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Olma
Sarız Kilimi Dokumak
Genel Amaç:Öğrenci bu modül ile uygun araç
gereç sağlandığında gelenekselliğe ve tekniğe
uygun Sarız Kilim dokuma yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak Sarız
kilimini dokuyabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak dokumayı tezgahtan
çıkartabileceksiniz.
Ortam: Atölyede aydınlık, temiz ortam.
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çıkarabilecektir.
makas, kirkit, tamir araç gereçleri,
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra
verilen ölçme araçları, performans testleri ile
öğrenci kendi kendini değerlendirecektir.( Yeterlik
Ölçme)
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kitap bir kültür taşıyıcısıdır. Geçmişten kalanı muhafaza eder, yeni olanı takdim eder.
Her iki halde de bilgiyi ve güzellikleri taşır, ulaştırır, öğretir, yeni ufuklar açar.
Çağdaş yaşama biçimi, teknolojinin gelişmesi, hızlı iletişim araçları, elsanatlarının
geleneksel niteliklerinin kaybolmasına yol açmaktadır. Bu dalın ustaları diğer sanatlar da
olduğu gibi yeni araç gereçlerle çalışmak, yeni biçimler yaratmak isteği duymaktadır. El
emeğinin zamanla bağlantılı oluşu, makine ile yarışamayışı bu dalı bir çıkmaza doğru
itmektedir.
Bizim amacımız ise dokumaların yöreselliğini bozmadan, desenleri, kullanılan araç ve
gereçleri, motif ve renkleri, dokunuş teknikleriyle birebir özgün dokumalar üretmek ve
kaybolmaya yüz tutmuş dokumaları yeniden canlandırmaktır. Bu işi en iyi yapacak bireyler
ise sizlersiniz.
Bu modülde atkı ipi hazırlama tekniklerini, kilim dokuma tekniğini, çiti örme
tekniğini, Sarız kilimini başlamayı, Sarız kilimini tekniğe uygun dokumayı, Sarız kiliminde
uygulanan kilim çeşitlerini, Sarız kilimini tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama tekniklerini
uygulayabilecek bilgi ve becerileri kazanarak aile ve ülke ekonomisine katkı
sağlayabileceksiniz. Modülün yaşamınıza ve aile bütçenize katkı sağlaması ve kültür
mirasımızı gelecek kuşaklara en iyi şekilde ulaştırmanız dileği ile başarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık
temiz bir ortamda, atkı ipi hazırlayabilecek, çiti örebilecek, sumak dokuma ve yöresel adı
sıçan dişi olan başlama tekniklerini uygulayabilecek, Sarız kilimi dokuyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde dokuma yapan kişileri araştırınız.
Çiti örmeyi çevrenizdeki dokuma yapanlardan araştırınız.
Sumak dokuma modülünü inceleyiniz.
Yöresel adı sıçandişi olan başlama tekniğini çevrenizde, dokuma yapanlardan
araştırınız.

1. SARIZ KİLİMİ DOKUMA
1.1. Kilim Dokuma Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar
Kilim dokunurken dikkat edilecek noktalar konusunda kilim dokuma 1-2 modülleri
gözden geçirilerek bilgiler tazelenmelidir.

1.2. Kullanım Yerlerine Göre Sarız Kilim Çeşitleri
Yörede; Yer Kilimi, Duvar Kilimi, Sedir (Divan) veya Kanepe Yaygıları, Ahretlik
Dokuma (Öbür Dünya Kilimi), Çuval, Yük Perdesi,Yük Kilimi, Heybe, Yastık, İta,
Oklavalık, İğlik, Tuz Torbası/Çantası, Sütlük,Palaz/Palas gibi dokuma ürünlerine
rastlanmıştır.

1.2.1. Yer Kilimi
Yaygı olarak da söylenir. Yere sermek amacıyla kullanılır. 2 kanat (şak) şeklinde
dokunur ve iğne ile sonra motifler simetri oluşturacak şekilde dikilir. Bazen Tek şak olarak
da kullanılır. Takribi 200x400 cm. ebatlarındadır. Sarız merkezdeki evlerin çoğunda makine
halısı bu dokumaların yerini almıştır.
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1.2.2. Duvar Kilimi
Sarma Tezgâhta istenilen ebatta dokuma yapabilme olanağı vardır. Sarız ilçesinin
özellikle dokuma yapılan köylerinde, duvara kilim asma geleneği çok yaygındır. Yörede
kilimler adeta duvara asmak için dokunmuştur. Artık dokuma sanatıyla uğraşmayan ailelerin
evlerinde duvar kilimi asılıdır. Çoğunlukla odanın iki duvarını kaplayan ebatta duvar
kilimlerinin yanında takribi aynı büyüklükteki odaların bazen üç duvarını da kaplayan
kilimlerle de karşılaşılmıştır. Bazı bu kilimlerin üzerine aile bireylerinin fotoğrafları, ayna,
av tüfeği vs. asılmıştır. “Bu kilimler hem duvarı süsler hem de duvardan gelebilecek soğuk
ve nemi önler.”(9) Duvar kilimleri belli bir süre kullanıldıktan, sonra yer kilimi olarak da
kullanılmaktadır.

1.2.3. Sedir (Divan) Kanepe Yaygıları
Evlerin, oturma odalarına, ev halkının ve gelen misafirlerin oturmaları için konulan
sedirlerin (divanların) veya kanepelerin üzerine serilen dokumalardır. Günümüzde çoğu evde
de sedir
(divan) yerini kanepelere bırakmıştır. Sedir (divan) için yapılan dokumalar sonraları
kanepeler üzerine serilir olmuştur. Dikdörtgen formunda olan bu dokumalar günümüzde
sedir örtüsü veya kanepe örtüsü olarak eskisi kadar yaygın kullanılmamaktadır. Sarız
ilçesinin özellikle Çağşak köyünde sedir (divan) veya kanepe örtülerinin güzel örneklerine
rastlanmıştır.

