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Halı dokumada kullanılan araç-gereçleri tanıma,
dokumaya hazır hale getirme, çözgü iplerini tezgâha
geçirme işlemlerinin yapılmasıdır
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Kirkitli dokumalarda çözgü hazırlama, Halı modülünü
ve ipleri boyama modülünü almış olmak

Milas halı dokumaya hazırlık yapmak
Genel Amaç
Öğrenci, bu modül ile uygun araç- gereç sağlandığında,
gelenekselliğe ve tekniğe uygun, Milas halı dokumaya
hazırlık yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Tekniğe uygun olarak, Milas halılarını tanıyarak
desen ve desen kartı hazırlayabileceksiniz
2. Tekniğe uygun olarak, Milas Halı dokumaya hazırlık
yapmak için, malzemeleri hazırlayabileceksiniz
3. Tekniğe uygun olarak, çözgü hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

4. Tekniğe uygun olarak, Dokumaya başlayabilecektir
Aydınlık ortam, görsel basılı kaynaklar, bilgisayar ve
desen programları mukavva, makas, cetvel, kareli kâğıt,
boya kalemi, kalem, silgi, guaş boya, samur fırça, ışıklı
masa, aydınger veya parşömen kâğıdı, ile tezgah ve
çözgü iplikleri.
Modülün içinde yer alan, her faaliyet sonrasında o
faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi
kendinizi değerlendireceksiniz. Modül içinde ve
sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri
pekiştirecek, uygulama örneklerini ve testleri gerekli
süre
içinde
tamamlayarak
etkili
öğrenmeyi
gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla araştırma yaparak, grup
çalışmalarına katılarak ve en son aşamada alan
öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleştiriniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
İnsanlar doğanın kaynaklarını el becerisi, kişisel yetenek, sanatçı his ve düşünceleriyle
amacına uygun ürünlerde yararlı duruma çevirmiştir. Bu ürünlerin güzel ve dekoratif
görünmesini, ruhsal durumunu, ailesini, sevgisini yaşam biçimini kısaca yöresel geleneğini
kendine özgü ince zevk, desen ve biçim ahengi, motif ve renkleriyle dokuyarak el sanatında
geleneği belirlemiş ve toplumunu yönlendirebilecek bir ekol oluşturmuştur. Vazgeçilmeyen
bu el sanatı ile kendine, çevresine veya toplumuna yararlı olabilecek ürünü hazırlarken de
kültürünü de yaratmıştır. Bu kültür insanların gerek bireysel yaşamında gerek göçebe ve
boylar halinde yaşadıkları devirde, gerekse devlet ve imparatorluklarla egemen oldukları
topraklarda insanlarla beraber yaşamış ve bu sanat onun vazgeçilmeyen bir parçası olmuştur.
Milas halısı, Milas yöresine özgü özellikler taşıyan halı türüne denir. Patlıcanlı,
Çıngıllı, Cafer, Gemisuyu, Elibelinde gibi isimlerle anılırlar. Figür ve motifler geçmişin
izlerini yaşatmaktadır.
Çeşitli etkilerin görünmesine karşın Milas halıları, geniş bordürleri, atkı ve çözgü
ipliklerinin yün oluşu, kilim motiflerini andıran stilize hayvan ve bitki motifleri, göbeği
çevreleyen iki dikdörtgen ve sık rastlanan mat al, sarı, sarı-yeşil, turuncu ve canlı mavi
renkleri vb. özellikleriyle tanınmıştır.
Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğine, gelenekselliğe, yeniliklere
uygun olarak desen hazırlayabilecek, araç-gereçlerin bakım ve onarımını yapabilecek, çözgü
hazırlayabileceksiniz. Bütün bu yaptığınız çalışmaların Milas halı dokumaya hazırlık
olduğunu kavrayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile, uygun ortam ve araç gereç sağlandığında yöresel özelliklere bağlı
kalarak Milas halılarının özelliklerini öğrenebilecek ve desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
Milas halılarının desen özelliklerini, basılı kaynaklardan kütüphanelerden,
internetten kaynak araştırması yapınız.
Milas halılarının renk ve kompozisyon özellikleri hakkında bilgi toplayınız.
Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getirerek sınıf ortamında
arkadaşlarınızla tartışınız.

1. MİLAS HALILARI
Milas halısı, Milas yöresine özgü özellikler taşıyan halı türüne denir. Figür ve
motifleri geçmişin izlerini yaşatmaktadır. Muğla’nın Milas ilçesi, Türkmen boylarının en
eski yerleşim yerlerinden biridir. Bölge, örf, adet ve giyim olarak tarihi özelliklerini
korumuştur. Bölgede halıcılık geleneğinin 16.yüzyılda seccade halıların dokunmasıyla
başladığı kabul edilmektedir.
Türkiye’de her yörenin değişik bir halı dekorasyon tarzı vardır. Milas, Batı
Anadolu’nun en önemli dokuma merkezlerinden biridir. Milas halıları dokunduğu köylere
göre farklı özellikler göstermesine rağmen kompozisyon, renk armonisi ve kalite bakımından
içeriği aynıdır. Milas seccadeleri, Gördes seccade şemalarını Bergama etkisi ile devam
ettirmektedir.

1.1. Milas Hakkında Genel Bilgi
Muğla ilinin ikinci büyük yerleşim birimi olan Milas, Sodra dağının eteklerinde ve
kendi adıyla anılan ova üzerine kurulmuştur. Arkeolojik araştırmalara göre kentin kuruluşu
M.Ö 2000 kadar uzanmaktadır. Adını rüzgârlar tanrısı Ailos soyundan gelen Mylassos’tan
almıştır.
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Milas’ın sınırları içinde 27 antik kentin kalıntıları vardır. Milas, sırasıyla, Karia,
Bizans, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı Uygarlığını yaşamış tarihi güzelliğe sahip bir
ilçedir.
Tarihi birçok kalıntılara sahip olan Milas, halılarıyla ünlüdür.

1.2. Milas Halıcılığının Tarihçesi
Türk halılarının hikâyesi 3000 bin yıl kadar geriye dayanmaktadır ve yıllar boyunca
Türk, halı dokuma ve satma işi ile meşgul olmuştur. Renkli sıkça çok güzel olan bu halılar,
dünyada sadece Türkiye’ de çift düğüm olarak dokunmaktadır ve bu özellik ile diğer tüm
halılardan ayrılmaktadır. Teknik olarak bu, her düğümün kendini çapraz giden iplik etrafında
iki kere sağlamlaştırılması anlamına gelir. Türk halılarının bu yüzden diğer el yapımı halılara
göre daha sağlam olduğu söylenir
18. ve 19. yüzyılda Milas halıları desen ve renk özelliği bakımından geleneksel(klasik)
ve barok stili olarak ikiye ayrılır.
1.grup; Klasik olan halılar mihraplı Milas seccadeleridir. Bu seccadelerde mihrap
eşkenar dörtgen şeklindedir. Mihrabın üstünde bir alem, mihrabın içe bakan kısımlarında
stilize edilmiş bitki motifleri bulunur. Konturları olmayan motifler görülür.
Barok stili olarak adlandırılanlar, Osmanlı Devleti’nde, Abdülmecit döneminde
mimari ve sanatta Avrupa etkisinin yoğun şekilde yaşandığı dönemde üretilmiştir. Bu
halılarda düz çizgiler yerine zikzaklarla belirlenmiş kenarlara çiçek desenleri
yerleştirilmiştir.
Milas’taki başka bir grubu oluşturan halılarda madalyonlu örneklerdir. Bu halılar kare,
dikdörtgen, altıgen olarak çeşitli tiplerde karşımıza çıkarlar.

1. 3. Milas Halılarının Dünyadaki Yeri ve Önemi
Yüzyıllarca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Milas, tarihi zenginliğinin yanı
sıra el dokumaları ile de adını tüm dünyaya duyurmuştur. Milas’ın, Muğla-Bodrum
karayolunda bulunması ve yörenin turizm açısından ileri düzeyde olması halıların adının
duyulması ile doğrudan ilişkilidir.
Bodrum’un uluslar arası turizm merkezi haline gelmesi, tatil beldelerindeki tur
operatörlerinin misafir ettikleri turistler için, Milas pazarına ve halı dokunan köylere turlar
düzenlemesi Milas halıları için önemli avantajlar oluşturmuş, modaya uygun üretimlerini de
beraberinde getirmiştir. Bu sayede hatırı sayılır bir üne kavuşan Milas halıları turistlerin
gözdesi haline gelmiştir. Böylece Milas halıları, evine, eşine, dostuna hediyelik eşya alma
konusunda turistlerin ilk tercihi olmaktadır.
Milas halılarının tamamen Türk motifleri ile dokunması, kullanılan renklerin ve
iplerin özellikli olması onu dünyada da değerli kılmaktadır. Metropolitan Sanat Müzesi
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(New York)’ nde örneklerinin sergileniyor olması onun dünyadaki yerinin en büyük
göstergesidir.

