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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB659 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma – Halı Desinatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Demirci Halısı Dokumaya Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 

Halı dokumada kullanılan araç-gereçleri tanıma, 

dokumaya hazır hale getirme, çözgü iplerini tezgâha 

geçirme. 

SÜRE 40/40 

ÖN KOŞUL 
Halı 1 – 2, Boyaya hazırlık ve ipleri boyama 

Modüllerini almış olmak 

YETERLİK Halı dokuma yapmak 

YÖNTEM VE TEKNİKLER  Anlatım (uygulama) metodu, Anlatım (sunuş) metodu 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile öğrenci; Demirci Halıları konusunda bilgi 

sahibi olacak, uygun ortam ve araç-gereç 

hazırlandığında halı tezgahını dokumaya 

hazırlayabilecektir.  

Amaçlar: 

1. Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak, desen ve desen 

kartı hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak, Demirci Halı 

dokumaya hazırlık yapmak için, malzemeleri 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak, çözgü 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak, çözgüyü 

tezgâha aktarabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun olarak, Dokumaya 

başlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Aydınlık ortam, görsel basılı kaynaklar, bilgisayar ve 

desen programları mukavva, makas, cetvel, kareli kâğıt, 

boya kalemi, kalem, silgi, guaş boya, samur fırça, ışıklı 

masa, aydınger veya parşömen kâğıdı, ile tezgah ve 

çözgü iplikleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. 

Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir 

Dersin sonunda sınıf geçme yönetmeliğine göre ölçme 

ve değerlendirme yapılacaktır. 

Modülün içinde yer alan, her faaliyet sonrasında o 

faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz.  

AÇIKLAMALAR 



GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci; 

 

Manisa'nın Demirci ilçesinde halıcılık yüzyıllardan beri faal bir geçim kaynağıdır. 

Orta Asya 'dan Türkler tarafından Anadolu'ya getirilen halıcılık, Selçuklular tarafından daha 

da iyileştirilerek Anadolu'nun her tarafına iletilmiş ve bu arada Demirci'ye getirilmiştir. 

 

Günümüzde, el halısı dokumacılığı gün geçtikçe azalmaktadır. Demirci’de bu işi 

yapan ve yaptıran az kişi kalmıştır. 

 

Teknolojinin gelişmesiyle fabrikasyon halıların, daha ucuza mal edilmesi el 

halıcılığını olumsuz etkilemiştir.  Demirci’de makine halıları günümüzde daha çok tercih 

edilmektedir. Fakat el dokumalarının, inceliği, zarafeti, güzelliği, parlaklığı, kalitesi makine 

halılarının önüne geçmiştir. 

 

Bu modülde elde edeceğiniz bilgilerle, Demirci halılarının tarihi geçmişini öğrenecek 

gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun halı deseni çalışmaları yapabileceksiniz. 

Ayrıca dokuma yapacağınız halı deseninin, çözgüsünü hazırlayarak tezgâha 

aktarabileceksiniz. 

 

Başarılar 

 

 

GİRİŞ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demirci,_Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklular
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ALİYETİ - 1 
 

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

kalarak Demirci halılarının özelliklerini öğrenebilecek ve desen hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 Demirci ilçesi ile ilgili araştırma yapınız. 

 Demirci halılarının desen özelliklerini,  basılı kaynaklardan kütüphanelerden, 

internetten kaynak araştırması yapınız. 

 Demirci halılarının renk ve kompozisyon özellikleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Desen kartı hazırlama işlemini araştırınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getirerek sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. DESEN HAZIRLAMA 
1.1. Demirci Halıları  

 

Manisa'nın Demirci ilçesinde halıcılık yüzyıllardan beri faal bir geçim kaynağıdır. 

Orta Asya'dan dan Türkler tarafından Anadolu'ya getirilen halıcılık, Selçuklular tarafından 

daha da iyileştirilerek Anadolu'nun her tarafına iletilmiş ve bu arada Demirci'ye getirilmiştir. 

 

Resim 1.1. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demirci,_Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklular
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1.2. Demirci İlçesinin Coğrafi Konumu 
 

Manisa’nın şirin ilçelerinden biri olan Demirci, Asıl Ege ile İç Ege’ nin dokunak 

noktasında 30.000 civarındaki merkez nüfusu ile şirin bir yerleşim birimidir. İlçenin 96 köyü 

bulunmaktadır. Köyleri ile beraber 1233 Km2 alana sahiptir. Doğusunda ve Kuzey 

doğusunda Kütahya Simav ilçesi, Güneyinde Selendi, Batısında Köprübaşı ve Gördes ilçeleri 

ile çevreli olan Demirci, yine Batı ve Kuzey batısında Balıkesir ili Sındırgı ilçesine 

komşudur. 

 

Çevresine göre oldukça yüksek olan Demirci ilçe merkezinde ortalama 900 m. rakıma 

sahiptir. Yıllık sıcaklık ortalaması 12 oC civarındadır. Yıllık yağışların yüzde 50 ye yakını 

Kış aylarında düşer. Doğal bitki örtüsünde 850 m. civarında Kızılçamlar ( Pinus Britia) 

yayılma alanının sonuna gelirken, çevredeki dağlarda yerini karaçamlara (Pinus nigra) 

bırakır. 

 

Geçiş özelliği gösteren iklim, Akdeniz ile Karasal iklimin baskılarını yaşar. Bir 

araştıramaya göre Türk insanın sağlıklı olmak kaydı ile ideal yaşama sıcaklığı 18 – 25 derece 

arasındadır. Demirci bu değerler arasında bir yıl içinde yaklaşık 120 gün kalarak Ege’ nin 

yayla turizmi açısından son derece ideal ortamlarından birini oluşturmaktadır. Günlük 

ulaşımını başta İzmir olmak üzere Salihli, Manisa, Akhisar, Balıkesir, Sındırgı ve Simav 

üzerinden sağlamaktadır. Sayılan bu merkezlere günlük olarak özel firmalar tarifeli seferler 

düzenlemektedir. Özel araçları ile Demirci’ye gelmek isteyenler için bu merkezlerin dışında 

Ankara – İzmir E 23 karayolu üzerinden Uşak, Abide, Simav yolu ile Uşak’tan 2 saatte 

Demirci’ye ulaşılabilir. Bir başka yol Kütahya, Gediz, Simav üzerinden 180 km dir. 

Kütahya, Tavşanlı, Emet ilçeleri üzerinden de aşağı yukarı ayni zamanda Demirci’ye 

ulaşmak mümkündür. İzmir- İstanbul güzergâhında Bursa üzerinden 225 km yol alarak 

Demirci’ye Orhaneli, Harmancık Dağardı, Simav karayolu bağlantısı ile ulaşmak 

mümkündür. Bursa –Eskişehir yolunda İnegöl, Domaniç, Emet, Simav yolu ile yaklaşık 200 

km sonra Demirci’ye ulaşılmaktadır. Güney Marmara’dan Demirci’ye ulaşmak isteyenler 

için 140 km uzunluğunda bir yol ile Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı yol kavşağında Çöygören 

barajı üzerinden Sındırgı -Simav yolu ile Demirci’ ye ulaşılır. Tamamı asfalt ve karayolu 

olan bu yollar ayni zamanda harika manzaraları ile gerçekten görülmeye değer özelliklere 

sahiptir. Sındırgı üzerinden 60 km ile Demirci’ye ulaşan bir başka yol daha bulunmaktadır. 

Ancak yolun fiziki ve geometrik standartlarının yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ankara – İzmir E 23 karayolunda Selindi yol kavşağından itibaren ve Selendi üzerinden 

asfalt karayolu ile 76 km lik bir yolculukla Demirci’ye ulaşmak mümkündür. 

 

Ekonomisi uzun yıllar birinci derecede el ve makine halıcılığına ve tütün başta olmak 

üzere genellikle kuru tarımsal faaliyetlere dayalı Demirci’de son yıllarda Kiraz önemli 

ihracat ürünü haline gelmeye başlamıştır. Bu etkinliklerin yanında Demirci esasen son 

yıllarda bir eğitim şehri haline gelmiştir. İlçede C.B.Ü. bağlı bir fakülte ve yüksek okul 

mevcuttur. Bu iki okulun yaklaşık ve toplam 4000 civarında öğrencisi ve personeli 

bulunmaktadır. Ortaöğretim kurumlarından 7 lise ve ilköğretime ait 6 ilköğretim okulu da 

düşünüldüğünde Demirci fonksiyonel olarak tam bir eğitim şehri görünümündedir. 
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Resim 1.2. Resim 1.3 

 

1.3. Demirci İlçesinin Tarihi Geçmişi 
 

İlçenin merkezi, eski çağlarda Lydia Bölgesi ile Misis Bölgesi arasında doğal sınır 

olarak kabul edilen Demirci Dağı’nın batı eteklerinde kurulmuştur. Yontma Taş, Cilalı Taş, 

Bakır ve Tunç devirlerini yaşamış yerleşim alanıdır. Hitit, Frigo, Lidya, Pers, İskender, 

Bergama, Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra Bizans (Doğu Roma) egemenliklerini 

tanıyan, yeni yerleşimlerle gelişen ilçe, Anadolu Beylikleri döneminde Türk egemenliği 

altına girmiştir. 

