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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB491 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DERS Bitkisel Örücülük 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları  

MODÜLÜN ADI Hasır Örmeye Hazırlık 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Bu modül, hasır örmeye hazırlık yöntem ve tekniklerinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşul yoktur. 

AÇIKLAMA 
Bu modülün, açık havada veya geniş atölye ortamında, 

uygulamalı olarak işlenmesi gerekir. 

YETERLİK Hasır örmeye hazırlık yapmak 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİ 

Geniş atölye ortamı, hasır örme tezgâhı, saz bitkisi, bıçak, metre, 

oturak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında 

tekniğe uygun hasır örmeye hazırlık yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Hasır örücülüğünde kullanılan bitkileri tanıyabileceksiniz. 

2. Sazlık bitkisinin çözgü ipi haline getirebileceksiniz. 

3. Çözgü için tezgâh ve çözgü geçirimini yapabileceksiniz. 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Geniş atölye ortamı 

Donanım: Hasır örme tezgâhı, saz bitkisi, bıçak, metre, oturak, 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

El sanatlarının çok zengin olduğu ülkemizde ne yazık ki bu sanatlarımız giderek 

unutulmaktadır. Kendinize ait tasarımlarla yeni ürünler ortaya koyarak, eski ile yeniyi 

sentezleyerek üretmek sizleri inanılmaz mutlu edecektir. 

 

Bu konuda size basılı ve görsel kaynaklar çok yardımcı olacaktır. Uygulanabilir 

tasarımlar yapabilmek için konuyla ilgili basılı ve görsel kaynakları iyi takip etmelisiniz. İyi 

bir gözlemci olmalı, çevrenizdeki örnekleri gözden kaçırmamalısınız. Çevrenizdeki kişilerle 

görüşerek onların neler yaptıklarını, hangi el sanatlarıyla uğraştıklarını öğrenmelisiniz. 

 

Bütün izlenimlerinizle hayal gücünüz birleşince ortaya özgün ve uygulanabilir 

tasarımlar ortaya çıkacaktır. 

 

Bu modülde hasır örmeye hazırlık yaparken kullanılan araç ve gereçleri, örmeye 

hazırlık bilgi ve uygulamaları öğrenerek,  bu modül sonunda öğreneceğiniz bilgi ve 

becerilerle hasır örmede kullanılan araç ve gereçleri tanıyarak, örmeyi hazırlayabileceksiniz. 

 

Sizin de, edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler bu dalı ve bu dalın çalışma 

şartlarını tanımanıza yardımcı olacak ve sonraki öğreniminize rehber olacaktır.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Uygun ortam sağlandığında hasır örmede kullanılan araç ve gereçleri tanıyıp, tekniğine 

uygun olarak kullanabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Hasır örmede kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Hasır örmede kullanılan araçların kullanım amaçlarını ve şekillerini araştırınız. 

 Bitkisel örücülükte kullanılan bitkilerin kesim zamanlarını ve özelliklerini 

araştırınız. 

 

1. HASIR ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KULLANILAN 

BİTKİLER 
 

Hasır örmede saz bitkisi kullanılır. Saz, bitkisel örücülükte önemli bir ham maddedir. 

Bataklıklarda yetişir. Hasırgiller familyasındandır. Saz bitkisine, hasırotu da denir.  
 

 
Resim 1.1: Sazlık 

 

1.1. Sazlık  
 

Saz, bitkisel örücülükte önemli bir ham madde olup, Hasırgiller familyasındandır. 

Aynı zamanda adına hasırotu da denir. Bataklıklarda yetişir, oraklarla biçilir. 
 

Bitkisel örücülükte kullanılan hammaddelerin elde edilmesi çok kolaydır. Doğada 

kendiliğinden yetişmekte, ya da tarımı yapılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu ham maddeden kestane, fındık, sarıçam, kavak, meşe gibi ağaçların 3-10 cm 

çapındaki dalları; söğüdün bir yıllık sürgünleri; kargı kamışı, saz ve kofanın doğrudan 

doğruya gövdesi, çavdar ve buğdayın boğum araları kullanılır. 

 

Ülkemizde ise hasır dokumada saz ve çeşitleri kullanılmaktadır. Hasır, evlerde 

kullanmak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için de dokunmaktadır. 

