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geçirme işlemlerinin kazandırıldığı bir öğrenme
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Kirkitli Dokuma, Boyaya Hazırlık, İpleri Boyama
modüllerini almış olmak
Yağcıbedir halı dokumaya hazırlık yapmak
Genel Amaç:
Bu modül ile Yağcıbedir Halıları konusunda bilgi sahibi
olacak, uygun ortam ve araç gereç sağlandığında halı
tezgâhını dokumaya hazırlayabileceksiniz.
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1. Tekniğe uygun Yağcıbedir halılarının özelliklerini
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makas, cetvel, kareli kâğıt, keçeli kalem, kurşun kalem,
silgi, ışıklı masa, aydınger veya parşömen kâğıdı ile
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verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Türk el sanatlarında önemli bir yeri olan halıcılık, kırsal kesimde evlerde kadınlar
tarafından sürdürülen geleneksel bir hobidir. Halıcılık Anadolu’ya Orta Asya’dan Türkmen
boyları tarafından getirilmiştir. Yağcıbedir halıları ilk defa Yağcıbedir aşiretleri tarafından
dokunmuştur. Yüzyıllar boyunca kendilerine özgü motif, desen, renk ve hatta iplik boyama
yöntemlerini kullanmışlardır.
El halısı dokumacılığı gün geçtikçe azalmaktadır. Balıkesir ve çevresinde bulunan
Yağcıbedir halılarını dokuyanların sayısı da her geçen gün azalmaktadır.
Yağcıbedir halılarının yozlaşmadan, desen özelliğini bozmadan gündemde kalabilmesi
için eğitimli kişiler tarafından desen çalışmaları ve dokumaları yapılmalı, bilinçli kişiler
yetiştirilmesine önem vermelidir
.
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
Yağcıbedir halılarının gelenekselliğe, yöreselliğe uygun halı deseni çalışmalarını
yapabileceksiniz. Ayrıca dokuma yapacağınız halı deseninin çözgüsünü hazırlayarak tezgâha
aktarabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu faaliyet ile uygun ortam, araç ve gereç sağlandığında yöresel unsurlara bağlı
kalarak Yağcıbedir halılarının özelliklerini öğrenebilecek ve desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
.


Dokunmuş eski halıları halıcılardan, internetten, basılı kaynaklardan araştırıp
fotoğraflarını alınız.



Yağcıbedir halılarının desen özelliklerini basılı kaynaklardan ve görsel
yayınlardan faydalanarak araştırınız.

Yağcıbedir halılarının renk ve kompozisyon özellikleri hakkında bilgi toplayınız.

Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getirerek sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. HALI DESENİ HAZIRLAMA
Geleneksel bir Türk sanatı olan halıcılık, tarihteki göçebe kültürümüzün bugüne
uzantısıdır. İlk olarak Yağcıbedir Yörükleri’nce dokunan, bir kültür mirası olan Yağcıbedir
halılarında sadelik ön plandadır, kompozisyon ve renk yapısı eşsizdir. Dünya sanat
literatüründe yerini almış ve her zaman aranan bir ekoldür.

1.1. Yağcıbedir Halıları Hakkında Genel Bilgi
Yağcıbedir halıları 500 yıl öncesinden günümüze Balıkesir ili Sındırgı, Bigadiç,
Bergama, Kepsut ve Dikili yöresine yerleşmiş olan, konargöçer yaşayan Yağcıbedir Yörük
Aşireti tarafından gelmiştir. En önemli özellikleri çözgü ve atkılarının çok ince, yün iplik
olmasıdır. Yağcıbedir halıları Gördes düğümü (Türk düğümü) ile dokunmaktadır. Düğümler
çok sağlam atıldığından halıların ömrü uzundur. Sık düğümlü, kısa havlı halılardır. Halıların
1 dm2de 1400–1600 düğüm, 1 cm2de 30–35 ilmek bulunur. Önceleri sadece çeyiz maksadı
ile bir el işi gibi dokunan Yağcıbedir halısı, son 35 – 40 yılda ticari bir değer hâline
gelmiştir.
Yağcıbedir halılarında gökyüzünün mavisi (gök), toprağın kahverengisi (narınç),
cesaretin rengi kırmızı (al), hüznün rengi siyah ve nazar değmesin diye beyaz (ak) renklerle
sadık kalınan desenler kullanılmaktadır.
.
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Fotoğraf 1.1: Yağcıbedir halısı

Bu halılarda dokuma ipleri kök boyalarla boyanır, boyaları solmaz. Kullandıkça
renkler daha da güzelleşir ve değer kazanır. Yağcıbedir Yörük halkı, otantik özelliğe sahip
bu halılara yaşantısını dokumuştur. Halıdaki her motifin bir anlamı bulunmaktadır.
Batı Anadolu’nun en güzel yaylalarının yer aldığı Balıkesir’in Sındırgı ve Bigadiç
yöresinde, Yağcıbedir Yörükleri tarafından nesilden nesle geçen geleneksel kirkitli
dokumalarımızdandır. Yağcıbedir halıları; malzemesi, özgün desenleri, renkleri ve orijinal
hâliyle dokunmaktadır. Halıların renk ve desenlerinde değişiklik yapıldığında halının asıl
hâli bozulmaktadır. Bu yüzden halılarda modernizasyon yapılması mümkün değildir.

1.2. Yağcıbedir Halılarının Dokunduğu Yöreler
Yağcıbedir halı dokumacılığı eskiye göre azalsa da geçim kaynağı olarak Sındırgı
ilçesinin Karakaya, Eşmedere, Eğridere, Çakıllı, Alakır, Gölcük, Kayalıdere, Yaylabayır ve
Söğütçük köylerinde kaliteli Yağcıbedir halıları hâlâ dokunmaktadır.
Ayrıca Bigadiç ilçesinin Çekirdekli, Çağış, Çömlekçi, Kayalıdere, Kanlıkavak
köylerinde, Kepsut ilçesinin Ahmetölen köyünde Yağcıbedir halıları dokunmaktadır.
Yağcıbedir Yörükleri tarafından Dikili yöresinde de dokunan bu halılara desen
özelliğinden dolayı Yağcıbedir deseni veya halısı denmektedir.
Bergama Yuntdağı yöresinde dokunan bu halılara Yörükler kendi isimlerini
vermişlerdir. Bu yörede dokunan halılar diğer halı desenlerinden farklıdır fakat renkler
aynıdır. Bu yörede genellikle ince ve zarif küçük halılar yapılmaktaydı. Bu özellikler şimdi
kalmamıştır.
Yağcıbedir halısına desen ve renk özelliği uygun halılar Milas ve Antalya’da
dokunmaktadır.
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1.3.Yağcıbedir Halılarında Sınıflandırmalar
Günümüzde Sındırgı yöresinde, Yağcıbedir Yörükleri ve civar köylerdeki hanımlar
Yağcıbedir halılarını en güzel ve orijinal hâliyle dokumaktadır. Malzeme, desen, renk, araç
gereç, dokuma ve dokuma sonrası çalışmalarda Sındırgı yöresi Yağcıbedir halıları inceleme
altına alınarak aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
Sındırgı ilçesi, Balıkesir’in güneydoğusunda yer almakta olup Balıkesir’e 63 km
uzaklıktadır. İlçenin arazisi genellikle dağlık ormanlarla kaplıdır. Denizden yüksekliği 250
m’dir. İlçede kışlar yağışlı, ılık; yazlar kurak ve sıcak geçmektedir. İlçede sanayi kuruluşu
yok denecek kadar azdır. İlçe ticaretinin büyük bir bölümünü başta tarım ve hayvancılık
olmak üzere madencilik, nakliyecilik ve halıcılık sektörü oluşturmaktadır.

Fotoğraf 1.2: Sındırgı ilçesi

1.3.1. Kullanılan Ham Maddeye Göre Sınıflandırma




Dokumada kullanılan iplikler: % 100 ilmesi, çözgüsü, atkısı yün iplik
kullanılır.
Dokuma iplerinde kullanılan boyalar: Bitkisel (kök) boya ile boyanmış ipler,
kullanılır. İplerde abraj (boya kesintisi) olmamalıdır.
İplik kalitesi: Kalitesi yüksek yapağıdan elde edilen ipler kullanılır.