 

Bütün Anadolu’nun Türkleşmeye başladığı bir sırada Batı Anadolu’ya bir uç beyi 

olarak atanan Saruhan oğulları '’Gaza ve Cihad’' geleneği ve fethedilen yerlerin fethedenlere 

yurt olarak verilmesi geleneği içinde, Demirci ve Çevresi 1310 yılından sonra Türk 

egemenliğine girmiştir. Saruhan oğlu Çuğa Bey, onun ölümünden sonra oğlu Devlet han ve 

onun da ölümünden sonra Yakup Çelebi, Demirci ve yöresinin hâkimi olmuşlardır.           

Saruhan oğulları’nın Osmanlı’ya bağlanmasından sonra Yıldırım Beyazıt, Saruhan oğlu 

Hızır Şah’a Demirci, Adala, Gördes, Kayacık ve Kemaliye taraflarının yönetimini 

bırakmıştır.    Hızır Şah döneminde Demirci, Borlu ve çevre köylerinde birçok vakıf 

yapılmıştır. Kültürel yatırımlar gerçekleşmiştir. 

 

Osmanlı belgeleri Hızır Şah’ın adından da çok söz etmektedir. 141O’da Hızır Şah’ın 

öldürülmesiyle Devlet Han’ın oğlu Yakup Bey, Demirci’'de hüküm sürmüştür. Saruhan 

oğulları’nın hâkimiyetinin 1412’de sona ermesi sonucu o tarihten 1920 tarihine kadar, yani 

Yunan işgaline kadar Osmanlı egemenliğinde kalan Demirci, Saruhan Sancağı’na bağlı 

olarak 1595 yılına dek veliaht şehzadelerin yönetimi altında bulunmuş bir kaza merkeziydi.  

 

Kadılık idaresi 1754 yılına kadar sürmüş, o tarihten sonra Demirci, ayanların eline 

geçmiştir. Voyvoda Kocabaşı ile başlayan ayanlık yönetimi, Demirci’de belediye yönetimi 

kurulana kadar devam etmiştir.  

 

Demirci Kurtuluş Savaşı yıllarında sürekli işgal altında kalmamış ve özellikle Demirci 

Kaymakamı İbrahim Ehem’in örgütlediği akıncılarla Yunanlılara karşı başarılı bir direniş 

gösterilmiştir. Demirci, Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı günlerinde ümit ışığının 
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parıldamasına neden olmuştur. Demirci zaferinin kazanılması; Bursa’nın Yunan işgali altına 

düştüğü, bu yüzden TBMM’nin heyecanla çalkalandığı ve bazı üyelerinin kendilerini 

tutamayarak ağladığı, Bursa Komutanı Bekir Sami Bey’in ve Alaşehir Havalisi Komutanı 

Aşir Bey’in görevlerinden alındığı bir dönemde bu olayların yatışmasına sebep olmuştur. 

 

1.4. Demirci Halıcılığının Tarihçesi 
 

Manisa'nın Demirci ilçesinde halıcılık yüzyıllardan beri faal bir geçim kaynağıdır. 

Orta Asya 'dan  Türkler tarafından Anadolu'ya getirilen halıcılık, Selçuklular tarafından daha 

da iyileştirilerek Anadolu'nun her tarafına iletilmiş ve bu arada Demirci'ye getirilmiştir. 

 

Osmanlı imparatorluğu zamanında hükümdarlıkça Demirci'ye gönderilen malzeme ve 

desenler Demirci'de dokunulmuş olup saraylarda kullanılmıştır. 1990'lı yıllarda Demirci de 

önemli bir yapısal değişime uğramıştır. Makine halıcılığı alanında büyük yatırım ve tesisler 

kurulmuştur. Fakat Demirci tesislerini geliştirememesi ve piyasaya ayak uyduramaması 

sonucu piyasadaki pazarını büyük bir kısmını kaybetmiştir. Demirci makine halıcılığında 

kaybettiği bu pazarı duvardan duvara ve cami halıcılığı ile piyasaya geri dönmüştür. Cami 

halısında Türkiye'de ve yurt dışında pazarın büyük kısmını ele geçirmiştir. 

 

Demirci makine halıcılığındaki tıkanmayı kaliteli el halıcılığıyla aşma yolunu 

seçmiştir. 21.000 el halısı tezgâhı ile iç ve dış piyasada söz sahibidir. Halıcılık Demirci'de 

atadan gelen meslek olması sebebiyle piyasa şartlarını ve piyasa modellerine çok çabuk 

adapte olabilmektedir.21.000 tezgâhta piyasanın istediği renk desen ve kalitede halı üretimi 

mümkündür. Antik, Milas, Yörük, Kars, Yağcı bedir, Azeri, Nepal tipi el halılarının 

tüketiciye ulaşacağı en kısa yol Demirci'dir. 

 

1.5. Demirci Halılarında Sınıflandırma 
 

Demirci halıları kendi aralarında; 

 

 Kullanılan hammaddeye göre, 

 Kullanıldıkları yere göre, 

 Dokuma Tekniğine göre sınıflandırılmaktadır. 

  

1.5.1. Kullanılan Hammaddeye Göre Sınıflandırma: 
 

 Dokumada Kullanılan İplikler: İlmesi, çözgüsü, atkısı yün halılar. İlmesi yün, 

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

keten halılar. 

 

 Dokuma İplerinde Kullanılan Boyalar: Bitkisel (kök) boya ile boyanmış 

ipler, kimyasal (sentetik) boyalarla boyanmış ipler. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demirci,_Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklular
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_imparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/1990
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Milas_hal%C4%B1lar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C3%B6r%C3%BCk_hal%C4%B1lar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kars_hal%C4%B1lar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya%C4%9Fc%C4%B1bedir_hal%C4%B1lar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Azeri_hal%C4%B1lar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepal_hal%C4%B1lar%C4%B1&action=edit&redlink=1
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 İplik Kalitesi: Kalitesi yüksek yapağıdan elde edilen ipler, kalitesi düşük 

yapağıdan elde edilen ipler. 

 

 

1.5.2. Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma: 
 

Kullanıldıkları yere göre halılar şu şekilde sınıflandırılmaktadır; 

 

 Namazlık Halıları 

 Seccade Halılar 

 Yer Döşeme Halıları 

 Otel Halıları 

 Cami Halıları  

  

1.5.3. Dokuma Tekniğine Göre Sınıflandırma: 
 

 Türk Düğümü – Gördes Düğümü ( Çift düğüm): Dokuma ipliği, bir ucu, yan 

yana iki çözgü ipinin ortasından ipin arkasından dolandırılarak sağ önden 

çıkartılır. Çözgü ipinin solundan arkadan dolandırılarak öne çıkartılarak ipin iki 

ucu aşağıya çekilir. 

  
 İran Düğümü – Sine Düğümü (Tek düğüm): Atkı ipliğinin yan yana iki 

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

öne alınıp diğerinin arkasından geçirildikten sonra tekrar öne çıkartılıp 

ilmeklenmesi suretiyle yapılır. 

 

1.6. Desen Hazırlama 
 

Desen; Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi renk ve biçimlerden oluşan 

bezemeye desen denir. 

 

Eski halılardan veya fotoğraflardan halıların desenleri milimetrik kâğıtlara 

çıkartılabilir. Kareli kâğıdın her karesi bir düğüm olarak kabul edilir. 

 

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

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

olmalıdır. 

 

Yeni hazırlanan desen için kompozisyon doğrudan doğruya kareli kâğıt üzerine 

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

kâğıda aktarılır. 
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Kareli desen kâğıdı hazırlandıktan sonra, renk sınıflarını belirleyen çizgilerin geçtiği 

karelerin içleri doldurularak konturlar çizilir. Zemin hatları da belirlenir. 

 

Desen kâğıdını boyamaya yukarıdan aşağıya doğru, karelerin içi temsil ettikleri 

düğümlerin renklerinde boyanmalıdır. Boya altında kalan karelerin görünebilmesi için açık 

tonlar uygulanmalıdır. 

 

1.6.1. Desen Hazırlanırken Kullanılan Araç Gereçler: 

 
 Halı Fotoğrafları 

 Dokunmuş Ürünler 

 Parşömen kâğıdı veya aydınger 

 Milimetrik kâğıt 

 Kurşun kalem 

 Cetvel 

 Silgi 

 Boyalı kalemler, sulu boya veya guaş boya 

 İnce uçlu yumuşak suluboya fırçası 

 

1.7. Renklendirme 
 Guaş boya ile renklendirme tekniği 

 Keçe uçlu kalem ile renklendirme tekniği 

 Bilgisayar ortamında renklendirme tekniği 

 

1.7.1. Guaş Boya ile Renklendirme Tekniği: 
 

Guaş; Sulu boya gibi boya madde ile zamk karışımı boya türüdür. Su ile eritilerek 

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

tespit edilen renklerde boyanır. Boya kalın sürülürse alttaki kareler görülmez ve boyalar 

çatlayıp dökülebilir. 
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Desen 1.1. 

