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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokumacılığı  

MODÜLÜN ADI Ehram Dokumaya Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 
Ehram dokumaya hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bezayağı Dokuma modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠLĠK Ehram dokumaya hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Ehram dokuma tezgâhlarını dokumaya hazır hâle 

getireceksiniz. 

Amaçlar 
1. Ehram dokumanın tarihi ve dokuma tezgâhları hakkında 

bilgi sahibi olacaksınız. 

2. Ehram dokumaya hazırlık yapmak için tezgâhı kurup çözgü 

hazırlayabileceksiniz.  

3. Ehram dokumaya hazırlık yapmak için uygun ortam 

hazırlandığında tekniğe uygun olarak tahar ve armür 

yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Tezgâh, çözgü ipleri, atkı ipleri, çözgü sehpası, 

Görsel basılı kaynaklar, makas vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modül ile elde edeceğiniz bilgi ve becerilerle ehram dokumaya hazırlık 

yapabileceksiniz. 
 

Ehram, baĢtan ayaklara kadar inen ve gözler açık kalacak Ģekilde el yardımıyla yüzü 

kapatan kadın boy örtüsüdür. Eskiden yaĢlı kadınlar tarafından kullanılan bu örtü 

günümüzde kullanılmamaktadır. 
 

Ehram; Erzincan, Erzurum, Bayburt yörelerine has kadınların örtünme amacıyla elbise 

üzerine aldıkları ince yün iplikten el tezgâhlarında örülen bir örtüdür ve mahalli bir özellik 

taĢımaktadır.    
 

Ehram; Arapça bir isim olup haremden gelir. Kadınların örtündüğü örtü veya hacıların 

Kâbe‟yi tavaf için Mekke'de örtünmeye mecbur oldukları dikiĢsiz bürgüye denir. Erzurum 

halkı arasında ihram, "ehram" olarak kullanılır. Ehram Erzurum'da yaĢlı kadınların, köylerde 

ise bütün kadınların sokak giysisi idi. Bugün bazı yaĢlı kadınlar dıĢında, ehramı sokak giysisi 

olarak kullanan kadın sayıĢı çok sınırlıdır. 
  

Bu modül sonunda, edineceğiniz bilgi ve beceriler ile el sanatları alanında ehram 

dokuma yapmak için gerekli olan hazırlıkları ve araçgereçleri tanımanız sizler için çok 

yararlı olacaktır. Bu modülün amacı ehram dokuma alanında yapılacak çalıĢmaların istenilen 

kalite ve özelliklere sahip olarak gelecek yıllara taĢımaktır. Bunun için ehram dokumada 

nasıl bir hazırlık yapılacağını, sırayla hangi iĢlem basamaklarının olacağı, hangi araç 

gereçlerin tanınması ve bunların özelliklerini, anlamlarını ne iĢe yaradıklarını 

öğreneceksiniz. 
 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyetle ehram dokumanın tarihi ve dokuma tezgâhları hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız. 
 

 

 

 

 Ehram dokumayı araĢtırınız. 

 Dokuma çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Kullanım alanlarını araĢtırınız. 

 

1.EHRAM DOKUMA 
1.1. Ehram 
 

Ehram, baĢtan ayaklara kadar inen ve gözler açıkta kalacak Ģekilde el yardımıyla yüze 

bürüklenen (yüzün kapatılması) kadın boy örtüsüdür. Eskiden yaĢlı kadınlar tarafından 

kullanılan bu örtü günümüzde kullanılmadığından imalatı da terkedilmiĢtir. Ġhram; Arapça 

bir isim olup haremden gelir. Kadınların örtündüğü örtü veya hacıların Kâbe‟yi tavaf için 

Mekke'de örtünmeye mecbur oldukları dikiĢsiz bürgüye denir. Erzurum halkı arasında ihram, 

"ehram" olarak kullanılır. Ehram Erzurum'da yaĢlı kadınların, köylerde ise bütün kadınların 

sokak giysisi idi. Bugün bazı yaĢlılar dıĢında, ehramı sokak giysisi olarak kullanan kadın 

sayıĢı çok sınırlıdır. 
 

Ġhram; Erzincan, Erzurum, Bayburt yörelerine has, kadınların örtünme amacıyla elbise 

üzerine aldıkları ince yün iplikten el tezgâhlarında örülen bir örtüdür ve mahalli bir özellik 

taĢımaktadır. 
 

Artvin yöresinde kilim, cicim ve ehram/Ģal dokumacılığı yapılmaktadır. Özellikle 

Yusufeli ilçesinde ehram dokumacılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Ehram tezgâhlarında 

üretilen kumaĢlar, gelin kıyafeti olabilecek kadar da ince ve zarif üretilebilmektedir. Ehram, 

özellikle, Yusufeli Ġlçesi‟nde dokunmaktaydı. Çok önceleri çokça dokunmasına rağmen, 

günümüzde kırk-elli yaĢ grubu kadınların sandıklarında bir veya iki adet bulunmaktadır. 

Yörede “hanımeliçar” olarak bilinmektedir. Genelde kadınlar tarafından, özel günlerde örtü 

olarak kullanıldığından, örtünün güzelliği, örtünen insana bir statü ve de saygınlık 

sağlamakta, bu da iĢçiliğinin daha bir itinalı olmasını sağlamaktadır. 
 

Ehramın ana maddesi saf yündür. Özelliği kıĢın sıcak yazın serin tutar. Doğal 

renklerden oluĢmuĢtur. Hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen iĢlem basamakları insan 

gücü ile elle yapılır, bir ehram yaklaĢık 20–25 günde meydana gelir ebatları en 90–

95cm,boyu 8–10 m arasına kadar yapılabilir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Halk el sanatları baĢlangıçta bir ihtiyacı karĢılamak için ortaya çıkar; daha sonra 

ekonomik bir ürün olur, yapana da gelir getirir, fayda sağlar ardından da sanat hâlini alır ve 

hayat standardına paralel olarak üst zevk ve estetiklere hitap edecek geliĢme gösterir. 
 

1.2. Ehramın Tarihçesi 
 

Tarih aynı zamanda kültür ve medeniyetlerin geliĢme sürecidir. Kültür ve 

medeniyetlerin geliĢmesini olgunlaĢmasını ve ilerlemesini sağlamıĢtır. 
 

Orta Asya Türkler Ģehirlerde ziraat ve dokumacılığı ile uğraĢırlardı.Ehram‟ınilk kez 

bin sekiz yüz ellili yıllardan sonra bugünkü Ģekli ile örülmeye baĢlandığı belirtilmiĢtir 
 

Erzurum'da "ehram" denilen, yünden yapılmıĢ çarĢaf türü örtüyü dokuyanlara" çulfa" 

denirdi. Çulha; dokumacı, el tezgâhında kumaĢ dokuyan, culeh ise fakirlerin giydikleri çul 

veya kaba dokuma kumaĢa denir.  
 

Çulfalar sokağa diktikleri 80–90 santim boyundaki üç beĢ demir çubuğa ellerindeki 

iplik yumağını gerer, desenleri örgü örgü iĢleyerek, bir baĢtan öbür uca gider, gelirlerdi. 

Ehramın boy iplikleri, demir çubuklar arasında ayarlanır sonra dükkândaki tezgâhta 

dokunurdu. Tamamen koyunyününden yapılan ehramlar, beyaz, boz veya kırmızı yünden 

imal edilirdi. Beyaz ehramlar, kendinden desenli veya çiçekli olur, renklilerde çiçekler veya 

motifler farklı renkte iplikle iĢlenirdi. Ehramların kendine özgü dokunuĢları vardır. Kordon, 

kiĢmiĢ dalı, pirinç deni, reyhan dalı, ceviz kanadı, hanımeli belli baĢlı dokuma örnekleridir. 

Çulfalar, iplik tartısını yumurta ile yaparlardı. Dört yumurtanın ağırlığına bir "tuğt" denir, 

dört "tuğt"tan bir ehram yapılabilirdi. Ehram dokutacak kadının ipliği alınırken ve 

dokunduktan sonra teslim edilirken yumurtalı tartı sistemi uygulanırdı. Ehram Erzurum'da 

yaĢlı kadınların, köylerde ise bütün kadınların sokak giysisi idi. Bugün bazı yaĢlı kadınlar 

dıĢında, ehramı sokak giysisi olarak kullanan kadın sayıĢı çok sınırlıdır. 

 

Resim 1.1:Ehram dokuma  
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1.3. Dokuma 
 

Atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak Ģekilde birbirinin altından, üstünden 

geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli üründür.Dokuma tezgâhlarındaçözgüipliklerin gücü 

nire denilen araçlarla bir kısmının yukarı kaldırılması, diğer kısmının aĢağı çekilmesi 

suretiyle açılan aralıktan (Bu aralığa ağızlık denir.) mekik yardımıyla atkı denilen ipliklerin 

geçirilmesiyle oluĢturulan düz yüzeylerdir. 

 

Resim 1.2: Ehram dokuma yapımı 

1.4. Ehram dokumada kullanılan Tezgâhlar 
 

Ehram, çuha, yolluk, sergen gibi dokumaların her birini dokumak amacıyla ahĢaptan 

yapılmıĢ araçtır. 