1.4. Milas Halılarında Sınıflandırma
1.4.1. Kullanılan Hammaddeye Göre Sınıflandırma





Dokumada Kullanılan İplikler: İlmesi, çözgüsü, atkısı yün halılardır.
Dokuma İplerinde Kullanılan Boyalar: Genelde bitkisel (kök) boya ile
boyanmış ipler kullanılılırken, nadiren kimyasal (sentetik) boyalarla boyanmış
iplerde kullanılır.
İplik Kalitesi: Yapağıdan elde edilen ipler kullanılmaktadır.

1.4.2. Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma



Seccade Halılar: Aynen namazlık gibi üzerinde ibadet etmek maksadıyla
dokunan halılardır.
Yer Döşeme Halıları: Kelle, taban, büyük taban, olarak üç farklı boyda
dokunurlar. Yer döşemesi olarak kullanılan, soğuktan korunmayı amacıyla
üretilen aynı zamanda, dekoratif yer süslemeleri olarak üretilen halılardır.

1.4.3. Dokuma Tekniğine Göre Sınıflandırma


Gördes (Türk) Düğümü

Bu düğüm şekli adını Anadolu’nun halı merkezi olan Manisa’nın Gördes ilçesinden
almıştır. Gördes düğümü bütün Türk ve Kafkas halılarında hatta bazı İran ve İngiliz
halılarında kullanılmıştır. Düğümlerin özeliği nedeniyle bu teknikle dokunan halılarda
geometrik, köşeli ve üsluplaşmış desenler daha çok kullanılmaktadır. Gördes (Türk)
düğümüyle dokunan halılar oldukça sağlam olurlar. Hatta halıda hav dokusu dökülmüş olsa
bile desen aynı kilim görünüşünde halı yüzeyinde kalır.
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.
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Şekil 1.1: Gördes düğümü



Sine (İran) düğümü

Bu düğüm şekli İran ve İran’ın batısındaki bir yer olan Sine’de dokunduğu için bu adı
almıştır. Sine düğümü bütün İran, Türkistan, Hint ve Çin halılarıyla bazı Türk halılarında
kullanılmıştır. Sine düğüm tekniğinde ilme ipliklerinin uçları birbirine daha yakın
olduğundan, bu çeşit halılar yumuşak ve renkleri daha parlak olur. Sine düğümüyle dokunan
halılarda ayrıntılı ve bitkisel motifli desenler rahatlıkla kullanılır. Fakat bu düğümlerin bir
ucu serbest bırakıldığı için bu halılar Gördes düğümü ile dokunmuş halılar kadar sağlam
değildir.
Sine düğümü 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: Sine düğüm

1.5. Desen Özelliklerine Göre Adlandırılan Milas Halıları
Milas halılarını dört kategori altında toplayabiliriz:
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1.5.1. Orijinal (Klasik) Milas seccadeler
Genelde namazlık olarak kullanılmış olan bu halılar orta Asya’dan bu yana ufak tefek
farklılaşmalarla günümüze kadar gelmiştir. Renk armonileri yaşanan çağa ve yörenin bitki
örtüsüne göre değişmiştir. Bu tip halılar, Bozalan, Mazı, Mezgit taraflarında dokunduğu gibi
Tahtacı Yörükleri tarafından da değişik tiplerde yapılmaktadır.

1.5.2. Ada Milas
Mihrapsız olan bu halılar çok çeşitli desen versiyonlarına sahiptir. Genellikle Etrim,
Karanlık ve civar köylerde dokunur. Bunlar Tavas tarafından gelen Yörüklerin adalardan
gelen halkla kaynaşması sureti ile çeşitleşmiş ve zenginleşmiş motiflerdir.

1.5.3. Karacahisar tipi halılar
Karacahisar tipi halılar nevi şahsına münhasır halılardır. Desen ve renk kompozisyonu
olarak hiçbir şekilde Milas tipi halılara benzemez. Daha çok Isparta etkisi hakimdir. Milas’ta
yerleşik Yahudiler tarafından ticari halı olarak ürettirildiği için desen kaygısı ön plana
çıkmıştır. Dokuma tekniği ve ip bükümü olarak Milas olduğu kolayca görülebilir. Bunun
haricinde Milas’la bir benzerliği yoktur. Yörede dokunan halılara kıyasla da önemli bir
üretimin olduğu söylenemez.

1.5.4. Karaova Milas ve Magri tipi halılar
Bu halıların profesyonel boyacılar tarafından ayrı bir boyama tekniği ile boyandığı
aşikârdır. Güzel el eğirmesi ipler, indigo boyaları, parlak diğer renkleri ile farkları hemen
fark edilir. Karabağ gülü desenleri ile Fransız goblenlerinin etkisinde kaldığı hemen görülür.
Türk burjuva ve aristokrat sınıfının gelişmeye başlaması ile birlikte 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren jön Türk hareketi ile birlikte sözü edilen sınıflarda 15. Lui tarzı mobilya
ve dekorasyon tarzına düşkünlük kendini hissettirmiştir. Bu akımın halıda öncülüğünü
Isparta yöresinde dokunan halılar yapmış olmakla beraber, Karaova ve Magri tipi halılarda
da kendini göstermiştir.

1.5.5. Klasik ve Ada Milas Desen isimleri









Anahtarlı Cafer
Ada Milas
Baklaçiçeği
Başaklı
Boncuklu muska
Cafer molla iğnesi
Caferli
Cennet süpürgesi
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Cep
Ceviz yaprağı (kabuksuz)
Cıngıllı Cafer
Cinli
Dokuz göllü
Donaya
Eli koynunda
Eski su gemi suyu
Feslice
Heybe göllü
Horozlu göllü
Hayat ağacı
İbrik
Kabuksuz böcek
Kandilli göl
Kâğıt suyu
Karanfilli Ada Milas
Karanfil suyu
Testere
Kedi izi (gölcük)
Kertenkele kuyruğu
Kirmanlı su
Koçboynuzu
Kolon suyu
Köpek izi
Madalyon
Mazı Caferi
Mihraplı cıngıllı Cafer
Muska
Nazarlık
Paracık
Patlıcanlı Ada Milas
Peşkir suyu
Sandıklı göl
Sarıklı
Sekiz dalga
Selvili su
Süpürge suyu
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Şişeli
Tabaklı
Tabakalı kabuksuz
Tabakalı sandıklı
Tablalı Cafer
Tablalı yollu Cafer
Tahtacı Ada Milas
Tahtacı Milas
Tarak
Taraklı su
Testereli
Testereli gemi suyu
Tosbağa (kabuksuz)
Ülkercik
Üzümlü
Yengeç
Yılanlı göl
Yıldız
Yıldızlı su
Zambaklı göl

1.5.6. Karacahisar, Karaova, Magri Özgü Desenler

















Aynalı eğmesi
Ayşe Dudu suyu
Bolsak eğme
Çıblak eğme
Çifte güllü
Darbulla eğmesi
Eğmeli Göllü
Isparta göllü
Kara Ayşe eğmesi
Karadam eğmesi
Karpuzlu göl
Kelle
Lâdik
Minareli su
Pabuçlu göl
Sülüklü su
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Üç güllü su
Yapraklı su
Yeni köy güllü
Yeşil eğme

1.6. Deseni Hazırlama
Desen, Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluşan
bezemeye desen denilir. Desen, örge, motif ya da pek çok dokuyucunun dediği gibi
motiflerin bir araya gelmesinden oluşan bir kompozisyondur.
Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür. 1 dm2 ye atılan düğüm
sayısı halının kalitesini gösterir. Çeşitli yörelerdeki gelenek, sosyal ve kültür farklılıkları,
halı sanatına desen yönünden çeşitlilik kazandırmıştır.

1.6.1. Halı Deseni Araştırma
Milas halılarının desen çizimine başlamadan önce desen araştırması yapılmalıdır.
Desen araştırması yaparken şu noktalara dikkat edilmelidir;




Milas halılarının geçmişten günümüze kadar gelmiş desen ve motif özellikleri
incelenmeli,
Yörenin kendine özgü desenleri incelenmeli,
Milas halılarında kullanılan renk özellikleri incelenmelidir.

1.6.2. Desen Araştırmasında Yararlanılacak Kaynaklar







Müze, koleksiyoncular ve halı tüccarlarında bulunan yöresel özelliği olan
halılar,
Halı fotoğrafları,
Sanal ortamda araştırılmış halı fotoğrafları,
Halı motiflerinin bulunduğu kaynaklar,
Çizilmiş halı desenleri,
Motif özellikleri bakımından soyut biçimler, geometrik biçimler, doğadaki
bitkiler, hayvan figürleri, eşyalar, araçlar, insan yapısı nesneler.

1.7. Halı Deseni Hazırlama
Halı desen çizimine geçmeden önce halı ölçülerine göre en çözgü ve boy ilme sıra
sayısı hesaplanır.