 

1.7.2. Keçe Uçlu Kalemle Renklendirme Tekniği: 
 

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

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

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

uçları ve çeşitli renkleri bulunmaktadır. 

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

edilen renklerde boyanır. 

 

 

Desen 1.2. 
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Desen 1.3. 

 

1.7.3. Bilgisayar Ortamında Renklendirme Tekniği: 

 
 Teknolojinin gelişmesiyle artık Demirci’de halı tüccarları desenlerin renklendirme 

işlemini bilgisayar ortamında yapmaktadır. Bilgisayara yüklenen uygun paket program ile 

çizim ve renklendirme daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır. 

 

 

Desen 1.4.  
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Desen 1.5.   

 

 

Desen 1.6. 

 

 

 

Desen 1.7. 

 

1.8. Desen Kartının Hazırlanması 
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Milimetrik veya kareli kâğıda çizilen desenlerin düzgün ve net görünmesi için desen 

kartı hazırlanır. Desen kartı hazırlamak için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Çizilen 

desenin boyutlarında Kontrplak, Kalın gri mukavva veya sunta kaplama malzemesinden 

parça kesilir. Çizilen desen hazırlanmış olan levha üzerine yapıştırılır. Üzeri verniklenir ve 

böylece desen kartı hazırlanmış olur. 

 

1.8.1. Levha İçin Kullanılabilecek Malzemeler 
 

Levha için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bunlar; Kontrplak, Kalın gri mukavva, 

Sunta kaplama malzemesidir. 

 

1.8.2. Kontrplak 
 

Mobilya dekorasyon işlerinde kullanılan tabaka halinde satılan ağaç malzemedir. 

Desen kartında kullanılmak isteniyorsa, ölçüleri tespit edildikten sonra cetvelle çizilerek kıl 

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

 

1.8.3. Kalın Gri Mukavva 
 

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

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

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

asmak için delik açılır. 

 

 

 

 

1.8.4. Sunta Kaplama Malzemesi 
 

Mobilya dekorasyonda kullanılan sunta malzemesinin 5 mm kalınlığında olanı tercih 

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

testereyle kesilir. Üst kısmında delik açmak için matkap kullanılır. 

 

1.9. Vernik Çeşitleri 
 

Vernik, su geçirmez olduğu ve koruyucu etkiye sahip olduğu için desen kartı 

hazırlanırken kullanılmaktadır. Hazırlanan desen kartları yiyecek veya içecek malzemeleri 

dökülmesine karşı desenin bozulmaması ve korunması için verniklenir. Vernik iki çeşittir: 

 

 Püskürtme vernik 

 Sıvı vernik 

 

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

içerisinde satılan, sprey halindeki vernik çeşididir. Kullanılması son derece kolaydır 

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

 

1.9.2. Sıvı Vernik 
 

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

Gerektiği kadar bir kaba alınan sıvı vernik tinerle inceltilerek, yumuşak küçük boy yağlıboya 

fırçasıyla desen kâğıdı üzerine eşit olarak sürülür. Kurumaya bırakılır. 

 

Verniğin kokusunun olumsuz etkilerine karşı, maske kullanmakta fayda vardır. 

Vernikleme işlemini açık ve havadar bir ortamda yapmak gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak desenini hazırlamış 

olduğunuz Isparta halısını dokuyunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Demirci halılarını araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz 

 Demirci’nin tarihi geçmişini 

araştırınız. 

 Basılı kaynaklardan ve sanal ortamdan 

faydalanabilirsiniz 

 Demirci’nin coğrafi konumunu 

araştırınız. 

 Basılı kaynaklardan ve sanal ortamdan 

faydalanabilirsiniz 

 Demirci halıcılığının tarihçesini 

araştırınız. 

 Basılı kaynaklardan ve sanal ortamdan 

faydalanabilirsiniz 

 Demirci halılarının neye göre 

sınıflandırıldığını araştırınız. 

 Basılı kaynaklardan ve sanal ortamdan 

faydalanabilirsiniz 

 Demirci halı fotoğrafları çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Basılı kaynaklardan ve sanal ortamdan 

faydalanabilirsiniz 

 Desen hazırlamayı araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Desen hazırlamada kullanılan 

araç ve gereçleri araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Desenleri renklendirme işlemini 

araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Desen kartı hazırlama işlemini 

araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz 

 Desen kartı hazırlarken kullanılan 

araç gereçleri araştırınız. 
 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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faydalanabilirsiniz  

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz 

 Halı desenlerinin fotoğraflarını 

çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz 

 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz 

 Hazırladıklarınızı dosya haline 

getiriniz. 
 Eksiksiz hazırlamaya özen gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki sorular doğru- yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre doğru ise “D”  

yanlış ise “Y”  harfini işaretleyiniz. 

 

1. (   ) Manisa’nın şirin ilçelerinden biri olan Demirci, Asıl Ege ile İç Ege’ nin dokunak 

noktasında 30.000 civarındaki merkez nüfusu ile şirin bir yerleşim birimidir. 

 

2. (   ) Hitit, Frigo, Lidya, Pers, İskender, Bergama, Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra 

Bizans (Doğu Roma) egemenliklerini tanıyan, yeni yerleşimlerle gelişen ilçe, Anadolu 

Beylikleri döneminde Türk egemenliği altına girmiştir. . 

 

3. (   ) Desen kâğıdını boyamaya yukarıdan aşağıya doğru, karelerin içi temsil ettikleri 

düğümlerin renklerinde boyanmalıdır. Boya altında kalan karelerin görünebilmesi için 

açık tonlar uygulanmalıdır. 

 

4. (  ) Demirci halıları kendi aralarında; İnce halılar ve kalın halılar olarak 

sınıflandırılmaktadır 

 

5. (   ) Kullanıldıkları yere göre halılar ikiye ayrılmaktadır. 

 

6. (   ) Motif; Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi renk ve biçimlerden oluşan 

bezemeye denir. 

 

7. (   ) Desende renklendirme üç şekilde olur; Guaj boya ile, Keçe uçlu kalem ile, 

Bilgisayarda renklendirme. 

 

8. (   ) Keçe uçlu kalemlerin; kullanımı kolaydır, çabuk kurur, saydamdır, iki renk üst 

üste sürülürse üçüncü renk oluşur. 

 

9. (   ) İnce halılar; Uzun havlı düşük kalitelidir. Atkısı, çözgüsü pamuk veya yünden 

dokunan halılardır. 2cm hav yüksekliği vardır. Nadiren dokunmaktadırlar. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Demirci ilçesinin coğrafi konumu konusunda araştırma 

yaptınız mı? 
  

3. Demirci ilçesinin tarihi geçmişi konusunda araştırma yaptınız 

mı? 
  

4. Demirci halıcılığının tarihçesi konusunda araştırma yaptınız 

mı? 
  

5. Halı desenlerini özelliklerine göre incelediniz mi?   

6. Motif araştırması yaptınız mı?   

7. Desenleri renklendirme teknikleri konusunda araştırma 

yaptınız mı? 
  

8. Desen kartı hazırlama konusunda araştırma yaptınız mı?   

9. Zamanlamaya dikkat ettiniz mi?   

10. Temiz ve düzenli çalışmaya özen gösterdiniz 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” sorularına geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

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

bakım ve onarımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 

 Halı dokumada kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Halı dokumada kullanılan araçların işlevlerini araştırınız. 

 Halı dokumada kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımı hakkında 

araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. ARAÇ GEREÇ HAZIRLAMA, BAKIM 

ONARIM YAPMA 
  

2.1. Halı Tezgâhı Çeşitleri 
 

Halı dokumada iki çeşit tezgâh kullanılmaktadır. Bunlar; 

 

 Ağaç tezgâhlar ve 

 Demir tezgâhlardır. 

 

2.1.1. Ağaç Tezgâhlar 
 

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

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

yatağından oluşur. 

 

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

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

tezgâhlar almıştır. Şimdi atölyelerde demir tezgâhlar kullanılmaktadır. Ağaç tezgâhlar 

bulunmamaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1. 
 

2.1.2. Demir Tezgâhlar 
 

Günümüzde, Demirci yöresinde halılar genelde demir tezgâhlarda dokunmaktadır. 

Demir tezgâh 10 bölümden oluşmaktadır: 

 

 Yan demirler: Makaraları tutar, dönmelerini sağlar. 

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

gerilmesini ve sarılmasını sağlar. 

 Üst – Alt demir çubuk:  Çözgünün uçlarına takılarak makaraya geçirmeyi 

sağlar. 

