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Manisa Bezi Dokumaya Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğine uygun olarak Manisa dokuma bezi dokumaya
hazırlık yapmak için; çözgü iplerini hazırlama uygulamalarını
kapsayan öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Bezayağı Dokuma Modülünü almış olmak

YETERLİLİK

Manisa Bezi dokumaya hazırlık yapmak
Genel Amaç
Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğine uygun
mekikli el dokuma tezgahını; atkı ve çözgü iplerini Manisa
dokuma bezi dokumaya hazır duruma getirebileceksiniz.
Amaçlar
1.
Manisa Bezi dokumaya hazırlık yapmak için
çözgü iplerini hazırlayabileceksiniz.
2.
Çözgü levendi hazırlayabileceksiniz.
3.
Selmini dokumaya hazırlayabileceksiniz.
4.
Ürüne yönelik uygun masura çeşitlerini
kavrayabilecek ve atkı ipini masuraya sarmayı
öğrenebileceksiniz.
5.
Mekik çeşitlerini kavrayabilecek ve mekik
hazırlamayı öğrenebileceksiniz.
Ortam: Atölyede aydınlık temiz ortam
Donanım: Tezgâh, çözgü ipleri, atkı ipleri, masura, çözgü
aparatı, çıkrık, makas, cetvel, milimetrik kağıt, boyalı kalem,
mekik, görsel basılı kaynaklar,

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içerisinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen
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değerlendirebileceksiniz.
Öğretmen modülün sonunda, konuyla ilgili bilgi ve becerileri
ne ölçüde kazandığınızı belirlemek amacıyla uygun ölçme ve
değerlendirme teknikleri uygulayacaktır.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Dokumacılık, insanların var oluşu kadar eski ve köklü bir sanat dalıdır. Bireylerin
geçim kaynağı olmasının yanı sıra bulunduğu sosyal ve kültürel çevreninde aynası olmuştur.
Önceleri örtünmek daha sonra da yaşadıkları mekânları süslemek ve düzenlemek
amacıyla insanoğlu dokumacılığı geliştirmiş ve yaşadığı ülkenin ya da bölgenin yaşam
tarzını sosyoekonomik durumunu, kültürünü de yansıtmıştır.
Yurdumuzun hemen her yöresinde dokumacılık yapılmış. Bazı bölgelerde entari, astar,
kaftan, şalvar, peşkir, perdelikler, masa ve minder örtüleri, yatak çarşafları, iç çamaşırlıkları,
bel kuşakları, çuval ve çadırlık kumaşlar dokunmuştur.
Manisa dokuma bezine hazırlık modülünde, Manisa bezi dokumasının tarihçesi, çözgü
ve atkı ipinin özelliklerini, çözgü hazırlamayı, tahar yapmayı, masura ve mekik hazırlamayı,
tezgâhı dokumaya hazırlamayı öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda gerekli
uygun ortam sağlandığında Manisa Bezi dokumaya hazırlık yapmak için çözgü iplerini
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


El dokumalarda kullanılan çözgü ipliği çeşitlerini araştırınız.



Çevrenizde bulunan bez dokuma araç ve gereçlerini inceleyiniz.



İncelediğiniz ve edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÇÖZGÜ İPLERİNİ HAZIRLAMAK
1.1. Bez Dokumacılığı
Bez dokumalar dokumacılık sanatının en basit örgüsüdür. En az iki gücülü tezgâhta
dokunur. Tezgâhın bir ayağına basıldığında çözgü iplerinin yarısı yukarıya kalkar, yarısı
aşağıya iner. Bunların arasından atkı ipliği mekik ile geçirilir. İkinci aşamada çözgü ipleri
yer değiştirilir ve tekrar atkı ipliği atılarak bu işlemin tekrarlanması ile dokuma meydana
gelir. Bez dokumalar dokundukları yere ve liflerine göre isimler alır. Trabzon bezi, Rize
keteni, Pürüm çek, Şile bezi, Manisa Bezi, Ayancık Keteni bez dokumalara örnektir.

Resim 1.1. Bez dokuma

Resim 1.2. Bez dokuma
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Resim 1.3. Bez dokuma

Resim 1.4. Bez dokuma

1.1.1 Dokuma Teknikleri




Bezayağı Dokuma
Dimi Dokuma
Atlas Dokuma

1.2. Manisa Bezi Dokumanın Tarihçesi
Manisa il sınırları içerisinde bulunan Sart (Sardes) Lydia Krallığının Başkenti ve Batı
Anadolu’daki dokuma merkezlerinden birisiydi. Başkent Sardes önemli tekstil merkezleri
içinde yer alır. Burada üretilen altın sim işlemeli kumaşlar ve ipliğin doğal renginde
dokunmuş ketenler ilk çağların tanınmış ürünleri arasında yer alırdı.
14. Yüzyılda Batı Anadolu’da kumaş üretiminde Denizli, Manisa-Alaşehir ilk
sıralarda yer alırdı. Buralarda üretilen kumaşlar kırmızı renkteydi. Ayrıca ince bez üretimi de
yapılıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Osmanlı topraklarında pamuklu dokumacılık
oldukça yaygın ve ileri düzeydeydi. Pamuklu dokuma ürünleri ekonomik gelir elde etmenin
yanı sıra halkın kendi ihtiyaçlarını karşılaması içinde dokunurdu. Pamuklu dokumalar
özelliklerine göre değişik isimlerle anılıyordu.
Boğası denilen bez, kaftan, şalvar, entari, astar ve hırka yapımında kullanılıyordu.
Çeşitli renkteki ipliklerle boyuna çizgili olarak üretimi yapılan Manisa alacası, kadın kaftanı,
Zıbın yapımında kullanılıyordu. Manisa dokumasının temel maddesi pamuk ipliğidir. Manisa
kadı sicillerindeki bilgilere göre Manisa Ovasının hemen her tarafında pamuk yetişebildiği
anlaşılmaktadır. Bu nedenle dokumacılar (cullahlar) pamuk ipliğini temin etmekte güçlük
çekmiyorlardı. Manisalı kadınlar saf ve kozağından çıkmış pamukların çekirdeklerini
temizleyip çıkrıkta eğirirler veya bu işi elle yaparlardı.
Manisa bezleri yalnız Manisa pazarlarında satılmakla kalmıyor aynı zamanda İstanbul,
Bursa, Konya gibi şehirlerde alıcı bulabiliyordu.
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Osmanlı imparatorluğunun donanması için gerekli olan yelken bezinin bir kısmı
Manisa’da dokunup İstanbul’a gönderildiği çeşitli kayıtlarda yer almaktadır.
19. yüzyılın başlarında Manisa’da 30000 kadar dokuma tezgâhı vardı. Çeşitli
nedenlerle bu sayının 600’e indiği belirtiliyor. Kurtuluş Savaşı’nda bozguna uğrayan
saldırganların Manisa’yı yakması nedeniyle dokuma tezgâhlarından sadece 50–60 kadarı
kalmıştır.
Manisa merkezde geleneksel el sanatları 1960’lı yıllara kadar çok az da olsa varlığını
sürdürebiliyordu. 1960’lı yılların sonlarına doğru bir daha dokuma tezgâhlarının ve
çıkrıkların sesleri işitilmemiştir. Bu köklü sanat sönükleşip yok olup gitmiştir.