1.7.1. Desen hazırlamada işlem basamakları
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Deseni hazırlanacak halının kalitesini belirlenir.
Halı en ve boy ölçüleri belirlenir
Halını çözgü teli ve sıra sayılarını bulunur.
Bordür oranlarını bulduktan sonra halının kalitesine göre düzenlenmiş kareli
kâğıda desen çizimini yaparak halı fotoğrafına göre renklendirilir.

1.8. Halı Deseni Çizimi
Eski halılardan veya fotoğraflardan halıların desenleri milimetrik kâğıtlara
çıkartılabilir. Kareli kâğıdın her karesi bir düğüm olarak kabul edilir.

Şekil 1. 3:Milimetrik kâğıt

1.8.1. Desen Hazırlanırken Kullanılan Araç Gereçler










Halı Fotoğrafları
Dokunmuş Ürünler
Parşömen kâğıdı veya aydınger
Milimetrik kâğıt
Kurşun kalem
Cetvel
Silgi
Boyalı kalemler, sulu boya veya guaş boya
İnce uçlu yumuşak suluboya fırçası

1.8.2. İşlem Basamakları


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.

1.9. Halı Desenini Renklendirme
Parşömen kâğıdından kareli kâğıda aktarılan desen yukarıdan aşağıya doğru tespit
edilen renklerde, temsil ettikleri düğümlerin renklerinde boyanır.
Kareli desen kâğıdının kareleri görünecek şekilde uygun tonda boyalar kullanılmalıdır.
Karelerin içi bütünüyle tek renk boyanır. Bordürlerde ve ortada desen tekrarları varsa sadece
bir desen tekrarı boyanabilir. Desenin alt kenarına temsil edilen renklerin yanına dokumada
kullanılacak renkler yazılmalıdır.

Desen.1.1: Renklendirilmiş desen

1.9.1. Guaş Boya Renklendirme Tekniği:
Guaş; sulu boya gibi boya madde 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.

1.9.2. 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,
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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.

1.9.3. Bilgisayar ortamında Renklendirme Tekniği
Teknolojinin gelişmesiyle artık Milas halı tüccarları desenlerin renklendirme işlemini
bilgisayar ortamında yapmaktadır. Bilgisayara yüklenen uygun paket program ile çizim ve
renklendirme daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Desen.1.2:Bilgisayarda desen çizimi
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak halı deseni
hazırlayınız
İşlem Basamakları


 Halı deseni hazırlamak için uygun 
çalışma ortamı hazırlayınız.



Öneriler

Aydınlık ortam sağlayınız.
Temiz ve düzgün masa hazırlayınız.
Atölyede önlüğünüzü giyiniz
Düzenli olunuz.

 Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan ve
internetten Milas halı desenlerinin araştırmasını
yapınız
 Parşömen kâğıdını, kalem, silgi, cetvel,
Desen çizimi için araç gereç
hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Malzemelerinizin eksiksiz olmasına özen
gösteriniz.
40 x 50 cm ölçülerinde ürüne göre  Çözgü ve ilmek sayılarının desene göre
desen seçimi yapınız
hesaplamasını yapınız
Ürünün boyutlarına ve
 Motiflerin boyutlarının desene uygun olmasına
kullanılacağı yere uygun motifler
özen gösteriniz
çiziniz.
Motifleri birleştirerek
 Motifleri desene göre yerleştiriniz
kompozisyon oluşturunuz.
 Halı desenini kareli kâğıda hazırlarken düğüm
Kompozisyonu kareli kâğıt
sayısına dikkat ediniz.
üzerinde hazırlayınız.
 Dokuma için hazırlanmış özel milimetrik kâğıt
kullanmaya özen gösteriniz.
 Deseni ürün çeşidine göre tam olarak
Deseni ½ veya ¼ ‘ nü alacak
hazırlayınız
büyüklükte kâğıt hazırlayınız.
 Dikey yatay karelerin takibini yapınız
 Desen oluştururken halı dokuma tekniğine ve
Kareleri dokuma iplerinin rengine
yöreselliğe uygun olan desen renkleri seçiniz
boyayınız.
 Deseni boyarken karelere dikkat ediniz.
 Renklerin uyumlu olmasına dikkat ediniz
 Renklendirmede yöreselliğe önem veriniz.
Çizim ve boyamayı kontrol ediniz.
 Desenin aktarılmasında karelerde atlama ve
Hataları tespit edip düzeltiniz.
kayma olmamasına dikkat ediniz.

 Milas Halı desenlerinin
araştırmasını yapınız.













13

 Düğüm sayısını hesaplayarak, ürün boyutunu
kontrol ediniz. Her kare bir düğüme eşittir
 Boyama yaparken dikkatli, temiz ve düzenli
olunuz.
 Ürüne uygun renklendirme yapılıp
 Hazırladığınız desenin ürüne ve
yapılmadığını kontrol ediniz.
yöreselliğe uygun olup olmadığını
 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.
değerlendiriniz.
 Verimli olmaya özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru
yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise parantez içine doğru “D” , yanlış ise “Y”
yazınız.
1.

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

2.

( ) Milas da dokunan halılarda yapağı iplik kullanılır.

3.

( ) Guaş boyanın kapatıcı özelliği yoktur.

4.

( ) Genellikle bir halının eni ile boyu arasında 2/3 (altın kesim) oranı vardır

5.

( ) Seccade halılar mihraplı halı gurubuna girmez.

6.

( )Milas Ege bölgesinde Muğla ilinin bir ilçesidir.

7.

( ) Halı deseni kareli kâğıda çizilir üzerine renklendirme yapılır.

8.

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

9.

( ) Türk Düğümüne “sine düğümü de” denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile, uygun ortam sağlandığında Milas halılarında kullanılan araç ve
gereçleri tanıyıp, bilgi sahibi olacak, bakım ve onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




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
Halı dokumada kullanılan araçlar;

Tezgâh

Çözgü aracı

Kirkit

Gülcan (dönen)

Halı makası

Çakı bıçağı

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.2 tip dikey tezgâh vardır.
Ağaç tezgâhlar, Demir tezgâhlar
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Resim 2.1.
Milas halıları dikey tezgâhlarda üretilmektedir. Bu tezgâh iki kısımdan meydana
gelmektedir.

2.2. Tezgâhın iskeleti bölümleri



İki tarafta arkaya doğru meyilli olarak dikine tutturulmuş yassı iki tahtadan
ibaret yan ağaç kısımları.
Tezgâhın aşağıda ve yukarıda dayandığı eni geniş yassı iki tahta, bunlara üst ve
alt tahtaları denir.

2.2.1. Tezgâh Üzerine Eklenen Parçalar






İki yan tahtaya aşağıda ve yukarıda ortalarından geçirilen ve kendi etrafında
rahatça dönebilen iki yuvarlak direkten ibaret çözgü direkleri, üsttekine üst
direk, çözgü direği, üst levent veya direze denir. Bu direğe çözgü sarılır.
Alttakine de alt direk veya halı levendi adı verilir. Bu direk üst direkten daha
kalındır. Bu direğe de halı sarılır.
Levent demirleri; alt ve üst leventte bulunur, Yaklaşık 1-2 cm çapında yuvarlak
bir demirden olup, aşağıda ön planda levendin ortasında uzunluğu boyunca 5cm
kadar genişliğinde ve 6-7 cm derinliğinde açılmış bir yarığa yerleştirilir. Levent
demirlerinin görevi çözgülerin uçlarını sarıp levende tutturmaktır. Yukarıdaki
levent de aynı demir çubuk bulunmaktadır. Levent boyunca başları 4–5 cm
dışarıda kalmak üzere önceden çakılmış olan çivilere ipler sarılır. Bundan önce
çözgüler demir çubuklara yerleştirilir.
Gücü sopası leventlerin tam ortasına isabet eden yerde ve çözgülerin tamamen
üstünde duran kalın çubuğa denir. İki ucundan yan tahtalara tutturulmuş iki
tahtaya geçirilmek suretiyle tezgâha tutturulur. Bunun üzerine sıkı bir şekilde
gücü ipleri sarılır. Bu sopa yardımı ile arka taraftaki çözgü ipleri öne ve arkaya
hareket ettirilerek düğüm atması kolaylaştırılır.
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Çapraz çubuk, yaklaşık 3 cm genişliğinde 1,5 cm kalınlığında ince bir tahta
olup, çözgülerin arasında bulunur.”Varangelen” de denilir. Çözgülerin arasını
açmaya yarar.
Küçük demir çubuk, bir ucu arkada tezgâhın alt tahtasının üzerine çakılmış
birkaç santim yükseklikteki tahtanın kenarına diğer ucu da önde alt levendin
kenarına doğru aşağıya geçirmeye yarar. Halı dokunurken alt levendin
dönmesini sağlar.

