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DAL/MESLEK El Dokumacılığı

MODÜLÜN ADI Bayat Kilimi Dokumaya Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI
Bayat kilimi dokumalar, Bayat kilimi dokumada kullanılan
tezgâh çeşitleri ve çözgü iplerinin hesaplanmasını kapsayan bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Kirkitli Dokumalar modülünü almış olmak

YETERLİK Bayat kilimi dokumaya hazırlık yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bayat kilimi dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. 1.Bayat kilimlerinin tarihçesi ile motif ve desen özellik-
lerini öğrenebileceksiniz.

2. 2.Bayat kilimi dokumada kullanılan tezgâhları ve çözgü
hazırlama işlemlerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölyede aydınlık temiz bir ortam, açık hava
Donanım: Bayat kilim motifleri, kareli kâğıt, kalem, cetvel,
çözgü ipleri, atkı ipleri, dokuma tezgâhı, çözgü hazırlamak için
gerekli malzemeler (yere çakılacak kazık vb.)

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül uy-
gulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi de-
ğerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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Sevgili Öğrenci,

Halı dokumacılığı 1899 yılında Afyonkarahisar için önemli bir geçim kaynağıdır. O
dönemde geçim kaynağı olacak kadar öneme sahip olan halıcılık, günümüzde bu önemini
kaybetmiştir. Halıcılığın önüne kilim dokumacılığı geçmiştir. Afyonkarahisar’da kilim
dokunan yöreler arasında Emirdağ ilçesi ve çevre köyleri, merkez ilçe Anıtkaya (Eğret)
kasabası, Sandıklı, Ballık kasabası Arızlar köyü, Dinar ilçesi, Beyköy kasabası, İncesu,
Avşar köyleri, Dazkırı ve çevre köyleri, Bayat bulunmaktadır.

Afyonkarahisar Bayat kilimleri oldukça zengin desen ve kompozisyona sahiptir. Her
biri birer sanat eseri olan Afyonkarahisar Bayat kilimlerini incelediğinizde Anadolu
insanının bitmek bilmeyen hayal dünyasını ve ince zevkini görebilirsiniz. Motif ve
renklerdeki denge, zenginlik, teknikteki çeşitlilik ve başarılı uygulamalar bunun en güzel
kanıtıdır.

Modül sonunda Bayat kilimlerini dokumaya hazırlık ve kullanılan araç gereçleri
tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır. Bu modülde amaç en eski el sanatlarımızdan biri
olan el dokuması Bayat kilimlerinin motif özelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır.

GİRİŞ



2



3

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak becerilerle Bayat kilimlerinin
tarihçesi, kilimlerde kullanılan motifler ve anlamları, desen hazırlarken dikkat edilecek
noktaları öğrenebilecek ve uygulayabileceksiniz.

Bayat kilimlerinin tarihçesini araştırınız.

Bayat kilimlerinde kullanılan motiflerin anlamlarını araştırınız.

Desen çiziminde kullanılan araç gereçleri araştırınız.

1. BAYAT KİLİMİ DOKUMALAR

1.1. Tarihçesi

Oğuzların bir kolu olan Bayat Boyu, Anadolu'nun birçok yerine yerleşmişler ve bu
yerleşim yerlerinden birisi de Afyon’un Bayat ilçesi olmuştur. Tarihte Oğuzlar önemli kültür
işleriyle uğraşmışlar, bu kültür işlerinden birisi de kilim olmuştur.

Tarihsel perspektiften bakıldığında Bayat'ta kilimcilik eskilere dayanmaktadır. Ancak
Bayat'taki bu kilim geleneği geleneksel çerçeveden piyasa ekonomisine aktarılamamış, bazı
evlerde genç kızların çeyizlik ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir.

1987 yılında Bayat ilçe olduğunda Bayat'ın ilk kaymakamının gayretleriyle Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ilçe merkezi ve köylerde kilimcilik kursları
açılarak kilimcilik, seri üretim bağlamında canlanmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda
diğer kaymakamlarımızın destekleriyle kilimcilik gelişmiş, Afyon İl Özel İdaresi'nin
destekleriyle Afyon-Ankara asfaltının kenarına (bugünkü yeri) Bayat kilim atölyesi inşa
edilmiştir.

Bugün Bayat'ta kilimin tek üreticisi ve satıcısı Bayat Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Zili dokuma ise eskiden sadece köylerde
uygulanmaktaydı. Bayat ilçesinde kullanılmamaktadır.

1.2. Motif Özellikleri

Kilimde kullanılan motifler beş gruba ayrılmıştır. Bunlar; hayvansal, bitkisel,
geometrik, karışık ve sembolik motiflerdir. Bayat kilimleri genellikle bitkisel ve sembolik
geometrik motiflerden oluşmuştur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: Bayat kilimi

1.3. Motiflerin Anlamları

Kilimlerde kullanılan motifler genellikle halıda, çinide, mermer ve tahta
oymacılığında kullanılan motiflerin aynısıdır.

