleri, tezgâhları tanıyarak, germeli tip tezgâhı kurma, bakım ve
onarımını yapma, çözgü boyu ve çözgü sayısını hesaplama, çözgü çözme, gücü örme bilgi ve
becerisini öğrenecek, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceksiniz.
Yöresel dokumalarımızı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yapacağınız
bireysel çalışmalara şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık
temiz bir ortamda tekniğe, gelenekselliğe, yöreselliğe uygun germeli tip ahşap tezgâhı
kurabilecek, Bünyan halısını desen, renk ve kalite özellikleriyle tanıyabilecek, desen
çıkarma, çözgü hazırlama gücü örme bilgi ve becerisi kazanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA







Çevrenizde dokuma atölyelerinde bulunan dokuma tezgâhlarını ve dokunan
halıları araştırınız.
Bünyan halılarını araştırınız, kaynak taraması yapınız
Bünyan halılarında kullanılan desenleri inceleyiniz.
Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor haline getirip dosyalayınız.
Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında paylaşınız.

1. BÜNYAN HALI
Büryanın, halıda ismini duyurması, Bünyan’ın yerleşim yeri olarak büyümesiyle ve
buna bağlı olarak halı üretiminin artmasıyla başlar. Bünyan halılarının kendine özgü
motifleri vardır. 18 ve 19. yy.larda nüfusun artmasıyla üretim de artmıştır. Bünyan
halıcılığının gerçek anlamda atılım yapması ise 20. yy. 1914–1916 yıllarında gerçekleşmiştir.
Bu tarihlerde kilim tezgâhları halı dokunmasına uygun hale getirilmiş, kilim ve ipek halı
dokumacılığı ise kaybolmuştur. Kök boya kullanımı çok kısa bir süre daha devam etmiş,
1926 yılında Bünyan halı ipliği fabrikası kurulmasıyla da tarihe karışmıştır.
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Resim 1.1 Bünyan halısı

1.1. Bünyan Halı Tarihçe
Bünyan’ın halılarının tarihi gelişim evrelerini sağlam olarak tespit edebilmemiz için
dünya halıcılığının doğuşu, gelişim evrelerinin mekânla ilişkisini ortaya koymak gerekir.
Bünyan’da halıcılığın gelişimi Türklerin Orta Asya’dan göçleri ile başlar.
Bünyan’a Türklerin kesin olarak hangi tarihlerde geldikleri bilinmemektedir. Ancak
gerek Kayseri’de gerekse Bünyan’da Kuman ( Kıpçak ), Hazar, Saka ve Uz Türklerine ait
yer adları 1071 yılından çok daha önceleri bu bölgeye Türklerin yerleştiklerini
göstermektedir.
Halılar üzerinde araştırmalar henüz çok yeni olmasına rağmen elde edilen bilgiler
halıcılığın doğduğu yerin Orta Asya Türklerinin yaşadığı bölgeler olduğunu göstermiştir.
Avcı göçebe olarak yaşayan bu kavimler ilk zamanlar avladıkları hayvanların postlarını
kullanıyorlardı. Fakat daha sonra çoban göçebe haline gelince, hayvanların yünlerinden elde
ettikleri yün iplikleri, uçları dışarı doğru sarkar şekilde düğümleyerek, suni post yapmak
yönünde bir dokumaya gittiler. Bu şekilde düğümlü halıların en iptidai şekli keşfedilmiş
oldu. Desenin ortaya çıkması için bu sarkan uçların kesilmesi gerekliydi. Bunun ne zaman
olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak daha sonra çok büyük gelişme gösterecek olan
düğümlü halı tekniğinin ilk olarak Orta Asya’da Türklerin bulunduğu bölgede gelişmeye
başlamış olması çok önemlidir. Son yıllarda Sibirya’da Altayların eteklerinde Pazırık
Kurganlarından beşincisinde, Rus arkeoloğu tarafından bulunmuş olan bir halı, özellikleri ile
dikkati çeker. MÖ 5-3. yy.larda yapıldığı tahmin edilen bu halı kurganın içine dolan suların
donarak buzul haline gelmesi ile muhafaza edilerek zamanımıza kadar gelmiştir. Orta Asya
Türk boyları halılarda kullandıkları motifler genelde hayvan motiflerinden at motiflerine,
hayvanları boğuşurken gösteren süslemelere yer verdikleri ayrıca savaş aleti olarak
kullandıkları ok, yay, mızrak ve buna benzer aletlerin motif olarak kullanıldığı kurgun
bulgularından anlaşılmaktadır. Türkler ana yurtlarından sahip oldukları kültür unsurlarını
göç ettikleri bölgelere taşımışlardır. Günümüzde bu gelişimin izlerini halı motifleri üzerinde
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takip edebileceğimiz gibi Göktürk Kitabelerinden Anadolu’da bulunan mezar taşlarına kadar
güçlü Orta Asya kökenli kültür unsurlarının yansımalarını görmek mümkündür. Araştırma
sahamız olan Bünyan ilçe mezarlığındaki eski mezarlardaki benzerlikler bir milletin örfüyle,
adetleriyle, dünya görüşüyle, mimarisiyle devamlılığının en büyük kanıtıdır. İfade etmeye
çalıştığımız bu hususları Kaşgarlı Mahmut şu veciz sözüyle özetlemektedir: “ Toprak
değişir, töre değişmez. “
Halı, Divan-ı Lügat-it Türk’ te “ Kalı” veya “ Kalıng” şeklinde belirtilmiştir. Bu
kelime bu gün Bünyan’da kullanılan “ Kalın “ kelimesinden başka bir şey değildir. Manası,
gelinin başlıca çeyizi halı olduğuna göre Kalın/Kalıh ile halı kelimelerinin birbiriyle ilişkisi
ortaya çıkmış olur.

1.2. Bünyan Halılarının Geleneksel Özellikleri
Bünyan halılarında zemin iki kısımdan oluşur. Birinci kısım kenar suların ve
kolonların bulunduğu alan, ikinci kısım ise iç mekândır. Her iki kısım arasında da bir uyum
mevcuttur. Halılarda kullanılan bordürler yer ve bölgeler itibariyle farklılıklar gösterir. Bazı
bölgelerde bordürler üç sıra iken bazı bölgelerde 7–8 sıra olmaktadır.
Bünyan halıcılığının temeli Orta Asya kökenli olup Anadolu’daki zaman içerisindeki
kültürel, ekonomik, sosyal yapıdaki değişmelerin zorlaması ile gelişim evresini
tamamlamıştır. 1908–1909 yıllarından itibaren Bünyan halılarında malzeme olarak suni
boyalarla boyanmış fabrikasyon yün ipliğiyle pamuk ipliği kullanılmaya başlanmıştır. Bu
dönem halılarında kullanılan motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen geometrik
esaslı motiflerdir. Birden fazla motifte düzenleme, çubuklu düzenleme, atlamalı düzenleme,
geçişli düzenleme ve merkeze toplanan düzenlemelerdir. Aynı zamanda bir motifin
tekrarından oluşan düzenlemeler de vardır. Bu dönemde dokunan halıları dört grupta
toplamak mümkündür.





İpi elden yapılıp tabii boyalarla boyanan iplerden dokunan halılar
Sentetik boyalarla boyanmış Manchester yün ipinden yapılan halılar
Boyasız koyun yününden yapılan halılar ( Paturel ve Anakara)
Bursa ipeğinden yapılan halılar ( İpek halılar )

Bünyan halılarında genelde standart ölçüler hâkimdir. ( Boy enin 1,5 katı olmaktadır )
Ebatlarına göre halılar değişik isimler almaktadır.

60 cm x 90 cm: Yastık

90 cm x 130 cm: Arşın çeyrek

120 cm x 180 cm: Seccade ( 500’ lük )

120 cm x 225 cm: Karyola ( 600 ‘lük )

2 m x 3 m: Kelle ( 700’ lük )
6 m²’den 12’m²’ye kadar olan halılara taban halısı ismi verilir. Motif çeşidi
bakımından Bünyan halıları 3 grupta toplanır:
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Çiçekli: 1. İnce çiçekli ( empirme)

2. İri çiçekli ( Bademli ve Farahan ) gibi isimlerdir.

Geometrik motifli: Kazak ( Sandıklı ) Şirvan, Buhara Lâdik gibi eski tarihi
motifler bulundukları şehrin isimlerini almışlardır.

Göbekli: Kazan Lalezar, Hayali Üzümlü gibi çeşitli isimler alırlar.
Bünyan halılarının cm²’sinde ortalama 16–30 ilmek bulunmaktadır. Halının cm²’sinde
ilmek sayısı ne kadar fazla olursa kalitesi o nispette iyi olur. Halı iplerinde numara
yükseldikçe 2,5 - 3,75 nim ip incelir. Cm²’de 16 ilmek (Düğüm) olan halılara 20 nim çözgü,
cm²’de 30 ilmek olan halılara da 30 nim çözgü kullanılır
Türk halılarının kendine has motif özellikleri halılarda kullanılan malzeme ve dokuma
şeklindeki kalitenin iyi olması pazarlardan devamlı istenmesine sebep olmuştur.

Resim 1.2: Bünyan

1.3. Bünyan Halılarında Kullanılan Boyalar Renkler
Halı motiflerinde kullanılan renkler çok önemlidir. Bu renkleri elde edebilmek için
kullanılan tabii kök boyalarla birlikte çeşitli yabancı maddeler halıların uzun müddet parlak
ve canlı kalmalarını sağlamıştır. Motiflerde kullanılan renklerde dikkati çeken bir husus
kırmızı rengin çok kullanılmasıdır. Türklerin en sevdiği renk olarak bilinen kırmızı rengin
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zenginlik, asalet sembolü olması bu rengin sık sık kullanılmasına sebep olmuştur. Kırmızı
renkten sonra sarı, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renklerde ağırlıklı bir şekilde kullanılmıştır.
Günümüzde sentetik boyaların kullanılması halıların eski özelliğini kaybettirmiştir.
Önceden halılarda kullanılan bütün malzeme yün iken bu gün pamukla yün bir arada
kullanılmaktadır.
Doğal boyalarla dokunan halılar sentetik boyalarla dokunan halılara oranla yıllarca
canlı, sağlam ve kullanışlı olmaktadırlar.
Doğal boyaların eskiden beri dokumacılıkta kullanılan yün, pamuk, ipek gibi doğal
liflerin renklendirilmesinde XIX. yüzyılın ortalarına kadar yani sentetik boyaların keşfine
kadar aralıksız olarak kullanıldığı biliniyor. Doğal boya tabiatta bulunan çeşitli bitkilerin ve
böceklerin içerdiği boyar maddelerden yararlanılarak yapılan bir işlemdir. Söz konusu boya
maddesi bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyveleriyle bazı böcek türü canlılardan
elde edilmekte, kullanma şekli ise gerek taze gerekse kurutulmuş olarak
değerlendirilmektedir.
Tabiatta boyar maddeli pek çok bitki vardır. Ancak hem canlı renkler veren hem de
ışığa, suya ve yıkanmaya karşı haslık derecesi sağlayan bitkiler ile canlı diğer maddeler en
değerli olanlardır. Bunların sayısı ise çok değildir. Bu tür canlılar geçmiş yıllarda özel olarak
yetiştirilmişler ve ülkeler arasında önemli bir alış veriş maddesi olmuşlardır. Osmanlı
döneminde Bünyan’da Cehri bitkisi özel bahçelerde yetiştirilerek ihraç yapılmakta idi. Tarih
boyunca değerli kabul edilen boya maddeleri ve boyama işleminde kullanılan yardımcı
maddeleri ( Mordanlar ) şu şekilde sıralayabiliriz:

1.3.1. Sarılar





1 kg yün, 1,5 kg sütleğen bitkisiyle bir saat kaynatılırsa kirli sarı dediğimiz
pastel bir renk elde edilir.
Şapla mordanlanan 1 kg yün, 1 kg kuru zeytin yapraklarıyla bir saat kaynatılırsa
limon sarısı elde edilir.
500 g ısırgan otu yaşken toplanır, şapla mordanlanmış yünlerle 1 saat kaynatılır
ve bir gece aynı suda bırakılırsa elde edilen renk sarı pasteldir.
Fındık yapraklarının kurusundan, vişne ağacı yapraklarından, narçiçeklerinden,
ada çayı, kuru soğan ve saman çöplerinden sarı rengin çeşitli tonları elde edilir.