2.3. Çözgü Aracı
Çözgü denilen ve ipliklerin leventler arasında yan yana dizilmesinden oluşan iskeleti
yapabilmek için kullanılan alete denir. Çözgü aparatı tezgâhta halı dokuyabilmek için, çözgü
hazırlamada kullanılır. Zemine paralel oldukça uzun köşebent şeklindeki bir metale, biri
sabit diğeri seyyar iki adet yuvarlak çubuğun dik olarak (90 derece) sabitlenmesinden oluşur.

Şekil 2.1: Çözgü aracı(aparatı)

2.4. Dokumada Kullanılan Araç Gereçler
2.4.1. Kirkit
Çözgü tellerine bağlanan ilme ipliklerinden bir sıra oluşturulduktan sonra atılan
atkının sıkıştırılmasında demir veya ağaçtan yapılan dişli bir alettir. Dokunacak halının
kalitesine göre değişiklik gösterebilmektedir. İlmek sayısına ve çözgü kalınlığına göre tarak
araları geniş veya dar olabilmektedir.

Resim 2.2 Kirkit
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2.4.2. Bıçak
Halı dokunurken ilme uçlarının kesilmesi için kullanılır. Fazla ilme ipliğinin
kullanılmasını önlediği gibi, ilmelerin çözgü ve atkı arasındaki yerine iyice oturmasını
sağlar.

Resim 2.3: Bıçak

2.4.3. Halı makası
Çözgü üzerine bağlanan ilmelerin aynı boyda hav yüksekliğini sağlamak için
kullanılan bir alettir. Halıcılıkta kullanılan beş farklı makas vardır.

2.4.4. Ayarlı halı makası
Her yöre halısının, kalite, renk, motif gibi özellikleri olduğu gibi, belirli bir hav
yüksekliği de vardır. İstenilen hav yüksekliğinde makasın arka yüzeyinin kalıbına göre
kesilen bir mukavva arka yüzeydeki yuvaya takılmak suretiyle makasın hav boyu
ayarlanabilir.

Resim 2.4: Halı makası

2.5. Dokumada Kullanılan Gereçler
Halı dokumada kullanılan gereçler; çözgü, atkı ve ilme iplikleridir.

2.5.1. Çözgü ipleri
:Halı tezgâhının alt ve üst leventleri arasında halı boyunca birbirine paralel olarak aynı
gerginlikte gerilmiş, çapraza alınmış ipliklerdir.
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Resim 2.5.

Başka bir tanımla çözgü, dokuma boyunca giden ve dokumadan önce tezgâha
gerilerek hazırlanan, dikey iplerdir. “Arış”, “eriş” veya “direzi” de denir.
Çözgü iplikleri % 100 yündür. Çözgü iplikleri halıda taban oluşturmada halının ön ve
arka yüzeyinde beliren atkı ipliklerinin tutunma noktasıdır. Hiçbir şekilde desen kısmında
görünmeyen çözgü sadece püskül oluşturmak için halının her iki eninde bulunur
Milas halılarında çözgü ipleri bükümlü 25 gramlık (4 numara ip) 3 kat olarak
büktürülerek kullanılır.

2.5.2 Atkı ipleri
Atkı; halının ilme sıraları arasına ve halının enine paralel olarak elle geçirilen çözgü
ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan ipliklerdir. Dolgu maddesidir.
Milas yöresinde rastlanan 4 tip halıdan tümünde de halen kirman(yün) ipine rastlamak
mümkündür, çıkrık ve kirmanla eğrilen bu tip ipler için genellikle en iyi yünler
kullanılmaktadır. Bu yünler ise 35 mikronu aşmayan kuzunun sırt ve boyun yünlerinden
elyaf uzunluğu 10 cm in üzerindeki yünler tercih edilir. Ancak genel üretim içinde bu tip yün
kullanımı genelin %5 ini bile bulmaz. Üretimde itina eden köyler fabrikada çekilmiş beyaz
ipi tüccardan satın alır, aldığı ipi sıcak su ile yıkayıp aklar, sonra kendi usulüne göre boyar.
Köylü aldığı ipin kalitesine özen gösterir mevcutlar arasından kaliteye özen gösteren
fabrikanın ipini seçer.

Resim 2.6: Argaç İpi

2.5.3. İlme ipleri
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Milas halı dokuma da kullanılan ilme ipleri yündür. Kök boya veya sentetik boyalarla
boyanmış yün ipler kullanılmaktadır. Atkı ipliğinde olduğu gibi ilme ipinde de kirman ipine
rastlamak mümkündür.

Resim 2.7: İlme (düğüm) ipleri

2.6. Araç ve gereçlerin bakım ve onarımı








Tezgâhın parçaları kontrol edilir, eksiklik ve bozukluk olmamasına dikkat
edilir.
Çözgü aparatında kullanım hatası olarak eğilmelerin olup olmadığı kontrol
edilir, varsa düzeltilir.
Halı makasının düzgün kesip kesmediği kontrol edilir. Kesme işleminde
problem varsa makasın keskin olması sağlanır.
Kirkit de eğilmeler var ise düzeltilir.
Halı bıçağı kesmiyorsa bileylenir.
Kirkitin arasına giren yünler olup olmadığı kontrol edilir ve temizlenir.
Bu işlemler halı dokumaya başlamadan yapılmalıdır.

2.7. Tezgâhın kurulması
Ahşap sarma tezgâhın parçaları aşağıda sıralanmıştır:












İki adet levend
İki adet yan tahta
Bir adet gücü ağacı
Bir adet varangelen (vargel)
İki adet gücü altı karşılık takozu
Bir adet gerdirme (germe) makinesi
Halkalı eğri – doğru demirler
Köstek (kal) demiri
Bir adet köstek çemberi
İki adet yuvarlak çubuk demiri
Bir adet tabla

21



Bir adet payanda
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2.7.1. Sarma Tezgâh Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar








Tezgâh tablası, tezgâhın kurulacağı yere göre ayarlanır.
Yan tahtalar tezgâh tablasındaki yuvalarına takılır. (Tezgâh tablasına monte
edilmeyecekse ya da tabla yok ise, yan tahtalara uzun sırıklara duvarların
arasına sabitlenir.)
İlk önce alt, daha sonra üst levent yan tahtalarındaki yuvalarına takılır.
Tezgâh başlığı yan tahtalara sabitlenir.
Payandalar çakılır.
Sağ üstten sol alta, sol üstten sağ alta birer çivi çakılır ve iplik çekilir. Böylece
tezgâhın düzgünlüğü kontrol edilir. Bu işlem metre ile ölçülerek de yapılabilir

2.8. Elde Edilişlerine Göre İplik Çeşitleri
2.8.1. Yünden Elde Edilen İplikler
:Sonbaharda koyunların kırkılmış tüylerine yün denir. Koyun sahiplerinden kırkılmış
yünler alınır güzelce yıkanır, ayıklanır, kurutulur. Yün iplik fabrikalarında iplik haline
getirilir.

2.8.2. 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 yada çok kalın olmayan yün gereklidir. Merinos gibi bazı koyun
çinslerinden elde edilen dokuma ipleri kaliteli iplerdir. Yıkanan yünler hırpalanmadan kirleri
ayıklanır, kurutulur, iplik fabrikalarına gönderilir.Eskiden yapağıları ip haline getirmek için,
kirman yada 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.

2.9. Boyama Tekniği Yönünden İplik
2.9.1. Kök Boya ile İpleri Renklendirme
Milas halıları dokuma iplerinde kullanılan boyalar genellikle 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,
yöreselliğe uygun tonlarda olmasıdır
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Milas halılarında 18. yüzyıl ve 19. yüzyıldan itibaren tamamen yün ve kök boya(
doğal boya) kullanılmıştır. Bugün de, kök boya kullanılarak yapılan gerçek Ada Milas
halılarında renkler Ege’nin tipik bitkisi piren otundan ( erica vulgaris ), kayısı ve şeftali
yaprağından sarı, ceviz yaprağından kahverengi, palamuttan samani kahve, naneden koyu
yeşil, çamurda bir hafta yatan yünlerden de siyah rengin elde edilmesi suretiyle
üretilmektedir. Özellikle piren otundan elde edilen kırmızı, kahverengi, sarı tonları taşıyan
renk antik çağdan beri bölge menşeli ürünlerin alamet-i farikası niteliğinde olup, geçmişi
Kayra döneminden kalma eserlere kadar uzanmaktadır.
Piren otu ile yünlerin boyama aşamaları şu şekildedir;





Kazanın içine bir sıra piren konulur sonra üzerine ip, yine piren sonra bir sıra ip
konulur, üzerine de şap ekilir ve kaynatılır. Bu işlem sonucunda açık (çiğ) sarı
renk alan ip bu kazandan çıkarılıp kökboyasıyla bir daha kaynatılır. Kazanın altı
sönüp biraz soğuduktan sonra üzerine kül serpilir ve böylece kırmızı renk elde
edilmiş olur.
Pirenle kaynatılıp sarı renk alan ip, palamut kaynatılmış suya çamur konulup
içine bastırılır. Böylece de yeşil renk elde edilir.
Çiğ sarı renk biraz kökboyası biraz da külle işlem gördüğünde koyu sarı renk
elde edilir.

