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MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Bu modül ile; uygun ortam ve araç-gereç
hazırlandığında tekniğe uygun Yahyalı halı dokuma
iĢlemini yapabileceksiniz.
Amaçlar:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Yahyalı halı dokumaya baĢlayabileceksiniz.
2. Yahyalı halı dokuma yapabileceksiniz.
3. Yahyalı halı dokumayı bitirebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda
verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri
pekiĢtirecek, uygulama örneklerini ve testleri
gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi
gerçekleĢtireceksiniz. Sırasıyla araĢtırma yaparak,
grup çalıĢmalarına katılarak ve en son aĢamada alan
öğretmenlerine danıĢarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleĢtiriniz.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci;
Günümüzde el dokuması halıcılık günden güne çeĢitli nedenlerle yok olmakta
geçimini halı dokumayla sağlayan insanlar gün geçtikçe azalmaktadır. Amacımız el
dokuması halıcılığı tekrar hak ettiği yere taĢımak ve eskiden olduğu gibi ekonomiye ve
iĢsizliğe çözüme katkıda bulunmasını sağlamaktır. Bunun için Yahyalı halılarını gerek motif
ve gerekse geleneksel özellikleri ve kalitesiyle tanıtmak gerekmektedir.
Bu modül de çiti örme, toprak çalık ve kenar ilmeği örme, halı dokumada kullanılan
düğüm tekniklerini, Yahyalı halısı hav yüksekliğini, dokumayı tezgahtan çıkarma bilgi ve
becerilerini kazanarak Yahyalı halısı dokuyabilecek aile ve ülke ekonomisine katkıda
bulunabileceksiniz.
Kültür mirasımıza sahip çıkmanız dileğiyle baĢarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında tekniğe uygun olarak Yahyalı halı dokumaya baĢlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:


Dokuma atölyelerini ve dokuma yapan evleri gezerek halı dokumaya baĢlamak
için neler yapılıyor araĢtırınız.



Dokuma atölyelerini gezerek halıya baĢlamadan önce ne tür çiti teknikleri
kullanılıyor araĢtırınız.



Topladığınız bilgileri rapor haline getiriniz,



Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaĢınız.

1. YAHYALI HALI DOKUMAYA BAġLAMA
1.1. Halı Dokuma
Halı dokumaya baĢlamadan önce tezgâha (çözgüye) bazı iĢaretlemeler yapmak
gerekir. Bunlar halının orta çizgisi, halı bordürünün dokunacağı yer, halının boy çizgisi ve
halının orta çözgü ipinin belirlenmesidir.

Resim 1.1: Halı baĢlangıç çizgisisin alınması

Resim 1.2: Halının boy çizgisinin alınması
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Bu iĢaretler mastar ağacına paralel olarak alınmalı ve metre kullanılmalıdır. Mastar
ağacının baĢlangıcından itibaren 10 ar cm lik çizgiler alınmalıdır. Bu 10 cm lik çizgiler
halının kalitesini göstermesi açısından önemlidir. Çözgü üzerinde bu çizgi çekme iĢlemine
ÇIPKI ALMA denilmektedir. Yahyalı halısında her 10 cm ye 40 atkı sırası girecek Ģekilde
dokuma yapılmalıdır. Bu konuda atkı atımı ve kirkit kullanımı son derece önemlidir. Atkı ipi
ağızlıktan geçirildikten sonra verev olarak yukarı doğru tutulmalı ve kirkit yavaĢ yavaĢ
yedirerek vurulmalıdır. Atkı ipinin çözgülerin arasına iyice yerleĢmesi sağlanmalıdır.

1.1.1. Ağızlık Ġpliği
Halı dokumaya baĢlarken 10 cm lik saçak payı bırakılarak çiti, toprakçalık ve düğüm
ipliklerinin sökülmemesi için yapılır. Varangelen yukarı kaldırılarak aĢağıdaki çözgülerin
çaprazlığı sağlanır. OluĢan çapraz ağızlıktan tezgâh eni uzunluğunda çözgü ipi geçirilir.
Uçları gergin bir Ģekilde yan tahtalara bağlanır. Ġkinci kez aynı iĢlem vargel aĢağıdayken ve
üçüncü kez vargel yukarıdayken tekrarlanır.
Halının kalitesine göre ağızlık ipliği 5 kez atılır.

Resim 1.3: Vargelin aĢağı indirilmesi

Resim 1.4: Ġlk ağızlık ipinin geçirilmesi

Resim 1.5: Ağızlık ipinin kirkitle sıkıĢtırılması

Resim 1.6: Vargelin yukarı kaldırılması
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1.1.2. Zincir Örme (Çiti )
Çiti halıya baĢlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü tellerinin her
noktada eĢit aralıkta olmasını sağlayan halının dağılmasını önleyen ,sökülmez örgüye verilen
isimdir. Yahyalı halısında çiti örme çeĢitli tekniklerle yapılmaktadır. En çok kullanılanı ise
sumak dokuma Ģeklinde olan iki ilmeğe sarmalı çiti tekniğidir. Yahyalı halısında çiti örme
%100 yün atkı ipi ile uygulanır. Genellikle kırmızı veya lacivert olur. Çözgü ipinden ince
eğrilir.

