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El dokumacısı

MODÜLÜN ADI

Sarız kilimi dokumaya hazırlık

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, Sarız kilimi için kullanılan araç-gereçler, desen
hazırlama ve çözgü hazırlama işlemlerini anlatan bir
öğrenme materyalidir.
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ÖNKOŞUL

KİLİM DOKUMA-1 ve 2 Modülünü almış olmak

YETERLİK

Sarız Kilimi dokumaya hazırlık yapmak

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç:
Öğrenci bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında
gelenekselliğe ve tekniğe uygun Sarız Kilim dokumaya
hazırlık yapabilecektir.
Amaçlar:
 Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak, araç gereç
hazırlayabileceksiniz.
 Tekniğe ve yöreselliğe uygun olarak, desen
hazırlayabileceksiniz.
Ortam:
Atölyede aydınlık, temiz ortam.
3- TekniğeSarmalı
uygun olarak,
hazırlayabileceksiniz.
Donanım:
tezgâh, çözgü
tamir araç
gereçleri (çekiç,
çivi, tornavida), tezgahın parçaları, kareli desen kağıdı,
görsel desen kitapları, çözgü ipi, metre, makas, çözgü
aparatı
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,
El sanatları bir milletin milli kültürünü simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurdur. El
sanatlarını temsil eden ürünler o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Bir ülkenin
gelenek ve göreneklerinin yaşam biçimlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında bununla
birlikte geliştirilerek devam ettirilmesinde en büyük rolü el sanatları oynar.
Bu nedenle bütün milletler el sanatlarına büyük önem vermekte ve el sanatlarını
geçmişten geleceğe uzanan bir kültür hazinesi olarak korumaktadırlar.
Ülkemiz ise sahip olduğu el sanatlarının çeşitliliği ve üretim miktarı bakımından şanslı
bir durumdadır. Türk insanı ince sanat zevkini, estetiğini, duygusallığını, hoşgörüsünü,
üretmiş olduğu el sanatları ürünlerine yansıtmış böylece çok zengin ve değerli bir koleksiyon
ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu koleksiyonda el dokuma, halı ve kilimler önemli bir yer
tutar.
Anadolu’da her yörenin kendine ait bir kilimi vardır. Anadolu kilimleri renk ve
motifleri ile dokunduğu bölgenin karakterini taşır. Bu karakter renklerde başlar motif ve
desenlerde dile gelir.
Bu modülde Sarız kiliminin renk, desen, motif özelliklerini ve motif anlamlarını, Sarız
kilimi yapımında kullanılan araç gereçleri, tezgahları, tezgahın parçalarını tanıyacak, desen
hazırlama, çözgü çözme, tezgahı kurma, çözgüyü tezgaha aktarma, gücü örme bilgi ve
becerisi kazanarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaksınız.
Hedefimiz gelenekselliği koruyarak yozlaşmayı önlemek ve kaliteyi istenilen noktaya
taşımaktır. Bu modülü uygularken tam donanımlı bir atölyeye gerek yoktur, sarmalı bir
tezgahla evinizin bir odasında üretim yapabilirsiniz.
Modülün yaşantınız katkı sağlaması, aile ve ülke ekonomisine faydalı olmanız ve
geleneklerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanız dileğiyle 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, tekniğe, gelenekselliğe ve yöreselliğe uygun olarak araç-gereç
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA









Sarız kiliminin ve dokumanın tarihçesini araştırınız.
Sarız kiliminin geleneksel özelliklerini inceleyiniz.
Çevrenizdeki dokuma atölyelerinde var olan dokuma tezgahlarını araştırınız.
Kilim dokumacılığında kullanılan araç ve gereçleri inceleyiniz.
Sarmalı tezgahı çevrenizdeki dokuyanlardan araştırınız.
Sarmalı tezgahın bölümlerini inceleyiniz.
Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz.
Hazırladığınız raporu sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız ve tartışınız.

1. SARIZ KİLİM DOKUMADA
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
1.1. Sarız Kilimi
Sarız merkez ve köylerinde dokunan düz dokumaları üç sınıfa ayırabiliriz:




Geleneksel Sarız Dokumaları.
Değişik illerden gelerek Sarız’a yerleşen kişilerin, geldikleri yerlerdeki dokuma
bilgilerini Sarız’a getirerek, uzun yıllar Sarız’da dokudukları dokumalar.
Son yıllarda düz dokumalara artan talepten dolayı Ticari amaçla dokunan
dokumalar.

Yöre halkının temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Çoğunlukla koyun ve keçi
yetiştirilir. Buna paralel olarak da dokumalarda yün malzeme fazlaca kullanılmıştır. Yünlerin
iplik haline gelinceye kadar geçirdikleri işlemler yöre halkı tarafından yapılmıştır. Son
yıllarda ise ticari amaçla dokunan dokumalarda malzeme hazır getirildiğinden ve yünlerin
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iplik haline gelinceye kadar uygulanan aşamaların zahmetli olmasından dolayı yörede ip
yapımıyla uğraşanların sayısı azalmıştır. Son yıllarda ise; pamuk, orlon gibi malzemelerin
kullanımı yaygınlaşmıştır

1.1.1.Sarız Kilimlerinin El Dokumada Yeri Ve Önemi
Sarız’da dokunan dokumalardan özellikle kilimlerin yurt içinde ve yurt dışındaki
ünlerine rağmen yeterince bilimsel çalışma yapılmamıştır. Günümüzde geleneksel olarak
dokunan Sarız yöresi dokumaları maalesef ekonomik kaygılardan dolayı orijinal renk motif,
kalite, ebat, malzeme vs. özelliklerini kaybetmektedir. Piyasanın istediği doğrultuda dokuma
yapan genç kuşaklar, geleneksel Sarız dokumalarında severek kullanılan renk, motif, desen
gibi değerlerden hızlı bir şekilde uzaklaşmakta ya da yozlaştırmaktadırlar.
Sarız kilimleri son yıllarda geleneksel dokumalara artan talebin paralelliğinde
dokumalarıyla ünlenmiştir. Yöresel dokumalar para veya makine halısı karşılığında
toplanmaktadır. Sarız yöresi halkı kendi elleriyle ürettikleri bu sanat eserlerini vererek
makine halısı almaktadır.

1.1.2.Dokumanın Tarihçesi
Dokumacılık sanatı insanların yeryüzünde var olmalarının ardından ihtiyaçlarını
giderebilmek çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Dokumacılık için ilk örnekler ve malzemeler
doğadan seçilmiş ve kullanılmıştır. Hayvan postu yerine dokumanın akıl edilişi sağlıklı
düşünme ve sanatsal yaratıcılığın temeli sayılabilir. İnsanların dış etkenlerden korunmasını
ve yaşadıkları çevrenin güzel bir şekilde döşenmesini sağlamak amacıyla gelişen
dokumacılık insanlığın en eski sanatlarındandır. Giyimi meydana getiren dokuma ve
dokumacılığın ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman başladığı konusunda tarih henüz tam ve
kesin bir hükme varmamıştır. Bu konuda buluntular az deliller yetersizdir. Tarihçilere göre
başlangıcı ister Mısır ister Mezopotamya, isterse Orta Asya olsun dokumacılık sanatının
insanlık tarihi kadar eski olduğu muhakkaktır.
Neolitik devrin sonlarına doğru bir kısım hayvanların ehlileştirilmesi sonucu yünlü
dokumaların başladığı anlaşılmaktadır. Yünün kullanılması ile dokumacılık büyük gelişme
göstermiştir.
Türkler Anadolu’ya geldiklerinde Orta Asya’daki dokuma geleneğine dayanan engin
bir dokuma kültürleri vardı. Türk’lerin Anadolu’ya geldiklerinde dokuma yapmaya devam
ettiklerini Selçuklular döneminde Konya, Kayseri, Sivas ve Aksaray gibi yerleşim yerlerinin
dokumaları ile ünlü merkezler olduğunu çeşitli seyahatname bilgilerinden ve günümüze
ulaşan örneklerden anlamaktayız.
Osmanlı dönemi düz dokuma yaygıları şema ve motif açısından Selçuklu dönemi
geleneğini sürdürmüştür.
Osmanlı dönemine tarihlendirilebilen ve günümüze kadar gelebilen düz dokuma
yaygılarının bir kısmı İstanbul Türk İslam Eserleri ve İstanbul Vakıflar Halı ve Kilim
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Müzesi1ndedir, ayrıca Kahire Milli Müzesi, Macaristan İpar Müzeveti Museum’da (El
Sanatları Müzesi) bu dönemden kalma çok sayıda kilim örneği mevcuttur.
Düz dokuma yaygılar düğümlü halılar kadar kalın ve dayanıklı değillerdir. Daha çok
göçebelerin eşyaları olan bu yaygılar iyice eskimeden terk edilmemekte, hatta kesilip
parçalara bölünerek dahi kullanılmaktadır. Kolayca çürüdüklerinden yer altı buluntuları
arasında fazla örnek bulunamamaktadır. Ayrıca yerleşik toplumların aristokrat sınıfları
tarafından kullanılmadıklarından nesilden nesile korunarak aktarılan değerli malları arasında
da yer almadığından eski devirlere ait örnekler hemen hemen yok gibidir.

