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AÇIKLAMA LAR  

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB390 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma – Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Gördes Halı Dokumaya Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 

Halı dokumada kullanılan araç gereçleri tanıma, dokumaya 

hazır hâle getirme, çözgü iplerini tezgâha geçirme 

uygulamalarının anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/40 

ÖN KOŞUL Halı 1 – 2 modülünü almış olmak 

YETERLİK Halı dokuma yapmak 

YÖNTEM VE 

TEKNİKLER 

Bu derste anlatım, yaparak yaşayarak anlatma, çevre 

araştırması yapma, gözlem yapma, araştırma vb. yöntem ve 

teknikler uygulanabilir. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile Gördes halıları konusunda bilgi sahibi olacak, 

uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında halı tezgâhını 

dokumaya hazırlayabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Geleneklere, yöre özelliklerine ve yeniliklere uygun 

halı deseni hazırlayabileceksiniz. 

2. Araç gereçleri hazırlayabilecek, bakım ve onarımını 

yapabileceksinizsiniz. 

3. Desen kartını hazırlayabileceksiniz. 

4. Çözgü demirini ve çözgü ipini hazırlayabileceksiniz. 

5. Dokuma tekniğine uygun olarak çözgüleri tezgâha 

aktarabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam 

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, bilgisayar ve desen 

programları mukavva, makas, cetvel, kareli kâğıt, boya 

kalemi, kalem, silgi, guaj boya, samur fırça, ışıklı masa, 

aydınger veya parşömen kâğıdı, ile tezgâh ve çözgü 

iplikleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Türk halılarında düğüm tekniğine adını veren, Türk halı sanatı içinde kendine özgü bir 

yeri olan Gördes halıcılığı 16. yy. itibaren Anadolu’ya yayılmış ve Gördes, halı 

merkezlerinden biri olmuştur. 

 

Günümüzde, el halısı dokumacılığı gün geçtikçe azalmaktadır. Gördes’te bu işi yapan 

ve yaptıran kalmamıştır. 

 

Türk el sanatlarında önemli bir yeri olan el dokumacılığında, Gördes halılarının 

yozlaşmadan desen özelliğini bozmadan gündemde kalabilmesi için eğitimli kişiler 

tarafından desen çalışmaları, dokumalar yapılmalı, bilgili bilinçli kişiler yetişmesine önem 

vermelisiniz. 

 

Teknolojinin gelişmesiyle fabrikasyon halıların, daha ucuza mal edilmesi el 

halıcılığını olumsuz etkilemiştir. Fakat el dokumalarının inceliği, zarafeti, güzelliği, 

parlaklığı, kalitesi makine halılarının önüne geçmiştir. 

 

Ata sanatımıza sahip çıkacak olan sizler, bu modülde elde edeceğiniz bilgilerle, 

Gördes halılarının tarihi geçmişini geleneklere, yöre özelliklerine ve yeniliklere uygun halı 

deseni çalışmaları yapabileceksiniz. Ayrıca dokuma yapacağınız halı deseninin, çözgüsünü 

hazırlayarak tezgâha aktarabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında yöresel özelliklere bağlı 

kalarak Gördes halılarının özelliklerini öğrenebilecek ve desen hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gördes halılarının desen özelliklerini,  basılı kaynaklardan kütüphanelerden, 

internetten araştırınız. 

 Gördes halılarının renk ve kompozisyon özellikleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. HALI DESENİ HAZIRLAMA 
 

1.1. Gördes Halıları 
 

1.1.1. Gördes İlçesinin Coğrafi Konumu 
 

Gördes ilçesi, Manisa iline bağlı olup Manisa’nın kuzey doğusuna düşmektedir. İlçe 

doğusunda Demirci ve Köprübaşı, güneyinde Salihli, kuzeyinde Balıkesir iline bağlı Sındırgı 

ilçesi, batısında Akhisar ilçeleriyle komşudur. 

 

Gördes, yüksek bir arazide ormanlık alan içinde, Gediz nehrinin bir kolu olan Gördes 

çayı vadisinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden 680 m yüksekliktedir. İlçe toprakları küçük 

akarsu vadileriyle yarılmış yayla görünümündedir. 

 

1.1.2. Gördes Halılarının Tarihi Geçmişi 
 

Gördes ilçesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber İyonluların 

bu bölgeyi yerleşim yeri olarak kullandıkları bilinmektedir. 1302 – 1313 yıllarında Saruhan 

oğulları idaresine giren şehir, sonraları Karesi Beyliği topraklarına katılmış ve 1361 yılında 

Osmanlıların eline geçmiştir. 

 

Yunanlıların yenilgiye uğratıldığı  “İstiklal Savaşı” sırasında Yunanlılar tarafından 

ateşe verilmiş yakılıp yıkılmıştır. 1940 yılında ilçede toprak kayması olması nedeniyle 

oturulamaz hâle gelmiştir. İlçe eski Gördes’in 5 km kuzeyinde yeniden kurulmuştur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.3. Gördes Halıcılığının Tarihçesi 
 

Manisa il merkezi ve ilçelerinin ana nüfus yapısını oluşturan 12. yy’dan itibaren 

yoğunlaşarak yerleşen “Yörük Türkmen” boyları Orta Asya’dan getirdikleri halı 

yapımındaki renk, desen, örgü tekniği gibi gelenek ve göreneklerini hem evlerinde hem de 

geçimlerini temin etmede kullanmışlardı. 

 

Halı dokuma sanatına burada da devam etmişler, halıcılığı çok iyi bilen aşiretler, 

Selçuklularla birlikte Gördes’e yerleşmişlerdi. 

 

Türk halılarına düğüm tekniğine adına veren, Türk halı sanatı içinde kendine özgü bir 

yeri olan Gördes halıcılığı, 16.yy.dan itibaren tüm Anadolu’ya yayılmıştır. 

 

Gördes halıları, Türk halı sanatı içinde renk ve desen bakımından 16.yy. Osmanlı 

saray halılarının geleneğini Batı Anadolu bölgesinde sürdüren halı gruplarındandır. 

 

Anadolu Türk halıcılığının çıkış yeri olan Gördes 17.yy.da halı merkezlerinden biri 

hâline gelmiştir. 

 

18.yy.dan itibaren dönemin şirket kayıtlarından, yöre halılarının dış ülkelere ihraç 

edildiği öğrenilmektedir. 

 

Müze ve koleksiyonlarda 18.yy.da dokunduğu varsayılan Gördes halıları genellikle 

seccade türündedir. Yünden yapılan Türk düğümü – Gördes düğümü kullanılarak dokunan 

bu halılarda doğal bitkisel (kök) boyalarla boyanmış iplikler kullanılmıştır. Kaliteli 

malzemeden üretilen bu halılar ilk günkü canlılığını, rengini ve parlaklığını hiçbir zaman 

kaybetmemektedir. 

 

Halı sanatımız 18. yy.dan sonra gerilemeye başlamıştır. Sağlam dokunuş tekniği ve 

zengin motifleriyle bir süre dirense de endüstrileşme el dokuma halıcılığını olumsuz yönde 

etkilemiştir. 

 

19.yy. İngiliz halı tüccarları, batı Anadolu bölgesine halılar dokutturmuşlardır. Bu 

dönemde tüccarların isteğiyle Gördes’te geleneksel formda halılar dokunsa da, bunun yanı 

sıra Avrupa zevki ile karıştırılan halılar da dokunmuştur. Bu dönemde geleneksel desenlerde 

değişmeler de olmuştur. 

 

20.yy. da Gördes halıcılığı kendinden önceki dönemlerin geleneğini devam ettirmiştir. 

Gördes İstiklal Savaşı yıllarında Yunanlılar tarafından işgal edilmesine rağmen, savaş 

sonrasında halıcılık yeniden canlanmıştır. 

 

Eskiden Gördes ve köylerinde hemen her evde geçim kaynağı olarak bir halı tezgâhı 

bulunduğu bilinmektedir. Günümüzde birkaç tüccar Gördes’te el halıcılığına sahip çıkarak 

ücret karşılığı evlerde el halısı dokutturmaktadır. 
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Gördes’te son yıllarda yün malzemeli halılar dokunmaktadır. İplerini, bitkisel 

(kök)boyalarla boyayan, birkaç kişi dışında renkler sentetik boyaların kullanımıyla elde 

edilmektedir. Halılarda kırmızı, kahverengi, sarı, mavi, lacivert, mor, yeşil, siyah ve beyaz 

renkler hâkimdir. 

 

1.1.4. Türkiye’de, Dünyada Gördes Halılarının Önemi 
 

12.yy.dan itibaren Gördes ve çevresinde bereketli havzada son derece geniş bir halı 

üretimi vardı. Tamamen bu topraklarda dokunan halılara 13. yy.dan başlayarak Avrupa 

büyük ilgi göstermiştir. İlk başlarda Venedikliler, birazda Cenevizlilerin tekelinde olan deniz 

yoluyla halı ticareti yapılmıştır. 