Resim 1.7: Sarma çiti uygulanması

Resim 1.8: Zincir örme

Resim 1.9: Çitinin tamamlanması

1.1.3. Bez Ayağı Örme (Kilim Dokuma, Toprakçalık)
Dokunacak halının dağılmaması için baĢlangıçta çitiden sonra halı bitiminde ise çiti
örgüsünden önce yapılan çözgülerin bir alt bir üst Ģeklinde alınmasıyla dokunan örgüdür.
GeniĢlikleri halının kalitesine göre değiĢir. Toprakçalık, yozsu, topraklık gibi isimlerle de
anılır. Yahyalı da toprakçalık denilmekte ve 2 cm kadar genellikle kırmızı veya mavi %100
yün atkı ipi ile dokunmaktadır. Çiti, kenar ilmeği, toprakçalık aynı renk olmalıdır.
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Resim 1.10: Toprak çalık örme

S

Resim 1.11: Toprak çalığı bitirme

Resim 1.12: Toprak çalık örme
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1.1.4. Kenar Ġlmeği Örme
Halının boyunda olan kenarların sağlam olması için kilim örgüsünün devamı Ģeklinde
ilmek atılmadan yanlardaki iki ya da üç çözgü çiftine örülen örgüdür. Bez ayağı Ģeklinde
çözgü çiftlerine sarıldıktan sonra bir sonraki çözgü çiftinin etrafından dolanarak bir sonraki
sıranın kenar örgüsü için hazır hale getirilir. Yahyalı da genellikle dokumanın sağında ve
solunda bırakılan 5 ilmek ile örülür.2 üst 1 alt 2 üst Ģeklinde sıra tekrarı ile devam eder. 4–5
sıra örülür. Toprakçalık, kenar ilmeği ve çiti aynı renk ve aynı kalite atkı ipiyle dokunur. Ġpin
rengi genellikle kırmızı veya mavidir.

Resim 1.13: Kenar örgüsüne baĢlama

Resim 1.14: Kenar örgüsü örme

1.2. Atkı Ġpi Hazırlama Teknikleri
Yahyalı halısında desen iplikleri yumak Ģeklinde sarılarak tezgâhın üzerine gergince
hazırlanan ipe asılır.

Resim 1.15: Desen ipliklerinin yumak Ģeklinde tezgâha asılması
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Melik; Elde çile Ģeklinde hazırlanan küçük iplik demetidir. (yaklaĢık 15cm ebadında
10–12 kat hazırlanır.) elde 4–5 kat çile hazırladıktan sonra demetin ucu sıkıca sarılır. Bir çile
yapılır ve her çileden sonra demete 2–3 kat sarma iĢlemi uygulanır. Bu Ģekilde ucu sivri bir
demet hazırlanır. Yahyalı halısında en çok uygulanan atkı ipi hazırlama teknikleri yumak ve
meliktir.

1.2.1 Kelebek ġeklinde Atkı Ġpi Hazırlama

Resim 1.16: Kelebek hazırlama -1

Resim 1.17: Kelebek hazırlama–2

Resim 1.18: Kelebek hazırlama -3
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1.2.2. Yumak ġeklinde Atkı Ġpi Hazırlama
Yahyalı halılarında desen iplikleri yumak Ģeklinde hazırlanır. Tezgâhın üzerine asılır.

Resim 1.19:Yumak Ģeklinde desen ipi hazırlama

1.2.3. Melik ġeklinde Atkı Ġpi Hazırlama
Yahyalı halılarında atkı ipi kenar ipi melik Ģeklinde hazırlanır.

Resim 1.20: Melik hazırlama

1.3. Ġp Türleri
1.3.1. EriĢ
Halının aslını oluĢturan çözgü ipidir. Ġlme ipinden ince eğrilir. Koçlanarak (eĢleme)2
kat halinde büküm verilir.%100 Yündür.

1.3.2. Gergi Ġpi
Her ilmek sırasının arasına yerleĢtirilen iptir.%100 yündür.

1.3.3. Süyme Ġpi
Dokuma ipi olarak kullanılan düğüm ipliğidir.%100 yündür.
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Ġpler istenilen incelikte eğrilir. 2 kat koçlanarak celep (çile)haline getirilir.

1.3.4. Atkı Ġpi (Argaç)
Ġlme ipinde ince eğrilir.2 kat koçlanarak sarılır. Daha sonra az büküm verilir ve çile
haline getirilir. %100 yündür.

