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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

El Dokuma – Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Yahyalı Halısı Dokumaya Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI

Yöresel halı dokumalardan Yahyalı halı dokumaya
hazırlık modülünün işlendiği öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖNKOŞUL

Halı Dokuma 1–2, Boyaya Hazırlık, İpleri Boyama
modüllerini almış olmak

YETERLİK

Yahyalı halısı dokumaya hazırlık yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında
gelenekselliğe ve tekniğe uygun Yahyalı halı
dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Öğrenci tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak germeli
tip ahşap tezgâhı kurabilecek bakım ve onarımını
yapabileceksiniz.
2. Tekniğe ve yöreselliğe uygun Yahyalı halı deseni
hazırlayabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak germeli tip tezgâhta çözgü
hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölyede aydınlık, temiz ortam.
Donanım: Germeli tip ahşap tezgâh, tamir araç ve
gereçleri, kirkit, makas, halı desenleri, çözgü, atkı, kenar
örgüsü, desen ipleri, halı makası, gergi demiri, metre,
kalem, kareli kâğıt, renkli kalem

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yahyalı denilince ilk akla gelen halı ve kilimdir. Yahyalı kadını için halı, bitmeyen
tükenmeyen bir sevdadır. Sahip olduğumuz bu değeri her yönüyle tanımamız gerekir.
Geleneksel halılarımızı tanımak ve gelecek nesillere en özgün şekliyle aktarmak sizlerin en
önemli göreviniz olacaktır. İşte bu modülde sizlere bir tutku olan Yahyalı halısını desen
motif ve yöresel özellikleri ile tanıtmaya çalışacağız.

v

vi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık
temiz bir ortamda tekniğe, gelenekselliğe, yöreselliğe uygun germeli tip ahşap tezgâhı,
kurabilecek ve tezgâhın bakım, onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde dokuma atölyelerinde bulunan dokuma tezgâhlarını ve üretilen
halıları araştırınız.



Yahyalı halılarını araştırınız. Kaynak taraması yapınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getirip dosyalayınız.



Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında paylaşınız.

1. TEZGÂHI KURMA BAKIM VE ONARIMI
1.1. Yahyalı Halıları
Yahyalı halısı ülkemizde üretilen el halılarının en önemli dokumalarındandır.
Türkiye’nin her yerinde ve özellikle Avrupa’da tanınmakta ve pazar bulmaktadır. Yahyalı
halıları %100 yün olması, boyamada tabii boyalar kullanılması, ilmik sayısının sıklığı ve
modelleri ile tanınmaktadır. Çamur, asma yaprağı, ceviz kabuğu, ceviz yaprağı, cehri ve
benzeri birçok malzeme halı ipi boyamasında kullanılmaktadır. Bu boyaları başka bir el
halısında bulmak mümkün değildir. Yahyalı halıları kullandıkça ve eskidikçe değeri artan ve
rengi solmayan bir özelliğe sahiptir. Yahyalı halısının m2 birim fiyatı ilmik sayısının
sıklığına, dokumanın düzgünlüğüne göre değişmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve
Antalya gibi büyük şehirlerimizdeki ve Kapadokya gibi turizm beldelerimizdeki halı satışı
yapan esnaflarda Yahyalı halısını görmek ve satın almak mümkündür.
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Resim 1.1: Yahyalıda bir halı ticarethanesi

1.2. Yahyalı Halı Tarihçesi
Yahyalı’da halıcılığın tarihi Yahyalının kuruluşu kadar eski olup Oğuz Boyları
tarafından Orta Asya’dan getirilen bir sanat olduğu kayıtlarda belirtilmektedir. Yahyalı’da
halıcılığın tarihi Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ile başlar. Orta Asya’dan Anadolu’ya
gelen Oğuz Boyları buraya yerleşince hiç şüphesiz her millet gibi kendi kültürlerini de
beraberlerinde getirmişlerdir. Havlı dokumalara önceleri soğuktan korunmak amacı ile
başlanmış daha sonra kullanım amacı zamanla değişerek bugünki dekorasyon ve yer sergisi
hâlini almıştır. Oğuz Boylarının Anadolu’ya yerleşmesi ve burada hüküm sürmeleri ile
Yahyalı’da bir yerleşim kurmuşlar ve bu yerleşim ile birlikte kendi sanat eserlerini buraya
taşımışlardır. Önceleri soğuktan korunmak daha sonra gelinlik kızlara çeyiz ve günümüzdeki
gibi aile ekonomisine katkı olarak devam etmiştir. Yöre halkının kısa bir süre öncesine kadar
konargöçer hayatı yaşamaları ve halılarda kullanılan motifler halıcılığın Oğuzlar döneminde
bu yörede başladığını ispatlar. Diğer taraftan halının temel maddeleri yün, bitkisel boya ve
dokuma tekniği de Oğuz boyları dönemine ayrı bir delildir.

1.3. Yahyalı Halılarının Türk Halıcılığındaki Yeri ve Önemi
Yahyalı el halıcılığının Yahyalı ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları vardır.
Yahyalı halısı genellikle yurt dışına ihraç edilmektedir. Yurt dışında yurt içinden daha çok
tanınmaktadır. Yılda yaklaşık 11.000 halı tezgâhında yine yaklaşık 150. 000 m2 halı
dokunur.
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Yahyalı halısı ülkemizde üretilen el halılarının en ünlülerinden birisidir. Türkiye’nin
her yerinde ve özellikle Avrupa’da tanınmakta ve pazar bulmaktadır. Halıcılık ilçe
ekonomisinin en önemli unsurlarından birisidir. Yahyalı halısı kullandıkça ve eskidikçe
değeri artan ve rengi solmayan bir özelliğe sahiptir. Maddi olarak enflasyona yenilmeyen bir
değerdir.

1.4. Yahyalı Halılarının Geleneksel Özellikleri
Yahyalı yöresinde eskiden “ipağacı” adı verilen ahşap sarma tezgâhlar kullanılırdı.
Sonraları yöre halkı germe tezgâh ile tanıştı Ve kolay olmasından dolayı germe tezgâh
kullanılmaya başlandı. Yörede germe tezgâhlar çam, gürgen ağaçlarından yöredeki
marangozlara yaptırılıp evlerde kullanılır. Tezgâhlar genellikle evlerin oturma odalarında
bulunur. Germe tezgâhta çözgüler tezgâhın üzerine çözülür. Gücü örülür. Çözgü, atkı ve
ilmelik iplikler yündür. Yahyalı halısında 6-9 mm’dir. Türk-Gördes düğümü ile havlı kısım
dokunur. İlmelik iplikler elle koparılmaz mutlaka bıçak ile kesilir. Atkı olarak kullanılan
ipliklerden oluşturulan küçük yumaklara meleyi adı verilir. Dokuma yapılırken atılan düğüm
sıralarının üzerine kirkitleme sırasında düğümlerin zarar görmemesi için baskı atkı
(sındırma)atılır. Düğümler kirkitleşip oturmaları sağlanınca baskı atkısı (sındırma)çıkarılır.
Baskı atkısı için pamuk veya naylon iplik kullanılır. Yahyalı halısında bir sıra atkı atılır. Her
sırada düğüm iplikleri halı makası (sındı) ile kesilir. Kirkitler (tokuçlar)yöre halkı tarafından
armut ağacından yapılır. Halıdaki etlik bölümü “sızı” şeklinde ifade edilir. Halılarda iki adet
sandık kullanılır. Sedef ve bordüre “ayak” denilir.
Dokunan halı per alma işlemi ile tezgâhın arka tarafına kaydırılır. Germe tezgâhlarda
dokumanın ebadı bu yüzden tezgâhın ebadıyla sınırlıdır. Dolayısıyla da Yahyalı yöresindeki
halı ebatlar çok büyük değildir. Yahyalı halılarında cm2de 30–40 ilmik vardır. Halılarda
desen ve motif zenginliği vardır.