 

 
Resim 1.2: Kurutulmuş sazlar 

 

1.2. Özellikleri 
 

Çeşitli bitkiler, bitkisel örücülükte kullanılabilir. Kullanılacak hammaddelerde aranan 

en önemli özellik, kırılmadan istenilen yönlere bükülebilmesidir. Bu bakımdan selülozca 

zengin olan bitkiler önem taşır. 

 

Saz, bir su bitkisidir. 1-3 m boylarında ve uzun ömürlü bir bitkidir. Bataklık, dere ve 

göl kenarlarında yetişir. Gövdesi, silindirik ve boğumsuzdur. Yollu ve kılıç gibi keskindir.  

 

Bitkisel örücülükte saz, önemli bir hammaddedir. haziran-ekim aylarında biçilir. 

Kurutularak muhafaza edilen sazlar, her mevsimde dokunur.  

 

Yarılarak veya yarılmadan hasır, zenbil, sandalye arkalığı veya oturma yeri, sele 

yapımında ve hasır dokumacılığında kullanılır. 

 

 
Resim 1.3: Hasır 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Saz bitkisi hakkında araştırma yapınız.  Araştırıcı olunuz. 

 Çevrenizde nerelerde saz bitkisi 

yetiştiğini araştırınız. 
 Arkadaşlarınızla yardımlaşınız. 

 Doğa gezisi yaparak saz bitkisi 

toplayınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Yaptığınız gezilerde resim çekerek ve 

topladığınız sazları da yerleştirerek bir 

albüm hazırlayınız. 

 Hasır dokuyan ev ya da atölyelere giderek 

sazları nerelerden temin ettiklerini 

araştırabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sazlar selülozca zengin, bataklık bitkisidir. 

 

2. (   ) Sazlar, çabuk kırılabilen bitkilerdir. 

 

3. (   ) Sazlar, mayıs-haziran aylarında biçilir. 

 

4. (   ) Sazlar, hasırgiller familyasındandır 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Uygun ortam sağlandığında hasır bitkisini örgüye hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 
 Hasır dokuma ile ilgili yazılı ve görsel basınları araştırınız. 

 Hasır dokuma yapan atölyelere giderek kullanılan araç ve gereçleri araştırınız  

 Kullanılan araç ve gereçlerin nerelerden temin edildiğini araştırınız. 

 Bir doğa gezisi yaparak saz bitkisinin yetiştiği yerleri ve nasıl ortamlarda 

yetiştiğini araştırınız. 

 

2. HASIR BİTKİSİNİ ÇÖZGÜYE 

HAZIRLAMA 
 

Hasır bitkisini örgüye hazırlamadan önce hazırlık işlemleri yapılmalıdır. 

 

2.1. Hazırlık İşlemleri 
 

Sazların kurutulması, demet haline getirilmesi, öz ayırma, yumuşatma, tokmaklama 

işlemleri yapılarak hasır bitkisi örgüye hazırlanır. 

 

2.1.1. Sazların Kurutulması 
 

Hasır dokumada kullanılan saz bitkisi, su kenarlarında yetişen bir bitkidir. Haziran ve 

ekim aylarında kesimi yapılan saz bitkisi, on beş gün kurutma işlemine tabi tutulur. 
 

 
Resim 2.1: Kurutulmuş saz demetleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 8 

2.1.2. Sazların Demet Haline Getirilmesi 
 

Kurutma işleminden sonra sazlar boy boy ayrılır. Sazların bükülüp kırılmasını 

önlemek için sazlar demet halinde bağlanır. Kurutulan sazlar, demet halinde bekletilir. 

Dokuma yapılacağı zaman diğer işlemler uygulanır.  

 

 
Resim 2.2: Demet haline getirilmiş sazlar 

 

2.1.3. Öz Ayırma İşlemi 
 

Sazların dış kabukları, elle ayrılarak içindeki özü çıkarılır. Sazların iç kısmı bükülerek 

çözgü ipi olarak kullanılır. Dış kabukları ise atkı olarak kullanılır. 

 

2.1.4. Yumuşatma İşlemi 
 

Yumuşatma işlemi, aşağıdaki malzemeler kullanılarak yapılır. Kabuğundan ayrılan 

özler yumuşatma işlemine tabii tutulur. Özler, demet halinde alınır ve bir taşın üzerine 

konulur. Tokmakla dövülerek yumuşaması sağlanır ve büküme elverişli hale getirilir.  