1.3.2. Kırmızılar


Yün iplerini boyamadan önce şapla mordan yapılır. 100 kısım iplik, %8
oranında şap, 95 oranında tartarik asit ( Kremtartar ) suda eritilerek yünler bu
sıvı ile 1,5 – 2 saat kaynatılır. Diğer taraftan kök boyadan belli bir miktar
hazırlanır. Hangi koyulukta kırmızı istiyorsak ona göre bir ayarlama yaparak
daha parlak kımızılar için sönmüş kirece de ihtiyaç duyulur. Boyanacak iplikler
önce yarım saat bu şekilde hazırlanmış sıvının içerisine bırakılır. Bir saat
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kaynattıktan sonra çıkartıp kontrol edildiğinde Edirne kırmızısı denilen renge
ulaşılmışsa işleme son verilir. Bir gece kazanda kalan yünler ertesi gün kurutup
yıkandığında ve bolca çalkalanarak kurutulduğu zaman, parlak kromatik bir
kırmızı elde edilir.
Yünleri şapla mordanladıktan sonra kök tozuyla kaynatırken daha koyu kırmızı
elde etmek için bir miktar saçıkıbrız eriterek içine atılır. Böylece bakır kırmızısı
elde edilir.
Soğan kabuklarından, kına tozundan vs. bitkilerden de kırmızı rengi elde etmek
mümkündür.

1.3.3. Mavi


Bu rengi veren bitki “ İndigofera Tinctoria “ denilen ve Doğu Hindistan’da
yetişen çivit boyasıdır. Elde edilecek olan renk bitkinin yapraklarında
bulunmaktadır. Bizim memleketimizde yetişen ise “ İsatis Tintoria” dır.

Çivit boya bitkisi çiçek açmadan önce dalları kesilir; üst üste gelmek üzere 45-50
derece sıcaklıktaki suya batırılır. İki üç saat sonra boya çıkmaya başlar. Bu sıvı daha sonra
başka bir kaba aktarılır.

1.4. Bünyan Halılarının Türk Halıcılığındaki Yeri Ve Önemi
Ülkemizde en çok tanınan Türk El halıları Hereke ipek, Hereke yün, Milas, Kayseri
ipek, Kayseri yün halılarıdır. En yüksek oranda satın almak istenen el halılarda aynı
halılardır. Kayseri halılarının Türk halıcığındaki yeri oldukça fazladır.
1932 yılında iplik fabrikasının Sümerbank’a satılmasıyla battaniye ve yünlü
dokumaya çevrilmesi sonucu bir dönem İngiltere’nin Manchester şehrinden iplik
getirilmiştir. İngilizler bu iplikleri boyamak için Bünyan’da bol bol yetişen ve kök
boyamacılığında kullanılan Cehri isimli bitkiyi 19 yy.da bu bölgeden alıp götürmüşlerdir.
Özellikle Sarı Cehri denilen tür, ipekli ve pamuklu ipliklerin boyanmasında kullanılıyordu.
Halk arasında Mancester diye ün yapan halılar İngilizlerden getirilen iplerle yapılan
halılardır.
1910’dan 1935-40’lara kadar Bünyan halıcılığının Türk halıcığında önemli bir yeri
vardı. Bu tarihlerde İngiltere’den Mancester iplik getirilmiş ve Bünyan’da Mancester
halıcılığı başlamıştır. Bu iplikle üretilen ince kalite halılar İngiltere’ye ihraç edilmiş ve
Dünya piyasalarında önemli bir yer elde edilmiştir.1970’lerin sonlarında Amerika’dan halı
istenmiş ve Bünyan’da üretilen halılar tırlarla Amerika’ya ihraç edilmiştir. Ancak üretilen
halılarını kalitesinin bozukluğu, kalitesiz malzeme kullanımı, desenlerde dejenerasyon gibi
nedenlerle halılar tekrar iade edilmiştir. Bünyan halıları şu anda istenilen kalite ve
standartlara uygun olarak üretilmekte ve Avrupa Birliği projesi olarak belediye tarafından
dokutulmakta ve pazarlanmaktadır. Ayrıca Sümerbank tarafından gerçek kalite
standartlarıyla üretim yapılmakta, yerli ve yabancı pazarda yer bulmaktadır.
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Bugün halıcılığın bu altın devri Bünyanlıyı kooperatifçiliğe yöneltmiştir. Ancak
devam ettirilememiştir. Günümüzde Bünyan’da halıcılık ev halıcılığı olarak devam
etmektedir. Halıcı esnaflar tezgâhları hazırlayıp halı dokuyan ailelere dağıtmakta gerekli
iplikler verilmekte bu sistem içerisinde halılar imal edilmektedir. Herhangi bir atölye veya
fabrika türü üretim söz konusu değildir.

1.5. Bünyan’da Halı Kapasitesinin Ekonomiye Katkısı
Kayseri yöresinde Bünyan ve Yahyalı olmak üzere halıcılık iki yörede yoğunlaşmıştır.
Kayseri yöresinde 100 bin civarında tezgâh olduğu tahmin edilmektedir. Yahyalı
yöresindeki 10 bin tezgâh dışında dokunan 90 bin tezgâhtan çıkan halıların piyasadaki adı
Bünyan halılarıdır.
Bünyan ve köylerinde 5 bin dolayında halkın büyüklü ve küçüklü tezgâhları vardır.
Bunlardan 3500 tanesi ilçe merkezinde 1500’e yakını da köydedir. Bunlara ek olarak
Sümerbank’a ait köylerimizde halı tezgâhları bulunmaktadır.
Bünyan halıcılığı evlerde bulunan tezgâhlar şeklinde varlığını sürdürmektedir.
Araştırmalara göre ailelerin %70’e yakını halıcılık faaliyeti içerisinde bulunmakta olup
bunların içinde de %60’ı geçimini tamimiyle halıcılıkla sağlamaktadır.

1.6. Halı Dokumacılığında Kullanılan Araç Gereçler




Tezgâhlar
Halı dokumada kullanılan el aletleri
Halı dokumada kullanılan iplikler

1.6.1. Tezgâhlar
Üzerinde dokumanın yapıldığı metal veya ahşap aksanlı araçlara genel olarak tezgâh
denir. Halıcılıkta kullanılan tezgâhlar:



Sarma tip tezgâhlar

Sarma tip ahşap tezgâh

Sarma tip metal tezgâh
Germe tip tezgâhlar

Germe tip ahşap tezgâh

Germe tip metal tezgâh

1.6.2. Sarma Tip Tezgâh
Bu tezgâhlarda çözgü ve dokunan halı üst ve alt levente sarıldığı için sarma tip tezgâh
adını almıştır. Bu tür tezgâhlar daha ziyade Isparta, Burdur ve Tokat illerinde, ceza ve tevkif
evi atölyelerinde kullanılmaktadır. Bu tezgâhlardan dokunacak halının çözgüsü tezgâh
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üzerinde çözülmeyip başka bir çözgü aparatında çözüldükten sonra tezgâha aktarılmaktadır.
Çözgünün tezgâha takılıp aktarılmasından sonra çözgü tellerinin hepsinde aynı gerginliği
sağlamak imkânsızdır.

1.6.2.1. Sarma Tezgâhın Bölümleri

Şekil 1.1: Istar tezgâhın bölümleri



Levent (merdane): Genellikle 8 köşeli olup silindir şeklindedir. Üst levente
çözgü alt levente ise dokunan kilim sarılır. Leventlerin üzerinde ise çözgüyü
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gerdirmek için kullanılan kol demiri(köstek)bulunur. Halkalı eğri ve doğru
demirlerin sabitlendiği kanallar ve çiviler bulunur. İki adettir.
Yan tahta: Tezgâhın ayakta kalmasını merdanelerin birbirine paralel olarak
durmasını ve gücü ağacının sabit kalmasını sağlar. İki adet yan tahta vardır.
Gücü ağacı: Çözgü aralığı gücü ağacında ayarlanır. Çözgülerin çaprazlığını
sağlar. Çözgü ayarını korur ve çapraza geçim tellerinin bağlı olmasını sağlar.
Gücü kalıbı: Gücü ağacına bağlanan arka tellerinin aynı seviyede olmasını
sağlar. Çözgü işi bitince çıkarılır. Çözgüye sarılan çapraz telleri idare ederek
iplerin bir düzeyde olmasını sağlar.
Varangelen: Çaprazı açıp kapatmaya yarar. Gücü ağacının üzerindeki
çözgülerin arasında aşağı yukarı hareket ederek çaprazlığın sağlanmasına ve
çözgüler arasındaki açıklık (ağızlık)mesafesini ayarlanmasına yardımcı olur.
Gücü altı /karşılık takozu: Yan tahtalar ile gücü ağacı arasına sabitlenir. Gücü
örüsüyle gücü ağacına bağlanan arkadaki çözgülerin gerginliğini ve ön çözgüler
ile yer değiştirmesini sağlar.
Köstek takozu: Alt leventteki köstek(kol)demirini yataklık eder.
Gerdirme makinesi: Kol demiri halkalı eğri ya da doğru demir ve köstek
çemberinin yardımıyla çözgülerin gerdirmesinde kullanılır.
Halkalı eğri-doğru demirler: Çözgünün gerdirilmesi için üst leventin
yanlarındaki deliklere takılarak kullanılır.
Köstek(kol)demiri: Alt leventin yanlarındaki deliklere takılarak alt leventin
hareketini engelleyerek gerginliğin muhafazasını sağlar.
Köstek çemberi: Alt levent ile gerdirme makinesinin bağlantısını sağlar.
Yuvarlak çubuk demiri: Hazırlanan çözgünün baş ve son ayarı bu demir
üzerinde yapılır. Aparattan çıkarılan çözgünün iki ucu bu demirlere takılarak alt
ve üst leventlere sabitlenir.
Tabla: Tezgâh duvara sabitlenmeyecekse tabla kullanılarak tezgâhın ayakta
durmasını sağlar.
Payanda: Tabla ile yan ağaçları birbirine bağlamak için kullanılır.