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

demiri üzerinden yün çözgü yumağı ile arka çözgü ipleri arasından geçirilerek 

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

çözgü telleri olarak arası açılmış olur.  

 Halı gergi mengenesi: Makaraları döndüren dişli çubuktur. Mengene sıkıştırma 

aleti ile sağa doğru sıkıştırılır. 

 Güzü gergi mengenesi: Güzü demirinin tezgâha oturmasını sağlar.  

 Makara fren takozu: Makaralığın dönmesini durdurur. 
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 Denge çubuğu: Yan demirlerin dengede tutulmasını sağlar. 

 Ağaç tezgâh oturağı:  Halıyı dokuyacak kişilerin oturması için kullanılır. 

 Demir oturak ayarı: Oturak yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. Yukarıya 

ve aşağıya doğru hareket ettirilir. 

 

Resim 2.2. 
 

2.2. Kullanılacak Yere Göre İplik Çeşitleri 
 

Demirci halı dokumada kullanılacağı yere göre iplikler üç gruba ayrılır; 

 

 Çözgü iplikleri 

 Atkı (argaç) iplikleri 

 İlme (düğüm) iplikleri 

 

2.2.1. Çözgü İplikleri: 
 

Çözgü; Yün, pamuk ve ipekten bükülerek imal edilmiş ipliklerdir. Halı tezgâhının alt 

ve üst çubukları arasından geçirilerek tezgâha oturtulan, zemine dik birbirine paralel olarak 

çaprazlama boy iplikleridir. Halı dokumacılığında 2 çözgü ipine bir halı düğümü atılır. 

 

Demirci’de dokunan halılarda, Çözgü ipi olarak yünden elde edilen, boyasız doğal 

renginde üç bükümlü, ipler kullanılır.  
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Resim 2.3. 

 

2.2.2. Atkı (argaç) İpleri: 
 

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

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

maddesidir. 

 

Atkı iplerine, Demirci’de “argaç” ipi denilmektedir. Argaç ipi yünden elde edilen, 

halıya uygun renkte boyanmış, Çözgü ipinden daha kalın, iki bükümlü iplerdir. 

 

Resim 2.4. 

2.2.3. İlme (düğüm) İpleri: 

 
İlme (düğüm); Halı dokunurken yünden elde edilen bitkisel (kök), Kimyasal 

(sentetik) boyalarla boyanmış ipliklerdir. 
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Resim 2.5. 

 

2.3. Elde Edilişlerine Göre İplik Çeşitleri: 
 

Dokumada iplikler iki şekilde elde edilmektedir. Bunlar; Yünden elde edilen iplikler, 

Yapağıdan elde edilen ipliklerdir. 

 

2.3.1. Yünden Elde Edilen İplikler: 
 

Sonbaharda koyunların kırpılmış tüylerine yün denir. Koyun sahiplerinden kırkılmış 

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

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

gönderilir. 

 

Resim 2.6. 

 

2.3.2. Yapağıdan Elde Edilen İplikler: 

 
İlkbaharda koyunların kırkılan tüylerine yapağı denir. Halı dokumada yünden ziyade 

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

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

cinslerinden elde edilen dokuma ipleri kaliteli iplerdir.   

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. 
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Resim 2.7. 
2.4. Yapağıdan İpliğin Elde Ediliş Aşamaları 

 

  Yapağılar ilk olarak ayıklanmaktadır. Bu işi Demirci’de kadınlar yapmaktadır. 

 

Resim 2.8. 

 
 Temizlenen yapağılar yıkanıp, boya kazanlarında boyanmaktadır. 
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Resim 2.9. 

 

 Boyanan yünler makinelere doldurularak yıkanır. 

 

Resim 2.10. 

 

  Boyanan veya yıkanan yünler kışın Sıkmen Santravinç adı verilen makinelerde 

kurutulmaktadır.  

 

Resim 2.11. 
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 Kurutma işlemi yazın boya fabrikalarının çatılarında yapılmaktadır. 

 

Resim 2.12. 

 
 Kuruyan yünler çuvallara doldurulup, iplik olması için atölyelere 

gönderilmektedir. 

 

Resim 2.13. 

 
 Tarak: Eskiden yapağıları ip haline getirmek için, kirman yâda çıkrıklar 

kullanılırdı. Şimdi ise bunun için tarak adı verilen makinelerde 

kullanılmaktadır. 
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Resim 2.14. 

 
Resim 2.15. 

 

Resim 2.16. 

 
 Vargel: İplikleri büken makinedir. Bu makineyle ipliklere istenildiği kadar 

büküm verilebilir. 
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Resim 2.17. 

 
 Flatör: İpliklere istenildiği kadar kat vermek için kullanılan makinedir. 

 

 

Resim 2.18. 

 

Resim 2.19.  
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Resim 2.20. 

 

2.5. Boyama Tekniği Yönünden İplik Çeşitleri: 
 

Boyama tekniği yönünden iplik çeşitleri; 

 

 Bitkisel, kökboyalı iplikler 

 Kimyasal, sentetik boyalı iplikler 

 

2.5.1. Bitkisel, Kök Boyalı İplikler: 
 

Dokuma iplerinde kullanılan boyalar tamamen tabii nebati malzemelerden (Bitki kökü 

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

özelliği solmayan ve kullandıkça parlayan renklere sahip olup, yöreselliğe uygun tonlarda 

olmasıdır. 

 

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

kazanındaki suya bırakılıp erimeleri sağlanır. Boya için kullanılacak bitkilerin mevsiminde 

toplanması önemlidir. 

 

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

-

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

kurutulur. Halıda kullanılmak üzere hazır hale getirilir. Bitkisel (kök) boya ile boyanmış 

iplerle dokunan halılar, daha parlak ve kaliteli halılardır. Günümüzde bitkisel, kök boyayla 

boyanan iplikler çok az bulunmaktadır. 

 

2.5.2. Kimyasal ( Sentetik ) Boyalı İpler: 
 

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

boyahanelerde kimyasal boyalarla ( metal kompleks)  ipler boyanır. 
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Kimyasal boyalı iplerle dokunan halıların maliyeti düşüktür. Günümüzde çok 

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

kökboyaların üç boyutlu parlak güzelliğini vermezler. 

 

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

tacirlerin İzmir de bir şirket kurup civar il ve ilçelerde halı üretimini hızlandırmak için hazır 

iplik ve kimyasal boya dağıtmasıyla iplik boyalarda orijinalliğinden ( kök boyalardan) 

uzaklaşılmıştır. Böylelikle kimyasal boyalarla ipler boyanmaya başlanmıştır. Demirci 

yöresinde de ipler günümüzde kimyasal boyalarla boyanmaktadır. 

 

 Boya hassas tartılarda tartılır. Boyanacak yün miktarına uygun miktarda boya 

kullanılır. 

 

Resim 2.21. 

 
 Daha sonra boya kimyasallarla karıştırılır. 

 

Resim 2.22. 

 
 Boya makinelerinde boyanır. 
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Resim 2.23: Boya makinelerinin üstten görünüşü.   

 

Resim 2.24: Boya makinelerinin yandan görünüşü. 

 

2.6. Dokumada Kullanılan Aletler: 
 

Dokumada kullanılan aletler üç çeşittir; 

 

 Kirkit, 

 Halı bıçağı, 

 Mengene sıkıştırma aleti. 
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2.6.1. Kirkit: 
 

Çözgü İpleri arasından Eskiden tamamen ağaçtan yapılmış 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. 

 
 

Resim 2.25. Resim 2.26. 

 

2.6.2. Halı Bıçağı: 
 

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

yarayan bıçaktır.  

  

Resim 2.27.   

2.6.3. Mengene Sıkıştırma Aleti:  
 

Tezgâhta bulunan çözgü iplerini ve halıyı gerdirmek, gevşetmek ve tezgâhtaki 

mengenelerin ayarlarını yapabilmek için mengene sıkıştırma aleti kullanılır. 

  

Resim 2.28. 

2.6.4. Halı Makası:  
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Halının üzerindeki fazlalıkları almak için kullanılır. 

 

Resim 2.29.   
 

2.7. Araç Gereçlerin Bakım ve Onarımı: 
 

2.7.1. Halı Tezgâhının Bakım ve Onarımı: 

 
 Mengenelerin yağlanması: Demir tezgâhlar her dokumada yağlanmaz, ara ara 

yağlanmalıdır, mengenelerin temiz ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Pas 

küf varsa temizlenmeli boyanmalıdır. 

  Makara dişlilerinin yağlanması: Halıyı sarma ve gerdirmede rol alan makara 

( Levent) yan dişlerin ara ara tozları temizlenmeli, yağlanmalıdır. Halı düzgün 

gerilmezse dokuma hatalı çıkabilir. 

 

2.7.2. Kirkit Dişlerinin Onarımı: 
 

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

oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ağaç sapında kırıklık gevşeklik varsa tamiratı 

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

 

2.7.3. Halı Çakısını Bileyleme: 
 

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

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

makinesinde veya biley taşında bileylenmelidir. 