Resim1.5. Manisa dokuma bezi

Resim1.6. Manisa dokuma bezi

1.3. Dokuma Tezgâh Çeşitleri
Dokuma tezgâhları genel olarak çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma kumaş oluşturma
sistemlerine uygun olarak dokunmasının sağlandığı araçlardır. Elektrik gücü ile çalışan
tezgâhlara dokuma makineleri adı verilir. Mekikli el dokuma tezgâhlarını aşağıdaki şekilde
sınıflandırabiliriz:

1.3.1. Dik Tezgâhlar
Bunlar çok eski
kullanılmamaktadır.

tarihlere

kadar

giden

en

ilkel

tezgâhlar

olup

bugün,

1.3.2. Çukur Tezgâhlar:
Anadolu’da çok görülen bir tezgâh türüdür. Bunlarda dokumacılığın oturduğu ve
pedalların bulunduğu kısmın çukur içinde olması bu tezgâhı almalarına neden olmuştur.

1.3.3. Yüksek Tezgâhlar:
Bunların yerden yukarıda kurulmasından başka çukur tezgâhlardan hiçbir farklılıkları
yoktur.
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1.3.4. Masa ve Örnek Dokuma Tezgâhları:
Dokumacılık eğitimi verilen okullarda kullanılan ve dokuma desinatörlerinin, örnek
dokuma hazırlaması için yapılmış, genellikle küçük ve ensiz (numune ) dokuma veren
tezgahlardır.

1.3.5. Jakarlı el dokuma Tezgâhları:
Bu tezgâhlarda her çözgü ipliği ayrı ayrı kaldırılıp indirilebilir. Deseni delinmiş
kartonlar aracılığı ile çalışır. Bu tezgâhlarda en karışık desen ve insan portreleri çalışılabilir.

1.3.6. Beledi Dokuma Tezgâhları:
ABeledi dokuma denilen eski ve geleneksel dokumaların dokunduğu tezgâhlardır.
Jakarlı tezgâhlara benzer karışık bir sistemle çalışır.

1.3.7. Kontramajlı Tezgâhlar:
Kontramajlı Tezgâhlar iki grupta incelenebilir:



Kamçısız Tezgâhlar
Kamçılı Tezgâhlar.

Resim 1.7. Mekikli el dokuma tezgahı

Atkı atma sisteminin kamçılı olarak düzenlenmiş olan modeline kamçılı tezgâhlar
denir. Bu çeşit kontramajlı el dokuma tezgâhlarında tefenin her iki tarafında ileri geri giden
taka adı verilen mekik vurucular bulunur.
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Resim 1.8. Taka

Kamçılı tezgâhları diğer tezgâhlardan ayıran en önemli özelliği, mekiğin el ile değil de
kamçının çekilmesiyle atılmasıdır. Bu sistem el tezgâhlarına büyük bir hız kazandırmıştır.
Mekik vurucularının uçlarına bağlanmış olan ipler tefenin ortasında birleştirilmiş
durumdadır. Bu iki ipin ucuna da tutamak adı verilen ahşap parça bağlanmıştır. Tutamak
çekildiğinde mekik hızla açılan ağızlıktan geçer.

Resim 1.9. Tutamak

1.4. Bez Dokumada Kullanılan İpler
Dokumacılık liflerin iplik haline getirilmesi ile başlar. Bez dokumacılığında pamuk
gibi bitkisel liflerden oluşan iplikler, sentetik ve ipek iplikler kullanılmaktadır. Çözgü ve atkı
ipliğinde kullanılan iplikler genellikle pamuk ipliğidir. Çözgü iplikleri dokumanın ana
hatlarını oluşturması sebebiyle mukavemetlere dayanıklı ve sağlam olması açısından
önemlidir. Pamuk ipliği tercih edilir.
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1.4.1. Pamuk İpliği
Pamuk bitkisinden elde edilen lifler hafif sarımsı beyaz renktedir. Liflerin esneme
kabiliyeti yün ve ipek liflerinden daha azdır. Aşınma ve sürtünmeye karşı çok dayanıklıdır.
Pamuk iplerinin daha sağlam olması istendiğinde sudkostik ile merserizasyon işlemi yapılır.

Resim 1.10. Pamuk İpliği





Resim 1.11.Pamuk İpliği

Viskoz İpeği: Elde edilmesinde genellikle odun selülozu kullanılır. Belli
oranlarda beraberinde pamuk artıkları da kullanılabilir.
Asetat İpeği: Odun ve pamuk liflerinden elde edilen selüloz hammaddesinin
asitlendirilmesinden sonra asetil selülozun çözdürülmesi ve çökeltinin
püskürtülmesi ile elde edilir.
Akrilik İpler: Orlon akrilonitrilden oluşmuş bir polimerdir. Polimerizasyon
yolu ile elde edilir.