1.3.2. Desen Özelliklerine Göre Sınıflandırma
Sındırgı ve Bigadiç çevresinde dokunan Yağcıbedir halıları desen özelliklerine göre
üçe ayrılır

Sındırgı tipi

Karagöz

Heybesulu

Yedielli
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Kepsut tipi

Bergama tipi
(Açıklamalar için bk. Yağcıbedir Halı Desenleri modülü)

1.4. Yağcıbedir Halılarının Desen Özelliği
Yağcıbedir halılarının en çok dokunduğu Sındırgı yöresi köylerinde dokunan halıların
en büyük özelliği, renkleri ve desenleridir.

Yağcıbedir halı desenlerinde geçmişten bu yana bazı değişiklikler görülse de
renkler yüzlerce yıldır hemen hemen hiç değişmemiştir.

Yağcıbedir halılarında lacivert, kırmızı, siyah, kahverengi, beyaz dışında başka
renk kullanılmaz.

Dokuma iplerinde bitkisel kök boya kullanılır.

Yağcıbedir halıları genellikle lacivert zeminli halılardır.

Yağcıbedir halı desenleri simetrik değildir.

Halılarda bazı desenler genellikle hep aynı yöne bakar ve asimetriktir.

Desenlerde hayvansal, bitkisel ve geometrik motifler kullanılır.

Halı orta motifleri bir bütün hâlinde birbirini tamamlayan kompozisyonlar
oluşturur.

En çok talep gören ve üretilen çeşidi 115x200 cm ebadındaki yolluklardır.

Bunlar çoğunlukla çift mihrap kompozisyonludur.

Çok eski halılarda tek mihraplı olarak dokunanlara rastlanıyorsa da son altmış
yıldır çift mihraplı halılar adeta Sındırgı tipinin sembolü olmuştur.

Tek mihraplı halılarda mihrap nişi içerisinde çeşitli bitkisel ve bazen
üsluplaşmış hayvan motifleri yer alır. Orta zemin içinde simetrik bazen de
asimetrik desen uygulanır.

Fotoğraf 1.3: Tek mihraplı halı
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Orta zeminde hayat ağacı şeklinde düzenlenmiş çiçeksel formlarla yıldızlar çok
görülür. Bordür genelde yedi bantlıdır ve zemin rengi lacivert, kırmızı ya da
beyazdır. Orta zeminde çiçek, dal, yaprak ve yıldız motifleri birbirine bağlı ve
çoğu kez yan yanadır.
Yağcıbedir halılarının kenar suları iki desenden oluşur: Heybesulu ve Yedisulu
olarak adlandırılır.
Yağcıbedir halılarında geometrize edilmiş formlar, soyut içerikli hayvan, bitki
ve semboller motif olarak kullanılır.
Yağcıbedir halı desenleri Orta Asya’daki Türk kültürünü anlatır.

Fotoğraf 1.4: Çınar yaprağı

Fotoğraf 1.5: Yıldız ve çiçek
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1.5. Motifler


Hayvansal motifler: Ejderha, kartal, koyun, kelebek, kırkayak, akrep ve
sülündür.

Bitkisel motifler: Çınar yaprağı, rozet çiçek, asma dalı ve çam kozalağıdır.
Ayrıca sembolik içerikli yıldız ve pıtrak motiflerine de rastlanmaktadır.

Fotoğraf 1.6: Kozalak

Fotoğraf 1.7: Koç boynuzu

1.6. Desen Hazırlama
Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve motiflerin birleşmesinden oluşan
bezemeye desen denir.
Günümüzde Yağcıbedir halıları dokunurken Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin
köylerindeki dokumacılar hazır desen kullanmaz. Dokumacılar, halının belirlenen ölçüsüne
göre akıldan, oran orantıya ve halının özelliğine uygun ezberden dokuma yapmaktadır.
Yağcıbedir halısının tezgâhlarında kesinlikle desen olmaz.
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Daha sonraları milimetrik kâğıtlar üzerine çizilmiş bugünkü desenler (model) ortaya
çıkmıştır. Eski halılardan veya fotoğraflardan halıların düğüm sayılarına göre desenleri
sayılarak kareli kâğıtlara çizilir. Böylece halının kaç düğümden oluştuğu, en ve boy kalitesi
ortaya çıkmış olur. Kareli kâğıdın her karesi bir düğüm olarak kabul edilir.

Şekil 1.1:Milimetrik kâğıt

1.6.1. Desen İlmek Sayısını Hesaplama
Halılarda 1dm2deki (10x10 cm) ilmek sayısına göre halının ölçüleri belirlenir.
Örnek;
100 cm2 halıda ( 1 dm2) yani 10 cm ende 30 ilmek x 10 cm boyda 45 ilmek toplam
1350 düğüm vardır.
Boyu 180 cm halıda
Boy sıra sayısı = 18 dm x 45= 810 sıra ilmek atılacak
130 cm enindeki halıda
Eninin bir sırasında = 13 dm x 30 =390 sıra ilme sayısı

10 cm

10 cm

1 dm2

Şekil 1.2: Desimetrekare

Yağcıbedir halılarının standart ölçüleri aşağıda verilmiştir:

Taban (kelle): 200 cm x 300 cm

Karyola:150 cm x 240 cm

Çeyrek: 90 cm x 150 cm

Seccade: 120 cm x 200 cm

Yolluk (uzun): 80 cm x 300 cm

Yolluk (kısa): 80 cm x 200 cm

Yastık: 60 cm x 120 cm

Minder: 50 cm x 50 cm
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1.6.2. Desen Hazırlanırken Kullanılan Araç Gereçler










Halı fotoğrafları
Dokunmuş ürünler
Parşömen kâğıdı veya aydınger
Kareli kâğıt
Kurşun kalem
Cetvel
Silgi
Boyalı kalemler (sulu boya veya guaş boya, keçeli kalem)
İnce uçlu yumuşak suluboya fırçası

1.7. Halı Deseni Hazırlama Renklendirme
Halı ölçüsüne göre, ilmek sayısı belirtilen desen kâğıdı, seccadelerde dik, ortadan
simetrik halılarda halının ½’si kadar olur. Boydan asimetrik halılarda desenin tamamı çizilir.
Yeni hazırlanan desen için Yağcıbedir halı özelliğine uygun taslak çalışma yaptıktan
sonra kompozisyon doğrudan doğruya kareli kâğıt üzerine kurşun kalemle çizilebileceği gibi
parşömen veya aydınger kâğıdına motiflerden komposizyon hazırlanarak da çizilebilir.
Desen daha sonra kareli kâğıda aktarılır.
Kareli desen kâğıdı hazırlandıktan sonra motiflerin renk sınırlarını belirleyen
çizgilerin geçtiği karelerin içleri belirlenen renklerde doldurularak konturları çizilir, daha
sonra motiflerin içi ve zemin tespit edilen renge boyanır.

1.7.1.Deseni Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar








Desenin bitmiş hâli verilen ölçüye uygun olmalıdır.
İlmek sayısı halının ölçüsüne uygun doğru hesaplanmalıdır.
Kenar bordüründeki ince su deseni yedi sıra olmalıdır.
Bilinen orijinal motiflerden kompozisyon hazırlanmalıdır.
Dokumalar standart ölçülere uygun olmalıdır.
İyi kalite bir halıda 1 cm2 30–35 ilme, 1 dm2de 1400–1600 ilme (düğüm ) sayısı
olacak şekilde desen hazırlanmalıdır.
Kenarsuyunda ve orta göbek deseninde asimetri doğru kullanılmalıdır.

Desen 1.1: Çizilmiş desen
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1.7.2.Deseni Renklendirmede Dikkat Edilecek Noktalar









Parşömen kâğıdından kareli kâğıda aktarılan desen yukarıdan aşağıya doğru,
temsil ettikleri düğümlerin renklerinde 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.
Boya altında kalan karelerin görünebilmesi, sayılabilmesi için açık tonlar
uygulanmalıdır.
Motiflerin içleri uygun renkte boyanmalıdır.
Zemin hatları çizildikten sonra zemin rengi de boyanmalıdır.
Desenin alt kenarına temsil edilen renklerin yanına dokumada kullanılacak
renkler yazılmalıdır.
Deseni renklendirirken orijinal renklere sadık kalınmalıdır.
Yağcıbedir halılarında kalıplaşmış aynı renkler kullanılır. Bu renkler; lacivert
(gök), kırmızı (al), kahverengi, siyah ve beyazdır.