1.5. Yünün İplik Hâline Getirilmesi
Yünün iplik hâline getirilmesinde uygulanan işlemler kırkım, yünün kurutulması,
yünün yıkanması, yünün çubuklanması, didilmesi ve taranması, yünün eğrilmesi ve
bükülmesidir. Yahyalı’da yöre halkı kendi ipliğini kendisi üretmektedir.

1.5.1. Kırkım
Koyunlar yılda iki defa kırkılır. İlki bahar yünü (yapağı) haziran ayı sonunda, güz
yünü de eylül-ekim aylarında kırkılır. Koyunların cins ve yapılarına göre bir koyundan kirli
olarak 1,5 ila 3 kg arasında yün elde edilmektedir. İyi bir kırkıcı günde 50-60 koyunu
kırkabilmektedir. Keçide ise 0,5 ila 1 kg arasında kıl alınabilmektedir. Yine iyi bir kırkıcı
günde 100 keçiyi kırkabilir. Kırkım işlemi kırkım makası ile yapılır. Yahyalı yöresinde
kırkım makasına (kırklık) denilmektedir.
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Resim 1.2: Koyunun Kırkılması

Resim 1.3: Koyunun Kırkılması

Resim 1.4: Kırkımcı

1.5.2: Yünün Yıkanması
Dokuma örgü ve diğer işlerde kullanılacak yünlerin seçimleri yapıldıktan sonra
sonbaharda çeşmelerde ya da akarsularda tokaç veya tokmak vasıtasıyla yıkanır. Yıkamada
yün kirinden ve yağından arındırılır. Yıkanmış yünler temiz bir zemine serilerek kurutulur.
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Resim 1 5: Yünün akarsuda Yıkanması

Resim 1.6: Yünün akarsuda Yıkanması

Resim 1.7: Yünün tokaçlanması
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Resim 1.8: Yıkanan yünün çuvallarda süzülmesi

Resim1.9:Kurumaya başlayan yün

Resim1.10:Yünün açık havada kurutulması
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1.5.3: Yünün Çubuklanması, Didilmesi Taranması
Yıkanmış yün hafif nemli iken güneşli ve sakin havada çubukla dövülür, buna
çubuklama adı verilir, buradaki amaç yünün gevşetilmesidir. Sonra elle silkelenerek içinde
kalmış olan yabancı maddelerden temizlenir. Gevşetilmiş yün iki elle didilerek eriş ve argaç
eğrilecek hâle getirilir.

Resim 1.11: Yünün elle didilmesi

Resim 1.12: Yünün kalitesine göre ayrılması

Resim 1.13: Yünün çubuklanması

1.5.4. Yünün Eğrilmesi Bükülmesi
Halı, kilim ve el örgüsünün ipleri genelde elleri uz ve ehil kadınlara eğirtilir. Kirman
otururken yürürken kullanılabilir. Yahyalı yöresinde kirman kullanımı yaygındır.
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Resim 1.14: Yünün eğrilmesi

1.6. Yünün Boyanması
Yahyalı’da iplikler çile hâline getirilerek bakır kazanlarda boyanır. Bazı renkler için
ipin şaplanmış olması gerektiğinden öncelikle ipler şapla kaynatılarak boyamaya hazırlanır.
Yörede mordanlama veya şaplamaya segleme denir. Yünün boya alma özelliğini artırmak
için seğleme yapılır. Boyama, genellikle doğal boyama yöntemi ile yöre halkı tarafından
çevrelerinde bulunan bitkiler ve çamurla yapılır. Cehri, bağ yaprağı, narpuz otu(yabani
nane),bataklık çamuru, ceviz meyvesi kabuğu, soğan kabuğu, nar kabuğu, ceviz ağacı
kabuğu vb. boyamada kullanılır.
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Resim 1.15: İplerin boyanması

Resim 1.16: Boyanan iplerin serilmesi

1.7. Halı Dokumalığında Kullanılan Araç Gereçler
1.7.1. Tezgâhlar:

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


Ahşap germe tezgâh

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

9

Şekil 1.1: Ahşap germeli tezgah

1.8. Germeli Ahşap Tezgâhın Parçaları:









Yan tahtalar: Tezgâhın iki yanında bulunan iskeletini oluşturan üzerinde
levent (seren yuvası) bulunan tezgâhın ana parçasıdır.
Leventler (seren):Üst seren ve alt seren olmak üzere iki tanedir. Levent
yuvasından geçirilerek tezgâha sabitlenir.
Gücü:8–10 cm ebadında halının kalitesine göre çözgü ayarlamasının yapıldığı
tezgâha sonradan çakılan çözgü iplerinin çaprazlanmasını sağlayan ağaç
parçadır
Varangelen: Dokunmakta olan halının atkıları atılırken yukarı aşağıya indirilip
kaldırılmak suretiyle çaprazlığı açan 5-6cm kalınlığındaki çıta parçasıdır. Bu
parçaya çapraz çubuğu, vargel ve kargı da denilmektedir.
Bel ağacı: Tezgâhın ortadan desteğini sağlayan üzerinde gergi mekanizmasının
bulunduğu ahşap parçadır.
Gergi mekanizması: Bel ağacı üzerinde bulunan ve çözgü iplerinin gerginliğini
sağlayan halı anahtarı ile sıkıştırılan demir aksandır.
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Resim 1.17: Germeli ahşap tezgahın kurulmuş hâli

1.9. Halı Dokumada Kullanılan El Aletleri
Halı dokumada kullanılan el aletleri aşağıda açıklanmıştır.

1.9.1. Kirkit
Kirkitli dokumalar diye bilinen düz el dokumalarında ve havlı dokumalarda atkı
ipliklerinin ve düğüm ipliklerini sıkıştırılmasında kullanılan çoğunlukla metal ve ahşaptan
yapılan el gibi tarak gibi araca kirkit adı verilmektedir. Yahyalı da armut ağacından yapılan
ahşap kirkit kullanılmaktadır.

Resim 1.18 : Ahşap kirkit

Resim 1.19: Metal kirkit
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1.9.2. Halı Makası
Halı dokumada düğüm ipliklerinin kesiminde kullanılan el aletidir.

Resim 1.20:Halı makası

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

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

Resim 1.21: Halı anahtarı

1.9.5.Mekik
Çözgü çözerken rahatlık sağlamak amacı ile yapılan iki ucu bombeli ahşap araçtır.

Resim1.22: Çözgü iplerinin sarıldığı mekik
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1.10.Dokumada Kullanılan İplikler
1.10.1.Çözgü ipliği
Halının çözgüsünün atılmasında kullanılan çoğunlukla yün veya pamuk olan bükümlü
ve mukavemetli ipliktir. Yahyalı halısında çözgü ipi (eriş )olarak yün iplik kullanılır. Halının
aslını oluşturur %100 yündür.

Resim 1.23: Yün Çözgü İpi

1.10.2.Atkı İpliği
Düğüm ipliklerinin sıkıştırılmasında, çiti ve toprakçalık örülmesinde kullanılan,
genellikle halının çözgü ipliği ile aynı nevi de olan ipliktir.(Çözgü yünse atkı ipliği de yün,
Pamuksa atkıda pamuktur.)Yahyalı halısında atkı ipi olarak ince yün ipliği kullanılır.% 100
yündür. Yahyalıdaki yöresel adı argaçtır.