Resim 1.12. Sentetik İpler (Floş)

Resim 1.13. Sentetik İpler

1.5. Desen
Bir dokumanın yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye veya
görüntüye o dokumanın deseni denir.
Manisa bezi dokumada çözgü de 10 tel pamuk ipi, 10 tel ipek veya floş ip
kullanılmalıdır. Çözgü de birden fazla renkte ip veya farklı cinste ip kullanıldığında asıl
desen dediğimiz görüntü oluşur. Çözgüde kullanılan renklerin yan yana dizilişindeki bir
tekrar ‘Çözgü renk raporu’ denir. Tahar yapılırken renk raporu dikkate alınarak çözgüler
gücü tellerinden geçirilmelidir.
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Resim 1.14. Manisa bezi çözgü renk raporu

1.6. Çözgü Hazırlama
Dokuma boyunca giden ve dokumadan önce tezgâha gerilerek hazırlanan ipliklerdir.
Çözgü iplikleri belirli sayıda ve birbirlerine paralel halde bulunur. Dokuma kumaşlar iki
iplik sisteminin birbirleriyle 90 derece açı yapacak şekilde, dokuma örgülerine göre
birleştirilmesiyle oluşan tekstil yüzeyleridir.

1.6.1. Çözgü Uzunluğu Hesaplama


Çözgü ipi hazırlanırken yapılması düşünülen dokumanın boyundan biraz daha
fazla uzunlukta ve elde edilmesi istenilen kumaş eninden yaklaşık 2 cm fazla
genişlik hesaplanarak çözgü ipi tel sayısı belirlenmelidir.

Çözgü iplerinin hepsinin tarakta yerleştiği genişlik dokumanın enini oluşturur.
1cmdeki çözgü iplik sayısı ile dokunacak kumaşın eninin çarpımı toplam
çözülecek çözgü ipliği sayısını verir.

İpliklerin levende bağlama payı, dokumanın başlangıçta ve bitişteki bırakılacak
saçak payları, çözgü iplerinin uzunluğu hesaplanırken dikkate alınmalıdır.

Çözgü ipi hazırlanmaya başlamadan önce, dokuma yapılacak uzunluk tespit
edilir. Tespit edilen ölçünün üzerine saçak payı ve fire payı ilave edilir.

Çözgü boyu hesaplanırken ürün boyu + fire payı şeklinde hesaplama yapılır.
Çözgü hazırlarken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Manisa bezinde çözgü ipi olarak floş, ipek ve pamuktan yapılmış ipler
kullanılmalıdır.(Pamuk ipinin çok bükümlü olanı tercih edilir)

Çok bükümlü çözgü ipi kullanmanın amacı da bükümlü iplerin sürtünmelere ve
gerilime karşı mukavemetin daha fazla olmasıdır.

Çözgü iplikleri, dokunmak istenen kumaş eninin ölçüsünde olacak şekilde (tel
sayısında), fire payı da eklenerek hazırlanmalıdır.

Dokuma işlemi sırasında ipliklerin birbirleriyle karışmasını engellemek için
çözgü iplikleri çapraza alınarak paralel hale gelmesi sağlanmalıdır.

Çözgü ipliklerini eşit gerginlikte sarılmasını sağlayarak, dokuma sırasında
kumaş yüzeyinde oluşabilecek hataları önlenir.
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1.6.2. Çözgü Hazırlama
Çözgü hazırlamadan önce çözgü ipi uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir Bu
uzunluk dokunacak kumaşın boyu, çekmeler, fire payı göz önüne alınarak hesaplanır.
Hazırlanacak çözgü ipleri sadece pamuk ipliğinden oluşabileceği gibi belirli sayılarda pamuk
ipliği, ipek ve floş gibi ipliklerle de hazırlanabilir.(8 tel pamuk ipi 8 tel ipek ip)
Çözgü, uzunluğu yapılacak ürünün boyuna göre belirlendikten sonra kaç tel çözgü
hazırlanacağı ve çözgüde kullanılacak ip çeşidi belirlenmelidir.
Örneğin;
10 tel pamuk ip + 10 tel floş ip veya ipek
Çözgü raporu; 10 tel pamuk ip veya 10 tel floş
İplik Numarası; 40/2 pamuk ip
Çözgü uzunluğu:2 m

1.7. Çözgü Hazırlama Yöntemleri
El dokuma tezgâhı için genellikle iki yöntemle çözgü hazırlanır.

1.7.1. Dolapta Çözgü Hazırlama
El dokuma atölyelerinde kullanılan bu çeşit çözgü aparatlarının temel özelliği, çözgü
hazırlayan kişinin yerinde basit durarak, kendi ekseni etrafında dönen bir dolap üzerinde
çözgü hazırlanmasıdır. Dolap üzerinde dönebileceği bir mil ile zemine sabitlenmiştir.
Silindir biçimde olan dolabın baş ve son tarafı ile baş tarafına yaka kısımda çiviler bulunur.
Bu tip çözgü hazırlama aparatı atölye ortamında bir kişinin kendi başına rahatça
çalışabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Çözgü ipi dolabın üstünde bulunan bir çiviye
bağlanarak çapraz iplerden geçirilir ve silindir dolap kendi ekseni etrafında çözgü
uzunluğuna bağlı olarak döndürülür. Belirlenen çözgü uzunluğuna ulaşıncaya kadar
döndürülen dolap altta bulunan bitiş çivilerine bağlanır. Çözgü hazırlama işlemi bittikten
sonra çözgülerin çaprazı bağlanarak karışmaları önlenir.
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Resim 1.15. Dolapta çözgü hazırlama

1.7.2. Duvarda Çözgü Hazırlama
Atölye duvarına ağaç ya da metal çubukları birbirine ve zemine paralel olarak monte
etmek suretiyle çözgü aparatı hazırlanır. Genellikle dört çubuktan oluşur. İçteki iki çubuk
çözgü iplerinin çapraza alınmasına yardımcı olur. Çeşitli uzunluklarda çözgü hazırlamak
istendiği durumlarda; çubuklar birbirinden daha uzak mesafelere monte edilerek aparat
genişletilebilir. Belirlenen çözgü uzunluğuna göre en dıştaki çubuğa çözgü ipi bağlanarak
çözgü hazırlamaya başlanır. İpler içte bulunan çubukların altından ve üstünden geçirilerek
istenilen çözgü tel sayısına ulaşıncaya kadar iplikler aparata sarılır.