10

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Rahat
çalıĢabileceğiz
 Aydınlık ve temiz ortam hazırlayınız
çalıĢma
ortamını
 Tezgâhta oturacağınız yeri ayarlayınız
hazırlayınız
 Metre, flama ster kalem, makas, bıçak, vs.
 ÇalıĢmalarınız için gerekli
hazırlayınız.
olan araç gereç ve
 Atkı ve kenar ipliklerinizi melik Ģeklinde hazırlayınız.
malzemelerinizi
 Desen ipliklerinizi yumak Ģeklinde tezgâhın üstündeki
hazırlayınız
yere asınız.
 Saçak payını bırakarak mastara paralel ilk çizgiyi
çiziniz.
 Tezgâh (Çözgü) üzerine
 Halı boyunu ölçerek çözgü üzerine halı boyunu
mastara paralel çizgiler
çiziniz.
alınız
 Halı boyunun yarısını çözgü üzerine çiziniz.
 Bordür çizgisini çiziniz.
 Varageleni aĢağı indirerek çaprazlığın açılmasını
sağlayınız.
 Ağızlık ipliğinin iki ucunu tezgâhın yan tahtalarına
gergince bağlayınız.
 Ağızlık ipliğini geçiriniz.
 Varageleni yukarı kaldırarak ve çözgüye elinizle
bastırarak ağızlığın açılmasını sağlayınız.
 Elinize açtığınız ağızlıktan atkı ipini geçiriniz.
 Kirkitle sıkıĢtırınız.
 ĠĢlemi üç ya da beĢ kez tekrarlayınız.
 Elinizle iki çözgü çiftini ayrınız
 Çiti örünüz.
 Yahyalı halısına uygulanan sarma çitiyi uygulayınız.
 Varageleni aĢağı indirip ağızlıktan atkı ipini geçiriniz
 Geçirdiğiniz atkı ipini kirkitle sıkıĢtırınız
 Varageleni yukarı kaldırıp çözgüye elinizle bastırarak
 Toprak çalık örünüz
ağızlığı açınız açılan ağızlıktan atkı ipini geçiriniz
 Geçirilen atkı ipini kirkitle sıkıĢtırınız
 ĠĢlemi 10 sıra Ģeklinde 2 cm kadar tekrarlayınız.
 Kenar ilmeklerini sağ ve sol tarafta 5 ilmek olacak
Ģekilde ayarlayınız
 Kenar ilmeği örünüz
 Kenar ilmeği ipini alarak bez ayağı Ģeklinde 2 üst 1 alt
2üst olacak Ģekilde 4-5 (dokuma sırasının yüksekliğine
göre) sıra örünüz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz
1.

Çözgü üzerinde çizgi çekme iĢlemine ne denir?
A)
Gücü örme
B)
Toprakçalık
C)
Çıpkı alma
D)
Çiti

2.

Yahyalı halısında en çok kullanılan çiti örme çeĢidi hangisidir?
A)
Kör düğüm
B)
Ġki ilmeğe sarmalı çiti
C)
Zincir
D)
Hepsi

3.

Yahyalı halısında zincir örme hangi iple yapılır?
A)
Toprakçalık ve kenar ilmeğinin örüldüğü atkı ipiyle
B)
Çözgü ipiyle
C)
Süyme ipiyle
D)
Hepsi

4.

Yahyalı halılarında kenar ilmeği hangi iple örülür?
A)
Atkı ipi ile
B)
Merserize iple
C)
Çözgü ipiyle
D)
Hepsi

5.

Dokuma ipi olarak kullanılan düğüm ipliğinin yöredeki adı nedir?
A)
Argaç
B)
EriĢ
C)
Gergi ipi
D)
Süyme ipi

6.

Çözgü ipi olarak kullanılan ipin yöredeki adı nedir?
A)
Argaç
B)
Gergi ipi
C)
Süyme
D)
EriĢ
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

7.

Yahyalı halılarında çiti, toprakçalık ve kenar ilmeği
………………renkte ………………..ipi ile dokunur.

8.

Yahyalı halılarında atkı ipi %......
………..dür.Çözgü ipi %.........
………….dür.Düğüm ipi %.......... ……………..dür.
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genellikle

…………ve

9.

Çıpkı alma iĢleminde çizilmesi gereken çizgiler halının ………….çizgisi,halının
……………….çizgisi,halının……………..çizgisidir.

10.

Yahyalı halılarında düğüm ipleri …………………. ġeklinde hazırlanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

UYGULAMALI TEST
Yahyalı halı dokumaya baĢlama ile yapmıĢ olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki
çalıĢmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaĢlarınızla
değiĢerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Rahat çalıĢabileceğiniz çalıĢma ortamını hazırladınız mı?