 

Resim 1.3: Ehram dokuma tezgâhı 

  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokuma_tezgah%C4%B1&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokuma_tezgah%C4%B1&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokuma_tezgah%C4%B1&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nire&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekik&action=edit
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1.5. Tezgâhın Parçaları 
 

1.5.1.Dağ(Çözgü Levendi) 
 

Dehdünlerle aynı uzunluktadır. Dehdünlerle aynı iĢi yapar, yani üzerine atılan 

ipliklerin düzenli bir Ģekilde yukarıdan dokunan kısma doğru yürütülmesini sağlar. Tezgâhın 

en üst kısmıdır, dokuyucunun üst arkasında bulunur. Düzene alınan ipliklerin gergin ve düz 

durmasını sağlar. 
 

1.5.2. Oturak 
 

Ġki adettir. Dağın altındaki oturağa dokuma oturağı denir. Dokuyucu, dokuma iĢini bu 

oturağa oturarak gerçekleĢtirir. 
 

1.5.3. Ayakça 
 

Ġki adettir. Gücüleri hareket ettirerek dokuma iĢleminin yapılmasını sağlar. Nalın 

büyüklüğündeki ayakçalar, ayaklarla hareket ettirilir. Ayak bastıktan sonra gücüler çözgüyü 

açar ve mekik atılır; her ayak basıĢta hareket tekrar edilir. 
 

1.5.4. KuĢlar 
 

Ġki adettir. Gücülerin üzerine asılı dururlar. Ortalarında makaramsı bir düzenek 

bulunur. Bu makaraların ortasında hareketli bir iple gücülere bağlıdır. Ġpin bir ucu öndeki 

gücüye diğeri ise arkadaki gücüyle bağlıdır. Gücüleri aĢağı yukarı çalıĢtırır. 
 

1.5.5. Kol 
 

Ġki adettir. Tüfenin iki yanında bulunur. Tüfe ipleri aracılığıyla tezgâhın yukarı 

kısmında bulunan bağlantı tahtasına tutturulur. Hareket ettirilmeleri ve ayarlamaları bu ipler 

aracılığı ile yapılır. Ġplerin orta kısmında bulunan çubuklar da tüfe çubuklarıdır. Tüfe 

çubukları gevĢetilip sıkılarak iplerin boyu uzatılıp kısaltılır ve tüfe bu Ģekilde ayarlanır. 
 

1.5.6.Tefe 
 

Ehram tezgâhının tarağı çeken kısmının adıdır. Her mekik atıĢtan sonra mekikle atılan 

ipin dokumaya dönüĢmesi için dokuyucuya doğru standart bir sertlikle çekilir. Alt tarafı 

kenarlara sabitlenmiĢ, üst tarafı tarağın takılıp çıkarılmasını sağlayacak biçimde aĢağı yukarı 

hareket ettirilebilen ahĢap yapılı bölümdür. 
 

1.5.7. Mitit 
 

Tezgâh üzerinde dokunmakta olan ehramı gergin tutan; her biri takriben bir halebî 

boyunda metremsi iki adet çubuktur. Birer uçlarında üçer çivi bulunur. Örülen ehramda üç 

dört parmakta bir dokunmamıĢ taraftan dokunan tarafa tarağa doğru takılır. Ortalarında deri 

veya metal bir kemer bulunur ve orta noktada dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. 

BirleĢme noktalarına yakın kısımlarda küçük delikler vardır, bu delikler birbirine getirilerek 
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gerginlik sağlanır ve bu deliğe küçük bir kürdan veya ucu eğik metal tel takılarak sabitleme 

yapılır. 

1.5.8. Mekik 
 

Öküz boynuzu veya ĢimĢir ağacından yapılmıĢ alettir. Mekik yapılacak boynuzun; 

kolluk boynuz, yani kenarlara doğru uzamıĢ olması gerekir, çengel türü boynuzdan 

yapılmaz. Makbul olanı manda boynuzundan yapılandır. Boyu yirmi santimetre civarındadır. 

Orta kısmı boĢtur. BoĢluğun uzunluğu takriben on santimetredir. Bu boĢluğun bir ucunda 

delik, diğer ucunda ise girinti vardır, atkı masurası içindeki metal çubuk aracılığıyla bu 

boĢluğa takılır. Bir tezgâha gerilmiĢ ipliklerin arasından sağdan sola, soldan sağa atılarak 

dokuma iĢlemi yapılır. 
 

Çözgü iplikleriyle atkı ipliklerinin bağlantı yapabilmesi için, atkı ipliğinin ağızlığın 

içinden geçmesini sağlayan parçadır. 

 

Resim 1.4: Mekik çeĢitleri 

1.5.9. Masura 
 

KamıĢtan yapılır. Gevrek otundan da yapıldığı olur, üzerine atkı iplikleri sarıldıktan 

sonra mekiğin içine yerleĢtirilerek kullanılır. Günümüzde plastik borulardan da faydalanılır. 
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Atkı masuraları; görünüĢ, yapıldığı malzeme ve kullanım alanlarına göre 

sınıflandırılır. Masura sarımı da bobin sarımı kadar önemli bir iĢlemdir. Ġyi sarılmıĢ bir 

masura dokuma randımanı üzerinde doğrudan doğruya etkili olacaktır.  

 

Resim 1.5: Masura 

1.5.10.Selman 
 

Ehramın dokunan kısmı belli bir büyüklüğe ulaĢtıktan sonra bu kısmı sarılır ki 

dokuma için yeni alan oluĢsun. Ehramın dokunan kısmını sarmaya yarayan bu bölümüm adı 

selmandır. Ana malzemesi ahĢaptır. Bu ahĢap uzantının bir yüzeyinde ehram geniĢliğinden 

biraz daha uzunca birde metal çubuk bulunur, adı selmandemiridir. Ehrama baĢlarken ehram 

ipliklerinin bir ucubu demire bağlanır. selmanınucunda sabitleme demiri için her karede bir 

delik olmak üzere toplam dört delik vardır. 
 

1.5.11. Sabitleme Demiri 
 

El demiri olarak da ifade edilir. Selmanın sağ ucunda bulunan tahta aralıklara takılır. 

Boyu otuz beĢ santimetre civarındadır. Ehramın dokunan kısmını döndürerek sarmak, 

germek için ve sarıldıktan sonrada selmanınsabitlenmesinde kullanılır. 
 

1.5.12. Dehdün 
 

Arka dehdün,orta dehdün ve üst dehdün olmak üzere üç tanedir. Selmanın boyunda 

olur. Yuvarlaktırlar ve çözgü ipliklerinin düzgün durmasını sağlar. Üst dehdüne küçük dağ 

dendiği de olur. Ehram uzun olsun isteniyor ise üst dehdünün sağ ve sol kenarlarındaki 

uzantılarının üzerine uygun bir tahta daha eklenir. 
 

1.5.13.Tarak 
 

YaklaĢık on iki santimetre yüksekliğinde, bir metre uzunluğunda, içinde kamıĢtan 

diĢleri olan alettir. Aynı zamanda ehramın kalitesini ifade de kullanılan çeĢitleri vardır. 
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Resim 1.6: Tarak 

1.5.14.Tarak ÇeĢitleri 
 

9,5–10,5–11,5–12,5–13,5–15,5 olarak adlandırılır. Tarak adı büyüdükçe ehramın 

kalitesi artar, en kaliteli ehram 15,5 tarakla dokunan ehramdır.13,5 tarak en yaygın 

kullanılan taraktır. Taraklara ipi geçirmek için tarak tığları kullanılır. 

 

Resim 1.7: Tarak ve gücü tığları 

1.5.15.Gücü 
 

Dört adet oklava biçiminde, eĢit yuvarlaklıkta, taraktan biraz uzunca çubuklar ve 

üzerine bağlanan kalınca ipliğe verilen addır. Çözgü ipliği önce gücüye, sonra bir arkadan bir 

önden tarağa çekilir. Ehram düzeni alınır. Her ehram baĢlangıcında bu iĢlem yapılır. 
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Resim 1.8: Gücü tığı çeĢitleri 

1.5.16.Tahsil Değneği 
 

 Ehramın kanat geniĢliğinden biraz daha uzunca yuvarlak değnektir. Ġkili uzatma 

kazıkları yönündeki iplikler, her biri bir çile oluĢturacak Ģekilde gruplara ayrılır ve yuvarlak 

olan bu değnek üzerindeki tahsil ipine eĢit sayıda ve aralıklı olarak bağlanır, çözgü ipliklerini 

gergin tutmada kullanılır. Ġki ucuna da „V‟ biçimindeki çatal ip bağlanır, bu çatal ipin 

ortasındaki bir baĢka ip dokumacının oturduğu bölümdeki halkaya takılıdır, oturağın 

kenarındaki çubuğa sarılır, tahsil ipini bollaĢtırma ve germe bu çubuğa sarılarak 

gerçekleĢtirilir. 
 

1.5.17. Çatal Ġp 
 

 Bir ucu tahsil değneğine bağlı ipin adıdır. Arkaya doğru „V‟ yi andıracak biçimde bir 

ip ve bu ipin tam ortasından bağlı bir baĢka ipten oluĢur. Çözgü ipliklerini germeye yarar. 
 

1.5.18. Oturak 
 

Bu oturağa düzen alma oturağı da denir. Tezgâhın arka kısmında bulunur. Bu oturakta 

oturularak iplikler gücülerin arasından geçirilir. 
 