1.10.3. Desen İpliği (Düğüm ipliği)
% 100 Yün desen ipliği kullanılır. Yahyalıdaki yöresel adı süymedir. Çıkrık ve kirmen
gibi aletlerle eğrilerek elde edilir.

1.11.Tezgâh Bakım Onarım
Tezgâh Bakım Onarımıyla ilgili aşamalar aşağıda verilmiştir.

1.11.1.Tezgâh Parçalarının Temizliği
Tezgâh parçaları (Yan ağaç, üst ve alt seren, gücü ağacı) gibi parçalar tezgâh kurumu
yapılacağı zaman zımparalanarak kıymıklarından temizlenir. Bu işlem dokuyucuya dokuma
esnasında kolaylık sağlar. Tezgâh parçaları nemli bir bezle silinerek tozlarından arındırılır.
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1.11.2.Gergi Mekanizmasının Yağlanması
Tezgâh kurulmadan önce gergi mekanizması akıntı olmayacak şekilde yağlanmalıdır,
yağlama işlemi makine yağı ile yapılmalı ve fazla olan yağ bir bez vasıtasıyla alınmalıdır.
Yağlama işlemi gergi mekanizmasının rahat çalışması çözgülerin rahat gerdirilmesi
açısından önemlidir.

Resim 1.24: Yağlama işlemi

Resim 1.25: Somunun çevrilmesi

1.12.Tezgâh Parçalarını Birleştirme
Germe tip tezgâhın parçaları tamamlanarak tezgâh kurulacak zemine hazır hâle
getirilir.

Resim 1.26: Yan tahtaya üst serenin geçirilmesi
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Resim 1.27: Yan Tahtaya üst serenin geçmiş hâli

Resim 1.28: Üst serenin ahşap çivi ile sabitlenmesi
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Resim 1.29: Üst serenin diğer tarafının geçirilmesi

Resim 1.30: Alt serenin sol yan tahtadaki yuvaya geçirilmesi
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Resim 1.31: Alt serenin ahşap çivi ile sabitlenip soluk ağacının yerleştirilmesi

Resim 1.32: Levent yuvasına soluk ağacının yerleştirilmesi

Resim 1.33:Levent yuvasına soluk ağacının yerleştirilmesi
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Resim 1.34: Tezgâhın sağ ve sol yüksekliğinin alt üst genişliğinin ölçü kontrolünün yapılması
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Resim 1.35: Tezgâhın sağ ve sol yüksekliğinin alt üst genişliğinin ölçü kontrolünün yapılması

Resim 1.36: Ölçü kontrolleri yapılmış tezgâh
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Resim 1.37: Mastar ağacının alt serenin üzerine yerleştirilmesi

Resim 1.38: Mastar ağacının alt serenin üzerine yerleştirilmesi

Resim 1.39: Mastar ağacının ölçüm kontrolünün yapılması (alt serenin 15 cm üstüne)
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Resim 1.40: Mastar ağacının ölçüm kontrolünün yapılması (alt serenin 15 cm üstüne)

Resim 1.41: Mastar ağacının 10 cm’lik işaretlemelerinin alınması

Resim 1.42: Alt serene 10 cm’lik işaretlemenin alınması
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Resim 1.43: Üst serene 10 cm’lik işaretlemenin alınması

Resim 1.44: Öz ipinin yan tahtalara gerilmesi-1
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Resim 1.45:Öz ipinin yan tahtalara gerilmesi

Resim 1.46: Tezgâhın çözgü sehpaları ile duvara sabitlenmesi (tezgâhın çözgüye hazır hâle
getirilmesi)
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Çalışmalarınız için uygun ortamı
hazırlayınız.
 Tezgâhı kurmak için araç gereçleri
hazırlayınız.
 Tezgâh parçalarını temizleyiniz.
 Tezgâh parçalarını temizleyiniz.
 Yan kollarını yere yerleştiriniz.

 Üst ve alt sereni takınız.

 Mastar ağacını takınız.

 Mastar ağacını işaretleyiniz.

Öneriler
 Tezgâhı kuracağınız yeri ayarlayınız.
 Çekiç, çivi, metre, matkap, ahşap çivi,
mastar ağacı, ceviz ağacı gibi araç
gereçleri hazırlayınız.
 2 adet yan tahtayı hazırlayınız.
 2 adet sereni(alt seren, üst seren)
 Mastarı ve güç ayağını hazırlayınız.
 Tezgâh parçaları kıymıklıysa
zımparalayarak düzeltiniz.
 Tozlarından arındırınız.
 Yan kolları tezgâh uzunluğu ölçüsünde
yere dikine paralel şekilde yerleştiriniz.
 Üst sereni yan kollardaki seren yuvasına
yerleştirip ahşap çivi ile sabitleyiniz.
 Alt sereni yan kollardaki seren yuvasına
yerleştirip ahşap çivi ile sabitleyiniz.
 Alt serenin 15 cm üzerinden ölçüp yan
serene işaretleyiniz. Mastar ağacını alıp
işaretlediğimiz yere ek parçalarla
takınız.
 Mastar ağacının başlangıcından bitişine
kadar 10’ar cm’lik işaretler alınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Alt ve üst serende 10’ar cm’lik
işaretler alınız.

 Alt serene mastar ağacına aldığınız işaretlerin
aynısını alınız. Üst serene mastar ağacına
işaretlerin aynısını alınız.

 Halının öz ipini hazırlayınız.

 Tezgâh enini ölçünüz ve 4 katlı öz ipini
hazırlayınız.
 İpi elimizde bükerek 4 katlı bükümlü iplik elde
ediniz.

 Üst serenin 15 cm altına yan
tahtaya işaret alınız.

 Öz ipini işaretlediğiniz terden tezgâhın sağ
tarafından sol tarafına geçince bağlayınız.

 Tezgâhı örgü örmeye hazır hâle
getiriniz.

 Tezgâh parçalarının dengede olmasın sağlayınız.
 Çekiçle vurarak oturmamış yerleri oturtunuz.
 Örgü sehpasını hazırlayınız.

 Oluşabilecek iş kazalarına
dikkat ediniz.

 Tezgâhı örgü sehpasına taşırken
arkadaşlarınızdan yardım alınız.
 Tezgâhı taşırken dikkatli olunuz.

 Gergi mekanizmasını
yağlayınız.

 Makine yağını alarak gergi
mekanizmasına sürünüz. Akan fazla yağı
bir bez parçasıyla alınız. Somunu vidanın
etrafında döndürerek yağı iyice yemesini
sağlayınız.
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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.
Tezgâhı kurma bakım ve onarımını yapma ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama
faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya
arkadaşlarınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Uygun çalışma ortamını hazırladınız mı?
2. Tezgâhı kurmak için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?
3. Tezgâh parçalarını eksiksiz tamamladınız mı?
4. Yan kolları yere yerleştirdiniz mi?
5. Alt ve üst sereni yan kollara taktınız mı?
6. Soluk ağacını yerleştirdiniz mi?
7. Mastar ağacını sabitlediniz mi?
8. Mastar ağacına işaret aldınız mı?
9. Mastar ağacındaki işaretlerin aynısını alt ve üst serenede yaptınız
mı?
10.
Öz ipini hazırladınız mı?
11.

Öz ipini üst serenin 15 cm altına gergince bağladınız mı?

12.

Tezgâhı örgü örmeye hazır bir hale getirdiniz mi?

13.

Oluşabilecek iş kazalarına dikkat ettiniz mi?

14.

Gergi mekanizmasını yağladınız 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.

26

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

1.

Yahyalı halıları kimler tarafından Anadolu’ya getirilmiş bir kültürdür?
A) Sümerler
B) Oğuz boyları
C) Akatlar
D) Etiler

2.