Kilimler üzerindeki motifler yaşanılan çağın özelliklerinin yanı sıra yörenin kültürü,
gelenek ve görenekleri, kilimi dokuyan kişinin beklentileri, ümitlerine göre değişiklikler
göstermektedir. Analık ve doğurganlık, bereket, uğur, kısmet, mutluluk, neşe, uzun ömür,
kahramanlık ve kuvvet, kötü bakışları uzaklaştırma, kadın, erkek ve doğurganlık, genç
kızların evlilik isteği, soyun ölümsüzlüğünü simgeleyen motifler kullanılır.

1.3.1. Avşar Güzeli

Türk milletinin değişik boylarının olduğu tarihi bir gerçektir. Bayat ilçesine başka bir
yerleşim yerinden Oğuz Boylarından Avşar Boyundan getirilen gelinin çeyizindeki kilim,
Bayatlı genç kızlar ve gelinler arasında çok sevilir ve bu kilimin dokunarak çoğaltılması
istenir. Ancak bu kilime verilecek isim konusunda yapılan tartışmalar üzerine Avşar kızının
eşi olan çoban konuşmalara kulak misafiri olur ve tartışmaya son vermek için “Bu kilimi
bize getiren Avşar güzeli eşim değil mi?” der ve bu kilimin adı o gün bu gün "Avşar güzeli"
olarak kalır.
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Resim 1.2: Avşar güzeli

1.3.1. Saç Bağlı

Türk genç kızları, ailenin ve dini inançlarının vermiş olduğu ahlaki terbiye nedeniyle
büyüklerine evlenmek istediğini açıkça söyleyemediğinden evlenme çağının geldiğini ve
evlenmek istediğini büyüklerine ima etmek için başına gelin olan kızlara takılan "çığa" bir
tür süslü başlık takmak ve gelin olmak isteğini dışa vurmak isteyen kızların dokuduğu
semboldür. Bunun için gelin olmak isteyen kızların çeyizlerinin bittiğinin bir sembolü
olmuştur.

İçindeki terazi figürleri ise genç kızımızın adaletli davranabileceği, Türk'ün adaletli
davrandığı vurgulanmıştır.

Resim 1.3: Saç bağlı
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1.3.2. Bindallı

Bindallı deseninde kilimin içindeki dörtgen figürler yeni evlenecek genç kız ve
erkeğin ailelerini simgelemekte ve diğer altıgen figürler ise yeni evlenecek çiftin daha
genişleyeceğini ve hayata yeni kökler salacaklarının simgesi olarak kabul görmektedir.

Yeni evlenen Türk gençlerinin bin dal gibi köklenecekleri ve geleceğe güven
vereceklerinin simgesi olarak kabul görmüştür.

Motiflerin alt ve üst kısımlarındaki figürler ise yeni evlenen gençlerin evlerinin
bereketli ve mutlu olmasını büyüklerinin dilediklerini belirtmektedir.

Bu kilimler evlenecek genç kızın annesi ve damadın annesi tarafından düğün hediyesi
olarak verilmektedir.

Resim 1.4: Bindallı

1.3.3. Hayat Ağacı

Türk milletinin sembolü olan çınar ağacından esinlenilmiş olup her bir dal Türk
milletinin ayrı boylara ayrıldığı ancak bir kökten geldiği, ağaçtaki kuşlar ise Türk
milletinden yeni boyların geleceği ve Türk milletinin özgürlüğünü seven insanlar olduğu için
gökyüzüne ve yeryüzüne hâkim olma isteğinden dolayı hayat ağacı ismi kilime verilmiştir.

Türk genç kızları, Türk milletinin özgürlüğünü ve öz benliğine sahip çıkmanın
gereğini ilmek ilmek kilimlere işlemişlerdir.



7

Resim 1.5: Hayat ağacı

1.3.4. Başaklı

Türk milletinin tarıma ve toprağa verdiği değeri yansıtmaktadır. Kilimin etrafındaki
zikzaklı çizgiler ise evlilik hayatında ve geleceğin hayat yolunun zikzakları içinde olmasını
ve karşılık kopmadan ömürlerinin sonuna kadar evlilik hayatlarının sürmesini anlatmaktadır.

Resim 1.6: Başaklı

1.3.5. Otağ

Kilim içindeki motiflerdeki konutları simgeleyerek Türk milletinin yerleşik hayata
geçişi, ortasındaki saha ise özgürlük ve huzur içinde toplu hâlde yaşamanın gereği olduğu,
Türk toplumunda hanımın önemi vurgulanmaktadır. “Yuvayı dişi kuş kurar.” fikri
gereğince Türk hanımlarının huzur ve mutluluğu gözlenmiş ve Türk kızları ile Türk
milletinin hayata bağlandığı ve Türklerin hanımlarına, evlerine verdiği değeri vurgulamak
amacıyla ismine “otağ” denilmiştir.
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1.3.6. Parmaklı

Türk milletinin Orta Asya’dan göç ettiği yıllardan esinlenerek değişik göç yolları takip
edildiği, geçmişi unutmamak ve boyları geleceğe aktarmak amacıyla kilimin alt ve üst
kenarlarında Türk Boyları, yan kenarlarda ise göç yollarında çekilen eziyetler ve sıkıntılar
dile getirilmiştir.