 

Gördes ve çevresinde dokunan, Batı Anadolu halıları, kiliselerin duvarlarını süslemiş, 

Rönesans döneminde yapılan aristokrat aile tablolarına en değerli unsur olarak yansımıştır. 

Halılar kiliselere hediye edilmiş, Sinagogların kutsal bölmelerinde perde olarak 

kullanılmıştır. Dokunan seccadeler, camilerin vazgeçilmez taban malzemesi süslemesi de 

olmuştur. 

 

Batı Anadolu geleneksel el dokuma halıları içinde oluşan en belirgin geleneksel tarz 

Gördes ve Kula’ya yerleşen Türkmenlerin oluşturduğu geleneksel kimliğe sahip düğümlü 

dokumalardır. 

 

Gördes 18. yy.dan itibaren mahalli Anadolu dokuma geleneğine çok kıymetli ürünler 

kazandırmış bir bölgedir. 

 

Mihraplı veya çifte mihraplı desen anlayışları, ince düğüm kategorisinde ele 

alınabilen, yüksek kaliteleri, kendilerine özgü desenleri vardır. İki bin yıllık kapalı düğüm 

(çift düğüm) tarzı alışkanlığına ismini verebilecek düzeyde önemli bir dokuma merkezidir. 

 

Gördes, aynı zamanda “Transilvanya” halıları olarak literatüre geçmiş olan ve Avrupa’ 

ya ihraç edilmiş halılarımızın birçoğunun üretildiği Anadolu’nun en belirgin düğümlü 

dokumaları burada yapılmıştır. 

 

1.2. Gördes Halılarında Sınıflandırma 
 

1.2.1. Kullanılan Ham Maddeye Göre Sınıflandırma 
 

 Dokumada kullanılan iplikler: İlmesi, çözgüsü, atkısı yün halılar. İlmesi yün, 

çözgüsü – atkısı pamuk halılar. İlmesi yün – atkısı yün çözgüsü nadiren ipek, 

keten halılar. 

 Dokuma iplerinde kullanılan boyalar: Bitkisel (kök) boya ile boyanmış ipler, 

kimyasal (sentetik) boyalarla boyanmış iplerdir. 

 İplik kalitesi: Kalitesi yüksek yapağıdan elde edilen ipler, kalitesi düşük 

yapağıdan elde edilen iplerdir. 
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1.2.2. Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma 
 

 Namazlık halıları: Üzerinde namaz kılmak amacıyla yapılan, çoğunlukla 

mihrap desenli olan dokumalardır. Gördes namazlıklarında mihrabın son derece 

zengin dinsel anlatımı, çizgilerinin zarafeti, görkemli bordürü ile üstün bir sanat 

seviyesi görülür (Resim 1.1). 

 Seccade halılar: Aynen namazlık gibi üzerinde ibadet etmek maksadıyla 

dokunan halılardır. Ebat olarak namazlıktan daha büyük boyutlardadır.  

 Sedir (divan) somya halıları: Divan, somya üzerine örtü olarak kullanılan 

halılardır. Gördes’te somya halıları ilk kez 1925 yıllarında “çakıro” halısı olarak 

ortaya çıkmıştır. 

 Yer döşeme halıları: Kelle, taban, büyük taban olarak üç farklı boyda dokunur. 

Yer döşemesi olarak kullanılan, soğuktan korunmak amacıyla aynı zamanda, 

dekoratif yer süslemeleri olarak üretilen halılardır. 

 

 

Resim 1.1: Namazlık 
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1.2.3. Dokuma Tekniğine Göre Sınıflandırma 
 

 Türk düğümü – gördes düğümü ( çift düğüm): Dokuma ipliği, bir ucu, yan 

yana iki çözgü ipinin ortasından ipin arkasından dolandırılarak sağ önden 

çıkartılır. Çözgü ipinin solundan arkadan dolandırılarak öne çıkartılarak ipin iki 

ucu aşağıya çekilir. Gördes’te halk arasında kravat düğümü denilmektedir ( 

Şekil 1.1 ). 

 

 

Şekil 1.1: Gördes düğümü 

 

 İran düğümü – sine düğümü (tek düğüm): Atkı ipliğinin yan yana iki çözgü 

ipliğinden bir sağdan bir soldan olmak üzere birinin arkasından geçirilir, öne 

alınıp diğerinin arkasından geçirildikten sonra tekrar öne çıkartılıp ilmeklenmesi 

suretiyle yapılır (Şekil 1.2 ).  

 

  

Şekil 1.2: Sine düğümü 
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1.2.4. Bir Desimetre Karedeki İlme Sayısına Göre Sınıflandırma 
 

 İnce halılar: Atkısı, çözgüsü, ilmeği yün iple dokunur. 1 cm hav yüksekliği 

vardır. Kaliteli halılardır. 

 Kaba halılar: Uzun havlı düşük kalitelidir. Atkısı, çözgüsü pamuk veya 

yünden dokunan halılardır. 2 cm hav yüksekliği vardır. Nadiren dokunmaktadır. 

 

1.2.5. Desen Özelliklerine Göre Adlandırılan Gördes Halıları 
 

Gördes halılarının desen özelliklerine göre sınıflandırılması, maddeler hâlinde 

aşağıdaki gibidir. Açıklamaları Gördes halı desenleri modülünde ayrıntılı olarak verilecektir. 

 

 Kız Gördes 

 Elmalı Gördes 

 Mihraplı Gördes 

 Göbekli Gördes 

 Mecid Gördes 

 Manzaralı Gördes 

 Keyif Gördes 

 Çilli Gördes 

 Muskalı Gördes 

 Direkli Namazgâh 

 Şamdanlı Gördes 

 Basra Gördes 

 Sinekli Gördes 

 Marpuçlu Gördes 

 Taraklı Gördes 

 Kandilli (İbrikli)Gördes 

 Çakıro Gördes 

 Nevresim Gördes 

 İbrikli Gördes 

 Avizeli Gördes 

 Asmalı Gördes 

 

1.3. Desen Hazırlama 
 

Desen, herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi renk ve biçimlerden oluşan bezemeye 

denir. 
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Gördes’te halı desenine “model” denir. Eskiden model için halı çift dokunur biri 

satılırsa diğeri evde bırakılırdı. 1960’lı yıllarında modeller el işlerindeki gibi “kanaviçe” 

olarak işlenerek desen çıkarılırdı. Daha sonraları milimetrik kâğıtlar üzerine çizilmiş bu 

günkü desenler (model) ortaya çıkmıştır. 

 

Eski halılardan veya fotoğraflardan halıların desenleri milimetrik kâğıtlara 

çıkartılabilir. Kareli kâğıdın her karesi bir düğüm olarak kabul edilir (Şekil 1.3) . 

 

 

Şekil 1.3: Milimetrik kâğıt 

 

Gördes’te halı kalitesi halk arasında “arşın, urup ve sıyırdım” hesabıyla ölçülmektedir. 

Yaklaşık 68 cm’den geçen düğüm sayısına “arşın”, 1dm
2
 10x10 cm’den geçen çözgü ile 

bunlara bağlanan düğümlerin sayısına “urup”, bir sırada atılan düğüm sayısına “sıyırdım” 

denilmektedir. 

 

1dm
2
 deki (10x10 cm) ilmek sayısına göre halıların ebatları belirlenir. 

Örnek; 200cm halıda 1dm
2 
de en 26 x boy 33 ilmek var. 

Boy sıra sayısı = 20 dm
2
 x 33 = 660 sıra ilmek atılacaktır. 

130 cm enindeki halıda 1dm
2
 en 26 x boy 33 ilmek var. 

Eninin bir sırasında = 13dm
2
 x 26 =338 

 

10 cm 

1
0

 c
m

 

 

 

1dm
2 

 

 

Şekil 1.4: Desimetrekare 

 

Çalışılacak desen kâğıdı; halının büyüklüğünde, seccadelerde olduğu gibi dik ortadan 

simetrik olan halılarda halının ½ si kadar, halı ¼ simetrik ise halının ¼ büyüklüğünde 

olmalıdır. 
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Yeni hazırlanan desen için kompozisyon doğrudan doğruya kareli kâğıt üzerine 

çizilebileceği gibi parşömen veya aydınger kâğıdına da çizilir. Daha sonra desen kareli 

kâğıda aktarılır. 
 

Kareli desen kâğıdı hazırlandıktan sonra, renk sınıflarını belirleyen çizgilerin geçtiği 

karelerin içleri doldurularak konturlar çizilir. Zemin hatları da belirlenir. 
 

Desen kâğıdını boyamaya yukarıdan aşağıya doğru, karelerin içi temsil ettikleri 

düğümlerin renklerinde boyanmalıdır. Boya altında kalan karelerin görünebilmesi için açık 

tonlar uygulanmalıdır. 
 