 

2.7.4. Atkı (Argaç), Dokuma (İlme) ipini Hazırlama: 
 

 Atkı ipi (argaç ipi) ele alınır.  

 20cm ip, 5–6 kere ele dolanır. 

 Üst kısmından 2 – 3 kere ip dolanır, ipin boyu uzatılır, eşitlenir, tekrar dolanır. 

 İplik dolama işlemine 9 – 10 kere devam edilir. 

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

gerekir. 

 Bobinlerde bulunan dokuma ipleri elle sarılarak yumaklar haline getirilir. 
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. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını yaparak dokumada kullanılan araç gereçler ve bunların 

bakım ve onarımı ile ilgili dosya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz 

 Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 Çevrenizde bulunan dokuma 

atölyelerini araştırınız 
 Dokuma atölyelerini inceleyiniz 

 Fotoğraflarını çekiniz. 

 Demir ve ağaç tezgâhları 

araştırınız ve fotoğraflarını 

çekiniz. 

 Dokuma atölyelerini inceleyiniz 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Halı dokumada kullanılan çözgü 

ipliklerini araştırınız ve 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Atkı (argaç) ipliklerini araştırınız 

ve fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 İlme (düğüm) ipliklerini araştırınız 

ve fotoğraflar çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Elde edilişleri yönünden iplik 

çeşitlerini araştırınız ve 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Boyama tekniği yönünden iplik 

çeşitlerini araştırınız ve fotoğraflar 

çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Dokumada kullanılan aletleri 

araştırınız ve fotoğraflarını 

çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Dokumada kullanılan araç 

gereçlerin bakım ve onarımı 

hakkında bilgi toplayınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Halı tezgâhının bakım ve 

onarımını araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Hazırladığınız bilgileri dosya 

haline getiriniz. 
 Dosyanın düzgün ve sıraya göre hazırlamaya 

dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki sorular doğru- yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre doğru ise “D”  

yanlış ise “Y”  harfini işaretleyiniz. 

 

1. (   ) Ağaç tezgâhlar kavak ağacından yapılmaktadır.  

  

2. (   ) Çözgü; Yün, pamuk ve ipekten bükülerek imal edilmiş ipliklerdir. Halı tezgâhının 

alt ve üst çubukları arasından geçirilerek tezgâha oturtulan, zemine dik birbirine 

paralel olarak çaprazlama boy iplikleridir 

 

3. (   ) Atkı; halının ilme sıraları üstüne ve halının boyuna paralel olarak elle geçirilen 

çözgü ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün, pamuk veya ipek 

ipliklerdir 

  

4. (   ) Dokumada iplikler iki şekilde elde edilmektedir. Bunlar; Yünden elde edilen 

iplikler, Yapağıdan elde edilen ipliklerdir 

 

5. (   ) Sonbaharda koyunların kırpılmış tüylerine yapağı denir 

 

6. (   ) İlkbaharda koyunların kırkılan tüylerine yün denir. 

 

7. (   ) Temizlenen yapağılar yıkanıp, boya kazanlarında boyanmaktadır. 

 

8. (  ) Boyanan veya yıkanan yünler kışın Sıkmen Santravinç adı verilen makinelerde 

kurutulmaktadır 

 

9. (   ) Tarak: Eskiden yapağıları ip haline getirmek için, kirman yâda çıkrıklar 

kullanılırdı. Şimdi ise bunun için tarak adı verilen makinelerde kullanılmaktadır 

 

10. (   ) Dokuma iplerinde kullanılan boyalar tamamen suni malzemelerden kabuğu – 

çiçeği elde edilir. 

 

11. (   ) Demir kirkitin, kırık dişi varsa, lehim yaptırarak tamamlamak gerekir 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerini araştırdınız mı? 
  

Demir ve ağaç tezgâhları araştırınız ve fotoğraflarını çektiniz mi?   

Halı dokumada kullanılan çözgü ipliklerini araştırınız ve 

fotoğraflarını çektiniz mi? 
  

Atkı (argaç) ipliklerini araştırınız ve fotoğraflarını çektiniz mi?.   

İlme (düğüm) ipliklerini araştırınız ve fotoğraflar çektiniz mi? 
  

Elde edilişleri yönünden iplik çeşitlerini araştırınız ve 

fotoğraflarını çektiniz mi? 
  

Boyama tekniği yönünden iplik çeşitlerini araştırdınız mı?   

Dokumada kullanılan aletleri araştırınız ve fotoğraflarını çektiniz 

mi? 
  

Dokumada kullanılan araç gereçlerin bakım ve onarımı hakkında 

bilgi topladınız mı?   

Halı tezgâhının bakım ve onarımını yaptınız mı? 
  

Hazırladığınız bilgileri dosya haline getirdiniz 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” sorularına geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

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

çözgü hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çözgü ipi çeşitleri konusunda araştırma yapınız. 

 Çözgü ipi hazırlama aletlerini araştırınız. 

 Çözgü hazırlama işlemini araştırınız. 

 Topladığınız bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp; örnekleri sınıfa getirerek 

arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

3.ÇÖZGÜ HAZIRLAMAK 
 

3.1. Çözgü İpi 
 

Çözgü ipi dokumanın boyunca giden ve dokumadan önce tezgâha gerilerek hazırlanan 

dikey ipliklerdir. Yörelere göre “arış” “eriş” veya “direzi” adını alır. 

 

3.1.1. Çözgü İpi Çeşitleri 
 

Halı dokumalarda kullanılan çözgü iplikleri ikiye ayrılır: 

 

 Pamuklu çözgü iplikleri; Kalın kaba halılarda kullanılır. 

 Yün çözgü iplikleri; Orta ve ince halılarda kullanılır. 

 

3.1.2. Çözgü İpi Hazırlama Aletleri 
  

Çözgü iplerini hazırlamak için kullanılan çeşitli aletler vardır. Demirci’de kullanılan 

çözgü ipi hazırlama aleti Gelenbe’dir 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Gelenbenin önden görünümü 

 

 

Resim 3.2: Gelenbenin yandan görünüşü 

RRRRRRR 

3.2. Çözgü İp Uzunluğunu Hesaplama 
 

 Çözgü ipi olarak yün ve pamuktan yapılmış ipler kullanılmaktadır.  

 Çözgü ipinin çift bükümlü olmasına özen gösterilir.   

 Çözgü ipi hazırlanırken dokuma yapılacak uzunluk tespit edilir.  

 Elde edilen ölçünün üzerene saçak payı ve fire payı ilave edilir. 

 

3.3. Çözgü Tel Sayısını Hesaplama 
 

 Çözgü boyu hesaplanırken ürün boyu(m) x 2 + fire payı +saçak payı şeklinde 

hesaplama yapılır.  
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3.4. Çözgü Demirini Hazırlama 
 

Demirci’de çözgü çözmek için çözgü demiri kullanılmakta veya yerde çözgü 

çözülmektedir.  Çözgü demiri 8 metre uzunluğunda bir yatay demir çubuk ve 1 metre 

uzunluğunda iki demir çubuktan oluşmaktadır. Bir metrelik demir çubuklardan biri yatay 

demir çubuğun baş kısmına monte edilir ve bu çubuk sabittir. Diğer 1 metrelik çubukta yatay 

çubuğun diğer tarafına demir vidalarla hareket edebilecek şekilde monte edilir. Hareket etme 

sebebi; dokunacak halının boyutuna göre çözgü ipini ayarlayabilmektir. Çözgü demirini 

hazırlarken; 

 

 Dokunacak halının boyu tespit edilir. 

 Halının boyuna göre çözgü demiri ölçülerek vidayla sabitlenir. Çözgü demiri 

çözgü hazırlamaya hazır konuma getirilmiş olur 

 

Resim 3.3: Çözgü demiri 

 

 

Resim 3.4: Çözgü demiri 
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3.5. Çözgü İpinin Hazırlanması 
 

Çözgü ipini hazırlama işlemi iki aşamada gerçekleşmektedir; 

 

 Çözgü iplerini çözgü demirlerine dolamak. 

 Çözgü ipi kenar düğümünü yapmak. 

 

3.5.1. Çözgü İplerini Çözgü Demirlerine Dolamak   
 

 İki çözgü bobin ipi birbirine bağlanır, düğüm atılır. 

 İki çözgü ipi karşılıklı çapraz şekilde çözgü demirinden dolandırılır. 

 Çözgü tel sayısı kadar iplik, çözgü demirinden dolandırılır. 

 

3.5.2. Çözgü İpi Kenar Düğümünü (Dığdı) Yapma 
 

Çözgü tellerinin dağılmaması için, çözgü demirine sarılmış iplikler üzerine Dığdı 

Düğümü atılır. 

 

 Dığdı düğümü tel sayısı kadar her tele yapılır. 

 Çözgü demirine sarılmış çözgü ipliklerinin en altındaki tele elimizdeki çözgü 

yumağındaki iplikle düğüm atılır. 

