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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB389

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK El Dokuma-Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI Hereke Halı Dokuma

MODÜLÜN TANIMI
Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak Hereke Halı dokumaya
başlayabilmeyi, halıyı dokuyabilmeyi ve tekniğe uygun olarak
dokuma halıyı bitirebilmeyi anlatan öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32+

ÖN KOŞUL

Halı Dokuma 1-2

Boyaya Hazırlık

İpleri Boyama modüllerini almış olmak

YETERLİK Hereke halı dokuma yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç: Uygun araç gereç sağlandığında, tekniğe ve
yöreselliğe uygun Hereke halı dokuma yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak Hereke halı
dokumaya başlayabileceksiniz.

2. Tekniğe ve yöreslliğe uygun olarak Hereke halı
dokuyabileceksiniz.

3. Tekniğe uygun olarak dokuma halıyı bitirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ortamı, aydınlık ve geniş bir ortam

Donanım: Germe tip tezgâh, ince ve kalın atkı, ilmelik
iplikler, kirkit, halı makası ve bıçağı, mekik, desen kartları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış şeklinde
hazırlanan ölçme değerlendirme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
aracıyla kazandığınız bilgi beceriler ile
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Hakiki Hereke halıları taklit edilemeyecek benzersiz bir sanat anlayışıyla yalnızca
Türkiye'de üretilir. Eşsiz kalitesi ile yıllarca süren ve ilmek ilmek dokunan %' de 100 el
yapımı Hereke halılar, yalnızca çift düğüm adı verilen son derece güçlü ve dayanıklı bir Türk
düğümüyle dokunur.

Hereke ipek halıları her dokuma sırasının bitiminde bir sonraki ilmelik sıraya
geçmeden önce bir kalın atkı ve bir de ince döke adıyla anılan çift atkı takma işlemine
tâbidir. Halılarının yüzeyinde yapılan tıraşlama işlemi, el kırkımı diye adlandırılan dokuma
işlemi esnasında halı hâlen tezgah üzerinde takılı iken el makasları ile kenar sarmaları da elle
yapılır.

Yüz ellli yıllık geçmişi ile duyguların ilmik ilmik dile geldiği, ipek ipliklerin düğüm
düğüm sanata işlendiği Hereke halılarının yöreselliğe uygun olarak kaybolmadan korunması
ve yaşatılması gerekmektedir.

Bu amaçla hazırlanan modül çalışmasında Hereke halı dokumaya başlama, halıyı
dokuma ve tekniğe uygun halı dokumayı bitirme anlatılmaktadır.

Modül sonunda edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler ile yöresel dokumalardan
olan Hereke halısını dokuyabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak Hereke halı dokumaya başlayabileceksiniz.

 Hereke halı dokumaya başlamada zincir örmeyi araştırınız.
 Çevrenizdeki halı atölyelerindeki Hereke halısına başlamada bezayağı örmeyi

inceleyiniz.
 Çevrenizdeki halı atölyelerinde atkı ipi hazırlama tekniklerini inceleyiniz.

1. HEREKE HALI DOKUMAYA BAŞLAMA

1.1. Halı Dokuma

1.1.1. Zincir Örme (Çiti Örme)

Halının başlangıç ve bitiminde mutlaka zincir yapılmalıdır. Bu zincir örgüsü, iki defa
yapılırsa halının ve havlı yüzeyinin sökülmemesi için garanti olur.

Zincir, halı başlangıcında ağızlık ipinden sonra, yani kilim dokumadan önce çözgü
ipliği ile yapılır. Halıda kullanılan 3 çeşit çiti vardır.

 Zincir Çiti

Hereke halılarında zincir çiti kullanılır. Zincir çiti yapılacak ipliğin ucu sağdaki birinci
çözgü teline bağlanır. Diğer ucu tüm çözgü teli arkasından geçirilerek sol taraftan çıkarılır ve
bu uç sol elle tutulur. Sağ el ile sola uzanan çiti ipinden tutularak halka yapılır. Bu halka ile
iki tel (bir çift tel) araya alınarak ve sol elle ipin ucu çekilerek iki çözgü teli sıkıştırılır.

Bu işlem yeni çözgü telleri alınarak aynı şekilde bitinceye kadar devam eder. Son
telde düğüm atılır veya son telden sonra birkaç kez zinciri örülerek düğüm atılıp koparılır.
Bu çitinin ucu sağlam olarak bağlanmazsa ipin ucundan çekildiği zaman sökülür.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Zincir çiti

Resim 1.1: Zincir çitiye başlama

a b
Resim 1.2 (a-b): Zincir çiti örgüsünü örme

 Kördüğüm Çiti

Ele bir ip yumağı alınır. Çözgü telinin sağdaki ilk teline yumak ipinin ucu bağlanır.
Çözgü teli tutularak bu tellerin arkasından yumak dolandırılıp sağ eldeki iplik halkası
arasından geçirilerek sıkıştırılır.
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Bu işlem, sol tarafa doğru tekrarlanarak tüm çözgü telleri örülür. İkinci sıra aynı
şekilde soldan sağa doğru örülürse çiti, saç örgüsü görüntüsünü alır. Bu çiti kolay kolay
sökülmez.