Evet

Hayır

2. Dokuma için gerekli olan araç gereç ve malzemelerinizi
hazırladınız mı?
3. Atkı ve kenar ipliklerini melik Ģeklinde hazırladınız mı?
4. Desen iplerini yumak Ģeklinde tezgâha astınız mı?
5. Çözgü üzerine gerekli iĢaretlemeleri yaptınız mı?
6. Ağızlık ipini attınız mı?
7. Çiti ördünüz mü?
8. Toprakçalık ördünüz mü?
9. Kenar örgüsü yaptınız mı?
10. Halı deseninizi tezgâh üzerine yerleĢtirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

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

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:


Kütüphaneden ve elektronik ortamdan Yahyalı halı dokumayla ilgili kaynak
taraması yapınız.



Halı dokuma atölyesinde dokuma üretimini gözlemleyiniz.



Çevrenizde bulunan halı dokuma atölyelerindeki düğüm çeĢitlerini araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri rapor haline getirip sınıf ortamında paylaĢınız.

2. YAHYALI HALI DOKUMA
2.1. Halı Dokumada Kullanılan Düğüm Teknikleri
Halı düğümü çözgü tellerinin her bir çift teline yün, ipek veya royan ipliklerinin çeĢitli
tekniklerle bağlanması ile oluĢturulan halı desenindeki motiflerin oluĢmasını sağlayan
düğümlerdir.
El dokuma halılarda, genellikle 2 çeĢit düğüm vardır. Bunlar Türk (Gördes) ve Ġran (Sine)
düğümüdür. Fakat yaygın olmamakla beraber tek çözgü üzerine atılan düğümlerde
kullanılmaktadır.

2.1.1. Gördes (Türk) Düğümü
Ġlk halı olan pazırık halısının dokunduğu düğüm tekniğidir. Bu yüzden bilinen en eski
düğüm bu düğümdür. Arka ve ön çözgü telinin her ikisinin etrafını sarıp ilmek uçları çözgü
tellerinin içinden çıkarak bağlanır. Bu yüzden oldukça sağlamdır, sökülmesi son derece
zordur. Ancak halının ön yüzünden sökülür, halının arkasından bakıldığı zaman çözgü telleri
görülmez. Halı boyunca çözgüler tek çizgi çözgü halinde görülür. Detaylı desenler bu düğüm
tekniği ile dokunurlar. Hav yüksekliği kısa olan ince kalite halıların dokunmasında bu

düğüm tekniği kullanılır.
Bu düğüm Ģekli adını Anadolu’nun halı merkezi olan Manisa’nın Gördes ilçesinden almıĢtır.
Gördes düğümü bütün Türk ve Kafkas halılarında hatta bazı Ġran ve Ġngiliz halılarında
kullanılmıĢtır.
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Bu düğüm, halının her çift teline bağlanarak uçların iki telin arasından çıkarılması ile
oluĢur. Düğümlerin özelliği nedeniyle bu teknikle dokunan halılarda geometrik, köĢeli ve
üsluplaĢmıĢ desenler daha çok kullanılmaktadır.
Gördes (Türk) düğümüyle dokunan halılar oldukça sağlam olurlar. Hatta halıda hav
dokusu dökülmüĢ olsa bile desen aynı kilim görünüĢünde halı yüzeyinde kalır.
Yahyalı halıları Türk Gördes düğüm tekniği ile dokunmaktadır.

ġekil 2.1. Türk (Gördes) düğümü

2.1.2. Sine (Ġran) Düğümü
Bu düğümde çok eski bir düğüm tekniğidir. Ġran Afganistan gibi Kuzey Orta Asya’nın
kuzey bölgelerinde üretilen halıların dokunmasında kullanılan düğümdür. Osmanlı saray
halılarında üretimde verimliliği artırmak için kullanılmıĢtır. Genellikle orta kalite halıların ve
hav yüksekliği yüksek olan halıların dokunmasında kullanılır.
Teknik olarak arka telin arkasından ön telin önünden dolanarak çözgünün ortasından
geçirilir. Uçlarının arasında tek çözgü teli olduğu için desenin dağıtılarak net görülmesini
engeller fakat üretimde verimliliği yükseltir.
Bu düğüm Ģekli Ġran ve Ġran’ın batısındaki bir yer olan Sine’de dokunduğu için bu adı
almıĢtır. Sine düğümü bütün Ġran, Türkistan, Hint ve Çin halılarıyla bazı Türk halılarında
kullanılmıĢtır.
Sine düğüm tekniğinde ilmek ipliklerinin uçları birbirine daha yakın olduğundan, bu
çeĢit halılar yumuĢak 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
dokunmuĢ halılar kadar sağlam değildirler.
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ġekil 2.2. Ġran (Sine) düğümü

2.2. Yahyalı halı çeĢitleri







Mihraplı
Karpuzlu
Göbekli
Tek göbekli
Baltalı
Dabazlı

2.2.1 Mihraplı halı
Genellikle seccade dokumada kullanılır. Selçuklu mimarisinden esinlenilen kemerler
kullanılmıĢtır. Bordürde cami ve ağaç desenleri kullanılmıĢtır.