1.3.1. Desen Hazırlanırken Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Halı fotoğrafları 

 Dokunmuş ürünler 

 Parşömen veya aydınger kâğıdı 

 Milimetrik kâğıt 

 Kurşun kalem 

 Cetvel 

 Silgi 

 Boyalı kalemler, sulu boya veya guaş boya 

 İnce uçlu yumuşak suluboya fırçası 

 

1.4. Renklendirme 
 

Parşömen kâğıdından kareli kâğıda aktarılan desen yukarıdan aşağıya doğru tespit 

edilen renklerde, temsil ettikleri düğümlerin renklerine boyanır. 
 

Kareli desen kâğıdının kareleri görülecek şekilde uygun tonda boyalar kullanılmalıdır. 

Karelerin içi bütünüyle tek renk boyanır. Bordürlerde ve ortada desen tekrarları varsa sadece 

bir desen tekrarı boyanabilir (Resim 1.5) . 
 

 

Resim 1.2 Renklendirilmiş desen 

 

Desenin alt kenarına temsil edilen renklerin yanına dokumada kullanılacak renkler 

yazılmalıdır. 
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1.4.1. Guaj Boya ile Renklendirme Tekniği 
 

Guaj, sulu boya gibi boya maddesi ile zamk karışımı boya türüdür. Su ile eritilerek 

çalışır. Çok koyu kıvamda olmayacak şekilde, ince uçlu yumuşak fırça ile karelerin içleri 

tespit edilen renklerde boyanır. 

 

Boya kalın sürülürse alttaki kareler görülmez ve boyalar çatlayıp dökülebilir. 

 

1.4.2. Keçe Uçlu Kalemle Renklendirme Tekniği 
 

Keçe uçlu kalemlerde boya maddesi ile alkole benzer bir sıvının karışımı olan 

mürekkep, keçe uç yoluyla boyama olanağı vermektedir. Kullanımı kolaydır, çabuk kurur, 

saydamdır, iki renk üst üste sürülürse üçüncü renk oluşur. İnce, orta, kalın, yassı yuvarlak 

uçları ve çeşitli renkleri bulunmaktadır. 

 

Karelerin dışına taşırılmadan ince uçlu keçeli kalem ile kareli desen kâğıdı tespit 

edilen renklerde boyanır. 

 

1.4.3. Bilgisayar Ortamında Renklendirme Tekniği 
 

Teknolojinin gelişmesiyle artık Gördes’te halı tüccarları desenlerin renklendirme 

işlemini bilgisayar ortamında yapmaktadır. Bilgisayara yüklenen uygun paket program ile 

çizim ve renklendirme daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır (Resim 1.6). 

 

 

Resim 1.3: Bilgisayarda desen çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak halı deseni 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Halı deseni hazırlamak için uygun 

çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün masa hazırlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz 

 Düzenli olunuz. 

 Gördes halı desenlerinin araştırmasını 

yapınız. 

 Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan ve 

internetten Gördes halı desenlerinin 

araştırmasını yapınız. 

 Desen çizimi için araç gereç hazırlayınız. 

 Parşömen kâğıdını, kalem, silgi, cetvel, 

hazırlayınız. 

 Malzemelerinizin eksiksiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Ürünün boyutlarına ve kullanılacağı yere 

uygun motifleri birleştirerek 

kompozisyon oluşturunuz. 

 40 x 50 cm ölçülerinde ürüne göre desen 

seçimi yapınız. 

 Çözgü ve ilmek sayılarının desene göre 

hesaplamasını yapınız. 

 Kompozisyonu kareli kâğıt üzerinde 

hazırlayınız. 

 Halı desenini kareli kâğıda hazırlarken 

düğüm sayısına dikkat ediniz. 

 Dokuma için hazırlanmış özel milimetrik 

kâğıt kullanmaya özen gösteriniz. 

 Deseni ½  veya ¼ ‘ nü alacak büyüklükte 

kâğıt hazırlayınız. 

 Deseni ürün çeşidine göre tam olarak da 

hazırlayabilirsiniz. 

 Dikey yatay karelerin takibini yapınız. 

 Kareleri mümkün oldukça dokuma 

iplerinin rengine boyayınız. 

 Desen oluştururken halı dokuma 

tekniğine ve yöresel özelliklere uygun 

olan desen renkleri seçiniz. 

 Deseni boyarken karelerle dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Renklerin uyumlu olmasına dikkat 

ediniz. 

 Desenin alt tarafına temsil edilen renk 

varsa renklerin yanına kullanılan dokuma 

ipliği rengini yazınız. 

 Çizim ve boyamayı kontrol ediniz. 

Hataları tespit edip düzeltiniz. 

 Renklendirmede yöresel özelliklere önem 

veriniz. 

 Desenin aktarılmasında karelerde atlama 

ve kayma olmamasına dikkat ediniz. 

 Düğüm sayısını hesaplayarak ürün 

boyutunu kontrol ediniz. Her kare bir 

düğüme eşittir. 

 Boyama yaparken dikkatli, temiz ve 

düzenli olunuz. 

 Hazırladığınız desenin ürüne ve yöresel 

özelliklere uygun olup olmadığını 

değerlendiriniz. 

 Ürüne uygun renklendirme yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediniz. 

 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz. 

 Verimli olmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Motif araştırması yaptınız mı?   

3. Ürünün boyutlarını tespit ettiniz mi?   

4. Halı desenlerini özelliklerine göre incelediniz mi?   

5. Parşömen kâğıdındaki desen, kareli kâğıda dikkatlice kareler 

kaydırılmadan çizildi mi? 
  

6. Kareleri desen ipliğinin renginde boyadınız mı?   

7. Kareler hesaplanıp ürün ölçülerine uygun ilmek sayısı hesapladınız 

mı? 
  

8. Desen tasarımları yaptınız mı?   

9. Zamanlamaya dikkat ettiniz mi?   

10. Hazırlanan desenin renk tespitini yaparken arkadaşlarınızla fikir 

alışverişi yaptınız mı? 
  

11. Temiz ve düzenli çalışmaya özen gösterdiniz mi?   

12. Temsil edilen renkler varsa desen kâğıdının alt kısmındaki 

renklerin yanına dokuma ipinin rengini yazdınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Dokuma ipleri boyanırken, bitkisel (kök) boyalar ve kimyasal (sentetik) boyalar 

kullanılır. 

2. (…) Gördes’te dokunan halılarda, ilmesi, atkısı, yün çözgüsü pamuk iple dokunmuş 

halılar da vardır. 

3. (…) Gördes’te dokunan taban halıları yer döşeme halıları değildir. 

4. (…) Direkli namazgâh Gördes halısı değildir. 

5. (…) Seccade halılar mihraplı halı grubuna girmez. 

6. (…) Gördes Ege bölgesinde Manisa ilinin bir ilçesidir. 

7. (…) Halı deseni kareli kâğıda çizilir üzerine renklendirme yapılır. 

8. (…) Kareli desen kâğıdının her karesi bir düğüm olarak kabul edilmez. 

9. (…) Anadolu’da, Türk halıcılığının çıkış noktası Gördes’tir. 

10. (…) Türk düğümüne “sine düğümü de” denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında araç ve gereçleri tanıyıp bilgi sahibi olacak, 

bakım ve onarımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Halı dokumada kullanılan araçların işlevlerini araştırınız. 

 Halı dokumada kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımı hakkında 

araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. ARAÇ GEREÇLERİ HAZIRLAMA 
 

2.1. Halı Tezgâhı Çeşitleri 
 

Halıcılıkta kullanılan, dikey tezgâh gurubuna giren halı tezgâhlarına “sarma tezgâh” 

denir. Bu tezgâhlar da halı sarılarak dokunduğundan bu adı almıştır. 

 

Gördes yöresinde 2 tip tezgâh vardır. 

 

 Ağaç tezgâhlar 

 Demir tezgâhlar 

 

2.1.1. Ağaç Tezgâhlar 
 

Ağaç tezgâhlar sağlam çam ağacından yapılmaktadır. Bu tezgâhların iskeleti 2 yan 

ağacı, üst ve alt makaralık (levent), genellikle demirden gücülüme (güzü), çubuğu ve 

yatağından oluşur. 

 

Gördes ve çevresindeki köylerde 10 – 15 yıl öncesine kadar, hemen her evde bir ağaç 

tezgâh bulunurken günümüzde yok denecek kadar azalmış, ağaç tezgâhların yerine demir 

tezgâhlar almıştır (Resim 2.1). 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Ağaç tezgah 

 

2.1.2. Demir Tezgâhlar 
 

Günümüzde, Gördes yöresinde halılar genelde demir tezgâhlarda dokunmaktadır. 

(Resim 2.2) 

 

Demir tezgâh 10 bölümden oluşmaktadır. 

 

 Yan demirler: Makaraları tutar, dönmelerini sağlar. 