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

düğüm atılır. 

 Tığ ile zincir örer gibi, elimizle her tele, sırayla tel atlamadan her birine dığdı 

düğümü adı verilen düğüm atılır. 

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

İp kopartılır 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çözgü 

hazırlama uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmalar için açık havada 

uygun zemin bulunuz gerekli 

malzemeleri hazırlayınız.                   

 Yapacağınız işe göre malzemeleri hazırlayınız. 

 Çözgü demirini sert toprak zemine balyozla 30-35 

cm derinliğe ulaşacak şekilde çakınız.    

 İki çözgü bobin ipi birbirine 

bağlanır, düğüm atılır. 

 

 İki çözgü ipi karşılıklı çapraz 

şekilde çözgü demirinden 

dolandırılır. Resim 3.5.  

 

 

Resim 3.5.  

 Çözgü tel sayısı kadar iplik, 

çözgü demirinden dolandırılır. 

Resim 3.6. 

 

  

Resim 3.6.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çözgü ipi bittikten sonra 

çözgü ipleri düğümlenir. 

Resim 3.7.  

  

Resim 3.7.  

 Çözgü ipleri çözgü 

demirinden çıkartılmadan 

önce çözgü ipleri ara 

boşluğunun iki yanından, beş 

kat çözgü ipliğinden oluşan 

ara ipliği veya ince urgan 

geçirilir. Arka ve ön çözgü 

iplerinin birbirine 

karışmaması için ara ipliğini 

geçirmek önemlidir.       

Resim 3.8.  

 

Resim 3.8.  

 Sol kol ara boşluktan geçirilir. 

Çözgü ipleri çözgü 

demirinden çıkartılır, sol kol 

üzerine çözgü ipleri alınır 

Resim 3.9.  

 

Resim 3.9. 
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 İki kişi yardımı ile çözgü 

ipleri çözgü demirinden 

çıkartılır. Resim 3.10. 

 

Resim 3.10.  

 Tezgâhın demir çubuklarına, 

çözgü ipleri geçirilir. 

 İki kişi karşılıklı olarak 

çubuklardan tutar, çözgü ipleri 

üzerine uzun bir sopayla beş 

altı kez vurulur. Çözgü ipleri 

düzenlenir. Resim 3.11.  

 

Resim 3.11.  

 Sopayla vurularak düzenlenen 

çözgü ipleri, sopa üzerine 

sarılarak, tezgâha geçirilmeye 

hazır hale getirilir Resim 3.12.  

 

Resim 3.12. 

 



 

 44 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 

 

1. ………….. ………dokumanın boyunca giden ve dokumadan önce tezgâha gerilerek 

hazırlanan dikey ipliklerdir. 

 

2. Çözgü ipi olarak ………….. ve ………………. yapılmış ipler kullanılmaktadır.  

3. Pamuklu çözgü iplikleri; …………… …………. halılarda kullanılır. 

 

4. Çözgü demiri …….. metre uzunluğunda bir yatay demir çubuk ve ……… metre 

uzunluğunda iki demir çubuktan oluşmaktadır. 

 

5. Çözgü demirini hazırlarken; Dokunacak halının ……………. tespit edilir. 

 

6. Çözgü ipini hazırlama işlemi ……….. aşamada gerçekleşmektedir. 

 

7. Çözgü tellerinin dağılmaması için, çözgü demirine sarılmış iplikler üzerine 

………………. …………………. atılır.  

 

8. İki çözgü ipi karşılıklı …………………. şekilde çözgü demirinden dolandırılır. 

 
9. Dığdı düğümü ……….. sayısı kadar her …………….. yapılır. 

 
10. Demirci’de çözgü çözmek için …………….. ……………….. kullanılmaktadır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Çözgü ipleri konusunda araştırma yaptınız mı?   

3. Çözgü ipi hazırlama aletleri konusunda araştırma 

yaptınız mı? 
  

4. Çözgü ipi uzunluğunu hesaplamayı araştırdınız mı?   

5. Çözgü tel sayısı hesaplama işlemini araştırdınız mı?   

6. Çözgü çözme işlemini araştırdınız 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” sorularına geçiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 

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

çözgü ipleri tezgâha aktarabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çözgü ipini tezgâha geçirme konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan 

varsa dokuma atölyelerinden kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

4. ÇÖZGÜ İPLERİNİ TEZGÂHA GEÇİRME 
 

4.1. Çözgü İplerini Tezgâha Geçirme: 
 

 Düzgün bir zeminde üst tezgâh çubuğu üzerindeki çözgü ipleri halı boyutundan 

5 cm fazla olarak teller eşit aralıklarla yayılır   

 

Resim 4.1.Çözgü eşit olarak dağılımı 

 

 Çözgü telleri yanlarından, ölçünün bozulmaması için tezgâh demir çubuğuna 

yün ip bağlanır. 

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

ip bağlanır 

 Güzü demiri tezgâhtan çıkartılır. Üst tezgâh demir çubuğu tezgâh 

makarasındaki yerine geçirilir  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Resim 4.2.Çözgü demirini tezgaha geçirme 

 

 Demir çubuğun yerinden çıkmaması için, demir çubuğun iki ucuna kalın 

mukavva sıkıştırılır. 

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

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

 Üst çubuk tezgâha takıldıktan sonra, alt demir çubuk yerden kaldırılır. 

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

sağlanır. 

 

Resim 4.3.Çözgü iplerinin düzene sokulması  

 
 Üst makaralar döndürülerek, çözgü iplerinin sarılması sağlanır. 

 Alt tezgâh çubuğu alt makaraya takılır. 
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 Demir çubuğun düşmemesi için çubuğun yanlarına mukavva sıkıştırılır. 

4.2. Tezgâhta Çözgü İpleri Gerginlik Ayarı Yapma: 
 

 Alt makara döndürülür, sonra üst makaralar döndürülür. 

 Çözgü ipleri boylamasına iyi bir şekilde gerdirilir. 

 Bu işlem 4 – 5 defa tekrarlanır. 

 Çözgü iplerinin düzgün, dik açı oluşturacak şekilde gerilmesi gerekir. 

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

 Makaradaki delikten mengene sıkıştırma aletinin sapıyla sokularak makaralar 

döndürülür. Takozdan dişli atlatılır. 

 Makara dişli takozları açılır. Tezgâh üst makaraları döndürülür. 

 Çözgü ipleri üst makaraya sarılır. Dişli takozları kapatılır. 

 Ara ipi yukarıya doğru çekilir. 

 Tezgâhın iki yanlarına ara ipliğinin uçları bağlanır.  

 

Resim 4.4. Ara ipin bağlanması 

 

 Ara ipliği kirkitle düzeltilir. 

 Tekrar tezgâh makaraları döndürülür. 

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

fidanı) geçirilir   

 Üst çomağın alt kısmına da yan yana iki çomak (fındık ağacı fidanı) geçirilir. 

 Teller tek tek düzenlenir. 

 

4.3. Güzü (Gücü) Örme Tekniği: 
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 Güzü demiri tezgâha geçirilir. 

 Güzü demiri üzerinden yün çözgü yumağı 4-5 kez dolanır 

 Arka çözgü ipleri arasından çözgü yumağı geçirilir.  

 Çözgü yumağı güzü (gücü) demirinden dolanır. 

 

 Bu işleme çözgü tellerinin sonuna kadar devam edilir. 

 Arka çözgü ipi güzü demirine değmeyecek şekilde eşit mesafede ayarlanır. 

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

 Yumak orada bırakılır. 

 

4.4. 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 sıkıştırılır. 

 Makara fren takozu kapatılır. 

 Gerdirilmiş çözgü ipleri dokumaya hazır hale getirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını yaparak çözgü ipini tezgaha geçiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Çalışma ortamını 

hazırlayınız 

  Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz 

  Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 Çözgünün her 10 cm. de 

olması gereken tel sayısının 

işaretleyiniz. Resim 4.5. 

 

Resim 4.5. 

 İşaretlenen tellerin 10 cm 

arayla aralarından 

bağlayınız. Resim 4.6. 

 

Resim 4.6. 
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 Çubuk demirinin üst 

merdaneye yerleştirilip 

sabitleştiriniz. Resim 4.7. 

 

Resim 4.7. 

 Alt çubuk demirinin alt 

merdaneye 

yerleştiriniz.Resim 4.8. 

 

Resim 4.8. 
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 Çözgünün üst merdaneye 

sarılarak bol tel kalmaması 

için tutam halinde çekiniz. 

Resim 4.9. 

 

Resim 4.9. 

 Urganın ve tellerin 

arasından gücü kalıbını 

geçiriniz. Resim 4.10. 

 

Resim 4.10. 
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 Gücü ipinin çözgü teli 

içinden geçiriniz. Resim 

4.11. 

 

Resim 4.11. 

 Gücü ipinin çözgü teli 

içinden geçiriniz. Resim 

4.12. 