Resim 2.8. Piren otu

Milas ve çevresinde dokunan halılarda, bitkisel motiflerin özellikle tütün, karanfil ve
diğer çiçek bitkilerinin, mihrap ve madalyonlu bezemeler ile birlikte, kahverengi, bej, yeşil,
sarı ve tonlarını rüstik renk kompozisyonlarını meydana getirdiğini görüyoruz.
Günümüzde sarı renk bordürlerde, göbek ve madalyonlar için de kahverengi, sarı ve
renk tonlarını da görebiliyoruz.
Milas halılarında egemen renkler, yaklaşık olarak %38 kahverengi ve tonları, %39 sarı
ve tonları, %33 diğer renklerdir.
Milas’ın Bozalan, Karacahisar, Bodrum’un da Çömlekçi köyünde doğal boyacılık
geleneği halen devam etmektedir. Fakat bu geleneği sürdüren birkaç kişi dışında pek fazla
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yapabilen de kalmamıştır. Bodrum’un Çömlekçi köyünde çeşitli bitkilerden elde edilen
renklerin bazıları şunlardır:







Fıstık yeşili: Badem dalı ve hayat yaprağından elde eldir.
Sarı: Palamut yaprağı ve pürenden elde eldir.
Kahverengi: Palamut yaprağı ve ceviz kabuğundan elde eldir.
Yeşil: Enginar yaprağından elde eldir.
Sarı: Sarı ot denilen bitkiden elde eldir.
Kırmızı: Kökboyasının değişik malzemelerle yapılmasından da farklı renklerde
elde edilir.
Aşağıda doğal boyar maddelerle renklendirilmiş yünlerin resimleri verilerek anlatılan
doğal boyar maddeler açıklanmaktadır.


Ergene: 1m.yüksekliğinde, yaprakları testere gibi sivri, kökü havuç gibi olan
otsu bir bitkidir. Kökünden boyar madde elde edilir. Kesildiği zaman sarı
olduğu görülen bitki kökü, daha sonra kullanılmak üzere kurutulabilir. Ergene
bitkisi, şap ile mordanlanmış yüne sarı, krom mordanlı yün ile hardal rengini
verir. Milas yöresine özgü bitki olması bakımından önemlidir.

Resim.2.9: Hardal



Ceviz: Anadolu’nun hemen her yerinde bulunan bir bitkidir.Cevizin,
kabuğundan, yaprağından ve özünden boyar madde elde edilir.Cevizin
kabukları üzerinde siyah lekeler belirmeye ve çatlamaya başladığı zaman
toplanır. Hemen kullanılmayacaksa, kurutulur ve kapalı kaplarda
saklanır.Ceviz, yün ve ipeği mordansız olarak boyayabilme özelliğine sahiptir.
Elde edilen renkler, zeytin yeşilindn, koyu çikolata kahve sine kadar çeşitlilik
gösterir.
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Resim.2.10: Haki yeşil





Hayıt: Beş parmak ağacı, yemen safranı olarak da bilinir. Birçok ilimizde
bulunur. Milas’ta da yetişmektedir. Yapraklarından yeşil renk elde edilen ağaç
ya da çalı durumunda bulunabilen kokulu odunsu bir bitkidir.
Yarpuz: 10-15cm.boyunda kokulu bir yabani nane bitkisidir. Milas çevresinde
“yarpız” olarak da bilinir. Yarpuz, önceden şapla mordanlanmış yünle, kirli sarı,
krom mordanlı yünle kahverengi vermektedir. Geleneksel yöntemle gri renk
elde edilir. Bitki kaynatıldıktan sonra içine paslı çiviler atılıp 15 gün bekletilir.
Bu süre içinde suyun rengi kararır ve bu suyla boyanan ipler gri renk alır.

Resim.2.11: Gri



Piren: Sarı piren olarak da bilinir. Çalısı dik olarak büyüyen yarım metreden
fazla uzamayan iğne yapraklı, yuvarlak kenarlı bir çeşit makidir. Pirenden şap
kullanılarak ve birlikte mordanlama yöntemi ile sarı renk elde edilir.Milas
yöresinde yaygın olarak kullanılan bir boya maddesidir.

Resim.2.12. Krem



Palamut Meşesi: Boyu 20 m.den fazla, gövde çapı 1m.kadar olan bir ağaçtır.
Ülkemizde batı Anadolu bölgesinde yetişir. Orta ve doğu Anadolu’da ise seyrek
görülür. Meyvesi, pelit ve kadeh olmak üzere iki kısımdan oluşur. İkisine birden
palamut adı verilir. Boyamada genel olarak kadeh kısmı öğütülerek ve bir gün
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önceden ıslatılarak kullanılır. Palamut bitkisinden, haki yeşil, hardal, sarı, kahve
renkleri ve tonların elde etmek mümkündür.

Resim.2.13: Haki yeşil



Kök Boya: Buna kırmızı kök ya da yapışkan otu da denir. Bu ağaç, her yıl
dallanan, kök gövdelerinde küçük dikenler taşıyan helezonlu mızraklı yapraklar
ile çevrilmiş1,5 m. yükseklikte bir bitkidir. Kök boya bitkisi, verimli ve kuru
olmayan topraklarda yetişir. Batı ve orta Anadolu’ da tarımı yapılır. Kök
boyadan, değişik mordanlar kullanma yöntemi ile pek çok renk elde
edilebilmektedir. Şap yerine demir tozları ile mordanlanan yün üzerinde koyu
kırmızıdan menekşe- kahverengi, mor ve siyah renklere kadar farklı tonlara
ulaşılabilir

Resim. 2.14: Kırmızı



Mordanlar: Doğal boyar maddeler boyama sırasında tek başına
kullanıldığında; yün lifleri ile doğrudan ve kendiliklerinden bağlanamazlar.
Bağlansalar bile iyi sonuç vermezler. Boya maddelerinin bağlanmasını
sağlamak veya boya etkisini güçlendirmek için aracı olarak kullanılan
maddelere mordan denir. Şap, demir tuzu, başlıca mordan maddeleridir.
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Resim 2.15: Bitkisel boya hammaddeleri

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. 80C0 90C derecede kaynatılır. Boyama işlemi biten yünler, sabunlu ılık su ile yıkanır, gölgede
kurutulur. Halıda kullanılmak üzere hazır hale getirilir.
0

2.9.2. Kimyasal ( Sentetik ) Boyalı İpler
Kırkılan yünler (yapağı) iplik fabrikalarında iplik haline 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
kökboyaların üç boyutlu parlak güzelliğini vermezler.
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
iplik ve kimyasal boya dağıtmasıyla iplik boyalarda orijinalliğinden ( kök boyalardan)
uzaklaşılmıştır. Böylelikle kimyasal boyalarla ipler boyanmaya başlanmıştır.

2.10. Atkı (Argaç), Dokuma (İlme) ipini Hazırlama







Atkı ipi (argaç ipi) ele alınır.
20cm ip, 5–6 kere ele dolanır.
Üst kısmından 2 – 3 kere ip dolanır, ipin boyu uzatılır, eşitlenir, tekrar dolanır.
İplik dolama işlemine 9 – 10 kere devam edilir.
Atkı ipini çözgü ipleri arasından geçirmek için bu şekilde atkı ipini hazırlamak
gerekir.
Bobinlerde bulunan dokuma ipleri elle sarılarak yumaklar haline getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak argaç
mekik uygulaması yapınız

İşlem Basamakları
 Argaç ipini hazırlayınız.

Öneriler
 Çalışmada bulunacağınız malzemeleri göz önünde
bulundurunuz.
 İplerin aynı boyda olmasına özen gösteriniz.

 20–25 cm boyunda ipi elinizde
5–6 kez ele dolayınız. Resim
2.16.

Resim 2.16.

 2–3 kez ipi dolayınız.

 Dolama iplerinin yan yana gelmesine dikkat
ediniz.

 İplik dolama işlemine devam
ediniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
 İpinizi ekonomik kullanmaya özen gösteriniz.

 Argaç mekiğini hazırlayınız.
Resim 2.17.

Resim 2.17.

 Atkı ipini ve dokuma ipini
hazırlayınız.

 Argaç ipinizde düğümler olmamasına dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Araç gereçleri hazırlama faaliyeti sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz
için bir kısım sorular yöneltilmiştir. Çoktan seçmeli soruları cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

( ) Halıcılıkta kullanılan, dikey tezgâh gurubuna giren halı tezgâhlarına “Germe
tezgâh” denir

2.

( ) Levent demirleri; alt ve üst leventte bulunur

3.

( ) Çözgü ipleri Halı tezgâhının üst leventlerin arasında halı boyunca birbirine paralel
olarak aynı gerginlikte gerilmiş, çapraza alınmış ipliklerdir.

4.

( ) Bıçak Halı dokunurken ilme uçlarının kesilmesi için kullanılmaz.