Resim 1.16. Duvarda çözgü hazırlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basmakları

Öneriler

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız
 Çalışmalar için aydınlık temiz
 Atölye önlüğünü giyiniz
bir ortam seçip gerekli
 Tezgâh, ip, makas, metre, çözgü hazırlama
malzemeleri hazırlayınız.
aparatını hazırlayınız.
 Manisa dokuma bezine uygun çok bükümlü
pamuk ipi tercih etmelisiniz.
 Çözgü ipi seçimi yapınız.
 Manisa bezi dokumada pamuk ip ile birlikte floş
veya ipek kullanmalısınız.
 Fire payını hesaplamayı unutmayınız.
 Tasarladığınız ürüne uygun
 Ürüne yönelik çözgü hazırlamalısınız.
gerekli çözgü uzunluğunu
 Fular veya örtü için çalışması için saçak payını
hesaplayınız.
ilave etmelisiniz.
 Çağlığı
dokumaya
hazırlayınız.

Resim 1.17. Çağlığın hazırlanması

 İplikleri cağlığa dokumaya
uygun bobinleri sıralayınız.

Resim 1.18. İpliklerin çağlığa dizilişi
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 Dokumanın renklerine uygun
çağlıktan ahşap kancaya sıraya
uygun takınız.

Resim 1.19.Kancaya ipliklerin takılması

 İplikleri
dokuma
sırasını
karıştırmadan takınız.

Resim 1.20.Kancaya ipliklerin takılması

 Dokumadaki renklere uygun
takınız.

Resim 1.21.Kancaya renkli ipliklerin takılması

 Çözgüleri dolaba taşıyınız.
Resim 1.22.

Resim 1.22.Çözgülerin taşınması

13

 Çözgülerin hazırlanması
Resim 1.23.

Resim 1.23. Çözgülerin hazırlanması

 Çözgülerin hazırlanması
Resim 1.24.

Resim 1.24. Çözgülerin hazırlanması

 Çözgülerin başlangıç
dolaba baglayınız.
Resim 1.25.

için

Resim 1.25.Çözgülerin dolaba başlangıç

 Çözgü uçlarının dolap üzerine
taşıyınız
Resim 1.26.
Resim 1.26. Çözgülerin dolaba taşınması
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 Çözgüleri çapraza alınız.
Resim 1.27.
Resim 1.27. Çözgülerin çapraza alınması

 Çözgüleri
dolap
sarınız
Resim 1.28.

üzerine

Resim 1.28. Çözgünün dolap üzerine sarılması

 Biten
ipliklerin
bobinleri değiştiriniz.
Resim 1.29.

yerine

Resim 1.29. Bobinlerin değiştirilmesi

 Kopan
iplikleri
bağlayınız.
Resim 1.30.

yeniden

Resim 1.30. Kopan iplikleri bağlayınız

 Çözgü tellerinin gerekli sayıda olmasına dikkat
 Toplam çözgü tel sayısını elde
ediniz.
edinceye kadar aynı işlemleri
 Çözgüye hazırlanırken 10 tel pamuk ipi, 10 tel
tekrar ediniz.
floş ip kullanmayı unutmayınız.
 Çok hızlı iş yapmak işlem hatasına, çok yavaş
 Zamanı iyi kullanınız.
çalışmak zaman kaybına neden olabilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Bez dokumalar dokumacılık sanatının en ………………………örgüsüdür.

2.

Bez dokumalar dokundukları………………..ve ………………. göre isimler alırlar.

3.

Mekikli el dokuma teknikleri …………………..grupta ele alınır.

4.

Elektrik gücü ile çalışan tezgahlara …………………………… adı verilir.

5.

………………….. dokuma tezgahlarında karışık desenler ve insan portreleri
çalışılabilir.

6.

Kontramajlı tezgahlar …………. tezgahlar ………. tezgahlar olmak üzere iki gruba
ayrılır.

7.

Dokuma
boyunca
giden
iplere……………..ip denir.

8.

Çözgü iplerinin hepsinin tarakta yerleştiği genişlik dokumanın ………………….ni
oluşturulur.

ve

dokumadan

önce

gerilerek

hazırlanan

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda gerekli
uygun ortam sağlandığında çözgü levendi hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mekikli dokumalar hakkında kaynak taraması yapınız.



Mekikli el dokuma tezgâhlarında çözgü levendi hazırlama şekillerini araştırınız.



Dokumada çözgü ipi ve çözgü levendini doğru hazırlamanın önemini araştırınız.



Edindiğiniz dokümanları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÇÖZGÜ LEVENDİ HAZIRLAMAK
2.1. Çözgü İplerini Çözgü Levendine Aktarma
Dokumanın enine göre gerekli çözgü tel sayısına ulaşıncaya kadar çözgünün
hazırlanmasına devam edilir. Çözgü hazırlama işlemi bittikten sonra çapraz farklı renkte ve
daha kalın bir ip ile bağlanır. Çaprazı sıkıca bağlanan çözgü ipleri her iki ucundan takılı
bulunduğu çubuklar yardımıyla çözgü hazırlama aparatından alınarak çözgü levendi üzerine
sıkıca sarılır. Levende sarma işlemi çapraza uzak olan çözgü ucundan başlanarak çaprazın
çözgü köprüsüne ulaşacağı mesafeye ulaşıncaya kadar devam edilir. Çözgü iplikleri levende
alınırken çapraz taraf tercih edilmelidir.

Resim 2.1. Çözgü levendine aktarılmış çözgü ipleri

17

Resim 2.2. Çözgü levendine aktarılmış çözgü ipleri

2.1.1. Çözgü Levendi
Üzerine sarılan çözgü ipliklerini taşır. Çözgü ipliklerinin gergin durması için üzerine
ağırlıklar takılır.

