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DENİZLİ AĞZINDAKİ EL DOKUMACILIĞI İLE İLGİLİ TERİMLER
Feyza Tokat*
ÖZET
Millî kültürün bir parçası olan el dokumaları, teknolojinin değişmesi ve
gelişmesi sonucu artık günlük, sosyal ve ekonomik hayatta daha az
kullanılmaktadır. Köklü bir dokumacılık geçmişine sahip Denizli, el
dokumacılığı ile ilgili terimler bakımından oldukça zengindir ve bu
terimler el dokumalarının kullanım ve üretiminin azalması ile birlikte
unutulmaya yüz tutmaktadır. Denizli ağzında geleneksel dokuma ile ilgili
yazı diline geçmemiş birçok terim bulunmaktadır. Bu açıdan, Denizli
ağzında hâlen yaşayan, ancak çok kısa süre içinde belki de kaybolup
unutulacak olan geleneksel dokuma terimlerinin tespit edilip kayda
geçirilmesi önemlidir. Bu araştırma Denizli ağzında dokuma üretimi
anında kullanılan hammaddeler, geleneksel üretim teknikleri; kullanılan
araç ve gereçler, dokuma mesleğiyle uğraşanlara verilen adlar, genel
dokuma terimleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada geleneksel dokuma ile
ilgili 262 terim tespit edilmiştir. Böylelikle geleneksel dokumacılıkla ilgili
söz varlığının unutulmasını önlemek, bu kültürle ilgili bilgileri gelecek
kuşaklara aktarmak, Türkçenin yabancı dokuma terimlerine karşılık
bulma çalışmalarına katkı sağlamak ve Türkçe terim yapım eklerini
Denizli ağzındaki verilerden tespit etmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler Denizli ağzı, terim, söz varlığı, el dokumacılığı, el
dokumacılığı terimleri

HAND WEAVING RELATED TERMS IN DENIZLI ACCENT
ABSTRACT
Hand-weaved materials that are a part of national culture are not used in
social and economic life as a result of the change and the development of
technology. Denizli, having a rooted weaving history, is quantitatively
rich with regard to textile terms which fall into oblivion with the decrease
in usage of hand weaved materials. In Denizli accents, there are many
terms on traditional weaving that have not been transferred to written
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language. Thus, it is important to make a research on traditional hand
weaving terms that are still living in Denizli accent but perhaps will be
forgotten and lost in a very short period of time. This research is limited
to the terms in Denizli accents about the raw materials used in the
production of textiles, the traditional manufacturing techniques, the tools
and equipment used, the names given to people dealing with the
profession of weaving, and the general weaving terms. With this study,
262 terms are determined on traditional weaving. Thus, it is aimed to
avoid the loss of the vocabulary of the traditional weaving, to pass this
culture-related information to future generations, to contribute to the
studies on finding Turkish terms corresponding to foreign weaving terms,
and to determine Turkish term affixes from the collected data in Denizli
accent.
Keywords Denizli accent, term, vocabulary, hand weaving, hand weaving
terms
GĠRĠġ
“… Al gözüm seyreyle Denizli pazarını

Bir kilim, bir heybe, bir nakıĢ
Dünyada eĢi emsali görülmemiĢ
Bu ne sabırdır Allah’ım, bu göz nuru nedir?
Amman nakıĢ deyip coĢma MernuĢ
Sittin sene önce de aynı kilim, aynı heybe, aynı örgü
Aynı tezgâhlarda böyle dokunurmuĢ
Yine aynı yün, aynı iplik, aynı tezgâh, aynı eller
Ama aradan neler geçmiĢ, neler geçmiĢ, neler ...”
(Eyüboğlu 2003 142)
“Denizli Destanı” Ģiirinde Eyüboğlu’nun da belirttiği gibi en eski zanaatlardan biri olan el
dokumacılığı, esnek bir düzlem oluĢturmak için ipliklerin diklemesine birbirine örülmesinin
insan gücüne dayalı olarak yapılması iĢlemidir (Albers 1993, 19). Anadolu’nun hemen her
yerinde az çok uğraĢılan el sanatlarındandır. Denizli’de merkezle birlikte Buldan, Babadağ,
Kızılcabölük baĢta olmak üzere Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde de oldukça geliĢmiĢ bir el
dokumacılığı geleneği ve geçmiĢi vardır (Cillov 1949, 33). Denizli günümüzde de
dokumacılığın bir geçim kaynağı olarak uğraĢıldığı en önemli merkezlerden biridir. El dokuma
tezgâhlarının yerini teknolojinin değiĢmesi ve geliĢmesi ile motorlu tezgâhların almasına, el
dokuması ürünlerinin kullanım alanlarının daralmasına, doğal malzeme ve geleneksel
yöntemlerle üretim yapan yeni ustaların yetiĢmemesine rağmen Ege Bölgesi kırsal
kesimlerinde ikinci iĢ veya geçim kaynağı olarak el dokumacılığı yapılmaktadır (Önlü 2010,
52-53).