Figürlerin ortasındaki dört tarafın kesişmesi olarak gözlenen figür, Türk milletinin
dünyanın dört bir yanına dağıldığını ancak yine çıkış noktasının tek bir soy olduğunu ve bu
soydan yeni boyların çıktığını ve özgürlük için her şeyin göze alınabileceğini, Türk
kızlarının Türk milletinin özgürlüklerinden ödün vermeyeceklerini kilime dokumuşlardır.

Türklerin esaret altına ve parmaklıklar arkasına alınamayacağı, tutsaklığı kabul
etmeyecekleri vurgulamaktadır.

Resim 1.7: Parmaklı

1.3.7. Asarcık

Bayat Boyu’nun Selçuklu İmparatorluğu Döneminde gelip yerleştiği ve yüksek
yaylaların hâkim tepesinde düşman saldırılarından korunmak amacıyla etrafı surlarla çevrili
bir kale görünümü olan ilk yerleşim yerlerinden desenleri Türk genç kızları, kilime kroki
gibi işlemişlerdir. Kilimin üst kısmında kırmızı çizgilerle çevrili olan alan yerleşim yerinin
çevre koruma duvarları olup içindeki motifler ise yerleşim konutlarının
ortasındaki üçgen çadır tipi ise kalenin komutanının göstermektedir. Aşağı doğru kırmızı
çizginin açıldığı yer ise tarımsal araziye ve yaylalara açılan yerleşim yerinin kapışı
görünümündedir. Kalenin etrafındaki ok görünümü figürler ise Bayat Boyunun diğer üst
Türk Boyları ile bağlantılarını simgelemektedir. Diğer terazi şeklindeki figür ise Bayat
yerleşim yerinin çevre birimlerin adaletin ve güvenliğin korumasını üstlenildiği yer
anlamındadır.
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Resim 1.8: Asarcık

1.3.8. Kör Çiçek

Türk gelini, eşini askere göndermiş ve eşine olan sevgisini ve hasretini dile getirmek
amacıyla gündüzlerini tarımsal faaliyetlere ayırıp geceleri lamba ışığında kilim dokumuş. Bu
esnada genç gelinin gözlerinin kör olması ve kilimin dokunmasının yarıda kalması üzerine
gelinin görümceleri ve eltileri yarım kalan bu kilimi bitirirler.

İlk dokumaya başlayan gelinin gözleri kör olduğu için kilimi sözleri ile tarif ederek
kilimin tamamlanmasını silolar. Bunun üzerine kilimin adına ve o güzel geline “kör çiçek”
denilir.

Resim 1.9: Kör çiçek

1.3.9. Bıtıraklı

Türkmen gelini fırsat buldukça kilim dokuyacak eşine maddi destek sağlamaktadır.
Ancak öyle bir an gelir ki dokunun kilimi kaynanası alıp kendi evine sermek ister. Gelin bu
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isteği kabul etmez ve kilimi vermek istemez. Kaynana almakta kararlıdır. Bunun üzerine
gelin kırdan topladığı dikenli pıtrak denilen bitkileri toplar ve kaynanasının odasına serilen
kilimin üzerine atar. Kaynana gelip gece vakti bu kilimin üzerine yalınayak batığında
ayağına pıtrak bitkisinin dikenleri battığında canı yanınca bağırmaya başlar, sabah
olduğunda bakılır ki kilimin üzerine pıtraklar atılmıştır. Bunun üzerine kaynana bu kilimi
kaldırıp gelinin yüzüne atarak pıtraklarla gelinin yüzünün yaralanmasına neden olur. O gün
bu gün bu desene “bıtıraklı” denilmiştir.

Resim 1.10: Bıtıraklı

1.3.10. Ejder Halı

Türk milletinin Orta Asya hayatındaki esintilerden kaynaklanan destanlarda Türk
kahramanlarının ejder denilen vahşi hayvanlarla yaptıkları mücadele sonucunda elde edilen
zaferleri dile getirmektedir.

Türk kızının rüyasında gördüğü bir ejder saldırısından sevdiği Türk genci tarafından
kurtarıldığını canlandırıp Türk kızının bu rüyasını ve sevdasını kilime aktarmasıdır.
Rüyasındaki genç Türk erkeği kızı kurtardığı gibi kızın geleceğini de etkiler ve bir ömür
boyu mutluluk yolunda birlikte ilerlerler.

Motiflerin merdiven şeklinde kilimi çevrelemesi, bu rüyanın bir gerçekmiş gibi hayatı
boyunca sürüp gittiğini vurgulamaktadır.
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Resim 1.11: Ejder halı

1.3.11. Örümcekli

Kaynana ile gelin arasında evin temizliği yönünde ortaya çıkan sözlü münakaşa
üzerine Türkmen gelini kilim tezgâhında kurulu olan kilim dokumasının örneğinin ne olması
konusunda bir sonuca varılamaz. Kaynana bir öfke ile başını kaldırıp anlaşamazlığın uzun
sürmesinden kilim tezgâhının üzerine örümcekler yuva yapınca “Tamam kilim desenini
buldum, işte bu örümceğin yuvasını desen olarak kilime işle.” der ve doğaya Türk milletinin
saygısını da ekleyip örümceğin yuvası desene esin kaynağı olur ve "örümcekli" ismi verilir.