 Makara (levent): Demir çubukların takıldığı bölümdür. Çözgünün ve halının 

gerilmesini ve sarılmasını sağlar. 

 Üst – alt demir çubuk: Çözgünün uçlarına takılarak makaraya geçirmeyi 

sağlar. 

 Güzü (gücü) demiri: Halk arasında gücü demirine “güzü” demiri denir. Güzü 

demiri üzerinden yün çözgü yumağı ile arka çözgü ipleri arasından geçirilerek 

güzü demirine yumak dolanır. Böylelikle çözgü telleri ön çözgü telleri ve arka 

çözgü telleri olarak arası çılmış olur. 

 Halı gergi mengenesi: Makaraları döndüren dişli çubuktur. Mengene sıkıştırma 

aleti ile sağa doğru sıkıştırılır. 

 Güzü gergi mengenesi: Güzü demirinin tezgâha oturmasını sağlar. 

 Makara fren takozu: Makaralığın dönmesini durdurur. 

 Denge çubuğu: Yan demirlerin dengede tutulmasını sağlar. 

 Ağaç tezgâh oturağı: Halıyı dokuyacak kişilerin oturması için kullanılır. 

 Demir oturak ayarı: Oturak yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. Yukarıya 

ve aşağıya doğru hareket ettirilir. 
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Resim 2.2: Demir tezgah 

 

2.2. Kullanıldığı Yere Göre İplik Çeşitleri 
 

2.2.1. Çözgü İplikleri 
 

Çözgü, yün, pamuk ve ipekten bükülerek imal edilmiş ipliklerdir. Halı tezgâhnın alt ve 

üst çubukları arasından geçirilerek tezgaha oturtulan, zemine dik birbirine paralel olarak 

çaprazlama boy iplikleridir (Resim 2.3) . 

 

 

Resim 2.3: Çözgü bobin 

 

Halı dokumacılığında 2 çözgü ipine bir halı düğümü atılır. 

 

Gördes’te dokunan halılarda, çözgü ipi olarak yünden elde edilen, boyasız doğal 

renginde üç bükümlü, ipler kullanılır. Geçmiş yıllarda halı dokumada az da olsa bükümlü 

pamuk ve ipek ipliklerde çözgü ipi olarak kullanılmıştır. 
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2.2.2. Atkı (Argaç) İpleri 
 

Atkı, halının ilme sıraları arasına ve halının enine paralel olarak elle geçirilen çözgü 

ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün, pamuk veya ipek ipliklerdir. Dolgu 

maddesidir. 

 

Atkı iplerine, Gördes’te “argaç” ipi denilmektedir. Argaç ipi yünden elde edilen, 

halıya uygun renkte boyanmış, çözgü ipinden daha kalın, iki bükümlü iplerdir (Resim 2.4) . 

 

 

Resim 2.4: Argaç ipi 

 

2.2.3. İlme (Düğüm) İpleri 
 

İlme (düğüm), halı dokunurken yünden elde edilen bitkisel (kök), kimyasal (sentetik) 

boyalarla boyanmış ipliklerdir. Gördes’te dokunan halıların ilme (düğüm) ipleri ince 3 kat 

bükümsüz yünden elde edilmiş kaliteli iplerdir (Resim 2.5) . 

 

 

Resim 2.5: İlme (düğüm) ipleri 
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2.3. Elde Edilişlerine Göre İplik Çeşitleri 
 

2.3.1. Yünden Elde Edilen İplikler 
 

Sonbaharda koyunların kırpılmış tüylerine yün denir. Koyun sahiplerinden kırkılmış 

yünler alınır güzelce yıkanır, ayıklanır, kurutulur. Yün iplik fabrikalarında iplik hâline 

getirilir. Gördes’ten Demirci, Uşak, Simav iplik fabrikaları yakın olduğu için bu fabrikalara 

gönderilir. 

 

2.3.2. Yapağıdan Elde Edilen İplikler 
 

İlkbaharda koyunların kırkılan tüylerine yapağı denir. Halı dokumada yünden ziyade 

yapağıdan elde edilen ipler kullanılır. İyi bir halı için malzeme çok önemlidir. Esnek, kolay 

kırılmayan, çok ince ya da çok kalın olmayan yün gereklidir. Merinos gibi bazı koyun 

cinslerinden elde edilen dokuma ipleri kaliteli iplerdir. Yıkanan yünler hırpalanmadan kirleri 

ayıklanır, kurutulur, iplik fabrikalarına gönderilir. 

 

Eskiden yapağıları ip hâline getirmek için kirman ya da çıkrıklar kullanılırdı. 

 

Bir halının dayanıklı olmasında yapağı kalitesi çok önemlidir. Ovada yetişen 

koyunların yünü ince ve zayıf; dağda yetişen koyunların yünü daha sağlam, kaliteli, parlak 

ve birinci kalitededir. 

 

2.4. Boyama Tekniği Yönünden İplik Çeşitleri 
 

2.4.1. Bitkisel, Kök Boyalı İplikler 
 

Dokuma iplerinde kullanılan boyalar tamamen tabii nebati malzemelerden (bitki kökü 

– kabuğu – çiçeği ve tohumları) elde edilir. Bu boyaların kullanıldığı iplerin en önemli 

özelliği solmayan ve kullandıkça parlayan renklere sahip olup yöresel özelliklere uygun 

tonlarda olmasıdır. 

 

Bu boyaları elde etmek için boyada kullanılacak bitkiler bir gün önceden boyama 

kazanındaki suya bırakılıp erimeleri sağlanır. Boya için kullanılacak bitkilerin mevsiminde 

toplanması önemlidir. 

 

Yün ipler çile şekline getirilir, iyice ıslatılır sıkılır, boyama kazanlarına atılır. 80C
0 

-

90C
0
 derecede kaynatılır. Boyama işlemi biten yünler, sabunlu ılık su ile yıkanır, gölgede 

kurutulur. Halıda kullanılmak üzere hazır hâle getirilir. 

 

Bitkisel (kök) boya ile boyanmış iplerle dokunan halılar, daha parlak ve kaliteli 

halılardır. 
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2.4.1.1. Kök boya ile elde edilen bazı bitkiler ve ortaya çıkan renkler  
 

 Ada çayı: Fildişi ve bej renkleri elde edilir. 

 Basama otu: Sarı renk elde edilir. Genellikle renk karışımlarında kullanılır.  

 Boya kökü: Koyu kırmızı, açık kırmızı, tarçın rengi elde edilir. 

 Ceviz kabuğu: Koyu kahverengi, krem ve bej renkleri elde edilir. 

 Kırmızı soğan: Haki, yeşil ve zeytin yeşili elde edilir. 

 Kızıl çam kabuğu: Sarı, kızıl sarı, tarçın sarısı elde edilir. 

 Mazı: Koyu sarı renk elde edilir. 

 Nar: Siyah renk elde edilir. 

 Palamut: Kızıl devetüyü, açık devetüyü, gri renkler elde edilir. 

 Papatya: Sarı renk elde edilir. 

 Sarı kız otu: Tarçın rengi, indigo ( Hindistan’da yetişen bir bitki) karışımından 

da yeşil renk elde edilir. 

 Soğan kabuğu: Koyu sarı renk elde edilir. 

 Sumak: Kirli sarı elde edilir. 

 

 
Resim 2.6: Bitkisel boya ham maddeleri 

 

2.4.2. Kimyasal ( Sentetik ) Boyalı İpler 
 

Kırkılan yünler (yapağı) iplik fabrikalarında iplik hâline getirildikten sonra, 

boyahanelerde kimyasal boya ( metal kompleks) boyalarla ipler boyanır. 

 

Kimyasal boyalı iplerle dokunan halıların maliyeti düşüktür. Günümüzde çok 

mükemmel sentetik boyalar vardır ve güzel sonuçlar elde edilmektedir. Ancak, hiçbir zaman 

kök boyaların üç boyutlu parlak güzelliğini vermez. 

 

Asırlardır bitkisel kök boyalarla boyanan dokuma ipleri, 19. yy sonlarında İngiliz 

tacirlerin İzmir’de bir şirket kurup civar il ve ilçelerde halı üretimini hızlandırmak için hazır 
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iplik ve kimyasal boya dağıtmasıyla iplik boyalarda orijinalliğinden ( kök boyalardan) 

uzaklaşılmıştır. Böylelikle kimyasal boyalarla ipler boyanmaya başlanmıştır. 

 

2.5. Dokumada Kullanılan Aletler 
 

2.5.1. Kirkit 
 

Çözgü ipleri arasından elle geçirilen atkı (argaç) ipini sıkıştırmaya yarayan demir 

taraklı, ağaç saplı alettir (Resim 2.7) . Eskiden tamamen ağaçtan yapılmış el yapımı kirkitler 

kullanılmıştır (Resim 2.8) . 