 

 Tokmak: Kalın bir ağaçtan sap kısmı oyularak hazırlanır. Öz demetlerini 

döverek yumuşatmaya yarar. Resim 2.1.3 
 

 
Resim 2.3: Tokmak 
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 Düz taş: Öz demetlerini üzerine koyup tokmakla dövmek için kullanılır.  

 

 
Resim 2.4: Düz taş 

 

 Öz demeti: Hasır dokumada hasırın atkı maddesi olarak kullanılır. 

 

 
Resim 2.5: Öz demeti 

 

2.1.5. Bükme İşlemi 
 

İkiye ayrılan özler, iki el arasına alınarak bükülür. Kısalan otun yerine bir başka ot 

araya eklenerek ipler istenilen uzunluğa gelinceye kadar bükme işlemine devam edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki sazlık yumuşatma işlemi ve büküme hazırlanma uygulama faaliyetini 

yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Dövme işlemi yapmak için bir öz 

demetini alınız.(Resim 2.6). 

 
Resim 2.6. 

 Düzgün sıralamaya dikkat ediniz. 

 Dövme işlemi için öz demetini düz 

taş üzerine koyunuz (Resim 2.7). 

 
Resim 2.7. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Demeti tokmakla dövünüz.(Resim 

2.8). 
 

Resim 2.8. 
 Dikkatli olunuz. 

 Demeti çevirerek her tarafına aynı işlemi 

uygulayınız 

 Düzenli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hasır bükme uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yumuşatma yapılan sazları 

dip tarafından başlayarak 

bıçakla ikiye ayırınız (Resim 

2.9). 
 

Resim 2.9. 
 İkiye ayrılarak inceltilen otlar artık bükülmeye 

hazırdır. 

 İki adet öz otunu elinize 

alınız (Resim 2.10). 

 
Resim 2.10. 

 Kalınlıklarının eşit olmasına dikkat ediniz. 

 İki elinizin arasında öz 

otlarını öne doğru 

yuvarlayınız (Resim 2.11). 

 
Resim 2.11. 

 Temiz çalışınız. 

 Ellerinizi tekrar otun 

üzerinde üst üste koyarak 

öne doğru yuvarlayınız. 

(Resim 2.12). 

 
Resim 2.12. 

 Özenli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bu işlemi tekrarlayarak öz 

otlarının bükülmesini 

sağlayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

Kısalan otun yerine başka 

bir ot alıp son bükümün arasına 

koyarak aynı işlemi 

tekrarlayınız. (Resim 2.13). 

 
Resim 2.13. 

 Kaynaşmayı sağlamak için özen gösteriniz. 

 İpiniz istenilen uzunluğa 

gelinceye kadar bu işlemi 

tekrarlayınız. 

 İpiniz bu eklemelerle istenilen uzunluğa ve 

sağlamlığa ulaşacaktır. Çözgü ipi olarak 

kullanabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Sazlar………… günde kurutulur. 

 

2. Kurutma işleminden sonra sazların demet halinde bağlanmasının sebebi 

…………………………………engel olmaktır. 

 

3. Sazların …………… kısımları bükülerek çözgü ipliği olarak kullanılır. 

 

       4.   Tokmakla otları dövme işlemine …………………………..işlemi denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

Uygun ortam sağlandığında hasır örmek için tekniğine uygun çözgü 

hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 Bir hasır örme atölyesine giderek hasır örme tezgâhlarını inceleyiniz. 

 Atölyelerde tezgâh hazırlama işlem basamaklarını araştırınız.  

 Hasır örme tezgâhlarının nasıl hazırlandığını ve hangi malzemelerin 

kullanıldığını araştırınız. 

3. ÇÖZGÜ HAZIRLAMA 
 

Hasır örmek için hasır örme tezgâhının hazırlanması gerekir. 

 

3.1. Tezgâh Hazırlama 
 

Tezgâh kazık, levent, tarak, oturak parçalarından oluşur. 

 

3.1.1. Kazık 
 

Tezgâh hazırlanırken dört adet kazık kullanılır. Kazıklar demir veya ağaçtan oluşur. 

Kazıklar, leventleri desteklemek amacıyla kullanılır.  

 

Tezgâh hazırlanırken öncelikle yere dört kazık çakılır. Kazıkların çakılma yerleri, 

hasırın istenilen uzunluğuna ve genişliğine göre ayarlanır. Hasırın genişliği sazların 

uzunluğunu geçemez. 