Germe tip tezgâhta üstte ve altta bulunan örgünün sarılmasını ve arka tarafa
geçmesini sağlayan tezgâh parçasının adı nedir?
A) Alt ve üst seren
B) Yan kollar
C) Mastar
D) Gücü

3.

Soluk ağacı tezgâhta hangi bölmeye yerleştirilir?
A) Üst serendeki levent yuvasına
B) Alt serendeki levent yuvasına
C) Mastar ağacına
D) Gücü ağacına

4.

Arka ve ön örgü iplerini birbirinden ayırmak için kullanılan ve üst serenin 15
cm altına gergince bağlanan ipin adı nedir?
A) Gücü ipi
B) Örgü ipi
C) Arış
D) Öz ipi

5.

Yahyalı’da ilmek yani düğüm ipinin adı nedir?
A) Süyme
B) Argaç
C) Eris
D) Örgü

6.

Yahyalı’da atkı ipinin adı nedir?
A) Süyme
B) Argaç
C) Eriş
D) Gücü
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7.

Yörede mordanlama işlemine ne denir?
A) Sabitleme
B) Seğleme
C) Kaynatma
D) Şaplama
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

8.
9.
10.

Yahyalı halılarında çiti,toprakçılık ve kenar ilmeği genellikle …….. …......
renkte ve ………. ……….. ipi ile dokunur.
Yahyalı halılarında atkı ipi % ………,çözgü ipi,%.............,düğüm
ipi,%...............dür.
Yahyalı halılarında düğüm ipleri ………… şeklince hazırlanır.

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
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık
temiz bir ortamda tekniğe, gelenekselliğe, yöreselliğe uygun Yahyalı halısı deseni
çıkarabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde dokuma atölyelerini gezerek Yahyalı halısı dokuyanlar var ise
desenlerini inceleyiniz.



Görsel ve basılı kaynaklardan Yahyalı halı desenleri ile ilgili araştırıma yapınız.



Dokunmuş Yahyalı halı örneklerini araştırınız, resimlerini çekiniz.



Halılarda kullanılan motif ve desenlerin anlamlarını araştırınız.



Edindiğiniz bilgi ve resimleri rapor hâline getiriniz



Hazırladığınız raporu sınıf ortamında paylaşınız.

2.DESEN HAZIRLAMA
2.1. Halı Deseni Hazırlamada Kullanılan Araç ve Gereçler









Görsel basılı kaynaklar
Dokuma ürünleri
Parşömen kâğıdı
Milimetrelik kareli kâğıt
Renkli kalem
Kurşun kalem
Silgi
Yapıştırıcı

2.2. Yahyalı Halısında Kullanılan Renkler ve Desenler
Yahyalı halılarında lacivert, kırmızı, kahverengi, gri, sarı, yeşil, mor renkler hakimdir.
Boya tamamen tabidir. Doğal boyadır. Kırmızı ve mavi madde kullanılır. Bağ yaprağı, ceviz
kabuğu, siyah samur, narpuz, sütleğen, cehri, Yahyalı halılarının renklerinde ana maddesi
oluşturulur.
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Bitkisel boyada pastel renkler elde etmek oldukça zordur. Mordanlamada kullanılan
bitkiler rengin mat olmasını engeller. Bütün bu zorluklara rağmen son yıllarda pastel
renklere ağırlık verilmiştir. Renk uyumu oldukça düzgündür. Zıt renkler yan yana kesinlikle
kullanılmaz. Dokuyucuda bir renk bilgisi ve geleneklerden süre gelen renkler Yahyalı
halısının renk unsurlarını belirlemiştir. Bir rengin çeşitli tonları aynı desende kullanılır. Renk
tonlarının çokluğu ve doğal renkler olması Yahyalı halısına ayrı bir özellik katmaktadır.

2.3. Boyama
Yahyalı halılarında bitkisel kök boya kullanılmaktadır. Boyama işleminde kullanılan
malzeme ve elde edilen renklerdir.














Kırmızı: Kırmızı renk yörede iki şekilde elde edilir.
Kök boya bitkisi bahçelerde yetişir. Bu bitkinin çubuk şeklinde kökü olur ve
boya bu köklerden elde edilir. Kökler kazanda kaynatılır, sonra çıkarılır.
Önceden şaplanmış ipler kazana basılır, iyice kaynatılır. Bu bitkinin yöredeki
adı cehridir.
Önceden şap ile kaynatılan ipler sarıya boyanır. Kazandan çıkarılıp soğutulur.
Kırmızı toz boya kazanda eriyene kadar kaynatılır, biraz tuz atılır. Tuz boyanın
çıkmasını engeller. Sarı ip tekrar kazana atılır. İp kazana atılırken
abraj(ala)oluşmaması için seri olunmalıdır. Tekrar kaynatılır, yıkanır ve
kurutulur, iyice yıkanmazsa dokuma sırasında boya dokuyucunun eline çıkar.
Lacivert(indigo):Evlerde hazır toz boya ile boyanır veya genelikle de dışarıya
boyattırılır. Bu rengin elde edilmesi için ipin şaplanması gerekmez.
Açık mavi(göğ):Mavide kullanılan indigo oranı azaltılarak boyama yapılır.
Gri(sırçani):Çamur, suyun akıntı olan yerinden çıkarılıp evlere getirilir. Bakır
kazanda su, narpuz ile kaynatılır. İpler kazana batırılıp çıkarılır. Çamur
kazandaki sıcak suya dökülür. Kazanın altı biraz daha yakılır. Kaynamaya yakın
ip tekrar karıştırılarak suya basılır. Karıştırtmasının nedeni ipin her tarafının
suya temas etmesi ve alacanın oluşmamasıdır. İp kazanda iki gün bekletildikten
sonra çıkarılır. Akarsuda tokuçlanarak yıkanır. Güneşsiz yerde kurutulur.
Yeşil(haki):Şap, asma yaprağı, ip akşamdan kaynatılır. Sabaha kadar bekletilir.
İp kazandan çıkarılır, yıkanmadan kurutulur.
Açık yeşil(yeşeni):Cehri bitkisi Yahyalı ilçesinin dağlık yerlerinde yetişir. İp
şapla birlikte kaynatıldıktan sonra kazana temiz su ve cehri konur kaynatılır.
Kazandaki su kaynadıkça cehrinin rengi çıkar. Renk iyice çıktıktan sonra şaplı
ip basılır, kaynatılır, çıkarılır.
Kahverengi(ger):Cevizin dışındaki yeşil kabukları ayıklanır. Kabuklar telhis
soğan çuvalı gibi delikli suyun girebileceği bir çuvala konur. Kazanda
kaynatılır, kabuklar çuvala konulduğu için dağılmaz ve iplerin temizlenmesi zor
olmaz. İyice kaynayıp rengi çıktıktan sonra ceviz kabuklarının olduğu çuval
sıkılıp çıkarılır. Önceden şaplanmış ip kazana atılır kaynatılır ip çıkarılır ve
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dışarıda bir beze sarılarak biraz bekletilir, çıkan buhar ile ipin rengi daha güzel
olsun diye. İp bezden çıkarılıp tekrar kazana atılarak tekrar kaynatılır istenilen
renk elde edilene kadar bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir.
Sarı: Şap, soğan kabuğu, nar kabuğu kullanılır. Şaplama işlemi ipe sarı bir renk
verdiği için biraz soğan ve nar kabuğu eklenerek hem şaplama hem de boyama
yapılır. Son yıllarda hazır sarı boya ile boyanarak da sarı renk elde edilmektedir.
Beyaz: Yapağı yünün en temiz yerinden eğrilir, eğrilen ip çile hâlinde iken
sabunlanır. İp doğal renginde boyanmadan kullanılır.
Siyah: Önceleri mor koyunun yününden elde edilirdi. Eğrilen ip hiçbir boyama
işlemine tabi tutulmazdı. Günümüzde ise ip şaplanmadan toz kara boyayla
boyanır. Genel olarak bütün renklerin çeşitli tonlarını elde etmek için boya,
kullanılan bitki renk tonuna göre azaltılır veya çoğaltılır.