1.5.19.Ġğne 
 

El dokuma tezgâhında örgü ve mamul sıklığının kontrolü için kullanılan el aletidir.  
 

1.6. Yünün Hazırlanmasında Kullanılan Araç Gereçler 
 

1.6.1. Yünün Ġnsan Sağlığı Açısından Faydaları 
 

 Gerek giysilerde gerekse diğer ürünlerde yün yaz, kıĢ kullanılabilen tek doğal lif 

türüdür. 

 Doğal bir yalıtım malzemesi olduğu için vücut ısısını düzenler; yazın serin, 

kıĢın ise ideal sıcaklıkta tutar. 

 Terletmeyen doğal bir malzemedir. Bunun sebebi ağırlığının %30‟u kadar nemi 

içine alması ve daha sonra dıĢarı vermesidir. 

 Yün içinde bulunduğu milyonlarca hava yastığı ile hava akımı sağlar ve bu 

yüzden terleme yapmaz. 

 Yün doğal yapısı gereği lekelere karĢı dirençlidir. Çünkü her bir elyaf tampon 

görevi görerek suyun yün elyafın yüzeyine nüfuz etmesini önleyen ince bir zarla 

kaplıdır. 
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 Yüksek nem ve protein içerikli yün elyafının alev alması zordur. 

 Yün hem ısı hem de ses açısından doğal bir izolatör görevi görür. 
 

1.6.2. Araç Gereçler 

 

Resim 1.9: Dokumada kullanılan araç gereçler 

 Yün: YıkanmamıĢ koyunyünüdür. 

 

Resim 1.10:Koyun yünü 

 Tuht: 3–4 yumurta ağırlığındaki tartı birimi. Yünün tartılmasında esas alınır. 

 Tokaç: Yün yıkamada kullanılan el kısmı yuvarlak, uç kısmı yayvan olan bir 

çeĢit sopa. Gereğinden fazla vurulması yünün keçeye dönüĢmesine sebep olur. 

 Kurutma ipi: Yıkanan yünlerin serildiği iptir. 

 Çırpma muĢambası: Çırpılacak yünlerin kirlenmesini önlemek için yere 

serilen ve üzerinde yün çırpılan sergen, hasır vb. 

 Yün çubuğu: Oklavadan biraz daha kalınca olan ve yünleri çırpmada kullanılan 

bir buçuk-iki metre uzunluğundaki fındık çubuğudur. Çubuk kullanılmadan 

önce ucundaki beĢ santimetrelik kısım bıçakla inceltilir, üzerine kaynamıĢ su 

dökülür, birkaç dakika sonra kullanılır. 
 

1.6.3. Terimler 
 

 Yün çırpmak: Yıkanan yünün tam kurumadan yün çubuğu ile dövülmesi 

iĢlemine verilen ad. 

 Yün ditmek: Çırpılan yünü elle birbirinden ayırma iĢlemi. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Wool.www.usda.gov.jpg&filetimestamp=20090525203709
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 Yün tarağı: Yünün taranmasında kullanılır. YaklaĢık elli cm uzunluğunda bir 

tahtadır. BaĢ tarafında yaklaĢık on on beĢ cm uzunluğunda tarama iĢlevini 

sağlayan iki sıra, her sırada yirmi beĢ kırk metal diĢ olmak üzere toplam elli-

seksen metal diĢli yün tarama aleti. 

 Yün tarama: Yün tarayacak kiĢi yere oturur, tarağın diĢli tarafını sağ bacağının 

üstüne veya sağ bacağı yerine tarağın diĢli kısmının altına taĢ yerleĢtirir, düz 

kısmını da sol bacağının altına alır, eline aldığı bir tutam yünü tarağın 

diĢlerinden sağa sola sertçe çekerek yün tarama iĢini yapar. Tarak diĢlerinden 

geçirilen yünün her iki eldeki tutamlarının adı „elçim‟dir. Ġki elçim bir sümek 

olur. Yani temizlenen yünler son olarak sümek hâline getirilir. Kalan kısım iplik 

yapımında kullanılamayan kısımdır ve adına „çöp‟ denir. Çöplerde yorgan, 

minder gibi eĢyaların yapımında kullanılabilir. 
 

1.7.Yünün Ġpliğe DönüĢtürülmesinde Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Sümek: TaranmıĢ yünün bir ele sarılacak büyüklükteki hâlidir. 

 TeĢi-iğ: Ağaçtan yapılan, yukarıdan aĢağıya incelerek uzayan, takriben dört 

santimetre çapında, otuz santimetre uzunluğunda kalın ucu üstte ve „ger‟ adı 

verilen metal kancalı yün eğirme aleti. Üst kısmında „ağırĢak‟ adı verilen ve 

takılıp çıkarılabilen bir parçası daha vardır. AğırĢak, küçük yuvarlak bir tekeri 

andırır, eğirmede ağırlık oluĢturarak ortasındaki yuvarlak aksamın kolayca 

dönmesini sağlar. Yünü, eğirip ip hâline getirmede kullanılır. 

 

Resim 1.11:Ġğ(TeĢi) 

 Yün Eğirme: TemizlenmiĢ, taranmıĢ yün sümeklerininteĢi-iğ iğlerle iplik 

hâline getirilmesi iĢidir. 

 

Resim 1.12:Ġpi eğirme 
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 Ger: Metalden yapılma küçük kancadır. TeĢinin üst kısmında bulunur, yünün 

uç kısmı ince bir iplik hâline getirilerek bu gere takılır. Yünün iplik hâline 

getirilmesinde kullanılır. 

 Kelepçe: Orta nezük büyüklüğünde ve biçimindedir. Dönen kısmın altında 

ayaklı bir kısım daha bulunur, teĢi-iğdeki iplik nezük kısmına sardırılarak kelep 

hâline getirilir. Sardırma iĢi elle döndürülerek yapılır. 

 Çıyrık: Çıkrıktır. Eğrilen yünün masuralara sarılmasında kullanılır. Bir 

tarafında elle döndürülen bir çark, diğer tarafında ise masuraların takıldığı 

sarma kısmı bulunur. Elle döndürülerek çalıĢtırılır. 
 

1.8. Ġpliğin Dokumaya Hazırlanmasında Kullanılan Araç Gereç ve 

Terimler 
 

 Kelep: Halka,eğrilmiĢ yün kangalı, bir çileyi tamamlayan ipliğin her bir sarımı. 

 Düzen alma: Ġlgili aĢamalardan geçerek ehram tezgâhına getirilen ipliklerin, 

tezgâhta dokuma öncesinde yapılan iĢlemler bütününün adıdır. 

 Ehram dokumak: Çözgü iplikleri tezgâha atılıp ehrama düzen verildikten 

sonra ayakçaların hareket ettirilmesi ve gücüler yolu ile ipliklerin açılıp 

kapanması sırasında oluĢan ağızlıktan mekikle atılan atkı ipliklerinin her 

atılıĢından sonra tüfeyi, dolayısıyla tarağı dokumacının tarafına doğru çekerek 

iplikleri birbirine geçirme iĢidir. 

 Ağız tutmak: Düzene alınan ehram çözgü ipliklerinin selmana tutturulması 

sonrasında mitit geniĢliğinde dokunur. Mititin iki uçtan tutturularak gerginlik 

sağlaması için bir baĢlangıç dokumasıdır. Atkı ipliklerinin mekik yolu ile 

atılması sonucu yapılan ön dokumadır. Bu kısım, ehram kesildikten sonra 

sökülür. 

 Kenar vurmak: Düzeni alınan ve ağız tutulan ehramın gorda dökme öncesinde 

Felemenk atkılarının atılması iĢleminin adıdır. Felemenk geniĢliği çözgüde 

kullanılan Felemenk geniĢliği kadardır. 
 

1.9. Ehram Dokumanın Son Ustaları 
 

1.9.1.Ehramın Son Ustaları 
 

Ehramın ulaĢabildiğimiz en eski ustaları aynı zamanda son Ģal ustalarıdır. Bunlardan 

birisi ġalcı Kurban adı ile tanınan Kurban Silsüpür‟dür. ġal dokuma ustalarının 

sonuncusudur. Hâlen evlerinde ehram dokuyan bayanlar mevcuttur. 
 

1.9.2.Ehram Tezgâhının Son Ustaları 
 

Ehram tezgâhının bilinen en eski ustası ġingahMahallesi‟nden Molla Mehmet 

Uğurlu‟dur. Molla Mehmet Uğurlu aynı zamanda el ile tezgâh yapan son ustadır. 

YaĢlanıncaya kadar bütün tezgâhları sadece o yapmıĢ. Daha sonra ġevket Bitlisli ve Ömer 

Emir ehram tezgâhı yapmaya baĢlamıĢtır. Ömer Emir Bayburt‟ta elektrikli marangoz 

makinelerini ilk kullanan ve bu makinelerle ehram tezgâhı yapan ilk ustadır. Daha sonra 

Rıfat NeyiĢ tarafından yapılan tezgâhları; en son Bayburt Valiliği için Mahmut Sekmenli 

yapmıĢtır. 
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1.9.3.Ehram Taraklarının Son Ustaları 
 

Ehram tarağı yapan Tarakçı Mahmut‟un varlığından haberdarız. Bayburt‟ta yakın 

geçmiĢte „tarakçılar çarĢısı‟ diye bir çarĢının olması çok sayıda tarak ustasının varlığına 

iĢaret etmektedir. Yapılan tarakları tamir eden son kiĢi Veysel Mahallesi‟nden Cinli Zühtü 

Kutluer‟ dir.  
 