1.1.3. Sarız İlçesinin Tarihçesi
Tam olarak nerede ortaya çıktığı bilinmeyen dokumacılık sanatı insanlık tarihi ile
birlikte uzun bir süreç geçirmiştir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin egemen olduğu 11.
yy dan itibaren de Türk’lere vatan olan Anadolu, dokumacılık sanatının yaşatıldığı önemli
merkezlerdendir. Yurdumuzda ki dokumacılığın yapıldığı yöreler araştırıldığında her
bölgenin kendine özgü karakteristik özellikleri az veya çok taşıdıkları görülür. Sarız (Kayseri
yöresi) Anadolu’nun önemli dokumacılık merkezlerinden biridir.
İlçe ve çevresi bir süre Kilikya, Ermeni Krallığı ve Bizans yönetiminde kalmış daha
sonraları Dulkadiroğulları’nın hâkimiyetine girmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde ise
Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetin de kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde
bulunan ve Adana yöresinde yaşayan Avşarlar Sarız’ı uzun yıllar yayla olarak kullanmışlar
ve 1840 yıllarında ilçeye yerleşmişlerdir. Sarız ilçesi ve köylerinde Oğuz boyundan Avşar
Yörükleri, Doğu Anadolu bölgesinin çeşitli illerinde göç eden insanlar ve 93 muhaciri diye
adlandırılan yine Oğuz boyundan Dadaş ve Çerkez’ler yaşamaktadır.
Sarız’ın merkezi ve bazı köylerinde 1750’li yıllarda Doğu Anadolu bölgesinin çeşitli
illerinden gelerek yerleşenler olmuştur. 1730 da ise Avşarların Rakka’ya sürgün
edilmelerinden sonra Uzun Yayla ve Pınarbaşı çevresinde iken 1859 – 1860'lı yıllarda
Avşarlar Sarız ilçesi ve köylerine yerleşmişlerdir. Çerkez dışındaki diğer Oğuz boylarının örf
adet, gelenek ve görenekleri hemen hemen birbirinin aynıdır. Bilindiği gibi Sarız’da
Avşarlarla birlikte Kürt’ler ve Çerkez’lerde vardır.
Sarız’ın Avşarları yarı göçebe halinde yazları Uzun Yayla’da kışlarını Adana’nın
Kadirli kazası ile Ceyhan ilçesi arasında geçirmekte iken 1856 yıllarında Türkiye’ye göç
eden Çerkezler Uzun Yayla’ya yerleşmişlerdir.

1.2. Sarız Kiliminin Geleneksel Özellikleri
Sarız kilimlerini en belirgin özelliği çözgü ve atkı ipliklerinin yün oluşu, ipliklerin kök
boya ile boyanması ve sarma tip (Istar) tezgâhın kullanılmasıdır.
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1.3. Yünün İplik Halinde Getirilmesinde Kullanılan Aletler
İplik eğirmede kullanılan en eski araçlar iğ ile Örekedir. Yıkanıp temizlendikten sonra
elle didilmiş bir yün ya da pamuk yığını öreke denen bir çatal çubuğa takılır ve buradan
çekilen bir demet lifin ucu iğe bağlanırdı. Ağaçtan yapılan mekik biçimindeki iğ bu iple
birlikte yere doğru sarkıtılıp hızla döndürüldüğünde iplik kendi üstünde bükülerek iğin
üzerine sarılırdı. Eğiren kişinin örekeden sürekli yün çekmesi, iği döndürmesi ve ipliğin
kopmamasına, hep aynı kalınlıkta bükülmesine özen göstermesi gerekirdi. Kirman denen
eğirme aracı da hemen hemen aynı düşünceye göre tasarlanmıştır ve bazı köylerde her ikisi
de hâlâ kullanılır.

1.4. Yünün İplik Haline Getirilmesi
Sarız ilçesinde hayvancılık halkın geçim kaynakları arasında yer almaktadır.
Dokumalarda yörede yetişen koyunların yünleri kullanılır. Çoğu yörelerdeki gibi Sarız kilim
ve diğer düz dokuma yaygılarında ana malzeme yündür. Yörede sadece Kemer köyünde bir
adet keçi kılından dokunmuş çadır tespit edilmiştir. Heybe, çul ve parça halinde kıl
malzemelerden dokunmuş çuval örneklerine de rastlanmıştır.
Sanayi ve turizm yönünden fazla gelişmemiş Sarız ilçesinde hayvancılık önemli bir
yere sahip olsa da eski önemini giderek kaybetmektedir. Son zamanlarda dokunmuş
dokumalarda ipliklerin piyasadan satın alındığı gözlenmiştir. Yünün iplik haline
getirilmesinde uygulanan işlemler; kırkım, yünün kurutulması, yünün yıkanması, yünün
çıbıklanması, didilmesi ve taranması, yünün eğrilmesi ve bükülmesidir.

1.4.1. Kırkım
Koyunlar yılda iki defa kırkılır. İlki bahar yünü (yapağı) haziran ayı sonunda, güz
yünü de eylül-ekim aylarında kırkılır. Kilim için en iyisi yapağı yünüdür. Koyunların cins ve
yapılarına göre bir koyundan kirli olarak 1,5 ila 3 kg arasında yün elde dilmektedir. İyi bir
kırkıcı günde 50-60 koyunu kırkabilmektedir. Keçide ise 0,5 ila 1 kg arasında kıl
alınabilmektedir. Yine iyi bir kırkıcı günde 100 keçiyi kırkabilir. Kırkım işlemi kırkım
makası ile yapılır. Sarız yöresinde kırkım makasına kırklık denilir.
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Resim 1.1.Kırkım

1.4.2. Yünün Kurutulması ve Silkelenmesi
Kırkım sonunda yünler serilerek güneşte kurutulur. Çakıldakları ayıklanır.
Silkelenerek tozlarından arındırılır. Yıkanacağı güne kadar harar ve çuvallarda bekletilir.

1.4.3. Yünün Yıkanması
Dokuma örgü ve diğer işlerde kullanılacak yünlerin seçimleri yapıldıktan sonra
genellikle sonbahar içinde ya çeşmelerde ya da akarsularda tokaç veya tokmak adı verilen
alet vasıtasıyla yıkanır. Bu yıkamada yün kirinden ve yağından arındırılır. Yıkanmış yünlerin
veya temiz bir zemine serilerek kurutulmasına özen gösterilir.

Resim 1.2: Yünün Yıkanması
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1.4.4. Yünün Çıbıklama, Ditme, Tarama
Yıkanmış yün hafif nemli iken güneşli ve sakin havada çıbıkla dövülür, buna
çıbıklama adı verilir, buradaki amaç yünün gevşetilmesidir. Sonra elle silkelenerek içinde
kalmış olan yabancı maddelerden temizlenir. Gevşetilmiş yün iki elle didilerek eriş ve argaç
eğrilecek hale getirilir. Kıl veya yün tarağını kullanacak kişi tahta parçası üzerine bir ayağını
koyarak sabitleştirir. Dizlerin bulunduğu uç kısmın altına da 10 cm kadar herhangi bir şeyle
destekleyerek yükseltir. Taraklar arasına bir tutam kıl konularak geriye doğru çekilir, çekilen
kılları tarağa tekrar atarak şişler arasından kılın çekilişi bir süre devam eder bu şekilde tel tel
ayrılan kılların kısaları da tarak arasında kalmış olur. Tarak arasında biriken işe yaramaz
pamuksu maddelerle kısa kıllara hüsür, işe yarayanlara da arı denilir. Becerikli kişi günde 10
kg kıl çekebilir. Tarama işi yapan kimsenin bu işi iyi bilmesi gerekir. Acemi kimse tarama
esnasında elyafın fazla kırılmasına sebep olur. Tarakta taranan yapağının elyafı aynı
istikamette ve birbirine paralel bir şekil almıştır. Elyafın karışarak eğirme işlemi esnasında
güçlük çıkarmaması için; taranmış elyafın istikametleri dikkate alınarak temiz bir yere yan
yana ve üst üste konulmasına dikkat edilmelidir.

Resim1.3: Kirman

Halı, kilim ve el örgüsünün ipleri genelde elleri uz ve ehil kadınlara eğirtilir. Kirman
otururken kullanıldığı gibi ayakta, hatta yürürken de kullanılabilir. Sarız yöresinde kirman
kullanımı yaygındır. İğ ile eğirme işleminde ise; lifler paralel hale getirilerek uzatılır ve
bükülür. Elde edilen ilk iplik iğin gövdesine sarılarak çengelden geçirilip aşağıya
sarkıtılırken hızla döndürülür, bu hareketin tekrar edilmesi ile avuçla tutulan lif demeti iplik
haline getirilmiş olur. Daha sonra ise geleve de denilen çıkrıkta iplik bükümü tamamlanır.
Çıkrık üzerinde iğ bulunan ve iğin dönmesi el ve ayakla sağlanan bir iplik bükme aracıdır.
Çıkrığın iğine kısa lifler elle uzatılarak verilir. Tekerleği döndükçe iğde onun eksenine bağlı
olduğu için döner. İğ döndükçe üzerine tutturulmuş lif demeti uzar, bükülür ve iğ üzerine
sarılır. Çıkrık çalıştırılırken her seferinde bir kol uzunluğunda ip eğir ilmektedir. Sağ el
çıkrık kolunu çevirirken sol kol da yumaktan gele ipi iğin ucundan tutup geriye doğru
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götürmektedir. Sarız yöresinde çıkrıklar eskiden ahşaptan yapılırken son yıllarda bisiklet
tekerleklerinin jantlarından yapılmaya başlanmıştır.

Resim 1.4: Çıkrık

1.5. Kilim Dokumada Kullanılan Araç Gereçler
Dokumalarda kullanılan araç gereçler bütün dokumalarda aynıdır. Yöreye ve yapılan
ürüne göre farklı tipleri tercih edilmektedir. Aşağıda sıralanmıştır.

1.5.1 Tezgâhlar
Kirkitli dokumalarda kullanılan tezgâhlar;




Yatay tezgâhlar (konargöçer tezgâh, yer tezgâhı)
Dikey tezgâh (ıstar, ipağacı, mazman)
Gelişmiş dikey tezgâh

Kayseri Merkez, ilçe ve köylerinde çoğunlukla germe tip tezgâh kullanılmasına
rağmen Sarız ilçe ve köylerinde yapılan araştırmalarda ahşap sarma tip tezgâh
kullanılmaktadır.

1.5.2. Sarma Tezgâh (Istar)
Gelişmiş dikey tezgâhın halıcılıkta kullanılanına sarma tezgah denir. Bu tezgâhlarda
halı veya kilim sarılarak dokunulduğundan bu ismi almıştır.
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Resim 1.5.Sarma tezgah

1.5.3. Sarma Tezgâhın Bölümleri
Alt levent, üst levent, 2 adet yan ağaçtan meydana gelir. Tezgâh parçaları tezgâhın
kurulacağı yere eksiksiz getirilir. Tezgâhın kurulacağı yer tespit edilir. Yer belirlenirken ışık
durumu dikkate alınmalıdır. Tespit edilen yere önce yan ağaçlar konulur. İlk önce alt levent
sonra da üst levent, yan ağaçlarındaki yuvalarına takılır. Sonra tezgâh uygun yerlerden
sabitleştirilir.