1.2.4. Ahretlik Dokuma (Öbür Dünya Kilimi)
“Anadolu’da kadınlar genç kızlığı sırasında veya evlendikten sonra kendisi ve kocası
için sağlığında veya öldükten sonra hayrına camiye serilmek üzere halı ve düz dokuma yaygı
dokur. Dokuma yapmasını bilmeyenler, ısmarlama yoluyla, başkasına dokuttururlar. Ölüm
için dokunan örnekler taraflardan birisi ölünceye kadar saklanır. Özellikle yaşlı hanımlar
bunları kefenlik bezleriyle birlikte sandığın bir köşesinde hazır halde bekletirler. Bu örnekler
diğer dokumalar gibi alınıp satılmaz. Darda kalınsa bile elden çıkartılmaz. Öldükten sonra
“kişinin bu dünyadan götürebileceği tek malın yaptığı iyilikler ve camiye bağışlayacağı bir
kilim ve birkaç metrelik kefen olduğu” inancıyla dünyalık olarak saklanır. Erkek veya kadın
öldüğünde, cenaze üzerine serilen düz dokuma yaygı, mezarlıktan dönüşte, ölen kişinin
hayrına camiye serilir. Camiye bağışlanan bu halı veya düz dokuma yaygıya “ölümlük (halıkilim)” denir.
Bu amaçla dokunan halı ve düz dokuma yaygılar Anadolu’nun her yerinde değişik
isimlerle tanınır. Sözgelimi Çanakkale yöresinde ölümlük kilim, Konya, Aksaray, Kayseri,
Kırşehir çevresinde ahretlik kilim (öbür dünya kilimi), Manisa, Denizli, Aydın çevresinde
sargı kilimi (tabuta sarılan kilim) adı verilir. Söz konusu bu dokumalar, bağışlandıktan sonra
caminin malı sayılır. Hiç kimse tarafından alınıp satılamaz. Kullanma hakkı tamamen
serildiği camiye aittir”. Sarız ilçesine bağlı Büyüksöbeçimen Köyü Cami ve Karapınar Köyü
Camileri Ahretlik dokumalar yönünden oldukça zengindir.
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1.2.5. Yük perdesi
Sarız yöresi düz dokumaları denilince akla ilk önce duvar kilimleri sonrasında da yük
perdeleri akla gelmelidir. Sarız merkez ve dokuma yapılan köylerde yüklük perdeleri çok
yaygındır. Odanın bir kenarına iptidai şekilde yapılan, 55-60cm. yüksekliğinde seki üzerine
mutlaka yörede “çalma” adı verilen sık motifli cicim ve kilim tekniğinde yük perdesi
örtülmektedir. Üzerine de yatak, yorgan vs. malzemeler dizilmektedir. Yörede bu dokuma
türünün genelde koyu kırmızı zeminli dokunduğu gözlemlenmiştir. Bir kanat olarak dokunup
kullanılmaktadır.

1.2.6. Yük Kilimi
Kilim halıdan daha hafif olduğundan kullanımı da pratiktir. Bu tür kilimler eşya
taşımak için kullanıldığı gibi örtü amaçlıda kullanılır. Yatak, yorgan, kullanılmayan
dokumalar, yastıklar vs. malzemeler, ahşaptan yapılmış, 55-60cm. Yükseklikteki seki
üzerine üst üste dizilir ve üzerine kilim örtülür. Böylece hem eşyalar korunur hem de odanın
bir kenarında toplanan eşyalar estetik bir görünüm kazanır. Genellikle İki kanat (şak) halinde
kullanılır. Yaklaşık 120cm. genişliğinde ve 400cm.boyunda dokunmaktadır.

1.2.7. Çuval
Sarız ilçesinin Kemer Köyü, çuval dokumaları yönünden oldukça zengindir. Çuvallar
iki şekilde dokunmaktadır. Birinci şekil: çuvalın ön ve arkası ayrı ayrı dokunup sonradan
birleştirilmektedir. İkinci şekil ise: yörede “aykırı çuval” adı verilen büyük ve tek parça
halinde dokunur ve dokuma bittikten sonra ikiye katlanıp alt ve bir tarafın dikildiği çuvaldır.
Aykırı çuvalda desen çuvalın önünde ve arkasında tek taraftadır. Yöre halkının aykırı çuvalı
anlatırken, diğer çuval dokumasına göre daha az kıymet verdiği gözlenmiştir. Çuvalların
desenleri genelde cicim tekniğinde, desensiz kısımlar ise kilim tekniğinde dokunmuştur.
Yeşilkent (Yalak) Kasabasında içine çamaşır konulan çuvallara rastlanmıştır. Bu belde
de çamaşır koymak amaçlı kullanılan bu dokumalara “Karçın” adı verilmektedir. Çuvallar
yün ve pamuk malzemeden dokunmuştur. Yörede motif ve desen özelliklerine göre çuvallara
isimler verilmiştir. Yılan Kovan Çuvalı, Boncuklu Çuval, Belidar Çuval, Koçboynuzlu
Çuval, Develi veya Deve Tabanlı Çuval, Kız Kaçıran Çuvalı gibi. Kız kaçıran çuvalı adını
verdikleri desenden bir çuvalı çeyizi için dokumaya çalışan genç kız desenin zorluğundan
dolayı dokumayı bırakıp kaçar ve desenin adı sonra “Kız Kaçıran” olarak kalır.

1.2.8. Heybe
Yük taşımak için kullanılmaktadır. Genellikle Yün ve keçi kılından dokunmuştur.
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1.2.9. Palaz/Palas
Bu tür dokumalara; kapı önlerinde, saman yığınlarının üzerinde, ahşaptan yapılmış
Tuvaletlerin üzerine örtülmüş halde karşılaşılmıştır. Halkın önem vermediği
dokumalardandır.

1.2.10. Yastık
Yörede dokuma yastıkların sayıları oldukça azdır. Ortalama 60x120cm. ebatlarında
dokunan yastıkların bazılarında her iki yüz desenli, bazılarında ise sadece ön yüz desenli
olabilmektedir.

1.2.11. İta
Yörede, yemeklerde yufka ekmek yaygın yiyecek türüdür. Köydeki bayanlar ekmek
tahtasında hamuru oklava ile açarken unların yere dökülmemesi için ekmek tahtasının altına
serdikleri örtüye yörede verilen isimdir. Özellikle çözgüler pamuk malzemeden dokunur.
Pamuk malzemenin unları geçirmediğini ve o yüzden tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Kilim
tekniğindeki zemine küçük boyutlarda seyrek cicim tekniğinde motifler serpiştirilmiştir.
Kareye yakın ebatta dokunur.

1.2.12. Oklavalık
Evlerin mutfaklarında kullanılmak üzere, dar ve uzun olarak dokunmuş içine oklava
konulan dokumalardır. Duvara asılır.

1.2.13. İğlik
Yöre halkının; yün eğirmek için kullandıkları; kirman, iğ gibi aletleri koydukları dar
ve uzun dokumalarıdır. En olarak oklavalık ile aynı olmasına rağmen, boy olarak oklavalığın
uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır. Bu dokumalar da duvara asılır.