Resim 1.12: Örümcekli

1.3.12. Çamçalı

0rta Asya'da kuraklığın olması nedeni ile bütün bitki ve ağaçlar kurumuş, Türk genç
kızları yeşilliğe hasret kalmışlar. Bu yüzden doğaya ve yeşilliğe olan özlemlerini kilime
yansıtmaya çalışarak çocuklarına ve gençlerine doğa güzelliğini ve özlemini aşılamaya
çalışmışlardır.
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Kilimin tamamına ağaç figürleri işlenmiş doğanın güzelliği ve verdiği huzur yansı-
tılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle kilime "çamçalı" adı verilmiştir.

Resim 1.13: Çamçalı

1.3.13. Seleser

Osmanlılar Döneminde eşini askere gönderen bir Türkmen gelini özlemini, hasretini
ve endişesini dokuduğu kilime yansıtmıştır. Eşinin askerde Doğu Anadolu’daki Ermeni
isyanındaki savaşa katılarak şehit olduğu haberinin gelmesi üzerine dokuduğu kilimi evinin
önünden geçen dereye atar ve sel alıp gider.

Kilimi bulanlar ise bu kadının olayını ve acısını bildikleri için kilime "seleser" adını
vermişlerdir.

Resim 1.14: Seleser
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1.4. Bayat Kilim Dokuma Desen Teknikleri

Bayat kilimi dokumasında kilim dokuma, zili dokuma ve cicim dokuma bazı
kısımlarda da sumak dokuma kullanılmaktadır. Dokumanın ana temelini kilim dokuma
oluşturmaktadır.

1.4.1. Kilim Dokuma Çizim Teknikleri

Kilim deseni kareli kâğıda çizilir.

Kareli kâğıtta her dik kare sırası çözgü ipliğinin; yatay kare sırası atkı ipliğinin
karşılığıdır.

Kareli kâğıda çizilen desenler boyanır.

Deseni en genişliğinde dokumada kullanılacak çözgü ipliği sayısı kadar kare
içine sığdırmak gerekir.

Desen, kullandığınız renkli atkı ipliklerinin kalınlığına göre çizilmedi ise iplik
ince olduğunda desen, kâğıttakinden basık olur.

Atkı ipi kalın ise desen, kâğıttaki desene göre uzun olur.

Kareli kâğıda desen çizilirken kullanılacak atkıların kalınlığına göre her
basamaktaki yatay kare sayısı ayarlanmalıdır.

Desen 1.1: Kilim deseni
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1.4.2. Zili Dokuma Çizim Teknikleri

Zili dokuma deseni kareli kâğıda çizilir.

Kareli kâğıtta her dik kare sırası çözgü ipliğinin, yatay kare sırası atkı ipliğinin
karşılığıdır.

Desende hangi renk desen ipliği, kaç çözgü ipliğinin arkasından atlayıp
geçecekse o kadar kare o desen ipliğinin renginde boyanır.

Her desen ipliği sıralarının aralarına bir kare yatay sıra boş bırakılır.

Deseni en genişliğinde dokumada kullanılacak çözgü ipliği sayısı kadar kare
içine sığdırmak gerekir.

Çizim ile dokuma arasında farklılıklar olabilir. İplik kalınlığı dokumada dikkate
alınmalıdır.

Desen 1.2: Kareli kâğıda çizilmiş zili deseni

1.4.3. Cicim Dokuma Çizim Teknikleri

Cicim dokumasının deseni kareli kâğıda çizilir.

Kareli kâğıtta her dik kare sırası bir çözgü ipliğinin, her yatay kare sırası ise bir
atkı ipliğinin karşılığıdır.

Desenin neresinde hangi renkte desen ipliği, kaç tane çözgü ipliğinin üzerinden
atlayıp arkaya geçecekse o kadar kare o desen ipliğinin renginde boyanır.

Desen ipliği sıralarının aralarında birer yatay kare sırası boş bırakılır. Bunlar,
desen ipliklerini aralarında sıkıştıran atkı ipliklerinin karşılığıdır.

Deseni ende, dokumanızda kullanacağınız çözgü ipliği sayısı kadar kare içine
sığdırmak veya yerleştirmek zorunda olduğunuzu unutmayınız.

Dokuma yapılınca iplikler sıkıştırılacağı için kareli kâğıttakine göre daha basık
bir desen elde edileceğini dikkate alınız.
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Desen 1.3: Cicim dokuma deseni

Resim 1.15: Cicim dokuma

1.4.4. Sumak Dokuma Çizim Teknikleri

Sumak dokuma desenini kareli kâğıda hazırlarken çözgü ipi sayısına dikkat
ediniz.

Dokuma için hazırlanmış özel milimetrik kâğıt kullanmaya özen gösteriniz.

Dokuyacağınız sumak türü çapraz-alternatif sumak ise her sırada bir çözgü ipi
kaydırmaya dikkat ediniz.

Dokuyacağınız sumak türü atkılı sumak ise desenin yatay sıraları arasında bir
kare boşluk bırakmayı unutmayınız.