1.9.4.Ehram Mekiğinin Son Ustaları 
 

En son mekik ustası Tuzcuzade Mahallesi‟nde ikamet eden Hayaloğlulardan Hacı 

VasipDağıstanlı‟dır. 
 

1.9.5.KumaĢ Boyamanın Son Ustaları 
 

Kök boya iĢinin son temsilcileri Tuzcuzade Mahallesi‟nden Akdağ ailesidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda ehram dokumayı araĢtırınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ehram dokumayı araĢtırmak için ortam 

hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün bir atölye ortamı 

hazırlayınız. 

 Görsel ve basılı kaynakları hazırlayınız. 

 Ehram dokumanın tarihini araĢtırınız.  Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Ehram dokumada kullanılan araç ve 

gereçleri araĢtırınız. 

 Bulunduğunuz bölgedeki atölyelerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Ehram dokumayı kullanım amacını 

araĢtırınız. 

 Ehram dokumayı kullanan kiĢi ve 

kuruluĢlardan faydalanabilirsiniz. 

 Ehram dokuma iĢlemini araĢtırınız.  Ehram dokumayı üreten kiĢi ve 

kuruluĢlardan faydalanabilirsiniz. 

 AraĢtırmalarınızı bir dosya içersinde 

toplayınız. 

 Dosyanızın düzenli olmasına dikkat 

ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )Ehram, baĢtan ayaklara kadar inen ve gözler açıkta kalacak Ģekilde el yardımıyla 

yüze bürüklenen (yüzün kapatılması) kadın boy örtüsüdür.  
 

2. (   ) Ġhram; Farsça bir isim olup haremden gelir. 
 

3. (   ) Ehramın ana maddesi saf ipektir. 
 

4. (   ) Ehramı Sokak giysisi olarak kullanan genç sayısı çok fazladır. 
 

5. (   )  Mekik öküz boynuzu veya ĢimĢir ağacından yapılmıĢ alet. 
 

6. (   ) En kaliteli ehram 15,5 tarakla dokunandır. 
 

7. (   ) Gerek giysilerde gerekse diğer ürünlerde yün yaz, kıĢ kullanılabilen tek doğal lif 

türüdür. 
 

8. (   ) Yüksek nem ve protein içerikli yün elyafının alev alması çok kolaydır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Ehram dokumaya hazırlık yapmak içintezgâhı kurup çözgü hazırlayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Dokuma atölyelerini gezerek, dokumada kullanılan çözgü ipliği çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınızı arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÇÖZGÜ HAZIRLAMA 
 

2.1.Ġpliğin Çözgüye Hazırlanmasında Kullanılan Araç Gereçler 
 

 ÇiriĢ: Bayburt‟ta kıĢı takiben en erken yetiĢen ve nisan ayının ilk haftasından 

baĢlanarak toplanan bitkinin adıdır. Bu ot, yemek olmanın yanı sıra özellikle 

ayakkabı yapımında, ayakkabının iç kısmının yapıĢtırılmasında kullanılır. 

Kurutulup, kireç taĢı ile karıĢtırılarak bir tür bulamaç elde edilir. Yün iplikler bu 

bulamaca batırıldıktan sonra uzatılır. Ġplikleri sağlamlaĢtırır, kopmalarını önler. 

Bulunmadığı durumlarda un kullanılır. 

 Helebi : „ArĢın‟ ın Bayburt‟taki ehram dokumada kullanılan adıdır; insanın orta 

parmağı ucundan dirseğine kadar olan uzunluğu esas alır. Bir uzunluk ölçü 

aletidir. Ehramı veya ipliklerini ölçmede kullanılır. Bir helebi yaklaĢık altmıĢ 

sekiz santimetre uzunluğu ifade eder. 

 Uzatma: Ehramın dokunması için gerekli olan yirmi kelep iplikten, sekiz 

kelebinin çözgü ipi olarak iki kanat boyunda ve çiriĢlenmiĢ olarak uzatma 

kazıklarına sarma iĢlemidir. Uzunluğu yedi buçuk ile sekiz buçuk helebî olur. 

 Uzatma kazığı: Toplam üç adettir. Altlarında bir adet takoz ile bunlara 

sabitlenmiĢ ikisi ikili, biri üçlü ip germe –çözgü aletidir. Ġplerin gerileceği ahĢap 

kazıklar yuvarlaktır. Üçlü olanı bir baĢa ikili olanlar ise ona paralel olarak 

yaklaĢık dörder helebi aralıklarla dizilir. Uzatma cağı vasıtasıyla çözgü iplikleri 

etrafında dolaĢtırılarak bu kazıklara sarılır. Uzatılan iplikler çiriĢli ve ıslak 

olduğundan kurumaları için de bunların üzerinde bekletilir. 

 Uzatma cağı: Arka kısmı ön taraftan daha geniĢçe üst kısmında el tutacak yeri, 

alt tarafta iki sıra hâlinde beĢ veya altı sıra masuraların takılabildiği çiviler 

bulunan bir alettir. Arka kısmında yatay biçimde, teĢi kalınlığında bağlantı 

çıtaları bulunmaktadır. Çıtaların ortası deliklidir, çivilere takılı masuralardaki 

iplikler, masuradan karĢılıklı olarak alınır, ipliklerin uçları ikiĢerli olarak 

makaraların birbirine bakan kısmından bu deliklere geçirilir. Çözgü ipliklerinin 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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uzatma kazığında açılmasında kullanılır. Üstte elle tutulan bölümün adı ise 

„elecek‟tir. 

 Nezük: Üç çeĢittir. Büyük nezük, ortanca nezük, küçük nezük. Büyük nezük; 

Felemenk sarmada, orta nezük ile küçük nezük ise ehram ipliklerinin keleplerini 

açmada kullanılır. Bir adet altı ağırca, ortasından altılık-sekizlik demir bulunan 

altlığa takılı olarak çalıĢır. Yün kelebi ya da Felemenk, nezüğe takılır, dıĢ ucu 

bir masuraya bağlanır, çıyrığın çivisine takılır, çıyrık döndürülerek kelep 

masuralara sarılır. 

 Urubat: Uzatma kazıklarında uzatılan yün ipliklerin bir birlerine dolaĢmasını 

önlemek amacıyla toplanıp destelenmeden önce bağlanan ve daha sonra da arka 

dehdün hizasındaki tezgâh direklerine bağlanarak ehramın düzen almasında 

kullanılan ipe verilen ad. Bu ip ehram dokunduğu sürece orta dehdün hizasında 

durur. Ehram gerildikçe gücünün arkasındaki iplikler bir tarakla taranır, ileri 

doğru çekilmiĢ urubat da orta dehdüne doğru itilir. 

 Çile: Dokumanın enini(atkı),boyunu (çözgü) karĢılayan iplik ölçüsüdür. Adını 

yapılan iĢin zorluğundan alır. Taraktan geçirilen her kırk iplik bir çile kabul 

edilir. BeĢ yedi sürmekten bir teĢi dolar ve eğrilmiĢ hâli bir kelep olur. 

 Felemenk nezüğü: Ġp dolamada kullanılır. 

 Felemenk: Ehramın motifleri ile kenarlarında kullanılan pamuk ipliğin adı. 

Kenarlarda ince, nakıĢlarda ise kalını kullanılır. 
 

2.2. Çözgü 
 

Dokuma boyunca uzanan iplik grubuna çözgü denir. Dokumanın en önemli kısmını 

oluĢturan çözgü, oluĢturulmak istenilen kumaĢın temel özelliklerini üzerinde taĢır.  
 

Dokuma iĢleminin yapılabilmesi için çözgünün hazırlanması gerekir. Çözgü 

ipliklerinin, sabit gerilim altında, birbirine paralel olarak bobinden sağılıp dokuma 

tezgâhında dokunabilecek Ģekilde levente sarılması iĢlemine çözgü hazırlama denir.  
 

2.3. Çözgü Yapma Nedenleri 
 

 Çözgü iplikleri yeterli uzunlukta ve kullanılacak çözgü tel sayısına göre dokuma 

tezgâhına hazır hâle getirmek,  

 Çözgü iplikleri çapraza alınarak ipliklerin birbirine paralel hâle gelmesini 

sağlamak, dolayısıyla dokuma iĢleminde iplik karıĢıklıklarını önlemek,  

 Çözgü ipliklerin eĢit gerilimde sarılmasını sağlayarak kumaĢ hatalarını 

önlemektir.  
 

2.4. Çözgü Boyu Hesaplama Fire Payı 
 

 Çözgü ipi olarak yün, polyester, pamuktan yapılmıĢ ipler kullanılmalıdır.  

 Çözgü ipinin çift bükümlü olmasına özen gösterilir. Çünkü karĢılaĢacağı gerilim 

ve sürtünmelere karĢı mukavemetli olması gerekir. 