1.2.14. Tuz Torbası / Tuz Çantası
Çobanların, özelliklede küçükbaş hayvanlarına tuz yedirmek için boyunlarına asarak
yanlarında taşıdıkları içine tuz koydukları çantalardır. Ebat olarak yaklaşık 40x40cm.
olmaktadır.

1.2.15. Sütlük
Tavla köyünde “sütlük” olarak ifade edilen dokuma ürünlerine rastlanmıştır.
Sütlükler, Çanta görünümünde olup, ortadan dikilmiş iki parça halindedir. Koyun derisinin
lifleri temizlendikten sonra, kaynar suda kaynatılır. Sonra deri yere serilerek her tarafı
tuzlanır. Böylece temizliği yapılır. Süt derinin içerisine konur. Deri, önceden dokunmuş olan
çanta görünümündeki dokumanın içine yerleştirilir. Dokumanın bir tarafında uzun, bir
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tarafında kısa olan kulpları vardır. Bu kulplar sayesinde süt kolayca taşınılabilir. Dokuma
içerisindeki deri, sütün yere dökülmesini engellemekte ve sütün korunmasını sağlamaktadır.
Kilim zemin üzerine motifler cicim tekniğinde dokunmuştur. Sütlük adı verilen bu
dokumaların yaklaşık ebatları: En: 45 cm. X Boy: 60 cm. dir.

1.3. Sarız Kilim Dokuma Teknikleri
Sarız merkez ve köylerinde düz dokumalardan özellikle kilim ve cicim dokuma
tekniklerinde oldukça zengin dokumalar mevcuttur. Cicim dokuma tekniğine “Zülü”
denilmektedir. Sedef ve bordüre ise “yelen / yeleni” denilmektedir. Kompozisyonda boş
yerlere gelişigüzel, boşluk doldurmak amacı ile yerleştirilen motiflere “Tapkır” denilir.
Sumak ve zili teknikleri, Kilim ve Cicim tekniklerine göre daha azdır. Sarma tezgâhta
dokumaların boyları istenilen uzunlukta yapılmaya imkân sağladığından Sarız düz
dokumalarının boyları oldukça uzundur.

1.3.1. İlikli Kilim
Çözgülerin arasına bir alttan ve bir üstten çözgüleri örtecek şekilde yerleştirilen
değişik renkteki atkılar, kendi motiflerinin sınırlarından geri dönerler. O motifin sınırdan
komşu motifin başka renkteki atkısı da aynı yerden birkaç sıra geri dönerken arada dikey bir
çizgi meydana geliyorsa, 2desen arasında dikey bir ilik meydana gelir. Çünkü yan yana
meydana gelen çözgü çiftleri, 2desenin sınırında 2 atkı tarafından sarılarak geri
çekilmişlerdir. Bu nedenle atkı yüzlü dokumalarda elden geldiğince dikey çizgilerden
kaçınılır. Ancak bu dikey desen sınırlarında basamaklar halinde 1cm i geçmeyen ufak
iliklerin meydana gelmesi sağlanarak boydan boya yırtıkların oluşması önlenmiş olur.

Şekil 1.1. İlikli Kilim

1.3.2. İliksiz Kilim (Dikey Çizgi Olmayan Kilimler)
İliklerin meydana gelmesini önlemek için, dikey çizgilerden kaçınılarak, çoğunlukla
çapraz ve enine çizgilerden oluşan desenler dokunur. Ancak çok mecbur kaldıkça bir kaç
yerde ilikler görülebilir.
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Şekil 1.2. İliksiz Kilim

1.3.3. Çift Kenetleme (İliklerin Yok Edilmesi Yolu İle Dokunan Kilim)
Kendi desen alanına gidip gelen değişik renkteki atkılar, dönüş yaptıkları sırada
karşılaştıkları öteki renkteki atkı ile karşılıklı kenetlenir

Şekil 1.3. Çift Kenetleme

.1.3.4. Çapraz Dikişli Kilim Dokuma
Desen ipliklerinin karşılaştığı desen sınırında farklı renkte bir ipliğin iki çözgü
arasında çapraz olarak geçirilmesi ile ilikler yok edilir. İğne ile sonradan dikilmiş gibi
gözükür. Çok fazla kullanılmayan bir tekniktir
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Şekil 1.4. Çapraz dikişli

1.3.5. Eğri Atkılı Kilim Dokuma
Farklı renkteki desen iplikleri desen sınırını çözgü üzerinden eğri olarak geçer ve geri
döner. Desen iplikleri bazen bol bazen gergin atılır. Eğri hatlar fazla sıkıştırılmaz. Yuvarlak
hatlı desenlerde bu teknik uygulanır.

Şekil 1.5. Eğri atkılı

1.3.6. Sarma Kontur
Atkılar arasında meydana gelen boşluklar ve ilikler aynı renkteki bir çerçeve ipliği ile
arada kalan çözgülere, teker teker yukarıya doğru dikey, çapraz veya enine sarılması ile
dokumanın yüzünde iğne ile işlenmiş iğne ardı işlemsini andıran çerçeve çizgileri meydana
gelir. Sarız yöresinde en çok uygulanan kilim dokuma tekniğidir.
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Şekil 1.6. Sarma kontur

1.3.7. Ek Atkılı Sıkıştırma
Daha önceden mümtaza şekilde atılmış ve kirkit ile sıkıştırılmış atkılar üzerine ufak
bir grup atkı atılarak sıkıştırılır. Sonradan onun üzerine mümtaza bir şekilde bir kaç sıra asıl
atkılardan atılır. Sarız yöresinde çok olmasa da kullanılan bir tekniktir.

Şekil 1.7. Ek atkılı

1.4. Atkı İpi Hazırlama Teknikleri
Kilim dokumada atkı ipi olarak renkli desen iplikleri kullanılır. Renkli desen
ipliklerinin dokumayı kolaylaştırması için çeşitli şekillerde hazırlanması gerekir. Hazırlanan
bu atkı ipleri kelebek, yumak, melik, mekik isimleri alır. Sarız kilimi dokumada desen
iplikleri melik şeklinde hazırlanır.

1.5. Sarız Kilim Dokumaya Başlama
Sarız’da, Çiti ördükten sonra bir sıra sumak dokuma yapılır, 2cm e yakın bez ayağı
dokunur, tekrar sumak dokuma yapılarak kilime başlanır. Kilimin bitişinde de aynı işlem
tekrarlanır.
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1.5.1. Çiti Örme
Halı ve kirkitli dokumalarda dokumanın sökülmemesi için dokumanın başlangıcında
ve bitişinde uygulanan sökülmez örgüye çiti adı verilmektedir. Sarız yöresindeki adı ZÜLÜ
dür. Zincir, kördüğüm ve sarma çeşitleri vardır.