1.6.2.2:Germe Tip Tezgâh
Düz tezgâh olarak da bilinen germe tezgâhın dişer tezgâh tiplerinden en önemli farkı,
az yer kaplama ve taşıma kolaylığının olmasıdır. Ayrıca çözgüsü tezgâh üzerinde yapılır.
Metal ve ahşap malzemeden olanları vardır.
Germeli tip tezgâhlar daha çok Hereke ve Kayseri yöresinde kullanılan tezgâhlardır.
Bünyan ve Yahyalı halıları bu tip tezgâhlarda dokunur. Bu tezgâhların en büyük özelliği alt
ve üst leventlerin kendi etrafında dönmeyip alt leventin aşağı yukarı levent yuvasında
hareket etmesidir. Bir başka önemli özelliği ise çözgünün, çözgü aparatında değil tezgâhın
kendi üzerinde çözülmesidir. Germe tezgâhta dokunan halı alt levente sarılmaz. Tezgâh
gevşetilerek dokunan kısım alt levent üzerinde arka tarafa doğru kaydırılır. Tekrar gergi
mekanizması ile sıkıştırılarak eski gerginliğine getirilir. Kuruluşu kullanımı taşıması ve
dokunan halının kontrolü bakımından çok uygun bir tezgâhtır. Germe tezgâhın tek mahsurlu
tarafı, istenilen ebatta halı dokuma imkânı olmayışıdır.
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Germeli Ahşap Tezgâhın Parçaları









Yan tahtalar: Tezgâhın iki yanında bulunan iskeletini oluşturan, üzerinde
levent (seren yuvası) bulunan tezgâhın ana parçasıdır.
Leventler (seren):Üst seren ve alt seren olmak üzere iki tanedir. Levent
yuvasından geçirilerek tezgâha sabitlenir.
Gücü:8–10 cm ebadında halının kalitesine göre çözgü ayarlamasının
yapıldığı tezgâha sonradan çakılan çözgü iplerinin çaprazlanmasını
sağlayan ağaç parçadır.
Varangelen: Dokunmakta olan halının atkıları atılırken yukarı aşağıya
indirilip kaldırılmak suretiyle çaprazlığı açan 5-6 cm kalınlığındaki çıta
parçasıdır. Bu parçaya çapraz çubuğu, vargel ve kargı da denilmektedir.
Bel ağacı: Tezgâhın ortadan desteğini sağlayan üzerinde gergi
mekanizmasının bulunduğu ahşap parçadır.
Gergi mekanizması: Bel ağacı üzerinde bulunan ve çözgü iplerinin
gerginliğini sağlayan halı anahtarı ile sıkıştırılan demir aksamdır.

Metal Germe Tezgâh:

Bu tezgâhların yapıldığı malzeme metal olup gerdirme sistemi yan tablaların
dışındadır. Alt merdaneye kumanda eden vida sistemi ile alt merdanenin aşağı yukarı hareket
ettirilişi ile gerdirme sağlanır. Pratik, kullanışlı olması sebebi ile yaygın bir kullanım alanı
vardır.

Resim 1.3 Germeli metal tezgâh
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Ahşap Germe Tezgâh

Bu tip tezgâhların gerdirme vidaları orta destek ağacına bağlıdır. Gerdirme vidalarının
sabit uçları alt levente bağlı olup alt leventin aşağı doğru itilmesiyle gerdirme sağlanır. Bu
tezgâhta çözgü telleri gerdirilirken şuna dikkat edilmelidir. Gerdirme anahtarı çözgüler
arasında sağa ve sola dönerken sürtünmeden dolayı gergin çözgü telleri kopabilir.

Şekil 1.2 Ahşap germeli tezgâh
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Resim 1.4 Germeli ahşap tezgâhın kurulmuş hali

1.7. Halı Dokumada Kullanılan El Aletleri
1.7.1. Kirkit
Kirkitli dokumalar diye bilinen düz el dokumalarında ve havlı dokumalarda atkı
ipliklerinin ve düğüm ipliklerini sıkıştırılmasında kullanılan çoğunlukla metal ve ahşaptan
yapılan el gibi tarak gibi araca kirkit adı verilmektedir. Bünyan’da genellikle metal kirkit
kullanılmaktadır.

Resim 1.5 Kirkit
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1.7.2. Halı Makası
Halı dokumada düğüm ipliklerinin kesiminde kullanılan el aletidir.

Resim 1.6 Halı makası

1.7.3. Metre
Çözgü çözmede ve tezgâhı kurmakta kullanılan ölçü aracıdır.

1.7.4. Halı Anahtarı
Çözgü mekanizmasının gerilmesi ve gevşetilmesinde kullanılan el aletidir.

Resim 1.7 Halı anahtarı
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Resim 1.8 Halı anahtarının kullanımı

1.8. Halı Dokumada Kullanılan İplikler
1.8.1. Çözgü ipliği
Halının çözgüsünün atılmasında kullanılan çoğunlukla yün veya pamuk olan bükümlü
ve mukavemetli ipliktir. Bünyan halısında çözgü ipi olarak 20–21 pamuk iplik kullanılır.

Resim 1.9 Yün çözgü ipi

Resim 1.10 Pamuk çözgü ipi
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1.8.2. Atkı İpliği
Düğüm ipliklerinin sıkıştırılmasında, çiti ve toprakçalık örülmesinde kullanılan,
genellikle halının çözgü ipliği ile aynı nevide olan ipliktir.(Çözgü yünse atkı ipliği de yün,
pamuksa atkı da pamuktur.)

1.8.3. Desen İpliği (Düğüm ipliği)
Halı dokumasında düğüm atmada kullanılan genellikle yün ve ipek olan ipliktir.
Bünyan halısında desen ipliği olarak 2 mm yün iplik kullanılır.

Resim 1.11 Desen iplikleri

1.8.4. Kenar İpliği
Halı dokumada halının kenarlarının sağlam olması açısından kullanılan ipliktir.
Genellikle merserize, pamuk ve yün olur. Bünyan halısında ince merserize ip kullanılır.
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Resim 1.12 Merserize ip (Kenar ipliği)

1.9. Tezgâhı Temizleme
1.9.1 Tezgâh parçalarının temizliği
Tezgâh parçaları (Yan ağaç, üst ve alt seren, gücü ağacı) gibi parçalar tezgâh kurumu
yapılacağı zaman zımparalanarak kıymıklarından temizlenir. Bu dokuyucuya dokuma
esnasında kolaylık sağlar. Tezgâh parçaları nemli bir bezle silinerek tozlarından arındırılır.

1.9.2 Gergi mekanizmasının yağlanması
Tezgâh kurulmadan önce gergi mekanizması akıntı olmayacak şekilde yağlanmalıdır.
Yağlama işlemi makine yağı ile yapılmalı ve fazla olan yağ bir bez vasıtasıyla alınmalıdır.
Yağlama işlemi gergi mekanizmasının rahat çalışması çözgülerin rahat gerdirilmesi
açısından önemlidir.

Resim 1.13 Yağlama işlemi

Resim 1.14 Somunun çevrilmesi
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1.10. Tezgâh Parçalarını Birleştirme
Germe tip tezgâhın parçaları tamamlanarak tezgâh kurulacak zemine hazır hale
getirilir.
Germe tip tezgâhın parçaları tamamlanarak tezgâh kurulacak zemine hazır hale
getirilir.

Resim 1.15: Yan tahtaya üst serenin geçirilmesi
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Resim 1.16: Yan tahtaya üst serenin geçmiş hali

Resim 1.17: Üst serenin ahşap çivi ile sabitlenmesi
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Resim 1.18: Üst serenin diğer tarafının geçirilmesi

Resim 1.19: Alt serenin sol yan tahtadaki yuvaya geçirilmesi
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Resim 1.20: Alt serenin ahşap çivi ile sabitlenip soluk ağacının yerleştirilmesi

Resim 1.21

Resim 1.22.

Levent yuvasına soluk ağacının yerleştirilmesi
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Resim 1.23

Resim 1.24.

Tezgâhın sağ ve sol yüksekliğinin, alt üst genişliğinin ölçü kontrolünün yapılması

Resim 1.25: Ölçü kontrolleri yapılmış tezgâh
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Resim 1.26.

Resim 1.27.

Mastar ağacının alt serenin üzerine yerleştirilmesi

Resim 1.28

Resim 1.29.

Mastar ağacının ölçüm kontrolünün yapılması (Alt serenin 15 cm üstüne)
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Resim 1.30: Mastar ağacının 10 cm’lik işaretlemelerinin alınması

Resim 1.31: Alt serene 10 cm’lik işaretlemenin alınması
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Resim 1.32: Üst serene 10 cm lik işaretlemenin alınması

Resim 1.33

Resim 1.34
Öz ipinin yan tahtalara gerilmesi
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Resim 1.35 Tezgâhın çözgü sehpaları ile duvara sabitlenmesi (Tezgâhın çözgüye hazır hale
getirilmesi)

27

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Rahat çalışabileceğiniz çalışma
ortamını hazırlayınız.

 Aydınlık ve temiz ortam hazırlayınız.
 Tezgâhı kuracağınız yeri ayarlayınız.

 Bünyan halı dokumalarını araştırınız.

 Bünyan halıları ile ilgili kaynak taraması
yapınız.
 Çevrenizde bulunan halı dokuyucularını
araştırınız.

 Bünyan ve Yahyalı’da kullanılan
germeli tip tezgâhı araştırınız.

 Çevrenizde halı dokuyucuları varsa
kullandıkları tezgâhı inceleyiniz.
 Germeli tip tezgâhın bölümlerini ve
işlevlerini araştırınız.

 Tamir araç gereçlerini ve tezgâhı
kurarken kullanacağınız diğer
yardımcı araçları hazırlayınız.

 Tamir araç ve gereçlerini rahat
alabileceğiniz bir yerde hazır bulundurunuz.
 Metre, kalem, çivi, makas gibi malzemeleri
önlüğünüzün cebinde bulundurunuz.
 Tezgâh kurumunda çivi olarak
kullanacağınız ahşap çiviyi, soluk ağacını ve
mastara dolgu olarak kullanacağınız ağaç
parçalarını hazırlayınız.

 Tezgâh parçalarını tamamlayınız.

 2 adet yan (kol) tahtayı hazırlayınız
 2 adet Levent (alt seren ve üst
seren)hazırlayınız.
 Mastar ağacını ve ilave ağaç parçalarını
hazırlayınız.
 Gücü ağacını ve varangeleni hazırlayınız.
 Bel ağacını ve gerdirme mekanizmasını
hazırlayınız.

 Yan kolları yere yerleştiriniz.

 Yan kolları yere simetrik olarak karşılıklı
yerleştiriniz.
 Ölçü alarak tam karşılıklı olmasını
sağlayınız.

 Üst leventi (üst sereni)yan kollara
geçiriniz.

 Üst sereni sağ yan tahtanın üzerinde bulunan
levent yuvasına geçiriniz.
 Ahşap çiviyi alarak üst serenin üzerinde
bulunan deliklere çakınız.
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 Üst sereni sol yan tahtanın üzerinde bulunan
levent yuvasına geçiriniz.
 Ahşap çiviyi alarak üst serenin üzerinde
bulunan deliklere çakınız.

 Alt leventi (alt sereni) yan kollara
geçiriniz.