Şekil 1.2: Kördüğüm çiti

 Sarma Çiti

Ele bir ip yumağı alınır ve ucu birinci çözgü teline bağlanır. Birinci çözgü telinin
hemen yanındaki iki çözgü telinin önünden ve iki telin arkasından dolanarak halkanın
altından tekrar iki telin önünden aynı şekilde tüm çözgü telleri örülür. Sağlam olmayan bir
çiti şeklidir.

Şekil 1.3: Sarma Çiti



6

1.1.2. Bezayağı Örme (Kilim Dokuması)

Kilim dokuması, halının başlangıcında zincirden sonra yapılır. Kilim dokuması halı
tipine göre yün, pamuk ve ipek ipliği ile havlı dokuma kısmının dağılmaması için yapılır.

Kilim dokumasında, dokunan halının alt ve üst atkı iplikleri kullanılır. Kilimin ilk
atkısı alt vargel yukarıda iken atılır. Alt vergel yukarı sürüldükten sonra gücü ağacının
üstünden öndeki çözgü ipliklerinin üzerine elin bütün genişliğince basılarak arkadaki çözgü
iplikleri öne alınır. Kilimin dokunacağı iplik diğer elin parmakları arasına sıkıştırılarak
çözgü sıralarının arasından, boydan boya geçirilir. Bu atkıya “basma atkı” denir.

İkinci atkı atılırken alt vargel gücü ağacı hizasına kadar indirilir ve öndeki çözgü sırası
ile arkadaki çözgü sırası arasından atkı atılır. Buna da “Süzme atkı” denir. Atkı sıraları
kirkitle vurularak yerleştirilir. Alt vargeli aşağı doğru sürerek dokunan kilim kısmından
(Toprakçalık) sonra ilmeli kısmın dokunmasına başlanır.

Resim 1.3: Kilim dokuması

Zincir çiti örgüsüyle havlı dokuma arasındaki kilim dokuma yüksekliği, halının
ebedına göre değişir.

İPEK HALILARDA KİLİM DOKUMASI YÜKSEKLİĞİ

0.60 X 100’ e kadar 2 cm

0.80 X 120’ ye kadar 2 .5 cm

100 X 150’ ye kadar 3 cm

120 X 180’ ne kadar 4 cm

150 X 250’ ye kadar 4 cm

200 X 300’ e kadar 5 cm

Daha büyük ebatlarda 6 cm
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DİĞER HALILARDA KİLİM DOKUMASI YÜKSEKLİĞİ

Seccadelerde 100 X 150’ ye kadar 3 cm

Çeyreklerde 120 X 180’ ne kadar 4 cm

Kellelerde 150 X 250’ ye kadar 4 cm

Tabanlarda 200 X 300’ e kadar 5 cm

Büyük tabanlarda 300 X 350’ ye kadar 6 cm

Daha büyük ebatlarda 7 cm

1.1.3. Kenar İlmeği Örme

Halının iki yanındaki kenar örgüsü kısmına ilme atılmaz. Bu kısım bir yumakla örülür.
Yumak asılı durur, ilme sırasıyla örülmeye devam edilir. Bu kısma kenar kolonu denir.

Kıyı kolanı atkı ucunun bulunduğu tarafa yapılmaz. Atkı ucu bir sağda bir solda kısa
bırakılır. Atkı hangi tarafta kısa ise arası kıyı kolanı ile doldurulur.

Halının boyuna göre iki kenarına yapılan kenar örgüsü, tatbikatta genellikle 2-3 çift
çözgü ile yapılır. Kalın atkı kenar örgüsü için ayrılan çözgü telinin sonuncusu ile birlikte
kenar örgü ipiyle örülmesi gerekir.

Bu yapılmazsa kıyı kolonu ile kenar örgüsü arasındaki bağ zayıf olacağından, kenar
örgüsü kısa zamanda kopabilir.

1.2. Atkı İpi Hazırlama Teknikleri

1.2.1. Mekik

Çoğunlukla tahtadan veya kemikten yapılmış iki ucu oyuk ip sarmaya yarayan araçtır.
Atkı ipi sarılarak dokumanın hızlı ilerlemesini sağlar. Dokunan atkı iplikleri kirkit ile
sıkıştırılır.

Hereke halı dokumacılığında alt atkı ve üst atkı olmak üzere iki sıra atkı kullaılır. Bu
atkı iplikleri dokumayı hızlandırmak için mekiklere sarılır.
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Resim 1.4: Mekik

1.2.2. Kelebek

Başparmak ve serçe veya işaret parmakları arasında ipliği çevirerek sarma işlemi ile
oluşan desen ipliklerini, çözgülerin arasından geçirmeye yarayan küçük yassı yumaktır.