Yahyalı halılarında koyu ve parlak renkler hakimdir, genellikle Yahyalı halılarında
siyah kontur kullanılır. Lacivert, bordo, kahverengi, koyu yeşil ve kırmızı tercih edilen
renklerdir. Beyaz renk kutsal sayıldığı için çok kullanılmaz. Bir rengin çeşitli tonları aynı
desende kullanılabilir. Renk tonlarının çokluğu ve doğal renkler olması Yahyalı halısına ayrı
bir özellik kazandırmaktadır.

2.4. Yahyalı Halı Desenlerinde Kullanılan Motifler
Yahyalı halıları, Selçuklulardan günümüze uzanan zaman içinde Türk halıcılığının
getirdiği her dönemin izlerini taşır. Halılarda geometrik şekillerden, stilize hayvan ve bitki
şekillerine kadar her türlü öğeyi görmek mümkündür. Halıların en önemli çeşitleri göbekli,
dabazlı, mihraplı, kemerli, karpuzlu 3 göbeklidir. Bu halılarda hakim renk, deniz mavisi,
kırmızı, kahverengi ve gridir. Sedeflerde genellikle gül ve elma ayak kullanılır. Çok ünlü
cami manzaralı bordüre camili ayak, sümbül veya çit ayak motiflerinin tekrarlanmasıyla
oluşan bordürlere çit ayak denir. Yahyalı halıları kullanıldıkça renkleri parlar, yıkanmakla
renkler bozulmaz, bilakis daha da canlanır.

2.4.1. Geometrik Motifler
Bu motifler çeşitli geometrik şekiller ve sert çizgilerden oluşur. Çitayak, dabaz, stilize
karpuz motifi çeğel, madalyon çerçevesi bunlardandır. Merdiven pıtrak ve camili ayak
genellikle kullanılan geometrik motiflerdendir.

2.4.2.Kıvrımlı Motifler
Genelde doğadan stilize edilen yumuşak çizgilerden oluşan motifledir. Daha çok
natüralist özellik taşır. Bunlar top, gül ayak, elma ayak, rumi, hatayi, yaprak, ağaç dalları ve
çeşitli bitkisel motiflerdir. Yahyalı halılarında geometrik ve kıvrımlı motifler bir arada
kullanılır. Yahyalı halılarının desenleri çeşitlidir ve belli isimlerle anılırlar.
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Desen 2.1: Bordür (ayak) kullanılan bina manzarası

Desen 2.2: Bordür (ayak) kullanılan bina manzarası

Desen 2.3: Sedef motifleri
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Desen 2.4: Sedef motifleri

Desen 2.5: Sedef motifleri

Desen 2.6: Sedef motifleri

Desen 2.7: Çit ayak

Desen 2.8: Dul avrat

Desen 2.9: Sedef bordürler
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Desen 2.10: Sedef bordürler

Desen 2.11: Sedef bordürler

Desen 2.12: Sedef bordürler

Desen 2.13: Kenar bordürü

Desen 2.14: Çeğel motifi
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Desen 2.15:

2.5. Desen Çıkartma
Halı deseni çıkarmada yöreselliği bozmamak adına var olan desenler ve motifler
kullanılır.

2.5.1. Desen Hazırlamada Kullanılan Malzeme
Ambalaj, milaj, aydınger gibi şeffaf özelliği olan kâğıtlar üzerinde desen çalışması
yaparak daha sonra ışıklı masa yardımıyla dokumada kullanılmak üzere uygun özellikteki
kareli kâğıda (milimetrik) aktarılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Çalışmalarınızı yapacağınız
uygun ortamı
hazırlayınız.
 Desen çıkarmak için gerekli
olan araç gereçlerinizi
hazırlayınız.
 Yahyalı halı desenlerini
araştırınız.

Öneriler
 Desen çıkaracağınız masayı hazırlayınız.
 Desen çıkaracağınız ışıklı masayı hazırlayınız.
 Milaj kâğıdını milimetrik kâğıdı renkli kalelerimizi
silgi kalem makas ve yapıştırıcınızı
hazırlayınız.
 Görsel ve basılı kaynaklardan desen araştırması
yapınız.
 Modüldeki desenleri inceleyiniz.
 Dokunmuş halı örneklerini inceleyiniz.

 Deseni milaj kâğıdına
çıkarınız.

 Ürününüz için seçtiğiniz deseni halı ölçünüze uygun
olarak çiziniz.

 Kareli kâğıda çiziniz.

 Bordür deseninizi seçiniz.
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 Desenlerinizi hazırlayınız.

 Mulâj kâğıdına çıkarttığınız
deseni kareli kağıda
aktarınız.

 Milimetrik kareli kâğıda karbon kâğıdı kullanarak
deseninizi aktarınız.
 Yöresel renklere dikkat ederek deseninizi
renklendiriniz.

 Deseninizi renklendiriniz.

 Kenar bordürünü
renklendiriniz.
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 Kenar bordürünü
renklendiriniz.

 Deseninizin ürününüzün
enine uygun olmasına dikkat
ediniz.

 Ürün boyunuz 90cm ise 10 cm’ye girecek çözgü
sayısına göre desen çıkarınız(her bir çözgü çifti 1
kare demektir.).
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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. Desen çizimi için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
4. Yahyalı halı desenlerini araştırdınız mı?
5. Deseninizi seçtiniz mi?
6. Deseninizi çözgü sayınıza ve ürününüze uygun olarak çizdiniz
mi?
7. Milaj kâğıdına çizdiğiniz deseni karbon kâğıdı ile kareli kâğıda
geçirdiniz mi?
8. Ürün boyunuza göre deseni büyütüp küçülttünüz mü?
9. Deseni renklendirdiniz mi?
10.
Renklendirmede yöresel renklere dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki renklerden hangisi Yahyalı halısının ana rengini teşkil eder?
A) Kırmızı-bordo
B) Sarı
C) Yeşil
D) Kahverengi
2. Yahyalı yöresinde kırmızı renk hangi bitkiden elde edilir?
A) Nane
B) Ceviz kabuğu
C) Cehri
D) Narpuz
3. Lacivert rengin Yahyalı yöresindeki adı nedir?
A) İndigo
B) Sırçani
C) Cehri
D) Yeşeni
4. Yahyalı yöresinde mordanlama işlemine ne ad verilir?
A) Şaplama
B) Boyama
C) Yeşeni
D) Seğleme
5. Kahverengi hangi bitkiden elde edilir?
A) Ceviz kabuğu
B) Nane
C) Nar
D) Soğan
6. Yörede haki yeşil hangi bitkiden elde edilir?
A) Nane
B)Su nanesi
C) Asma yaprağı
D)Ceviz yaprağı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

7. Yahyalı halılarında………….,……….,………..,………...gibi renkler kullanılır.
8. Yahyalı halılarında desen……………… motiflerin …………..motiflerle uygun
şekilde birleşmesinden oluşan desenler kullanılır.,
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve
temiz bir ortam sağlandığında Yahyalı halısı dokuyabilmek için çözgü hazırlayabilecek ve
gücü örebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde dokuma atölyeleri çözgü yapım tekniklerini araştırınız.



Çözgü hazırlama tekniklerini araştırınız.