 Alt sereni sağ yan tahtanın altında bulunan
levent yuvasına geçiriniz.
 Alt sereni sol yan tahtanın altında bulunan
levent yuvasına geçiriniz.
 Ahşap çiviyi alarak alt serenin sağ tarafında
bulunan deliklere çakınız.
 Ahşap çiviyi alarak alt serenin sol tarafında
bulunan deliklere çakınız.

 Soluk ağacını alt seren yuvasına
yerleştiriniz (çakınız).

 Soluk ağacını hazırlayınız
 Alt seren yuvasında bulunan boşluğa
çakınız.

 Mastar ağacını çakınız.

 Alt serenin 15 cm üzerini ölçerek yan
kollara sağ ve sol tarafa işaretleyiniz.
 Mastar ağacını alınız, alt serenin 15 cm
üzerine destek parçalarını kullanarak mastar
ağacını yerleştiriniz (Mastar ağacı her
tezgâhın ölçüsüne göre olmayabilir ilave
tahta parçaları ile sabitlemek gerekir).

 Mastar ağacını işaretleyiniz.

 Mastar ağacının hem sağ hem sol tarafında
10 cm’lik boşluk bırakarak tamamında 10
cm’lik aralıklarla işaretleme yapınız

 Üst ve alt sereni 10’ar cm aralıkla
işaretleyiniz.

 Alt sereni 10 cm aralıklarla yan tahta
başlangıcından diğer yan tahtaya kadar
işaretleyiniz.
 Üst sereni 10 cm aralıklarla yan tahta
başlangıcından diğer yan tahtaya kadar
işaretleyiniz.
 İşaretlerin birbiri ile simetrik olmasına
dikkat ediniz.

 Halının öz ipini hazırlayınız.

 Çözgü ipini alınız (tezgâh eninin 4 katından
fazla olmasına dikkat ediniz.) 4’e katlayınız.
 Elinizle bükerek 4 katlı bükümlü iplik elde
ediniz.
 Üst serenin 15 cm altından yan tahtaya işaret
alınız.

29

 İşaretlediğiniz yere çivi çakınız (sağ ve sol
tarafa).
 Hazırladığınız bükümlü öz ipini sağ yan
tahtadan sol yan tahtaya gergince bağlayınız.



U+ö

 Tezgâhın her parçasının eşit ölçüde olmasını
sağlayınız.
 Çekiçle vurarak tezgâhı oturtunuz.
 Çözgü sehpasını hazırlayınız.
 Tezgâhı çözgü sehpasının üzerine dayayarak
yerleştiriniz.
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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.

Bünyan halılarında kullanılan tezgâh hangi tür tezgâhtır?
A) Sarmalı ahşap tezgâh
C) Sarmalı metal tezgâh

2.

B) Germeli ahşap tezgâh
D) Yer tezgâhı

Bünyan halılarının dokunmasında aşağıdaki iplerden hangisi kullanılmaz?
A) Pamuk çözgü ipi
C) Merserize kenar ipi

3.

4.

B) Yün desen ipi
D) Yün çözgü ipi

Germeli tip tezgâhta üst levente verilen yöresel ad nedir?
A) Merdane
B) Alt seren
C) Üst seren
D) Üst merdane
Halı çözüldükten sonra çıkarılan ve levent yuvasının üzerindeki boşluğa
çakılan halı demirini rahat takmak için kullanılan parçanın adı nedir?
A) Soluk ağacı
C) Ahşap çivi

5.

B) Takoz
D) Gücü demiri

Mastar ağacı nereye çakılır?
A) Alt serenin 30 cm üzerine
C) Üst serenin 15 cm altına

6.

B) Alt serenin 15 cm üzerine
D) Üst serenin 30 cm üzerine

Ağızlığı ayırmak için kullanılan alttaki çözgülerle üstteki çözgüleri ayıran
çözgü atılırken kullanılan ipin adı nedir?
A) Öz ipi
C) Çözgü ipi

7.

B) Gücü ipi
D) Atkı ipi

Çözgü çözmekte kullanılan alt serenin 15 cm üzerine çakılan ahşap parçanın
adı nedir?
A) Gücü
C) Mastar

B) Tahta çivi
D) Soluk ağacı
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8.

Gergi mekanizması hangi yağ ile yağlanır?
A) Makine yağı
C) Katı yağ

9.

B) Zeytinyağı
D) Hepsi

Dokuma boyunca aşağı yukarı hareket ettirilen ve ağızlığın açılmasın sağlayan
tezgâh parçasının adı nedir?
A) Gücü ağacı
C) Yan tahta

10.

B) Mastar ağacı
D) Varangelen

Bünyan halısının kalitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 36–40
C) 50–50
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz;

B) 40–40
D)40–50

11.

Bünyan halılarında kullanılan tezgâh .............................. tezgâhtır.

12.

Bünyan halılarında kullanılan tezgâhta altta ve üstte bulunan levente ........
................/ ...... ............................ denir.

13.

Bünyan halısının 10 cm2’sindeki düğüm ve çözgü sayısı (kalitesi) ....- .... dir.

14.

Bünyan halısının çözgü ipi ............., atkı ipi ......................., kenar ipi
..........................., düğüm ipi ........................... dür.

15.

Halı dokumada kullanılan el aletleri ................... , ....................., .....................,
.................., dır.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz, yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz,
cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Rahat çalışabileceğiniz çalışma ortamını hazırladınız
mı?

2.

Bünyan halı dokumalarını araştırdınız mı?

3.

Germeli tip tezgâhı araştırdınız mı?

4.

Tamir

araç

gereçlerini

ve

tezgâhı

Hayır

kurarken

kullanacağınız diğer yardımcı araçları hazırladınız mı?

5.

Tezgâh parçalarını tamamladınız mı?

6.

Yan tahtaları yere yerleştirdiniz mi?

7.

Üst sereni yan tahtalara geçirdiniz mi?

8.

Alt sereni yan tahtalara geçirdiniz mi?

9.

Alt ve üst serendeki deliklere tahta çivileri çaktınız mı?

10.

Soluk ağacını alt seren yuvasına yerleştirdiniz mi?

11.

Mastar ağacını çaktınız mı?

12.

Mastar ağacına işaretleme yaptınız mı?

13.

Üst ve alt serene 10’ar cm’lik işaretleme yaptınız mı?

14.

Halının öz ipini hazırladınız mı?

15

Tezgâhı çözgü çözmeye hazır hale getirdiniz mi?

16

İş kazalarına dikkat ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise Ölçme ve Değerlendirme sorularına geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve
temiz bir ortam sağlandığında halı dokuma için, Bünyan halılarının desen ve renk
özelliklerini, desen hazırlamada kullanılan araç ve gereçleri, desen çıkarma yöntemlerini ve
hazlının yüzey bölümlerini öğrenerek tekniğe uygun biçimde Bünyan halısı deseni
çıkarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA







Çevrenizdeki dokuma atölyelerini gezerek kullanılan desenleri inceleyip
fotoğraflayınız.
Çevrenizdeki el dokuması halı satan mağazaları gezerek Bünyan halılarının
fotoğraflarını çekiniz.
Görsel ve basılı kaynaklardan halı deseni araştırması yapınız.
Halı desenleri hakkında sanal ve basılı kaynak taraması yapınız.
Topladığınız bilgileri rapor haline getiriniz.
Hazırladığınız raporu sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DESEN HAZIRLAMA
2.1. Halı Desenleri
Halılara milli özellik kazandıran en önemli unsur onları basit bir ev eşyası
durumundan kurtaran halının desen karakteridir.



Desen: Bir şekli, çizgi ve rengini daha önceden belirleyerek tekstile uygun bir
şekilde resmetmektir.
Halıcılıkta desen: Yapılması istenilen halının daha önceden düşünülerek halı
kalitesine uygun olarak milimetrik kareli kâğıtlara renkli plan şeklinde
hazırlanmasıdır. Kareli kâğıtlar üzerindeki her küçük kare halıda bir düğümü
(ilmeği) ifade eder. 10 cm2’de atılan düğüm sayısı halının kalitesini gösterir.
Bünyan halılarında 10 cm2’ye atılan düğüm sayısı 36-37 ilmektir. Bu çözgülerle
belirlenir. Halı desenleri desenli ve desensiz olmak üzere ikiye ayrılır.
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2.1.1. Desenli halılar
Üzerine çeşitli desenler yapılmış olan halılardır. Orta ya da iç kısımlarının desen
durumuna göre:




Mihraplı halılar
Göbekli halılar
Serpme motifli halılar, şeklinde sınıflandırılır.

2.1.1.1. Mihraplı halılar
Genellikle İslam felsefesine göre seccade olarak yapılan desenlerdir. Zemin renginde
yeşil hakim, bordürlerde ise kırmızı ve tonları çok kullanılmıştır.
Motif özellikleri ise son derece sade bir bordür, zeminde her iki tarafa iki sütun
üzerinde kubbe bulunan mihrap ve bu mihraba asılı duran şamdan motifleri vardır.
Genellikle ½ olarak yapılırlar. Bazı mihraplı halılarda mihrabın üstünde ayna, ayetlik altında
ise tabaka, tabanlık gibi isimler verilen dikdörtgen biçiminde bir kısım bulunur.
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Resim 2.1 Mihraplı Bünyan halısı (seccade)

2.1.1.2. Göbekli halılar
Bu desenler desen kağıdı üzerindeki tam yapılmış sahası, bordür dahil ¼’ü olan ayrıca
adından da anlaşılacağı gibi köşe ve göbek (madalyon) motifleri bulunan desenlerdir. Bu
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desenlerin enine ve boyuna orta noktalarından simetri alındığında halının tamamı dokunmuş
olur.


Köşe göbek desenler:



Köşe göbek boş zemin, köşesi göbeği olup zemin boş olan desen tipleridir.
Köşe göbek dolu zemin, köşe ve göbeğin dışında kalan zemin kısmı çeşitli
motiflerle dolu olan desen tipleridir.