Desen 1.2: Renklendirilmiş desen

1.8. Desen Renklendirme Teknikleri
Guaş boya, keçe uçlu kalemle boyama işlemleri yapılır.

1.8.1. Guaş Boya İle Renklendirme Tekniği
Guaş; sulu boya gibi boya madde ile zamk karışımı boya türüdür. Suyla eritilerek
çalışılır. 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.
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1.8.2. 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. İki 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.
Genellikle renklendirmede keçeli kalemle boyama tekniği tercih edilmektedir.

Desen 1.3: Tezgâhta desen

1.9. Halı Deseni Örnekleri

Desen 1.4: Halı deseni
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Desen 1.5: Halı deseni

Desen 1.6: Halı deseni
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMAFAALİYETİ
Aşağıda işlem basamaklarını ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak
Yağcıbedir halı deseni hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Halı deseni hazırlamak için  Aydınlık ortam sağlayınız.
uygun
çalışma
ortamı  Temiz ve düzgün masa hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Atölyede önlüğünüzü giyiniz.
 Düzenli olunuz.

 Yağcıbedir halı desenlerinin  Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan ve internetten
araştırmasını yapınız.
Yağcıbedir halı desenlerinin araştırmasını yapınız.

 Desen çizimi için araç gereç  Parşömen kâğıdını, kalem, silgi, cetvel, hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Malzemelerinizin eksiksiz olmasına özen gösteriniz.

 Ürünün
boyutlarına
ve  Ürüne ölçülerine göre desen seçimi yapınız.
kullanılacağı yere uygun  Desene göre çözgü ve ilmek sayılarının
motifleri
birleştirerek
hesaplamasını yapınız.
kompozisyon oluşturunuz.
 Kompozisyonu kareli kâğıt  Halı desenini kareli kâğıda hazırlarken düğüm
üzerinde hazırlayınız.
sayısına dikkat ediniz.
 Deseni ½ veya ¼’nü alacak  Dikey yatay karelerin takibini yapınız.
büyüklükte kâğıt hazırlayınız.
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 Dokuma için hazırlanmış
özel
milimetrik
kâğıt
kullanmaya özen gösteriniz.

Desen 1.7: Halı deseni

 Kareleri mümkün oldukça
dokuma iplerinin rengine
boyayınız.
 Desen oluştururken halı
dokuma
tekniğine
ve
yöreselliğe uygun olan desen
renkleri seçiniz.

 Deseni ürün çeşidine göre tam olarak da
hazırlayabilirsiniz.
 Deseni boyarken karelerle dikkat ediniz.
 Renklerin uyumlu olmasına dikkat ediniz.
 Desenin alt tarafına, temsil edilen renk varsa
renklerin yanına kullanılan dokuma ipliği rengini
yazınız.

 Düğüm sayısını hesaplayarak  Renklendirmede yöreselliğe önem veriniz.
ürün boyutunu kontrol ediniz.
Her kare bir düğüme eşittir.

Desen 1.8: Deseni renklendirme

 Çizim ve boyamayı kontrol  Desenin aktarılmasında karelerde atlama ve kayma
ediniz. Hataları tespit edip
olmamasına dikkat ediniz.
düzeltiniz.
 Boyama yaparken dikkatli, temiz ve düzenli olunuz.
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 Hazırladığınız desenin ürüne
ve yöreselliğe uygun olup
olmadığını değerlendiriniz.

Desen 1.9: Deseni renklendirme

 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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 deseni kareli kâğıda dikkatlice kareler
kaydırmadan çizdiniz mi?
6. Kareleri desen ipliğinin renginde boyadınız mı?
7. Kareler hesaplayıp 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yağcıbedir halılarının ilmesi, atkısı, çözgüsü yündür.

2.

( ) Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve motiflerin

birleşmesinden oluşan bezemeye desen denir.
3.

( ) Sındırgı, Ege Bölgesi’nde Balıkesir ilinin bir ilçesidir.

4.

( ) Halı deseni kareli kâğıda çizilir üzerine renklendirme yapılamaz.

5.

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

6.

( ) Sındırgı tipi halılar üç gruba ayrılır: Karagöz, Heybesulu, Yedielli.

7.

( )Yağcıbedir halıları Gördes düğümü (Türk düğümü) ile dokunmaz.

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Tİ

AMAÇ

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında araç ve gereçleri tanıyıp bilgi sahibi olacak,
bakım ve onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Halı dokumada kullanılan araçların işlevlerini araştırınız.



Halı dokumada kullanılan araç gereçlerin bakım ve onarımı hakkında araştırma
yapınız.



Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. ARAÇ GEREÇLERİ HAZIRLAMA
Dokumaya geçmeden önce araç gereçler halıya uygun olarak hazırlanır. Öncelikle
dokuma tezgâhı kurulur, yünler iplik hâline getirilir, boyanır. Dokuma ipleri hazırlanır.
Dokumada kullanılan aletlerin (kirkit, halı bıçağı, mengene sıkıştırma aleti, ayarlı halı
makası ) temin, bakım ve onarımları yapılır.

2.1. Halı Dokuma Tezgâh Çeşitleri
Halı; dik, yatık ve duvara dayalı şekilde kurulmuş tezgâhlarda dokunur. Yörüklerde ve
Doğu illeri aşiretlerinde yere paralel tezgâhlar kullanılmasına karşın Yağcıbedir
Yörükleri’nde taşınabilir, duvara dayalı iştar (ıstar) tipi tezgâhlar kullanılır. Halı dokumada
kullanılan gelişmiş dikey tezgâhlara “sarma tezgâh” denir. Bu tezgâhlarda halı asarılarak
dokunduğundan bu adı almıştır.
Sındırgı ve çevre köylerinde Yağcıbedir halı dokumada üç tip dikey tezgâh kullanılır.
Bunlar:




Ağaç tezgâhlar
Demir tezgâhlar
Leventi ağaç demir tezgâh

2.1.1. Ağaç Tezgâhlar
Ağaç tezgâhlar sağlam çam ağacından yapılmaktadır. Bu tezgâhların iskeleti; 2 yan
ağacı, üst ve alt levent, demirden veya ağaçtan gücülüme çubuğu ve yatağından oluşur.
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Sındırgı, Bigadiç ve çevre köylerde 10-15 yıl öncesine kadar hemen her evde bir
ağaç tezgâh bulunurken günümüzde dokuma yapanların sayısı azalmıştır.

Fotoğraf 2.1: Ağaç tezgâh

2.1.2. Demir Tezgâhlar
Günümüzde demir tezgâh temini kolay olduğundan evlerde ve düzenlenen halı
kurslarında demir tezgâhlar kullanılmaktadır.
Demir tezgâh on 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.
Gücü demiri: Gücü demiri üzerinden yün çözgü yumağı ile arka çözgü ipleri
arasından geçirilerek gücü demirine yumak dolanır. Böylelikle çözgü telleri ön
çözgü telleri ve arka çözgü telleri olarak arası açılmış olur.
Halı gergi mengenesi: Makaraları döndüren dişli çubuktur. Mengene sıkıştırma
aleti ile sağa doğru sıkıştırılır.
Gücü gergi mengenesi: Gücü demirinin tezgâha oturmasını sağlar.
Makara fren takozu: Makaralığın dönmesini durdurur.
Denge çubuğu: Yan demirlerin dengede tutulmasını sağlar.
Tezgâh oturağı: Halıyı dokuyacak kişilerin oturması için kullanılan ağaç
oturaktır.
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Fotoğraf 2.2: Demir tezgâhlar

2.1.3.Leventi Ağaç Demir Tezgâh
Küçük halıları ve seccadeleri dokumak için kullanılan, az yer kaplayan ev tipi dikey
sarma tezgâhtır. Alt ve üst levent ve gücü ağaçtandır. Tezgâh parçaları şunlardır:












Yan demirler: Tezgâhın ana iskeleti, yan duvarlarıdır.
Ara demirler: Yan demirleri dengede tutan tezgâhın alt ve üstündeki bağlantı
demirleridir.
Alt ve üst ağaç makara (levent): Çapı 14-15 cm bulan silindir şeklinde
makaraya, çözgü ipleri geçirilmiş demir çubuklar oturtulur.
Alt ve üst levent yatağı: Demir çubukların takıldığı bölümdür. Çözgünün ve
halının gerilmesini ve sarılmasını sağlar.
Gücü ağacı: 4-5 cm çapında ağaç sopadır. Tezgâhın tam ortasındadır. Gücü
ağacına üzerinden yün çözgü yumağı ile arka çözgü ipleri arasından geçirilerek
gücü ağacına yumak dolanır. Böylelikle çözgü tellerinin ön çözgü telleri ve arka
çözgü telleri olarak arası açılmış olur.
Varan gelen sopası: Çözgü ipleri arasında bulunur. Gücü ağacının arkasında 23 cm çapında ağaç sopadır.
Çapraz çubukları: Çapraz çözgü iplerinin arasında 2 adet ağaç sırıktır .
Mengene ve kancalı demir halkalı zincir: Halının çözgü iplerinin gergin
olmasını sağlar. Üst leventten alt levente doğru takılır.
Burgu demirleri: Alt levente geçirilir.
Dişliler: Alt leventin yanlarında bulunur.
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Fotoğraf 2.3: Leventi ağaç tezgâh

2.2.Dokuma İplerinin Hazırlanması
Yağcıbedir halılarının çözgüsü ve atkısı yündür. Koyun tüyleri, kırkılma mevsimine
yün ve yapağı adını alır.

Fotoğraf 2.4: Koyun sürüsü

2.2.1. Yünden Elde Edilen İplikler
Koyunların eylül ayında kırkılmış tüylerine yün denir. Değişik koyun ırklarından
farklı tiplerde yün elde edilmektedir. Bunlar; ince yün (Merinos), orta yün, uzun yün, melez
yün (crossbred) gibi adlar alır. Merinos gibi bazı koyun cinslerinden elde edilen dokuma
ipleri kaliteli iplerdir.
Koyun sahiplerinden kırkılmış yünler alınır; güzelce yıkanır, ayıklanır, kurutulur, yün
iplik fabrikalarında iplik hâline getirilir.
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2.2.2. Yapağıdan Elde Edilen İplikler
Koyunların mayıs ayında kırkılan tüylerine yapağı denir. Halı dokumada yün ve
yapağı karıştırılarak elde edilen ipler kullanılır. Mayıs kırkımı olan yapağı daha uzun lifli
olduğu için tercih edilmektedir ve daha pahalıdır. İyi bir halı için malzeme çok önemlidir.
Esnek, kolay kırılmayan, çok ince ya da çok kalın olmayan yün gereklidir.
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.
Son yıllarda hayvancılığın azalmasıyla yeterli miktarda kaliteli yün bulunmadığından
Yeni Zelanda ve İngiltere piyasalarından yün alınmaktadır.

2.3.Yün Dokuma İplerinin Üretim Aşamaları
Kırkılan yünler iki şekilde iplik hâline getirilir:

Yünlerin elde eğrilerek iplik hâline getirilmesi

Yünlerin iplik fabrikalarında iplik hâline getirilmesi

2.3.1. Yünlerin Elde Eğrilerek İplik Hâline Getirilmesi
Dokumacılar yaygın olarak kırkılan yünleri kendileri iplik hâline getirirlerdi.
Yünleri iplik hâline getirme işlem basamakları kısaca şöyledir:

Koyundan kırkılan yünler önce yıkanır.

Yünlerin suları süzdürülür, yünler güneşte kurutulur.

Yünler metal ince uçlu taraklarla taranır.

Pamuk topu hâline getirilen yünler elde iğ veya kirmanlarla “Z” şeklinde
bükülerek ip hâline getirilir, eğirme yapılır.

Kirmanda eğrilen yünün iki katını birbirine birleştirmek ipler çıkrıktan geçirilir.
Bu sırada ipliğin kuvveti ve sağlamlığı artmış olur.

İpler çile hâline getirilerek işlem tamamlanır.

Fotoğraf 2.5: Yünleri tarama

Fotoğraf 2.6: İpleri çıkrıktan geçirme
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Çok zahmetli ve zor olan iplik eğirme işini yapanların sayısı son yıllarda azalmıştır.

2.3.2.Yünlerin İplik Fabrikalarında İplik hâline Getirilmesi
Günümüzde koyundan kırkılan yünler yıkanıp, hırpalanmadan kirleri ayıklanıp,
kurutulduktan sonra iplik fabrikalarına gönderilmektedir. Genellikle dokumalarda
fabrikasyon ipler kullanılmaktadır.
Fabrikaya gelen yün beş aşamada eğrilmekte ve iplik hâline getirilmektedir:






Yağlanan ve harmanlanan yün, gittikçe incelen üç tarak marinasından geçirilir.
Tarama sırası ile yünlere; üst kaba, kaba ve ince taranmış yün adı verilmektedir.
İnce taranmış yün, iki fitil makinesinden geçtikten yumak hâline getirilir.
Büküm makinesinde ipler istenen kalınlıkta kıvrılır. Kilim ipleri daha ince, halı
ipleri ise daha kalındır.
Burada ipler iki veya üç kat olarak bükülür.
İpler ihtiyaca göre çözgü ve dokuma ipleri olarak bobin hâline getirilir.

Standart bir Yağcıbedir halısında Balıkesir ipi kullanıldığında çözgü ipi 320-340 tel
kadar olmalıdır. Yağcıbedir halısı için üretilen ipler 3 numaradır ve 100 metresi 22 gram
gelmektedir. Bu iplerle üretilen halılar birinci kalite halılardır.

2.4. Dokuma İplerinin Boyanması
Yağcıbedir dokuma ipleri tamamen tabii malzemelerden (bitki kökü, kabuğu, çiçeği ve
tohumları) elde edilen kök boyalarla boyanmaktadır. Bu boyaların kullanıldığı dokuma
iplerinin en önemli özelliği solmayan ve kullandıkça parlayan renklere sahip olup yöreselliğe
uygun tonlarda olmasıdır. Halılar kullanıldıkça renkleri güzelleşir ve değer kazanır. Halıların
150-200 yıldan fazla ömrü bulunmaktadır.
Dokuma ipliklerini boyamada kök boya kullanılmasının yanında, günümüzde bu
boyalara takviye olarak yöredeki halkın “çarşı boyası” dediği kimyasal boyalar da
karıştırılmaktadır.
Yağcıbedir halılarında dört ana renk hakimdir. Bu renkler; lacivert (gök), kırmızı (al),
koyu kırmızı (nariç), kahverengi, siyah ve beyazdır.

2.4.1. Kök Boya İle Dokuma İplerini Boyama Teknikleri
Yağcıbedir dokuma iplerini boyama usulleri, bir aile sırrı olarak saklanmaktadır.
Eskiden bu boyama sırrı evin kızından saklanıp evin gelinine öğretilirmiş. Kızların evlenip
gidince o sırrı gelin gittiği eve götürebileceği düşünülürmüş.
İpleri boyama işlemi babadan oğula geçen bir ocak, bir meslek olarak sürdürülmüştür.
İplik boyama tekniği aşamaları ana hatları ile aynı olsa da köyden köye aileden aileye
farklılıklar gösterebilir.
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Dokuma iplerini boyama aşamalarını; çile ipleri yıkama, kurutma, boyama suyunu
hazırlama, kök boya ile boyama, boyama sonrası yıkama, ipleri kurutma şeklinde
sıralayabiliriz.
2.4.1.2.Yıkama
Fabrikadan çıkan yün ipliği üretim makinelerinde kullanılan yağlarla kirlenmiştir.
Halıcılıkta kullanılan ipliklerde %15 oranında yağ bulunur. Bu yağı arındırmak için satın
alınan iplikler çileler hâlinde yıkanır ve kurutulur.