5.

( ) Kirkit de eğilmeler var ise düzeltilir

6.

( ) Piren Sarı piren olarak da bilinir.

7.

( ) Kırkılan yünler (yapağı) iplik fabrikalarında iplik haline getirildikten
sonra, boyahanelerde kimyasal boya ( metal kompleks) boyalarla ipler boyanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınız doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME
FAALİYETİ–3

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak çözgü hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Bulunduğunuz

bölgede

dokuma

atölyelerini

gezerek

çözgü

hazırlamayı

gözlemleyiniz.
 Çözgü hazırlama bölgesel farklılıklardan etkileniyor mu araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÇÖZGÜ HAZIRLAMA
3.1. Çözgü ilme sıra sayısı hesaplama
Genellikle bir halının eni ile boyu arasında 2/3 (altın kesim) oranı vardır. Yani en ile
boy arasında 2/34 oranı vardır. Bordür genişliği ise halı eninin 1/6 ya da 1/5 oranındadır.
Kare kaliteli halılarda (30x30, 60x60, 80x80 gibi) dikim (boyuna olan) bordürdeki
çözgü sayısı ile yatım(enine olan) bordürdeki sıra yani atkı sayısı eşittir.
Dikdörtgen kaliteli halılarda (30x50, 26x40, 32x40 gibi) ise en ve boy kalitesi
arasındaki oran, dikim bordürdeki tel sayısı ile orantılanarak yatım bordürün sıra sayısı
bulunur. Bordür tel ya da sıranın yarısı büyük bordüre, kalan yarısı da küçük bordürlere,
sedeflere ve etliğe ayrılır.
Örnek: 26x33 kalitede 200x300 cm ebatlarında köşe göbek (1/4) desenli bir halı için
desen kâğıdı hazırlayınız.
10 cm de 26 çözgü
10 cm de 33 sıra atkı
200 cm de x çözgü
300 cm de x sıra atkı
……………………..
………………………
X=(200x26)/10
X=(300X33)/10
X=520 çözgü
X=990 sıra ilme
¼ desen hazırlanacağına göre;
520:2=260 çözgüsü, 900:2=495 sırası olan bir desen kağıdı hazırlanacaktır.
 1/6 oranına göre;
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520:6=86.6=87 dikim bordürdeki toplam çözgü sayısı
Kalite dikdörtgen olduğundan, en ve boy kalitesi arasındaki orandan hareketle,
26 çözgüye 33 sıra karşılık geliyorsa
87 çözgüye x
X=(87x33)/26
X=110 yatım bordürdeki toplam sıradır.
 Yatım ve dikim bordür içi hesaplamaları ise şu şekilde yapılır.
Dikim bordür;
87.2=42.5=43 çözgü dikim büyük bordür
87-43=44.5 (etlik için)=39 çözgü
39-5(kolon için)=34 tel:2=17 çözgü küçük bordürlere ayrılır.
Yatım bordür;
110:2=55=53 sıra (atkı) yatım bordür.(Bordürlere tek rakamlı çözgü, (atkı) sıra tesadüf
etmesi için büyük bordüre 53 sıra ayrılmıştır.)
110-53=57-6(etlik için)=51
51-5(kolon için)=46 sıra:2=23 sıra küçük bordüre ayrılır.
Kalite dikdörtgen olduğundan dikimin bordürde etliğe ayrılan çözgü sayısı, yatım
bordürde bir sıra artırılır.
Örnek: 60x60 kalitede 120x180 ebatlarında mihraplı ½ desenli bir halının;
 Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
 Bordür oranlarını bulunuz.
1. 10 cm 60 çözgü
10 cm
60 sıra atkı
120 cm x
180 cm
x
……………………………..
…………………………….
X=720 çözgü: 2=360 çözgü
X=1080 sıra
2.720 : 6 = 120 ya da 360 : 3 =120 çözgü dikim bordür
120 : 2 = 60 = 59 çözgü dikim büyük bordür.
120 – 59 = 61 – 6 = 55 (etlik için)
55 – 5 = 50 :2 = 25 küçük bordür
Kalite kare olduğundan yatım ve dikim bordürleri aynıdır.
10 cm

1dm2
10 cm Şekil 1: Desimetrekare
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3.2. Çözgü ipliklerinin uzunluğunu hesaplama
Germe tezgâh için çözgü boyunu hesaplamadan önce aşağı ve yukarı ve hareketli olan
(genellikle alt) levent, yan tahtalarındaki yuvanın orta noktasına getirilir.
Çözgü boyu için alt ve üst levent arasındaki mesafe ölçülür ve 2 ile çarpılır.
Üst levent ile gücü ağacının arasındaki bölüm 20cm olarak ölçülür. Bu bölüm çözgü
payı olarak dokuma yapılmayacak olan alandır. Leventler arası uzunluğun 2 ile
çarpılmasıyla bulunan çözgü boyundan çözgü payı ve her iki uçtaki saçak uzunluğu çıkarılır.
Kalan mesafe ise o tezgâhta dokunabilecek en uzun halının boyudur.
Sarma tezgâhın çözgü payı da yine aynı şekilde üst levent ile gücü ağacının 20cm
altında kalan mesafenin metre yardımıyla ölçülmesiyle bulunur. Sarma tezgâhta çözgü,
dokumanın üst ve alt leventlerine sarıldığı için istenilen uzunlukta halı dokuma serbestliği
vardır. Birden fazla halı üst üste dokunsa bile, çözgü payı bir kere hesaplanır.
Ülkemizde üretilen halılarda genellikle saçak payı olarak 10 cm lik bir çözgü bırakılır.
Çözgü boyunu hesaplamak için şu formül kullanılır.
Çözgü Boyu=Başlangıç saçak yapı halı boyu bitiş saçak yapı çözgü payı
Örnek verecek olursak, çözgü payı mesafesi 60cm olan bir tezgâhta 150cm boyunda
bir halı dokunmak isteniyor. Çözgü boyunu hesaplayalım.
ÇB =Baş S.P H.B Bit. SP Ç.P
=10+150+10+60
=230 cm.
Sarma tezgâhta birden fazla halının üst üste dokunabileceğini belirtmiştik. Şimdi de
iki halı için çözgü boyunu hesaplayalım.
ÇB =Baş. SP H.B Bit. S.P Ç.P
=(2x10)+( 2x150)+(2x10)+60
=400 cm
Son ve Baş Ayar Hesaplamaları
Tezgâhlarda halı dokunurken, atkı dönüşlerinde ve kenar örgülerinin yapılması sırasında
kenarlarda kalan çözgülerde içe doğru bir daralma olabilir. Bu daralmaları önlemek için
çözgü genişliği, leventler üzerinde, uzunluğundan biraz fazla açılır.
Bu açılmanın standardı şu şekildedir:
Üst levent için her 100 cm. de 104 cm
Alt levent için her 100 cm.de 101 cm.dir.
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Bu oranlar istenilen halının enine uygulanarak daralma payları yani son ve baş ayar
hesaplamaları yapılır. Sarma tezgâh için çözgüler demir çubukta iken, germe tezgâh için ise
leventler üzerinde hesaplama yapılır.
Bölgelere göre çözgü hesaplama bazı farklılıklar doğurabilir.
Desende belirtilen kalite ve ebat doğrultusunda, çözülecek halının eni, tezgahın
dokuma esnasında görülebilecek bir yerine yapıştırılır. Bu en doğrultusunda, istenilen
kaliteye göre bu sayının 4 çift tel fazlası esas alınarak tel sayısı hesabı belirlenir. (Örneğin;
Milas seccadesi hesabı yapacağız. Ebatları 120 en x 180 boy ve kalite ise 25x35 diyelim. Bu
duruma göre 120 ende, 25 kalite ile 300 tel bulunmaktadır.) Her iki çubuğun yanından ve
çözgü tellerinin arasında çapraz olacak şekilde ip geçirilir. Bu ipe ara ipi denilir. Çözgüyü
tezgaha takarken çözgü telleri dağılmaz ve düzenli olur.4 tel’ de, iki yandaki topraklılar için
düşüneceğiz. Bu durumda halınız için, 308 tel çözülecek demektir. Bu hesap en hesabıdır.
Boy için ise 20 cm halının başlangıç kısmına verilen saçak payıdır. Kilimlik için 10 cm
hesaplanmalı, bitimine 20 cm saçak payı verilmelidir. 50 cm’ de tezgah üstü olmak üzere, 90
cm halının boyuna eklenerek hesaplama yapılmalıdır. Yani 180 cm halının boyu için
180+90=270 cm çözgü boyu hazırlanmalı, bir başka deyişle çözgü boyu yaklaşık alınarak
halı boyunun 1,5 katı civarında olmalıdır. Verilen ölçüler doğrultusunda çözgüye
başlayabilmek için; önce çözgülük ipimiz, ayarlı çözgü aletimizden ya da verilen ölçülere
uygun olarak yere çakılan iki kazıktan yararlanarak, bir kişi tarafından iki kazık arasında
yeterli sayıya ulaşıncaya kadar gidip gelmelerle tamamlanır. Burada dikkat edilmesi gereken
en önemli konu çözgülüğü çözgü kazıkları arasında götürüp getiren kişinin, aynı sıklık ve
gevşeklikte ayarlamasıdır. Yani çözgü yapanın el ayarı ve dikkati bozulmamalıdır