İpliğin çekilen ucu içten geldiği için dokuma sırasında pratiklik sağlar. Havsız
dokumaların desen oluşturan atkı renk ipliklerinde kullanılır.

Resim 1.5: Kelebek

1.2.3. Yumak

Desen ipliklerini, çözgülerin arasından geçirmeye yarayan küçük top şeklinde iplik
grubudur. Halı dokumalarda kenar örgüsünün yapımında sıkça kullanılır.
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Resim 1.6: Yumak

1.2.4. Melik

Elde uzunca hazırlanan iplik demetidir. Demetin sarılma işleminden sonra ucu sivri
olacak şekilde sıkıca sarılır çözgülerin arasından geçişi kolaylaşır. Daha çok kilim
dokumalarda kullanılır.

Resim 1.7: Melik
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamı hazırlayınız.

 Aydınlık ortam sağlayınız.

 Temiz düzgün bir atölye ortamı
hazırlayınız.

 İşyeri önlüğü giyiniz.

 Yapacağınız işi ve kullanacağınız
malzemeyi göz önünde bulundurunuz.

 Atkı ipliklerini hazırlayınız.
 Kalın atkı ipliğini mekiğe sarınız.

 İnce döke ipliğini mekiğe sarınız.

 Kenar ilmeğini örünüz.

 Kalın atkı ipliğinden yumak hazırlayınız.

 2-3 çift çözgü telinin örülmesine dikkat
ediniz.

 Kenar örgüsünün halının boyuna iki
tarafına yapılmasına dikkat ediniz.

 Zincir örgüsü örünüz.

 Zincir halkasını örmek için küçük
yumaklar yapınız.

 Zincir çiti yapılacak ipliğin ucunu
sağdaki birinci çözgü teline bağlayınız.

 Oluşturduğunuz halkanın arasına bir çift
(iki tel) çözgü teli alınız.

 Son telde düğüm atınız.

 Bir gidiş-bir dönüş yaparak saç örgüsü
görünümü kazandırınız.

 Bezayağı dokuma yapınız.

 Kilim dokumasında, dokunan halının alt
ve üst çözgü ipliklerinin kullanılmasına
dikkat ediniz.

 Varangeleni kaldırarak çözgü tellerini
arkadan öne değiştirip çözgüler arasından
basma atkı geçiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Alt vargeli gücü ağacı hizasına kadar
indirip öndeki çözgü sırası ile arkadaki
çözgü sırası arasından süzme atkı atınız.

 Atkı sıralarını kirkitle vurarak
yerleştiriniz.

 Halı ebadına göre kilim dokuması
genişliğini ayarlayınız.

 Dokumada başlama işlemlerinin
doğruluğunu kontrol ediniz.

 Zincir çitinin düzgünlüğünün kontrolünü
yapınız.

 Bezayağı dokumanın düzgünlüğünün

kontrolünü yapınız.

Varsa hataları düzeltiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Halıda kullanılan ............................., .......................... ve ......................... olmak üzere
3 çeşit çiti vardır.

2. Kilim dokumasında, dokunan halının ..................... ve ........................
.......................... iplikleri kullanılır.

3. Kilimin dokunacağı iplik diğer elin parmakları arasına sıkıştırılarak çözgü sıralarının
arasından, boydan boya geçirilir. Bu atkıya ......................... ....................... denir.

4. Zincir çiti örgüsüyle havlı dokuma arasındaki halı kilimi genişliği, halının
....................... göre değişir.

5. Halının boyuna göre iki kenarına yapılan kenar örgüsü, tatbikatta genellikle .........-
........ .................... çözgü ile yapılır.

6. Baş parmak ve serçe veya işaret parmakları arasında ipliği çevirerek sarma işlemi ile
oluşan desen ipliklerini, çözgülerin arasından geçirmeye yarayan küçük yassı yumağa
…………………… denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak Hereke halı dokuyabileceksiniz.

 Halı dokumacılığında kullanılan düğüm tekniklerini araştırınız.
 Hereke halı dokumacılığında kullanılan düğüm tekniğini çevrenizdeki halı

atölyelerine giderek inceleyiniz.
 Çevrenizdeki halı atölyelerinde hav yüksekliği ile igili inceleme yapınız.

2. HEREKE HALI DOKUMA

Resim 2.1: Milli saraylar halı koleksiyonunda bulunan ipek seccadenin Hereke damgası

2.1. Hereke Halıda Kullanılan Düğüm Teknikleri

Hereke ipek halıların dokunmasında yaygın olarak Gördes düğümü kullanılmış ancak
bazı karışık desenlerin uygulanmasında iran düğümü kullanılmıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1: Hereke halıcılığında kullanılan Türk düğümü

2.1.1. Türk-Gördes Düğümü

Manisa’nın kazası olan Gördes Anadolu’da bir halı merkezi olduğu için bu düğüm
şekli adını oradan almıştır. Bu düğümde, bükülmüş renkli yün ipliğinin bir ucu bir arışın,
öteki ucu ise bitişik arışın üzerine düğümlenir.