Resim 2.2 Köşe göbek dolu zemin bünyan halısı
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Resim 2.3 Köşe göbek dolu serpe çiçekli bünyan halısı

2.1.1.3. Serpme motifli halılar
Desenin zemin kısmında tamamen serbest olan desenlerdir. Rapor ve köşe göbek
özelliğinden farklıdır. Serpme güllü desenlerde 1/1, ½ veya ¼ çalışmak mümkündür. Bir ya
da birkaç motifin tekrarlanarak dokunmasıyla orta kısmı dolduran halılardır. Bazı halılarda
bordür yapılmayarak bütün yüzey serpme motiflerle kaplanmıştır.
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Resim 2.4 Serpme motif desenli bünyan halısı

Resim 2.5 Serpme çiçekli bünyan halısı
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Resim 2.6 Serpme çiçekli halının bordür görüntüsü
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Resim 2.7 Yedi dağın çiçeği (En tanıdık desen)
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Resim 2.8 Serpme çiçekli Bünyan halısı

2.2. Bünyan Halısının Desen ve Renk Özellikleri
Bünyan halılarının kendine has kullanılan bir deseni bulunmamakla birlikte en çok
tanınan deseni serpme çiçekli halıdır. Rus kazağı denilen halı desenlerinden esinlenerek
üretilmiş desenler geometrik desenler olup Bünyan halılarında sıkça kullanılmakta ve kilim
desenlerini hatırlatmaktadır. Bu tür halılara da Bünyan kazak denilmektedir. En çok
kullanılan yedi dağın çiçeği denilen üzerinde yedi tane çiçek olan desendir. Bünyan
halılarında İran halı desenlerine de sıkça rastlanmaktadır.
Bünyan halılarında zemin iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım kenar sularının ve
kolonların bulunduğu alan, ikinci kısım ise iç mekândır. Her iki kısım arasında da bir uyum
mevcuttur. Halılarda kullanılan bordürler yer ve bölgeler itibariyle farklılıklar gösterirler.
Bazı bölgelerde bordürler 7–8 sıra olmaktadır.
Bünyan halıcılığının temeli Orta Asya kökenli olup Anadolu’daki zaman içerisindeki
kültürel ekonomik, sosyal yapıdaki değişmelerin zorlaması ile gelişim evresini
tamamlamıştır.1908–1909 yıllarından itibaren Bünyan halılarında malzeme olarak suni
boyalarla boyanmış fabrikasyon yün ipliği ile pamuk ipliği kullanılmaya başlanılmıştır. Bu
dönem halılarında kullanılan motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen geometrik
esaslı motiflerdir. Birden fazla motifte düzenleme, çubuklu düzenleme, atlamalı düzenleme,
geçişli düzenleme ve merkeze toplanan düzenlemelerdir. Aynı zamanda bir motifin
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tekrarından oluşan düzenlemeler de vardır. Bu dönemde dokunan halıları dört grupta
toplamak mümkündür.





İpi elden yapılıp tabii boyalarla boyanan iplerden dokunan halılar,
Sentetik boyalarla boyanmış Manchester yün ipinden yapılan halılar,
Boyasız koyunyününden yapılan halılar (Paturel ve Anakara)
Bursa ipeğinden yapılan halılar (İpek halılar)

Bünyan halılarında genelde standart ölçüler hakimdir. (Boy enin 1,5 katı olmaktadır.)
Ebatlarına göre halılar değişik isimler almaktadırlar.
60 cm x 90 cm Yastık
90 cm x 130 cm

Arşın çeyrek

120 cm x 180 cm

Seccade (500’lük)

120 cm x 225 cm

Karyola (600’lük)

200 cm x 300 cm

Kelle (700’lük)

6 m2’den 12 m2’ye olan halılara da taban halısı ismi verilir.

2.3. Motif çeşidi bakımından Bünyan halıları


Çiçekli: 1. İnce çiçekli (Empirme)



2. İri çiçekli (Bademli ve Farahan )
Geometrik motifli: Kazak (Sandıklı ) Şirvan, Buhara, Lâdik gibi eski tarihi
motifler bulundukları şehrin isimlerini almışlardır.
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Resim 2.9 Bünyan kazak halısı



Göbekli : Kazan Lalezar, Hayali Üzümlü gibi çeşitli isimler alırlar.

Bünyan halılarının 10 cm’sinde ortalama 36 ilmek bulunur. Bünyan halılarının kalitesi
36-40’tır. 10 cm’deki ilmek sayısı 36, 10 cm deki atkı sayısı 40 demektir.
Bünyan halılarında en çok kullanılan renk kırmızıdır. Asalet sembolü olması sebebiyle
çok kullanılmıştır. Kırmızı renkten sonra sarı, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renkler ağırlıklı bir
şekilde kullanılmıştır.

2.4. Halı Deseni Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler




Mevcut halı resimleri
Elde bulunan hazır desenler
Işıklı masa
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Milimetrik kareli kâğıt
Renkli ispirtolu kalem
Renkli boya kalemleri
Bilgisayar

2.5. Halı Deseni Hazırlamada Kullanılan Kaynaklar





Mevcut dokunmuş halılardan yararlanılır
Diğer sanat kollarından yararlanılır (çinicilik, demir, bakır, tezhip ve taş
işlemeciliği)
Fotoğraf, katalog, broşür, slayt, video gibi kaynaklardan yararlanılır
Elde bulunan desenlerden faydalanılır.

2.6. Desen Hazırlamada Kullanılan Malzeme Teknikler


Ambalaj, mulaj, aydınger gibi şeffaf özelliği olan kâğıtlar üzerinde desen
çalışması yaparak daha sonra ışıklı masa yardımıyla dokumada kullanılmak
üzere uygun özellikteki kareli kâğıda (milimetrik) aktarılır.

Desen 2.1. Mulaj kağıdına desen çizilmesi

45

Desen 2.2.: Mulaj kâğıdındaki desenin karbon kağıdı ile kareli kağıda aktarılması

Desen 2.3: Desenin kareli kâğıtta net çizimi
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Desen 2.4: Desenin renklendirilmesi





Desen çalışması milimetrik kareli desen kâğıdının arka düz yüzüne yapılarak
yine ışıklı masada kareli kâğıdın ön yüzüne aktarılır.
Desen kâğıdının kareli yüzüne doğrudan çalışma yapılabilir.
Deseni çıkarılacak halı ters olarak serilir, ilgili kısmın düğüm ve renkleri teker
teker sayılarak desen kâğıdına geçirilir.

Resim 2.10: Halının arka yüzünün resmi
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Resim 2.11 Halının arka yüzünün resmi

Resim 2.12 Halının arka yüzünün resmi
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Desen 2.5. Milimetrik kâğıda aktarılmış halı deseni

Desen 2.6. Milimetrik kâğıda aktarılmış halı deseni
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2.7. Halı Deseni Çıkarma Yöntemleri
Günümüzde halı desenleri milimetrik kâğıt da denilen dokunacak halının 10 cm
yatayındaki ve 10 cm dikeyindeki düğüm sayısına uygun olarak küçük kare ya da
dikdörtgenlerin basılmış olduğu kareli desen kâğıtlarına çalışılmaktadır. Bu kâğıtlardaki her
kare ya da dikdörtgen halının bir düğümünü göstereceğinden bir karenin ya da dikdörtgenin
içi temsil ettiği düğümün renginde bütünüyle boyanır. Bugün gelişmiş bilgisayarlar ile de
halı deseni çıkarılabilmektedir. Daha önce dokunmuş bir halının renkli fotoğrafı boyutları ve
düğüm sayıları bilgisayara verilerek çok kısa sürede kareli kâğıda çizilmiş renkli desen
alınabilmektedir.

2.7.1. Stilizasyon (Yalınlaştırma, üsluplaştırma) yöntemi, desen hazırlama
Halı desenlerinde genellikle üsluplaştırma örnekleri olan motifler, halkın deyişi ile de
yanışlar kullanılır. Bu yanışlar binlerce yıllık bir süre içinde oluşmuş ve bir halk kültürü
durumuna gelmiştir.

2.7.2. Modernizasyon (Çağdaşlaştırma) yöntemi ile desen hazırlama
Zaman zaman geçmişte dokunmuş ve hala değerli olarak kabul edilen halıların
desenleri günümüz anlayışında yeniden ele alınıp, yenileştirilmektedir.

2.7.3. Geometrik biçimlerle desen hazırlama
Geometrik biçimleri motif olarak kullanıp desen hazırlanmalıdır.

2.8. Halının Yüzey Bölümleri
Halılar genel olarak dikdörtgen olarak dokunur. Kullanım yerine göre değişik
şekillerde halılar vardır. Normal halı ile seccade halısı yüzey bölümleri olarak farklılık
gösterir.
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Şekil 2.1 Halının yüzey bölümleri



Çiti:

Halıya başlarken ve bitirirken uygulanan sökülmez örgüye çiti denilir. Bünyan da
sumak dokuma çiti olarak uygulanmaktadır. Zaman zaman zincir çiti yapıldığı da
görülmektedir.



Toprakçalık:

Halıya başlamadan önce ve halıyı bitirirken uygulanan 10 sıra kadar bez ayağı örülen
bölümdür.



Kenar örgüsü:

Halının hem sağ hem de solunda olan üç ilmeğin halı bitimine kadar sürekli bez ayağı
olarak dokunduğu bölümdür.
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Bordür:

Halının genellikle kenar kısmında küçük desenli su şeklinde olan bölümüdür.



Göbek:

Halının ortasında bulunan madalyon şeklinde olan desenli bölümdür.



Orta:

Halının ortasında olan bölümdür.



Köşe:

Halının dört köşesinde bulunan desenli bölümdür.



Etlik:

Halının ortasından sonra ilk bordür şeklinde olan bölümüdür.



Kolan:

Bordürden sonra olan ince şerit şeklideki bölümdür.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda desen uygulaması yapınız.

İŞLEM BASAMAKLARI
 Halı deseni hazırlamak için
uygun çalışma ortamını
hazırlayınız.
 Motif araştırması yapınız.

 Desen çizimi için araç gereçleri
hazırlayınız.

ÖNERİLER
 Aydınlık ve temiz bir ortam hazırlayınız.
 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayınız.
 Işıklı masanızı hazırlayınız.
 Kütüphanelerden basılı ve görsel kaynaklardan
Bünyan desenlerini araştırınız.
 Desen çizimi için gerekli malzemeyi eksiksiz
olarak hazırlayınız. (Cetvel, parşömen kâğıdı,
kareli desen kağıdı, boya kalemi, silgi, kalem)
 Gerekli dijital ortamı sağlayınız.
 Yapacağınız ürünün enini ve boyunu tespit
ediniz.

 Yapacağınız ürünün boyutlarını
(en ve boyunu) ayarlayınız.

 Ürünün enine göre çözgü sayısını tespit ediniz.
 Çözgü sayısına göre desen kâğıdındaki kare
sayısını tespit ediniz. (100 kare 100 ilmek
demektir.)
 Deseni parşömen kâğıdına çıkarınız.

 Deseni belirleyip parşömene
çiziniz.

 Gerekli büyütme ve küçültme işlemlerini
yapınız.
 Gerekli düzeltmeleri yapıp son şeklini veriniz.
 Parşömene çıkardığınız deseni arasına karbon
kâğıdı koyarak kareli kâğıda yerleştiriniz.

 Deseni kareli kâğıda çiziniz.

 Toplu iğnelerle deseni sabitleyiniz
 Desenin tekrar üzerinden geçerek kareli kâğıda
çıkmasını sağlayınız

 Deseni kareli halı deseni olarak
çiziniz

 Renkli kalemlerinizi alınız.
 Kareli kâğıttaki çizgileri karelerle doldurunuz.
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 Kare doldurmada çizginin dışına çıkmamaya
dikkat ediniz.
 Gerekli görülen yerlerde simetri alarak desen
tekrarı yapınız.
 Desenin yarısını bulunuz.
 Deseni ayarladığınız kare sayısı
içine deseni oranlı olarak
yerleştiriniz.

 Karelerin yarısını bulunuz.
 100 kare ise 50 karelik yarım desen çıkarınız.
 Desenin boyunda yarısını bulunuz.
 En ve boy olarak ¼ desen hazırlayınız.
 Karelerin taşmamasına dikkat ediniz.

 Çizim ve boyamayı kontrol
ediniz.

 Desenin tam yarısının ayarladığınız kare
sayısının tam ortasına gelmesine dikkat ediniz.
 Renk ve kare sayısı kontrolü yapınız.
 Renklendirmede tonlamalara dikkat ediniz.
 Ürün çeşidine ve yöreselliğe uygun desen ve
motif seçip seçmediğiniz kontrol ediniz.