1.5.4. Levent (merdane)
Genellikle 8 köşeli olup silindir şeklindedir. Üst levende çözgü alt levende ise
dokunan kilim sarılır. Leventlerin üzerinde ise çözgüyü gerdirmek için kullanılan kol
demiri(köstek) vardır. Halkalı eğri ve doğru demirlerin sabitlendiği kanallar ve çiviler vardır.
İki adet bulunur.

1.5.5. Yan Tahta
Tezgâhın ayakta kalmasını merdanelerin birbirine paralel olarak durmasını ve gücü
ağacının sabit kalmasını sağlar. İki adet yan tahta vardır.

1.5.6. Gücü ağacı
Çözgü aralığı gücü ağacında ayarlanır. Çözgülerin çaprazlığını sağlar. Çözgü ayarını
korur ve çapraza geçim tellerinin bağlı olmasını sağlar.
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1.5.7 Gücü Kalıbı
Gücü ağacına bağlanan arka tellerinin aynı seviyede olmasını sağlar. Çözgü işi bitince
çıkarılır. Çözgüye sarılan çapraz telleri idare ederek iplerin bir düzeyde olmasını sağlar.

1.5.8 Varangelen
Çaprazı açıp kapatmaya yarar. Gücü ağacının üzerindeki çözgülerin arasında aşağı
yukarı hareket ederek çaprazlığın sağlanmasına ve çözgüler arasındaki açıklık
(ağızlık)mesafesini ayarlanmasına yardımcı olur.

1.5.9. Gücü altı /karşılık takozu
Yan tahtalar ile gücü ağacı arasına sabitlenir. Gücü örüsüyle gücü ağacına bağlanan
arkadaki çözgülerin gerginliğini ve ön çözgüler ile yer değiştirmesini sağlar.

1.5.10. Köstek takozu
Alt leventteki köstek(kol)demirini yataklık eder.

1.5.11. Gerdirme makinesi
Kol demiri halkalı eğri ya da doğru demir ve köstek çemberinin yardımıyla çözgülerin
gerdirmesinde kullanılır.

1.5.12. Halkalı eğri- doğru demirler
Çözgünün gerdirilmesi için üst levendin yanlarındaki deliklere takılarak kullanılır.

1.5.13. Köstek(kol)demiri
Alt levendin yanlarındaki deliklere takılarak alt levendin hareketini engelleyerek
gerginliğin muhafazasını sağlar.

1.5.14. Köstek çemberi
Alt levent ile gerdirme makinesinin bağlantısını sağlar.

1.5.15. Yuvarlak çubuk demiri
Hazırlanan çözgünün baş ve son ayarı bu demir üzerinde yapılır. Aparattan çıkarılan
çözgünün iki ucu bu demirlere takılarak alt ve üst leventlere sabitlenir.
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1.5.16. Tabla
Tezgâh duvara sabitlenmeyecekse tabla kullanılarak tezgâhın ayakta durmasını sağlar.

1.5.17. Payanda
Tabla ile yan ağaçları birbirine bağlamak için kullanılır.

Resim 1.6: Payanda

1.5.18. Germe Tezgâh
Düz tezgâh olarak da bilinen germe tezgâhın diğer tezgâh tiplerinden en önemli farkı,
az yer kaplaması ve taşıma kolaylığının olmasıdır. Ayrıca çözgüsü tezgâh üzerinde yapılır.
Dolayısıyla çözgülerin gerginliklerinden de problem olmasından ince kalite halıların
dokunması için daha elverişlidir. Metal ve ahşap malzemeden olanları vardır.

1.5.19.Germe Tezgâhın Parçaları
İki adet yan tahta ve bu yan tahtalara sabitlenmiş iki adet levent, iki adet kama, iki
adet germe vidası, 1 adet destek (orta) tahtası, bir adet varangelen, bir adet gücü ağacı, iki
adet gücü altı karşılık takozu, iki adet gücü kalıbı, takip tahtasından alt gücü, saçak
tahtasından oluşur.
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1.5.20. Yer Tezgâhı
İki sırık ve dört kısa tahtadan ibarettir. Gücü ağacı ve vargeli vardır. Tezgâh boyu
istenildiği kadar uzatılabilir. Bu tezgâhlarda yan tahtalar yoktur. Yer tezgâhında Orta
Anadolu’da “dolak” Güney Anadolu’da “yer ıstarı” adı verilmektedir. Konargöçer hayat
sürenler, taşıma kolaylığı ve pratik olması nedeniyle bu tezgâhlar kullanılmıştır. Yer
tezgâhlarında dokunan halı germe tezgâhlarda olduğu gibi alt(arka) tarafa kaydırılır.
Kısa tahtalardan iki tanesi aynı hizada olmak üzere halının enine göre serilir. Bu
tahtaların üzerine birinci sırık uçlarından bağlanır. Aynı şekilde halının boylarına göre kalan
iki tahta diğerlerinin karşısına takılır ve diğer uzun sırık bağlanır. Çözgü iki sırık arasında
çözülür. Çözgü işlemi bittikten sonra, çözgülerin ortasına üçayak şeklindeki gücü ağacı
sabitlenir. Çözgüler yere paralel olarak durduğu için dokuyucular yere eğilerek dokuma
yaparlar.

1.5.21. Kirkit
Hem düz dokumalarda hem de farklı dokumalarda kullanılması gerekli bir alettir.
Atılan atkıları, düğüm sıralarını, desen ipliklerini sıkıştırmak için kullanılır. Kirkitin ritmik
kullanılması veya kullanılmamasını dokumanın kalitesine etki eden kirkitler yöreler ve
dokumalara göre değişiklik gösterirler. Ahşap melal ve yarı ahşap kirkitler vardır. Düz
dokumalarda kullanılan kirkitler, Sarız yöresinde olduğu gibi, genelde ahşap ve seyrek
dişlidir.

1.5.22. Bıçak
Düz dokumalarda makasın yanında çözgü ipleri, renkli desen iplikler vb kesiminde
bıçak da kullanılmaktadır.

1.5.23. Düz Dokumada Kullanılan İpler




Yün İpleri
Pamuk İpleri
İpek İpleri kullanılmaktadır.

1.5.24. Çözgü Aparatı
Sarma tip tezgahların çözgüsünün hazırlanmasında kullanılan bu alet, ras, U profil
yada T profil demir malzemeden en az 6M. boyunda olan ana gövdenin bir başını sabit
olarak kaynatılan 100-110cm boyunda ve 4cm çapında kolu demir malzeme ve yine
gövdenin diğer ucunu kadar hareket edebilen istenilen uzunlukta sabitlenebilen ikinci demir
malzemeden yapılmıştır. Zemine paralel oldukça uzun köşebent şeklindeki bir metale, biri
sabit iki adet yuvarlak çubuğun dik olarak doksan derece sabitlenmesinden oluşur.
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Çizim 1.1: Çözgü Aparatı

1.6. Tezgâhı Temizleme
Tezgâh parçaları zamanla ahşabın çatlamasıyla kurur ve kıymıklı bir hale gelir. Bu
dokuyan insanı rahatsız eder. Zaman zaman ahşabın zımparalanması gerekir. Tezgâh
parçaları nemli bir bezle silinerek temizlenir. Tezgâhın temiz ve tozsuz olmasına özen
gösterilir.

1.6.1. Gergi Mekanizmasını Yağlama
Alt ve üste bulunan iki parça borunun ortasında yivli olarak yapılmış diğer bir parça
ile uzayıp kısalabilen vida sayesinde gerdirme sağlanır. Bu aletlerin rahat çalışabilmesi,
paslanmaması ve ses çıkarmaması için yağlanması gerekir. Yağlama işlemi için makine yağı
kullanılır. Pas ve küf varsa arındırılır sık sık yağlanmasına gerek yoktur

1.6.2. Gerdirme Araçları
Gerdirme araçları şunlardır: halkalı doğru demir, halkalı eğri demir, çember, kol
demiri, gerdirme makinesi.

1.7. Tezgâh Parçalarını Birleştirme (Sarma Tip Tezgâhı Kurma)
Sarma tip tezgâhın kurulabilmesi için her şeyden önce tezgâhın kurulacağı yerin
iyi ışık alması ve zeminin düz ve sağlam olması gerekir. Ayrıca yan tahtaların yaslanacağı
düz bir duvar yada direkler ve yan tahtalarını üste sabitleştirmek için tavana ihtiyaç vardır.
Ahşap sarma tezgâhlar evlere kurulacaksa genellikle tek olarak kurulur. Bunun için
tezgâh parçaları daha önceden tespit edilen yere getirilir.
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1.7.1. Tezgâh Parçalarını Birleştirme İşlem Basamakları








İlk önce tezgâh tablası yerleştirilir.
Tezgâh tablasına yan tahtaları yerleştirilerek iki kişi bu yan tahtaları tutarak
sağa sola düşmesini engeller.
Yan tahtalara merdane yerleştirilir.
En az üç kişinin yardımıyla üst merdane tezgâhın yan tahtalarına yerleştirilerek
hafifçe payandalarla tutturulur.
Alt ve üst merdanelerin çaprazına ip gerdirilerek, tezgâhın teraziye gelmesi
sağlanır.
Tezgâh tablasını ileri geri hareket ettirerek hassas ağacı yapılır.
Hassas ayarı yapılan tezgâh payandalarla sarılarak sıkı bir şekilde monte edilir.

Çizim 1.2: Ahşap Sarma Tezgah
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Aydınlık ortam sağlayınız
 Rahat çalışabileceğiniz çalışma ortamını  Ferah bir alan sağlayınız.
hazırlayınız.
 Çalışmada kullanacağınız malzemeleri
göz önünde bulundurunuz.

 Sarız ve Sarız dokumalarını araştırınız.

 Sarız’da kullanılan Istar tezgâhı
araştırınız.

 Tezgâhın kurulacağı ortamı ve tamir
araç gereçlerini hazırlayınız.

 Yan tahtaları tezgâh tablasına
sabitleyiniz.

 Alt ve üst merdaneyi (leventleri) yan
tahtalara yerleştiriniz.