 

 
Resim 3.1:Kazık 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.2. Levent (sıyırga) 
 

Çözgü ipliklerinin geçirildiği yuvarlak, uzun, ağaçtan yapılmış, silindir şeklinde 

araçtır. Halk dilinde adına sıyırga denir. 

 

 
Resim 3.2: Levent 

 

3.1.3. Tarak 
 

Üzerinde çözgü ipliklerinin geçirilmesi için belli aralıklarla dizilmiş delikler bulunur. 

Çözgü ipleri bu deliklerden geçirilir. Örme işlemi sırasında atkı ipliklerini sıkıştırmaya yarar. 

Tarak üzerinde bulunan deliklerin sıklığı hasır dokumanın desen görüntüsünü etkiler. 

 

 
Resim 3.3: Tarak 

 

3.1.4. Oturak (kötürge) 
 

Hasır dokuma yapılırken tezgâhın altına konup üzerine oturularak dokuma yapılır. 

Halk dilinde adına (kötürge)  denir. Diğer dokuma tezgâhlarından farklı olarak hasır dokuma 

tezgâhları yere paralel kullanılır hasır dokuma işlemi sırasında dokumacı hasırın üzerinde 

çalışır. Dokumanın aşağı sarkmaması için de altına oturak konularak çalışılır. Oturak 

tahtadan yapılır. Oturak yüksekliği tezgâhın yerden yüksekliği kadardır. 

 

 
Resim 3.4: Oturak 
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Resim 3.5: Dokumanın yapılması 

 

3.2. Otların (saz) Islatılması 
 

Hasır dokunacağı zaman otlar (kabuk kısımları) akşamdan ıslatılır. Islatma işlemi 

suyun içine bırakarak değil su otların üzerine el ile serpiştirilerek yapılır. Böylece otlar 

nemlendirilerek dokuma sırasında kırılmaları engellenmiş ve esneklik kazandırılmış olur. 

 

 
Resim 3.6: Islatılmış ot 

 

3.3. Çözgüde Kullanılan Araç Gereçler 
 

Çözgü hazırlarken  hasır dokuma tezgâhı, bükülmüş ip haline getirilmiş saz otu, bıçak, 

tezgâh genişliğinde uzunluğa sahip ince demir araç kullanılır. 
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 Bıçak: Sazlıkların kesiminde kullanılır. 

 

 
Resim 3.7: Bıçak 

 

 Hasır dokuma tezgâhı: Dokuma yapımında kullanılan seyyar bir araçtır. 

İstenilen yere hazırlanabilir. 
 

 
Resim 3.8: Dokuma tezgahı 

 
 Bükülmüş ip: Sazlıkların kesilerek ip haline getirilmiş şekli 

 

 
Resim 3.9: Bükülmüş ip 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek sazları hasır dokuma için hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma için uygun ortam sağlayınız. 
 Otların kurutulması için güneşli bir 

ortam seçiniz. 

 Kullanacağınız araç ve gereci temin 

ediniz 

 Saz, tokmak, düz taş, bıçak, tezgâh için 

dört adet kazık, iki adet levent, tarak, 

demir çubuk gibi malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Sazları kurutunuz.  Güneşli bir ortama bırakınız. 

 Ayırdığınız iki öz otunu elinize alınız. 
 Kuruyan sazların özlerini kabuklarından 

ayırınız. 

 Otları yumuşatınız. 

 Öz demetini düz taşın üzerine koyarak 

tokmakla demeti çevirerek her yönden 

dövünüz. 

 Özleri bıçakla ikiye ayırınız. 
 Bir elinizle kabuğu diğer elinizle öz 

otunu tutarak birbirinden ayırabilirsiniz. 

 Ayırdığınız özleri elinizle bükünüz. 

 İki elinizin arasında ellerinizi öne doğru 

hareket ettirerek otların bükülmesini 

sağlayınız. 

 Otlar bittikçe son bükümün arasına yeni 

otlar ekleyerek istediğiniz uzunlukta ip 

elde ediniz. 
 Hasır ölçülerini belirleyiniz.  Tezgah özelliğine göre ölçü alınız. 

 Dört adet kazığı belirlediğiniz yerlere 

çakınız. 

 Kazıkların dış kısa kenarına leventleri 

koyunuz. 