 Hazırladığınız desenin
ürününüze uygun olup
olmadığını değerlendiriniz.

 Çıkardığınız desenin ürün boyutlarına uygun
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.
 Yaratıcılığınızı ortaya çıkarınız.

54

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir takım sorular
yöneltilmiştir. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Halılara milli özellik kazandıran en önemli unsur nedir?
A) Halının rengidir

B) Halının desen karakteridir

C) Kalitesidir.

D) Hepsi

Halının 10 cm’deki düğüm sayısı halının neyini verir?
A)Kalitesini

B)Rengini

C) Düğümünü

D)Markasını

Bünyan halısında en çok kullanılan desen hangisidir?
A) Göbekli

B)Serpme çiçekli

C)Mihraplı

D)Hepsi

Bünyan halılarında kullanılan çiçeğin geleneksel adı nedir?
A) Lale

B) Gül

C) Yedi dağın çiçeği

D) Sümbül

Halıda bez ayağı olarak örülen başlangıç ve bitiş örgüsünün adı nedir?
A) Kenar örgüsü

B) Bordür

C) Toprakçalık

D) Köşe

Halının sağ ve sol kenarına uygulanan bez ayağı örgünün adı nedir?
A) Kenar örgüsü

B) Bordür

C) Toprakçalık

D) Köşe

Bünyan halılarında geometrik desenlerin bulunduğu halının adı nedir?
A) Yedi dağın çiçeği

B) Serpme desenli

C) Göbekli

D) Kazak
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8.

Elde bulunan halıdan desen nasıl çıkartılır?
A) Ön yüzündeki ilmeklere bakılarak
B) Arka yüzündeki ilmeklere bakılarak
C) Ön yüzündeki, arka yüzündeki ilmeklere bakılarak yapılabilir
D) Halının ortasındaki ilmeklere bakılarak
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz, yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz,
cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Desen hazırlama ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalışmaları
tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

1.

Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?

2.

Motif araştırması yaptınız mı?

3.

Desen çizimi için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?

4.

Bünyan halısına uygun motif seçimi yaptınız mı?

5.

Yapacağınız ürünün boyutlarını ayarladınız mı?

6.

Boyutlarınıza göre desen kâğıdındaki kare sayısını tespit
ettiniz mi?

7.

Deseninizi belirleyip parşömen kâğıdına çizdiniz mi?

8.

Çizdiğiniz desenin kareli kâğıtta ayarladığınız kare
sayısına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

9.

Gerekli büyütme ve küçültme işlemlerini yaptınız mı?

10.

Deseni kareli kağıda karbon kağıdı ile çizebildiniz mi?

11.

Renkleri halı dokumada kullanacağınız ipleri düşünerek
seçebildiniz mi?

12.

Hazırladığınız deseni ¼ oranında çizebildiniz mi?

13.

Yöreselliği bozmadan size ait tasarımlar ve desenler
hazırlayabildiniz mi?

14.

Zamanlamaya dikkat ettiniz mi?

15.

Hazırladığınız desenin ürününüzün enine uygunluğunu
kontrol ettiniz mi?

16.

Her kare bir ilmeğe denk geliyor mu? (150 kare 150 ilmek)

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve
temiz bir ortam sağlandığında halı dokuma için, çözgü boyu hesaplama, çözgü sayısını
hesaplama, çözgü hazırlama çeşitleri, çözgünün sıklığı ve gerginliği, gücü örme tekniği bilgi
ve becerilerini öğrenerek çözgü hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde dokuma atölyeleri varsa çözgüyü nasıl yaptıklarını araştırınız.
Çözgü hazırlama tekniklerini araştırınız.
Desenle çözgü sayısı arasındaki ilişkiyi araştırınız.
Gücü örme tekniklerini araştırınız.

3. ÇÖZGÜ HAZIRLAMA
3.1. Çözgü Boyu Hesaplama
Germe tezgâh için çözgü boyunu hesaplamadan önce aşağı 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
boyudur.
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2x2= 4 m – 20 cm= 3.80 m çözgü

Sarma tezgâhın çözgü payı da yine aynı şekilde 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
vardır. Bir tezgâhta birden fazla halı üst üste dokunsa bile, çözgü payı bir fazla olarak
10cm’lik bir çözgü bırakılır. Buna göre
Çözgü boyu= başlangıç saçak payı + halı boyu + bitiş saçak payı + çözgü payı
Örnek1: Çözgü payı mesafesi 60 cm olan bir tezgâhta 150 cm boyunda bir halı dokunacaksa
çözgü boyunu hesaplayınız.
Ç.B=B.S.P + H.B +BİTİŞ S.P + Ç.P
=10 +150+10+60
=230cm
Örnek2: Çözgü payı 60cm olan bir tezgâhla üst üste 150cm boyunda 2 adet halı
dokunacaktır. Çözgü boyunu hesaplayınız.
Ç.B= BAŞ. S.P + H.B +BİTİŞ S.P + ÇP
=(2X10) + (2X150) +(2X10) + 60
=400cm
Bünyan halılarında germeli tip halı tezgâhı kullanıldığından 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 olmalıdır. Bu uzunluk tezgâhtaki çözgüye işaretlenir,
çözgü kalın bir flamaster kalemle çizilir. 135’in yarısı bulunarak halının yarısı tespit edilir ve
tezgâha mastar ağacına paralel bir şekilde çizilir. Çözgü üzerindeki bu işaretleme ve çizme
işine Bünyan’da çıpkı alma denilmektedir. Bu desenin nerde bitmesi nerde başlaması
gerektiğini göstermesi açısından önemli bir işlemdir.

3.1.1. Fire payı
Dokunacak halı boyuna uygun bir tezgâh seçildikten sonra bu tezgâhta dokuma
yapılamayacak hale geldiği boyuttan sonrası fire olarak kabul edilir.
Bu fire ise halının alt sereni ile gücü ağacı arasındaki mesafe kadardır.

3.1.2. Çözgü sayısını hesaplama
Bünyan’da çözgü çözmek tamamen farklı bir meslek dalı olmuştur. Bu işi yapanlara
çözgücü denilmekte ve çözgüsü çözülmüş halıları hazır olarak evlere vermektedirler.
Tezgâhı kurmak, çözgüsünü çözmek ayrı bir beceri ve ustalık isteyen bir iş olması sebebiyle
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bu işi 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 boşluk bırakılmasıdır.
Tezgâh eninden 10 cm sağ 10 cm sol taraftaki bırakılan boşluk 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
9x36=324 ilmektir. (Halının toplam çözgü sayısıdır.
Bunu formüle edecek olursak
Çözgü sayısı = Halı eni / 10 x 36
Bu hesaplama mastar üzerinde belirlenir 10 cm’lik 9 bölmeye 36 ilmek gelecek şekilde
çözgü yapılır. Bu Bünyan halısının kalitesidir.
Örnek;
36-40 kalitede 200x300 cm ebatlarında köşe 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.
İşaret sayısı = 200 cm/10 cm = 20 adet 10 cm’lik(mastar üzerindeki işaret)
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;
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Şekil 3.1 Mastar ağacında çözgü işaretlemesi yapma

3.2. Çözgü hazırlama çeşitleri
İki çeşit çözgü hazırlama tekniği vardır.



Yerde
Duvarda

3.2.1. 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 gevşetme payları dikkate alınarak
üst levente paralel bir şekilde sabitlenir.
Leventlerin orta noktaları işaretlenir. Son ve baş ayar hesapları yapılarak leventler
üzerine işaretlenir. Alt levente sol taraftan takip tahtasına bağlanır. Üst levente çözgü ipliği
verilir. Üst leventin arka tarafından uzatılarak takip tahtasının etrafını dolaşan iplik tekrar üst
levente (tezgâhın arka tarafından) verilir. Takip tahtasından U dönüşü yaparak ön taraftan üst
levente gönderilir. Böylece işlem 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 hale
getirilir. Çözgülerin arasındaki açıklıktan varangelen takılır. Tezgâhın ortasına çözgülerin
önüne gelecek şekilde gücü ağacı sabitlenir. Gücü ağacının çözgülere bakan tarafına ise gücü
kalıbı bağlanır ve gücü örgüsü yapılır.
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Şekil 3.2 Germeli tip tezgâhta çözgü hazırlama

3.2.2. Sarma Tip Tezgâhta (Çözgü Aparatı ile) Çözgü Çözme
Dokunacak halının uzunluğu ile saçak ve çözgü uzunluğu hesaplanır ve aparat bu
uzunluğa göre hesaplanır.
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Çözgü aparatının paralelliği kontrol edilir.
Sabit olan çubuğa çözgü ipliği bağlanır.
İki çubuk arasında, hep aynı istikamette 8 yapacak şekilde çapraz olarak
istenilen tel sayısı kadar çözgü çözülür.
Çözgülerin aynı gerginlikte olmasına dikkat edilir.
Başlangıçta ve bitişteki 3 ile 4 çözgü teli diğerlerine göre daha gergin geçirilir.
Çözgü çözülürken tel sayması kolay olsun diye her yirmi beş telde bir işaretleme
yapılır.
Çözgü ipliği bitişte yine sabit çubuk demirinde sonuçlandırılır.
Çözgünün her iki tarafına zincir çiti örülür.
Çözgünün ortasında oluşan çaprazlığın her iki tarafına kalın bir iplik takılarak
düğümlenir. Böylece oluşan çaprazlığın tezgâha aktarılması esnasında
bozulmaması sağlanmış olur.

Şekil 3.3. Çözgü aparatı ile çözgü hazırlama
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3.3. Bünyan halısının germeli tip tezgâhta çözgüsünün hazırlanması













Mastara 10 cm sağda ve 10 cm solda olmak üzere boşluk bırakılır,
Halı eni 10’a bölünerek kaç bölme olacağı tespit edilir,
10 ar cm lik bölmeler mastar üzerine işaretlenir,
Mastara yapılan işaretlemenin aynısı üst ve alt serene de yapılır,
Mastara işaretlenen başlama yerinden çözgü ipi bağlanarak çözgüye başlanır,
Mastara bağlanan ip bir devir mastara dolanarak mastarın altından alt serenin
üzerinden geçirilerek direk alttan üst serene gider,
Üst serenin altından üzerine dolanan ip öz ipinin altından geçirilerek mastarın
üzerinden altına dolanır,
İp tekrar mastarın altından öz ipinin üzerinden üst serenin üzerinden altına
geçirilir,
Alttaki iplik direk alt serene geçirilir,
Alt serenin altından üzerine dolanan ip mastarın üzerinden altına dolanır ve
alttan tekrar alt serenin üzerinden altına geçirilir ve alttan direk üst serene
götürülür,
İşlem tekrarlanarak hatasız bir şekilde işaretlenen 10 cm’lik alana 36 çözgü
gelecek şekilde tamamlanır,
İşaretler arasında 36 ilmek olacak şekilde kaç bölme varsa bu şekilde
tamamlanır.