Fotoğraf 2.7: Yünleri ipleri yıkama

Fotoğraf 2.8: Yünleri ipleri kurutma

Yıkama suyunun sıcaklığının 60 0C’yi geçmemelidir. Eskiden yıkamada sabun
kullanılırken toz deterjanla da yıkama yapılabilir. Yıkanmamış iplerle dokunan halılarda
istenmeyen bir koku vardır.
2.4.1.2.Boyama
Yağcıbedir halılarında tamamen kök boya kullanılmasına rağmen günümüzde iplik
boyamada çarşı boyası denilen kimyasal boyalar da karıştırılmaktadır.
Yağcıbedir halılarında toplam beş renk vardır. Boyama teknikleri aşağıda
açıklanmıştır:
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Lacivert

Küllü (meşe külü) su ile maya hazırlanır. Sındırgı yöresinde yetişen labada kökleri
ezilir.100 kg kazana koyup küllü suda bir gün boyunca kaynatılır. Başka bir kazanda 40 OC
su ısıtılır. İçine çivit (indigo) boya atılır. 50 gram ipe 50 kaşık boya koyulur. İki yağ tenekesi
küllü ve labada köklü sudan boyalı kazana ilave edilir. Biraz daha boya atılır. Yün dokuma
ipleri kazana alınır. 24 saat bekletilir. Bir hafta boyunca ılık suda günde iki defa 2-3 dakika
olmak üzere istenilen ton rengine ulaşıncaya kadar ipler kazanda bekletilir. Kazandan
çıkartılır, sıkılır ve kurumaya bırakılır. Halının zemininde genellikle lacivert kullanılır.
Lacivert, gökyüzünün ve özgürlüğün rengidir.

Fotoğraf 2.9: Yün ipleri boyama

 Kırmızı
Yağcıbedir halılarındaki kırmızı için sarıkız otu, sumak, yapışkan otu kökü, kırmızı
soğanın dış kabuğu kazanda kaynatılır. İpler kazana koyulur. İp boyasını alana kadar
kaynama devam eder. Daha sonra ipler kazandan çıkartılıp kazana bir miktar kırmızı toz
boya ve boyanın solmaması için kostik ilave edilir karıştırılır. İpler kazana basılır, tekrar
kaynatılır. İpler renk alınca su durulaşır. İpler renklenir, bütün boya ipe geçer. İpler kazandan
çıkartılır, sıkılır, kurutulur. Böylece ipler kırmızı renge boyanmış olur.
Boyanın ipe daha güzel sabitlemesi için naylon çuvalın içine tetre hazırlanır. Tetrenin
içinde murt, adaçayı, kekik, kavak dalları bulunur. Çuvalın ağzı bağlanır, kazandaki
kaynamış suyun içinde bekletilir. Çuval kazandan çıkartılır. Tetreli suyun içine boya veren
bitkiler atılır.
Kırmızı renk halı da bereketin simgesidir.
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Fotoğraf 2.10:Tetre karışımı

Fotoğraf 2.11: Boya kazanında tetre

Fotoğraf 2.12: Tetrenin çıkartılması
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Fotoğraf 2.13: İplerin boyanması

 Kahverengi
Kırmızı sudaki tetre (çuval) aynen bırakılır. Bunun içine ilave olarak ceviz kabuğu
atılır, kaynatılır. İpler kazana bırakıldıktan sonra 1 saat kaynatılır. İpler kazandan çıkartılır.
Sıkılır kurumaya bırakılır. Kahverengi toprağın rengidir. Herkesin topraktan gelip toprağa
gideceğinin ifadesidir.
 Siyah
Kahverengi suyun içine saçı kıbrıs madeni atılıp iplerle beraber kazanda 1 saat
kaynatıldıktan sonra ipler kazandan
çıkartılır, sıkılır, kurumaya bırakılır.

Fotoğraf 2.14: Saçı kıbrıs
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Fotoğraf 2.15: Şap

İpleri boyama işlemlerinde renkleri iplere sabitlemek ve parlak olmasını sağlamak
amacıyla şap da kullanılır. Bir kazana 3-4 kaşık şap yeterli olacaktır.
Siyah, hüznün ifadesidir.
 Beyaz
Son yıllarda Yağcıbedir halılarında zemin rengi olarak da kullanılır. İpler doğal
rengindedir. Başka bir işlem yapılmaz
Beyaz, temizliğin ve saflığın simgesidir.

2.4.2.Kök Boya İle Elde Edilen Bazı Bitkiler ve Ortaya Çıkan Renkler












Kök boya: Koyu kırmızı, vişne rengi
Ceviz kabuğu: Koyu kahverengi
Kırmızı soğan kabuğu: Kırmızı
Meşe kabuğu: Kahverengi ve siyah
Nar kabuğu: Kahverengi ve siyah
Palamut tırnağı: Siyah
Sarı kız otu: Kırmızı
Sumak: Kırmızı
Çömlek boya (çivit): Lacivert
Labada kökü: Lacivert
Yapışkan otu kökü: Kırmızı
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Fotoğraf 2.16: Bitkisel boya ham maddeleri

2.5. Kullanıldığı Yere Göre İpleri Dokumaya Hazırlama
2.5.1. Çözgü İplikleri
Halı tezgâhının alt ve üst çubukları arasından geçirilerek tezgâha oturtulan, zemine dik
birbirine paralel olan çaprazlama boy ipliklerine çözgü ipi denir.
Yağcıbedir halılarının çözgü ipleri yündendir. Koyunların birinci kırkımından (mayıshaziran kırkımı) elde edilen yapağı, çözgülük olarak kullanılır. Bu yapağı daha uzun
tüylüdür. Çözgü ipleri boyasız, doğal renginde, çift bükümlü iplerdir. Karton makaralara
bobin şeklinde sarılır.
Halı dokumacılığında iki çözgü ipine bir halı düğümü atılır. Dokunacak halıda ölçü
tespit edildikten sonra çizilen desendeki en ve boy ölçüsüne göre çözgü ipleri hazırlanır.

Fotoğraf 2.17: Çözgü bobini

Fotoğraf 2.18: Halı tezgâhında çözgü ipleri
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2.5.2. Atkı İpleri
Atkı ipi, halıyı dokurken her bir ilme sırası sonrası çözgü ipleri arasından halının enine
paralel olarak elle geçirilen, çözgü ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün
iplerdir. Halının düğümlerini sıkıştırmaya yarayan dolgu maddesidir.
Atkı iplerine argaç ipi de denilmektedir. Yağcıbedir halılarında argaç ipi, yünden elde
edilen, halıya uygun (kımızı, lacivert) renkte boyanmış, tek bükümlü iplerdir.

Fotoğraf 2.19: Argaç ipi

2.5.3. İlme (Düğüm) İpleri
Halı dokumada iki çözgü ipine atılan her bir düğüme ilme (düğüm), kullanılan ipe de
ilme ipi denir. Yağcıbedir halılarında ilme ipi yündür. Dokumada düğüm tekniği olarak Türk
düğümü (Gördes düğümü) kullanılır.
Koyunların ikinci kırkım (temmuz-eylül kırkım) yünleri daha kısa olduğundan bu
yünlerden ilme ipi elde edilir. Genelde bitkisel (kök), nadiren kimyasal (sentetik) boyalarla
boyanmış, iki bükümlü, kaliteli ipliklerdir.
Genellikle kırmızı, lacivert, kahverengi, siyah, beyaz ilme ipleri kullanılmaktadır. Çile
hâlindeki ipler dokuma için yumak hâline getirilir.

Fotoğraf 2.20: İpleri sarma
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Fotoğraf 2.21: İlme (düğüm) ipleri

2.6. Dokumada Kullanılan Aletler
2.6.1. Kirkit
Çözgü ipleri arasından elle geçirilen atkı (argaç) ipini sıkıştırmaya yarayan demir
taraklı, ağaç saplı alettir. Eskiden tamamen ağaçtan, el yapımı kirkitler kullanılmıştır.
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.