 Çözgü ipi hazırlanması için yapılması düĢünülen dokumanın boyundan biraz 

daha fazla uzunlukta ve dokumanın eninden 2 cm kadar fazla geniĢlik içindeki 

tarağın delik ve aralık sayısı kadar iplik hazırlanır.  
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 Çözgü ipliklerinin hepsinin tarakta yerleĢtiği geniĢlik dokumanın enini 

oluĢturur. 1 cm‟ deki çözgü iplik sayısı ile dokunacak kumaĢın eninin çarpımı 

toplam çözülecek çözgü ipliği sayısını verir. Örnek: toplam çöz. tel sayısı =1 

cm’deki çözgü tel sayısı x mamul kumaĢ eni  
 Ġpliklerin uzunluğu ise boyunu oluĢturur.  

 Çözgü ipi hesaplanırken dokumada çekme payı ilave edilir.  

 Ġpliklerin levente bağlanma payı, dokumanın baĢlangıçta ve bitiĢte ki 

bırakılacak saçak payları kesim yapılırken dikkate alınmalıdır.  

 Çözgü ipi hazırlanırken dokuma yapılacak uzunluk tespit edilir. Elde edilen 

ölçünün üzerine saçak payı ve fire payı ilave edilir.  

 Çözgü boyu hesaplanırken ürün boyu (50x100 cm ) (m) x 2 + fire payı Ģeklinde 

hesaplama yapılır.  

 Örnek: Ölçü: 50 x 100cm, 100 x 2 = 200 cm + 200 cm fire payı = 400 cm 

toplam.  

  50 x 100 cm‟lik dokumada 200 cm fire payı verilir.  
 

2.5. Çözgü Hazırlama Yöntemleri 
 

2.5.1. Makinede Çözgü Hazırlama 
 

Sanayi tipi motorlu tezgâhların dokuma hızları çok yüksektir. Bu makinelerin 

çözgüleri bu iĢ için üretilmiĢ makinelerde hazırlanmaktadır. Çözgü makineleri uzun 

metrajlarda, çeĢitli desenlere uygun ve hatasız çözgü hazırlama imkânı verir.  
 

Günümüzde Ehram dokuma yanında Rize, Buldan gibi yöresel bezlerin dokunduğu 

ahĢap tezgâhlar, çözgü leventlerinin kullanımına uygun üretilmektedir. Çözgü makinesi 

aracılığı ile levent üzerine çözgü hazırlama, elde çözgü hazırlamaya göre daha verimli bir 

yöntemdir. Bu nedenle yöresel tezgâhlarda dahi çözgüler, çözgü makinesinde 

hazırlanmaktadır. 
 

Çözgü ipliklerinin hazırlandığı, konik çözgü makinesi ve düz çözgü makinesi olmak 

üzere, iki tip çözgü makinesi bulunmaktadır. 
 

2.5.1.1. Konik Çözgü Makinesi 
 

Konik çözgü makinesinde çözgü hazırlamak için Ģu iĢlemler uygulanır: 
 

 Bobinlerin cağlığa dizilmesi, 

 Ġpliklerin çapraz ve toplama tarağından geçirilmesi, 

 Metre ve kalba ayarı yapılması, 

 Kalbanın tambura bağlanması, 

 Kalbanın çapraza alınması, 

 Çözgü tel sayısı kadar çözgünün tambura sarılması, 

 Çözgülerin tamburdan dokuma levendine aktarılması. 
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Konik Çözgü Makinesinin Ana Elemanları 
 

 Cağlık:Çözgü makinelerinin en önemli elemanlarından bir tanesi cağlıktır. 

Cağlık, çözgünün hazırlanabilmesi için bobinlerin üzerine takıldığı metal 

sehpalardır. Yeni bir iĢe baĢlarken öncelikle bobinlerin cağlığa dizilmesi 

gerekir. Birden fazla renkte veya türde iplik kullanılacaksa bobinlerin dizim 

sırasına dikkat etmek çok önemlidir.  

 

Resim 2.1:Cağlık 

 Çapraz taraği 
 

 Çözgü ipliklerinin karıĢmaması ve rahat dokunabilmesi için bir üst ve bir alt 

olmak üzere iki gruba ayrılmaları gerekir. Çapraz tarağının görevi iplikleri 

çapraz yaparak birbirinden ayırmaktır. Burada kullanılan tarak dokuma 

tarağından farklı, özel bir taraktır.  

 Çapraz tarağının bir diĢi, ortada küçük bir boĢluk bırakacak kadar alttan ve 

üstten lehimlidir. BitiĢiğindeki diĢ ise dokuma tarağındaki gibi normal Ģekilde 

boĢtur. Bu Ģekilde diĢler tarak boyunca devam eder. Cağlıktaki her bir bobinden 

alınan iplik uçları her diĢten bir iplik olmak üzere tek tek çapraz tarağından 

geçirilir.  

 

Resim 2.2: Çapraz tarağı 
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 Konsol (support) 
 

Çözgü makinesinde kalbaların üst üste sarılmaması için bandın (kalbanın) uygun 

Ģekilde kaydırılmasını sağlayan makine elemanıdır. Aynı zamanda her bir bandın eni de bu 

makine elemanı aracılığıyla ayarlanır. 

 

Resim 2.3: Bant eninin ayarlanması 

 Tambur (dolap, davlumbaz) 
 

Çözgü ipliklerinin kalbalarhâlinde üzerine sarıldığı yaklaĢık 4 metre çevreye ve 4-5 

metre uzunluğa sahip metalden yapılma içi boĢ silindirdir. Eski makinelerde tambur ahĢaptan 

da yapılabilmekteydi.  
 

Tambur üzerinde kalba uçlarının bağlandığı çiviler bulunmaktadır. Ayrıca çapraz 

iplerinin takıldığı mandallar vardır.  

 

Resim 2.4: Tambur 
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 Levende alma kısmı 
 

Tambur üzerinde istenen çözgü tel sayısı tamamlandıktan sonra dokuma levendi, 

tamburun arkasındaki kısma takılır. Kalba uçları tek tek tamburdan alınarak levent üzerine 

bağlanır. Motor yardımı ile levent kenarından levende hareket verilir. Tamburun sarım 

yönünün tersine dönmesiyle çözgüler levende aktarılmıĢ olur. Aktarmadaki en önemli nokta 

tüm çözgülerin eĢit gerginlikte sarılmasıdır.   

 

Resim 2.5: Levende alma kısmı 

 Düz çözgü makinesi 
 

Düz çözgü makinelerinde iplikler cağlıktan gelerek paralel bir Ģekilde çözgü levendine 

sarılır. Buradaki çözgü tel sayısı cağlığın büyüklüğüne göre değiĢir.  
 

Seri çözgü makinesi de denilen düz çözgü makinelerinde haĢıllanacak veya levent 

hâlinde boyanacak çözgü iplikleri hazırlanır. Yüksek çözgü tel sayılarındaki leventlerin 

haĢıllanması veya boyanmasında düzgünsüzlüklerle karĢılaĢılır. Bu gibi durumlarda çözgü 

iplikleri çok sık olduğundan sıvının bütün çözgülere eĢit olarak dağılmaması sorunu ortaya 

çıkar. Ayrıca sürekli birbirine bitiĢik olarak hareket edecek çözgülerin kuruma sırasında 

yapıĢmaları da söz konusu olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için çözgü sıklığının az 

olması sağlanmalıdır. Bu nedenle düz çözgü makinelerinde çözgüler birden fazla levende 

sarılır.  
 

2.5.2. Elde Çözgü Hazırlama 
 

El dokuma tezgâhları için çözgü, makinelerde hazırlanabildiği gibi, elde de 

hazırlanabilir. Bunun için kullanılan duvara monte edilen çözgü hazırlama aparatı mevcuttur.  
 

El dokuma atölyesinde atölye alanının sınırlı olduğu yerlerde kullanılır. Atölye içinde 

duvarlara yerleĢtirilmiĢ metal veya ağaç çubuklar yardımıyla çözgü aparatında hazırlanır.  
 

Duvarın farklı iki noktasına çubuklar asılır. Bir tarafta tek çubuk olması yeterlidir. 

Diğer tarafta ise çözgülerin çapraza alınabilmesi için en az üç çubuk bulunmalıdır.  
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Resim 2.6: Duvarda çözgü hazırlama aparatı 

 Çözgünün ucu tek olan çubuğa bağlanır.  

 

Resim 2.7: Çözgü hazırlamanın baĢlangıcı 

 Çaprazın yapıldığı çubuklara kadar uzatılır. Bu çubuklar arasından 

dolaĢtırıldıktan sonra tekrar tek çubuğun olduğu yöne gelinir. 

 

Resim 2.8:Çözgünün çubuklar arasında çekilmesi 

 Ġplik tek çubuğun etrafından dolandırılıp tekrar çaprazın yapıldığı tarafa 

götürülür. Bu Ģekilde istenilen çözgü sayısına ulaĢılana kadar iĢleme devam 

edilir.  
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Resim 2.9:Çözgünün çapraza alınması 

Hazırlanan çözgü tezgâha taĢınır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 

çözgülerin çaprazının bozulmamasıdır. Çaprazı korumak için çaprazın yapıldığı yerlere iki 

adet çubuk takılarak bu çubuklar aracılığıyla çözgü makineye taĢınır. Hazırlanan çözgü bir 

ucundan baĢlanarak çözgü levendine sarılır. 
 