Desenin ¼’ünü alacak büyüklükte kâğıt hazırlayınız.

Dikey ve yatay karelerin takibini yapınız.

Dokunulması düşünülen sumak dokumanın öncelikle boyutları belirlenir. Daha
sonra sumak dokumadaki düğüm sayıları hesaplanarak her düğümün bir kareye
geleceği gerçeği unutulmadan boyutlara uygun kareli kâğıt hazırlanır.

Desen kurşun kalemle kareli kâğıda çizilir.

Kurşun kalemle taslak çalışması yapılarak kareli kâğıtta yerleri belirlenmiş
desen, hazırlanacak sumak dokumada uygulanacak renklerle boyanır.

Sumak dokumanın fonuna uygun renkte tamamı boyanarak desen çalışması
tamamlanır.
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Desen 1.4: Sumak deseni

Desen 1.5: Sumak deseni

1.5. Desen Hazırlarken Kullanılan Araç Gereçler

Görsel basılı kaynaklar

Dokuma örnekleri

Makas

Cetvel

Kareli kâğıt

Boya kalemi

Mukavva

Yumuşak kalem



17

Basit zili deseni çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yapacağınız işlem için atölye ortamını
hazırlayınız.

 Aydınlık bir ortam sağlayınız.

 Temiz ve düzenli bir atölye ortamı ha-
zırlayınız.

 Motif araştırması yapınız.
 Ürüne uygun desen seçimine önem

veriniz.

 Bayat kilimi deseni hazırlayınız.  Tekniğe uygun desen seçiniz.

 Deseni milimetrik kâğıda geçiriniz.  Kareleri taşırmadan çiziniz.

 Deseni renklendiriniz.  Renk uyumuna dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Zili dokuma her desen ipliği kendi desen alanında, enine üç üstten bir alttan atla-
yarak geçirilmektedir.

2. ( ) Kilimler dokuyucunun tezgâhın arkasına geçmesi sureti ile tersten dokunur.

3. ( ) Kilimler üzerindeki motifler yaşanılan çağın özelliklerinin yanı sıra yörenin kültü-
rü, gelenek ve görenekleri, kilimi dokuyan kişinin beklentileri, ümitlerine göre değişik-
likler göstermektedir.

4. ( ) Bindallı motifi genç kızların evlilik isteğini belirten bir motiftir.

5. ( ) Çamçalı motifi doğaya ve yeşilliğe olan özlemi anlatır.

6. ( ) Zili deseni hazırlanırken her desen ipliği sıralarının aralarına bir kare dikey sıra
boş bırakılır.

7. ( ) Cicim deseninde kareli kâğıtta her dik kare sırası bir çözgü ipliğinin, her yatay
kare sırası ise bir atkı ipliğinin karşılığıdır.

8. ( ) Sumak dokuma deseni için özel milimetrik kâğıt kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Bayat kilimi dokumada kullanılan tezgâhları ve çözgü hazırlama işlemlerini
yapabileceksiniz.

Tezgâh çeşitlerini araştırınız.

Kilim dokumada çözgü iplerinin uzunluğu nasıl hesaplanır? Araştırınız.

Çözgü ipliklerinin geçirilmesini araştırınız.

Toplanan bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp numuneleri sınıfa getirerek
arkadaşlarınızla inceleyiniz.

2. BAYAT KİLİM DOKUMADA
KULLANILAN TEZGÂH ÇEŞİTLERİ

Dokumacılıkta üç tip tezgâh kullanılır.

2.1. Yatay Tezgâh

Yaygın olarak konargöçer yaşamı olanlar bu tip tezgâh kullanmaktadır. Bu
tezgâhlarda yan destek tahtası bulunmaz. Yere kurulan dört kazık üzerine levent görevini
görecek silindir biçiminde iki sopa oyuklardan geçirilir. İpler bu silindir parçaların üzerine
gerdirilir.

Resim 2.1: Yatay (yer) tezgâh

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Yatay tezgâh

2.2. Dikey Tezgâh

Kilim ve halıların dokunduğu tezgâh çeşididir. En ilkelinden, en gelişmişine kadar
çözgülerin sarıldığı iki uzun direk, çözgülerin alt-üst ayrılmasına yarayan gücü ağacı ve
çözgülerin arasına konan varangelen (var gel) tahta, el dokuma tezgâhını oluşturur.

Dikey tezgâhlar ikiye ayrılır. Bunlar:

 Germeli tezgâh
 Sarmal tezgâh

2.2.1. Sarma (Ağaç)Tezgâhlar

Dokumaların tezgâhın alt merdanelerine sarılarak dokunmaya devam edildiği için bu
ismi almıştır. Isparta tipi halıların tamamı bu tezgâhlarda dokunduğu için bu tezgâhlara
“Isparta tezgâhı” da denir. Aynı zamanda ülke genelinde en çok kullanılan tezgâh tipidir.
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Tezgâhın üretiminin kolay olması, tezgâhın basit parçalardan oluşması, parçaların
kolay monte edilmesi, çözme işleminin diğer tezgâhlara göre daha kolay olması en çok
kullanılan tezgâh tipi olmasının başlıca nedenleridir. Sarma tezgâhlar genellikle ağaçtan
yapılmakla birlikte son zamanlarda metal malzeme ile de yapılmaktadır.