Düğümlerin yönleri arış ve argaçların durumuna göre değişir. Arışlar iki düzeyde ise
düğümler simetrik değil, sağa ve sola doğru eğimli olur.

Şekil 2.2: Türk düğümü (Gördes düğümü) Şekil 2.3: Türk düğümü (Gördes düğümü)

Gördes düğümü ile dokunan halılar sağlam olur. Düğümlerin özelliği nedeniyle bu
halılar daha çok geometrik, üslüplanmış ve köşeli desenlere elverişlidir.

Gördes düğümü bütün Türk ve Kafkas halılarında, bazı İran ve İngiliz halılarında
kullanılmıştır.
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2.1.2. İran-Sine Düğümü

Sine, batı İran’da bir yer adıdır. Sine düğümünde, düğüm ipliğinin yalnız bir ucu bir
arışın etrafına sarılr, diğer ucu ise sarılmadan bitişik arışın arkasından üste çıkarılır.

Sarılmış olan arış sağda veya solda olabilir. Böylece sine düğümü iki değişik şekil
gösterir. Arışlar iki düzeyli olursa üstteki arış düğümlenir. Buna göre düğümlerin yönü de
değişir.

Şekil 2.4: İran-sine düğümü

Sine düğümü bütün İran, Türkistan, Hind ve Çin halılarıyla bazı Türk halılarında
kullanılmıştır. Sine tekniğinde düğüm ipliklerinin uçları birbirine daha yakın olduğundan bu
çeşit halılar daha yumuşak ve renkleri daha parlak olur. Örnekler de daha çeşitli ve daha
ayrıntılı olabilir. Yalnız düğümlerin bir ucu serbest bırakıldığı için bu halılar Gördes düğümü
ile dokunmuş halılar kadar sağlam değildir. Hereke halılarında çok az kullanılmıştır.

 Hereke halı dokumasının aşamaları

 Dokumaya başlamadan önce, kilim dokusundan itibaren çözgünün iki
kenarına da 5 ve 10 cm ölçü alınarak işaret konur.

 Halının düzgün ve kalitesinde çıkması için bu işaretler arasına halı enine
paralel olarak düz bir çizgi (çirpi) çizilir.
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Resim 2.2: Halı enine çizgi çizilmesi

 Desene göre ilmelik iplik kullanılarak Türk düğümü tekniği ile sıra sekilir
ve doldurulur.

Resim 2.3: Türk düğümü tekniği

 Dokuyucu dokuma anında mutlaka bıçak kullanmalıdır.
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Resim 2.4: İlmelerin bıçak ile kesilmesi

 İlk atkı varangelen aşağıda iken düz olarak geçirilir. Buna basma atkı (alt
atkı, kalın atkı) denilir.

Resim 2.5: Kalın atkının (basma atkı) geçirilmesi
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Resim 2.6: Kalın atkının (basma atkı) kirkit ile sıkıştırılması

 Basma atkı sıkıştırıldıktan sonra varangelen yukarı kaldırılır. Çözgü
tellerine el ile bastırılarak tellerin yeri değiştirilir.

Resim 2.7: Varangelenin yukarı kaldırılıp çözgülerin yer değiştirmesi
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 İkinci atkı geçirilirve kirkitle çözgü telleri arasına iyice yedirilir. Buna da
süzme atkı (üst atkı, ince atkı, döke) denir.

Resim 2.8: Süzme atkının (ince atkı) çözgü telleri arasına kirkit ile yedirilmesi

 Daha sonra varangelen aşağı indirilir.

Resim 2.9: Varangelenin aşağı indirilmesi
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 Kirkit darbelerinin ince atkıyı kesmemesi, hem de ilme sıralarının tam
oturması için çözgü arasından patkı (baskı) ipi geçirilerek kirkit sıkıştırma
işlemi yapılır.

Resim 2.10: Çözgü arasından baskı (paktı) ipinin geçirilip kirkit ile sıkıştırılması

2.2. Hav Yüksekliği

Hereke halıcılığında dokunan halının kalitesi ve hav yüksekliğine göre ayarsız
makasla, ilme uçları sağdan başlanarak kesilir.

Resim 2.11: Halı makası ile ilme uçlarının kesilmesi
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Halı dokunup bitene kadar hep aynı makas kullanılmalı ve atılan ilme uçları sağdan
başlanarak kesilmelidir.