Resim 2.3. Ağırlık takılmış çözgü levendi

2.2. Çözgünün Taharlanması
2.2.1. Tahar
Çözgü ipliklerinin tahar planına göre gücü tellerinin gözlerinden (deliklerinden) ve
tarak dişlerinden geçirilmesi işlemidir. Başka bir deyişle; çözgülerin gücülerden ve taraktan
geçirilmesine tahar denir. Tahar işleminin birinci aşaması gücü taharı, ikinci aşaması tarak
taharıdır.
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2.2.2. Gücü Taharı
Çözgü ipliklerine değişik bağlantılar yaptıran uygulama gücü taharıdır. Gücü taharı
örgü raporuna uygun olarak hazırlanır. Tahar planı dokunacak örgünün kaç çerçevede yer
alacağını gösterir. Dokuma işleminde birbirinin aynısı olan hareketlerinin aynı çerçevede
toplanması gücü taharının esasını oluşturur. Dokuma işleminin gerçekleşmesi için dokumada
ilk temel çerçevelerin hareketi ile ağızlık açılmasıdır. Ağızlık açma işlemi çerçevelerin
hareketi ile çözgü ipliklerinin bir kısmının yukarıda, bir kısmının aşağıda olması sonucunda
iki çözgü grubu arasında oluşan boşluktur.

Resim 2.4. Ağızlık açılmış çözgüler

Çözgüleri iki gruba ayırma işlemi (ağızlık açma) gücüler aracılığı ile yapılır. Açılan
ağızlıktan mekik yardımı ile geçirilen atkı ipliği üstteki çözgülerin altından, alttaki
çözgülerin üstünden geçirilmiş olur.
Her çözgü ipliği, gücü tellerinin ortasında bulunan gücü gözü (boncuk) denilen
boşluktan geçirilir. Çözgü ipleri bağlı bulundukları çerçevelerle birlikte aşağıya ve yukarıya
doğru hareket ederler.

Resim 2.5. Çerçeveler
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Çözgü taharı, tahar planına göre yapılır. Tahar planı hazırlamada temel kural, aynı
hareketi yapan çözgülerin aynı çerçevede toplanmasıdır. Örgünün dokunabilmesi için
gereken çerçeve sayısı, örgü raporunda bulunan farklı çözgü hareketine eşittir. Manisa bezi
dokuma örgüsünü oluşturan ( 1,3 ) çözgü ipleri aynı hareketi yaptığından birinci çerçevede
yer alır. Çift numaralı (2,4 ) çözgü iplikleri de ikinci çerçevede yer alır.

Resim 2.6 Bez dokuma tahar planı

2.2.3 Tarak Taharı


Tarak: Çözgü iplerini eşit aralıklarla tutmaya, dokuma yaparken atkı ipliğini
sıkıştırmaya yarayan araçtır. Dokunan kumaşın genişliğini sağlar ve mekiğe yön
verir. Tarakların numaralandırılması 10 cm.deki diş boşluğu ile belirlenir.
Dokuma tezgâhı üzerinde takılı durumdadır. Çözgü ipleri tarak çubuklarının
arasındaki boşluktan geçirilir.

Resim 2.7. Tarak

Çözgü tellerinin dokuma tarağının diş boşluğundan belli bir plana göre geçirilmesine
tarak taharı denir. Manisa bezi dokumada 10 cm.deki, 90 veya 100 tel çözgü ipi, diş
boşluğundan geçirilir. Kullanılan tarak numarası 90 veya 100 ‘dür.
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Dokuma tarağında dişlerin başladığı yerden bittiği yere kadar olan mesafeye ‘ Tarak
Eni’ denir. Tarak taharında tarak eninin tamamının kullanılmadığı durumlarda; çözgüler
tarağın her iki tarafında eşit boşluk kalacak şekilde tarak dişlerinden geçirilmelidir. Çözgü
ipleri sıra ile taraktan geçirilmelidir. Sıra bozulursa birbirlerinin üzerine çapraz olarak gelmiş
olacağından dokumada bozukluklar ve çözgü ipi kopmaları olabilir.
Tarak taharı yapılarak dokunacak kumaşın çözgü sıklığı belirlenir ve çözgü iplerine
belirlenen en kazandırılır.

Resim 2.8. Çözgü iplerinin gücülerden geçirilişi

Resim 2.9. Çözgü iplerinin taraktan geçiriliş

Resim 2.10. Tarak tığı

2.3. Armür
Manisa bezi dokumada örgüyü ve dolayısıyla deseni oluşturan tahardan sonra ikinci
unsur, çerçevelerin aşağı ve yukarı doğru hareket etme sistemidir. Bu düzeneği doğru
çalıştırabilmek için armür şemasından yaralanmak gerekir. Armür şemaları atkı ipliği
atılırken hangi çerçevenin yukarıda, hangisinin aşağıda olacağını gösterdiği için dikey kare
sütunları çerçeveleri ve ayakları, yatay kare sütunları ise atkı iplerini temsil eder. Armür
şemasının altındaki numaralar çerçeve ve ayak numarasını, sol kenardaki numaralar ise atkı
ipi ve sıra numaralarını gösterir.
Dokuma tezgâhında kullanılan çerçeve sayısı kadar ayaklık kullanılır. Tezgâhta iki
gücü çerçevesi kullanılıyorsa öndeki 1 numaralı gücü çerçevesi soldaki ayaklığa ve arkadaki
2 numaralı gücü çerçevesi sağdaki ayaklığa bağlanmalıdır.

21

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda çözgü taharı ve çözgü geçirme uygulaması yapınız.

İşlem Basmakları

Öneriler

 Hazırlanan çözgü ipliklerinin
 Farklı renkli ve kalın bir ip kullanmalısınız.
çaprazını bağlayınız.
 Levende sarma işlemini çapraza uzak çözgü
ipinden başlayınız.

 Çözgü
iplerini
çözgü
hazırlama aparatından alarak
çözgü levendi üzerine sarınız.
Resim 2.10

Resim 2.10.