Sarma tip tezgâhlarda dokunacak halının çözgüsü tezgâh üzerinde çözülmez. Çözgü
başka bir çözgü aparatında çözüldükten sonra tezgâha aktarılmaktadır.

Sarma tip tezgâhlarda dokuma sırasında ve dokuma bittikten sonra hata oluşmaması
için yan ağaçlarda bulunan levent başlarının geçtiği yuvaların arasındaki mesafe aynı
olmalıdır. Ayrıca levent başlarının da çapları birbirine eşit olmalıdır. Aksi takdirde gevşeyen
çözgüleri sıkmak için araya konulan ağaç parçaları dokumada potluk meydana getirebilir.

Resim 2.3: Sarma (ağaç) tezgâh

2.2.2. Germeli Tezgâh

Ülkemizde genellikle Hereke ve Kayseri yöresinde üretilen halı dokumasında
kullanılan tezgâh tipidir. En çok Hereke halılarının üretiminde kullanıldığı için Hereke tipi
tezgâh olarak da bilinir. Ana parçalar bakımından sarma tipe benzese de bazı parçaları
farklıdır. Germe tip tezgâhlarda gerdirme düzeneği sarma tiplerin tersine, alt ve üst
merdaneleri çekerek değil iterek çalışır. Bu nedenle bu tezgâhlarda, sarma tip tezgâhlarda
gerdirme için kullanılan eğri ve düz halkalı demir ve gerdirme çemberi bulunmaz.
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Germe tip tezgâhlar sarma tipten daha gelişmiş olduğu için daha kaliteli
dokuma yapılmasına olanak sağlar. Ayrıca taşınabilir olduklarından yere
sabitlemek için kullanılan düzeneklere ve kol demirine ihtiyaç duyulmaz.

Germe tip tezgâhlarda dokunan kısım alt merdane yardımıyla tezgâhın arka
kısmına kaydırılır. Bu şekilde halıda (merdaneye sarılmaktan kaynaklanan)
potluk olmayacak, çözgü ipliği izi görülmeyecek ve daha az kirlenecektir.
Ayrıca dokunan kısım sürekli gergin olduğundan düzgün olacaktır.

Germe tip tezgâhlar herhangi bir yere bağlanmadan düz bir zemin üzerinde
duracak şekilde tasarlanmıştır.

Germe tip tezgâhlarda dokunacak halının çözgüsü tezgâh üzerinde
çözülmektedir.

Resim 2.4: Germeli tezgâh
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Resim 2.5: Gelişmiş dikey tezgâh

2.3. Bayat Kiliminde Kullanılan Tezgâhlar

2.3.1. Tezgâhın Özellikleri

Kilimler eskiden ağaçtan yapılmış yatay ve dikey tezgâhlarda dokunmaktaydı.
Köylerde hâlâ bu tip tezgâhlar kullanılmaktadır. Son zamanlarda parçaları metalden yapılan
tezgâhlar da kullanılmaktadır. Bayat ilçe merkezinde metal aksamlı tezgâhlarla üretim
yapılmaktadır.
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Resim 2.6: Dikey dokuma tezgâhı

2.4. Bayat Kiliminde Kullanılan İplikler

% 100 yün
% 100 kök boya
% 100 kirman ip
% 100 el emeği

Bayat kilimlerinde kullanılan bütün renkler % 100 doğal kök boyadır. Üretilen kök
boyalı kilimler yıkandığı zaman kesinlikle renk vermez. Boyalar birbirine karışmaz,
kullanıldıkça ve yıkandıkça parlaklık kazanır. Kök boyasının en önemli özelliği rahatlıkla
yıkanabilmesidir.

Bayat kilimlerinde % 100 kirman ipi kullanılmaktadır. Kullanılan kirman ipini
ilçedeki ve ilçeye bağlı çevre köylerde bulunan kadınlar ellerinde kirman denilen aletle
güzel ve kaliteli şekilde eğirmektedirler. Bu nedenle Bayat kilimleri, makine ipi ile yapılan
kilimlerden daha kaliteli ve daha uzun ömürlüdür.

Bayat kilimlerini diğer kilimlerden ayıran en önemli özellik; saf yünden yapılan
kirman ipi ve tamamıyla doğal bitkilerden elde edilen kök boyası, ayrıca desenlerinde sık ve
küçük motifler kullanılarak motif zenginliği yaratılacak göz dolduran kilimler üretilmesi,
ebada göre desenlerin uygun yerleştirilmesi, dokumanın kaliteli olmasıdır.
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2.5. Kök Boyası Yapma

Atölyelerde yapılan bütün renklerde doğal yani kök boya kullanılmaktadır. Saf yünden
kadınlara yaptırılan kirman ipleri kök boya ile ana ve ara renklerde boyanarak kilimlerde
kullanılmaktadır.

Kök boyada kullanılan bütün bitkiler, Bayat'ın dağlarından tek tek toplanarak gölge bir
yerde kurutulup nem almayacak şekilde depolanır.