Resim 2.12: İlme uçlarının sağdan başlanarak kesilmesi

Dokunan halının kalite ve cinsine göre makas seçmek gerekir. Hav yüksekliği fazla
olan halılarda ayarlı makas, ipek halılarda ise ayarsız (düz) makas kullanılır. Hiçbir zaman
hav yüksekliği fazla olan halılarda ipek makası (ayarsız makas) kullanılmamalı. Eğer
kullanacak olursak hemen halının karakteristik özelliğini bozmuş hem de kalitesini etkilemiş
oluruz.

Makasların iyi çelikten yapılmış olması, bileme açısının 70-75 derece arasında
açılması ve keskin olması gerekir. Kör bir makas halı yüzeyinde kırkım anında girinti ve
çıkıntılara neden olur.

Dokunan halı yüzeyinde yün ve ipek olmasına bakılmaksızın her sırada bir kesilmesi
gerekir. Eğer 3-4 sırada bir kesilirse dokuyucuyu zorlayacağı gibi havlı yüzeyinde
bozulmasına meydan verir. Bu ise kalite yönünden istenmeyen bir durumdur.
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HALININ CİNSİ HAV YÜKSEKLİĞİ

100 x 100 İpek halı 2 - 2.5 mm

100 x 100 İpek-yün halı 2 - 2.5 mm

60 x 60 Hereke halısı 3.5 - 4.5 mm

60 x 60 Sıvas halısı 3.5 - 4.5 mm

50 x 50 Sıvas halısı 4 - 5.5 mm

42 x 55 Bünyan halısı 4 - 6 mm

40 x 55 Yahyalı halısı 4.5 - 5 mm

40 x 50 Ladik halısı 5 - 7 mm

36 x 42 Bünyan halısı 3.5 - 4.5 mm

30 x 50 Kula halısı 7 - 10 mm

38 x 38 İnce Isparta halısı 8 - 10 mm

26 x 33 Isparta halısı 12 - 14 mm
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hereke halı dokuması yapmak için uygun
çalışma ortamı hazırlayınız.

 Aydınlık ortam sağlayınız.

 Germe tezgâhı hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışmalarda kullanacağınız malzemeleri
gözönünde bulundurunuz.

 Hereke halı dokumacılığında kullanılan
Türk düğümü tekniğini uygulayınız.

 İki çözgülük telinin her ikisinin de
etrafında bir tur dolamaya dikkat ediniz.

 Dokuma anında mutlaka bıçak
kullanınız.

 İlmelerin çözgü tellerine oturmasına
dikkat ediniz.

 Basma atkıyı (kalın atkı, alt atkı)
geçiriniz.

 Basma atkıyı kirkit ile sıkıştırmaya
dikkat ediniz.

 Basma atkının bol kalmamasına özen
gösteriniz.

 Süzme atkıyı geçiriniz.

 Varangeleni yukarı kaldırınız.

 Süzme atkıyı kirkit ile ilmelerin arasına
yerleştirmeye dikkat ediniz.

 Süzme atkının çok bol yapılmamasına
özen gösteriniz.

 Süzme atkının gergin yapılmamasına
dikkat ediniz.

 Kirkit ile sıkıştırınız.

 Varangeleni aşağı indiriniz.

 Baskı ipini geçirerek kirkitle dengeli
vurmaya özen gösteriniz.

 Hav yüksekliğini ayarlayınız.

 Halının kalitesine ve cinsine göre makas
seçiniz.

 Kör makas kullanmamaya özen
gösteriniz.

 Her sırada ilmelerin kesilmesine dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Bütün İran, Türkistan, Hind ve Çin halılarıyla bazı Türk halılarında ………………….
düğümü kullanılmıştır.

2. ………………. düğümü, bütün Türk ve Kafkas halılarında, bazı İran ve İngiliz
halılarında kullanılmıştır.

3. Dokuyucu dokuma anında mutlaka ............................. kullanmalıdır.

4. Basma atkı sıkıştırıldıktan sonra .................................... yukarı kaldırılır.

5. İkinci atkı geçirilip ve kirkitle çözgü telleri arasına iyice yedirilerek atılır. Buna da
........................ ......................... denir.

6. Kirkit darbelerinin ince atkıyı kesmemesi, hemde ilme sıralarının tam oturması için
çözgü arasından ........................... ipi geçirilerek kirkit sıkıştırma işlemi yapılır.

7. Hereke halıcılığında dokunan halının kalitesi ve hav yüksekliğine göre .......................
makasla, ilme uçları ....................... başlanarak kesilir.

8. Hiçbir zaman hav yüksekliği fazla olan halılarda ............................ makas
kullanılmamalıdır.

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

9. ( ) Hereke ipek halıları çift düğüm veya Gördes düğümü diye adlandırılan önlü arkalı
dizilmiş ipekten olma iki çözgülük telinin her ikisinin de etrafında bir tur dolama
tekniğiyle yapılmıştır.