Şekil 1.8. Çiti

1.5.2. Sumak Dokuma
Desen ipliklerinin aynı yönde çözgülere sarılması ile meydana gelen, düz sumak
dokumasıdır. Desen iplikleri her sırada aynı şekilde üstten alta doğru sarılarak dokunur ve
araya atkı atılır. Balıksırtı sumak ise Araya atkı atmadan 1.sıra üstten alta doğru desen
ipliğinin çözgülere dolanması ile dokunur, 2. sırada bunun tersi, desen ipliklerinin çözgülere
sarılması ile balıksırtı bir görünüş elde edilir. Fakat araya atkı atılmaz. Sarız’da bu tekniğe
sıçan dişide denilmektedir. Kilimin başlangıcında ve bitişinde süsleyeci olarak
kullanılmaktadır. Çoğu zaman Sarız kilimini tanıtan bir ipucu olarak bilinir. Sarız’da, bir sıra
sumak dokuma yapılır, 2cm e yakın bez ayağı dokunur, tekrar sumak dokuma yapılarak
kilime başlanır. Kilimin bitişinde de aynı işlem tekrarlanır.

Şekil 1.9. Balık sırtı sumak dokuma

1.5.3. Bezayağı Tekniği
Atkı ve çözgülerin eşit şekilde, birbirinin altından ve üstünden geçtiği dokuma
türüdür. Diğer adı bez dokumadır. 1alt 1üst olarak dokunur. Kilim dokumanın özünü
oluşturur.
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Şekil 1.10. Bezayağı dokuma

1.6. Sarız Kilimi Dokuma
Dokuyucu desenini bir başından, diğer başına atkıyı ağızlığın içinden eli ile
geçirdikten sonra, gücünün ilerisine uzanıp eli ile dokumuş olduğu bölümün çözgülerini
bastırarak, çözgülerin arka- ön durumunu değiştirir. Ağızlık boydan boya değişmeyeceği için
varan geleni ileri almasına gerek yoktur. Atkıları oldukça bol bırakarak çözgülerin arasından
geçirir ve ondan sonra kirkitle aşağı doğru vurarak sıkıştırır. Böylece çözgüleri örtüp
gizlemesini sağlar. El ile çözgüleri bastırarak, yeniden ağızlık değiştirir. Bu şekilde çözgüler
atkıların üstüne sadece o desen sınırı içinde çaprazlanmış olur. Ufak bir bölümde el ile
bastırıp ağızlık değiştirdikten sonra, motif boyunca bir sıra daha atkı geçirilir ve o motifi
veya elindeki kısa kesilmiş belirli renkteki ipliği bitirdikten sonra yandaki başka renkteki
motifi dokumaya başlar.
Sarız’da dokuyucular melik şeklinde hazırlanmış desen ipini hep sağ elinde tutarak,
bölüm bölüm açık olan ağızlıktan desen ipini oldukça bol bırakarak geçirirler. Kenetleme
işinde ise sol elleriyle, çözgüleri alarak kendi elleriyle ağızlık açar ve sağ ellerindeki meliği
bu ağızlıktan geçirirler. Motif tamamlama yöntemiyle önce daralan motifleri dokur daha
sonra arada açık kalan bölümleri dokurlar. 1sırada kaç kere gidip geldiklerini(5-6) kendileri
belirlerler.5-6 sıra gidip geldikten sonra kirkitle sıkıştırma işi yaparlar. Her sırada kirkit
kullanılmaz. Sarız’da usta dokuyucular ipi sağ elleriyle tutar, sol elleriyle de çözgüleri
ayırırlar.
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Resim 1.1 Aşağıdan yukarıya daralan motiflerin dokunması Resim 1.2

Resim 1.3

Resim 1.4.

Aşağıdan yukarıya genişleyen motiflerin dokunması(Boşluk doldurma)motiflerin dokunması

Resim 1.5

Resim 1.6.
Motif Tamamlama
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Resim 1.7: Yeni Motife Başlama

Resim 1.8: Sol elle çözgü tellerini ayırma
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Resim 1.9:Orta motife başlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları
 Çalışmanız için aydınlık, temiz ortamı
ve gerekli olan malzemeleri
hazırlayanız.

 Dokuma yapabilmek için melik
hazırlayınız.

 Dokuma yapabilmek için kelebek
yapınız.

 Çözgü ipi geçirilmiş tezgâha çiti örünüz.

Öneriler
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Dokuma işi için kullanacağınız
malzemeyi göz önünde bulundurunuz.
 Makas, kirkit, desen, pense, tornavida
vb. araçlarınızı hazırlayınız.
 15cm kadar ipinizi ölçünüz.(1karış)
 5kez sararak demet hazırlayınız.
 Hazırladığınız demetin uç kısmını 4 -5
kez sarınız.
 Tekrar bir kez demet yapınız.
 Demetin ucunu 2- 3 kez sarınız.
 Aynı işlemi, demeti fazla
kalınlaştırmadan birçok kez
tekrarlayınız.
 Demetin ortasına gelene kadar fazla
kalınlaştırmadan sarınız.
 Baş ve işaret parmağınızı iplik sarmaya
hazır hale getiriniz.(gereği kadar açınız.)
 İpliği baş ve işaret parmağı arasında
çapraz şeklinde yeteri kalınlığı
sağlayıncaya kadar sarınız.
 Sardığınız kelebek şeklindeki yumağı
parmağınızdan çıkarınız.
 Kelebek yumağın ortasından 7- 8 kat
sıkıcı sarınız.
 İlmek düğümle sabitleyiniz.
 Çözgü ipi yaptığınız ipi melik şeklinde
sarınız.
 Atkı ipinin ucunu sağ taraftaki ilk
çözgüye düğümleyiniz.
 Meliği sağ elinize alınız.
 Sol elinizle çözgü ipini tutunuz.
 Meliği çözgünün ön tarafında halka
yapınız.
 Meliği çözgünün arkasından ve halkanın
içinden öne doğru geçiriniz.
 Bu işlemi çözgü sonuna kadar
uygulayınız.
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 Sumak dokuma yapınız.

 Bez ayağı dokuma yapınız.