Resim 2.7: Boyamanın yapılması

Resim 2.8: Atkı ipleri

2.6. Atkı İplikleri

Dokumada çözgülerin arasından belirli bir düzende ve enine yönde geçirilen ipliklere
atkı ipliği denir. Atkı iplikleri çözgülerin arasından kolay geçirilebilmeleri için çeşitli
formlara sokulur.
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Bu işlem ipliğin bir mekik üzerine sarılması şeklinde olabildiği gibi elde hazırlanan
kelebek, yumak veya melik denilen şekillerde de olabilir.

2.6.1. Çeşitleri

Bayat kilimlerinde % 100 kirman ipi kullanmaktadır. Bu ipleri bayat ve köylerindeki
kadınlar kirman denilen aletle eğirmektedirler. Nadir olarak ithal yün de kullanılmaktadır.

2.6.2. Özellikleri

Kirmanla yapılan ipler makine ipine göre daha kaliteli ve daha uzun ömürlü
olmaktadır. Bayat kilimlerinde kullanılan bütün renkler % 100 doğal yani kök boyalıdır.

Bayat kök boyalı kilimler yıkandığı zaman kesinlikle renk vermez. Boyalar birbirine
karışmaz, kullandıkça ve yıkandıkça parlaklık kazanır. Kök boyanın en önemli özelliği
rahatlıkla yıkanabilmesidir.

Resim 2.9: İpin kirman ile eğrilmesi

2.7. Çözgü İplikleri

Çözgü kilimin iskelet yapısıdır. Genellikle pamuk veya yünden 2–3 veya daha fazla
katla bükülerek hazırlanan ipliklerin dokuma tezgâhının alt ve üst leventleri arasına, yatay
zemine dik ve birbirlerine paralel geçirilmesiyle hazırlanır.
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Resim 2.10: Çözgü ipliği
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Resim 2.11: Tezgâha gerilmiş çözgü ipleri

2.8. İp Uzunluğu Hesaplama

Çözgü teli miktarı, dokunacak kilimin kalitesini belirler (cm’de ne kadar çok çözgü
varsa kilimin kalitesi o kadar yüksektir.). Çözgü teli miktarı kalitesine göre hazırlanmış
çözgülük ipin ende her 10 cm’ye yerleşecek tel sayısını hesaplamak sureti ile yapılır.

Örneğin dokuyacağımız kilimin eni 120, boyu da 180 cm olsun. Kalitemizde 10
cm’ye, örneğin 40 tel çözgü teli çekmemiz gerekiyorsa 120 cm’de 12 adet 10 cm olduğuna
göre 12x40 tel hesabı ile kilimimiz için 480 tellik bir çözgü hazırlayacağız demektir.
Çözgünün boy hesabına gelince boyun 180 cm olmasını tasarlamıştık. Bu hesapta saçak
payları bulunmayıp iki baştaki zincirden zincire bir ölçünün 180 cm olması hedefleniyordu.
O hâlde saçak paylarını da işin içine sokarak hazırlanacak çözgünün boy uzunluğunu
çıkarmak gerekiyor. Saçak örgüleri için her iki başta en az 15 cm pay bırakmak yararlı
olacaktır. Bu durumda boydan ölçü de 180+30 = 210 cm olacaktır. 50 cm de tezgâh üstü
payını koyarsak bu durumda 260 cm uzunluğunda bir çözgünün hazırlanması gerekecektir.
Bu hesabın üzerine 10 cm çekme payı da ilave edilir.
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Tezgâha çözgü ipini hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yapacağınız işlem için atölye
ortamını hazırlayınız.

 Aydınlık bir ortam sağlayınız.

 Temiz ve düzgün bir atölye ortamı hazırlayınız.

 Tezgâhın bakım ve onarımını
yapınız.

 Dokumaya hazır hâle getiriniz.

 İlk olarak ipliğin ucunu tezgâhın
en altında bulunan çözgü demiri-
ne bağlayınız.

Resim 2.12: İpliğin çözgü demirine bağlanması

 Bobinden gelen ipliği tezgâhın
üzerinden arkaya doğru bir tur
sararak alttan öne doğru alınız.

Resim 2.13: Çözgünün sarılması

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Alttan alınan ipliği çözgü demi-
rinin etrafında bir tur sarınız.

Resim 2.14: Çözgünün çözgü demirine sarılması

 Boşta olan bobinden gelen ipliği
çözgü demirinin altından geçire-
rek sıradaki çözgüyü oluşturu-
nuz.

Resim 2.15: Boşta kalan ipliğin çözgü demirinin altına
alınması

 İki çözgü arasındaki mesafeyi
eşit olacak şekilde ayarlayınız.

Resim 2.16: Çözgü iplikleri

 Çözgüler sırayla ve gergin şekil-
de istenilen sayıya ulaşıncaya
kadar sarmaya devam ediniz. İs-
tenilen sayıya ulaşıldığında sö-
külmeyecek şekilde düğüm ata-
rak çözgülerin tezgâh üzerine
sarma işlemini tamamlayınız.