10. ( ) Dokunan halı yüzeyinde yün ve ipek olmasına bakılmaksızın her sırada bir
kesilmez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak Hereke halı dokumayı bitirebileceksiniz.

 Çevrenizdeki halı atölyelerinde dokumayı bitirme işlemlerini inceleyiniz.
 Halı bitiminde saçak payı bırakma ile ilgili araştırma yapınız.
 Çevrenizdeki halı atölyelerinde dokumayı tezgahtan çıkarma aşamasını

inceleyiniz.

3. HEREKE HALI DOKUMAYI BİTİRME

3.1. Dokumayı Bitirme

Dokumalardaki başlangıç işlemleri dokumanın bitiminde de sağlamlık ve simetrik
görünüş için uygulanır.

3.1.1. Bezayağı Örme

Halı dokumann bitiminde de, havlı dokumanın dağılmaması için başlangıçtaki gibi
bezayağı (kilim dokuma) yapılır. Bitiş de yapılan kilim dokumanın tespit edilen genişlikten
az dokunmaması gerekir, başlangıç dokuması ile aynı yükseklikte olmalıdır.

Halının hatalı olmaması için kilim dokuma tam sıkıştırılmalı, kilim dokumada kalın ve
ince atkı kullanılmalıdır.

3.1.2. Zincir Örme

Halı dokumanın bitiminde bezayağı dokumadan sonra başlangıçtaki gibi zincir örme
yapılır.

3.1.3. Saçak Payı Bırakma

Saçak, halının iki başında çözgü ipliklerinin kesilmesinden arta kalan uçlardır. Saçak
boyu, halının ebadına göre değişmekle birlikte genelde 10 cm bırakılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Halının büyüklüğüne göre saçak payı bırakılarak çözgü kısmı makasla kesilir ve halı
tezgâhtan çıkarılır. Halının başlangıcında bırakılan ölçüde saçak payı bırakılır.

Halı bitiminde halıyı tezgâhtan çıkarmadan önce rastgele saçak boyu kesilmemelidir.
Çözgüler gergin iken ölçüm daha kolay alacağı için iki yanlardaki çözgüler başlangıçta
bırakılan saçak payı kadar cetvelle ölçülerek işaretlenir. İki çizgi arası düz bir çizgi çizilerek
veya ip gerilerek makasla kesilmelidir.

Resim 3.1: Saçak payı bırakılarak çözgü tellerinin kesilmesi

3.2. Dokumayı Tezgâhtan Çıkarma

Halı tezgahtan çıkarılır. Halının bu hâline "Ham halı" denir. "Ham halı"nın dokuma
hatalarının ortaya çıkması, renklerin canlılık kazanması, kirden temizlenerek satışa arz
edilecek hâle gelmesi için yıkanması gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hereke halı dokumasını bitirmek için
uygun çalışma ortamı hazırlayınız.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 İşyeri önlüğü giyiniz.

 Yapacağınız işi ve kullanacağınız
malzemeyi göz önünde bulundurunuz.

 Bezayağı dokuma yapınız.

 Kilim dokumasında, dokunan halının alt
ve üst atkı ipliklerinin kullanılmasına
dikkat ediniz.

 Varangeleni kaldırarak çözgü tellerini
arkadan öne değiştirip çözgüler arasından
basma atkı geçiriniz.

 Alt vargeli gücü ağacı hizasına kadar
indirip öndeki çözgü sırası ile arkadaki
çözgü sırası arasından süzme atkı atınız.

 Atkı sıralarını kirkitle vurarak
yerleştiriniz.

 Halı ebadına göre kilim dokuması
genişliğini ayarlayınız.

 Halının başlama kısmındaki ölçüsüde
bezayağı dokuma yapınız.

 Zincir örgüsü örünüz.

 Zincir halkasını örmek için küçük
yumaklar yapınız.

 Zincir çiti yapılacak ipliğin ucunu
sağdaki birinci çözgü teline bağlayınız.

 Oluşturduğunuz halkanın arasına bir çift
(iki tel ) çözgü teli alınız.

 Son telde düğüm atınız.

 Bir gidiş-bir dönüş yaparak saç örgüsü
görünümü kazandırınız.

 Saçak payı bırakınız.

 Halının ebadına göre saçak payı
bırakmaya dikkat ediniz.

 Halının başlangıcındaki gibi saçak payı
işaretleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Saçak payı bırakarak çözgü tellerini
kesiniz.

 Rastgele saçak payı bırakmamaya özen
gösteriniz.

 Dokumayı tezgahtan çıkarınız.

 Halı dokumayı tezgahtan düzgün
çıkarmaya özen gösteriniz.

 Halıyı tezgahtan çıkarırken halının zarar
görmemesine dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Halının bitiminde havlı dokuma kısmından sonra …………… örgüsü yapılır.