Resim 2.1 Mihraplı halı

Resim 2.2 Mihraplı halı
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Resim 2.3: Mihraplı halı (Seccade)
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Resim 2.4: Mihraplı yahyalı halısı
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2.2.2: Karpuzlu Halı
Göbekte altıgen içerisinde geometrik Ģekilden dolayı bu adı almıĢtır. Yöre halkı
altıgen Ģekilleri ortadan kesilmiĢ karpuza benzettiklerinden bu ismi vermiĢlerdir. Karpuzlu
da camili ayak bordür olanlar turistler tarafından çok beğenilmekte ve tercih edilmektedir.

Resim 2.5:Karpuzlu yahyalı halısı

Resim 2.6: Karpuzlu halı
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Resim 2.7: Karpuzlu halı
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Resim 2.8: Karpuzlu halı

Resim 2.9: Karpuzlu halı
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Resim 2.10: Karpuzlu halı

2.2.3. Göbekli halı
Halının ortasında altıgen göbek veya çiçekli göbek kullanılmıĢtır. Göbek kırmızı ise
çevresi mavi, göbek mavi ise etrafı kırmızı olur. Tek göbekli, Çift göbekli, üç göbekli gibi
isimler alır.

Resim 2.11: Göbekli halı
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Resim 2.12: Göbekli halı
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Resim 2.13: Göbekli halı
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Resim 2.14: Göbekli halı
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Resim 2.15: Göbekli halı
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2.2.4. Baltalı halı
Yahyalı halılarına sonradan girmiĢ bir motiftir. Geleneksel halı motifi değildir. Bu
nedenle çok fazla kullanılmamaktadır. Göbekteki balta modelinden dolayı bu ismi almıĢtır.

Resim 2.16: Baltalı halı
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Resim 2.17: Baltalı halı

2.2.5. Dabazlı halı
Dabaz alerji sonucu vücutta oluĢan kabarcıklara verilen isimdir. KöĢelerden sonra
gelir, bunların renkleri birbirine uyumludur. KöĢe kırmızı olursa dabaz mavi olur, dabaz
kırmızı olursa köĢe mavi olur. Dabaz baklava dilimine benzer V Ģeklinde açılıp bordüre
dayanır, kenarlarda kalan yerler köĢe adını alır, köĢede motif olarak en fazla çit kullanılır.
Dabaz da beyaz, siyah, kırmızı, mavi ve yeĢil renkler kullanılır.
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Resim 2.18: Dabazlı halı
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Resim 2.19: Dabazlı halı
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Resim 2.20: Dabazlı halı

Resim 2.21: Dabazlı halı

2.3. Yahyalı Halı Dokuma
Halıda geleneksel özelliklere uygun olarak saçak, çiti, toprakçalık, etlik, dıĢ sedef
bordür, iç sedef, zemin Ģekli uygulanmıĢtır. Sedeflerin ikisinde de genelde aynı kompozisyon
uygulanır. Yörede sedef ve bordür için genellikle ayak ifadesi kullanılır. Yahyalı halı
dokumada Türk-Gördes düğümü kullanılır. 6-7 cm kadar saçak payı bırakılarak sarmalı çiti
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uygulanır. Atkı ipi ile toprakçalık ve kenar ilmeği örülür. Atkı ipi genellikle mavi veya
kırmızı olur. Atkı ipi sadece bir sıra geçirilip süzme atkı uygulanır ve kirkitle sıkıĢtırılır. Ġnce
kalite olmasının sebebi budur.
Her ilmek sırası sonunda atkı atıldıktan sonra halı makası ile kesim iĢlemi
uygulanmaktadır. Halının ince olmasının sebeplerinden biriside budur.

Resim 2.22: Halı dokuma
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Resim 2.23: Ġlmek atma

Resim 2.24: Dokunmakta olan halı
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Resim 2.25:Halı dokuma

2.4. Hav Yüksekliği
Halının tüylü kısmının uzunluğudur. Yahyalı halısında hav yüksekliği 6-9 mm dir.
Yahyalı halısının en büyük özelliği halı kırkım iĢlemi yapılmasıdır. Hav yüksekliği
kesiminde ayarı el ile yapılan halı makası kullanılmaktadır. Mümkünse halı kesimi hep aynı
makas ve aynı kiĢi tarafından yapılmalıdır. Halı kalitesine göre 10 cm lik boyda 40 sıra atkı
olmalıdır.