2.6. Çözgü Hazırlamada OluĢabilecek Hatalar 
 

Çözgü hazırlamada en önemli hata çapraza alma iĢleminin yanlıĢ yapılmasıdır. Böyle 

bir durumda çözgü ipliklerinin birbirleriyle karıĢması söz konusu olabilir. Çapraza alma 

iĢleminde dikkate alınacak konular Ģunlardır:  
 

 Çözgü iplikleri levende alınırken çapraz taraf tercih edilmemelidir.  

 Çapraz ipliği kısa bağlanırsa kenarlardaki iplikler çaprazdan çıkabilir.  

 Çapraz ipliği zayıf olursa kopabilir.  

 Ġplik uçları çivilere çok sıkı bağlanmalıdır.  

 Ayrıca çözgü, renk raporlu hazırlanıyorsa, renk raporuna dikkat edilmelidir.  

 Çözgü gerginliklerinin eĢit olmasına dikkat edilmelidir.  

 Çözgü tellerinin eĢit uzunlukta hazırlanmasına dikkat edilmelidir.  

  



 

 24 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda tezgâhı kurarak çözgü ipini hazır hâle 

getireceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Dokuma için tezgâh parçalarını ve kurma 

iĢlemi için araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Parçaların eksiksiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kenar tahtalarını birleĢtiriniz. 

 

 Parçaların düzgün birleĢtiğinden 

emin olunuz. 

 Kenar tahtalarını birleĢtiriniz. 

 

 BirleĢtirme esnasında elinize zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 

 Vidalarını sıkıca sabitleyiniz. 

 

 Vidaların sıkı bir Ģekilde 

sabitlendiğinden emin olunuz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kenar tahtalarını birleĢtiriniz. 

 

 Tahtaları doğru noktadan 

birleĢtirmeye özen gösteriniz. 

 

 Leventlerin yerlerini ayarlayınız. 

 

 Çözgülerin düzgün gelebilmesi için 

levent yerlerini doğru ayarlamaya 

özen gösteriniz. 

 Leventleri yerlerine yerleĢtiriniz. 

 

 Leventlerin düzgün yerleĢtiğinden 

emin olunuz. 

 

 Tezgâhı sağlamlaĢtırınız. 

 

 KöĢebentlerle tezgâhı 

sağlamlaĢtırmaya dikkat ediniz. 
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 Kenar parçalarını yerleĢtiriniz. 

 

 Kenar parçaların doğru 

yerleĢtiğinden emin olunuz. 

 

 Çözgü ipliklerinin sarılması için leventleri 

hazırlayınız. 

 

 Leventleri doğru bir Ģekilde 

ayarlamaya özen gösteriniz. 

 Ağızlık ve ayaklar için ayarlama iĢlemini 

yapınız. 

 

 Ağızlığın düzgün açılabilmesi için 

ayarların doğru yapıldığından emin 

olunuz. 

  



 

 27 

 Tezgâhı.sabitleĢtiriniz.

 

 Tezgâhı sağlam bir Ģekilde 

sabitlediğinizden emin olunuz. 

 Tezgâhta sabitleme yaslanma tahtalarını 

çakınız. 

 

 Sabitleme tahtalarını çıkarırken 

tezgâha zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 

 Tezgâhta sabitleme yaslanma tahtalarını 

çakınız. 

 

 Sabitleme tahtalarını düzgün bir 

Ģekilde çıkarmaya dikkat ediniz. 
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 Çözgü tahtalarını hazırlayınız. 

 

 Çözgü tahtalarını doğru ayarlamaya 

özen gösteriniz. 

 Tarakları ayarlayınız. 

 

 Ehramın düzgün dokunabilmesi için 

tarakları doğru bir Ģekilde 

ayarlamaya özen gösteriniz. 

 Tarakların ayarlarını yapınız. 

 

 Tarak ayarlarını doğru bir Ģekilde 

yapmaya dikkat ediniz. 

 Tarakları hazırlayınız. 

 

 Tarakları ayarlarken taraklara zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 
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 Ayakları ayarlayınız. 

 

 Ayakların çerçevelere düzgün 

takıldığından emin olunuz. 

 Ayakları ayarlayınız. 

 

 Ayakların doğru Ģekilde 

ayarlandığından emin olunuz. 

 Ayakları tamamlayınız. 

 

 Ayaklar takıldıktan sonra kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Son düzenlemeleri yapınız. 

 

 Ayaklara sırayla basarak düzgün 

çalıĢtıklarından emin olunuz. 
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 Tezgâhı çözgü çözmeye hazır hâle getiriniz. 

 

 Tezgâh tamamlandıktan sonra tüm 

bağlantıları gözden geçirmeye özen 

gösteriniz. 

 

 Ehram dokuma için duvarda çözgü ipi 

hazırlayınız. 

 Çözgünün ucunu tek olan çubuğa bağlayınız. 

 

 Çözgünün ucunu sıkı bir Ģekilde 

bağladığınızdan emin olunuz. 

Çözgülerin çapraza alarak ipleri gerdiriniz.

 

 Çözgüyü gergin bir Ģekilde sarmaya 

dikkat ediniz. 

 Çözgülerin çapraza alarak ipleri dokumaya 

uygun gerdiriniz. 

 

 Çözgüleri çapraz bir Ģekilde 

sardığınızdan emin olunuz. 
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 Ġplik tek çubuğun etrafından dolandırılıp 

tekrar çaprazın yapıldığı tarafa götürünüz. 

 Dokumanın enine göre istenilen sayıda 

tamamlayınız. 

 

 Çözgüyü sardığınız her turda 

saymayı unutmayınız. 

 Çözgü levendi üzerinde sarılmıĢ hâldeki 

çözgüyü, gücü ve taraktan geçebilecek 

uzunlukta açınız. 

 Çözgüleri açarken çapraz iplerinin yerinden 

çıkmamasına özen gösteriniz. 

 

 Çapraz iplerinin çözgülerin içinden 

çıkmamasına dikkat ediniz. 

 Çözgüleri toplu olarak tezgâhın bir tarafında 

toplayınız. 

 Tahara hangi taraftan baĢlayacaksanız 

çözgüleri tezgâhın diğer tarafına toplayınız. 

 

 Çözgülerin tamamını tezgâhın bir 

tarafında toplamaya dikkat ediniz. 

 Tarak numarasına ve çözgü sayısına göre tarak 

taharına nereden baĢlayacağınızı hesaplayınız.  

 Tahar iĢlemi sonunda çözgülerin 

tarakta tam ortada hazırlayınız 
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 Ġlk çözgüyü çapraza göre bularak çerçevenin 

en kenarındaki gücüden geçiriniz.  

 

 Her zaman sıradaki çözgüyü çapraza 

göre bulunuz. 

 Gücüden geçirdiğiniz ilk çözgüyü taraktan 

geçiriniz. 

 

 Çözgüyü taraktan geçirirken tarak 

diĢlerini (tarak boĢlukları) oluĢturan 

telleri bükmemeye özen gösteriniz. 

 Gücü taharına hangi çerçeveden baĢladıysanız 

sıradaki çözgüyü diğer çerçevenin gücüsünden 

geçiriniz. 

 

 Çözgüleri 1. ve 2. çerçevenin 

gücülerinden sırayla geçirmeye özen 

gösteriniz. 

 Tarak taharında ilk dört diĢten dörder çözgü 

geçiriniz. 

 KumaĢ kenarının düzgün olması için ilk dört 

tarak diĢinde olduğu gibi, son dört tarak 

diĢinden de dörder çözgü geçiriniz.

 

 Ġlk tarak diĢlerinden geçen çözgü 

sayısının fazla olması gerektiğini 

unutmayınız. 
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 Tarak taharında ilk ve son dört haricindeki 

diğer diĢlerden ikiĢer çözgü geçiriniz. 

 

 BaĢlangıç ve sondaki diĢler 

haricindeki diğer tüm diĢlerden 

ikiĢer çözgü geçirdiğinizden emin 

olunuz. 

 

 Tüm çözgüleri gücülerden ve taraktan 

geçirdikten sonra kumaĢ levendine 

sabitleyiniz.  

 

 Çözgülerin eĢit gerginlikte olmasına 

dikkat ediniz. 

 KumaĢ levendini bir tur sararak çözgüleri 

gergin bir Ģekilde dokumaya hazır hâle 

getiriniz. 

 

 Ağızlığı kontrol ediniz. 

 Son olarak çapraz ipleri yerine çar 

 az çubuklarını geçiriniz. 

 Çaprazın bozulmaması için çapraz çubuklarını 

taktıktan sonra çapraz iplerini çıkarmaya 

dikkat ediniz. 

 

 Çapraz iplerini çıkarırken aynı anda 

çubukları takmaya özen gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )Dokuma boyunca uzanan iplik grubuna çözgü denir. 
 

2. (   )Çözgü makinelerinin en önemsiz elemanlarından bir tanesi cağlıktır. 
 

3. (   )Çözgü ipliklerin eĢit germeye gerek yoktur. 
 

4. (   )Çözgü ipi hesaplanırken dokumada çekme payı ilave edilir. 
 

5. (   )Tambur üzerinde kalba uçlarının bağlandığı çiviler bulunmaktadır. 
 