Fotoğraf 2.22: Demir kirkit
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Fotoğraf 2.23: Ağaç kirkit

2.6.2. Halı Bıçağı
İp keski bıçağı da denilen bu alet, halı dokumada çözgü iplerine düğümlenen dokuma
ipini kesmede kullanılan küçük bıçaktır.

Fotoğraf 2.24: Halı bıçağı

2.6.3. Mengene Sıkıştırma Aleti
Demir tezgâhta bulunan çözgü iplerini ve halıyı gerdirmek, gevşetmek ve tezgâhtaki
mengenelerin ayarlarını yapabilmek için mengene sıkıştırma aleti kullanılır.

Fotoğraf 2.25: Mengene sıkıştırma aleti

2.6.4. Ayarlı Halı Makası
Halı ilmeklerinin aynı düzeyde kesilmesi için kullanılan, özel olarak yapılmış ayarlı
makastır. 2-3 sıra dokuma yapıldıktan sonra ilmeler kesilir.

Fotoğraf 2.26: Ayarlı halı makası

2.6.5.Mengene Kancalı Demir Halkalı Zincir
Leventi ağaç tezgâhta halının çözgü iplerinin gergin olmasını sağlar. Üst leventten alt
levente doğru takılır.

Fotoğraf 2.27: Mengene
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2.7. Araç Gereçlerin Bakım ve Onarımı
Halı dokumaya başlamadan önce araç gereçler temin edildikten sonra bakım ve
onarımları yapılır.

2.7.1. Halı Tezgâhının Bakım ve Onarımı
Halı tezgâhının temizliği yapıldıktan sonra hareket eden bölümleri makine yağı ile
yağlanır.

 Mengenelerin yağlanması bakım ve onarım: Demir tezgâhlar her dokumada
yağlanmaz, ara ara yağlanmalıdır. Mengenelerin temiz ve tozsuz olmasına dikkat
edilmelidir. Pas ve küf varsa temizlenmeli, mengeneler boyanmalıdır.

 Makara dişlilerinin yağlanması bakım ve onarım:

Halıyı sarma ve

gerdirmede rol alan makara yan dişlerinin ara ara tozları temizlenmeli, makara
dişlileri yağlanmalıdır. Halı düzgün gerilmezse dokuma hatalı çıkabilir.
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2.7.2.Kirkit Dişlerinin Onarımı
Demir kirkitin kırık dişi varsa lehim yaptırarak tamamlamak gerekir. Pas
oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ağaç sapında kırıklık, gevşeklik varsa tamiratı
yapılmalıdır.

2.7.3. Halı Çakısını Bileyleme
Dokuma yaparken düğüm attıktan sonra dokuma ipinin rahat ve çabuk kesilmesi için
halı çakısının keskin olması gerekir. Halı çakısı (bıçak) ipi rahat kesmiyorsa biley
makinesinde veya biley taşında bileylenmelidir.

2.7.4.Ayarlı Halı Makasını Bileyleme
Dokumaya başlamadan önce halı makası, biley makinesinde veya biley taşında
bileylenmeli, kontrolü yapılmalıdır. Halı hav yüksekliğine göre makasın ayarı yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak argaç
mekik uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Argaç ipini hazırlayınız.
 20-25 cm boyunda
elinizde
5-6
kez
dolayınız.

 Çalışmada kullanacağınız malzemeleri göz önünde
bulundurunuz.
ipi
ele

Fotoğraf 2.28: İpi ele dolama

 İpin aynı boyda olmasına özen gösteriniz.
 2-3 kez ipi dolayınız.
 Dolama iplerinin yan yana
getiriniz.
 İplik dolama işlemine 9-10
kez devam ediniz.

Fotoğraf 2.29: Argaç ipini dolama

 Argaç ipini hazırlayınız.
 Argaç ipinizde düğümler olmamasına dikkat ediniz.
 Atkı ipini ve dokuma ipini
hazırlayınız.

Fotoğraf 2.30: Argaç ipini dolama
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
UYGULAMA FAALİYETİ-2
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak argaç mekik
uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tezgâh parçalarını
 Çalışmada kullanacağınız malzemeleri göz önünde
hazırlayınız.
bulundurunuz.
 Düzgün bir zemine iki yan
demirler dikilir.

Fotoğraf 2.31: Tezgâh yan demirleri

 Yan
demirleri
dengeli  Dikkatli olunuz.
tutunuz.
 Ağaç alt leventi önce sağ
sonra sol taraftaki levent
yuvasına takınız.

Fotoğraf 2.32: Alt levendi geçirme
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 İki bağlantı ara demirlerini
yan demirlerle birleştiriniz.

Fotoğraf 2.33: Ara demiri birleştirme

 Burgu
çivileri
takarak
vidalarla sabitleyiniz.

Fotoğraf 2.34: Ara demiri vidalama

 Burgu çivileri iyice sıkıştırınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Halı tezgâhının bulunduğu uygun çalışma ortamı hazırladınız
mı?
2. Halı tezgâhının bölümlerini incelediniz mi?
3. Halı tezgâhını kurdunuz mu?
4. Dokumada kullanılacak iplerin seçimini yaptınız mı?
5. Dokuma iplerinin boyadınız mı?
6. Atkı ve dokuma (ilme) iplerini hazırladınız mı?
7. Dokumada kullanılan aletlerin bakım ve onarımını yaptınız mı?
8. Tezgâhın bakım ve onarımını yaptınız mı?
9. 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 Değerlendirmeye geçiniz.

39

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Yün ipler kaç derece sıcaklıktaki suda yıkanmalıdır?
A) 60 0 C

2.

B) Zayıf

D) 90 0 C

D) Parlak ve sağlam

C) Mat

Ceviz kabuğundan hangi iplik rengi elde edilir?
B) Koyu kırmızı
D) Siyah

A) Kahverengi
C) Lacivert
4.

C) 80 0 C

Dağlarda yetişen koyunların yün kalitesi nasıl olur?
A) İnce

3.

B) 70 0 C

Çivitle hangi bitki ile karıştırılırsa lacivert renk elde edilir?
A) Labada

B) Sarıkız otu

C) Palamut

D)Mazı

5. Halı hav yüksekliğini kısaltmada hangi alet kullanılır?
A) Kirkit
C) Makas

B) Halı çakısı
D) Ayarlı halı makası

6. Yün dokuma (ilme) ipinde ne tip iplik kullanılır?
A) 2 kat - bükümlü
C) 3 kat - bükümlü

B) 3 kat - bükümsüz
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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam, araç ve gereç sağlandığında tekniğine ve ölçüye uygun
olarak çözgü demirini, çözgü ipini hazırlayıp dokuma tezgâhına geçirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dokuma atölyelerinde, internet ortamında veya kütüphanelerde halı dokumada,
çözgü araçlarını ve çeşitlerini araştırınız.



Çözgü ipi olarak kullanılan iplik çeşitlerini araştırınız.



Topladığınız bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp örnekleri sınıfa getirerek
arkadaşlarınızla inceleyiniz.

3. ÇÖZGÜ İPİNİN HAZIRLANMASI
,Halı dokumaya hazırlıkta en önemli aşamalardan biri de çözgü ipliğini doğru bir
şekilde hazırlayıp tezgâha geçirmektir.

3.1. Çözgü İpi
Dokumada düğümlerin atıldığı, atkıların geçirildiği tezgâhtaki uzunlamasına iplere
çözgü denir.
Yünden bükülerek elde edilen çözgü ipleri orta ve ince halılarda kullanılır. Yağcıbedir
halı dokumada çözgü ipi olarak yünden elde edilmiş doğal renginde boyasız, iki bükümlü
çözgü ipleri kullanılmaktadır.

3.1.2. Çözgü İpi Hazırlama



Çözgü boyu kadar mesafe ölçülerek toprak zemine iki demir veya ağaç direk,
balyoz veya keserle çakılarak ikisi arasında çözgü ipi hazırlanır (Sındırgı ve
çevresinde dokumacılar bu tekniği kullanmaktadır.).
Çözgü ipleri çok dikkatlice, çapraz bağlama şeklinde, demir çubuklar arasına
çözgü ipi dolandırılarak hazırlanır.
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3.1.3. Çözgü İpi Uzunluğu Hesaplama


Çözgü ipinin bükümlü ve sağlam, kaliteli yün iplik olmasına dikkat edilir.