 Çalışmanız için aydınlık ve temiz ortamı
hazırlayanız

 Çözgü ipliklerinin orta noktasını
bulunuz.
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 Sumak dokuyacağınız renkte desen
ipinizi melik şeklinde hazırlayınız.
 Desen ipinizin ucunu sağ taraftaki ilk
çözgü teline bağlayınız.
 İpi bağladığınız çözgünün yanındaki
çözgüyü atlayıp onun yanındaki yani 3.
çözgü ipini sol elinizle tutunuz.
 Meliği sağ elinize alınız.
 Desen ipinizi çözgü telinin önünde
halka yapınız.
 Meliği çözgünün arkasından ve
halkanın içinden öne doğru geçiriniz.
sıranın sonuna kadar işleme devam
ediniz.
 2. sırada örülmeyen, boş bırakılan
çözgü tellerine aynı işlemi sağdan sola
doğru uygulayınız.
 Kirkitle sabitleyiniz.
 Dokuma yapacağınız renkteki meliği
alınız.
 Çözgü iplerini, gücü sayesinde açılan
ağızlıktan geçiriniz.
 (6- 7 çözgü ipi)
 Elinizle sabitleyiniz.
 Tekrar yaklaşık 6- 7 çözgü ipinden
meliği geçirip elinizle sabitleyiniz.
 Sıra sonuna kadar aynı işlemi
tekrarlayınız.
 Kirkitle sabitleyiniz.
 2.sırada, 1.sırada almadığınız çözgüleri
sol elinizle ayırt ediniz.
 Sağ elinizdeki meliği araladığınız
ağızlıktan geçiriniz.
 6- 7 çözgü ipinde bir işlemi tekrarlayıp
elinizle vurunuz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullanacağınız malzemeyi göz önünde
tutunuz.
 Desen ipliklerini hazırlayınız.
 Deseninizi bir yere (çözgülerin
arasına)yerleştiriniz.

 Çözgü ipliklerini sayınız.
 Ortasını bulunuz.
 Ortasına iplik takarak belli ediniz.








 Desenin ortasını bulunuz.

 Yukarı doğru çıktıkça daralan motifleri
dokuyunuz.





 Kilim dokuma tekniklerini uygulayınız.






 Yukarı doğru çıktıkça genişleyen
motifler dokuyunuz.



 Kilim dokumayı motif tamamlama
tekniğiyle yapınız.






 Kirkit kullanımına dikkat ediniz.


 Detaylara dikkat edecek çalışmaya özen
gösteriniz.







 Hataları kontrol ediniz.
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Desenin ortasını bulup işaretleyiniz.
Daralan motifleri tespit ediniz.
Meliği sağ elinize alınız.
Çözgü tellerini sol elinizle ayırt ediniz.
Meliği çözgü tellerinin arasından
geçiriniz.
Gidiş geliş sıranıza dikkat ederek motif
dokuyunuz.
Kirkitle sabitleyiniz.
İlik oluşmaması için ilikleri tek
kenetleme tekniği ile yok ediniz.
Sarma kontur yaparak deseninizi
belirgin hale getiriniz.(tilif yapınız)
Meliği sağ elinize alınız.
Çözgü tellerini sağ elinizle ayırt ediniz.
Meliği çözgü tellerinin arasından
geçiriniz.
Dokuduğunuz yerleri kirkitle
sabitleyiniz.
Dokuma yaparken desene göre
motiflerin yukarı doğru daralan
kısımlarını bütün olarak dokuyup
bitiriniz.
Arada açılan motifleri dokuyunuz.
Yandaki diğer bölümleri de sırası
geldikçe dokuyunuz.
Dokumada daralma olmamasına dikkat
ediniz.(desen ipini fazla çekmeyiniz.)
Kirkit ile sıkıştırırken her yere eşit
kuvvet uygulayınız.
Her sırada kirkit kullanmaya gerek
yoktur.3-4 sırada kirkit
kullanabilirsiniz.
Ayrıntılara dikkat ediniz.
Desen hataları yapmayınız.
Sabırlı olunuz
Dalgın olduğunuzda dokuma
yapmayınız.
Hataları kontrol ederek düzeltmeye
çalışınız.
İşi temiz, titiz ve hatasız bitirmeye özen
gösteriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları çoktan seçmeli olarak cevaplayınız.
1.

2.

Dokuma yapılırken motif tamamlamadan önce hangi motifler dokunmalıdır?
A.) Yukarıdan aşağı daralan motifler
B.) Aşağıdan yukarıdan genişleyen motifler
C.) Aşağıdan yukarı daralan motifler
D.) Hepsi
Elde küçük çile şeklinde ve ucu sivrice sarılan iplik demetine ne denir?

A.)
B.)
C.)
D.)
3.

Melik
Mekik
Kelebek
Yumak

Çoğunlukta ahşap ve kemikten yapılan iki ucu oyuk ip sarmaya yarayan aracın adı
nedir?

A.)
B.)
C.)
D.)

Mekik
Melik
Kamçı
Kirkit

4.

Sarız’da en çok kullanılan atkı ipi hazırlama tekniği hangisidir?
A.) Melik
B.) Mekik
C.) Kelebek
D.) Yumak

5.

Kilim dokumada kullanılan ve dokumanın enini oluşturan ipliğin adı nedir?
A.) Kilim ipliği
B.) Atkı ipliği
C.) Desen ipliği
D.) Çözgü ipliği

6.

Kilim dokumaya başlarken ilk yapılan dokuma işleminin adı nedir?
A.) Çiti
B.) Gücü
C.) Zincir
D.) Bez ayağı

7.

Atkı ve çözgülerin eşit şekilde birbirinin altından ve üstünden geçtiği bir alt bir üst
olarak dokunan dokumanın adı nedir?
A.) Cicim
B.) Zili
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C.)
D.)

Bez ayağı
Sumak

8.

Sarız’da kilime başlarken ve bitirirken dokunan ve çiti örme tekniğinin 3ilmekte bir
yapılanına verilen isimdir cümlesi neyi tanımlar?
A.) Sumak
B.) Zülü
C.) Zili
D.) Sıçandişi

9.

sarız’da çiti örmenin yöresel adı nedir?
A.) Zülü
B.) Zili
C.) Sumak
D.) Cicim

10.

Dokuma yapılırken usta dokuyucular meliği nasıl tutar?
A.) Sol el ile
B.) İki el ile
C.) Sağ el ile
D.) Hepsi

11.

Sarız’da kilimler hangi teknikte dokunur?
A.) Sıra sıra
B.) Motif tamamlama
C.) Eğri atkılı kilim tekniği ile
D.) Hepsi

12.

Kilim dokumada ilik uzunluğu kaç cm yi geçmemelidir?
A.) 1cm
B.) 2cm
C.) 3cm
D.) 2,5 cm

13.