Resim 3.1 Çözgü ipinin masuralara sarılması
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Resim 3.2 Çözgü ipinin bağlanarak çözgüye başlanması

Resim3.3 Çözgü ipinin mastardan alt serene geçirilmesi
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Resim 3.4 Çözgü ipinin alt serende işaretlenen yerden başlaması

Resim 3.5 Çözgü ipinin alt serenden üst serene götürülmesi
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Resim 3.6 Çözgü ipinin üst serenden ve öz ipinin altından mastar ağacına götürülmesi

Resim 3.7 Çözgü ipinin mastar ağacının altından üzerine dolanması
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Resim 3.8 Çözgü ipinin üst serenden öz ipinin altından mastara götürülmesi

Resim 3.9 Çözgü ipinin öz ipinin altından mastar ağacına dolanması
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Resim 3.10 Çözgü ipinin mastar ağacından alt serene götürülmesi

Resim 3.11 10 cm’lik bölmenin 36 çözgü ile doldurulması
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Resim 3.12 Çözgü ipinin öz ipinin altından geçirilmesi

Resim 3.13 10 cm’lik İşaretli bölgede 36 ilmeğin tamamlanmış hali
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Resim 3.14 Çözgünün tamamlanması

3.3.1. 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 ya da kalın kalite
olmasıyla alakalıdır. Mastarda işaretlenen bölmeye göre çözgü sıklığı ayarlanır, her 10
cm’ye 36 çözgü ipi girecek şekilde çözgü çözülmelidir.

3.3.2. 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 işlemi
tamamlandıktan sonra soluk ağacı çıkarılarak bel ağacı ve gergi demirleri takılır. Çözgü
gerginliği gergi demirleri ile sağlanır. (Halı anahtarı ile gergi demirleri sıkılır.)

3.3.2.1. Çözgünün dokumaya hazırlanması
Çözgü tamamlandıktan sonra mastardaki küçük ağaçlar çekiç yardımı ile çıkarılır.

71

Resim 3.15 Mastardaki ek parçanın çıkarılması

Resim 3.16 Soluk ağacının çıkarılması
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Alt serendeki yan tahtalardaki soluk ağaçları çekiç ve bir takoz yardımı ile çıkarılır
Alt seren gevşetilerek halı boşa çıkar. Çözgü mastar ağacına basılarak alt serene 1 cm
kalana kadar çevrilir.

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
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Resim 3.19 Yan tahtalardaki tahta çivilerin çıkartılması

Resim 3.20 Alt serenin yan tahtadaki levent yuvasında gevşek hale getirilmesi
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Resim 3.21 Bel ağacının hazırlanması

Resim 3.22 Bel ağacının çözgü ağızlığından geçirilmesi
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Resim 3.23 Bel ağacının yan tahtadaki yuvasına geçirilmesi

Resim 3.24 Alt serenin yan tahtadaki levent yuvasından çıkarılması
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Resim 3.25 Gergi demirlerinin hazırlanması

Resim 3.26 Gergi demirinin bel ağacındaki yuvasından geçirilmesi

77

Resim 3.27 Gergi demirinin alt serendeki yuvasına yerleştirilmesi

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
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Resim 3.31 Bel ağacının sol yan tahtadaki yuvasına geçirilmesi

Resim 3.32 Boştaki alt serenin yuvasına geçirilip ahşap çivi ile sabitlenmesi

80

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 sıkıştırılması
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3.4. Gücü Örme
Çözgü çözüldükten sonra çözgü iplerindeki çaprazlığı sağlamak ve çözgü iplerinin
belirli aralıkta olmasını sağlamak amacıyla gücü örme işlemi uygulanır.

3.4.1. Gücü Örme İşlem Basamakları

Resim 3.37 Gücü ağacının hazırlanması

Resim 3.38 Gücü ağacı üzerine çivi çakılması
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Resim 3.39 Gücü ağacının yan tahtadaki gücü yerine çakılması

Resim 3.40 Gücü ipinin hazırlanması
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Resim 3.41 Gücü ipinin gücü ağacı üzerindeki çiviye bağlanması

Resim 3.42 Gücü ipinin gücü ağacına gergince bağlanması
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Resim 3.43 Gücü örülecek çözgü ipinin gücü ipine bağlanması

Resim 3.44 Oluk ağı denilen tahta parçanın gücü ağacı üstüne yerleştirilmesi
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Resim 3.45 Arkadaki çözgü telinin parmakla tutularak gücü ipinin elin üstündeki halkadan
geçirilmesi

Resim 3.46 Arkadaki çözgü telinin gücüsünün yapılması
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Resim 3.47 Arkadaki çözgü telinin elin üzerine alınması

Resim 3.48 Gücü ipinin gücü ağacının arkasından öne doğru halkanın içinden geçirilerek
çekilmesi
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Resim 3. 49 Sırasıyla arkadaki çözgülerin gücü örülmesi

Resim 3.50 Oluk ağının üzeri dolana kadar gücü örülmesi
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Resim 3.51 Arkadaki çözgü telini gücü ördükten sonra çözgü ipinin gücü ipi içinden aşağı doğru
geçirilmesi

Resim 3.52 Oluk ağının sağ tarafa doğru kaydırılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda Çözgü çözme uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışmalarınızı
yapabileceğiniz uygun ortamı
hazırlayınız.

 Çözgüyü çözeceğiniz yeri tespit ediniz.
 Çözgü sehpanızı hazır hale getiriniz.
 Tezgâhı nereye dayayacağınızı tespit ediniz.

 Çalışmalarınızı
yapabileceğiniz araç
gereçlerinizi hazırlayınız.

 Tamir araç gereçlerini (çekiç, çivi, pense) makas,
metre, çözgü makaraları, gergi demiri, halı
anahtarı, bel ağacını hazır bulundurunuz.
 Kalem ve metreyi önlüğünüzün cebinde
bulundurunuz.

 Yapacağınız ürüne göre çözgü
sayısını hesaplayanız.

 Halının kalitesini bulunuz.
 90 cm’lik halı için çözgü sayısını bulunuz.
 Halının kalitesine göre ve enine göre çözgü
sayısını bulunuz.
 Bünyan halısı için çözgü sayısı formülünü yazınız.

 Tezgâhı çözgü yapacağınız
yere taşıyınız.

 Çözgü sehpasını çözgü yapacağınız yere kurunuz.
 Çözgü sehpasının üzerine yere paralel olarak
tezgâhınızı taşıyınız.
 Tezgâhı dayadığınız yerin sağlam olmasına dikkat
ediniz.
 İş kazalarına karşı dikkatli olunuz.
 Tezgâhın içine yerleşiniz.

 Çözgü çözmeye başlayınız.

 Çözgü ipini mastarda işaretlenen başlangıç
işaretinin üzerine bağlayınız.
 Çözgü ipini bir devir çevirerek mastarın üzerine
alınız.

 Çözgü ipini alt serene sarınız.

 Çözgü ipini mastarın üzerinden alt serenin üzerine
götürünüz.
 Çözgü ipini alt serenin altından direk üst serene
geçiriniz.

 Çözgü ipini üst serenden
mastarı götürünüz.

 Çözgü ipini üst serenin altından üzerinden
geçiriniz.
 Çözgü ipini öz ipinin altından alınız.
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 Çözgü ipini mastarın üzerinden altına geçiriniz.
 Çözgü ipini mastarın altından öz ipinin üzerinden
üst serenin üzerinden altına geçiriniz.
 Çözgü ipini üst serenden alt
serene geçiriniz.

 Üst serenin altına geçirdiğiniz çözgü ipini direk
alt serenin altından üzerine geçiriniz.

 Çözgü ipini alt serenden
mastara geçiriniz.

 Çözgü ipini alt serenin üzerinden mastarın altına
geçiriniz.
 Mastarın altındaki ipi alt serenin üzerinden
geçiriniz.
 Tekrar alt serenin üzerinden geçirdiğiniz ipi direk
üst serenin altından üzerine geçiriniz.

 Çözgü iplerini 10 cm’lik
bölmeye 36 ilmek gelecek
şekilde yerleştiriniz.

 Çözgü iplerini mastardaki çözgü sayısı 10 cm’lik
yerde 36 ilmek olacak şekilde çözünüz
 Her 10 cm’de 36 ilmek olacak şekilde çözgüyü
tamamlayınız.
 Mastardaki bitiş noktasına ipi düğümleyiniz.

 Tezgâhı boşa alınız.

 Mastarda sıkıştırılan küçük ağaçlarını, alt
serendeki soluk ağacını çekiç yardımı ile çıkararak
alt sereni gevşeterek halıyı boşa alınız.
 Mastar ağacını bastırarak üst serene 1 cm kala
yerleştiriniz.

 Tezgâhın tel çivilerini takınız.

 Tel çivilerini üst serenin üzerine hem sağ hem de
sol tarafa çakarak halının daralmasına engel
olunuz.

 Tezgâhın bel ağacını takınız.

 Alt ve üst serenin ahşap çivilerini çıkarınız.
 Bel ağacını alıp gevşetilen çözgünün ağızlığından
geçiriniz.
 Önce sağ tarafı yuvasına takınız.
 Gergi demirlerini alarak bel ağacının içindeki
oyuktan geçiriniz.
 Yan tahtalara sağ alt ve üst sereni ahşap çivilerle
sabitleyiniz

 Tezgâhın bel ağacını sol yan
tahtaya takınız.

 Alt sereni yuvasından çıkarıp bel ağacının
yuvasına takınız.
 Alt sereni tekrar yuvasında yerleştiriniz.
 Sol alt ve üst serenin ahşap çivilerini çakarak
tezgâhı sabitleyiniz.

 Gergi demirlerini yerlerine
çakınız.

 Gergi demirlerini alt serenin üzerindeki yere
çakınız.
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 Gergi mekanizmasını geriniz.

 Halı anahtarı ile gergi mekanizmasını sıkınız.

 Gücü ağacını tezgâha çakınız.

 Gücü ağacının üzerine sağ ve sol tarafa yerde çivi
çakınız.
 Çakılan çivileri tezgâhta bel ağacının üzerindeki
yere sabitleyiniz.

 Gücü ipini gücü ağacına
geriniz.

 Gücü ipini elinizde 4 katlı bükümlü iplik olarak
hazırlayınız
 Gücü ağacı üzerine çivi çakarak ipi gergince
bağlayınız.

 Oluk ağını gücü üzerine
bağlayınız.

 Oluk ağını gücü üzerine yerleştirerek bağlayınız.

 Gücü örünüz.

 Gücü ipini 4 katlı gücü ipine bağlayınız.
 Tezgâhın arkasındaki ilk çözgü ipini sağ elinizle
tutunuz.
 Gücü ipini gücü ağacının üzerinden altına doğru
geçirip elinizle tuttuğunuz çözgü ipinin arasından
geçirip çekiniz.
 Gücü ipini 4 katlı bükümlü gücü ipinin üzerinden
altına doğru geçirip düğümü sabitleyiniz.
 Öndeki çözgü ipini atlayarak arka sıradaki çözgü
ipinin elinizle tutarak işlemi tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
1.

2.

Eni 90 cm olan bir Bünyan halısının çözgü boyu ne olmalıdır?(germeli tezgâhta )
A)

120

B)

135

C)

150

D)

170

170 lik bir halı tezgâhından 150 cm’lik bir Bünyan halısı dokunmak istenirse germeli
tezgâha atılan çözgü sayısı kaç olmalıdır?

3.

4.

5.