 Gücü
taharı
için
gücü
çerçevelerini
 Gücü taharı için gerekli araç
hazırlamalısınız.
gereçleri hazırlayınız.
 Gücü tellerini düzgün ve yeter sayıda olmasına
dikkat ediniz.
 Çözgü levendi hazırlıklarını kontrol ediniz.
 Manisa bezi örgüsünün tahar  Kaç gücü çerçevesi kullanacağınızı belirleyiniz.
planını hazırlayınız.
 Gücü tellerinizi kontrol ediniz.
 Her çerçevede bulunması
 Çerçevelerde bulunan gücü teli sayılarının
gereken gücü teli sayısını
tasarladığınız ürüne yeterli olup olmadığını
belirleyiniz.
kontrol ediniz.
 Tahar planına uygun olarak
 Çaprazdaki pamuk ipi ve floş çözgü ipi (10 tel
tüm çözgüleri ait oldukları
pamuk ipi 10 tel floş ip) sıralarını karıştırmamaya
çerçevelerdeki
gücü
dikkat ediniz.
gözlerinden geçiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasına göre tarak taharı uygulaması yapınız.

İşlem Basmakları

Öneriler

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.








Tarak taharı için gerekli araç gereci 
hazırlayınız.

Manisa bezi dokuma örgüsünü yapmak 
için tarak numarasını belirleyiniz.
Taraktaki çözgü enini tespit ediniz.

Tarak ortalaması hesabını yapınız.


Aydınlık ve temiz bir ortam seçiniz.
Atölye önlüğünüzü giyiniz.
Çözgü iplerinizi hazır hale getirmelisiniz.
Tarağınızı hazırlamalısınız.
Manisa bezi dokumak için 90 ve 100
numaralı tarak tercih etmelisiniz.
Ürüne uygun çözgü eni tespit etmelisiniz
Tarağın her iki tarafından da eşit boşluk
kalacak şekilde tarak taharı yapmalısınız.
Tarak taharı tamamlandıktan sonra  Hata var ise düzeltmelisiniz.
çözgü ipliklerinin tarağı ortalayıp  Hatalı kısıma kadar tahar sökülerek
ortalamadığını kontrol ediniz.
yeniden tarak taharı yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.
2.

Çözgü iplerini çözgü levendine sarma işlemine………………… uzak olan çözgüden
başlanır.
………………üzerine sarılan çözgü ipliklerini taşır.

3.

Dokuma işleminin yapılabilmesi için dokumada ilk temel hareket ………………….
açılmasıdır.

4.

Manisa bezi dokuma örgü raporunda iki farklı çözgü hareketi bulunduğundan en
az ………………… ile dokunur.

5.

Çözgü ipliklerini eşit aralıklarla tutmaya, dokuma yaparken atkı iplerini sıkıştırmaya
yarayan araca ………………………… denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğreniniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda gerekli
uygun ortam sağlandığında selmini dokumaya hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mekikli el dokuma tezgâhının parçası olan selmini ağacını (çubuğunu)
inceleyiniz.



Selmini çubuğunun bez dokumaya başlayabilmek için önemini araştırınız.



Bulduğunuz dokümanları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SELMİNİ DOKUMAYA HAZIRLAMAK
3.1. Selmin (Sermin)
Mekikli dokuma tezgâhlarında çözgü iplerinin üzerine bağlandığı ve dokunan kumaşın
sarıldığı ve dokunan kumaşın sarıldığı bir tarafında dişlerin bulunduğu merdaneye verilen
isimdir.

Resim 3.1. Çözgü ipleri bağlanmış selmin çubuğu

3.1.1. Selmin Çubuğuna Çözgü İplerini Bağlama
Dokumaya başlayabilmek ve düzgün bir kumaş yüzeyi elde edebilmek için, çözgü
iplerinin gergin ve birbirine paralel halde bulunması gereklidir. Bu nedenle taraktan gelen
çözgü iplerinin belirli tutamlar halinde (8–10 tel çözgü ipi) selmin çubuğuna bağlanmalı ve
çözgü iplerinin gerginliği sağlanmalıdır. Bu işlem yapılırken çözgü iplerinin aynı gerginlikte
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olmasına dikkat edilmelidir. Bütün çözgü ipleri selmin çubuğuna bağlandıktan sonra selmin
biraz çevrilerek çözgü ipleri hafifçe gerdirilmelidir.
Diğer bir değişle; çözgü levendinden gelen çözgü ipleri, gücü gözleri ve tarak dişleri
arasından geçirilip selmin çubuğuna belirli gruplar halinde bağlanması işlemleriyle Manisa
bezi dokuma yapmaya hazır duruma getirilir.

Resim 3.2. Çözgü İplerinin selmin çubuğuna bağlanışı

Resim 3.3. Çözgü iplerinin selmin çubuğuna bağlanışı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basmakları

Öneriler

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 Aydınlık ve temiz bir ortam hazırlamalısınız.

 Çözgü iplerinin tarak dişlerinden
doğru geçip geçmediğini tekrar  Kontrollerde belirlenen hataları düzeltmelisiniz.
kontrol ediniz.
 Tarağın bir başından 10 tel
 Taraktan gelen çözgü iplerinin sırasını
çözgü ipini selmin ağacına
karıştırmamaya dikkat etmelisiniz.
gergin bir şekilde bağlayınız.
 Çözgü iplerini aynı gerginlikte semlin ağacına
bağlamalısınız.

 Çözgü iplerinin tamamını sırası
ile semlin ağacına gruplar
halinde bağlayınız.

Resim 3.4.

 Gerginliği eşit olmayan çözgü gruplarını
 Çözgü
iplerinin
selmin
düzelterek tekrar bağlayınız.
çubuğuna
bağlanma
işlemi  Selmin çubuğunu hafifçe döndürerek çözgü
bittikten sonra selmin çubuğunu
iplerinin eşit gerilimde olmasını sağlayınız.
hafifçe döndürünüz.
 Tezgâhın Manisa bezi dokumaya hazır olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Mekikli
dokuma
tezgahlarında
çubuğa ………..……….. denir.

dokunan

kumaşın

üzerine

sarıldığı

2.

Düzgün
bir
kumaş
yüzeyi
elde
edebilmek
için
çözgü
iplerinin………………………..ve birbirine……………….halde bulunması gerekir.

3.

Semlin çubuğuna bağlanan çözgü iplerinin hepsi …………

4.

Çözgü ipleri selmin ağacına ………………gruplar halinde bağlanmalıdırlar.

5.

Mekikli dokuma tezgahlarında çözgü iplerinin gerginliği …………
sağlanır.

………olmalıdır.