 

Resim 4.12. 

 Arkadaki çözgü telini 

tutunuz. Resim 4.13. 

 

Resim 4.13. 
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 Arkadaki çözgü telini 

ipliğin içinden geçiriniz. 

Resim 4.14. 

 

Resim 4.14. 

 Gücü ipinin çözgü teli 

içinden geçiriniz. Resim 

4.15. 

 

Resim 4.15. 

 Bağlama işlemini yapınız. 

Resim 4.16. 

 

Resim 4.16. 
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 Arkadaki çözgü telinden 

ipin geçirilmesi Resim 

4.17. 

 

Resim 4.17. 

 

 Arkadaki çözgü telinden 

ipin geçiriniz. 

 Gücü örgüsünü 

hazırlayınız. 

 Dokumaya hazır hale 

getiriniz. Resim 4.18. 

 

Resim 4.18. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.  

 

1. Düzgün bir zeminde üst tezgâh çubuğu üzerindeki çözgü ipleri halı boyutundan …….. 

cm. fazla olarak teller eşit aralıklarla yayılır   

 

2. Çözgü telleri yanlarından, ölçünün bozulmaması için tezgah demir çubuğuna 

………… …… bağlanır. 

 

3. Demir çubuğun yerinden çıkmaması için, demir çubuğun iki ucuna …………….. 

………………. sıkıştırılır. 

 

4. Güzü demiri üzerinden yün çözgü yumağı …………………. kez dolanır 

 

5. Çözgü ipleri iyi bir şekilde gerdirilir. 

 

6. Çözgü tellerinin sonunda yumak ………………. defa güzü demirine dolandırılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınız doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Çözgü iplerini tezgaha geçirme, çözgü iplieri gerginlik ayarını yapma, tezgah ayarını 

yapma, güzü örme tekniği ile ilgili  yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalışmaları 

tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşınızla değişerek 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çözgü iplerini tezgâha geçirmeyi araştırdınız mı?   

2. Çözgü iplerini tezgâh çubuğuna aktardıktan sonra, tezgâha 

geçirdiniz mi? 
  

3. Çözgü ipleri gerginlik ayarı yaptınız mı?   

4. Tezgâh ayarını yapmayı araştırdınız mı?   

5. Tezgâh ayarını yaptınız mı?   

6. Gücü örme tekniğini araştırdınız mı?   

7. Gücü örme tekniğini uyguladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda, cevaplarınız “hayır” ağırlıkta ise tekrar 

faaliyeti gözden geçiriniz. Kendinizi eksik bulduğunuz konularda tamamlamaya çalışınız. 

 

Cevaplarınız hepsi “evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

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

olarak çözgü dokumaya başlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerini araştırınız. 

 Halı başlama tekniklerini araştırınız. 

 Kilim dokuma yapmayı araştırınız. 

 Kenar örgüsü örme tekniğini araştırınız. 

 

5. DOKUMAYA BAŞLAMA 
 

5.1. Halı Başlama Tekniği 
 

5.1.1. Saçak payı bırakma  
 

Saçak halının iki başında çözgü ipliklerinin kesilmesinden arta kalan uçlardır. Saçak 

boyu halının ebadına göre değişmekle birlikte genellikle 10 cm olarak bırakılır 

 

5.1.2. Varangelen geçirme 
 

Çözgü yumağının, çözgü telleri arasından bir telin arkasından dolandırılıp gücü 

demirine sarılıp, bir telin arkada bırakılması sonucu, çözgü telleri ön ve arka çözgü telleri 

olmak üzere iki yüzey meydana getirilir. 

 

Ön ve arka çözgü ipleri arasındaki boşluğa geçirilen çomaklara “varan gelen” denir. 

Bu ara çomaklar çapraz çözgü ipleri arasında aşağı yukarı indirilip çıkartılarak, bulunduğu 

yerdeki arka ve ön çözgü ipleri arasında boşluk bırakmaya yarar. Varan gelen aşağıya 

indirildiğinde çözgü iplerinin arası açılır. Çözgü ipleri arasında argaç ipi rahat bir şekilde 

geçirilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 5.1: Varan gelen 

 

5.1.3. Argaç İpi Geçirme: 
 

 Tezgâhın alt kısmından saçak payı olarak 20 cm ölçülür. 

 Ara çomak aşağıya indirilir. 

 Ön ve arka çözgü iplerinin arası açılır. 

 Sağdan sola 1. argaç ipi geçirilir. 

 

Resim 5.2: Argaç ipi geçirme 

 
 Ara çomaklar yukarı çıkarılır. 

 Çözgü ipleri yan yana gelince elle bastırılarak “basım” yapılır. 

 Ara çomaklar aşağıya indirilir. Soldan sağa 2. argaç ipi geçirilir. 

 Üzerinden soldan, sağa sağdan, sola kirkitlenir. 
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 Argaç ipi hizaya sokulur. 

 Argaç ipinin alt kısmında çözgü ipleri yan yana düzene sokulur. 

 Halı kenarına 5 – 6 cm dokunan kilimin düzgün olması için, çözgü iplerinin yan 

yana olması gerekir. 

 

5.1.4. Muşamak: 
 

Halı kenarının düzgün olması, atkı iplerinin çözülmemesi başlangıç dokumasının net 

olması için, kilim dokumasından önce Demirci’de “muşamak” adı verilen iplik geçirme 

tekniği uygulanır. İsteğe göre 1-2 sıra yapılabilir. 

 

Muşamak Yapım Tekniği: 

 

 Muşamak için çözgü ipinde kullanılan yün iplik, halı en ölçüsünün iki katına 50 

cm ilave edilerek kesilir. 

Örnek: 

 Halı en ölçüsü = 1.10 cm 

 Muşamak ip ölçüsü = 1.10 x2 = 2.20 cm +50 = 2.70 cm 

 Yün ip ikiye katlanır. 

 Çözgü iplerinin sağ tarafından argaç ipi üstünden ip tutturulur. 

 İpliğin bir ucu, iki çözgü ipi arkasından dolandırılarak önden çıkartılır. 

 Diğer uç, iki çözgü ipi önünden arkaya geçirilir, solundaki iki çözgü ipi 

arkasından dolandırılarak önden çıkartılır. 

 İşlem sağdan sola, halının sonuna kadar devam edilir 

 İplik düğümlenir. 

 Kirkitle kirkitleme işlemi yapılır. 

 Üsteki tezgâh makaraları, dişlisi mengene sıkıştırma aleti ile döndürülerek dişli 

atlatılır. 

 Çözgü ipleri iyice gerilmiş olur. 

 Tekrar kirkitlenir. 

 Dişli takozları kapatılır. 

 

5.2. Kilim Dokuma Yapma 
 

Muşamak yapımından sonra halı renklerine uygun tonlarda 5-8cm genişliğinde düz 

veya çizgili kilim dokuma yapılır. Halı ölçüsüne orantılı genişlikte kilim dokuma 

yapılmalıdır. 

 

5.2.1. Düz Kilim 
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Argaç ipi geçirme tekniği kullanılarak kilim dokuma yapılır. Dokuma ipinin çözgü 

ipleri arasından sağdan sola, soldan sağa geçirilip kirkitleşmesiyle tek renkle düz kilim 

dokuma yapılır. Çözgü iplerinin bir altından bir üstünden geçmiş görüntüsü verilir. 

 

 

 

5.2.2. Çizgili Kilim 
 

1.5 cm genişliğinde iki farklı renkle, üç kalın çizgi oluşturacak şekilde kilim dokuma 

yapılır. Renk geçişlerinde araya daha farklı iki renkte dokuma ipi birer sıra geçirilir. İplerin 

uçları iki yanda sarkıtılır. Kalın çizgili hoş bir görüntü oluşturulmuş olur. 

 

Örnek: 1.5 cm lik kalın çizgilerde; Bej rengi, bordo, bej rengi şeklinde dokumada üç 

kalın çizgi uygulanır. 

 

Çizgi aralarına; lacivert ve yeşil dokuma ipi birer sıra geçirilir. 

 

 

Resim 5.3: Çizgili Kilim  

 

5.3. Kenar örgüsü örme tekniği 
 

Halının iki yanındaki kenar örgüsü kısmına dört çözgü ipliğine ilme (düğüm) atılmaz. 

Bu kısım, halıya uygun renkte dokuma yumağı ile örülür. Yumaklar her iki kenarda asılı 

durur 

 

5.3.1. Tekniğin Uygulaması 
 

Yün dokuma ipliği kilim dokumanın üstünden tutturulur. Ara çomakları yukarıya 

çıkartılır. Kenardan 4 çözgü ipi ayrılır. 2 tel’den iplik bir alt bir üst iki sıra geçirilir. 

Kirkitlenir. 
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Her bir sıranın başına ve sonuna kadar örgüsü yapılır. Halının el halısı veya makine 

halısı olduğunu kenar örgüsünden anlamak mümkündür. Makine halısında kenar örgüsüne 

“overlok” denir. 