 Tezgâhı tavana sabitleyiniz.

 Sarız ve Sarız dokumaları ile kaynak
taraması yapınız.
 Sarız kilimlerinin el dokumalarındaki
yeri ve önemini araştırınız.
 Kilim dokumacılığında kullanılan araç
gereçleri araştırınız.
 Çevrenizde Sarızlı kişiler varsa dokuma
yapıyorlar mı, araştırınız.
 Çevrenizde dokuma yapan kişiler varsa
kullandıkları tezgâhın özelliklerini
araştırınız.
 Çevrenizde Sarız kilim dokuyanlar varsa
ıstar tezgâhın bölümlerini ve ıstar tezgâhın
kurulması aşamalarını inceleyiniz.
 Tezgâhın kurulacağı yeri ayarlayınız,
ışık almasına dikkat ediniz.
 Tezgâhın kurulması için gerekli olan
tamir araç ve gereçlerini (çekiç, vida,
tornavida, pense vb.) araçları kolay alınabilir
bir yerde hazır bulundurunuz.
 Tezgâhın bölümlerini eksiksiz olarak
hazır hale getiriniz.
 Yan tahtaları aynı hizaya getiriniz.
 Tezgâh tablasına yan tahtaları
yerleştiriniz.
 Yan tahtalara alt merdaneyi yerleştiriniz.
 Yardım alabileceğiniz üç kişiyi hazır
hale getiriniz.
 Üç kişinin yardımıyla üst merdaneyi
tezgâhın yan tahtalarına yerleştiriniz.
 Payandalarla merdaneyi sabitleyiniz.
 Tezgâh ve parçaları temizleyiniz.
 Tezgâhın hassas ayarını yapınız.
 Gergi mekanizmasını yağlayınız.
 Tezgâhı payandalar ile tavana sıkıca
monte ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
belirleyiniz.
1.

Dokumacılık sanatı ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?
A.) İslamiyet ten önce
B.) Abbasilerden önce
C.) İnsanlığın var olmasından beri
D.) ) Selçuklular döneminde

2.

Anadolu’da bulunan en erken tarihli düz dokuma yaygı örneğinin adı nedir?
A.) Holbein halısı
B.) Kraliçenin örtüsü
C.) Hereke Halısı
D.) Sarız Kilimi

3.

Dokumacılığın ilk örnekleri ve malzemeleri nereden seçilmiştir?
A.) Evdeki malzemelerden
B.) Giysilerden
C.) Doğadan
D.) Hem giysilerden hem doğadan

4.

Sarız isminin nereden geldiği konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.) Sarıkızdan geldiği
B.) Sarız içinden akan ırmaktan geldiği
C.) Sarmak fiilinden geldiği
D.) Yörede yetişen sarıçiçekten aldığı

5.

Sarız yöresinin temel geçim kaynağı nedir?
A.) Tarım
B.) Hayvancılık
C.) Dokuma ve tarım
D.) Madencilik

6.

Aşağıdakilerden hangisi Sarız’da yaşayan boylardandır?
A.) Avşarlar, Lazlar, Çerkezler
B.) Avşarlar, Çerkezler, Kürtler
C.) Efeler, Yörükler, Avşarlar
D.) Kürtler, Efeler, Çerkezler
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7.

Yünün iplik haline getirilmesinde kullanılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
A.) Kırkım
B.) Mordanlama
C.) Yünün yıkanması
D.) Yünün eğrilmesi

8.

Yünün eğrilmesinde kullanılan araçlardan hangisi doğru olarak gösterilmiştir?
A.) İğ, Öreke, Kirman, Yay
B.) İğ, Öreke, Yay, Çıkrık
C.) İğ, Öreke, Kirman, Çıkrık
D.) İğ, Öreke, Kirman, Tarak

9.

E.) Sarız kilimlerinde en çok kullanılan tezgâhın adı nedir?
A.) Germe tip tezgâh
B.) Yer tezgâhı
C.) Masa Tezgâhı
D.) Istar tezgâh
10.

Çözgünün üzerine sarıldığı silindir şeklindeki ortası oyuk olan tezgâh
parçasının adı nedir?
A.) Levent
B.) Yan tahta
C.) Payanda
D.) Gücü ağacı

11.

Gerdirme mekanizmasının yağlanmasının sebebi nedir?
A.) Atkının rahat atılması için
B.) Gerdirme mekanizmasının paslanmamasıVe rahat çalışması için
C.) Tezgâhın dengede olması için
D.) Dokumanın rahat dokunabilmesi için

12.

Aşağıdakilerden hangisi desen ve motif özelliğine göre kilim çeşididir?
A.) Seleser Kilim
B.) Yer Kilimi
C.) Duvar kilimi
D.) Çuval

13.

Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanına göre kilim çeşididir?
A.) Seleser
B.) Kuşlu
C.) Zincirli
D.) Ahiretlik
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Aşağıdaki soruları Boşluk doldurma şeklinde cevaplayınız
14.

Gücü ağacının üzerindeki çözgülerin arasında aşağı yukarı hareket ederek
çaprazlığın sağlanmasına ve çözgüler arasındaki ağızlık mesafesinin
ayarlanmasına yardımcı olan tezgah parçasının adı ............................dir.

15.

Tabla ile yan ağaçları birbirine bağlamak için kullanılan tezgah parçasının adı
................ dır.

16.

Sarız kiliminin en belirgin özelliği çözgü ipliğinin ................ ve atkı ipliğinin
................ olmasıdır.

17.

Sarız’da koyunlar yılda .... kere kırkılır.

18.

Üzerinde iğ bulunan ve iğin dönmesi el ve ayakla sağlanan iplik bükme
aracının adı ................... dır.

19.

Tezgahın ayakta kalmasını merdanelerin birbirine paralel olarak durmasını ve
gücü ağacının sabit kalmasını sağlayan tezgah parçasının adı ......... ....... dır.

20.

Halı ve kilimde atkı iplerini sıkıştırmak amaçlı kullanılan aracın adı .......... dir.
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KONTROL LİSTESİ
Sarız kilim dokumaya hazırlıkta tezgahı dokumaya hazırlama ile ilgili yapmış
olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre
kendiniz veya arkadaşlarınızla değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?

2.

Sarız dokumalarını araştırdınız mı?

3.

3- Çevrenizde kilim dokuyanlar var mı? Araştırma ve

Evet

Hayır

inceleme yaptınız mı?
4.

Sarızda kullanılan ıstar tezgâhı araştırdınız mı?

5.

Tezgâhın kurulacağı yeri hazırladınız mı?

6.

Tamir araç gereçlerini temin ettiniz mi?

7.

Istar tezgâhın parçalarını hazır hale getirdiniz mi?

8.

Yan tahtaları aynı hizada yerleştirebildiniz mi?

9.

Yan tahtalara leventleri oturtabildiniz mi?

10.

Tezgâhı payandalarla tavana sabitleyebildiniz mi?

11.

İş kazalarına karşı önlem aldınız mı?
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınız evet ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.

19

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu modül sonunda yöresel ve tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Sarız kilimlerinde kullanılan motifleri araştırınız.
Desen hazırlamada kullanılan araç gereçleri araştırınız.
Sarız kilimlerinde kullanılan renkleri araştırınız
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DESEN HAZIRLAMA
2.1. Motif Desen Özellikleri
Sarız Merkez ve köylerinde düz dokumalardan özellikle kilim ve cicim dokuma
tekniklerinden oldukça zengin dokumalar mevcuttur. Cicim dokuma tekniğinin yöredeki adı
“zülü” dür. Sedef ve bordürüne ise yelen, yeleni denilmektedir.

2.2. Kilim Motif Özellikleri Anlamları
Düz dokumaların desenleri çoğunlukla anadan kıza ezberletilerek devam ettirilir.
Bazen de dokuyucu önceden dokunmuş dokumaların desenlerini model alır. Deseni
oluşturan her motif stilize edilmiş, sembolik anlamlar yüklenmiştir. Halk genelde motifi
benzettiği şeye göre isimlendirmektedir. Devetabanı, koçboynuzu ve pıtrak vb.dir.
Anlatılmak istenilen duygular, düşünceler hep eşyanın gerçek biçiminden esinlenerek stilize
edilmiş bir takım işaretler şeklindeki motiflerle belirtilmiştir. İnsanlar kötülüklerden
korunmak için uğur olsun diye üzerlerinde bir takım semboller taşırlar. Bu semboller stilize
bir şekilde kilimlere de yansımıştır. Her motifin bir anlamı vardır. Kilimleri dokuyan Yörük
kadını bu motifleri yan yana sıralayarak duygularını düşüncelerini, sevinçlerini, üzüntülerini,
isteklerini, arzularını, endişelerini, korkularını, okuması yazması olmasa dahi kilimine
yazmakta derdini anlatmaktadır.


Pıtrak: İnsanların giysilerine ve hayvanların tüylerine yapışan pamuksu bir
bitkidir. Onun kem bakışları savuşturmaya gücünün yettiğine inanılır. Diğer
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taraftan çiçeklerle dolu anlamında gelen Pıtrak gibi deyimi, bu motifin bolluğun
bir sembolü olarak un torbaları üzerinde kullanılmasını açıklar.

Çizim 2.1: Pıtrak motifi



Koçboynuzu: Koçboynuzu, halılarında üretkenlik, kahramanlık, güç ve
erkeksiliğe alamettir. Bununla birlikte bu simge, bunu dokuyan kişinin mutlu
olduğunun ve bunu açıkça belirttiğinin ifadesidir.

Çizim 2.2: Koç Boynuzu Motifi



Kartal: Güç, kudret, muska, hükümet egemenliği ve eski dini törelerden ortaya
çıkan tılsımlar gibi öğeleri temsil eden kartal figürleri, halı dokumacılığında
totemleri işaret eder.

Çizim 2.3: Kartal Kanadı Motifi



Bereket: Birlikte kullanılmış "elibelinde" ve "koçboynuzu" motifleri bir erkek
ve bir kadını belirtir. Bereket deseni, dişiyi gösteren iki adet "elibelinde" motifi
ve erkeği gösteren iki adet "koçboynuzu" motifinden oluşur. Kompozisyonun
ortasındaki göz motifi, aileyi kem gözlere karşı koruması için kullanılmıştır.
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Göz: Bazı insanları kötülüğe, zarara, şansızlığa ve hatta ölüme bile sebep olan
güçlü bakışları olduğuna inanılır. Göz motifleri, insan gözünün kem bakışlara
karşı en iyi koruyucu olduğu inancından dolayı ortaya çıkarıldı.