 

Halı sıkıştırmada kullanılan kirkitin halının her tarafına aynı tempoda vurularak 

sıkıştırılması gerekir. İşlem soldan sağa, sağdan sola iki defa tekrarlanır. Aynı tempoda 

vurulmazsa bazı yerler çok oturur bazı yerleri de az oturacağından halının kalitesi bozulur. 

 

 

Resim 2.7: Demir kirkit 

 

Resim 2.8: Ağaç kirkit 

 

2.5.2. Halı Bıçağı 
 

İp keski bıçağı da denilen bu alet, çözgü iplerine düğümlenen dokuma ipini kesmeye 

yarayan bıçaktır (Resim 2.9). 

 

 

Resim 2.9: Halı bıçağı 
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2.5.3. Mengene Sıkıştırma Aleti 
 

Tezgâhta bulunan çözgü iplerini ve halıyı gerdirmek, gevşetmek ve tezgâhtaki 

mengenelerin ayarlarını yapabilmek için mengene sıkıştırma aleti kullanılır (Resim 2.10). 
 

 

Resim 2.10: Mengene sıkıştırma aleti 

 

2.6. Araç Gereçlerin Bakım ve Onarımı 
 

2.6.1. Halı Tezgâhının Bakım ve Onarımı 
 

2.6.1.1. Mengenelerin Yağlanması 
 

Demir tezgâhlar her dokumada yağlanmaz, ara ara yağlanmalıdır, mengenelerin temiz 

ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Pas küf varsa temizlenmeli boyanmalıdır. 

 

2.6.1.2. Makara Dişlilerinin Yağlanması 
 

Halıyı sarma ve gerdirmede rol alan makara ( levent) yan dişlerin ara ara tozları 

temizlenmeli, yağlanmalıdır. Halı düzgün gerilmezse dokuma hatalı çıkabilir. 

 

2.6.2. Kirkit Dişlerinin Onarımı 
 

Demir kirkitin, kırık dişi varsa, lehim yaptırarak tamamlamak gerekir. Pas 

oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ağaç sapında kırıklık gevşeklik varsa tamiratı 

yapılmalıdır. Kirkit ağaç ise kırık olup olmadığına bakılır. Gerekirse tamiratı yapılır. 

 

2.6.3. Halı Çakısını Bileyleme 
 

Dokuma yaparken, düğüm attıktan sonra dokuma ipinin rahat ve çabuk kesilmesi için 

halı çakısının keskin olması gerekir. Eğer halı çakısı (bıçak) ipi rahat kesmiyorsa biley 

makinesinde veya biley taşında bileylenmelidir. 

 

2.6.4. Atkı (Argaç), Dokuma (İlme) İpini Hazırlama 
 

 Atkı ipi (argaç ipi) ele alınır. 

 20 cm ip, 5–6 kere ele dolanır (Resim 2.11) . 
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 Üst kısmından 2 – 3 kere ip dolanır, ipin boyu uzatılır, eşitlenir, tekrar dolanır. 

 İplik dolama işlemine 9 – 10 kere devam edilir (Resim 2.12) . 

 Atkı ipini çözgü ipleri arasından geçirmek için bu şekilde atkı ipini hazırlamak 

gerekir. 

 Bobinlerde bulunan dokuma ipleri elle sarılarak yumaklar hâline getirilir. 

 

 

Resim 2.11: Ele dolama 

 

Resim 2.12: İplik dolama işlemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak argaç 

mekik uygulaması yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Argaç ipi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Argaç ipini hazırlayınız. 
 Çalışmada bulunacağınız malzemeleri 

göz önünde bulundurunuz.  

 20–25 cm boyunda ipi elinizde 5–6 kez 

ele dolayınız. 

 İplerin aynı boyda olmasına özen 

gösteriniz. 

 2–3 kez ipi dolayınız. 
 Dolama iplerinin yan yana gelmesine 

dikkat ediniz. 

 İplik dolama işlemine devam ediniz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Argaç mekiğini hazırlayınız. 
 İpinizi ekonomik kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Atkı ipini ve dokuma ipini hazırlayınız. 
 Argaç ipinizde düğümler olmamasına 

dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Halı tezgâhının bulunduğu, uygun çalışma ortamı hazırladınız 

mı? 
  

2. Halı tezgâhının bölümlerini incelediniz mi?   

3. Dokumada kullanılacak iplerin seçimini yaptınız mı?   

4. Dokumada kullanılan aletlerin bakım ve onarımını yaptınız mı?   

5. Tezgâhın bakım ve onarımını yaptınız mı?    

6. Atkı ve dokuma (ilme) iplerini hazırladınız mı?   

7. Zamanlamaya 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” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yün ipler boyanırken kaç C
0
 de kaynatılır? 

A) 500 – 600 

B) 600 – 700  

C) 900 – 1000 

D) 800 –900 
 

2. Dağlarda yetişen koyunların, yün kalitesi nasıl olur? 

A) İnce 

B) Zayıf 

C) Mat 

D) Parlak ve sağlam 
 

3. Ceviz kabuğundan, hangi iplik rengi elde edilir? 

A) Koyu kahverengi 

B) Koyu kırmızı 

C) Sarı 

D) Tarçın 
 

4. İndiagoyla hangi bitki karıştırılırsa yeşil renk elde edilir? 

A) Papatya 

B) Sarıkız otu 

C) Palamut 

D) Mazı 
 

5. Argaç ipini sıkıştırmada aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır? 

A) Mengene sıkıştırma aleti 

B) Halı çakısı 

C) Makas 

D) Kirkit  
 

6. Dokuma ( ilme) ipinde ne tip iplik kullanılır? 

A) 2 bükümlü – kalın 

B) 3 kat – bükümsüz 

C) 3 kat – bükümlü 

D) Esnek iplik 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğine uygun olarak desen 

kartı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dokuma atölyelerini gezerek desen kartlarını araştırınız. 

 Desen kartları konusunda, sanal ortamdan ve basılı kaynaklardan, kaynak 

araştırması yapınız. 

 Desen kartları için kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Topladığınız bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp örnekleri sınıfa getirerek 

arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

3. DESEN KARTINI HAZIRLAMA 
 

3.1. Desen Kartını Hazırlama Tekniği 
 

Milimetrik kareli kâğıda çizilen desen renklendirildikten sonra yıpranmaması, sonraki 

dokumalarda kullanılması ve tezgâhın üzerinde tutulabilmek için desen kartı hazırlanır. 

Desen kartına desen levhası da denilir (Resim 3.1). 

 

3.1.1. Desen Kartı Hazırlanırken Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Milimetrik kâğıda renklendirilmiş desen kâğıdı 

 Levha malzemesi ( kontrplak, kalın gri mukavva, sunta kaplama malzemesi vb.) 

 Kesici ( kıl testere, makas, maket bıçağı vb.) 

 Yapıştırıcı ( uhu veya tutkal) 

 Vernik ( sıvı vernik veya püskürtme vernik) 

 Delici ( matkap veya karga burun) 

 Cetvel 

 Kurşun kalem 

 İplik (ince urgan)   

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.2. Desen Kartının Hazırlanması 
 

 Desen kâğıdı fazlalıkları kesilir. 

 Desen kartı, desen kâğıdından 4 – 5 cm büyük kesilir. 

 Desen kâğıdının arkasına yapıştırıcı sürülür. 

 Desen kâğıdı levhaya yapıştırılır. 

 Desen kâğıdı üzerine sprey vernik püskürtülür veya sıvı vernik sürülerek 

verniklenir. 

 Desen kartının üst kenarının ortası deliciyle delinir. 

 İplik (ince urgan)  geçirerek ucuna ağırlık bağlanır. 

 Tezgâhın üst kısmına yerleştirilir ( Desen buradan takip edilir.). 

 

 

Resim 3.1: Desen kartı 

 

3.2. Desen Kartı İçin Kullanılacak Malzemeler 
 

3.2.1. Kontrplak 
 

Mobilya dekorasyon işlerinde kullanılan tabaka hâlinde satılan ağaç malzemedir. 

Desen kartında kullanılmak isteniyorsa ölçüleri tespit edildikten sonra cetvelle çizilerek kıl 

testereyle kesilir. Sert bir malzemedir. Üst kısmından matkapla delik açılır. 

 

3.2.2. Kalın Gri Mukavva 
 

Kırtasiyelerde bulunan kâğıt malzemedir. Gri mukavvanın ince, orta, kalın olmak 

üzere çeşitleri vardır. Desen kartı ölçüleri tespit edildikten sonra cetvelle çizilerek maket 

bıçağı ile düzgün ve dikkatli bir şekilde sert zemin üzerinde kesilir. Üst kısmında delik 

açmak için kargaburnu da kullanılabilir. 
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3.2.3. Sunta 
 

Mobilya dekorasyonda kullanılan sunta malzemesinin 5 mm kalınlığında olanı tercih 

edilir. Desen kartı ölçüleri tespit edildikten sonra cetvelle ölçülere uygun çizimi yapılır. Kıl 

testereyle kesilir. Üst kısmında delik açmak için matkap kullanılır. 