 Tarağı kazıkların orta yerine koyunuz.  Dengeli yerleştiriniz. 

 Otları ıslatınız. 
 Otların üzerine suyu bir gün önceden 

serperek otları ıslatınız 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek hasır dokuma için çözgü hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma için uygun ortam 

hazırlayınız. 

 Geniş atölye ortamı veya bahçe, tezgâh, çözgü 

ipi, bıçak gibi malzeme ve ortamı temizleyerek 

hazırlayınız.  

 Çözgü ipi hazırlayınız. 
 Düzenli olunuz. 

 Ekonomik olunuz. 

 Çözgü hazırlarken tezgâhın sol 

kısmından başlayınız. (Resim 

3.10). 

 
Resim 3.10. 

 Çözgü ipinin ucunu elinize alarak 

tezgâhın ön levendinden, üstten 

alta doğru geçirerek tarağa doğru 

uzatınız. (Resim 3.11). 

 
Resim 3.11. 

 Arkadaşlarınızla yardımlaşınız. 

 Leventten geçen ipi tarakta 

bulunan ilk delikten geçiriniz. 

(Resim 3.12). 

 
Resim 3.12. 

 Çözgü ipinin geçeceği ilk delik hasır 

genişliğine göre ayarlanır. 

 Ön leventten tekrar üstten alta 

doğru ikinci delikten geçiriniz. 

(Resim 3.13). 

 
Resim 3.13. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tekrar arka leventten alttan üste 

doğru geçirerek tarağı getiriniz 

(Resim 3.14). 

 
Resim 3.14. 

 Çözgü genişliğiniz istediğiniz 

genişliğe gelinceye kadar 

işlemleri tekrarlayınız (Resim 

3.15). 

 
Resim 3.15. 

 Taraktaki en son deliğe 

geldiğinizde ise ilk işlemde 

yaptığınız gibi tekrar aynı 

delikten iki çözgü ipini geçiriniz. 

(Resim 3.16). 

 
Resim 3.16. 

 Bütün bu işlemlerden sonra çözgü 

iplerini gergin hale getiriniz. 

(Resim 3.17). 

 
Resim 3.17. 

 Düzenli olunuz. 
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 Çözgü ipinin ucunu levente sıkıca 

bağlayarak fazla ipi bıçakla 

kesiniz (Resim 3.18). 

 
Resim 3.18. 

 İpleri tek tek kontrol ederek gerdiriniz. 

 Çözgü ipinin ucunu levente sıkıca 

bağlayarak fazla ipi bıçakla 

kesiniz (Resim 3.19)                                 

(Resim 3.20). 
  

Resim 3.19.                                 Resim 3.20. 
 Dikkatli olunuz. 

 Son olarak ince demiri veya 

kargı kamaşını çözgü iplikleri 

çapraz gelecek şekilde(üstteki 

alta, alttaki üste) çözgünün 

arasından geçiriniz 

 (Resim 3.21).  
Resim 3.21. 

 Çözgülerin, demir ya da kargının çapraz 

olmasına dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Tezgâhın bir parçası olan tarak ………………………… yarar. 

2. Otlar …………………………….. ıslatılır. 

3. Çözgü hazırlarken……………………………………………………….    

……………..........................malzemelere ihtiyaç vardır. 

4. Hasır genişliği tarak genişliğinden dar ise çözgü ipleri tarağın …………….. yer         

almalıdır. 

5. Çözgü yapmaya başlarken tezgâhın ………tarafından başlanır. 

6. Tarağın ilk ve son deliğinden çözgü ipini iki kez geçirmemizin nedeni         

……………………………………………………………………………tır.. 

7. Dokuma sırasında tarağın görevi ………………………………tır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Sazlar………… günde kurutulur. 

 

2. Kurutma işleminden sonra sazların demet halinde bağlanmasının sebebi 

…………………………………engel olmaktır. 

 

3. Sazların …………… kısımları bükülerek çözgü ipliği olarak kullanılır. 

 

4. Tokmakla otları dövme işlemine …………………………..işlemi denir. 

 

5. Tezgâhın bir parçası olan tarak ………………………… yarar. 

 

6. Otlar …………………………….. ıslatılır. 

 

7. Çözgü hazırlarken……………………………………………………………............. 

malzemelere ihtiyaç vardır. 

 

8. Hasır genişliği tarak genişliğinden dar ise çözgü ipleri tarağın …………….. yer 

almalıdır. 