       

Resim 5.4: Kenar örgüsü örme 

 

5.3.2. Kirkit Kullanma Tekniği 
 

Halı sıkıştırmada kullanılan kirkitin halının her tarafına aynı tempoda vurularak 

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

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

 

Resim 5.5. 
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5.4.Dokumaya Başlama 
 

Dokumaya başlamada iki teknik kullanılmaktadır. Bunlar; 

 

 Çiti örme tekniği 

 Bez ayağı dokuma 

 

5.4.1. Çiti (örme) tekniği 
 

Zincir örme atkı iplerinin çözülmemesi ve başlangıç dokumasının net, düzgün durması 

için gereklidir. Dokumaya başlamadan önce çiti veya zincir halkası örülür. Zincir halka ile 

çiti örme aynı işlevi yapar. Yöresellik bakımından değişik adlar verilebilir. 

 

Kirkitli dokumaların hepsinde çiti örme tekniği kullanılmaktadır. Zili, kilim, cicim, 

sumak, halı dokumaya başlamada çiti örme tekniği kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 5.6. 

 
Çiti hazırlama işlem basamakları 

 

 Çiti örme için pamuk ipliği hazırlanır. 

 İpini elinizle küçük bir halka haline getiriniz. 

 Halkayı düğümleyiniz ve çözgü ipliğinin altından üstüne doğru çıkartınız. 

 Alttan sol elle verdiğiniz ilmeği sağ elinizle alarak çözgünün üzerine yatırınız. 

 Alttan tekrar ilmek çekiniz. 

 Alttan sol elle verdiğiniz ilmeği sağ elinizle alarak çözgünün üzerine yatırınız. 

 Aynı işlemi gerçekleştirerek çiti örme tekniğini devam ettiriniz. 

 

5.4.2. Bez Ayağı Dokuma 
 

Çözgü iplikleri üzerine iki sıra argaç atılır ve sonra zincir halkası örülür. Dokumanın 

başlangıcında ve bitişinde 5–10 sıra çözgü ipi ile düz dokuma (bez ayağı) yapılır. Atkı ve 

çözgülerin eşit şekilde, birbirinin altından ve üstünden geçtiği dokuma türü bez ayağı veya 
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düz dokumadır. Normal gerilimdeki atkı ve çözgülerin arsından orta gerginlikte atkıların 

geçirilmesi ile atkı ve çözgülerin eşdeğerli olarak yüzeyde görüldüğü bir dokuma çeşididir. 

  

 

Resim 5.7. 

 

Dokumaya başlama işlem basamakları 

 

 Bez ayağı örme tekniği için atkı ipliğini hazırlayınız. 

 Dokumanın kaymaması ve düzgün olması için çözgü eninde karton kesip 

çözgülerin arasından geçiriniz. 

 Tarağı yan tahtaların üzerindeki çubukların üzerine kaldırınız. 

 Hazırladığımız atkı ipliğini aradan geçiriniz. 

 Sağ elinizle ipliğin ucunu tutarak,  ipliğin çok çekilerek dokuma kenarının 

daralmasını önleriz.   

 Sol elinizle ipliği yavaşça çekiniz. 

 Tarakla ipliği düzelterek, çitinin üzerine getiriniz. 

 Aynı işlemi 10 veya 15 kez tekrar ediniz. 

 Bez ayağı tekniğini bitirirken ipliğin ucundan 5 cm. kadar bırakınız. 

 Bıraktığınız ipliği çözgü iplikleri arasından geçirerek bitiriniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını yaparak dokumaya başlamayla ilgili dosya 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız 

 Aydınlık ve havadar ortam sağlayınız. 

 Atölyede önlüğünüzü giyiniz 

 Kullanacağınız malzemeleri temin ediniz. 

 Çevrenizde bulunan dokuma 

atölyelerini araştırınız. 
 Dokuma atölyelerini inceleyiniz  

  Saçak payı bırakma işlemini 

araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

  Saçak payı bırakma işleminin 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

  Varangelen geçirme işlemini 

araştırınız. 

 Varangelen geçirme işleminin 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

  Argaç ipi geçirme tekniğini 

araştırınız ve fotoğrafını çekiniz. 

  Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

  Muşamak yapımı tekniğini 

araştırınız ve fotoğrafını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz   

  Kilim dokuma tekniklerini 

araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Düz kilim dokuma tekniğini 

araştırınız ve fotoğrafını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Çizgili kilim dokuma tekniğini 

araştırınız ve fotoğrafını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kenar örgüsü örme tekniğini 

araştırınız ve fotoğrafını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Argaç geçirme tekniğini araştırınız 

ve fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Kirkit kullanma tekniğini araştırınız 

ve fotoğrafını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Dokumaya başlama tekniklerini 

araştırınız. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Çiti örme tekniğini araştırınız ve 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bez ayağı dokumayı araştırınız ve 

fotoğrafını çekiniz. 

 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinden ve 

okulunuzdaki dokuma atölyesinden 

faydalanabilirsiniz  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Hazırladığınız bilgileri dosya haline 

getiriniz. 

 Dosyanın temiz ve düzenli olmasına özen 

gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki sorular doğru- yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre doğru ise “D”  

yanlış ise “Y”  harfini işaretleyiniz. 

 
 
 

1. (   ) Saçak halının iki başında çözgü ipliklerinin kesilmesinden arta kalan uçlardır.  

 

2. (   ) Saçak boyu halının ebadına göre değişmez genellikle 5 cm olarak bırakılır 

 

3. (   ) Ön ve arka çözgü ipleri arasındaki boşluğa geçirilen çomaklara “varan gelen” 

denir 

 

4. (   ) Halı kenarının düzgün olması, atkı iplerinin çözülmesi başlangıç dokumasının net 

olması için, ilk kilim dokuma yapılır. 

 

5. (   ) Argaç ipi geçirme tekniği kullanılarak kilim dokuma yapılır. 

 

6. (   ) Halının iki yanındaki kenar örgüsü kısmına dört çözgü ipliğine ilme (düğüm) 

atılmaz. 

 

7. (   ) Halı sıkıştırmada kullanılan kirkitin halının her tarafına aynı tempoda vurularak 

sıkıştırılması gerekmez. 

 

8. (   ) Zincir örme atkı iplerinin çözülmemesi ve başlangıç dokumasının net, düzgün 

durması için gereklidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki sorular doğru- yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre doğru ise “D”  

yanlış ise “Y”  harfini işaretleyiniz. 

 

1. (   ) Demirci halıları kendi aralarında; Kullanılan hammaddeye göre, Kullanıldıkları 

yere göre, Dokuma Tekniğine göre sınıflandırılmaktadır. 

 

2. (   ) Türk Düğümü – Gördes Düğümü; dokuma ipliği, bir ucu, yan yana iki çözgü 

ipinin ortasından ipin arkasından dolandırılarak sağ önden çıkartılır. Çözgü ipinin 

solundan arkadan dolandırılarak öne çıkartılarak ipin iki ucu aşağıya çekilir. 

 

3. (   ) Eski halılardan veya fotoğraflardan halıların desenleri milimetrik kâğıtlara 

çıkartılabilir. Kareli kâğıdın her karesi bir düğüm olarak kabul edilir. 

 

4. (   ) Püskürtme Vernik; mobilyacılıkta kullanılan parlak, koruyucu, şeffaf, kimyasal 

sıvı malzemedir. 

 

5. (   ) Güzü Demiri; makaraları tutar, dönmelerini sağlar. 

 

6. (   ) Halı dokumacılığında 4 çözgü ipine bir halı düğümü atılır. 

 

7. (   ) Tezgâhta bulunan çözgü iplerini ve halıyı gerdirmek, gevşetmek ve tezgâhtaki 

mengenelerin ayarlarını yapabilmek için mengene sıkıştırma aleti kullanılır. 

 

8. (   ) Halı dokumalarda kullanılan çözgü iplikleri ikiye ayrılır: Pamuklu çözgü iplikleri; 

Kalın kaba halılarda kullanılır. Yün çözgü iplikleri; Orta ve ince halılarda kullanılır. 

 

9. (   ) Çözgü tellerinin dağılmaması için, çözgü demirine sarılmış iplikler üzerine 

Muşamak yapılır. 

 

10. (   ) Bez ayağı örme tekniği için çözgü ipliğini hazırlayınız. 

 

11. (   ) Çözgü iplerinin düzgün, dik açı oluşturacak şekilde gerilmesi gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 D 

10 Y 

11 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

1 çözgü ipi 

2 yyün-pamuk 

3 kalın-kaba 

4 8–1 

5 boyu 

6 iki 

7 dığdı    düğümü 

8 çapraz 

9 tel-tele 

10 çözgü demiri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI 

1 saçak 

2 varan gelen 

3 muşamak 

4 düz-klilim 

5 dört 

6 overlok 

7 aynı 

8 zincir 

9 5-10 

10 pamuk 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 Y 

11 D 
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