Desenle çözgü sayısı arasındaki ilişkiyi araştırınız.



Gücü örme tekniklerini araştırınız.

3.ÇÖZGÜ HAZIRLAMA
3.1. Çözgü Boyu Hesaplama


Halının boyu: halı enine halı eninin yarısının eklenmesiyle bulunur. Örneğin
halı eni 90cm olan bir halının çözgü boyu halı eni +halı eninin yarısı ile
bulunur.

Çözgü boyu=90+45=135 cm olmalıdır.

3.2. Fire Payı
Tezgâhta dokunamayan kısım fire payıdır.

3.2.1. Çözgü Sayısını Hesaplama
Çözgü sayısı =( Halı eni / 10) x 30
Bu hesaplama mastar üzerinde belirlenir. 10 cm’lik 9 bölmeye 36 ilmek gelecek şekilde
çözgü yapılır. Bu Bünyan halısının kalitesidir.
Yahyalı halısının kalitesi 30–40’tır yani 10 cm’deki ilmek sayısı 30, 10cm’deki atkı
sayısı 40’tır. Çözgü sayısını bulmak için 10 cm’de 30 ilmek varsa 90 cm’de kaç ilmek
olmalıdır, orantısıyla bulunmaktadır. örnek:
10 cm de

30 ilmek varsa

30*90/10=180(çözgü çifti) ilmek olmalıdır.
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90cm de
x
____________________
Yani 90 cm’lik bir Yahyalı halısı dokumak için 180 çift çözgü teline ihtiyaç vardır.
Desen de buna göre çıkarılmalıdır.
Mastarda 10cm işaretler arasına 30 tane çözgü teli girecek şekilde ayarlanmalı ona
göre çözgü çözülmelidir.

3.3. Çözgü Hazırlama Çeşitleri
3.3.1. Yerde Çözgü Hazırlama
Sarmalı tip tezgâhta çözgü ya çözgü aparatında ya da yere kazık çakılarak
çaprazlamayı sağlayacak şekilde iki kazık arasına hazırlanır. Çözgülerin arasına zincir
halkası yapılarak çözgülerin kaymaması ve dağılmaması sağlanır. Çaprazlamanın arasına bir
iplik bağlanarak çaprazlık sağlama alınır. Çözgüler çözgü sayısınca tamamlandıktan sonra
demir çubuklara aktarılır. Gerginlikleri kontrol edilir. Çözgüler elle düzeltilerek aynı
gerginlikte olması sağlanır ve tezgâha taşınır.

3.3.2. Germeli Tip Tezgâhta Çözgü Hazırlama(Duvarda Çözgü Hazırlama)
Yahyalı halı dokumada da Bünyan halısında olduğu gibi çözgü, tezgâhın çözgü
sehpasına oturtulmasıyla tezgâhın içine geçerek mastarla öz ipi arasında çözgünün
gerilmesiyle hazırlanır. (Bakınız Kirkitli Dokumalarda Çözgü Hazırlama modülü)

3.4. Çözgü Hazırlama
Bünyan Halı Dokumaya Hazırlık modülü çözgü hazırlamaya bakınız.

3.4.1. Yahyalı Halısının Germeli Tip Tezgâhta Çözgüsünün Hazırlanması









Mastara 10 cm sağda ve 10 cm solda olmak üzere boşluk bırakılır.
Halı eni 10’a bölünerek kaç bölme olacağı tespit edilir.
10’ar cm’lik bölmeler mastar üzerine işaretlenir.
Mastara yapılan işaretlemenin aynısı üst ve alt serenede yapılır.
Mastara işaretlenen başlama yerinden çözgü ipi bağlanarak çözgüye başlanır.
Mastara bağlanan ip bir devir mastara dolanarak mastarın altından alt serenin
üzerinden geçirilerek direk alttan üst serene gider.
Üst serenin altından üzerine dolanan ip öz ipinin altından geçirilerek mastarın
üzerinden altına dolanır.
İp tekrar mastarın altından öz ipinin üzerinden üst serenin üzerinden altına
geçirilir.
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Alttaki iplik direk alt serene geçirilir.
Alt serenin altından üzerine dolanan ip mastarın üzerinden altına dolanır ve
alttan tekrar alt serenin üzerinden altına geçirilir ve alttan direk üst serene
götürülür.
İşlem tekrarlanarak hatasız bir şekilde işaretlenen 10 cm’lik alana 30 çözgü
gelecek şekilde tamamlanır.
İşaretler arasında 30 ilmek olacak şekilde kaç bölme varsa bu şekilde
tamamlanır.

Resim 3.1: Masa ayağında çözgü hazırlama

Resim 3.2: Çözgüyü tamamlama
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Resim 3.3: Çözgüyü ahşap ya da demir çubuklara taşıma

Resim 3.4: Çözgünün gerginliğini kontrol etme
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Resim 3.5: Çözgüyü sarmalı tezgahtaki levent oluğuna yerleştirme

Resim 3.6: Sarmalı tezgâhta çözgünün gerilmesi
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Resim 3.7: Germeli tip tezgahta çözgü sehpasıyla çözgü hazırlama

Resim 3.8 :Mastar ağacına 10 cm’ye 30 çözgü girecek şekilde çözgü çözme

46

Resim 3.9 :Mastar ağacına 10 cm’ye 30 çözgü girecek şekilde çözgü çözme

3.5. Çözgü İplerini Tezgâha Geçirme
Yahyalı halılarında sarmalı tip tezgâh kullanılmadığı için çözgü ipleri germeli tip
tezgâha gerilerek hazırlanmaktadır. Sarmalı tip tezgâhta çözgü iplerini tezgâha geçirme
işlemi ise ‘yerde çözgü hazırlamada’ anlatılmıştır. (bakınız Kirkitli Dokumalarda Çözgü
Hazırlama)

3.6. Gücü Örme
Çözgü çözüldükten sonra çözgü iplerindeki çaprazlığı sağlamak ve çözgü iplerinin
belirli aralıkta olmasını sağlamak amacıyla gücü örme işlemi uygulanır. Varangelenin aşağı
yukarı hareket ettirilmesiyle gücü örme sayesinde ağızlık açmakta ve dokuyucuya kolaylık
sağlamaktadır. Gücü örme işleminde oluk ağı denilen ahşap parça ağızlığın yeteri kadar
açılmasında en büyük rolü oynamaktadır. Oluk ağı, gücü örmenin olmazsa olmayan bir
aracıdır. Oluk ağı olmadan gücü yapılırsa gücü işlemi başarısız olmaktadır. Ağızlık yeteri
kadar açılmamaktadır.
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3.6.1. Gücü Örme İşlem Basamakları

Resim 3.10: Bükümlü gücü ipini gücü ağacına germe

Resim 3.11: Blok ağını gücü ipinin altına bağlama
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Resim 3.12: Oluk ağı olarak oklavanın kullanılması

Resim 3.13: Arkadaki çözgü telinin elle tutulması
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Resim 3.14: Gücü ipinin gücü ağacı üzerinden alınarak çözgü telinin arkasından öne doğru
geçirilmesi

Resim 3.15: Gücü ipinin çözgü telinden geçirilmesi
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3.16: Gücü ipinin örüldükten sonra sıkılaştırılması

Resim 3.17: Gücü ipinin bükümlü gücü ipinin içinden geçirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda çözgü işlemini yapınız.

İşlem Basamakları
 Çalışmalarınızı
yapabileceğiniz uygun
ortamı hazırlayınız.
 Çalışmalarınızı
yapabileceğiniz araç
gereçlerinizi hazırlayınız.
 Yapacağınız ürüne göre
çözgü sayısını
hesaplayanız.