Resim 2.31: Halının kırkım makası ile kesilmesi
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Resim 2.32: Halının kırkım makası ile kesilmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları











Öneriler
 Tezgâhın önüne minderlerinizi yerleĢtiriniz.
ÇalıĢmalarınız için gerekli olan
 Rahat edebileceğiniz Ģekilde minderlerinize
ortamı hazırlayınız
oturunuz.
 Desendeki renklere göre desen ipinizi alınız.
 Türk-Gördes düğümü ile halının orta
çözgüsünden baĢlayarak düğüm atınız.
Desene göre düğüm atınız
 Düğümü bıçakla kesiniz
 Sıranın sonu bitene kadar düğüm atmaya
devam ediniz.
 Daha önce kenar ilmeği olarak ayırdığız 5
Kenar ilmeği örünüz
ilmeği iki üst bir alt, iki üst Ģeklinde 4-5 sıra
dokuyunuz.
 Düğüm iplerini sıkıĢtırmak için varangeleni
aĢağı indiriniz,
Atkı ipi geçiriniz
 Açılan ağızlıktan atkı ipini geçiriniz
 Kirkitle sıkıĢtırınız.
 Düğüm iplerini her sırada ayarlı makasla
Düğüm iplerini kesiniz
kesiniz.
Halı kalitesine göre dokumaya  10 cm ye 40 atkı sırası gelecek Ģekilde
devam ediniz
dokumaya devam ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Yahyalı halısında kullanılan en eski düğümün adı nedir?
A)
Türk-Gördes
B)
Ġran
C)
Sine
D)
Ġspanyol

2.

Genellikle göbekteki altıgen desenden oluĢan Yahyalı halı çeĢidinin adı nedir?
A)
Göbekli
B)
Karpuzlu
C)
Dabazlı
D)
Mihraplı

3.

Seccade dokumada kullanılan Yahyalı halı çeĢidi nedir?
A)
Göbekli
B)
Karpuzlu
C)
Dabazlı
D)
Mihraplı

4.

V Ģeklinde açılıp bordüre dayanan baklava dilimine benzeyen Yahyalı halı çeĢidinin
adı nedir?
A)
Göbekli
B)
Karpuzlu
C)
Dabazlı
D)
Mihraplı

5.

Yahyalı halılarında atkı ipi kaç sıra geçirilir?
A)
1
B)
2
C)
3
D)
Hepsi

6.

Yahyalı halılarının hav yüksekliği kaç mm dir?
A)
6-9 mm
B)
5-6 mm
C)
2-3 mm
D)
0,5 cm
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
7.

Yahyalı halı çeĢitleri ……………….. , …………………., ……………………,
……………………., ……………………… dir.

8.

Yahyalı halılarında kenar ilmeği toprakçalık ve çiti ……………………. Veya
…………….. renkte ………………. ile dokunur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

UYGULAMALI TEST
Yahyalı halı dokuma ile ilgili yapmıĢ olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki
çalıĢmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaĢlarınızla
değiĢerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
ÇalıĢmalarınız için uygun ortamı hazırladınız mı?
Dokuma için gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
Desenin ortasından dokumaya baĢladınız mı?
Desene göre dokuma yapabildiniz mi?
Düğüm ipliklerini atkı ipi ile sıkıĢtırabildiniz mi?
10 cm ye 40 sıra atkı girecek Ģekilde dokumaya devam edebildiniz
mi?
7. Her sırada bir kesim iĢlemi yapabildiniz mi?
8. Kenar ilmeği ördünüz mü?

Evet

Hayır

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında, tekniğe uygun olarak Yahyalı halı dokumayı bitirebilecek ve tezgâhtan
çıkarabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:


Halı dokumaya baĢlama iĢlemlerini tekrar gözden geçiriniz.



Çevrenizdeki halı atölyelerini gezerek halının tezgâhtan çıkarılması iĢlemini
araĢtırınız.



Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. HALI DOKUMAYI BĠTĠRME
3.1. Halı Dokumayı Bitirme
Halı dokumayı bitirme iĢlemleri baĢlama iĢlemlerinin aynısıdır. Halı dokumaya
baĢlarken önce saçak payı bırakılıp, çiti örülüp en son kilim dokuması yapılırken, halı
dokumayı bitirirken önce kilim dokunur sonra çiti örgüsü yapılır ve en son olarak saçak payı
bırakılır.

3.1.1. Kilim (Toprakçalık) Dokuma
Halı dokumayı bitirirken yapılan ilk iĢlemdir.Dokumaya baĢlarken yapılan bir alt
bir üst örgü dokumayı bitirirken de uygulanır. Bu iĢlem düğüm ipliklerinin sökülmemesi için
önemlidir. Varangelen aĢağı indirilerek atkı ipi geçirilir ve kirkitle sıkıĢtırılır. Ġkinci sırada
varangelen yukarı kaldırılarak çözgüye elle baskı uygulanarak ağızlığın açılması sağlanır
açılan ağızlıktan atkı ipi geçirilerek 2 cm kadar örülür. BaĢlarken kaç sıra örüldüyse
bitirirken de o kadar örülmelidir.