…………… ile

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmelisiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda gerekli
uygun ortam sağlandığında ve geniş atölye sağlandığında ürüne yönelik uygun masura
çeşitlerini kavrayabilecek ve atkı ipini masuraya sarmayı öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde yapılan Manisa bezi dokumada kullanılan atkı ipi çeşitlerini
araştırınız.



Mekikli el dokuma tezgâhlarında kullanılan masura çeşitlerini araştırınız.



Masuraya ip sarma araçlarını araştırınız.



Bulduğunuz dokümanları sınıfa arkadaşlarınızla paylaşınız

4. İPLİĞİ MASURAYA SARMAK
4.1. Atkı İpi
Dokumanın oluşabilmesi için çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerinin atılması
gerekir. Manisa bezi dokumada atkı ipi olarak çözgüde kullanıldığı gibi çok bükümlü pamuk
ipi kullanılmalıdır.(40/1–40/2)

4.2. Masura
Masuralar yapıldığı malzemeye görünüşüne ve kullanım alanlarına göre çeşitlilik
gösterirler. Mukavva plastik tam konik ağaç ve ipek masuraları gibi isimlerle adlandırılırlar.

Resim 4.1. Masura

Resim 4.2. Masura
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Atkı ipliğinin çözgü ipliklerinin oluşturduğu ağızlıktan mekik yardımıyla atılabilmesi
için masura adı verilen makaralara aynı gerilimde sarılması gerekir. Dokumada atkı atılırken
masuranın mekik içinde rahatça dönmesi ve atkıyı sarması gerekir. İyi sarılmış bir masura
dokumanın kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle masuraya atkı ipi sarılırken ipliklerin
masura üzerinde bir tarafa toplanmaması veya bombe oluşturmaması gerekir.

4.3. Çıkrık (Masura Sarma Makinesi)
Üzerine masuranın takılabileceği bir aparatı olan, ahşap silindirin el ile çevrilmesi
veya elektrikli motor yardımıyla dönerek bobinden masuraya ip sarmaya yarayan araçtır.

Resim 4.3. Çıkrık

Resim 4.4. Elektrikli masura sarma makinesi

İpliklerin atkı masurası halinde sarılması işlemine atkı sarma veya atkı aktarma denir.
Masura sarılmaya başlamadan önce masuranın dip kısmına bir miktar ip sarılır ve daha sonra
normal sarım başlar. Yapılan ilk sarıma rezerve denir. Rezerve masura üzerine ilk kısım
olduğu için atkı ipinin bitmek üzere olduğunu işaret eder. Masura çıkrık gibi el aparatıyla
sarılabileceği gibi atkı sarma makineleriyle daha hızlı da sarılabilmektedir.

Resim 4.5. Masuraya atkı ipi sarma
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Resim 4.6. Masuraya atkı ipi sarma

Resim 4.7. Masuraya atkı ipi sarma

4.4. Masura Sarma Makineleri
Masura makinelerinde, masura boyu ve çapı içine yerleştirilebileceği mekiğin
özelliğine göre ayarlanabilir. Masura ip üzerine takılır. Bobinden alınan atkı ipinin ucu
sırasıyla balon kırcı, gerdirici, kontrol mekanizması, rehber ve sarıcıdan geçirilerek masura
üzerine bir miktar sarılır. Masura dönmeye başladığında atkı sarıcı ileri geri hareketlerle
ipliği masura üzerine konik bir biçimde sarar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basmakları

Öneriler

 Çalışma ortamınızı temiz, düzenli ve
geniş bir atölye ortamı hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 Atkı ipini, masurayı, çıkrığı kontrol
ediniz.
Gerekli araç gereci hazırlayınız.
 Hızlı ve düzenli çalışmak için araçgereçlerinizi eksiksiz hazırlayınız.
Dokumada kullanacağınız masurayı  Mekiğe uygun masura seçmeye özen
seçiniz.
gösteriniz.
Masurayı çıkrığın masura aparatına  Masuranın masura aparatına iyice
yerleştiriniz.
yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.
Rezerve sarımı yapınız.
 Sarım yaparken dikkatli olunuz.
 Sarım gerginliğinin aynı olmasına dikkat
ediniz.
 Masuraya normal uzunlukta ip sarmaya
özen göstermelisiniz.
 İpliği masuraya gevşek sarmamaya
dikkat ediniz.

 Çalışmalar için aydınlık ve temiz bir
ortam seçiniz.





 Atkı ipini masura üzerine çıkrıkta
sarınız.
Resim 4.7.

Resim 4.8.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Dokumanın oluşabilmesi için …………………. ipliklerinin arasından ……………
ipliklerinin atılması gerekir.

2.

Masuralar yapıldığı ……………, ……………... ve ………………… alanlarına göre
çeşitlilik gözleriler.

3.

İpliklerin atkı masurasına
atkı ……………………. denir.

4.

Atkı masurasının üzerine yapılan ilk sarıma …………………… sarma denir.

5.

Masura sarma makinelerinde atkı ipinin ucu sırasıyla balon kırıcı …………………….
kontrol mekanizması, ……………… ve sarıcıdan geçirilir.

sarılması

işlemine

atkı

……………..

veya

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda gerekli
aydınlık, temiz ve geniş atölye ortamı sağlandığında ürüne yönelik uygun mekik çeşitlerini
kavrayabilecek ve mekik hazırlamayı öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mekikli el dokuma tezgâhlarında kullanılan mekik çeşitlerini araştırınız.



Mekik hazırlama çeşitlerini inceleyiniz.



Bulduğunuz dokümanları sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. MEKİK HAZIRLAMAK
5.1. Mekik
Atkıların çözgüler arasındaki açıklıktan (ağızlıktan) kolayca geçmesini sağlayan atkı
ipliği sarılı masuraların içine yerleştirildiği iki ucu sivrice ağaçtan veya kemikten yapılmış
araca mekik denir. Diğer bir deyişle çözgü iplikleriyle atkı ipliklerinin bağlantı yapabilmesi
için atkı ipliğinin ağızlığın içinden geçmesini sağlayan parçadır.

Resim 5.1. Mekik



Üzerine atkı ipi sarılmış masuralar mekiğin ortasındaki iğneye takılır.