2. Halının bitiminde bezayağı örgüsünden sonra ......................... örme yapılır.

3. Halının büyüklüğüne göre ………….. …………………. bırakılarak çözgü kısmı
makasla kesilir ve halı tezgahtan çıkarılır.

4. Halı tezgahtan çıkarılır. Halının bu hâline ...................... ................... denir.

5. "Ham halı"nın dokuma hatalarının ortaya çıkması, renklerin canlılık kazanması, kirden
temizlenerek satışa arz edilecek hâle gelmesi için .................................. gerekir.

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. ( ) Zincir, halı başlangıcında ağızlık ipinden sonra, yani kilim dokumadan önce çözgü
ipliği ile yapılır.

7. ( ) Halının başlama ve bitimindeki kilim dokuma ölçüsü birbirinden farklıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise diğer modül değerlendirmeye
geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



30

MODÜL DEĞERLENDİRME
Objektif Testler (Ölçme Soruları)

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Halıda kullanılan ............................., .......................... ve ......................... olmak üzere
3 çeşit çiti vardır.

2. Zincir çiti örgüsüyle, havlı dokuma arasındaki halı kilimi genişliği, halının
....................... göre değişir.

3. Halının boyuna göre iki kenarına yapılan kenar örgüsü, tatbikatta genellikle .........-
........ .................... çözgü ile yapılır.

4. Baş parmak ve serçe veya işaret parmakları arasında ipliği çevirerek sarma işlemi ile
oluşan desen ipliklerini, çözgülerin arasından geçirmeye yarayan küçük yassı yumağa
…………………… denir.

5. ………………. düğümü, bütün Türk ve Kafkas halılarında, bazı İran ve İngiliz
halılarında kullanılmıştır.

6. Dokuyucu dokuma anında mutlaka ............................. kullanmalıdır.

7. İkinci atkı geçirilip ve kirkitle çözgü telleri arasına iyice yedirilerek atılır. Buna da
........................ ......................... denir.

8. Kirkit darbelerinin ince atkıyı kesmemesi, hemde ilme sıralarının tam oturması için
çözgü arasından ........................... ipi geçirilerek kirkit sıkıştırma işlemi yapılır.

9. Halının bitiminde havlı dokuma kısmından sonra …………………. örgüsü yapılır.

10. Halı tezgahtan çıkarılır. Halının bu hâline ...................... ................... denir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

11. ( ) Hereke ipek halıları çift düğüm veya Gördes düğümü diye adlandırılan önlü arkalı
dizilmiş ipekten olma iki çözgülük telinin her ikisinin de etrafında bir tur dolama
tekniğiyle yapılmıştır.

12. ( ) Dokunan halı yüzeyinde yün ve ipek olmasına bakılmaksızın her sırada bir
kesilmez.

13. ( ) Zincir, halı başlangıcında ağızlık ipinden sonra, yani kilim dokumadan önce çözgü
ipliği ile yapılır.

14. ( ) Halının başlama ve bitimindeki kilim dokuma ölçüsü birbirinden farklıdır.



32

PERFORMANS TESTİ

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.

Hereke halı dokuma bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim kurunuz.

Yapacağınız ürünün ölçüsüne ve 26x33 kaliteye uygun çözgü çözülmüş germe tip
tezghta dokumaya başlayıp, Hereke halı tekniğinde dokuma yapınız. Dokuma bitirme
işlemlerini uygulayarak dokumayı tezgahtan çıkartınız.

Kullanılacak araç - gereçler:

 Çözgü çözülmüş germe tip tezgah
 İnce ve kalın atkı iplikleri
 Çeşitli renklerde ilmelik ipek iplikler
 Halı makası
 Kirkit, basma ipi

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Hereke dokumaya başlayarak Hereke halı
dokuma yapabileceksiniz ve dokuma bitirme işlemlerini uygulayarak halı dokumayı
tezgahtan çıkarabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamınızı ve araç gereçlerinizi
hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

 İnce ve kalın atkı ipliklerini hazırlayınız.

 Kirkit ve basma ipi vb. araç gereci
hazırlayınız.

 Desene göre renkli ipek ilmelik iplikleri
hazırlayınız.

 Atkı ipliklerini hazırlayınız.
 Kalın atkı ipliğini mekiğe sarınız.

 İnce döke ipliğini mekiğe sarınız.

 Kenar ilmeğini örünüz.

 Kalın atkı ipliğinden yumak hazırlayınız.

 2-3 çift çözgü telinin örülmesine dikkat
ediniz.

 Kenar örgüsünün halının boyuna iki
tarafına yapılmasına dikkat ediniz.

 Zincir örgüsü örünüz.

 Zincir halkasını örmek için küçük
yumaklar yapınız.

 Zincir çiti yapılacak ipliğin ucunu
sağdaki birinci çözgü teline bağlayınız.
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 Oluşturduğunuz halkanın arasına bir çift
(iki tel) çözgü teli alınız.