3.1.2. Zincir (Çiti) Örme
Çiti, halıya baĢlarken ve bitirirken saçak payından sonra uygulanan çözgü tellerinin
her noktada eĢit aralıkta olmasını sağlayan halının dağılmasını önleyen sökülmez örgüye
verilen isimdir.
Bünyan halısında en çok kullanılan çiti örme iki ilmeğe sarmalı Ģekilde örülen sarmalı
çiti tekniğidir.
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3.1.3. Saçak Payı Bırakma
Halı dokumaya baĢlamadan önce bırakılan ölçüde saçak payı halı dokuma iĢlemi
bittikten sonra da bırakılır. Örneğin baĢlarken 6-7 cm.lik saçak payı bırakılmıĢsa bitirirken
de 6-7 cm. lik saçak payı bırakılmalıdır. Saçak boyu belirlendikten sonra çözgü üzerine
iĢaretlenmelidir.

3.2. Halıyı Tezgâhtan Çıkarma
Halı anahtarı ile gergi mekanizmasının gerginliği azaltılarak halının gerginliği
azaltılır. Halının bitiminde iĢaretli olan saçak payı, iĢaretli yerden düzgün bir Ģekilde makas
yardımıyla kesilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 ÇalıĢmalarınız için uygun  Yer minderlerinizi ayarlayınız
ortamı hazırlayınız.
 Minderinizin yüksekliğini ayarlayınız
 ÇalıĢmalarınız için gerekli
 Halı bıçağı, halı makası, metre, kirkit, gibi araçlarınız
araç
gereçlerinizi
rahatça ulaĢabileceğiniz bir yer koyunuz.
hazırlayınız.
 Varangeleni aĢağı indirip ağızlıktan atkı ipini geçiriniz
 Geçirdiğiniz atkı ipini kirkitle sıkıĢtırınız
 Bez ayağı (toprakçalık)  Varangeleni yukarı kaldırıp çözgüye elinizle bastırarak
dokuyunuz
ağızlığı açınız açılan ağızlıktan atkı ipini geçiriniz
 Geçirilen atkı ipini kirkitle sıkıĢtırınız
 ĠĢleme 2 cm olana kadar devam ediniz
 Çözgü çiftlerini elinizle ayırarak sarma çiti
 Çiti örünüz
uygulayınız.
 Saçak payı bırakınız
 6-7 cm saçak payı bırakınız
 Anahtar yardımı ile gerginliği hafifçe azaltınız.
 Dokumayı
tezgâhtan
 Saçak payı bırakılan yerden makas ile düzgünce
çıkarınız
keserek dokumayı tezgâhtan çıkarınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Halı dokumayı bitirirken yapılan ilk iĢlemin adı nedir?
A)
Çiti örme
B)
Toprakçalık
C)
Gücü
D)
Kenar örme

2.

Toprakçalık örüldükten sonra yapılan iĢlemin adı nedir?
A)
Çiti
B)
Toprakçalık
C)
Gücü
D)
Kenar örme

3.

Dokumayı bitirirken örülen kenar ilmeği, toprakçalık ve çiti hangi iple yapılır?
A)
Kırmızı veya mavi atkı ipi ile
B)
Kırmızı veya mavi çözgü ipi ile
C)
Kenar ipi ile
D)
Merserize iple

4.

Yahyalı halılarında saçak payı kaç cm olmalıdır?
A)
4-5 cm
B)
5-6 cm
C)
6-7 cm
D)
7-8 cm

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
5.

Dokumayı bitirirken sırasıyla ……………….. örülür, ……………….. atılır, ………
…….. bırakılır.

6.

Dokumayı bitirirken …………….., ……………… ve ………………… kırmızı veya
mavi atkı ipi ile dokunur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yahyalı halı dokumayı bitirme ile ilgili yapmıĢ olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki
çalıĢmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaĢlarınızla
değiĢerek değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
ÇalıĢmalarınız için uygun ortamı hazırladınız mı?
Araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
Toprakçalık dokudunuz mu?
Çiti ördünüz mü?
Saçak payı bıraktınız mı?
Gergi mekanizmasını gevĢettiniz mi?
Dokumayı iĢaretlediğiniz yerden düzgünce kestiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz
1.

Yahyalı halılarında hangi düğüm tekniği kullanılır?
A)
Türk-Gördes
B)
Sine
C)
Ġran
D)
Ġspanyol

2.

Ortada altıgen Ģeklinde geometrik desenin olduğu Yahyalı halı çeĢidi hangisidir?
A)
Dabazlı
B)
Karpuzlu
C)
Göbekli
D)
Mihraplı

3.

Yahyalı halılarında atkı, toprakçalık ve kenar ipi nasıl hazırlanır?
A)
Yumak Ģeklinde
B)
Mekik Ģeklinde
C)
Melik Ģeklinde
D)
Hepsi

4.

Yahyalı halılarında atkı, toprakçalık ve kenar ipi hangi iple dokunur?
A)
% 100 yün Kırmızı veya lacivert atkı ipi ile
B)
% 100 Pamuk Kırmızı veya lacivert atkı ipi ile
C)
% 100 yün çözgü ipi ile
D)
% 100 Pamuk çözgü ipi ile

5.

Yahyalı halılarında hav yüksekliği ne kadardır?
A)
5-6 mm
B)
6-9 mm
C)
10 mm
D)
hepsi

6.