A)

540

B)

570

C)

600

D)

620

Çözgü sıklığı neyi ifade eder?
A)

Halının çözgüsünü

B)

Halının yüzeyini

C)

Halının kalitesini

D)

Halının markasını

Üst serenin üzeriden mastara giden ip nerden geçirilir?
A)

Öz ipinin altından

B)

Öz ipinin üzerinden

C)

Üst serenin altından

D)

Alt serenin üzerinden

Bünyan halıların kalitesinde 10 cm’deki çözgü ipi sayısı kaç olmalıdır?
A)

40

B)

50
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6.

7.

8.

9.

10.

C)

60

D)

36

Bel ağacının tezgâha geçirilmesi için ne yapılmalıdır?
A)

Halı boşa çıkarılmalı

B)

Alt serenin ahşap çivileri çıkarılmalı

C)

Üst serenin çivileri çıkarılmalı

D)

Hepsi

Tezgâha tel çivilerinin çakılmasının amacı nedir?
A)

Çözgüyü rahat çözmek

B)

Halının daralmasına engel olmak

C)

Gücüyü rahat örmek

D)

Bel ağacını rahat takmak

Gücü yapılmadan önce gergi mekanizmasının sıklığı nasıl olmalıdır?
A)

Hafif gevşek

B)

Çok sıkı

C)

Çok gevşek

D)

Hepsi

Gücü yapılmasının amacı nedir?
A)

Alt ve üst iplikleri ayırmak

B)

Çözgü ipliklerinin standart sıklıkta olmasını sağlamak

C)

Atkı atılırken istenilen açıklığı temin etmek

D)

Hepsi

Gücü yapılırken kullanılan seyyar ağacın adı nedir?
A)

Soluk ağacı

B)

Oluk ağı

C)

Gücü ağacı

D)

Takoz
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KONTROL LİSTESİ
Bünyan halı dokumaya hazırlık modülünde çözgü hazırlama ile ilgili yapmış
olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre
kendiniz veya arkadaşlarınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Uygun çalışma ortamını hazırladınız mı?

2.

Ürününüze göre çözgü sayısını hesapladınız mı?

3.

Tezgâhı çözgü yapacağınız yere taşıdınız mı?

4.

Çözgü sehpasını hazırladınız mı?

5.

Çözgü masuralarını cetveli tamir araç ve gereçlerini
hazırladınız mı?

6.

Çözgüye mastardan başlayabildiniz mi?

7.

Çözgü ipini mastardan alt serene sarabildiniz mi?

8.

Çözgü ipini alt serenden üst serene geçirebildiniz mi?

9.

Çözgü ipini alt serenden mastara götürebildiniz mi?

10.

Çözgü ipini mastardan üst serene geçirebildiniz mi?

11.

Çözgü ipini üst serenden alt serene geçirebildiniz mi?

12.

10 cm’ye 46 çözgü ipi sığacak şekilde ayarlama yapabildiniz
mi?

13.

Tezgâhı boşa alabildiniz mi?

14.

Tezgâhın bel ağacını takabildiniz mi?

15.

Gergi demirlerini bel ağacına takabildiniz mi?

16.

Gergi demirlerini alt serene çakabildiniz mi?

17.

Gergi mekanizmasını gerebildiniz mi?

18.

Gücü ağacını tezgâha çakabildiniz mi?

19.

Gücü ipini gücü ağacına gerebildiniz mi?

20.

Oluk ağını gücü ağacına bağlayabildiniz mi?

21.

Gücü örebildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

2.

3.

4.

5.

Bünyan halısının kalitesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

40-40

B)

50-50

C)

60-50

D)

36-40

Bünyan halılarında kullanılan çözgü ipi ne tür ipliktir?
A)

Pamuk

B)

Yün

C)

Merserize

D)

İpek

Ahşap germeli tezgâhta leventin yöresel adı nedir?
A)

Seren

B)

Gücü

C)

Soluk ağacı

D)

Mastar

Bünyan halılarında kalitedeki ilmek sayısı tezgâhta hangi parçaya işaretlenir?
A)

Gücüye

B)

Mastara

C)

Soluk ağacına

D)

Yan tahtaya

Halı dokumaya başlamadan önce ve dokumayı bitirirken yapılan sökülmez örgünün
adı nedir?
A)

Çiti

B)

Gücü

C)

Bez ayağı

D)

Cicim
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6.

7.

Bünyan halılarında geometrik desenlerin olduğu halıya ne ad verilmektedir?
A)

Göbekli

B)

Çiçekli

C)

Mihraplı

D)

Kazak

170’lik bir halı tezgâhında eni 150 cm olan bir halı dokunmak isteniyor çözgü boyu
kaç cm olmalıdır?

8.

A)

225

B)

245

C)

300

D)

350

36-40 kalitede 200x300cm ebatlarında köşe göbek halı dokunmak isteniyor çözgü
sayısı kaç olmalıdır?

9.

A)

75

B)

720

C)

800

D)

790

36-40 kalitede 200x300 ebatlarında halı dokunmak isteniyor bu halının atkı sırası kaç
olmalıdır?

10.

A)

1500

B)

1600

C)

750

D)

1200

Bünyan halılarında kullanılan düğüm tekniğinin adı nedir?
A)

İran

B)

Türk-Gördes

C)

Sine

D)

İspanyol
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Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
11.

Halı dokumaya başlarken ..............cm ‘lik bir ...................../...............bırakılır.

12.

Bünyan halısının düğüm ipliği ........................dür.

13.

Bünyan halı dokumada kullanılan tezgâh,.................../.....................tezgâhtır.

14.

Bünyan

halısının

çözgü

sayısının

formülü:Ç

Sayısı=................../...........:......x...........dır.
15.

Bünyan halılarında en çok kullanılan halı deseni ......../.........../.............desenidir.
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YETERLİK ÖLÇME
Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz uygulamayı aşağıdaki işlem basamaklarına
göre değerlendiriniz.
MODÜL ADI: Bünyan halı dokumaya hazırlık
MODÜL DEĞERLENDİRME: Germeli tip tezgâhı kurma, Bünyan halı deseni
hazırlama ve çözgü çözme
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR

EVET

 Tezgâhı kuracağınız zemini, desen hazırlarken kullanacağınız
masayı, çözgü çözmek için gerekli mekânı sağladınız mı?
 Tezgâhı kurarken, desen hazırlarken, çözgü çözerken
kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?
 Tezgâh parçalarını kontrol edip eksik parçaları tamamladınız
mı?
 Tezgâh parçalarını zımparalayarak kıymıklarından
arındırdınız mı?
 Yan tahtaları yere paralel olarak yerleştirdiniz mi?
 Tezgâhı tekniğe uygun bir şekilde kurabildiniz mi?
 Oluşabilecek kazalara dikkat ettiniz mi?
 Desen araştırması yaptınız mı?
 Ürününüze uygun çözgü sayınızı tespit ettiniz mi?
 Ürününüze uygun desen çıkardınız mı?
 Yöreselliğe dikkat ettiniz mi?
 Tezgâhı çözgü çözmeye elverişli ortama taşıdınız mı?
 Çözgü çözmek için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
 Öz ipini hazırlayıp tezgâha gerdiniz mi?
 Mastar ağacı üzerinde gerekli işaretlemeleri yaptınız mı?
 Çözgü ipini mastara bağladınız mı?
 Tekniğe uygun şekilde çözgü hazırladınız mı?
 10cm’ye girecek çözgü ipi sayısının 36 olmasına dikkat
ettiniz mi?
 Soluk ağacını yuvasından çıkardınız mı?
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HAYIR

 Bel ağacını ve gergi demirlerini hazırladınız mı?
 Mastar ağacını yerinden oynatıp alt serene 1 parmak kala
yerleştirdiniz mi?
 Bel ağacını ağızlığın içinden geçirip yan tahtadaki yuvasına
geçirdiniz mi?
 Gergi demirlerini bel ağacındaki deliklerden geçirip üst
serenin üzerindeki yerleştirdiniz mi?
 Alt sereni yuvasından çıkardınız mı?
 Bel ağacını yan tahtadaki yuvasına geçirdiniz mi?
 Yan tahtaya alt sereni geçirdiniz mi?
 Alt sereni ahşap çivilerle sabitlediniz mi?
 Tezgâha halının daralmaması için tel çivilerini çaktınız mı?
 Gücü ağacını hazırladınız mı?
 Gücü ağacı üzerine çivi çaktınız mı?
 Gücü ağacını çaktığınız çivilerle tezgâh üzerindeki yerine
çaktınız mı?
 Tezgâh eninin 4 katı olmak üzere elinizde bükümlü iplik
hazırladınız mı?
 Gücü ipini gücü ağacına gergince bağladınız mı?
 Oluk ağını gücüye bağladınız mı?
 Tezgâhın arkasındaki ilk çözgü ipini sol elinizle tuttunuz mu?
 Gücü ipini gücü ağacının üzerinden altına geçirip elinizdeki
çözgü ipinin arasından geçirerek sıkıca çektiniz mi?
 Gücü ipini bükümlü gücü ipinin üzerinden altına geçirip
düğümü sabitlediniz mi?
 Öndeki çözgü tellerini örmemeye dikkat ettiniz mi?
 Çözgü tellerini kaydırmamaya dikkat ettiniz mi?
 Gergi demirini sıktınız mı?
 Tezgâhı dokumaya hazır hale getirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Bünyan halı dokumaya hazırlık 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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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FALİYETİ 1’İN ÇOKTAN SEÇMELİ
Çoktan Seçmeli
1

B-Germeli tezgâh

2

D-Yün çözgü ipi

3

C-Üst seren

4

A-Soluk ağacı

5

B-Alt

serenin

15cm üzerine
6

A-Öz ipi

7

C-Mastar

8

A-Makine yağı

9

D-Varangelen

10

A-36-40

ÖĞRENME FALİYETİ 1’İN BOŞLUK DOLDURMA
11 Germeli tip ahşap tezgâh
12 Alt seren/Üst seren
13 36-40
14 Pamuk/pamuk/merserize/yün
15 Kirkit,makas,halı bıçağı,halı
anahtarı
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ÖĞRENME FALİYETİ 2’İN ÇOKTAN SEÇMELİ
Çoktan Seçmeli
1

B-Halının desen
karakteridir

2

A-Kalitesini

3

B-Serpme çiçekli

4

C-Yedi dağın çiçeği

5

C-Toprakçalık

6

A-Kenar örgüsü

7

D-Kazak

8

B-Arka yüzündeki
ilmeklere bakılarak

ÖĞRENME FALİYETİ 3’ÜN ÇOKTAN SEÇMELİ
Çoktan Seçmeli
1

B-135

2

A-540

3

C-Halının kalitesini

4

A-Öz ipinin altından

5

D-36

6

D-Hepsi

7

B-Halının
daralmasına engel
olmak

8

A-Hafif gevşek

9

D-Hepsi

10

B-Oluk ağı
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MODÜL DEĞRELENDİRME OBJEKTİF TESTLER
Çoktan seçmeli
1

D-36-40

2

A-Pamuk

3

A-Seren

4

B-Mastara

5

A-Çiti

6

D-Kazak

7

A-225

8

B-720

9

D-1200

10

B-Türk-Gördes
Boşluk doldurma

11

10 cm’lik saçak
payı

12

Yün

13

Germeli ahşap
tezgâh

14

Çözgü sayısı=Halı
eni:10x36

15

7 Dağ çiçeği
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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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