 

3.3. Vernik Çeşitleri 
 

3.3.1 Püskürtme Vernik 
 

Piyasada, vernik ve inceltici malzemesi (tiner) hazırlanmış olarak basınçlı tüpler 

içinde satılan, sprey hâlindeki vernik çeşididir. Kullanılması son derece kolaydır. 

Uygulanacak yüzeyin 15 – 20 cm uzağından sıkılarak vernikleme işlemi yapılır. 

 

3.3.2. Sıvı Vernik 
 

Mobilyacılıkta kullanılan parlak, koruyucu, şeffaf, kimyasal sıvı malzemedir. 

Gerektiği kadar bir kaba alınan sıvı vernik tinerle inceltilerek yumuşak küçük boy yağlı boya 

fırçasıyla desen kâğıdı üzerine eşit olarak sürülür. Kurumaya bırakılır. 

 

Verniğin kokusunun olumsuz etkilerine karşı, maske kullanmakta fayda vardır. 

Vernikleme işlemini açık ve havadar bir ortamda yapmak gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak desen 

kartı hazırlayınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Kontrplak 

 Desen 

 Yapıştırıcı 

 Kıl testere 

 Matkap 

 Vernik 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Desen kartını hazırlamak için uygun 

ortam hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün bir masa hazırlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz 

 Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz.  

 Desen kâğıdının ölçülerine dikkat ederek 

levhayı ölçülere uygun kesiniz. 

 Desen kâğıdından 1 – 2 cm fazla levhayı 

(desen kartını) ölçülere uygun kesiniz. 

 Kesim yaparken kesiciye dikkat ediniz. 

 Kesiciyi malzemeye uygun seçiniz. 

 Desen kartını vernikleyiniz. 

 Desen kâğıdı üzerine verniği hızlı bir 

şekilde eşit miktarda sürünüz. 

 Açık havadar bir ortamda vernikleme 

işlemini yapınız. 

 Vernik kokusunun olumsuz etkilerine 

karşı maske kullanınız. 

 Levhanın üst kenarının ortasını deliciyle 

deliniz. 

 Delinecek yeri doğru tespit ediniz. 

 Levha malzemesine uygun delici seçiniz. 

 Deliciyi kullanırken kazaya sebep 

olmamak için dikkatli olunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Desen kartını ölçülere uygun kestiniz mi?   

3. Desen kâğıdını levhaya yapıştırdınız mı?   

4. Desen kartını verniklediniz mi?   

5. Desen kartının üst kenarının ortasını deliciyle deldiniz 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” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Desen kartına……………………………………… de diyebiliriz. 

2. Desen kartı (levha) desen kağıdından ……………..cm fazla, ölçüde uygun kesilir. 

3. Kontrplak ölçülere uygun olarak …………… ile kesilir. 

4. Gri mukavvanın ……….…,……….……,…….…….olmak üzere çeşitleri vardır. 

5. Vernikleme işlemini………………….. bir ortamda yapmak gerekir. 

6. ………………………. arkasına yapıştırıcı sürülür. 

7. Sunta kaplama malzemesinde delik açmak için……………….. kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğine ve ölçüye uygun 

olarak çözgü demirini hazırlayıp çözgü demirinde, çözgü ipini hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dokuma atölyelerinde, internet ortamında veya kütüphanelerde halı dokumada, 

çözgü araçlarının çeşitlerini araştırınız. 

 Çözgü ipi olarak kullanılan iplik çeşitlerini araştırınız. 

 Topladığınız bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp örnekleri sınıfa getirerek 

arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

4. ÇÖZGÜ DEMİRİNİ VE ÇÖZGÜ İPİNİ 

HAZIRLAMAK 
4.1. Çözgü İpi 

 

Çözgü, dokumada düğümlerin atıldığı, atkıların geçirildiği uzunlamasına iplere çözgü 

denir. 

 

4.1.1. Çeşitleri 
 

 Pamuktan bükülerek elde edilen çözgü ipleri: Kalın kaba halılarda kullanılır 

 Yünden bükülerek elde edilen çözgü ipleri: Orta ve ince halılarda kullanılır. 

 İpekten bükülerek elde edilen çözgü ipleri: İnce halılarda kullanılır. 

 

Günümüzde Gördes’te çözgü ipi olarak yünden elde edilmiş doğal renginde üç 

bükümlü çözgü ipleri kullanılmaktadır. 

 

4.1.2. Hazırlama Aletleri 
 

 Çözgü boyu kadar mesafe ölçülerek yere iki demir veya ağaç direk çakılarak 

ikisi arasında yapılan çözgüdür. Gördes’te dokumacılar bu tekniği 

kullanmaktadır. 

 En az beş metre boyunda bir tahta kalasa iki adet demir boru monte edilerek 

borunun biri sabit, diğeri istenilen boya ayarlanabilen, iki boru ile yapılan 

çözgüdür. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Beton zeminde çözgü boyuna göre açılan deliklere boru takarak bu iki demir 

arasında yapılan çözgüdür. 

 Çözgü ipleri çok dikkatli bir şekilde, çapraz bağlama şeklinde, demir çubuklar 

arasına iki çözgü yumağı dolandırılarak hazırlanır. 

 

4.2. Çözgü İpi Uzunluğu Hesaplama 
 

 Çözgü ipinin bükümlü ve sağlam kaliteli bir ip olmasına dikkat edilir. 

 Çözgü ipi hazırlanması için yapılması düşünülen dokumanın (ürünün) boy 

uzunluğuna 1.50 cm ilave edilerek çözgü ipi uzunluğu hesaplanır. 

 Çözgü ipi uzunluğu hesaplanırken halının boyu,  makaralara bağlanma payı 

(fire payı), saçak payı, kilim payı hesaba katılmalıdır. 

 

Örnek: Ürün ölçüleri: Boy = 1.95 cm, En =1.27cm 

 

1.95 halı boyu + 20 x 2 = 40 cm saçak payı +5 x 2 = 10cm kilim payı + 100cm fire 

payı = 3.45 cm çözgü ip uzunluğu hesaplanır. 

 

Fire payı: Tezgâhta makaralık (levent)’ta kalan dokunamayan çözgü ipleridir. 1m 

civarında kalan çözgü ipleri saçak bağlamada değerlendirilir. 

 

4.3. Çözgü Tel Sayısını Hesaplama 
 

 Çözgü iplerinin tel sayısı toplamı, dokumanın enini oluşturur. 

 ½  desen kâğıdı eninde bulunan kare sayısı 2 ile çarpılarak çözgü demirine 

dolanacak çözgü tel sayısı tespit edilir. 

 

Örnek: Ürün Ölçüleri: Boy = 1.95, En = 1.27 cm 

 

Halı eni 1.27 cm dokunan halı deseninin yarısında 140 kare var. 140 x 2 = 280 tel 

çözgü ipi çözgü demirine dolanacaktır. 

 

Halının tamamında 280 x 2 = 560 tel olacaktır. 

 

4.4. Çözgü Demirini Hazırlama 
 

 Çözgü ipi boyu tespit edilir. 

 25 mm çapında, 1.10 cm boyunda ucu sivriltilmiş demir çubuk temin edilir. 

 Sert toprak zemin bulunur. 

 Balyoz yardımıyla çözgü demiri yerin 30 – 35 cm derinliğine ulaşacak şekilde 

çakılır. 

 Çözgü ipi uzunluğu kadar mesafe ölçülerek ikinci çözgü demiri balyozla çakılır.  
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4.5. Çözgü İpinin Hazırlanması 
 

4.5.1. Çözgü Demirinde Çözgü İplerini Hazırlama 
 

 Sert toprak zemine çözgü ipi boyu mesafesinde iki demir çubuk karşılıklı 

çakıldıktan sonra; 

 İki çözgü bobin ipi birbirine bağlanır, düğüm atılır. 

 İki çözgü ipi karşılıklı çapraz şekilde çözgü demirinden dolandırılır 

(Resim 4.1) . 

 

 

Resim 4.1: Çözgü iplerini çözgü demirine çapraz bağlama 

 

 Çözgü tel sayısı kadar iplik, çözgü demirinden dolandırılır. 

 Çözgü ipi bittikten sonra çözgü ipleri düğümlenir (Resim 4.2). 

 

Örnek: Halının en – 1.27cm desen ½ = 140 kare x 2 = 280 tel 
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Resim 4.2: Çözgü iplerinin hazırlanması 

 

4.5.2. Çözgü İpi Kenar Düğümünü Yapma 
 

 Çözgü tellerinin dağılmaması için çözgü demirine sarılmış iplikler üzerine dığdı 

düğümü atılır (Resim 4.3). 