6. (   )Tambur üzerinde istenen çözgü tel sayısı tamamlandıktan sonra dokuma 

levendi, tamburun ön tarafına takılır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Ehram dokumaya hazırlık yapmak için uygun ortam hazırlandığında tekniğe uygun 

olarak taharve armüryapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Ehram dokumaları yakından inceleyip kumaĢ yüzeyinde oluĢan hataların taharla 

olan iliĢkisini araĢtırınız. 

 Dokumada taharın önemini araĢtırınız.  

 Tahar hatalarının nedenini araĢtırınız 

 

3.TAHAR VE ARMÜR YAPIMI 
 

3.1. Taharın Tanımı Önemi 
 

Çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre gücü gözlerinden ve tarak diĢleri arasından 

geçirilmesi iĢlemine tahar denir. Buna göre tahar iĢleminin ilk aĢaması gücü taharı, ikinci 

aĢaması ise tarak taharıdır. Tahar iĢlemi istenilen örgünün dokuma yüzeyinde oluĢabilmesi 

için zorunlu olan bir uygulamadır. Tahar iĢlemi sırasında yapılacak olan bir yanlıĢ, kumaĢ 

üzerinde önemli hataların oluĢmasına neden olur. Bu hataların giderilmesi ise ayrı bir zaman 

kaybına ve maliyete yol açar. ġekil3.1‟detaharlanmıĢ çözgü iplikleri Ģematik olarak 

gösterilmiĢtir.  

 

ġekil  3.1: Çözgü iplikleri 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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3.1.1.Tahar ĠĢleminin Nedenleri 
 

 Ağızlığın dolayısıyla da örgülerin oluĢmasını sağlamak,  

 Tarak taharı yaparak çözgü ipliklerine belirli bir yoğunluk ve en kazandırmak, 

Tarak eni denilen değer sayesinde kumaĢ enini elde etmek, 

 Yapılan tarak taharı ve diĢ boĢluğundan geçen tel sayısı ile dokunacak olan 

kumaĢın çözgü sıklığını, dolayısıyla da gramaj ve kalitesini belirlemek,  

 Açılan ağızlığa atılan atkı ile kumaĢın oluĢmasını sağlamak,  

 DeğiĢik tahar çeĢitleri aracılığıyla değiĢik örgülerde yüzey oluĢturmaktır.  
 

3.2. Tahar ÇeĢitleri 
 

 Çözgü ipliklerinin belirli bir düzene göre, gücü gözlerinden ve taraktan 

geçirilmesi iĢlemine tahar denir. Tahar iĢlemi, dokunacak örgüye ve kumaĢ 

sıklığına göre farklılıklar gösterir. Gücü ve tarak taharı olmak üzere iki farklı 

tahar çeĢidi var.  
 

3.2.1. Gücü Taharı 
 

Çözgü ipliklerinin dokunacak örgüye göre gücü gözlerinden belirli bir düzen 

içerisinde geçirilmesi iĢlemine gücü taharı denir. Desenin kaç çerçeve ile dokunabileceğini 

ve hangi çözgünün hangi çerçevedeki gücüden geçeceğini tahar iĢlemi belirler. Tahar 

iĢleminin hatasız yapılması düzgün bir dokumanın ön Ģartıdır. Taharda yapılacak her yanlıĢ 

kumaĢta hata olarak karĢımıza çıkar. Çözgüden kaynaklı hatalar kumaĢta boyuna yönde çizgi 

olarak ortaya çıkar.Ehram dokuma bezayağı örgüsü ile dokunan bir bezdir. Bezayağı örgü iki 

çerçeve ile dokunan bir örgüdür.  
 

Bezayağı örgünün taharı Ģu iĢlem sırasına göre yapılır: 
 

 Ġlk çözgü 1. çerçevenin 1. gücüsünden geçirilir. 

 2.çözgü 2. çerçevenin 1. gücüsünden geçirilir. 

 3.çözgü 1. çerçevenin 2. gücüsünden geçirilir. 

 4.çözgü 2. çerçevenin 2. gücüsünden geçirilir. 

 Diğer çözgüler ilk 4 çözgüde olduğu gibi sırasıyla önce 1. sonra 2. çerçevenin 

gücülerinden geçirilerek tahara devam edilir. 
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Resim 3.1: Gücü taharı 

3.2.2. Tarak Taharı 
 

Tarak taharı, gücülerden geçirilmiĢ olan çözgülerin belirli bir düzen içerisinde tarak 

diĢi denilen tarak boĢluklarından geçirilmesi iĢlemidir. Tarak taharı kumaĢ sıklığına ve enine 

göre yapılır. Buna göre her bir tarak diĢinden farklı sayıda çözgü geçirilebilir. KumaĢın sık 

olması isteniyorsa her bir diĢten geçen çözgü sayısı artırılır. ġile bezi dokumada diĢten geçen 

tel sayısı 2‟dir. Yani her bir tarak diĢinden 2 adet çözgü ipliği geçirilir.  

 

Resim 3.2: Tarak taharı 

3.3. Taharın Desen Kâğıdında Gösterilmesi 
 

Burada her biri değiĢik Ģekilde uygulanan iki temel görüĢ açısından hareket 

edilmektedir. Bu görüĢe göretahardesen kâğıdında örgünün üzerinde gösterilir. Bu 

düzenlemede; 
 

 KumaĢın dokunma durumundan hareket edilerek dokuma tezgâhında kumaĢa en 

yakın olan birinci çerçeve kabul edilir ve diğerleri önden arkaya doğru sıralanır. 

Buna göre taharın gösterilmesinde baĢlangıç noktası olan ilk çerçeve örgüye en 

yakın olandır ve sıralamaları geriye doğrudur.  

 Bunun tam tersi olarak; kumaĢa en uzak yani çözgü levendine en yakın olan 

çerçeve birinci kabul edilerek sıralama arkadan öne doğru yapılır. Desen 

kâğıdında da aynı düzenle tahara, örgüye en uzak çerçeveden baĢlanarak 

sıralama öne doğru yapılır. 
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ġekil 3.2: Tahar desen Ģeması 

 Diğer görüĢe göre ise tahar örgü resminin altında gösterilir. Buna bağlı olarak 

ġekil 3.2‟de gösterildiği gibi baĢlangıç noktası ya örgüye en yakın ya da en 

uzak olarak iki türlü seçilebilir.  

 

 

ġekil 3.3: Tahar örgü resmi 

 

ġekil 3.4:Tahar örgü resmi 

Dokuma tezgâhının yapısına ve kumaĢın oluĢumundaki iĢlem sırasına daha uygun 

geldiği için tahar örgü resminin üst kısmında gösterilecek ve baĢlangıç noktası da çözgü 

levendine en yakın olan çerçeve kabul edilecektir. Zaten endüstride çoğunlukla bu düzen 

uygulanmaktadır. 
 

KumaĢ kenarının düzgün olması dokumanın en önemli konularından biridir. Kenar 

düzgünlüğünü sağlamak için tarak taharına baĢlarken ilk 3 veya 4 tarak diĢinden dörder 

çözgü geçirilir. Daha sonra ikiĢer çözgü geçecek Ģekilde devam edilir. KumaĢın diğer 

kenarına gelinince yine baĢtaki gibi 3 veya 4 diĢten dörder çözgü geçirilerek iĢlem 

tamamlanır. 
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ġekil 3.5:Tarak diĢlerinin yapısı 

Tarağın tezgâhtaki görevi, tefe vuruĢ hareketi ile birlikte ağızlığa atılan atkıyı dokunan 

kumaĢa sıkıĢtırmaktır. Bununla birlikte tarak taharı sırasında kumaĢın en belirleyici 

özelliklerinden olan çözgü sıklığı ve kumaĢ enini ayarlamak mümkündür.  
 

3.4.Tahar Yaparken Dikkat Edilecek Kurallar 
 

 Taharda, çözgü ipliklerinin çaprazı çok önemlidir. Çapraza alınmamıĢ bir 

çözgüde taharda sırası gelen ipliği bulmak zor olur ve çözgü paralelliği bozulur. 

Renk raporlu çözgülerde renk raporunun bozulmasına neden olur.  

 Taharda, çözgü ipliklerinin hepsi tahara girmelidir. Tahara girmeyen çözgü 

iplikleri kumaĢ görüntüsünde bozukluk oluĢturup renk raporunda hatalara neden 

olur.  

 Bozuk olan gücü telleri değiĢtirilmelidir.  

 Bozuk diĢli taraklar kullanılmamalıdır.  

 Taharın bitiminden sonra tekrar kontrol edilmelidir.  
 

3.5. TaharHataları Hataların Düzeltilmesi 
 

Hatalı tahar yapılan iĢe baĢlanmamalıdır. Aksi hâlde kumaĢ dokunduktan sonra 

hatanın bulunduğu yerden tahar sökülerek yeniden taharlanır. Bu durum iĢ ve malzeme 

kaybına neden olur.  
 

Gücü taharı hataları ve düzeltilmesi 
 

 Tahar planına uygun tahar yapılmaması; hatalı kısımlar sökülerek çözgü 

iplikleri doğru bir Ģekilde yeniden taharlanır.  

 Kenar taharının uygun yapılmaması; hatalı kenar çözgü iplikleri sökülerek 

doğru bir Ģekilde yeniden taharlanır.  

 Tahar planına uyulduğu hâlde renk planında kaymalar olması; renk planına 

uygun olarak tahar düzeltilir.  

 Tarak taharı hataları ve düzeltilmesi yapılır. 