Çizim 2.4: Karagöz Motifi

 Kuş: Halılarında görülen kuş motifleri çeşitli anlamları ihtiva eder. Baykuş ve
karakarga gibi kuşlar kötü şans anlamına geldiği gibi; kumru, güvercin ve
bülbüllerde iyi şansı simgelemeleri için kullanılır. Kuş; mutluluk, keyif ve sevginin
sembolüdür. Güç ve kuvveti simgeler. O, Anadolu'da kurulmuş çeşitli yerleşimlerin,
imparatorluk sembolüdür. Kuşlar ayrıca ilahi mesajcılara ve uzun bir yaşama işaret
eder. Ejderha ile dövüşmüş Anka kuşu, baharı haber verir.


Tarak: El Parmak ve Tarak motifi parmakların kem gözlerden koruduğunu
temsil eden beş çizgi ve beş noktayı kapsar. Tarak motifi genellikle evlilik ve
doğum ile ilişkilidir. Bu motif evlenme arzusunu ve doğumu kem gözlere karşı
korumayı ifade eder.

Çizim 2.5: Tarak Motifi



Küpe: Anadolu’da küpeler evlilik hediyesi olarak vazgeçilmezdir. Bu motifi
kullanan bir kız, ailesine evlenmek isteğini dolaylı olarak belli etmeye çalışır.
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Akrep: Akrebin zehrinin korkusundan dolayı, insanlar kendilerini bu hayvana
karşı korumak için, akrep veya akrep kuyruğuna benzer mücevherleri taşırlar.
İşte akrep motifi de bu amaçla kullanılır.

Çizim 2.6: Akrep Motifi

2.3. Desen ve Motif Özelliklerine Göre Sarız Kilim Çeşitleri
2.3.1. Seleser Kilim
Seleser kilimde dokumanın orta kısmında İç Anadolu Bölgesi dokumalarında çok sık
kullanılan simetrik eli belinde motifi bulunmaktadır.

Çizim 2.7: Seleser

2.3.2. Kuşlu Kilim:
Sivas, Kayseri, Kütahya üzerinden Bergama’ya geçen Kafkas kökenli Türkmen
oymaklarına ait Sarız çevresinde karşılaşılan dokumalardır. Çağsak köyünde kurbağalı
kilim olarak ifade edilmektedir. Kuşlu denilen desende uzun boyunlu, ibikleri olan kuş
figürleri dikkat çeker. Anadolu figürlü kilimlerin güzel bir örneği olan Avşar kiliminin orta
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zemininde de büyük madalyon halinde, kenarlarında ve içinde belirgin bir şekilde uzun
boyunlu kuş figürleri bulunan motifler vardır. Kuşlu kilim şeklinde ifade edilen desendeki
madalyonun içindeki çiçek motifi, şematik olarak Bergama çevresi Yağcıbedir
dokumalarındaki benzerlik göstermektedir.

Çizim 2.8: Kuşlu

2.3.3. Zincirli (Zencirli) Kilim
Yöre halkı, iç zemindeki motiflerin birbirine eklenmiş gibi görünmelerinden dolayı bu
desene zincirli kilim adını vermiştir. Afyon Emirdağ yöresinde bu desene bindallı veya
mindallı adı verilmektedir.

Çizim 2.9: Zincirli

2.3.4. Sandıklı Kilim
Dokumaların zemininde büyük dikdörtgen ve karelere yörede sandık denir.
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Çizim 2.10: Sandıklı

2.3.5. Dalaklı Kilim: Yörede iç zeminde karelerin içine yerleştirilen dalak motifinden
dolayı bu tür kilimlere dalaklı kilim denir.

2.3.6. Parmaklı/Taraklı Kilim: İç kesimlerinde parmak/tarak motiflerinin kullanıldığı
desen düzenlemesine yörede parmaklı/taraklı kilim denir.
2.3.7. Dibekli Kilim: Dibek yörede içine buğday gibi şeylerin konulup tokmak yardımıyla
içindekilerin ezildiği eşyalardandır. Kilimlerin iç zeminine konulan motiflerin dibeğe
benzetilmesinden dolayı bu tür kilimlere yörede dibekli kilim denir.

Çizim 2.11: Dibekli

2.3.8. Çengelli/Kıvrımlı Kilim:

Kilimlerin iç zemininde kullanılan kıvrım ve
motiflerinden dolayı yörede bu kilimlere çengelli/kıvrımlı kilim denir.
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Çizim 2.12:Kıvrımlı

2.3.9. Kerpiçli Kilim: Yörede kerpiç motifinin dokumanın iç kesimlerinde
kullanılmasından dolayı bu tür kilimlere yörede kerpiçli kilim denir.

Çizim 2.13. Kerpiçli

2.3.10. Sıçan Dişi Kilim: Sıçandişi motiflerin dokumanın iç kesimlerinde de
dokunmasından dolayı bu tür kilimlere yörede sıçandişi kilim denir.
2.3.11. Soy/Tahtlı/Çıbıklı Kilim: Yörede motifsiz dokunan dokumalara soy kilim denir,
renkli bantlar halinde dokunan dokumalara da yörede tahtalı/çıbıklı kilim adı verilir.
2.3.12. Palas/Palaz Kilim:Bu tür dokumalar, kapı önlerinde, saman yığınları üzerinde,
ahşaptan yapılmış tuvaletlerin üzerine örtülmüş halde rastlanır. Halkın önem vermediği
dokumalardandır. Bu kilimlerin dışında yörede adı bilinmeyen desenlerin dokunduğu
kilimlere ise yaygı denilmektedir.
Sarız ve çevre köylerde karşılaşılabilecek İç Anadolu mahalli ve geleneksel dokuma
kültürüne ait dokumalarda bulunmaktadır: Kayseri, Yahyalı mahalli özellikleri taşıyan ve
Sarız’da bulunabilen dokumalar; Sivas, Gemerek, Şarkışla ve Yıldızeli mahalli özellikleri
taşıyan ve Sarız’da karşılaşılabilen dokumalar gibi. Sarız ve çevresinde dokunuyor olması
dışında, başka geleneksel etkilerle Sarız’a taşınmış olan Sarız ve çevresinde karşımıza
çıkan dokumalar da bulunmaktadır. Kars ve çevresi mahalli özellikleri taşıyan dokumalar,
Van ve çevresi mahalli özellikler taşıyan dokumalar gibi.
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2.4. Desen Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler











Desen kâğıdı
Kalem tıraş
Renkli boya kalemleri
Desen kitapları
Kilim örnekleri
Görsel basılı kaynaklar
Tükenmez kalem veya kopya kalem
Kurşun kalem
Cetvel
Makas

2.5. Kilimde Kullanılan Renklerin Özellikleri
Dokumalarda albeniyi sağlayan özellik renklerdir. Günümüzden on beş, yirmi yıl önce
dokunan dokumalarda renk sayısı az, renklerin dokuma üzerindeki dağılımları sistemlidir.
Son yıllarda dokunan dokumalarda her türlü renk kullanılmaktadır. Bunun sebebi, sentetik
boyama yönteminde kullanılan toz boyaların bütün renklerinin bulunması, yöre halkının da
boyamada bu boyaları kullanması, her renkte orlon ipliklerin ve fabrika ipliklerinin, yöre
halkı tarafından kolayca satın alınabilmesidir. Son yıllardaki dokumalarda, renk sayısı
çoğalmıştır. Fakat renklerin dağılımı eski dokumalardaki kadar başarılı değildir.

2.5.1. Boyama
Sarız ilçesi ve köylerindeki dokumalarda, doğal boyama yöntemleri ile yada toz boya
ile boyanan ipler görülür. Dokumaya canlılık kazandırmak için bazı motifler orlon iplerle
dokunmuştur. Yörede çile boyama yapılmakla ve çileye kelep adı verilmektedir. Eskiden
sadece yün iplikler boyanırken artık pamuklu ipliklerde boyanmaktadır. Boyama işlemi
büyük bakır kazanlarda yapılmaktadır. Doğal boyama uygulanırken, tamamen yörede
varolan bitkiler soba isi, koyun tezeğinin külü gibi doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Bazı
bitkilerin boyar maddeleri yüne direkt geçerken bazılarında ise ara maddeye ihtiyaç duyulur.
Bu ara maddeye “mordan” adı verilir. Mordanlama işlemine yörede “seğleme”
denilmektedir. Mordan maddesi olarak yörede genellikle şap maddesi kullanılır. Ve yörede
şapa “seğ” denilmektedir. Canlı renkleri elde etmek için Kayseri’den toz boya alınır.
Genellikle uygulanan boyama yöntemi ise bitkiler ve toz boyaların bir arada kullanıldığı
boyama şeklidir. Sentetik boyaya yörede yamçı adı verilmektedir.
Boya veren bitkileri toplamak için en uygun zaman ilkbahar ve yaz aylarıdır. Çiçekler
için en uygun zaman olgunlaştıkları dönemdir. Bu çiçekler belli düzenlerde toplanıp
kurutulmalıdır. Bitki tohumlarının da tam olgunluk döneminde toplanması şarttır. Kökler
genellikle ilk ve son baharda toplanmalıdır. Yalnız bir kısım kökün toprak altında
bırakılmasına dikkat edilmelidir. Dokumada kullanılan renk şu şekilde elde edilirler.
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GRİ: Yörede boz renk olarak tanımlanır. Siyah ve beyaz yünler karıştırılarak
gri renk bulunur.
BEYAZ: Yünün doğal rengi olarak kullanılır. Boyama yapılmaz. Beyaza
yörede (anamalı) denmektedir.
YEŞİL: Sütleğen otu kaynatılıp içine satın alınan yeşil renkteki toz boya
dökülerek elde edilir. Yaz mevsiminde toplanan sütleğen otu kurutulur. Bazen
kurutulmadan da kaynatılmak istenilen yeşil rengin tonuna göre; koyu tonlar
için bir gece, açık ton istenirse birkaç saat karışım bekletilir. Temiz su ile
durulanarak askılarda kurumaya bırakılır.
TURUNCU: Toz boya su ile kaynatılır. İp kaynatılmış suya bastırılır. Tekrar
kaynatılarak elde edilir. Turuncu rengin yöredeki ismi “kınalı sarı” dır.
SARI: Soğan kabuğundan ve sütleğen otundan elde edilir. Sarının yöredeki
ismi “cit sarı”dır
PEKMEZ RENGİ: Yörede yetişen ve çalpa bitkisi diye bilinen bitkiden elde
edilir.
KAHVERENGİ VE TONLARI: Meşe yaprağından ve ceviz kabuğundan elde
edilir. Yöredeki ismi “saç” diye geçer.
KIRMIZI: Karamık bitkisinin kökünden elde edilir.
PEMBE: Yörede ismi şayaktır. Eskiden hevakeş bitkisinden elde edildiği
söylenmektedir. Toz boya ile elde edilir.
SİYAH: Elma yaprağı ve meşe palamudundan elde edilir.
MOR: Murt salısından elde edilir.