İliklerin meydana gelmesini önlemek için dikey çizgilerden kaçınılarak çoğunlukla
çapraz ve enine çizgilerden oluşan desenler seçilerek dokunan kilim türü hangisidir?
A.) İlikli kilim
B.) Eğri atkılı kilim
C.) Sarma konturlu kilim
D.) İliksiz kilim

14.

Kendi desen alanına gidip gelen değişik renkteki atkılar dönüş yaptıkları sırada
karşılaştıkları atkıyla kenetlenir tanımı hangi kilimi anlatır?
A.) Çift kenetlemeyle iliklerin yok edildiği kilim
B.) Eğri atkılı kilim
C.) Sarma konturlu kilim
D.) İlikli kilim
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15.

Dokumaya yırtık bir görünüm verir açıklaması hangi kilimi anlatır?
A.) Sarma konturlu
B.) İlikli kilim
C.) İliksiz kilim
D.) Eğri atkılı

16.

Daha önceden kirkitle sıkıştırılmış dokumanın üzerine bir kaç sıra ek dokuma
yapılarak tekrar üzerine mümtaza dokumam yapılıp sıkıştırılan kilime ne denir?
A.) Sarma konturlu kilim
B.) İlikli kilim
C.) İliksiz kilim
D.) Ek atkılı sıkıştırma kilim

17.

Sarız yöresinde en çok kullanılan kilim türü nedir?
A.) Sarma konturlu kilim
B.) Ek atkılı sıkıştırma kilim
C.) Eğri atkılı kilim
D.) Çapraz dikişli kilim

18.

Atkı ipliklerinin kirkitle bazı yerlerde kuvvetli bazı yerlerde hafif bastırılmasıyla
oluşturulan kilim türüne ne ad verilir?
A.) Sarma konturlu kilim
B.) Ek atkılı sıkıştırma kilim
C.) Eğri atkılı kilim
D.) Çapraz dikişli kilim

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
19.

sarız kiliminde dokumaya başlama ve bitiminde uygulanan süsleyici ve sökülmez
örgüye................................... denir.

20.

sarız kiliminde dokumaya başlamada ve bitirmede uygulanan süsleyici örgü olarak
dokunan yöre halkına göre sıçandişi de denilen dokuma örgüsünün adı
.................................. dır.

21.

Sarız kiliminde en çok kullanılan atkı ipi hazırlama tekniği .....................................dır.

22.

Çiti örme teknikleri ........................ .........................

23.

Sarız’da kilimler ................................yöntemi ile dokunur.

24.

Atkı
ve
desen
ipliklerini
..................................dır.

25.

zincir halka(çiti) dokumanın ............................. uygulanır.

26.

Sarız kilimi dokumada önce .............................. motifler dokunur.

sıkıştırma
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.............................dır.

işinde

kullanılan

aletin

adı

27.

Usta dokuyucular her zaman meliği ..........................tutarlar.

28.

Sarız’da ..............................la .......................başlangıç örgüsü olarak kullanılır.
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KONTROL LİSTESİ
Sarız kilim dokumaya başlama ile ilgili yapmış olduğunuz dokuma faaliyetlerindeki
çalışmaları tekrar ederek, değerlendirme özelliğine göre kendiniz veya arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Çalışmanız için gerekli aydınlık ve temiz bir ortam
hazırladınız mı?
Dokuma yapabilmek için gerekli araç ve gereçleri
hazırladınız mı? (kirkit, desen ipi, desen, makas)
Dokuma yapabilmek için iplerinizi melik şeklinde
hazırladınız mı?
Dokuma yapabilmek için iplerinizi kelebek yaptınız
mı?
Çözgü ipleri geçirilmiş olan tezgaha çiti attınız mı?
Süsleyici başlama örgüsü olan sıçandişi veya sumak
örgü ördünüz mü?
Bez ayağı örgü ördünüz mü?
Çözgü iplerinin orta noktasını buldunuz mu?
Dokumaya desenin ortasından başladınız ?
Meliği her zaman sağ elinizle tuttunuz mu?
Çözgü tellerini sol elinizle ayırt ettiniz mi?
Önce daralan motifleri dokudunuz mu?
Daralan motiflerden sonra genişleyen motifleri
dokudunuz mu?
Dokumayı sıkıştırmak için kirkit kullandınız mı?
Dokumayı daraltmadan dokuyabildiniz mi?
Kilim dokuma tekniklerinden ilikli dokumayı
dokuyabildiniz mi?
Kilim dokuma tekniklerinden iliksiz kilimi
dokuyabildiniz mi?
Kilim dokuma tekniklerinden çift kenetleme tekniği
ile ilikleri yok edildiği kilimi dokuyabildiniz mi?
Kilim dokuma tekniklerinden çapraz kenetleme ile
iliklerin yok edildiği kilimi dokuyabildiniz mi?
Eğri atkılı kilimi dokuyabildiniz mi?
.Sarma konturlu kilimi dokuyabildiniz mi?
Ek atkılı sıkıştırma tekniğini uygulayabildiğiniz mi?
Kilim
dokumada
dikkat
edilecek
noktaları
kavrayabildiniz mi?
Çözgü iplerinin orta noktasını buldunuz mu?

22

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda “hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın hepsi “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, gerekli
ortamda dokumayı tezgâhtan çıkartıp, saçak bağlayarak kilimi dokumayı bitirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Saçak bağlama tekniklerini araştırınız.
Değişik saçak bağlama tekniklerini öğrenip sınıfta paylaşınız.

2. SARIZ KİLİMİ DOKUMAYI TEZGÂHTAN
ÇIKARMA
2.1. Bez Ayağı Dokuma
Sarız yöresinde topraksalık denilen bez ayağı dokuma çeşitli renklerde
dokunmaktadır. Genellikle kullanılan bez ayağı dokuma 1.sıra farklı renk, 2.sıra farklı renk
olarak 7–8 sıra (2cm) yakın dokunmakta ve diş diş görüntüyle süsleyici bir anlam
kazandırmaktadır. Başlangıcında nasıl başlandıysa bitişi de aynı şekilde uygulanır.

2.2. Sıçandişi Dokuma
Başlangıçta hangi renk uygulandıysa bitirirken de aynı şekilde dokunur.(bir sıra
sıçandişi araya 2cm bez ayağı bir sıra tekrar sıçandişi şeklinde bitirme işlemi uygulanır. )

2.3. Çiti Örme
Başlangıçta yapılan çiti örgüsü bitirirken de sökülmesin diye tekrar yapılır.