 Çözgü demirine sarılmış çözgü ipliklerinin en altındaki tele elimizdeki çözgü 

yumağındaki iplikle düğüm atılır. 

 İlmek oluşturulur, birinci çözgü ipi arasından ilmek aşağıdan yukarı geçirilir, 

düğüm atılır. 

 

 
Resim 4.3: Dığdı düğümü birinci aşama 
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 Tığ ile zincir örer gibi elimizle her tele, sırayla tel atlamadan her birine dığdı 

düğümü adı verilen düğüm atılır. 

 Dığdı düğümü 280 tele sırayla yapıldıktan sonra son tele 5-6 defa düğüm atılır. 

İp kopartılır (Resim 4.4). 

 

 
Resim 4.4: Dığdı düğümü ikinci aşama 

 

4.5.3. Çözgü İplerini Çözgü Demirinden Çıkartma 
 

 Çözgü ipleri çözgü demirinden çıkartılmadan önce çözgü ipleri ara boşluğunun 

iki yanından, beş kat çözgü ipliğinden oluşan ara ipliği veya ince urgan geçirilir. 

Arka ve ön çözgü iplerinin birbirine karışmaması için ara ipliğini geçirmek 

önemlidir (Ara ipliği ölçüsü = Tezgah ölçüsü + 2 m )(Resim 4.5).  

 

 

Resim 4.5: Ara ipi geçirme 
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 Sol kol ara boşluktan geçirilir. Çözgü ipleri çözgü demirinden çıkartılır, sol kol 

üzerine çözgü ipleri alınır (Resim 4.6). 

 

 

Resim 4.6: Çözgü iplerini çıkarma 

 

 İki kişi yardımı ile çözgü ipleri çözgü demirinden çıkartılır ( Resim 4.7). 

 

 
Resim 4.7: Çözgü iplerinin kola dolanması 

 

 Tezgâhın demir çubuklarına çözgü ipleri geçirilir. Çözgü ipleri demir çubuk 

üzerinde halı en ölçüsüne göre ayarlanır. 

 İki kişi karşılıklı olarak çubuklardan tutar, çözgü ipleri üzerine uzun bir sopayla 

beş altı kez vurulur. Çözgü ipleri düzenlenir (Resim 4.8 ) 
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Resim 4.8: Çözgü iplerini düzenleme 

 

 Sopayla vurularak düzenlenen çözgü ipleri, sopa üzerine sarılarak tezgâha 

geçirilmeye hazır hâle getirilir ( Resim 4.9 ). 

 

 
Resim 4.9: Çözgü iplerinin sopaya sarılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

Kullanılacak araç gereçler: 
 

 Çözgü ipi 

 Kâğıt, kalem 

 Çözgü demiri 

 Desen kâğıdı 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak demire çözgü ipini 

hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmalar için açık havada uygun zemin 

bulunuz gerekli malzemeleri hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 Yapacağınız işe göre malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Çözgü demirini sert toprak zemine 

balyozla 30-35 cm derinliğe ulaşacak 

şekilde çakınız.  

 Çözgü ipi seçimi yapınız. 

 Çözgü ipini olabilecek nitelikte yün ipten 

seçiniz. 

 Esnek olmayan, üç bükümlü boyasız ham 

yün iplik seçiniz. 

 Yapacağınız ürünün boyutlarını tespit 

ediniz. 

 Yapacağınız ürün 40 x 60 cm ölçülerinde 

olacaktır. 

 Çözgü ip boyunu hesaplayınız. 

 Yapılacak ürüne göre çözgü boyu hesabı 

yapınız. 

 Çözgü boy uzunluğunu tespit ederken 

ürün boyuna saçak payı, kilim payı, 100 

cm fire payını ilave ediniz. 

 Çözgü tel sayısını tespit ediniz. 

 ½ desen kâğıdı eninde bulunan kare 

sayısını 2 ile çarparak çözgü demirine 

sarılacak tel sayısını tespit ediniz. 

 Çözgü ipi kenar düğümünü yapınız. 

 Kenar düğümü (dığdı) her bir çözgü ipine 

atınız. 

 Dikkatli olunuz, tel atlamayınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 
 Hızlı ve dikkatsiz çalışarak zaman 

kaybına sebep olmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Çözgü hazırlamak için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Çözgü ipi seçimi yaptınız mı?   

4. Çözgü boyu hesabını yaptınız mı?   

5. Çözgü tel sayısı hesabını yaptınız mı?   

6. Çözgü kenar düğümünü yaptınız mı?   

7. Zamanlamaya dikkat ettiniz mi?   

8. Çözgü demirine iplik dolamayı tekniğine uygun yaptınız mı?   

9. Yaptığınız çalışmada hata kontrolü yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Halı dokumada çözgü ipi nasıl olmalıdır? 

A) Bükümlü ipler 

B) Bükümsüz ipler 

C) İnce ipler 

D) Kalın ipler 
 

2. Çözgü tel sayısı hesaplaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? 

A) ½ desen en kareleri + 2 

B)  ½ desen en kareleri +4 

C)  ½ desen en kareleri x 2 

D) Ürün boy ölçüsü + fire payı 
 

3. Çözgü demirleri sert toprak zemine kaç cm derinliğe ulaşacak şekilde çakılır? 

A) 10-15cm 

B) 30-35cm 

C) 70-80cm 

D) 50-60cm 
 

4. Çözgü ip boyu hesabı yapılırken ürünün boy ölçüsüne kaç cm ilave edilir? 

A) 50cm 

B) 90cm 

C) 200cm 

D) 150cm 
 

5. Çözgü ipi ne tür iplerden oluşmaz? 

A) İpek 

B) Yün 

C) Pamuk 

D) Polyester 
 

6. Çözgü ipleri, çözgü demirine nasıl dolanır? 

A) Düz dolanır. 

B) Verev dolanır. 

C) Çapraz dolanır. 

D) Hiçbiri 
 

7. Çözgü ipine kenar düğümü (dığdı) niçin yapılır? 

A) Çözgü iplerinin düzgün olması için  

B) Çözgü iplerinin kenarını süslemek için 

C) Çözgü iplerinin dağılmaması için 

D) Çözgü iplerini birleştirmek için 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında, tekniğine uygun olarak çözgü 

ipleri tezgaha aktarabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çözgü ipini tezgâha geçirme konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan 

varsa dokuma atölyelerinden kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

5. ÇÖZGÜ İPLERİNİ TEZGÂHA GEÇİRME 
 

5.1. Çözgü İplerini Tezgâha Geçirme 
 

 Düzgün bir zeminde üst tezgah çubuğu üzerindeki çözgü ipleri halı boyutundan 

5 cm fazla olarak teller eşit aralıklarla yayılır (Resim 5.1). 

 

 

Resim 5.1: Çözgü eşit olarak dağılımı 

 

 Çözgü telleri yanlarından, ölçünün bozulmaması için tezgah demir çubuğuna 

yün ip bağlanır. 

 Tezgâh demir çubuğunun tam orta hattını belirlemek için tam orta ilmeğe renkli 

ip bağlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Güzü demiri tezgâhtan çıkartılır. Üst tezgah demir çubuğu tezgah 

makarasındaki yerine geçirilir (Resim 5.2). 

 

 

Resim 5.2: Çözgü demirini tezgaha geçirme 

 

 Demir çubuğun yerinden çıkmaması için demir çubuğun iki ucuna kalın 

mukavva sıkıştırılır. 

 Tezgâhın alt demir çubuğuna da üst çubukta yapılan işlemler yapılır. Ölçü, halı 

en ölçüsü kadar olacak şekilde çözgü telleri araları eşit olarak ayarlanır. 

 Üst çubuk tezgâha takıldıktan sonra alt demir çubuk yerden kaldırılır. 

 Çözgü ipleri üzerine 5–6 defa sopayla vurularak çözgü iplerinin düzene girmesi 

sağlanır (Resim 5.3). 

 

 

Resim 5.3: Çözgü iplerinin düzene sokulması 

 Üst makaralar döndürülerek çözgü iplerinin sarılması sağlanır. 

 Alt tezgâh çubuğu alt makaraya takılır. 

 Demir çubuğun düşmemesi için çubuğun yanlarına mukavva sıkıştırılır. 
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5.2. Tezgâhta Çözgü İpleri Gerginlik Ayarı Yapma 
 

 Alt makara döndürülür, sonra üst makaralar döndürülür. 

 Çözgü ipleri boylamasına iyi bir şekilde gerdirilir. 

 Bu işlem 4 – 5 defa tekrarlanır. 

 Çözgü iplerinin düzgün, dik açı oluşturacak şekilde gerilmesi gerekir. 

 Makara dişlerinin makara takozları önce alt, sonra üst takoz kapatılır. 

 Makaradaki delikten mengene sıkıştırma aletinin sapıyla sokularak makaralar 

döndürülür. Takozdan dişli atlatılır. 

 Makara dişli takozları açılır. Tezgah üst makaraları döndürülür. 