Elma yaprağı, cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı, karamık kökü, sütleğen otu, çalba otu
ile boyama yaparken renklerin akmaması için ekşi(sumak)atılmaktadır.

2.5.2. Sarız Yöresi Çuval Desenleri
Çuval desenleri arasında yörede devetabanı adı verilen desen çok sevilerek
dokunmuştur. Yıllar önce günlük yaşamın önemli ihtiyacını karşılayan develerin ayak tabanı
sekizgen formda dokumalara motif olarak aktarılmıştır. Çuvala adı verilen koçboynuzlu
bordür karagöz motifleriyle çevrilmiştir. Koçboynuzlu şerit oldukça kalındır. Desene adı
veren boncuk motifi göz motifi adı verilen küçük baklava formlarının zikzaklı biçimde
yerleştirilmiş halidir. Döşeme altı halılarındaki gibi beş taşın verev şekilde sıralanmasından
dolayı Sarız halkı boncuklu modeli adını vermiştir. Belidar adı verilen desen yörede kilim ve
cicim tekniklerinde dokunmaktadır. Ana motiflerin yanlardan dar çizgilerle bir sonraki ana
motiflerle birleştirilmesinden dolayı desene belidar adı verilmiştir. Yörede yetiştirilen pıtrak
bitkisi desene aktarılmıştır. Yılan kovan deseni çuval dokumalarında görülmektedir. Desen
düzenlenmesinde yatık S şekilleri yılana benzetildiği için yılan kovan adı verilmiştir. Genç
bir kızın bu deseni çeyizi için dokurken çok yanlış yaptıktan sonra dokumayı bırakıp
gitmesinden yörede bu desene kızkaçıran adı verilmiştir. Yörede hatap kelimesi üst üste
konulan anlamındadır. Hatap deseninde kullanılan motif en içte en küçük şekilde
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dokumuştur. Aynı motif daha sonra en içteki motifin içine yerleştirilmiştir. Desenin
başlangıcına ve bitişine keklik motifi yerleştirilmiştir.
Karagöz adı verilen motif düzenlenmesinde art arda sıralanan göze benzetildiği için
göz adı verilen küçük baklava formları kullanılmıştır.

Çizim 2.14: Deve Tabanı Çuval

Çizim 2.15: Boncuklu Çuval
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Çizim 2.16: Belidar Çuval
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Çizim 2.17: Bıtıraklı (pıtıraklı) Çuval

Çizim 2.18:Yılan Kovan Çuval
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Çizim 2. 19.Kız Kaçıran Çuval

Çizim 2.20: Hataplı Çuval

32

Çizim 2.21.Cevşen
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Çizim 2.22: Karagöz

Çizim 2.23: Kurtağızlı Boncuk
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Çizim 2.24:Boncuklu Yelen

2.5.3. Sarız Yöresi Yük Perde Desenleri
Pampal, göz ve kıvrım motifleriyle dokunmuştur. Panpal(gelincik çiçeği) yörede
yetişen bir çiçek ismidir. Bordürde kıvrım motifleri iç zeminde ise yarım pıtrak, pıtrak,
kıvrım ve göz motifleri bulunmaktadır.

Çizim 2.25: öz Motifi

Çizim 2.26: Pampal

Çizim 2.27: Pampal( gelincik çiçeği
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2.5.4. Sarız Yöresi Yastık Desenleri
Yörede dokuma yastıkların sayıları oldukça azdır. Ortalama
60x120cm. ebatlarında dokunan yastıkların bazılarında her iki yüz desenli, bazılarında
ise sadece ön yüz desenli olabilmektedir.

2.6. Sarız Yöresi Kilim Teknikli Dokumalar Üzerinde Görülen Motif
Desenler
Kilimlerdeki motifler aşiretlerin birbirleriyle olan ilişkileriyle gelişmiş tabiattan ve
günlük yaşantıdan alınan nesneler kilim motiflerine uyarlanmış ve isim vermiştir. Bunlar
stilize edilmiş hayvansal ve bitkisel motifler olup Kafkasya Azerbaycan ve Anadolu’nun
çeşitli yerlerinde dokunan motiflerde benzedikleri dikkat çekmektedir.

2.7. Desen Hazırlama
Desen araç ve gereçleri hazırlanarak çıkarılmak istenen desen seçilir. Kilimin yöresel
özellikleri ve renkleri dikkate alınarak desenin ortasından başlanarak kareleme işlemiyle
desen çıkarılır.

2.8. Desen Hazırlama İşlem Basamakları





Desen çıkarmak için kullanılan araç ve gereçler hazırlanır.
Model tespit edilir.
Kalıp çıkarılır.
Desen çıkarmak için gerekli olan kare sayısı (çözgü sayısı) tespit edilir.

Örnek: tezgâhta 1cm’ye düşen çözgü ipi sayısı bulunur. 1 cm deki çözgü sayısının 5
adet olduğu düşünülürse doğru orantı yoluyla
1 cm deki çözgü sayısı 5
20 cm deki çözgü sayısı kaç olur?
20x5=100çözgü ipi olması gerekir. Bu aynı zamanda desende çıkarılacak kare
sayısıdır.

Gerekli olan kare sayısının orta noktası bulunur.

Ortadan başlayarak kareleme işlemiyle desen çıkarılır.

Renklendirme yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda desen uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları


Öneriler
 Aydınlık ortam sağlayınız
 Atölye önlüğünü giyiniz.
 Desen çıkarmada kullanacağınız araç
ve gereçleri göz önünde bulundurunuz

Sarız kilimini hazırlamak için uygun
çalışma ortamını hazırlayınız.

 Basılı kaynaklardan. Dokunmuş kilim
örneklerinden, kütüphanelerden desen
araştırması yapınız.



Sarız kilimi motif ve desen araştırması
yapınız.



Sarız motiflerini anlam ve özelliklerine
göre inceleyiniz.



Desen çizimi için araç ve gereçleri
hazırlayınız.



Model tespit ediniz.



Ölçünüze göre çözgü ipi sayısını tespit
ediniz.



Desen kağıdındaki kare sayınızı tespit
ediniz.



Ürününüze uygun deseni çıkarınız.




Deseninizi yöreye göre renklendirme
Kareleri desen ipliği renginde
boyayınız.

 Desenlerin ne anlama geldiğini
inceleyiniz.
 Araştırdığınız Sarız desenlerinin
anlamlarını değerlendiriniz.
 Desen çizimi için gerekli olan araç
ve gereçleri eksiksiz olarak
tamamlayınız.
 Kalıp çıkarınız.
 Ölçü belirleyiniz. (örneğin 20 cm.lik
heybe için)
 Oran orantı yoluyla çözgü ipi sayınızı
tespit ediniz. (1 cm deki çözgü sayısı 5
ise 20 cm deki çözgü sayısı X şeklinde
oran yoluyla bulunur.
 Çözgü ipi sayınız kadar kare sayınızı
tespit ediniz.
 Kenar ilmeklerini tespit ediniz.
 Işıklı masa kullanınız.
 Kareli kağıdın orta noktasını bulunuz.
 Ortadan başlayarak deseninizi
çıkarınız.
 Renklerin birbiri ile uyumlu olmasına
dikkat ediniz.
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Yörede kullanılan renklere dikkat ediniz.

Resim 2.1: Desen Renklendirme



 Yöreye göre desen ve motif seçip
seçmediğinizi kontrol ediniz.
 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.
 Pratik olmaya özen gösteriniz.

Hazırladığınız desenin yöreye uygun
olup olmadığını değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
belirleyiniz.
1.

Dokumada albeniyi sağlayan en önemli etken nedir?
A.) Motif
B.) Desen
C.) Renk
D.) Yöresellik

2.

Boyamada ara madde (Şap) kullanımına ne denilir?
A.) Yamçı
B.) Mordanlama
C.) Seğleme
D.) B ve C Şıkları

3.

Boya veren bitkilerin en uygun toplama zamanı ve yöntemi hangisidir?
A.) İlkbahar ve sonbaharAylarında kuru iken
B.) İlkbahar ve kışaylarında kuru iken
C.) İlkbahar ve yaz Aylarında yaş iken
D.) Kış ve sonbahar aylarında kuru iken

4.

Turuncunun Sarız yöresindeki adı nedir?
A.) Kınalı sarı
B.) Çiğ sarı
C.) Koyu sarı
D.) Anamalı

5.

Sarız yöresinde yeşil renk hangi bitkiden elde edilir?
A.) Soğan kabuğundan
B.) Meşe yaprağından
C.) Ceviz kabuğundan
D.) Sütleğen otundan

6.

Sarız yöresinde kırmızı renk hangi bitkiden elde edilir?
A.) Ceviz kabuğundan
B.) Karamık bitkisinin kökünden
C.) Sütleğen otundan
D.) Kuşburnundan
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7.

Aşağıdakilerden hangisi Sarız yöresinde kullanılmayan desen adıdır?
A.) Pıtıraklı
B.) Koç boynuzlu
C.) Sığır sidiği
D.) Canavar başı

8.