 

9. Çözgü yapmaya başlarken tezgâhın ………tarafından başlanır. 

 

10. Tarağın ilk ve son deliğinden çözgü ipini iki kez geçirmemizin 

nedeni……………………………………………………………………………tır. 

 

11. Dokuma sırasında tarağın görevi ………………………………tır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek hasır dokuma için çözgünüzü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma için uygun ortam sağlayınız. 

 Sazları kurutabilmek için güneşli açık 

hava, çalışma için geniş atölye ortamı 

sağlayınız. 

 Saz (hasırotu) temin ediniz. 

 Sazları satın alabileceğiniz gibi doğadan 

kendinizde toplayabilirsiniz. Dere kenarı 

ve sulak yerlerde bulabilirsiniz. 

 Otları kurutunuz.  Güneşli bir ortamda sererek kurutunuz. 

 Otların kabuklarını özünden ayırınız. 
 Bir elinizle otun kabuğunu diğer elinizle 

özünü tutarak birbirinden ayırın. 

 Özlere tekrar kurutma işlemi 

uygulayınız. 

 Ayırdığınız özleri tekrar güneşte 

kurutunuz. 

 Özleri demet haline getiriniz. 
 Kuruyan özleri çok fazla olmayacak 

şekilde demet haline getiriniz. 

 Öz demetlerini yumuşatma işlemine 

tabii tutunuz. 

 Öz demetlerini düz taş üzerine koyup 

tokmakla vurarak yumuşatınız. 

 Özleri ikiye ayırınız. 
 Yumuşayan özleri bıçak yardımı ile 

ikiye ayırınız. 

 Öz otlarını bükünüz. 

 Ayırdığınız özlerden ikisini iki elimizin 

arasına alıp, ellerinizi öne doğru hareket 

ettirerek otların bükülmesini sağlayınız. 

 Tezgâh hazırlayınız.  
 Tezgâh için dört adet kazığı hasır 

ölçülerinde yere çakınız. 

 Çözgü dokumaya hazırlayınız. 

 Çözgü leventlerini kazıkların dışında 

kalacak şekilde tezgâhın kısa kenarlarına 

koyunuz. 

 Tarağı leventlere paralel ortaya 

koyunuz. 

 Çözgü hazırlayınız. 

 Çözgü ipi tezgâhın hasır örmeye 

başlayacağınız tarafına ve sol yanına 

koyunuz. 

 Çözgü ipini hazırlayınız. 

 Çözgü ipinin ucunu elinize alarak 

tezgâhın ön leventten, üstten alta doğru 

geçirerek tarağa doğru uzatınız. 

 Leventten geçen ipi tarakta bulunan ilk 

delikten geçiriniz. 

 Çözgü ipini levent ve taraktan geçiriniz. 

 Ön leventten tekrar üstten alta doğru 

geçiriniz. 

 Çözgü ipini taraktan bu kez ikinci 

delikten geçiriniz. 

 Çözgüyü tamamlayınız. 
 Tekrar arka leventten alttan üste doğru 

geçirerek tarağa getiriniz. 
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 Çözgü genişliğiniz istediğiniz genişliğe 

gelinceye kadar işlemleri tekrarlayınız. 

 Leventten döndürerek tekrar taraktan 

geçiriniz. 

 Taraktaki en son deliğe geldiğinizde ise 

ilk işlemde yaptığınız gibi tekrar aynı 

delikten iki çözgü ipini geçiriniz. 

 Bütün çözgü iplerini gerdiriniz. 
 Bütün bu işlemlerden sonra çözgü 

iplerini gergin hale getiriniz. 

 İplerin ucunu sabitleyerek kesiniz. 
 Çözgü ipinin ucunu levente sıkıca 

bağlayarak fazla ipi bıçakla kesiniz. 

 Dokumaya hazır hale getiriniz.  Kontrol ediniz. 

 Kargı kamışı veya ince demir geçiriniz. 

 Son olarak ince demiri çözgü iplikleri 

bir alt bir üst gelecek şekilde (üstteki 

alta, alttaki üste) çözgünün arasından 

geçiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Saz bitkisinin yetiştiği yerleri araştırdınız mı?   

2. Doğa gezisi yaparak saz kestiniz mi?   

3. Saz resimleri çektiniz mi?   

4. Resim ve saz örnekleri ile albüm hazırladınız mı?   

5. Çözgü ipi için sazlıklarınızı hazırladınız mı?   