 DiĢ boĢluğu bırakılması; hatalı kısma kadar tahar sökülerek yeniden tahar 

yapılır.  

 Taharın diĢ boĢluğundan geçen tel sayısına uymaması; hatalı kısma kadar tahar 

sökülerek yeniden tahar yapılır.  
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 Tarağın iyi ortalanmaması; tahar sökülerek çözgüler tarağa doğru bir Ģekilde 

ortalanarak tahar yeniden yapılır.  

 Tahar yaparken tarak diĢlerinin bozulması; tarak diĢlerine zarar vermemeye 

dikkat edilmelidir.  
 

3.6. Armür Planı Hazırlama 
 

KumaĢı meydana getirmek üzere çözgü ve atkı ipliklerinin birbirleriyle bağlantı 

yapabilmeleri için örgünün gereğine göre bir bölüm çözgü ipliklerinin diğerlerinden 

ayrılarak yukarı doğru kalkmasını (ya da makine yapısı gereği aĢağıya inmesini) ve aradan 

atkının geçebileceği “ağızlık”dediğimiz boĢluğun oluĢturulmasını dokuma tezgâhlarının 

“armür tertibatı”ile sağlanır.Armür tertibatının gücü çerçevelerinin aracılığı ile çözgü 

ipliklerine yaptırdığı hareketlerin desen kâğıdı üzerinde gösterilmesine “armür planı” ya da 

kısaca “armür” denir.  
 

3.7. Armür Planının Desen Kâğıdında Gösterilmesi 
 

Burada iki temel iĢlem yürütülür.  
 

 Uygulanan tahar türü ne olursa olsun kullanılan tüm çerçeveler, taharın desen 

kâğıdında gösterilme düzenine göre birinciden sonuncuya doğru sıralanarak 

denk geldikleri karelere iĢaretlenir.  

  Örgü raporunda olduğu gibi çözgü ipliklerinin hareketi esas alınıp atkıların 

üzerinde oldukları noktalar doldurulur.  
 

Bu temel iĢlemlerle beraber taharın desen kâğıdında gösterilme Ģekline ve birinci 

çerçevenin pozisyonuna bağlı olarak armür planı desen kâğıdı üzerinde aĢağıda belirtilen üç 

ana düzende gösterilir.  
 

3.7.1. Armür Planının Sağda Gösterilmesi 
 

Sağ armür planı, desen kâğıdında tahar planının sağ tarafında yer alır. Örgü 

raporundaki çözgü hareketleri, sırasıyla yukarı doğru okunup sağdan sola doğru çizilir. 

Tekrar eden çözgü hareketleri armür planına sadece bir kez alınır. Armür planında sütunlar 

atkıları, satırlar ise çerçeveleri belirtir. Atkıları gösteren sütunlara sağdan sola, çerçeveleri 

gösteren satırlara yukarıdan aĢağıya doğru numara verilir. Her atkı için, yukarıda olması 

gereken çerçeve veya çerçeveler armür planında dolu hareketle gösterilir. 
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3.7.2. Armür Planının Solda Gösterilmesi 
 

Sol armür planı, Desen kâğıdında tahar planının sol tarafında yer alır. Örgü 

raporundaki çözgü hareketleri, sırasıyla yukarı doğru okunup, soldan sağa doğru çizilir. Sağ 

armür planından farklı olarak atkıları gösteren sütunlara soldan sağa doğru numara verilir. 
 

3.7.3. Armür Planının Taharın Altında Örgü Raporu Hizasında 

Gösterilmesi(Aynalı Armür Planı) 
 

Aynalı armür planı, desen kâğıdında örgünün sağ tarafında yer alır. Taharın sağ 

tarafına çerçeve sayısı kadar olan ve ayna adı verilen kareler çizilir. Örgü raporundaki çözgü 

hareketleri, sırasıyla aĢağıdan yukarıya doğru okunup ayna yardımıyla yine aĢağıdan yukarı 

doğru çizilir. Aynanın görevi çözgü hareketlerinin tahar ve armür planı arasında 

hizalanmasını sağlamaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki ĠĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak örgü 

raporunun tahar planını, armür planını hazırlayarak gücü taharı ve tarak taharı yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örgü raporunun tahar planını 

hazırlayınız.  

 Aydınlık ve temiz bir ortam hazırlayınız.  

 Gerekli malzemeleri hazırlayınız.  

 Örgünün ilk önce gücü tahar planını 

çıkarınız. 

 Örgünün armür planını hazırlayınız. 

 Tahar planı çıkan örgünün 

dokunabilmesi için yani çerçevelerin 

hareketini sağlamak için armür planı 

hazırlayınız.  

 Çözgü ipliklerinin gücütaharını yapınız.  

 Gücüleri ve çerçeveleri hazırlayınız.  

 Tahar planı çıkarılan örgü raporu 

dokunabilmesi için tahar planına uygun 

Ģekilde çözgü iplikleri sırasıyla çerçeve 

üzerinde bulunan gücülerden geçirilerek 

taharlayınız.  

 Tekrar gözden geçiriniz.  

 Hatalar varsa düzeltiniz.  

 Tarak taharı yapınız.  

 Tarağın temiz ve düzgün olup 

olmadığını kontrol ediniz.  

 Gücülerden geçirilen çözgüler kumaĢ 

eninin oluĢturulması ve atkının 

sıkıĢtırılması için tarak taharı yapınız.  

 Çözgü uçlarını bağlayınız.  

 Taharlama iĢlemi sonrasında çözgü 

uçlarını tezgâhtaki kumaĢ levendine 

bağlayınız.  

 Uçları bağlarken gerginliklerinin eĢit 

olmasına dikkat ediniz.  

 BitmiĢ olan iĢlerinizi kontrolünü 

yapınız. 

 Yapılan iĢlerinizi genel görünüm olarak 

son kontrolden geçiriniz.  

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (  )Çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre gücü gözlerinden ve tarak diĢleri arasından 

geçirilmesi iĢlemine gücü denir. 
 

2. (  )Tahar iĢleminin ilk aĢaması gücü taharı, ikinci aĢaması ise tarak taharıdır. 
 

3. ()Tahar iĢlemi sırasında yapılacak olan bir yanlıĢ, kumaĢ üzerinde önemli hataların 

oluĢmasına sebep olmaz. 
 

4. (  )Tahar iĢlemi, dokunacak örgüye ve kumaĢ sıklığına göre farklılıklar gösterir. 
 

5. (  )Gücü ve tarak taharı olmak üzere iki farklı tahar çeĢidi var. 
 

6. ()Çözgü ipliklerinin dokunacak örgüye göre, gücü gözlerinden belirli bir düzen 

içerisinde geçirilmesi iĢlemine gücü taharı denir. 
 

7. ( )Tarak taharı, gücülerden geçirilmiĢ olan çözgülerin belirli bir düzen içerisinde, tarak 

diĢi denilen tarak deliklerinden geçirme iĢlemidir. 
 

8. (  )Hatalı tahar yapılan iĢe baĢlanmamalıdır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (  )Ehram, baĢtan ayaklara kadar inen ve gözler açıkta kalacak Ģekilde el yardımıyla 

yüze bürüklenen (yüzün kapatılması) kadın boy örtüsüdür. 
 

2. (  )Yusufeli ilçesinde ehram dokumacılığı yaygın olarak yapılmaktadır. 
 

3. ()Ehramın ana maddesi saf yündür.  
 

4. ( )Atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak Ģekilde birbirinin altından, üstünden 

geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli üründür. 
 

5. ( )Çözgü ipliği önce tarağa gücüye, sonra bir arkadan bir önden gücüye çekilir. 
 

6. ( )Sanayi tipi motorlu tezgâhların dokuma hızları çok yavaĢtır. 
 

7. ( )Günümüzde ehram dokuma yanında Rize, Buldan gibi yöresel bezlerin dokunduğu 

ahĢap tezgâhlar, çözgü leventlerinin kullanımına uygun üretilmektedir. 
 

8. (…)Çözgü makinelerinin en önemsiz elemanlarından bir tanesi cağlıktır. 
 

9. ()Çözgü ipliklerinin karıĢmaması ve rahat dokunabilmesi için bir üst ve bir alt olmak 

üzere iki gruba ayrılmaları gerekir. 
 

10. (  )Tambur üzerinde kalba uçlarının bağlandığı çiviler bulunmaktadır. 
 

11. (  )Tambur üzerinde istenen çözgü tel sayısı tamamlandıktan sonra dokuma levendi, 

tamburun ön kısma takılır. 
 

12. ( )El dokuma tezgâhları için çözgü, makinelerde hazırlanabildiği gibi, elde de 

hazırlanabilir. 
 

13. ()Çözgü hazırlamada en önemli hata çapraza alma iĢleminin yanlıĢ yapılmasıdır. 
 

14. (  )Tahar iĢlemi sırasında yapılacak olan bir yanlıĢ, kumaĢ üzerinde önemli hataların 

oluĢmasına neden olmaz. 
 

15. (  )Her bir tarak diĢinden farklı sayıda çözgü geçirilebilir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 46 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 
4 Doğru 
5 YanlıĢ 
6 YanlıĢ 
7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 
10 Doğru 
11 YanlıĢ 

12 Doğru 
13 Doğru 
14 YanlıĢ 

15 Doğru 
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