2.4. Dokumayı Tezgâhtan Çıkarma
Sarız yöresinde genellikle dokuma tezgâhtan çıkarılmadan bir başka dokumaya geçilir.
Eğer tek dokumalık çözgü atıldıysa saçak payı bırakılarak ölçü alınır. Belirlenen ölçüye göre
dokumanın çözgü ipleri kesilerek tezgâhtan çıkarılır.
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2.4.1. Dokumayı Tezgâhtan Çıkarıken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar







Dokumayı tezgâhtan çıkarmadan önce hataları varsa bakılır tamir edilir.
Leventler gevşetilir. Dokuma serbest bırakılır.
Alt ve üst ucundan saçak payı bırakılarak çözgüler kesilir.
Dokumanın arka iplikleri kontrol edilir. Arkadan kesilerek arka temizliği
yapılır.
Kenar düzgünlüğü kontrol edilir.
Saçak bağlama tekniği uygulanır.

2.5. Saçak
Dokumanın başlangıcında ve bitişinde olan, dokunmadan bırakılan çözgü iplikleridir.
Genellikle bağlanarak ve düğüm atılarak örülürler. Saçaklar dokumanın kendi ipliği ile
bağlanırsa daha sağlam ve dayanıklı olur.
Saçaklar: Kastamonu düğümü, makrome düğümü vb. şekillerle bağlanıp zenginleştirilir.
Yerine göre düğümler arasına nazar boncuğu, püskül, at kılı gibi süsleyici gereçler
kullanılarak zenginleştirilir.
Saçak bağlama Kayseri’de ayrı bir iş olarak yürütülmekte, kilimler dokutulduktan sonra,
saçak bağlayan kadınlara para karşılığında yaptırılmaktadır. Saçak bağlama kiliminin
albenisini artıran önemli hususlardan biridir.
Sarız’da saçak bağlama dokumanın tezgâhtan çıktıktan sonra kalan çözgü ipliğinin
uçlarından örülmesi, bağlanması ve bükülmesi şeklinde yapılır. En çok bilineni düğüm
şeklinde bağlanan saçaktır.

Resim 2.1: Düğümleyerek saçak bağlama

Resim 2.2: Sararak saçak bağlama
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Resim 2.3: Düğümleyerek saçak bağlama

Resim 2.4: Düğümleyerek saçak bağlama

Resim 2.5: Saçak Bağlama(sararak)

Resim 2.6: Saçak Bağlama(sararak)

Resim 2.7: Örümcek Şeklinde Bağlayarak Saçak bağlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Dokumayı tezgâhtan çıkarınız.

 Leventleri gevşetiniz.
 Dokumayı asınız.
 Saçak payını başlangıç ve bitiş
ölçülerine uygunölçünüz.
 Saçak payı bırakarak dokumayı kesiniz.
 Keserken bütün çözgülerin aynı
uzunlukta olmasına dikkat ediniz

 Dokumanın arka temizliğini yapınız.

 Desen ipliği fazlalarını dibinden kesiniz.
 Dokumanın her yerini fazla ipliklerden
temizleyiniz.

 Saçak bağlayınız.

 Bağlama yaptıktan sonra saçakların
uçlarını kesip düzeltiniz.

 Bitmiş ürünün kontrolünü yapınız.

 Bağlama yöntemini seçiniz.
 Bağlama yapacağınız iplik ve boncukları
hazırlayınız.
 Çözgü iplerini gruplayınız.
 Saçak bağlama yönteminin ürünle
örtüşmesine dikkat ediniz.
 Örme, bükme ve bağlama yöntemlerini
uygulayınız.
 Bütün saçakların aynı boyda ve aynı
kalınlıkta olmasına özen gösteriniz.
 Dikkatli ve titiz olun.
 Sağlamlığına dikkat ediniz.

 Biten ürünün kenar temizliğini yapınız.
 Altta kalan ipuçlarını temizleyip düğüm
atınız.
 Yapılan ürününüzü genel görünüm
olarak son kontrolden geçiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları çoktan seçmeli olarak cevaplayınız.
1.

Dokumayı tezgâhtan çıkarmadan önce ne yapılmalı?
A.) Gücü atmalı
B.) Çiti atmalı
C.) Saçak payı bırakmalı
D.) Zülü atmalı

2.

Dokumanın alt ve üst ucundan bırakılan paya ne denir?
A.) Saçak payı
B.) İp payı
C.) Dokuma payı
D.) Çözgü payı

3.

Saçaklar dokumanın hangi ipiyle bağlanırsa sağlam olur?
A.) Atkı ipiyle
B.) Pamuk ipiyle
C.) İpek ipiyle
D.) Çözgü ipiyle

4.

Sarız’da saçak hangi iple yapılır?
A.) Dokumanın kendi çözgü ipiyle
B.) Pamuk ipiyle
C.) Atkı ipiyle
D.) Hepsiyle

5.

Dokuma tezgâhtan çıkarılmadan önce tezgâhın hangi parçasıyla gevşetilir?
A.) Gücü
B.) Yan tahta
C.) Varangelen
D.) levent

6.

Dokumayı bitirirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A.) Topraksalık dokunur.
B.) Gücü atılı
C.) Çiti atılır
D.) Sıçandişi yapılır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi saçak bağlamada kullanılan teknik değildir?
A.) Kastamonu düğümü
B.) Makrome
C.) Tığ örgüsü
D.) Düğüm
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8.

Aşağıdakilerden hangisi saçak bağlamada kullanılan süsleme gereci değildir?
A.) Boncuk
B.) Pul
C.) At kuyruğu kılı
D.) Püskül

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Sarız kilimi dokumayla ilgili tezgâhtan çıkarma ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama
faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya
arkadaşınızla değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Dokumayı tezgâhtan çıkarmadan önce hataları görüp,
düzeltme gayreti gösterdiniz mi?
Saçak payını ölçtünüz mü?
Leventleri gevşettiniz mi?
Saçak payı bırakarak dokumayı çözgü ipliklerini
keserek tezgâhtan çıkardınız mı?
Ürününüze uygun bağlama tekniği seçtiniz mi?
Bağlama tekniğini dokumanıza uyguladınız mı?
Zamanı iyi kullanarak dikkatli çalıştınız mı?
Son kontrol yaparak ürününüzü tamamlayabildiniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda “hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın hepsi “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi atkı ipi hazırlama tekniği değildir?
A.) Melik
B.) Mekik
C.) Kelebek
D.) Çile

2.