Resim 5.2. Masuranın Mekiğin İğnesine Takılması



Atkı ipinin ucu mekiğin boncuk deliğinden geçirilerek dışarı çıkartılır.
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Resim 5.3. Mekiğin Boncuk Deliğinden Geçirilişi

Resim 5.4. Dokumaya Hazırlanmış Mekik



Kumaşın dokunabilmesi için çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliği mekik
yardımıyla atılır. Tezgâhın bir tarafından diğer tarafına açılan ağızlık içerisinden
fırlatılan mekikler üzerine atkı ipleri sarılmış masuraları taşır.

Resim 5.5. Ağızlık Arasından Geçen Mekik



Dokumaya başlarken mekiğin içine atkı masurası yerleştirilir. Mekik takanın
(mekik vurucuları) önüne konularak tefenin solunda bekletilir.

Resim 5.6. Ağızlık, Mekik, Taka

35

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basmakları

Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık ve temiz  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
bir ortam hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 Atkı ipinizi hazırlayarak işleminizi daha hızlı
yapabilirsiniz.
 Masuranıza atkı ipliğinizi hazırlayarak
 Manisa bezi dokuma için gerekli
dokumanızı
seri
halde
çalışmanızı
malzemeleri hazırlayınız.
sağlayabilirsiniz.
 Masuranıza
uygun
mekik
seçimi
yapmalısınız.
 Atkı ipi sarılı masurayı mekiğin  Masuranın iğneye doğru yerleştiğini kontrol
ortasındaki iğneye yerleştiriniz.
ediniz.
 Atkı ipinin gerginliğini kontrol ederek boncuk
deliğinde geçirmelisiniz.
 Atkı ipinin ucunu mekiğin boncuk
deliğinden
geçirerek
dışarı
çıkarınız.
Resim 5.7.
Resim 5.7.

 Atkı ipi sarılmış masuranın mekik içinde
doğru yerleştirmesini sağlayınız.
 Hata var ise düzeltiniz.
 İçine masura konulmuş mekiği
takanın önüne yerleştirerek tefenin
solunda bekletiniz.
Resim 5.8
Resim 5.8.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Mekik çözgü ipleriyle atkı ipliklerinin bağlantı yapabilmesi
ipliğinin ………………… içinden geçmesini sağlayan parçadır.

2.

Üzerine atkı ipi sarılmış mekiğin ortasındaki…………… takılır.

3.

Atkı
ipinin
ucu
geçirilerek ……………..çıkartılır.

4.

Kumaşın dokunabilmesi için çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliği ……………….
yardımıyla atılır.

5.

Tezgahın bir tarafından arka tarafına fırlatılan mekikler üzerinde atkı ipleri
sarılmış ……………………………….. ‘ları taşırlar.

mekiğin

için

atkı

……………………deliğinden

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğreniniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda hangi becerileri kazandığınızı belirlemek için boşluk doldurma
soruları verilmiştir. Cevaplarınızı boşluklara yazınız.
1.

İnsan gücü ile çalışan tezgahlara …………………………….tezgahları adı verilir.

2.

………………………………… mekikli el dokumaları içerisinde yer alır.

3.

Bez dokumacılığında ……………………….gibi bitkisel liflerden oluşan iplikler
ile…………………ve…………….iplikler kullanılmaktadır.

4.

Atkı atma sistemi …………………… olarak düzenlenmiş tezgah çeşidine kamçılı
tezgah denir.

5.

Çözgü ipliklerinin ………………….alınarak, ipliklerin birbirine paralel duruma
gelmesi sağlanır.

6.

Kamçılı
tezgahları
diğer
tezgahlardan
ayıran
özelliği ………………..kamçının çekilmesiyle atılmasıdır.

7.

El dokuma tezgahları için genellikle ………………….ve………………..olmak üzere
iki şekilde çözgü hazırlanır.

8.

Çözgü ipliklerinin tahar planına uygun olarak gücü gözlerinden ve tarak dişlerinden
geçirilmesi işlemine ……………………denir.

9.

Çözgü iplerine değişik bağlantılar yaptıran uygulamaya ……………….taharı denir.

10.

Bir dokumanın yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süsleme veya
görüntüye o dokumanın ………………….ni denir.

11.

Dokuma tarağında dişlerin başladığı
mesafeye ……………………..denir.

yerden

bittiği

en

yere

kadar

önemli

olan

DEĞERLENDİRME
Atölye ve tezgah donanımı yeterli olduğu zaman modül sonunda uygulamalı performans
(tezgah ve çözgü hazırlama)değerlendirmesi yapılır. Yapılamadığı durumlarda Manisa bez dokuma
modülünün sonunda iki modülü kapsayan performans değerlendirme yapılır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1'İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Basit
Yere/ Liflerine
Dört
Dokuma
Makineleri
Jakarlı el
Kamçılı/
Kamçısız
Çözgü
Eni

ÖĞRENME FAALİYETİ -2'NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Çapraza
Çözgü Levendi
Ağızlık
İki çerçeve
Tarak

ÖĞRENME FAALİYETİ -3'ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Selmin
Gergin/Paralel
Aynı Gerginlikte
Belirli
Selmin Çubuğu
(ağacı)
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ÖĞRENME FAALİYETİ -4'ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Çözgü/Atkı
Malzemeye/
Görünüşüne
/kullanım
Sarma/Aktarma
Rezerve
Gerdirici/Rehber

ÖĞRENME FAALİYETİ -5'İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Ağızlık
İğneye
Boncuk/Dışarı
Mekik
Masuraları

MODÜL DEĞERLENDİRME'NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

El Dokuma
Bez
Dokumacılığı
Pamuk/
Sentetik/İpek
Kamçılı
Çapraza
Mekiğin
Dolapta/Duvarda
Tahar
Gücü
Desen
Tarak Eni

40

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


AVAN, Hakkı. Manisa Dokumacılık sanatı üzerine bir deneme Manisa 2004



AYTAÇ, Çetin. El Dokumacılığı Ankara 1989



ÜNLÜ, Muazzez. XVI. Asırda Manisa da Dokumacılık Manisa 2004

41