Resim 2.17: Çözgü sarımının tamamlanması
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 Çözgüleri el ile iki gruba ayrınız.
1, 3, 5 ve devam eden tek sayılı
çözgüleri el ile öne doğru çeki-
niz. Bu çözgülerin aralarında ka-
lan çift sayılı çözgüleri arkada bı-
rakınız.

 Çözgüleri iki gruba ayırınız.
Ayrılan kısımdan varangelen tah-
tasını geçiriniz.

Resim 2.18: Varangelenin geçirilmesi

 Çözgüler el ile ayrıldıkça varan
geleni bu aralıktan ilerletiniz.

 Bu şekilde varangelen tüm çöz-
gülerin arasından geçirilinceye
kadar işleme devam ediniz.

Resim 2.19: Varangelenin geçirilmesi

 Tüm çözgülerin arasından geçiri-
len varangeleni gücü demirinin
geleceği kısmı geçecek şekilde
yukarı doğru çıkartınız.

Resim 2.20: Varangelenin yukarı çıkarılması
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 Gücü ipliklerinin sarımına ilk
olarak gücü demirinin sol ucun-
dan tezgâha bağlayıp sabitleye-
rek başlayınız.

Resim 2.21: Gücü demirinin tezgâha bağlanması

 Gücüleri oluşturacak ipliğin ucu-
nu tezgâhın sağ tarafına bağlayı-
nız ve sararak gücü demirine
doğru geliniz.

Resim 2.22: Gücü sarımının başlangıcı

 Gücü ipliğini gücü demiri
üzerine bir tur sarınız. Daha
sonra öndeki 1. ve 2. çözgü ip-
liğinin arasından arkadaki
çözgü ipliğini öne doğru çeki-
niz. Gücü ipliğini öne çekilen
bu çözgünün arkasından do-
laştırarak gücü demirine bir
tur sarınız.

Resim 2.23: Gücü ipliğinin sarılması

 Gücü ipliğini arkadaki her bir
çözgünün öne çekilmesiyle sara-
rak tezgâhın sonuna kadar devam
ediniz. Gücü sarımı tamamlandı-
ğında gücü ipliğini en sona sıkı
bir şekilde düğümleyiniz.

Resim 2.24: Gücü ipliğinin sarılması
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 Gücü demirini çekerek gücü
ipliklerinin altından çıkartınız.

Resim 2.25: Gücü demirinin çıkarılışı

 Çözgüleri dokumaya hazır hâle
getiriniz.

Resim 2.26: Dokumaya hazır çözgüler
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kilimler eskiden ağaçtan yapılmış yatay ve dikey tezgâhlarda dokunmaktaydı.

2. ( ) Bayat ilçe merkezinde metal aksamlı tezgâhlarla üretim yapılmaz.

3. ( ) Dokumada çözgülerin arasından belirli bir düzende ve enine yönde geçirilen
ipliklere atkı ipliği denir.

4. ( ) Bayat kilimlerinde % 100 kirman ipi kullanmaktadır.

5. ( ) Kirmanla yapılan ipler makine ipine göre daha kaliteli ve daha uzun ömürlü
olmaz.

6. ( ) Bayat kilimlerinde kullanılan bütün renkler % 100 doğal yani kök boyası ile
boyanmıştır.

7. ( ) Bayat kök boyalı kilimler yıkandığı zaman kesinlikle renk vermez. Boyalar
birbirine karışmaz, kullandıkça ve yıkandıkça parlaklık kazanır.

8. ( ) Çözgü kilimin iskelet yapısını oluşturmaz.

9. ( ) Çözgü uzunluğu ürüne göre hazırlanır.

10. ( ) Çözgü ipleri birbirine paralel olmayabilir.

11. ( ) Çözgü ipleri atkı iplerine 90º açı yapacak şekilde dik gelir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Her desen ipliği kendi desen alanında, enine üç üstten bir alttan atlayarak
geçirilmektedir.

2. ( ) Kalın ve kaba görünümlü zilinin çözgüsü genellikle pamuktan hazırlanmaktadır.

3. ( ) Kilimde kullanılan motifler beş gruba ayrılmıştır.

4. ( ) Kilimlerde kullanılan motifler genellikle halıda, çinide, mermer ve tahta
oymacılığında kullanılan motiflerin aynısıdır.

5. ( ) Türkmen gelinleri, fırsat buldukça kilim dokuyarak eşine maddi destek
sağlamaktadır.

6. ( ) Zili dokuma deseni düz kâğıda çizilir.

7. ( ) Her desen ipliği sıralarının aralarına bir kare yatay sıra boş bırakılır.

8. ( ) Dikey tezgâh kilim ve halıların dokunduğu tezgâh çeşididir.

9. ( ) Sarma (ağaç) tezgâhlar, dokumaların tezgâhın alt merdanelerine sarılarak
dokumaya devam edildiği için bu ismi almıştır.

10. ( ) Bayat kilimlerinde üç çeşit ip kullanılır.

11. ( ) Çözgü kilimin iskelet yapısıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 Y
7 D
8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 Y
6 D
7 D
8 Y
9 D

10 Y
11 D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D
6 Y
7 D
8 D
9 D

10 Y
11 D

CEVAP ANAHTARLARI
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