3.3. Çözgü hazırlama
Sarma tezgâh için aparatta çözgü şu şekilde hazırlanır:
 Dokunacak halının uzunluğu ile saçak ve çözgü uzunluğu hesaplanır. Aparat bu
uzunluğa göre hazırlanır.
 Çözgü aparatın paralelliği kontrol edilir.
 Sabit olan çubuğa çözgü ipi 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 bitişte 3–4 çözgü teli diğerlerine göre gergin çözülür.
 Çözgü ipliği bitişte yine sabit demir çubukta sonuçlandırılır.
 Çözgünün her iki tarafına zincir çiti örülür.
 Çözgünün ortasında oluşan çaprazlığın her iki tarafına kalın bir iplik takılarak,
düğüm atılır. Böylece oluşan çaprazlığın tezgâha aktarılması sağlanmış olur.
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3.4. Çözgünün tezgâha aktarılması
Çözgü aparatında hazırlanan çözgüler sarma tezgâha şu şekilde aktarılır:
 Aparattan çıkarılan çözgüler demir çubuklara aktarılır.
 Son ve baş ayar hesaplamaları yapılır.
 Çözgü tellerinin birbirine karışmamasına özen gösterilerek, öncelikle üst levende
gelecek olan demir çubuk, üst leventteki yuvasına sabitlenir.
 Karışık teller el yardımıyla düzeltilerek çözgü alt leventlere sarılır.
 Daha sonra tekrar çözgüler üst leventlere doğru sarılır ve varangelen takılır.
 Gerdirme makinesi takılır ve çözgüler gergin halde iken 10–15 çözgü sırayla el ile
öne doğru çekilerek gerginlikleri eşit hale getirilir.
 Gerdirme makinesi sökülür, çözgüler, yeniden alt levende takılır. Daha sonra
gerdirme makinesi tekrar takılır.

3.5. Gücü örgüsü
Ön ve arka tellerin birbirinden düz ya da çapraz şekilde ayrılması için çözgü iplikleri
üzerine yapılan örgüye gücü örgüsü denir. İki farklı teknikte uygulanır.

3.5.1.1.Teknik
 Gücü ağacı kullanılmadan çubuk şeklindeki tahtalar 15–20 adet çözgünün
bağlanmasıyla oluşturulan gücüde, bu tahtaların öne doğru çekilmesiyle çözgülerin
yer değiştirmesi esasına dayanır. Halıcılıkta pek tercih edilmeyen bu sistem “çekme
gücü” olarak adlandırılır.
 Gücü ağacı vasıtası ile yapılan gücü örgüsü en sağlıklı gücü tekniğidir.
 Öncelikle varangelen ön ve arka çözgülerin arasındaki ağızlıktan geçirilerek üste,
levende doğru kaydırılır.
 İşlem bitinceye kadar devam eder. Daha sonra gücü kalıbı çıkarılır.
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Şekil 3.2 Gücü örgüsü

3.5.1: 2.Teknik













Gücü ağacının üzerine 10 cm aralıklarla küçük çiviler çakılır.
İstenilen sayıda çözgüyü bu 10 cm. lik alanlara sığdırılır.
Gücü ağacının her iki ucundaki çivilere, bir uçtan bir uca ipi gererek bağlanır.
Gererek bağladığınız ipi gücü kalıbına ve gücü ağacının arka tarafına sabitlenir.
Hazırlanan gücü ağacını yan tahtalardaki yuvalara takılır.
Çözgü ipliğinden bir yumak alarak ucunu tezgâhın sağ tarafında bulunan gücü
ağacındaki ipliğe bağlanır.
Sağ ön teli boşa bırakıp, yumağı arka telin etrafından dolaştırıp ön tarafa
çıkarılır.
Gücü de gerili ipin arasından çekerek halka oluşturulur.
Yumağı halkanın içinden geçirip, gücü kalıbını sıkıncaya kadar gerilir.
Aynı işlemi 2 ön çözgüyü başta bırakarak tekrarlanır.
Bütün çözgüler bitinceye kadar devam edilir.
Örgü bittikten sonra gücü kalıbı çıkarılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak sarma tezgâh
üzerine çözgü hazırlayınız.
İşlem basamakları
 Çalışmalar için açık havada uygun
zemin bulunuz gerekli malzemeleri
hazırlayınız.

Öneriler
 Yapacağınız işe göre malzemeleri
hazırlayınız.
 Çözgü demirini sert toprak zemine balyozla
30-35 cm derinliğe ulaşacak şekilde çakınız.

 İki çözgü bobin ipi birbirine
bağlanır, düğüm atılır.
 İki çözgü ipi karşılıklı çapraz
şekilde çözgü demirinden
dolandırılır.Resim 3.1

Resim 3.1

 Çözgü tel sayısı kadar iplik, çözgü
demirinden dolandırılır.Resim 3.2.

Resim 3.2.
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 Çözgü ipi bittikten sonra çözgü
ipleri düğümlenir. Resim 3.3.

Resim 3.3.

 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. Resim 3.4.

Resim 3.4

 Sol kol ara boşluktan geçirilir.
Çözgü ipleri çözgü demirinden
çıkartılır, sol kol üzerine çözgü
ipleri alınır.Resim 3.5.

Resim 3.5.
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 İki kişi yardımı ile çözgü ipleri
çözgü demirinden çıkartılır.Resim
3.6.

Resim 3.6.

 Tezgâhın demir çubuklarına, çözgü
ipleri geçirilir.
 İki kişi karşılıklı olarak
çubuklardan tutar, çözgü ipleri
üzerine uzun bir sopayla beş altı
kez vurulur. Çözgü ipleri
düzenlenir.Resim 3.7.
Resim 3.7.

 Sopayla vurularak düzenlenen
çözgü ipleri, sopa üzerine sarılarak,
tezgâha geçirilmeye hazır hale
getirilir. Resim 3.8.

Resim 3.8.
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 Çözgünün her 10 cm. de olması
gereken tel sayısının işaretleyiniz.
Resim 3.9.

Resim 3.9.

 İşaretlenen tellerin 10 cm arayla
aralarından bağlayınız.
Resim 3.10.

Resim 3.10.

 Çubuk demirinin üst merdaneye
yerleştirilip sabitleştiriniz.
Resim 3.11.

Resim 3.11.
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 Alt çubuk demirinin alt merdaneye
yerleştiriniz.
Resim 3.12.

Resim 3.12.

 Çözgünün üst merdaneye sarılarak
bol tel kalmaması için tutam
halinde çekiniz.
Resim 3.13.

Resim 3.13.
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 Urganın ve tellerin arasından gücü
kalıbını geçiriniz.
Resim 3.14.

Resim 3.14.

 Gücü ipinin çözgü teli içinden
geçiriniz.
Resim 3.15.

Resim 3.15.

 Gücü ipinin çözgü teli içinden
geçiriniz.
Resim 3.16.

Resim 3.16.
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 Arkadaki çözgü telini tutunuz.
Resim 3.17.

Resim 3.17.

 Arkadaki çözgü telini ipliğin
içinden geçiriniz.
Resim 3.18.

Resim 3.18.

 Gücü ipinin çözgü teli içinden
geçiriniz.
Resim 3.19.

Resim 3.19.
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 Bağlama işlemini yapınız.
Resim 3.20.

Resim 3.20.

 Arkadaki çözgü telinden ipin
geçirilmesi
Resim 3.21.

Resim 3.21.

 Arkadaki çözgü telinden ipin
geçiriniz.
 Gücü örgüsünü hazırlayınız.
 Dokumaya hazır hale
getiriniz.Resim 3.22.

Resim 3.22.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri ölçmek için doğru ve yanlış cümleler
verilmiştir. Doğru yanlış cümleler için doğru ise parantezin içine “D” cümle yanlış ise
parantezin içine “Y” harfi koyunuz.
1.

( ) Kalite dikdörtgen olduğundan dikimin bordürde etliğe ayrılan çözgü sayısı, yatım
bordürde bir sıra artırılır

2.

( ) Gücü de gerili ipin arasından çekerek halka oluşturulur.

3.

( ).Ülkemizde üretilen halılarda genellikle saçak payı bırakılmaz.

4.

( ) Çözgüyü aparatta hazırlarken, dokunacak halının uzunluğu ile saçak ve
çözgü uzunluğu hesaplanır.

5.

( ) Aparattan çıkarılan çözgünün tellerinin birbirine karışmamasına özen
gösterilerek, öncelikle alt levende gelecek olan demir çubuk, alt leventteki
yuvasına sabitlenir.