Çözgü ipi hazırlanması için yapılması düşünülen dokumanın (ürünün) boy
uzunluğuna 1 m ilave edilerek çözgü ipi uzunluğu hesaplanır.
Çözgü ipi uzunluğu hesaplanırken halının boyuna 1 m eklenmeli yani
makaralara bağlanma payı (fire payı), saçak payı, kilim payı hesaba
katılmalıdır.



Örnek:
Ürün ölçüleri: Halı Boy = 2,00 cm, En =1,00 cm
200 cm+100 cm ( saçak payı + kilim payı + fire payı )= 300 cm (3 m) çözgü ip
uzunluğu hesaplanır.
Fire payı: Tezgâhta, makarada kalan dokunamayan çözgü ipleridir. Kalan çözgü ipleri
saçak bağlamada değerlendirilir.

3.1.4. Çözgü Tel Sayısını Hesaplama




Çözgü iplerinin tel sayısının toplamı dokumanın enini oluşturur.
Çözgü tel sayısı hesaplama şu şekilde yapılır: Halı en ölçüsü 2 ile çarpılır.
Çıkan sayı, halı ölçüsünün yarısı ile toplanarak 4 ilave edilir.

Örnek: Halı ölçüleri: Boy = 2,00 cm
En = 1,00 cm
Halı eni 100 cm dokunan halı için 100x2 = 200+50 (halının ½’si)=250+4 tel kenar
örgüsü için toplam 254 tel çözgü ipi çözgü demirine dolanacaktır.
Halının tamamında 250+4=254 tel çözgü ipi olacak.
Halının boyu 200x4=800 sıra ilme sırasıdır.

3.1.5. Çözgü İpinin Hazırlanması
Sert toprak zemine çözgü ipi boyu mesafesinde iki demir çubuk karşılıklı çakıldıktan
sonra çözgü ipi demir direklerin birine düğüm atılarak bağlanır. Çözgü ipi karşı taraftaki
çözgü demirine çapraz şekilde dolandırılır.
Çözgü tellerinin dağılmaması için çözgü demirine sarılmış iplikler üzerine dığdı
düğümü atılır. Ara çubuklar geçirilip çözgü demirinden çıkartıldıktan sonra gerdirilir,
tezgâhın üst leventine geçirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çözgü
demirini ve çözgü ipini hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışmalar için açık havada uygun  Yapacağınız işe göre malzemelerinizi
zemin
bulunuz.
Gerekli
hazırlayınız.
malzemeleri hazırlayınız.
 25 mm çapında, 1,10 cm boyunda ucu
 Sert toprak zemine çözgü ipi boyu
sivriltilmiş demir çubuk temin ediniz.
mesafesinde iki demir çubuğu
karşılıklı 30-35 cm derinliğinde
çakınız.

Fotoğraf 3.1: Demir çubuğun çakılması

 Çözgü ipi seçimi yapınız.

 Çözgü ipi için yün, iki bükümlü, boyasız ham
yün iplik seçiniz.

Fotoğraf 3.2: Çözgü bobini

 Yapacağınız ürünün boyutlarını  Yapacağınız ürün 50x60 cm ölçülerinde
tespit ediniz.
olacaktır.
 Yapılacak ürüne göre çözgü boyu  Çözgü boy uzunluğunu tespit ederken ürün
hesabı yapınız.
boyuna saçak payı, kilim payı yani 100 cm
fire payını ilave ediniz.
 60 cm+100=160 cm çözgü boyu olacaktır.
 Çözgü tel sayısını tespit ediniz.
 50 cm halı için
 Çözgü ipini demir direklerin birine  50x2 =100+1/2 (halı en ölçüsü) 25 =
düğüm atarak bağlayınız.
125+4=129 tel çapraz olarak çözgü
 Çözgü ipini karşı taraftaki çözgü
demirlerine dolanacaktır.
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demirine, çapraz şekilde çözgü tel
sayısı kadar dolandırınız.
 Çözgü ipi bittikten sonra çözgü
iplerini düğümleyiniz.

Fotoğraf 3.3: Çözgü iplerini çapraz geçirme

 Çözgü demirine sarılmış çözgü  Çözgü tellerinin dağılmaması için çözgü
ipliklerinin en altındaki tele
demirine sarılmış iplikler üzerine dığdı
elimizdeki çözgü yumağındaki
düğümü atınız.
iplikle düğüm atınız.
 Kenar düğümü (dığdı) her bir çözgü ipine
 İlmek oluşturulur. Birinci çözgü ipi
atınız.
arasından ilmek aşağıdan yukarı  Dikkatli olunuz, tel atlamayınız.
geçirilir, düğüm atılır.

Fotoğraf 3.4: Dığdı örme 1.aşama

 Tığ ile zincir örer gibi elimizle her
tele, sırayla, tel atlamadan her
birine dığdı düğümü adı verilen
düğüm atılır.
 Dığdı düğümü bütün tellere sırayla
yapıldıktan sonra son tele 5-6 defa
düğüm atılır. İp kopartılır.

Fotoğraf 3.5:Dığdı örme 2.aşama

44

 Çözgü demirindeki çözgü ipleri
yukarı doğru sıyrılır.
 Çözgü
ipleri
çaprazlarının
bozulmaması
için
çözgü
demirinden çıkartılmadan önce
çözgü ipleri ara boşluğunun iki
yanından birer ağaç çomak
geçirilir.

Fotoğraf 3.6: Ağaç çubuğu geçirme

 Çözgü iplerini yukarı doğru sıyırıp  İki kişinin yardımı ile çözgü iplerini çözgü
çözgü demirinden çözgü iplerini
demirinden çıkarınız.
çıkartınız.

Fotoğraf 3.7: Çözgü ipini çıkarma
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 Çözgü iplerini ağaç çubuklarla iki
taraftan gerdiriniz.

Fotoğraf 3.8: Ağaç çubuğu geçirme

 Çözgü
iplerinin
dağılmamasına
gösteriniz.
 Üst ve alt leventin demir çubuğunu  Çözgü ipini gergin bir şekilde tutunuz.
çözgü ipleri arasından geçiriniz.
 İki kişi karşılıklı, çubuklardan
tutarak çözgü ipleri üzerine uzun
bir sopayla beş altı kez vurunuz.
Çözgü iplerini düzenleyiniz.

özen

Fotoğraf 3.9: Ara çubuklar

 Çubuk demir üzerinde 10 cm’e 25
adet çözgü ipi gelecek şekilde
çözgü ipleri mezura ile ölçülerek
ayarlayınız.

Fotoğraf 3.10:Tezgâh çubuğunu çözgüye geçirme

 Ayarlamayı eşit olarak yapınız.
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 Tezgâhın üst ağacı (levent) yere
yatırılır, demir çubuk ağaç leventin
içine takılır.

Fotoğraf 3.11: Demir çubuğu levente geçirme

 Çözgüler diğer taraftan sıkıca
tutulur, gerdirilir. Ayalalanan demir
çubuk üst levente uzun çivilerle
çivilenerek çakılarak sabitlenir.
 Leventin iki başına testek koyarak
yerden bir karış kadar yükseltilir.

Fotoğraf 3.12: Demir çubuğu levente çivileme

 Uzun çivileri çekiçle çakınız.
 Çözgüler diğer taraftan sıkıca
tutulur, gerdirilir üst levente yavaş
yavaş sarılır.

Fotoğraf 3.13: Çözgü iplerini gerdirme

 Çözgü iplerini düzenleyip geriniz.
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 Çözgü ipleri ağaca gergin bir
şekilde sarılır.
 Ağaç çubuklarla beraber tezgâha
götürülür.

Fotoğraf 3.14: Çözgü iplerini levente sarma

 Demir çubuğu ve ağaç çubukları tutunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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 (dığdı )yaptınız mı?
7. Ara çomakları geçirdiniz mi?
8. Tezgâh çubuğu üzerinde ölçü ayarlaması yaptınız mı?
9. Çözgü ipini tezgâha geçirdiniz mi?
10. Zamanlamaya dikkat ettiniz mi?
11. 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Halı dokumada çözgü ipi nasıl olmalıdır?