Öneriler












 Tezgâhı çözgü
yapacağınız yere taşıyınız.

 Çözgü çözmeye
başlayınız.
 Çözgü ipini alt serene
sarınız.

 Çözgü ipini üst serenden
mastarı götürünüz.
 Çözgü ipini üst serenden
alt serene geçiriniz.














Çözgüyü çözeceğiniz yeri tespit ediniz.
Çözgü sehpanızı hazır hâle getiriniz.
Tezgâhı nereye dayayacağınızı tespit ediniz.
Tamir araç gereçlerini (çekiç, çivi, pense) makas,
metre, çözgü makaraları, gergi demiri, halı anahtarı,
bel ağacını hazır bulundurunuz.
Kalem ve metreyi önlüğünüzün cebinde
bulundurunuz.
Yahyalı Halısının kalitesini bulunuz.
90 cm lik halı için çözgü sayısını bulunuz.
Halının kalitesine göre ve enine göre çözgü sayısını
bulunuz.
Yahyalı halısı için çözgü sayısı formülünü yazınız.
Çözgü sehpasını çözgü yapacağınız yere kurunuz.
Çözgü sehpasının üzerine yere paralel olarak
tezgâhınızı taşıyınız.
Tezgâhı dayadığınız yerin sağlam olmasına dikkat
ediniz.
İş kazalarına karşı dikkatli olunuz.
Tezgâhın içine yerleşiniz.
Çözgü ipini mastarda işaretlenen başlangıç işaretinin
üzerine bağlayınız.
Çözgü ipini bir devir çevirerek mastarın üzerine alınız.
Çözgü ipini mastarın üzerinden alt serenin üzerine
götürünüz.
Çözgü ipini alt serenin altından direk üst serene
geçiriniz.
Çözgü ipini üst serenin altından üzerinde geçiriniz.
Çözgü ipini öz ipinin altından alınız.
Çözgü ipini mastarın üzerinden altına geçiriniz.
Çözgü ipini mastar altından öz ipinin üzerinden üst
sere üzerinden altına geçiriniz.
Üst serenin altına geçirdiğiniz çözgü ipini direk alt
serenin altından üzerine geçiriniz.
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 Çözgü ipini alt serenden
mastara geçiriniz.

 Çözgü iplerini 10 cm’lik
bölmeye 30 ilmek gelecek
şekilde yerleştiriniz.

 Tezgâhı boşa alınız.
 Tezgâhın tel çivilerini
takınız.

 Tezgâhın bel ağacını
takınız.

 Tezgâhın bel ağacını sol
yan tahtaya takınız.
 Gergi demirlerini yerlerine
çakınız.
 Gergi mekanizmasını
geriniz.
 Gücü ağacını tezgâha
çakınız.
 Gücü ipini gücü ağacına
geriniz.
 Oluk ağını gücü üzerine
bağlayınız.

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

 Çözgü iplerini mastardaki çözgü sayısı 10 cm’lik
yerde 30 ilmek olacak şekilde çözünüz
 Her 10 cm de 30 ilmek olacak şekilde çözgüyü
tamamlayınız.
 Mastardaki bitiş noktasına ipi düğümleyiniz.
 Mastarda sıkıştırılan küçük ağaçlarını, alt serendeki
soluk ağacını çekiç yardımı ile çıkararak alt sereni
gevşeterek halıyı boşa alınız.
 Mastar ağacını bastırarak üst serene 1 cm kala
yerleştiriniz.
 Tel çivilerini üst serenin üzerine hem sağ hem de sol
tarafa çakarak halının daralmasına engel olunuz.
 Alt ve üst serenin ahşap çivilerini çıkarınız.
 Bel ağacını alıp gevşetilen çözgünün ağızlığından
geçiriniz.
 Önce sağ tarafı yuvasına takınız.
 Gergi demirlerini alarak bel ağacının içindeki oyuktan
geçiriniz.
 Yan tahtalara sağ alt ve üst sereni ahşap çivilerle
sabitleyiniz.
 Alt sereni yuvasından çıkarıp bel ağacının yuvasına
takınız.
 Alt sereni tekrar yuvasında yerleştiriniz.
 Sol alt ve üst serenin ahşap çivilerini çakarak tezgâhı
sabitleyiniz.
 Gergi demirlerini alt serenin üzerindeki yere çakınız.
 Halı anahtarı ile gergi mekanizmasını sıkınız.
 Gücü ağacının üzerine sağ ve sol tarafa yerde çivi
çakınız.
 Çakılan çivileri tezgâhta bel ağacının üzerindeki yere
sabitleyiniz.
 Gücü ipini elinizde 4 katlı bükümlü iplik olarak
hazırlayınız.
 Gücü ağacı üzerine çivi çakarak ipi gergince
bağlayınız.
 .Oluk ağını gücü üzerine yerleştirerek bağlayınız.
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 Gücü örünüz.

 Gücü ipini 4 katlı gücü ipine bağlayınız.
 Tezgâhın arkasındaki ilk çözgü ipini sağ elinizle
tutunuz.
 Gücü ipini gücü ağacının üzerinden altına doğru
geçirip elinizle tuttuğunuz çözgü ipinin arasından
geçirip çekiniz.
 Gücü ipini 4 katlı bükümlü gücü ipinin üzerinden
altına doğru geçirip düğümü sabitleyiniz.
 Öndeki çözgü ipini atlayarak arka sıradaki çözgü
ipinin elinizle tutarak işlemi tekrarlayınız.
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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

Uygun çalışma ortamını hazırladınız mı?
Ürününüze göre çözgü sayısını hesapladınız mı?
Tezgâhı çözgü yapacağınız yere taşıdınız mı?
Çözgü sehpasını hazırladınız mı?
Çözgü masuralarını cetveli tamir araç gereçlerini
hazırladınız mı?
6. Çözgüye mastardan başlayabildiniz mi?
7. Çözgü ipini mastardan alt serene sarabildiniz mi?
8. Çözgü ipini alt serenden üst serene geçirebildiniz mi?
9. Çözgü ipini alt serenden mastara götürebildiniz mi?
10. Çözgü ipini mastardan üst serene geçirebildiniz mi?
11. Çözgü ipini üst serenden alt serene geçirebildiniz mi?
12. 10 cm ye 30 çözgü ipi sığacak şekilde ayarlama
yapabildiniz mi?
13. Tezgâhı boşa alabildiniz mi?
14. Tezgâhın bel ağacını takabildiniz mi?
15. Gergi demirlerini bel ağacına takabildiniz mi?
16. Gergi demirlerini alt serene çakabildiniz mi?
17. Gergi mekanizmasını gerebildiniz mi?
18. Gücü ağacını tezgâha çakabildiniz mi?
19. Gücü ipini gücü ağacına gerebildiniz mi?
20. Oluk ağını gücü ağacına bağlayabildiniz mi?
21. Gücü örebildiniz mi?
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Eni 90 cm olan bir Yahyalı halısının çözgü sayısı kaç olmalıdır?
A) 135
B) 130
C) 140
D) 170

2.

110 cm’lik bir germeli tezgahta 90 cm bir dokuma yapılmak istenirse germeli
tip tezgahta atılan çözgü sayısı kaç olmalıdır?
A) 200
B) 180
C) 160
D) 120

3.

Üst serenin üzerinden mastara giden ip nereden gerdirilir?
A) Öz ipinin üzerinden
B) Öz ipinin içinden
C) Öz ipinin altından
D) alt serenin üzerinden

4.

Yahyalı halısının kalitesinde 10 cm’deki çözgü ipi sayısı kaç olmalıdır?
A) 36
B) 40
C) 50
D) 30

5.