6.

( ) Ön ve arka tellerin birbirinden düz ya da çapraz şekilde ayrılması için
çözgü iplikleri üzerine yapılan örgüye gücü örgüsü denir.

7.

( ) Gücü örgüsü için gücü ağacının üzerine 8 cm aralıklarla küçük çiviler
çakılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplarınız için konularda ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bulunduğunuz bölgede dokuma atölyelerini gezerek Çiti örmeyi gözlemleyiniz.
Dokumada kullanılacak ipliklerin hazırlanışını gözlemleyiniz.
Araştırmalarınızı rapor haline dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. DOKUMAYA HAZIRLIK
4.1 Çiti örme
Çiti örgüsü el dokusu halılarda düğümleme işlemine başlamadan önce çözgü
ipliklerini, düzgün bir şekilde tutmak ve atılacak düğümlere sağlam bir zemin hazırlamak
amacıyla yapılır. Çiti örgüsü son derece basit zincir örgüsüdür.
Dokumalarda kördüğüm çiti, sarma çiti gibi teknikler de olmakla birlikte kolay ve
sağlamlığı nedeniyle en yaygın olarak zincir çiti kullanılmaktadır.
Çiti örgüsü yapmak için önce çözgü ipliğinden küçük bir yumak hazırlanır. Yumağın
ucu sağ taraftaki bir çift çözgü teline bağlanır. Daha sonra yine bir çift çözgü teli alınır.
Yumak bu çift çözgü telinin arkasından dolaştırılarak ön tarafa diğer elle oluşturulan
halkanın arasından geçirilir ve oluşan örgü tam saçak çizgisi üzerinde sıkıştırılır. Bu şekilde
çözgü iplikleri çift çift alınarak aynı teknik ile bir sıra çiti örgüsü tamamlanır.
Bütün
çözgüler örülerek karşı tarafa gelindiğinde aynı teknik ile ikinci sıra çiti örgüsü yapılır. Örgü
bittiğinde ip çözgü teline sıkıca bağlanarak kesilir.
Zincir çiti işlem basamakları şu şekildedir



Sağdaki birinci çözgü çiftine ipin bir ucunu bağlayarak sabitleyiniz.
İpin diğer ucunu çözgülerin altından sola doğru uzatınız.
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Resim 4.1.



Sağ elinizle ipi birinci çözgü telinin sağından tutarak hafifçe çekiniz.



Oluşan halkanın arasından baş ve işaret parmağınızı geçiriniz.



Çözgülerin altından sola doğru uzanan ipi, sağ elinizle birinci ve ikinci çözgü
çiftinin arasından tutarak oluşan halkanın içinden geçirerek yeni bir halka
oluşturunuz.

Resim 4.2.

Resim 4.3.
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Resim 4.4.




Yeni oluşan halkayı çekerek bir önceki halkayı sıkıştırınız.
İşleme sıra sonuna kadar her çözgü çiftinin arasından batarak devam ediniz.

Resim 4.5.


Zincir çitinin sökülmemesi için çözgü ipliklerinin tamamı örüldüğünde ipin
ucunu, oluşan halkanın içinden tamamen geçirerek sıkıştırınız.

Resim 4.6.

Resim 4.7.
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Resim 4.8.

4.2 Bez ayağı Dokuma
Dokunacak halının çözülmemesi (dağılmaması) için başlangıçta çiti örgüsünden sonra,
bitimde ise çiti örgüsünden önce yapılan bez ayağı şeklindeki örgüye denir. Genişlikleri halı
ebadına ve kaliteye göre değişir. Toprakçalık, topraklık, yaz su gibi adlarla anılır.

Resim 4.9. Bez ayağı dokuma

4.3. Atkı ipi çeşitleri
Ön ve arka çözgüler arasındaki ağızlıktan her ilmek sırasından sonra geçirilen ipliğe
atkı ipi denir. Bazı yörelerde argaç, direzi gibi adlarla da anılır. Çözgülerin durumuna göre
oluşan ağızlıktan, geçiş şekli dikkate alındığında iki tür atkı vardır. Kapalı (Türk) düğümle
dokunan halılarda genellikle önce süzme, sonra basma atkı atılır. Açık düğümle dokunan
halılarda ise önce basma sonra süzme atkı atılır.



Basma atkı: Vargel yukarı kaldırılarak, öndeki çözgülerin arkaya geçmesi
suretiyle oluşan çapraz ağızlığa, biraz bolluk verilerek geçirilen atkıdır.
Süzme atkı: Her düğüm sırasında vargel aşağıdayken, çözgülerde çaprazlık
oluşturulmadan geçirilen atkıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak zincir çiti
örgüsünü yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Atölye ortamını hazırlayınız.
 Kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Sağdaki birinci çözgü çiftine ipin bir ucunu
bağlayarak sabitleyiniz.
 İpin diğer ucunu çözgülerin altından sola
doğru uzatınız
 Sağ elinizle ipi birinci çözgü telinin sağından
tutarak hafifçe çekiniz

 Aydınlık ortamda çalışınız.
 Araç ve gereçlerin eksiksiz
olmasına dikkat ediniz.
 Dikkatli ve özenli çalışınız.
 İpin ucunun çözgülerin altına
gelmesine dikkat ediniz.
 Dikkatli, temiz ve özenli çalışınız.
 İpin gergin olup çözgüleri
sıkmamasına dikkat ediniz.
 Özenli çalışınız.

 Oluşan halkanın arasından baş ve işaret
parmağınızı geçiriniz.
 Çözgülerin altından sola doğru uzanan ipi, sağ
elinizle birinci ve ikinci çözgü çiftinin
arasından tutarak oluşan halkanın içinden
geçirerek yeni bir halka oluşturunuz.
 Yeni oluşan halkayı çekerek bir önceki halkayı
sıkıştırınız.
 İşleme sıra sonuna kadar her çözgü çiftinin
arasından batarak devam ediniz.
 Zincir çitinin sökülmemesi için çözgü
ipliklerinin tamamı örüldüğünde ipin ucunu,
oluşan halkanın içinden tamamen geçirerek
sıkıştırınız.
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 Dikkatli ve özenli çalışınız.
 Halkaları oluştururken çözgülerin
sıkışmamasına dikkat ediniz.
 Dikkatli ve özenli çalışınız.
 Gereken özeni ve dikkati gösteriniz.
 Dikkatli çalışınız.
 Sökülmemesi için gerekli tedbirleri
alınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri ölçmek için doğru ve yanlış cümleler
verilmiştir. Doğru yanlış cümleler için doğru ise parantezin içine “D” cümle yanlış ise
parantezin içine “Y” harfi koyunuz.
1.

( ) Çiti örgüsü el dokuması halılarda düğümleme işlemine başlamadan önce çözgü
ipliklerini, düzgün bir şekilde tutmak ve atılacak düğümlere sağlam bir zemin
hazırlamak amacıyla yapılır.

2.

( ) Kolay ve sağlamlığı nedeniyle dokumalarda kördüğüm çiti kullanılır.

3.

( ) Zincir çitinin sökülmemesi için çözgü ipliklerinin tamamı örüldüğünde ipin
ucunu, oluşan halkanın içinden tamamen geçirerek sıkıştırılır.

4.

( ) Bez ayağı örgüsünün diğer bir adı da toprakçalık tır.

5.

( ) Bez ayağı örgüsü, başlangıçta çiti örgüsünden önce yapılır.

6.

( ) Kilim örgüsünün genişliği halı ebadına ve kaliteye göre değişir.

7.

( ) Basma atkı, Vargel yukarı kaldırılarak, öndeki çözgülerin arkaya geçmesi
suretiyle oluşan çapraz ağızlığa, biraz bolluk verilerek geçirilen atkıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplarınız için konularda ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER – (ÖLÇME SORULARI)
1.

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

2.

( ) Milas da dokunan halılarda yapağı kullanılır.

3.

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

4.

( ) Türk Düğümüne “sine düğümü de” denir.

5.

( ) Çözgüyü aparatta hazırlarken, dokunacak halının uzunluğu ile saçak ve
çözgü uzunluğu hesaplanır.

6.

( ) Aparattan çıkarılan çözgünün tellerinin birbirine karışmamasına özen
gösterilerek, öncelikle alt levende gelecek olan demir çubuk, alt leventteki
yuvasına sabitlenir.

7.

( ) Ön ve arka tellerin birbirinden düz ya da çapraz şekilde ayrılması için
çözgü iplikleri üzerine yapılan örgüye gücü örgüsü denir.

8.

( ) Kilim örgüsü, başlangıçta çiti örgüsünden önce yapılır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1

D

2

D

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

D

8

Y

9

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

Y

4

Y

5

D

6

D

7

D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular

Cevaplar

1

D

2

D

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1

D

2

Y

3

D

4

D

5

Y

6

D

7

D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1

D

2

D

3

Y

4

Y

5

D

6

Y

7

D

8

Y
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