 Son telde düğüm atınız.

 Bir gidiş-bir dönüş yaparak saç örgüsü
görünümü kazandırınız.

 Bezayağı dokuma yapınız.

 Kilim dokumasında, dokunan halının alt
ve üst atkı ipliklerinin kullanılmasına
dikkat ediniz.

 Varangeleni kaldırarak çözgü tellerini
arkadan öne değiştirip çözgüler arasından
basma atkı geçiriniz.

 Alt vargeli gücü ağacı hizasına kadar
indirip öndeki çözgü sırası ile arkadaki
çözgü sırası arasından süzme atkı atınız.

 Atkı sıralarını kirkitle vurarak
yerleştiriniz.

 Halı ebadına göre kilim dokuması
genişliğini ayarlayınız.

 Desene göre Hereke halı
dokumacılığında kullanılan Türk düğümü
tekniğini uygulayınız.

 Hereke halı dokumacılığında germe
tezgahlarda gücü çeşidi olarak basma
gücü kullanıldığını unutmayınız.

 Gücü örgüsüne sağ taraftan başlandığına
dikkat ediniz.

 Gücü örgüsü yaparken gücü kalıbı
kullanmaya özen gösteriniz.

 Basma atkıyı (kalın atkı, alt atkı)
geçiriniz.

 Basma atkıyı kirkit ile sıkıştırmaya
dikkat ediniz.

 Basma atkının bol kalmamasına özen
gösteriniz.

 Süzme atkıyı geçiriniz.

 Varangeleni yukarı kaldırınız.

 Süzme atkıyı kirkit ile ilmelerin arasına
yerleştirmeye dikkat ediniz.

 Süzme atkının çok bol yapılmamasına
özen gösteriniz.

 Süzme atkının gergin yapılmamasına
dikkat ediniz.

 Hav yüksekliğini ayarlayınız.
 Halının kalitesine ve cinsine göre makas

seçiniz.
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 Kör makas kullanmamaya özen
gösteriniz.

 Her sırada ilmelerin kesilmesine dikkat
ediniz.

 Dokuma bitirme işlemlerini yapınız.

 Bezayağı örgüsünü yapınız.

 Zincir örgüsünü yapınız.

 Saçak payı bırakarak çözgü tellerini
kesiniz.

 Rastgele saçak payı bırakmamaya özen
gösteriniz.

 Dokumayı tezgahtan çıkarınız.

 Halı dokumayı tezgahtan düzgün
çıkarmaya özen gösteriniz.

 Halıyı tezgahtan çıkarırken halının zarar
görmemesine dikkat ediniz.

 Oluşabilecek hataları tespit edip
düzeltiniz.

 Kirkiti dengeli vurunuz.

 Sıra atlaması yapmamaya özen
gösteriniz.

 İlmeleri el ile koparmayınız.

 Halının kalitesine ve cinsine göre makas
kullanınız.
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PERFORMANS TESTİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Performans testinde yapmış olduğunuz uygulamaları aşağıdaki işlem basamaklarına
göre değerlendiriniz.

Gözlenecek Davranişlar Evet Hayır

1. Çalışma ortamınızı ve araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

2. Atkı ipliklerini hazırladınız mı?

3. Kenar ilmeğini ördünüz mü?

4. Zincir örgüsü ördünüz mü?

5. Bezayağı dokuma yaptınız mı?

6. Desene göre Hereke halı dokumacılığında kullanılan Türk
düğümü tekniğini uyguladınız mı?

7. Basma atkıyı (kalın atkı, alt atkı) geçirdiniz mi?

8. Süzme atkıyı geçirdiniz mi?

9. Hav yüksekliğini ayarladınız mı?

10. Dokuma bitirme işlemlerini yaptınız mı?

11. Dokumayı tezgahtan çıkarttınız mı?

12. Oluşabilecek hataları tespit edip düzelttiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Performans testinde işaretlediğiniz “EVET” ler Hereke Halı Dokuma modülünde
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız var ise modülün ilgili bölümlerini
tekrar ediniz. Tamamı evetse bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Zincir, kördüğüm, sarma
2 Alt ve üst atkı
3 Basma atkı
4 Ebadına
5 2-3 çift
6 Kelebek

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 İran
2 Türk
3 Bıçak
4 Varangelen
5 Süzme atkı
6 Baskı (patkı)
7 Ayarsız, sağdan
8 Ayarsız (düz)
9 D

10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Bezayağı
2 Çiti (zincir)
3 Saçak payı
4 Ham halı
5 Yıkanması
6 D
7 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Zincir, kördüğüm, sarma
2 Ebadına
3 2-3 çift
4 Kelebek
5 Türk
6 Bıçak
7 Süzme atkı
8 Baskı (patkı)
9 Bezayağı

10 Ham halı
11 D
12 Y
13 D
14 Y
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