6. Dövme işlemi yapmak için bir öz demetini elinize aldınız mı?   

7. Demeti tokmakla dövdünüz mü?   

8. Demeti çevirerek her tarafına aynı işlemi uyguladınız mı?   

9. Yumuşatma yapılan sazları dip tarafından başlayarak bıçakla ikiye 

ayırdınız mı? 
  

10. İki adet öz otunu elinize aldınız mı?   

11. İki elinizin arasında öz otlarını öne doğru yuvarladınız. mı?   

12. Ellerinizi tekrar otun üzerinde üst üste koyarak öne doğru 

yuvarladınız mı? 
  

13. Bu işlemi tekrarlayarak öz otlarının bükülmesini sağladınız mı?   

14. Kısalan otun yerine başka bir ot alıp son bükümün arasına koyarak 

aynı işlemi tekrarladınız mı? 
  

15. İpiniz istenilen uzunluğa gelinceye kadar bu işlemi tekrarladınız 

mı? 
  

16. Çalışma için uygun ortam sağladınız mı?   

17. Kullanacağınız araç ve gereci temin ettiniz mi?   

18. Sazları kuruttunuz mu?   

19. Kuruyan sazların özlerini kabuklarından ayırdınız mı?   

20. Özleri tekrar kuruttunuz mu?   

21. Otları yumuşattınız mı?   

22. Özleri ikiye ayırdınız mı?   

23. Ayırdığınız özleri büktünüz mü?   

24. Hasır ölçülerini belirlediniz mi?   

25. Tezgâhı hazırladınız mı?   

26. Otları ıslattınız mı?   

27. Çalışma için uygun ortam sağladınız mı?   

28. Çözgü için malzeme hazırladınız mı?   

29. Çözgü ipini tarağın ilk deliğinden geçirdiniz mi?   

30. Tarağın ilk deliğinden çözgü ipini iki kez geçirdiniz mi?   

31. İşlemleri tekrar ederek hasır genişliği kadar çözgü ipini taraktan 

geçirdiniz mi? 
  

32. Tarağın son deliğinden de iki adet çözgü ipini geçirdiniz mi?   

33. Çözgü iplerinin gerginliğini düzenlediniz mi?   
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34. Çözgü ipinin ucunu levente sıkıca bağladınız mı?   

35. Çözgü iplerini çapraz yaparak ince demiri aralarından geçirdiniz 

mi? 
  

36. Hasır bitkisini dokumaya hazırladınız mı?   

37. Tezgâh hazırladınız mı?   

38. Çalışma için uygun ortam sağladınız mı?   

39. Çözgü hazırladınız mı?   

40. Çözgü ipini geçirdiniz mi?   

41. Leventten döndürerek tekrar taraktan geçirdiniz mi?   

42. Bütün çözgü iplerini gerdirdiniz mi?   

43. İplerin ucunu sabitleyerek kestiniz mi?   

44. Dokumaya hazır hale getirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 On Beş 

2 Bükülüp Kırılmasını Engellemek 

3 Özleri 

4 Yumuşatma 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Atkı İplerini Sıkıştırma 

2 Dokumadan Bir Akşam Önce 

3 

Tezgâh, Bükülerek İplik Haline 

Gelmiş Öz Otu, Bıçak, Tezgah 

Genişliğinde Uzunluğa Sahip İnce 

Demir 

4 Ortasında 

5 Sol Tarafından 

6 

Kenarların Sağlam Olması, Çabuk 

Deforme Olmaması, Dokurken 

Esnekliği Azaltmak İçin 

7 Atkı İplerini Sıkıştırmak 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 On Beş 

2 Bükülüp Kırılmasını Engellemek 

3 Özleri 

4 Yumuşatma 

5 Atkı İplerini Sıkıştırma 

6 Dokumadan Bir Akşam Önce 

7 

Tezgâh, Bükülerek İplik Haline Gelmiş 

Öz Otu, Bıçak, Tezgah Genişliğinde 

Uzunluğa Sahip İnce Demir 

8 Ortasında 

9 Sol Tarafından 

10 

Kenarların Sağlam Olması, Çabuk 

Deforme Olmaması, Dokurken Esnekliği 

Azaltmak İçin 

11 Atkı İplerini Sıkıştırmak 
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