A) Bükümlü ipler
2.

B) Bükümsüz ipler

D) 50-60 cm

B) 90 cm

C) 100 cm

D) 150 cm

B) Yün

C) Pamuk

D) Polyester

Çözgü ipleri çözgü demirine nasıl dolanır?

A) Düz dolanır.
7.

C) 70-80 cm

Çözgü ipi ne tür iplerden oluşmaz?

A) İpek
6.

B) 30-35 cm

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

A) 50 cm
5.

B) ½ desen en kareleri +4
D) En ölçüsü 2 +en ölçüsü 1/2+4

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

A) 10-15 cm
4.

D) Kalın ipler

Çözgü tel sayısı hesaplaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) ½ desen en kareleri + 2
C) ½ desen en kareleri x 2
3.

C) İnce ipler

B) Verev dolanır.

C) Çapraz dolanır.

D) Hiçbiri

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

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–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam, araç ve gereç sağlandığında tekniğine uygun olarak çözgü
ipleri tezgâha aktarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çözgü ipini tezgâha geçirme konusunda sanal ortamdan ve basılı kaynaklardan
varsa dokuma atölyelerinden kaynak taraması yapınız.



Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. ÇÖZGÜ İPLERİNİ TEZGÂHA GEÇİRME
Dokunacak halının çözgü ipleri hazırlanıp hizaya sokulduktan sonra dağıtmadan üst
levente sarılan çözgü ipleri tezgâha geçirme işlemi yapılır.

4.1.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.
Çözgüler arasından ara ip geçirilir, yukarıya doğru çekilir.
Tezgâhın iki yanlarına ara ipliğinin uçları bağlanır.
Ara ipliği kirkitle düzeltilir.
Tekrar tezgâh makaraları döndürülür.
Ara ipliğin alt kısmında çözgü ipleri ara boşluğundan ağaç çomak (fındık ağacı
fidanı) geçirilir.
Üst çomağın alt kısmına da yan yana iki çomak (fındık ağacı fidanı) geçirilir.
Teller tek tek düzenlenir.

4.2. Gücü Örme Tekniği



Gücü ağacı tezgâha geçirilir.
Gücü ağacı üzerinden bükümlü çözgü yumağı 4-5 kez dolanır.
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Arka çözgü ipleri arasından çözgü yumağı geçirilir.
Çözgü yumağı gücü ağacından dolanır.
Bu işleme çözgü tellerinin sonuna kadar devam edilir.
Arka çözgü ipi gücü ağacına değmeyecek şekilde eşit mesafede ayarlanır.
Çözgü tellerinin sonunda yumak 5-6 defa gücü ağacına dolandırılır.
Yumak orada bırakılır.

Gücü işleminin amacı, çapraz çözgülerin rahatlıkla çalışmasını sağlamaktır.

Fotoğraf 4.1: Gücü ağacı

4.3. Tezgâh Ayarını Yapma







Çözgü iplerinin gerginliği kontrol edilir.
Ara çomakları aşağı indirince geçirme, yukarı çıkarınca basım denir.
Ara çomaklar yukarıya çıkartılır. Çözgü iplerinin üzerine elle bastırılır.
Çomaklar indirilir. Teller elle tek tek, yan yana düzene sokulur.
Mengeneler önce üst levente takılır, alt leventteki zincire geçirilir. Alt ve üst
levent bağlantısı kurularak sıkıştırılır.
Gerdirilmiş çözgü ipleri dokumaya hazır hâle getirilir.

Fotoğraf 4.2: Dokuma tezgâhı
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Fotoğraf 4.3: Leventi ağaç tezgâh
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çözgü
iplerini tezgâha geçirme işlemini yapınız.

İşlem Basamakları
 Çalışmalar için aydınlık temiz
bir ortamda gerekli malzemeleri
hazırlayınız.
 Çözgü ipi ara boşluğuna ara
ipini geçiriniz.
 Kurulmuş olan halı tezgâhına,
çözgü dolanmış üst levent
tezgâh yuvasına geçirilir.
 Çözgüler gergin bir şekilde
aşağıya doğru uzatılır
 Alt leventin demir çubuğu çözgü
ipleri arasından geçirilir.


Öneriler





Atölye önlüğünüzü giyiniz.
Çalışmalar için ortamı hazır hâle getiriniz.
Ara ipliği, tezgâh demir çubuğunu hazırlayınız.
5 kat çözgü ipi veya ince urganı ara ipi olarak
kullanabilirsiniz.

Fotoğraf 4.4: Üst levent

 Alt ağaç levent tezgâha geçirilir.  Çubukların yerinden çıkmaması için çivileme
 Çözgü ipleri geçirilmiş demir
işlemini yapınız.
çubuk, alt ağaç levente geçirilir.
 Çözgü ipleri gergin bir şekilde
ayarlanır.



Fotoğraf 4.5: Alt levent demir

54

 İlmekler halı ölçüsüne göre
ayarlanır.
 Uzun çivilerle çivi yuvalarına
çivilenir.
 Çözgü ipleri gergin bir şekilde
ayarlanır.
 Çözgü ipleri tezgâha geçirilmiş
olur.

Fotoğraf 4.6: Alt levent

 Çözgü ipi gerginlik ayarlarını  Çözgü iplerini önce üst sonra alt makaraya
yapınız.
dolayarak çözgü iplerinin dikkatli bir şekilde
gerilmesini sağlayınız.
 Gücü ağacına ipi dolayınız.


 Arkada bulunan çözgü ipleri arasında çözgü
yumağını
geçirerek
gücü
ağacından
dolandırırken çözgü iplerini çok çekmeden
düzeltiniz.

Fotoğraf 4.7: Gücü ağacı

 Tezgâh ayarını yapınız.
 Mengeneleri takarak kancayı
zincire takınız. Ara çomakları
geçiriniz.



Fotoğraf 4.8
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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. Gücü 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

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

2.

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

3.

Ara çomakları aşağıya indirince……………… ,yukarıya çıkarınca ………….. denir.

4.

Mengeneler önce ……….levente takılır, alt leventteki zincire geçirilir alt ve üst
………….. bağlantısı kurularak sıkıştırılır.

5.

Gücü işleminin amacı, ………….. ………….. rahatlıkla çalışmasını sağlamaktır.

6.

Çözgü iplerinin düzgün, ……… ………..

oluşturacak şekilde gerilmesi gerekir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Türk düğümüne aynı zamanda ............... düğümü de denir.

2.

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

3.

Yağcıbedir halılarının çözgüsü ve atkısı..............’dür.

4.
Yağcıbedir halılarında kullanılan renkler ................., ..............., ...............
................, ...............dir
5.
Yağcıbedir halıları dokumasında .....................düğümü kullanılır.
6.

( ) Halı dokumacılığında desen kâğıdındaki her bir kareye bir düğüm atılır.

7.

( ) Atkı iplerine argaç ipi de denir.

8.

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
9.
Dokumada düğümlerin atıldığı atkıların geçirildiği uzunlamasına iplere ne ad verilir?
A)Argaç
B) Çözgü
C) Dığdı
D) Urup
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

10.

11. ½ desen kâğıdında 128 kare vardır. Çözgü demirine kaç tel çözgü ip dolamak gerekir?
A) 128
B) 192
C) 256
D)260
12. 100 cm boy ölçüsü olan bir halının çözgü ip boyu kaç cm olur?
A) 195 cm
B) 225 cm
C) 325 cm
13. Çözgü ipleri, çözgü demirine nasıl dolanır?
A) Düz
B) Verev

C) Çapraz

D)200cm
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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

Doğru

4

Yanlış

5

Yanlış

6

Yanlış

7

Doğru

8

Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

A

4

A

5

D

6

A

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

C

4

D

5

C

6

C
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ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1

Ara
çomakları

2

Üst-alt

3

Geçirme

-

basım

4

Üst-levent

5

Çapraz
çözgülerin

6

Dik açı

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1

Gördes

2

İlme

3

Yün

4

Lacivert.kırmızı
,siyah

5

Türk

6

D

7

D

8

Y

9

B

10

D

11

C

12

D

13

C
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