Baklava dilimine benzeyen V Ģeklinde açılıp kenar bordürüne dayanan desenin
kullanıldığı Yahyalı halı çeĢidinin adı nedir?
A)
Dabazlı
B)
Karpuzlu
C)
Göbekli
D)
Mihraplı
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7.

Yahyalı halılarında kaç sıra atkı ipi geçirilir?
A)
1 sıra
B)
2 sıra
C)
3 sıra
D)
hepsi

8.

Yahyalı halılarında hem baĢlarken hem de bitirirken uygulanan sökülmez örgünün adı
nedir?
A)
Gücü
B)
Toprakçalık
C)
Çiti
D)
Hepsi

9.

Yahyalı halılarında kenar ilmeği kaç tane alınır?
A)
2
B)
3
C)
4
D)
5

10.

Halıya baĢlarken ve bitirirken 2 cm kadar örülen örgünün adı nedir?
A)
Gücü
B)
Toprakçalık
C)
Çiti
D)
Hepsi

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
11.
12.
13.

Halıya baĢlarken ………, ……, ve kenar ilmeği ………… veya ………… renkte
…………….. ipiyle dokunur.
Yahyalı halı türleri …………, …………….., ……………….., ………………..,
……………. Dır.
Yahyalı mihraplı halı türünde …………… mimarisinin etkileri vardır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yahyalı Halı Dokuma Modülünde ürün hazırlayınız.
KULLANILACAK MALZEMELER:









Çözgüleri hazırlanmıĢ tezgâh
Atkı iplikleri
HazırlanmıĢ desen
Kirkit
Makas
Cetvel-Metre
Halı Makası
Bıçak

ĠġLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ÇalıĢma için gereken araç ve gereçleri temin ediniz
HazırlanmıĢ deseni, çözgüsü atılmıĢ tezgaha yerleĢtiriniz
Desen renklerine uygun atkı iplerini hazırlayınız.
Saçak payı bırakınız
Atkı ipi desen ipi ve kenar iplerinizi melik ve yumak Ģeklinde hazırlayınız.
Desen iplerinizi yumak Ģeklinde tezgaha asınız
Çiti örünüz
Toprakçalık örünüz.
Kenar ilmeği örünüz
Desenin ortasından baĢlayarak düğüm ilmeği atınız.
Düğüm ilmeklerini her sırada tek sıra atkı ile sıkıĢtırınız.
10 cm de 40 sıra atkı olmasına dikkat ediniz
Desen göre düğüm ilmeği atınız
Halı dokumayı bitirirken toprakçalık örünüz
Halı dokumayı bitirirken çiti örünüz
Halı dokumayı bitirirken saçak payı bırakınız
Gergi mekanizmasını gevĢetiniz
Halıyı tezgahtan keserek çıkarınız
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KONTROL LĠSTESĠ
Öğrenme faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz uygulamayı aĢağıdaki iĢlem basamaklarına
göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. ÇalıĢmalarınız için uygun ortamı hazırladınız mı?
2. ÇalıĢmalarınız için gerekli araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı?
3. Atkı iplerinizi, kenar ipini ve desen iplerini melik ve yumak halinde
hazırladınız mı?
4. Deseninizi tezgâha yerleĢtirdiniz mi?
5. Saçak payı bıraktınız mı?
6. Çiti ördünüz mü?
7. Toprakçalık ördünüz mü?
8. Desenin ortasından baĢlayarak düğüm ilmeği attınız mı?
9. Desene göre dokuma yaptınız mı?
10. Düğüm iplerini tek sıra atkı ile sıkıĢtırdınız mı?
11. 10 cm ye 40 sıra atkı gelecek Ģekilde dokuma yaptınız mı?
12. Desene göre dokumayı tamamladınız mı?
13. Dokumanın bitiminde toprakçalık ördünüz mü?
14. Çiti ördünüz mü?
15. Saçak payı bıraktınız mı?
16. Gergi mekanizmasını gevĢettiniz mi?
17. Dokumayı dikkatlice iĢaretli yerden keserek çıkarttınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
B
A
A
D
D
Kırmızı ve mavi
(Lacivert) renkte atkı ipi
ile
% 100 Yün, % 100 yün,
% 100 Yün
Boy, Orta ve kalite
Yumak

7
8
9
10

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
B
D
C
A
A
Karpuzlu, mihraplı,
dabazlı, göbekli, baltalı
Lacivert (Mavi) veya
kırmızı atkı ipi ile

7
8

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

B
A
A
C
Toprakçalık, çiti,
saçak payı
Toprakçalık, Çiti ve
Kenar ilmeği
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MODÜL DEĞRELENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
B
C
A
B
A
A
C
D
B
Toprakçalık, çiti, kırmızı,
lacivert atkı ipi ile
Dabazlı, karpuzlu, göbekli,
baltalı, mihraplı
Selçuklu
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