Gücü yapılmasının amacı nedir?
A) Alt ve üst çözgü iplerini ayırmak
B) Çözgü iplerinin standart sıklıklarda olmasını sağlamak
C) Atkı atılırken istenilen açıklığı temin etmek
D) Hepsi

6.

Gücü atılırken gücünün yapılmasında gerekli olan araçlar nelerdir?
A) oluk ağı
B) gücü ipi
C) gücü ağacı
D) hepsi
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7.

Gücü atılması sırasında gücünün içerisine örüldüğü ve gücü atıldıktan sonra
çıkarılan ahşap parçanın adı nedir?
A) Oluk ağı
B) Soluk ağacı
C) Gücü ağacı
D) Gücü ağı

8.

Gücü yapılmadan önce gergi mekanizmasının sıklığı nasıl olmalıdır?
A) Hafif gevşek
B) Çok sıkı
C) Çok gevşek
D) Hepsi

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.

57

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

3.

Yahyalı halısının kalitesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)30-40
B)50-50
C.)60-50

D).36-40

2.Yahyalı halılarında kullanılan çözgü ipi ne tür ipliktir?
A.)Pamuk
B.)Yün
C.)Merserize

D.)İpek

Ahşap germeli tezgahta leventin yöresel adı nedir?
A.)Seren
B.)Gücü
C.)Soluk ağacı

D.)Mastar

4.

Yahyalı halılarında kalitedeki ilmek sayısı tezgahta hangi parçaya işaretlenir?
A.)Gücüye
B.)Mastara
C.)Soluk ağacına
D.)Yan tahtaya

5.

Yahyalı halılarında kullanılan tezgâh hangi tür tezgahtır?
A.)Germeli metal tezgâh
B)Sarmalı tezgâh
C)Germeli ahşap tezgâh
D)Hepsi

6.

Yahyalı halılarında en çok kullanılan renk nedir?
A)Siyah
B)Kahverengi
C) Gri

D)Bordo-kırmızı

7.

Yahyalıya halıcılık sanatı ilk olarak kimler tarafından getirilmiştir?
A)Etiler
B)Sümerler
C)Oğuz boyları
D) Çerkezler

8.

Yahyalıda yeşil renk hangi bitkiden elde edilir?
A)Ceviz kabuğu
B)Ceviz yaprağı
C)Soğan kabuğu

D)Asma yaprağı

Yahyalıda sarı renk hangi bitkiden elde edilmez?
A)Soğan kabuğu
B)Nar kabuğu
C)Cehri

D)Hepsi

Yahyalıda yeşeni denilen açık yeşil hangi bitkiden elde edilir?
A)Cehri
B)Asma yaprağı
C)Ceviz yaprağı

D)Ceviz kabuğu

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Yahyalı halısının çözgü sayısının formülü:Ç Sayısı = (……../……..)X ……..dır.
Çözgü boyu =halı eni + ……..
…….. dır.
Yahyalı halılarında kullanılan desenler ………….,………………ile………,…….bir
arada kullanıldığı desenlerdir.
14)Yahyalı halılarında kullanılan çözgü ipi %............,………dür.
Atkı ipi %..............,……….dür.
İlme ipi %.............,………..dür.
15)Gücü yapılırken kullanılan seyyar ağacın adı ………………….. ………………dır.
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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
1. Tezgâhı kuracağınız zemini, desen hazırlarken kullanacağınız masayı,
çözgü çözmek için gerekli mekânı sağladınız mı?
2. Tezgâhı kurarken, desen hazırlarken, çözgü çözerken kullanacağınız
araç gereçleri hazırladınız mı?
3. Tezgâh parçalarını kontrol edip eksik parçaları tamamladınız mı?
4. Tezgâh parçalarını zımparalayarak kıymıklarından arındırdınız mı?
5. Yan tahtaları yere paralel olarak yerleştirdiniz mi?
6. Tezgâhı tekniğe uygun bir şekilde kurabildiniz mi?
7. Oluşabilecek kazalara dikkat ettiniz mi?
8. Desen araştırması yaptınız mı?
9. Ürününüze uygun çözgü sayınızı tespit ettiniz mi?
10. Ürününüze uygun desen çıkardınız mı?
11. Yöreselliğe dikkat ettiniz mi?
12. Tezgâhı çözgü çözmeye elverişli ortama taşıdınız mı?
13. Çözgü çözmek için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
14. Öz ipini hazırlayıp tezgâha gerdiniz mi?
15. Mastar ağacı üzerinde gerekli işaretlemeleri yaptınız mı?
16. Çözgü ipini mastara bağladınız mı?
17. Tekniğe uygun şekilde çözgü hazırladınız mı?
18. 10 cm’ye girecek çözgü ipi sayısının 30 olmasına dikkat ettiniz mi?
19. Soluk ağacını yuvasından çıkardınız mı?
20. Bel ağacını ve gergi demirlerini hazırladınız mı?
21. Mastar ağacını yerinden oynatıp alt serene 1 parmak kala
yerleştirdiniz mi?
22. Bel ağacını ağızlığın içinden geçirip yan tahtadaki yuvasına
geçirdiniz mi?
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23. Gergi demirlerini bel ağacındaki deliklerden geçirip üst serenin
üzerindeki yerleştirdiniz mi?
24. Alt sereni yuvasından çıkardınız mı?
25. Bel ağacını yan tahtadaki yuvasına geçirdiniz mi?
26. Yan tahtaya alt sereni geçirdiniz mi?
27. Alt sereni ahşap çivilerle sabitlediniz mi?
28. Tezgâha halının daralmaması için tel çivilerini çaktınız mı?
29. Gücü ağacını hazırladınız mı?
30. Gücü ağacı üzerine çivi çaktınız mı?
31. Gücü ağacını çaktığınız çivilerle tezgâh üzerindeki yerine çaktınız
mı?
32. Tezgâh eninin 4 katı olmak üzere elinizde bükümlü iplik hazırladınız
mı?
33. Gücü ağacı üzerine ipin gerileceği çivileri çaktınız mı?
34. Gücü ipini gücü ağacına gergince bağladınız mı?
35. Gücü öreceğiniz ipi bükümlü gücü ipine bağladınız mı?
36. Oluk ağını gücüye bağladınız mı?
37. Tezgâhın arkasındaki ilk çözgü ipini sol elinizle tuttunuz mu?
38. Gücü ipini gücü ağacının üzerinden altına geçirip elinizdeki çözgü
ipinin arasından geçirerek sıkıca çektiniz mi?
39. Gücü ipini bükümlü gücü ipinin üzerinden altına geçirip düğümü
sabitlediniz mi?
40. Öndeki çözgü tellerini örmemeye dikkat ettiniz mi?
41. Çözgü tellerini kaydırmamaya dikkat ettiniz mi?
42. Gergi demirini sıktınız mı?
43. Tezgâhı dokumaya hazır hâle getirdiniz mi?
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP CEVAP ANAHTARLARI
ANAHTARLARI
ÖĞRENME FALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-

B
A
B
D
A
B
B
Kırmızı ve lacivert atkı ipiyle
%100 yün, %100 yün, %100
yün
Meleyi,(yumak)

ÖĞRENME FALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
C
A
D
A
C
Kırmızı-lacivert –grikahverengi- mor
Geometrik motiflerle kıvrımlı
motiflerin

7
8

ÖĞRENME FALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
D
D
D
A
A
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
B
A
B
C
D
C
D
C
A
Çözgü sayısı = (halı eni/10)X30
Çözgü boyu= halı eni +halı
eninin yarısı
Geometrik motiflerle kıvrımlı
motiflerin
%100 yün %100 yün%100 yün
Oluk ağı
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