Desen düzenlemede yatık S şekillerinin yöredeki adı nedir?
A.) Deve tabanı
B.) Pıtıraklı
C.) Yılan kovanı
D.) Su yolu

9.

Genç bir kızın çeyizini dokurken çok yanlış yaptıktan sonra dokumayı bırakıp
gitmesinden dolayı isimlendirilen motif adı nedir?
A.) Şaştım
B.) Kızkaçıran
C.) Bereket
D.) Akrep

10.

Sedef (İncesu) ve bordüre yörede verilen ad nedir?
A.) Yeleni
B.) Takır
C.) Zülü
D.) Anamalı

11.

Kompozisyonda boş yerlere gelişigüzel
yerleştirilen motiflere ne denilir?
A.) Yeleni
B.) Zülü
C.) Tapkır
D.) Anamalı

12.

Yük perdesi olarak bilinen dokumanın yöredeki adı nedir?
A.) Karçın
B.) Çuval
C.) İta
D.) d) Çalma

13.

Kadınların öldükten sonra camiye bağışladıkları alınıp satılamayan bağış
kiliminin adı nedir?
A.) Ahretlik
B.) Cami kilimi
C.) Tabut kilimi
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boşluk

doldurmak

amacıyla

D.) Çalma
14.

Yük taşımak için kullanılan kilimin adı nedir?
A.) İta
B.) Habe (Heybe)
C.) Yeleni
D.) Tapkır

15.

Yünün boyanmadan çile haline getirilmesi işlemine verilen isim nedir?
A.) Yeleni
B.) Kelep
C.) Tapkır
D.) Yumak
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

16.

Hayvanlardan esinlenerek çıkarılan 5 motif adı yazınız.
A.) …………………
B.) …………………
C.) …………………
D.) …………………
E.) …………………

17.

Eylemlerden esinlenerek çıkarılan 5 motif adı yazınız.
A.) ………………….
B.) …………………..
C.) …………………..
D.) …………………..
E.) …………………..

18.

Bitkilerden esinlenerek çıkarılan 5 motif adı yazınız.
A.) ……………………
B.) ……………………
C.) ……………………
D.) ……………………
E.) ……………………

19.

Sarı rengi elde etmede ………………ve ………………bitkisinden yararlanılır.

20.

Kahverengi ve tonları ……………….ve ……………….dan elde edilir.
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KONTROL LİSTESİ
Desen hazırlama ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalışmaları
tekrar ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Desen

hazırlamada

kullanılan

araç

Evet
ve

Hayır

gereçleri

hazırladınız mı?
2.

Yöreselliğe uygun motif araştırması yaptınız mı?

3.

Desen ve motifleri anlamlarına ve özelliklerine göre
incelediniz mi?

4.

Ürüne uygun motif seçimi yaptınız mı?

5.

Ürüne uygun çözgü (kare sayısına) orantı yoluyla
buldunuz mu

6.

Desenin orta noktasını buldunuz mu?

7.

Kareleme yöntemi ile deseni çıkardınız mı?

8.

Çıkarılan deseni yöreye uygun renklerde renklerdiniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız evet ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu modülde verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında Sarız kilimi
için çözgü hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çözgü boyu nasıl hesaplanır? Araştırınız.
Çözgü çözme nedir? Araştırınız.
Çözgü çözmede kullanılan yöntemleri araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÇÖZGÜ HAZIRLAMA


Çözgü: Dokumanın ve bir tezgâhının alt ve üst leventleri arasında, dokuma
boyunca birbirine paralel olarak aynı gerginlikte gerilmiş, çapraza alınmış
iplerdir.

Çözgü hazırlama dokuma öncesinde oldukça önemli bir işlemdir. Dokunacak kumaşın
kalitesine doğrudan etki ettiği için yapılacak hata büyük maliyet kayıplarına yol açacaktır.
Dokuma çözgü ve atkı olarak adlandırılan iki iplik sisteminin belirli bir düzen içinde bağlantı
kurması işlemidir. Çözgü iplik sistemi dokunacak mamulün enine iplik sıklığına bağlı
olarak önceden belirlenen levent üzerine sarılır.

3.1. Uzunluğu Hesaplama (Çözgü Boyu Hesaplamaları)
Germe tezgah için çözgü boyunu hesaplamadan önce aşağı ve yukarı hareketli olan
(genellikle alt) levent, yan tahtalardaki yuvanın orta noktasına getirilir. Çözgü boyu için alt
ve üst levent arasındaki mesafe ölçülürken 2 ile çarpılır. Ayrıca üst leventle gücü ağacının 20
cm altındaki bölüm yine ölçülür ki bu çözgü payı olarak dokuma yapılmayacak olan alandır.
Leventler arası uzunluğun 2 ile çarpılmasıyla bulunan çözgü boyundan çözgü payı ve her iki
üsteki saçak uzunluğu çıkarılır. Kalan mesafe ise o tezgahta dokunabilecek en uzun halının
boyudur.
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saçak payı=10cm x 2= 20

2x2= 4 m – 20 cm= 3.80 m

çözgü boyudur.
Sarma tezgahın çözgü payı da yine aynı şekilde üst levent ile çözgü ağacının 20 cm
altında kalan mesafenin metre yardımıyla ölçülmesiyle bulunur. Sarma tezgahta çözgü ile
dokunan halı, üst ve alt leventlere sarıldığı için istenilen uzunlukta halı dokuma serbestliği
vardır. Bir tezgahta birden fazla halı üst üste dokunsa bile, çözgü payı bir fazla olarak
10cm’lik bir çözgü bırakılır. Buna göre
Çözgü boyu= başlangıç saçak payı + halı boyu + bitiş saçak payı + çözgü payı
. Örnek: çözgü payı mesafesi 60 cm olan bir tezgahta 150cm boyunda bir halı
dokunacaksa çözgü boyunu hesaplayınız
Ç.B=B.S.P + H.B +BİTİŞ S.P + Ç.P
=10 +150+10+60
=230cm
Örnek2: çözgü payı 60cm olan bir tezgahla üst üste 150cm boyunda 2 adet halı
dokunacaktır. Çözgü boyunu hesaplayınız.
Ç.B= BAŞ. S.P + H.B +BİTİŞ S.P + ÇP
=(2X10) + (2X150) +(2X10) + 60
=400cm

3.2. Sarma Tip Tezgâhta (Çözgü Aparatı İle) Çözgü Çözme
Dokunacak halının uzunluğu ile saçak ve çözgü uzunluğu hesaplanır ve aparat bu uzunluğa
göre hesaplanır.










Çözgü aparatının paralelliği kontrol edilir.
Sabit olan çubuğa çözgü ipliği bağlanır.
İki çubuk arasında, hep aynı istikamette 8 yapacak şekilde çapraz olarak
istenilen tel sayısı kadar çözgü çözülür.
Çözgülerin aynı gerginlikte olmasına dikkat edilir.
Başlangıçta ve bitişteki 3 ila 4 çözgü teli diğerlerine göre daha gergin geçirilir.
Çözgü çözülürken tel sayması kolay olsun diye her yirmi beş telde bir
işaretleme yapılır.
Çözgü ipliği bitişte yine sabit çubuk demirinde sonuçlandırılır.
Çözgünün her iki tarafına zincir çiti örülür.
Çözgünün ortasında oluşan çaprazlığın her iki tarafına kalın bir iplik takılarak
düğümlenir. Böylece oluşan çaprazlığın tezgâha tezgâha aktarılması esnasında
bozulmaması sağlanmış olur.
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Çizim 3.1 Çözgü hazırlama

3.3 İlkel Metotla Yerde Kazıkla Çözgü Çözme












Ürün boyu tespit edilir.
Çözgü boyu ve çözgü sayısı hesaplanır.
Çözgü boyu kadar yere karşılıklı iki kazık çakılır.
İki kazık arasına çözgü ipleri gidilip gelinerek sarılır.
Sarma işlemi çözgü ipi sayısı kadar yapılır.
Çözgü aralarını eşitlemek ve iplerin çıkamamasını sağlamak amacıyla ipler
kazıktan çıkarılmadan önce zincir çiti örülür.
Hazırlanan çözgünün iki ucuna demir çubuk geçirilir. (Bakınız kilim modülü)
İpler kazıktan çıkarılır.
Demir çubukların bir ucundan bir kişi diğer ucundan bir kişi çekerek gerginliği
sağlar. (Bakınız kilim modülü )
Çözgüyü tezgaha rahat taşımak için çözgü ipleri bir sopaya dikkatli bir şekilde
sarılır. (Bakınız kilim modülü )
Çözgüyü hazırlayanlar çözgüyü dikkatli bir şekilde taşır.
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3.4. Çözgüyü Tezgâha Geçirme






Demir çubukların bir ucu alttaki leventteki oluğa yerleştirilir.
Demir çubukların diğer ucu üst leventteki oluğa yerleştirilir.
Kelepçelerle oluğa yerleştirilen çubuklar sabitlenir.
Gergi mekanizması kontrol edilir.
Gergi mekanizması ile çözgü ipleri gerilir.

Resim 3.1: Çözgüyü Tezgaha Geçirme

Resim 3.2: Çözgüyü Tezgaha Geçirme

3.5. Germe Tip Tezgâhta Çözgü Hazırlama
Dokunacak halının uzunluğu ve tezgâhın çözgü payı mesafesi dikkate alınarak çözgü
boyu hesaplanır. Levent yan tahtalardaki yuvalarına kamalar vasıtasıyla sabitlenir. Alt levent
is yan tahtalardaki yataklarının orta noktalarına germe ve gevşetme payları dikkate alınarak
üst levente paralel bir şekilde sabitlenir.
Leventlerin orta noktaları işaretlenir. Son ve baş ayar hesapları yapılarak leventler
üzerine işaretlenir. Alt levente sol taraftan takip tahtasına bağlanır. Üst levente çözgü ipliği
verilir. Üst leventin arka tarafından uzatılarak takip tahtasının etrafını dolaşan iplik tekrar üst
levente (tezgahın arka tarafından) verilir. Takip tahtasından U dönüşü yaparak ön taraftan üst
levente gönderilir. Böylece işlem devam eder.
Çözgü bittikten sonra yine iplik takip tahtasına bağlanır. Sıra ile 10–15 çözgü el
yardımıyla çekilerek gerginlikleri ayarlanır ve germe vidaları sıkılarak çözgü hazır hale
getirilir. Çözgülerin arasındaki açıklıktan varangelen takılır. Tezgâhın ortasına çözgülerin
önüne gelecek şekilde gücü ağacı sabitlenir. gücü ağacının çözgülere bakan tarafına ise gücü
kalıbı bağlanır ve gücü örgüsü yapılır.
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Çizim 3.2. Germe Tezgah

3.6. Gücü Örme:

Çözgü tellerinin arka ve ön tellerinin birbirinden ayrılmasını
sağlayan, atkı atılması için gerekli olan çaprazı açan sisteme denir. 2 tür gücü vardır.