 Çözgü ipleri üst makaraya sarılır. Dişli takozları kapatılır. 

 Ara ipi yukarıya doğru çekilir. 

 Tezgâhın iki yanlarına ara ipliğinin uçları bağlanır (Resim 5.4) . 

 

 

Resim 5.4: Ara ipin bağlanması 

 

 Ara ipliği kirkitle düzeltilir. 

 Tekrar tezgâh makaraları döndürülür. 

 Ara ipliğin alt kısmında çözgü ipleri ara boşluğundan ağaç çomak(fındık ağacı 

fidanı) geçirilir (Resim 5.5). 

 Üst çomağın alt kısmına da yan yana iki çomak (fındık ağacı fidanı) geçirilir. 
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Resim 5.5: Tezgah çomakları (varan gelen ) 

 

 Teller tek tek düzenlenir. 

 

5.3. Güzü (Gücü) Örme Tekniği 
 

 Güzü demiri tezgâha geçirilir. 

 Güzü demiri üzerinden yün çözgü yumağı 4-5 kez dolanır. 

 Arka çözgü ipleri arasından çözgü yumağı geçirilir (Resim 5.6) . 

 

 

Resim 5.6: Çözgü yumağını güzü demirine dolama 

 

 Çözgü yumağı güzü (gücü) demirine dolanır. 

 Bu işleme çözgü tellerinin sonuna kadar devam edilir. 

 Arka çözgü ipi güzü demirine değmeyecek şekilde eşit mesafede ayarlanır. 

 Çözgü tellerinin sonunda yumak 5–6 defa güzü demirine dolandırılır. 

 Yumak orada bırakılır. 
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5.4. Tezgâh Ayarını Yapma 
 

 Çözgü iplerinin gerginliği kontrol edilir. 

 Ara çomakları aşağı indirip geçirmeyi yukarı çıkarmaya basım denir (Resim 

5.7). 

 

 

Resim 5.7: Ara çomağın indirilmesi 

 

 Ara çomaklar yukarıya çıkartılır. Çözgü iplerinin üzerine elle bastırılır. 

 Çomaklar indirilir. Teller elle tek tek yan yana düzene sokulur. 

 Mengeneler sıkıştırılır. 

 Makara fren takozu kapatılır. 

 Gerdirilmiş çözgü ipleri dokumaya hazır hâle getirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Hazırlanmış çözgü 

 Tezgâh 

 Tezgâh parçaları 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çözgü iplerini 

tezgâha geçirme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmalar için aydınlık temiz bir 

ortamda gerekli malzemeleri hazırlayınız. 

 Çalışmalar için ortamı hazır hâle 

getiriniz. 

 Ara ipliği, tezgâh demir çubuğunu 

hazırlayınız.  

 Çözgü ipi ara boşluğuna ara ipini 

geçiriniz. 

 5 kat çözgü ipi veya ince urganı ara ipi 

olarak kullanabilirsiniz. 

 Çözgü iplerini çözgü demirinden çıkartıp 

tezgâh çubuklarına geçiriniz. 

 Çözgü iplerini dağıtmadan dikkatli bir 

şekilde tezgah çubuklarına geçiriniz. 

 Üst tezgah çubuğuna çözgü iplerini halı 

en ölçüsünden 5 cm fazla eşit aralıklarla 

yayınız. 

 Çözgü ip boyunu hesaplayınız. 

 Yapılacak ürüne göre çözgü boyu hesabı 

yapınız. 

 Çözgü boy uzunluğunu tespit ederken 

ürün boyuna saçak payı, kilim payı, 100 

cm fire payını ilave ediniz. 

 Önce üst sonra alt tezgâh çubuğunu 

tezgâha geçiriniz. 

 Çubukların yerinden çıkmaması için 

çubuğun iki yanına mukavva sıkıştırmayı 

unutmayınız. 

 Çözgü ipi gerginlik ayarlarını yapınız. 

 Çözgü iplerini önce üst, sonra alt 

makaraya dolayarak çözgü iplerini 

dikkatli bir şekilde gerilmesini 

sağlayınız. 

 Güzü demirine ipi dolayınız. 

 Arkada bulunan çözgü ipleri arasında 

çözgü yumağını geçirerek güzü 

demirinden dolandırırken çözgü iplerini 

çok çekmeden düzeltiniz. 

 Tezgâh ayarını yapınız. 

 Mengeneleri sıkıştırınız. Ara çomakları 

geçiriniz. Makara dişli takozunu 

yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ara ipliği geçirdiniz mi?   

2. Dığdı düğümünü yaptınız mı?   

3. Çözgü iplerini tezgâh çubuğuna aktardıktan sonra tezgâha 

geçirdiniz mi? 
  

4. Çözgü ipleri gerginlik ayarı yaptınız mı?   

5. Ara ipi tezgâhın yanlarına bağladınız mı?   

6. Ara çomakları geçirdiniz mi?   

7. Çözgü ipi gerginlik ayarlarını yaptınız mı?   

8. Güzü örme tekniğini uyguladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Arka ve öne çözgü iplerinin birbirine karışmaması için ……………………geçiriniz. 

2. Tezgâh çubuğu üzerindeki çözgü iplikleri halı boyutundan………………… cm fazla 

olarak yayılır. 

3. Tezgâh çubuklarından önce……………… sonra……………. tezgâh çubuğu tezgâha 

geçirilir. 

4. Çözgü iplerinin ………………… oluşturulacak şekilde geçirilmesi gerekir. 

5. Ara çomakları aşağı indirip ........... yukarı çıkarmaya......... denir. 

6. Ara ipliği ölçüsü hesaplanırken tezgâh en ölçüsüne ………………. ilave edilir. 

7. ……………………..çözgü ipleri arasından geçirilerek güzü demirine dolandırılır. 

8. Gücü demirine …………… demiri de denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Gördes ve çevresinde dokunan batı Anadolu halıları…………….. duvarlarını 

süslemiştir. 

2. Gördes………………… yy. itibaren mahalli Anadolu dokuma geleneğine çok 

kıymetli ürünler kazandırmış bir bölgedir. 

3. Gördes aynı zamanda ………….olarak literatüre geçmiştir. 

4. …………….. üzerinde namaz kılmak amacıyla yapılan çoğunlukla mihrap desenli 

dokumalardır. 

5. Gördes düğümüne aynı zamanda …………… düğümü veya ……… düğüm denir. 

6. İran düğümüne ……….. düğümü veya ……….düğüm denir. 

7. Gördes’te halı desenine……………de denir. 

8. Bir sırada atılan düğüm sayısına …………… denir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (…) Gördes’te gücü demirine halk arasına gezi demiri de denir. 

10. (…) Makara fren takozu makaralığın dönmesini sağlar. 

11. (…) Halı dokumacılığında iki çözgü ipine, bir halı düğümü atılır. 

12. (…) Atkı iplerine Gördes’te argaç ipi denir. 

13. (…) Kök boyalardan elde edilen ipliklere, sentetik boyalı ipler denir. 

14. (…) Desen kartı tezgâhın alt kısmına yerleştirilir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

15. Dokumada düğümlerin atıldığı atkıların geçirildiği, uzunlamasına iplere ne ad verilir? 

A) Argaç 

B) Çözgü 

C) Dığdı 

D) Urup 
 

16. Çözgü tellerinin dağılmaması için çözgü demirine sarılmış ipler üzerine atılan düğüme 

ne ad verilir? 

A) Arap düğümü 

B) Sine düğümü 

C) Gördes düğümü 

D) Dığdı düğümü 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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17. ½ desen kâğıdında 128 kare vardır. Çözgü demirine kaç tel çözgü ip dolamak gerekir? 

A) 128 

B) 192 

C) 256 

D) 260 

 

18. 1.75 cm boy ölçüsü olan bir halının çözgü ip boyu kaç cm olur? 

A) 195cm 

B) 225cm 

C) 325cm 

D) 295cm 

 

19. Ara ipini keserken tezgâh en ölçüsüne kaç cm ilave edilir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

20. Çözgü ipleri, çözgü demirine nasıl dolanır? 

A) Düz 

B) Verev 

C) Çapraz 

D) Hiçbiri 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 B 

5 D 

6 B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Desen levhası 

2 4 – 5 

3 Kıl testere 

4 İnce, Orta, kalın 

5 Havadar 

6 Desen kâğıdı 

7 Matkap 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 D 

6 C 

7 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ara ipi 

2 5 

3 Üst – alt 

4 Düzgün - dik açı 

5 Geçirme - basım 

6 2 

7 Çözgü yumağı 

8 Güzü 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kiliselerin 

2 18 

3 Transilvanya 

4 Seccade 

5 Türk – Çift 

6 Sine – Tek 

7 Model 

8 Sıyırdım 

9 Y 

10 Y 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 Y 

15 B 

16 D 

17 C 

18 C 

19 B 

20 C 
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