Dokuma yapılırken usta dokuyucular meliği nasıl tutar?
A.) Sürekli sağ elleriyle
B.) Sürekli sol elleriyle
C.) Hem sağ hem sol eliyle
D.) Melik şeklinde

3.

Sarız’da kilim dokumaları hangi yöntemle dokunur?
A.) Desene göre
B.) Motif tamamlama
C.) Sıra sıra
D.) Hepsi

4.

Dokumanın başlangıcında ve bitişinde uygulanan süsleyici kenar örgüsü olarak
bilinen örgünün yöresel adı nedir?
A.) Saçak
B.) Zili
C.) Çiti
D.) Sıçandişi

5.

Dokumanın başlangıcında ve bitişinde uygulanan sökülmez örgünün adı nedir?
A.) Çiti
B.) Gücü
C.) Zili
D.) Sumak

6.

Sarız’da kilim dokunurken motif tamamlamadan önce hangi motifler dokunur?
A.) Aşağıdan yukarıya genişleyen motifler
B.) Uzun motifler
C.) Aşağıdan yukarıya daralan motifler
D.) Kısa motifler
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7.

Aşağıdakilerden hangisi çiti örme tekniği değildir?
A.) Zincir çiti
B.) Kördüğüm çiti
C.) Sarma çiti
D.) Zili

8.

Toprakçalık denilen dokuma tekniğinin adı nedir?
A.) Bez ayağı
B.) Sumak
C.) Zili
D.) Cicim

9.

İliklerin meydana gelmesini önlemek için dikey çizgilerden kaçınılarak,
çoğunlukla çapraz ve enine çizgilerden oluşan desenler seçilerek dokunan kilim
türü hangisidir?
A.) likli kilim
B.) Eğri atkılı kilim
C.) İliksiz kilim
D.) Sarma konturlu kilim

10.

Sarız yöresinde sarma konturun yöresel adı nedir?
A.) Zili
B.) Tilif
C.) Zülüf
D.) Çiti

11.

Aşağıdakilerden hangisi dokuma tezgâhtan önce yapılmalıdır?
A.) Çiti atm
B.) Sumak
C.) Sıçandişi
D.) Hepsi
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YETERLİK ÖLÇME TESTİ
Sarız kilim dokuma modülü, faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız
bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.
Sarız kilim dokuma modülünü bitirme değerlendirmese için öğretmeninizle iletişim kurunuz.


Sarız kilim dokuma modülünde ürün hazırlama





Kullanılacak malzemeler
o
Desen iplikleri
o
Makas
o
Çözgü ipi
o
Kirkit
o
Mezür veya metre

Sarız kilim dokumaya hazırlık modülünde çıkarmış olduğunuz deseni tezgâha
rahat görebileceğiniz yere yerleştiriniz.
Çözgü iplerinizin orta noktasını bulunuz.

Resim 2.8.

 Çözgü iplerine saçak payı bırakarak çiti örme tekniğini uygulayınız.

Resim 2.9.



Bir sıra sıçan dişi(sumak)dokuma uygulayınız.
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Resim 2.10

Resim 2.11.

 2cm ye yakın bez ayağı dokuyunuz.

Resim 2.12.



Bir sıra tekrar sıçan dişi uygulayınız.

Resim 2.13.
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Desenin orta noktasını bulunuz.
Yukarı çıktıkça daralan motifleri tespit ediniz.
Meliği sağ elinize alınız.
Çözgü tellerini sol elinizle ayırt ediniz.
Önce yukarı çıkıldıkça daralan motifleri dokuyunuz.

Resim 2.14.



Daha sonra yukarı çıkıldıkça genişleyen motifleri dokuyunuz.

Resim 2.15.
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 Dokumayı daraltmamaya özen gösteriniz.


Resim 2.16

















Resim 2.17.

Kirkit kullanmaya özen gösteriniz.
Desen ipliklerini fazla çekmeden yerleştiriniz.
Motiflere dikkatli bakarak desen hatası yapmayınız.
Kilim dokuma esnasında öğrendiğiniz kilim dokuma türlerini deneyiniz.
Deseni sonuna kadar dokuyunuz.
Dokumanın bitişinde sumak dokumayı uygulayınız.
Bez ayağı dokuyunuz.
Tekrar sumak dokuma yapınız.
Çözgü ipinizle çiti atınız.
Leventleri gevşetiniz.
Saçak payı bırakınız.
Dokumayı kesiniz.
Saçak bağlama gereçlerini hazırlayınız.
Saçak bağlama yönteminizi belirleyiniz.
Ürününüze uygun saçak bağlama yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz uygulamayı aşağıdaki işlem basamaklarına
göre değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Değerlendirme ölçütleri
Dokuma yapabilmek için gerekli ortamı hazırladınız
mı?
Dokuma yapabilmek için gerekli araç gereçleri
hazırlardınız mı?
Deseninizi tezgaha yerleştirdiniz mi?
Saçak payı bıraktınız mı?
Çözgülerin orta noktasını buldunuz mu?
Çiti attınız mı?
Sıçandişi(sumak)dokudunuz mu?
Bez ayağı ördünüz mü?
Dokumaya ortadan başladınız mı?
Desen ipliğini(meliği)sağ elinizle tuttunuz mu?
Sol elinizle çözgü tellerini ayırt ettiniz mi?
Daralan motiflerin hepsini dokudunuz mu?
Yukarı çıkıldıkça genişleyen motiflerin hepsini
dokudunuz mu?
Kirkit kullandınız mı?
Dokuma tekniklerinden en az iki tanesini kullandınız
mı?
(sarma kontürlü, iliksiksiz)
Dokumayı istenilen kalitede daraltmadan dokudunuz
mu?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi ayarladınız mı?
Dokumayı başladığınız gibi bitirdiniz mi?(sumak, bez
ayağı, sumak)
Bitirme örgüsü(çiti)ördünüz mü?
Saçak payı bıraktınız mı?
Dokumayı tezgâhtan çözgü ipliklerini keserek
çıkarttınız mı?
Saçak bağladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Sarı kilimi dokuma modülünde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için modülü tekrar ediniz. Tamamı
“EVET” ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

C
A
A
A
C
A
C
D
A
C
B
A
D
A
B
D
A
B
Zülü veya
sıçan dişi
Sumak
Melik
Zincir
çiti,kördüğü
m çiti,sarma
çiti
Motif
tamamlama
Kirkit
Başlangıç ve
bitişinde
Daralan
Sağ elleri ile
Sumakla
sıçan dişi

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8

CA
D
A
D
B
C
B

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
A
B
D
A
C
D
A
C
B
D
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