Çizim 3.3: Gücü Örme
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Resim 3.2. Örülmüş gücü

3.6.1. Çekme Gücü: Bu gücü sistemde gücü ağacı olmayıp, arka tellerin 15-20 adedi
10cm uzunluğunda kalan şeklindeki ağaç çubuklara denir. Çözgünün tamamı tel atlamadan
aynı şekilde bağlanır. Atkı atılırken bu ağaç çubuklar ileri doğru çekilerek arka teller, ön
tellerden ileri çekerek atkı atılması için gerekli açıyı sağlar.

3.6.2. Mekanik Hareketli Gücü: Bu tür gücü germe ağacı demiri bulunan germe ve
sarma tip tezgahlarda dokunan orta ve ince kalite halıların dokumasında kullanılır. Arka
çözgü tellerinin tamamı gücü ağacı gücü demirine belli bir sistem ile bağlanır. Gücü ağacı
demirin mekanik bir sistem ile ileri geri hareketiyle çapraz oluşur.

3.6.3 Mekanik Hareketli Gücünün Yapılması
Gücü ağacı demirinin orta noktası bulunur. Üst ve alt leventlerinin sekme paylarının
ortalaması alınarak gücü ağacına düşecek tel sayısı bulunur.
Yani; 10.5 + 10.1= 20.6/2=10.3cm eşit aralıklarla gücü ağacı sabitlenir. Gücü ipinin
bağlanacağı 3-4 katlı bükümlü iplik gücü demirine paralel olarak sıkıca bağlanır.her 10.3
cm’ye 32 tel gelecek şekilde varangelenin çap kalınlığında gücü kalınlığı kullanılarak
çözgünün arka telleri bükümlü ipe bağlanır. Gücü ipi bağlanırken çözgü telleri atmamalı eşit
gerginlikte olmalıdır. Soldan sağa doğru başlamada ilk telden başlanır. Sağdan sola doğru
bağlamada ise 2 tel bağlanarak gücü örülmeye başlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Aydınlık, temiz bir ortamı ve gerekli
malzemeleri hazırlayınız.

 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 Çalışma önlüğünüzü giyiniz.
 Kullanacağınız malzemeyi göz önünde
bulundurunuz.
 Gerekli araç ve gereçleri (Çözgü
çubuğu, iki adet kazık, çözgü ipi, çekiç,
makas, çözgü çubukları ve uzun bir sopa)

 Yapacağınız ürünün boyutlarına göre
çözgü sayısını belirleyiniz.

 40 cm dokuma için çözgü sayısını
hesaplayınız. (1 cm deki çözgü sayısı 6 ise
40 cm de çözgü ipi sayısı 240 adet çözgü
olması gerekir.

 Çözgü boyu hesaplayınız.

 Ürününüzün boyuna göre çözgü boyu
hesaplaması yapınız.
 Ürün boyu x 2 + Saçak payı olarak
hesap yapınız.

 Çözgü aletini yada kazıkları kullanınız.

 Çözgü aletine yada kazıklara çözgüyü
sarınız.

 Çözgü aletine zincir çiti örünüz.

 Hazırladığınız çözgüyü tezgaha
aktarınız.

 Çözgü iplerini geriniz.

 Çözgü çubuğunu istenilen uzunlukta
hazırlayınız.
 Çözgü boyu kadar aralıkta yere iki kazık
sokunuz.
 Çözgü ipinin çözgü aletine başlangıç
düğümünü yapınız.
 Çözgü ipini kazıklara gidip gelerek ip
sayısı kadar sarınız.
 Zincir çiti yapacağınız atkı ipini yumak
haline getiriniz.
 İpinizin kendi üzerine 2 adet zincir
çekiniz.
 Hazırlanan çözgü demetinin iki ucuna
çözgü çubuklarını yerleştiriniz.
 Gerginliğini kontrol ediniz.
 Bir ucuna sopa yerleştirip dikkatli bir
şekilde sarınız.
 Hazırlanan çözgüyü leventlerdeki
çubuklara yerleştiriniz.
 Germe mekanizmasını kontrol ediniz.
 Çözgüyü germe mekanizması ile geriniz.
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 Gücü örünüz.

 Gücü öreceğiniz bükümlü ipi
hazırlayınız.
 Soldan sağa doğru ipi bağlayınız.
 İki adet zincir örüp gücüyü örünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki Soruları( D)-(Y) olarak yapınız.
1.

(…)Çözgü dokumanın ve bir tezgâhının alt ve üst leventleri arasında, dokuma
boyunca birbirine paralel olarak aynı gerginlikte gerilmiş, çapraza alınmış iplerdir.

2.

(…).Çözgü boyu= başlangıç saçak payı + halı boyu + bitiş saçak payı + çözgü
payı

3.

(…)Çözgü boyu dokunacak dokumanın uzunluğu ile saçak ve çözgü uzunluğu
hesaplanır ve aparat bu uzunluğa göre hesaplanmaz

4.

(…)Gücü örme çözgü tellerinin arka ve ön tellerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan,
atkı atılması için gerekli olan çaprazı açan sisteme denir

5.

(…)Mekanik Hareketli Gücü Bu tür gücü germe ağacı demiri bulunan germe ve
sarma tip tezgâhlarda dokunan orta ve ince kalite halıların dokumasında kullanılmaz
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KONTROL LİSTESİ
Çözgü çözme ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar
ederek değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evet

Hayır

Çözgü çözülecek yeri (kazık çakmaya elverişli) tespit
ettiniz mi?

2.

Çözgü için gerekli araç gereçleri hazır hale getirdiniz mi?

3.

Ürün boyunu tespit ettiniz mi?

4.

Ürün boyuna göre çözgü boyunu buldunuz mu?

5.

Desene göre çözgü sayısını tespit ettiniz mi?

6.

Çözgü için gerekli olan kazıkları çözgü boyuna uygun
mesafede yere çaktınız mı?

7.

Başlangıç düğümünü kazığa attınız mı?

8.

İki kazık arasında gidip gelerek çözgüyü sardınız mı?

9.

İpler kazık üzerindeyken zincir çiti ördünüz mü?

10.

Çözgünün iki ucuna demir çubukları yerleştirdiniz mi?

11.

Çözgünün gerginliğini kontrol ettiniz mi?

12.

Sarma sopasını hazırladınız mı?

13.

Çözgünün bir ucunu sarma sopasına sardınız mı?

14.

Çözgüyü demir çubuklarla leventteki oyuklara yerleştirdiniz
mi?

15.

Leventteki çözgüyü levente sabitlediniz mi?

16.

Gergi mekanizması ile çözgüyü gerdiniz mi?

17.

Sağdan sola başlayarak gücü ördünüz mü?
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınız evet ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.
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Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz uygulamayı aşağıdaki işlem basamaklarına
göre değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.

Gözlenecek davranışlar
Dokuma tezgahının kurulacağı yeri ayarladınız mı?
Tezgah parçalarını kontrol ettiniz mi?
Tezgahı kurmak için tamir araç ve gereçlerini hazırladınız mı?
Tezgah parçalarını temizlediniz mi?

5.

Tezgahın yan tahtalarını eşit hizada yerleştirdiniz mi?

6.

Leventleri yan tahtaya geçirip sabitlediniz mi?

7.

Tezgahın hassas ayarını yaptınız mı?

8.

Tezgahı tavana payandalarla sabitlediniz mi?

9.
10.

Desen hazırlamada kullanılan araç ve gereçleri hazırladınız
mı?
Model tespit ettiniz mi?

11.

Kalıp çıkardınız mı?

12.

Ürün boyunuza uygun desendeki kare sayısını buldunuz mu?

13.

Ürüne uygun yöreselliğe uygun motif kullanarak desen
hazırladınız mı?
Deseni yörede kullanılan renklere uygun olarak renklerdiniz
mi?
Ürün boyuna uygun çözgü boyu ayarladınız mı?

14.
15.

18.

Yere karşılıklı kazık çaktınız mı?
Çözgü boyuna uygun ve desendeki kare sayısı kadar çözgü
hazırladınız mı?
18- Hazırladığınız çözgüye demir çubukları taktınız mı?

19.

Gergi kontrolünü yaptınız mı?

20.

Çözgüyü sopaya sardınız mı?

21.

Çözgü iplerini dikkatli bir şekilde tezgaha taşıdınız mı?

22.

Çözgü iplerini çubukları ile beraber leventteki oyuklara
yerleştirdiniz mi?
Yerleştirilen çubukları sabitlediniz mi?
gücü ördünüz mü?

16.
17.

23.
24.

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Bu Kilim dokumaya hazırlık modülünde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz
“EVET” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için modülü tekrar
ediniz. Tamamı evetse bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
B
C
C
B
B
B
C
D
A
B
A
D
Varangelen
Payanda
Yün, yün
İki
Çıkrık
Yan Tahta
Kirkit

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
B
C
A
D
B
D
C
B
A
C
D
A
B
B
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16

17

18

19
20
1
2
3
4
5

Yılan
kovanı
Koçboynuzu
Devetabanı
Deveboynu
Akrep
Sığı sidiğ
Kekli izi
Örümcek
Kuş
Kızkaçıran
Şaştım
Yar
yare
küstü
Sevdim
Dedikoducu
kadın
Pıtırak
Pampal
Alma
Basak
Sümbül
Çiçek
Soğan
kabuğu ve
sütleğen
Meşe ve
ceviz
kabuğu
D
D
Y
D
Y
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