El dokumacılığının azalması bu yöresel sanat ile ilgili bilgi, belge, kültür ve sözvarlığını
tehlikeye sokmaktadır. Yüzyıllar içinde birikmiĢ, sözel olarak aktarılan, ağızların kaybıyla
birlikte geri döndürülemez biçimde yok olacak kültür mirasını herhangi bir Ģekilde yerine
koyma, diriltme ve yeniden üretme imkânı yoktur. Bu millî kültür miraslarına dair derlenen
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malzemeler sadece Türk dili araĢtırmalarına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda baĢka
bilim dalları için de vazgeçilmez öneme sahiptir (Demir 2013, 14).
El dokumaları ile ilgili terimler bakımından Denizli ağzı oldukça zengindir. Denizli
ağzında geleneksel dokuma ile ilgili yazı diline geçmemiĢ birçok terim bulunmaktadır. Denizli
ağzında hâlen yaĢayan, ancak çok kısa süre içinde belki de kaybolup unutulacak olan
geleneksel dokumacılıkta üretim esnasında kullanılan hammaddeler, geleneksel üretim
teknikleri, kullanılan araç ve gereçler gibi dokuma terimlerinin tespit edilip kayda geçirilmesi,
üzerinde incelemeler yapılması çok önemlidir. Özellikle dokumacılıkla ilgili tespit edilen bu
terimler, teknoloji ile hayatımıza giren günümüz yabancı tekstil, dokuma terimlerine karĢılık
bulurken ilk baĢvurulacak kaynaklardan biri olmalıdır. Çünkü yabancı terimlere karĢılık
bulurken öncelikle Türkiye Türkçesi ağızlarında yaĢayan Türkçe kelimelerden yararlanmak,
dilimizi ve kültürümüzü koruma bakımından çok önemli bir adım olacaktır.
Dokuma terimleri üzerine yapılmıĢ iki dil çalıĢması bulunmaktadır. Bu çalıĢmalardan
ilkinde Eski Türkçede kullanılan dokuma ve giyim terimleri (Özkarcı 1995), ikincisinde ise
Derleme Sözlüğü’ndeki (1993) dokumacılık ile ilgili söz varlığı (Soydan 2013) tespit edilmiĢtir.
Denizli ağzı üzerine Uygur (2007) ve Biray (2009) tarafından yapılan çalıĢmalarda da özel
olarak Denizlideki geleneksel dokuma terimlerine odaklanılmadığı için sınırlı sayıda el
dokumacılığı terimine yer verildiği görülmektedir. Denizli’de el dokumaları ile ilgili yapılan
diğer çalıĢmalar da (Acar 2007, Atalayer 2007, AteĢok 2005, Aytaç ve Hidayetoğlu 2004,
Cilov 1949, Elçin 1989, Erdoğan 1996, Erdoğan ve Tağı 2006, Koparan 2006, Sarıoğlu ve
Cepe 2006, Tatçı 1950) konuya tekstil bilimi ve ekonomi açısından yaklaĢmıĢtır. Yapılan
literatür taramasında Denizli ağzındaki geleneksel dokuma terimleri üzerine yapılmıĢ bir dil
çalıĢmasına rastlanmamıĢtır. Bu noktadan hareketle, bu çalıĢmada geleneksel dokumacılıkla
ilgili söz varlığının unutulmasını önlemek, bu kültürle ilgili bilgileri gelecek kuĢaklara
aktarmak, Türkçenin yabancı dokuma terimlerine karĢılık bulma çalıĢmalarına katkıda
bulunmak ve Türkçe terim yapım eklerini Denizli ağzındaki verilerden tespit etmek
amaçlanmıĢtır.
AraĢtırmamız Denizli ağzında dokuma üretiminde kullanılan hammaddeler, geleneksel
üretim teknikleri; kullanılan araç ve gereçler, dokuma mesleğiyle uğraĢanlara verilen adlar,
genel dokuma terimleri ile sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢmada geleneksel dokuma ile ilgili 262 terim
tespit edilmiĢtir. Bu terimlerin kök ve kökeni, sözlükler yardımıyla (Clauson 1972, Atalay
1985-1986, DS 1993, Zülfikar 1995, Eren 1999, Tietze 2002, Gülensoy 2007, Uygur 2007,
NiĢanyan 2009, Ayverdi 2011) tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Dokunan ürünler, dokuma
sonrasında yapılan giysi ve kıyafetler, yazgı ve örtüler yani kısaca dokuma mamulleri
çalıĢmaya dâhil edilmemiĢtir.
2. DENĠZLĠ AĞZINDAKĠ EL DOKUMACILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ TERĠMLER
Denizli ağzındaki tespit edebildiğimiz el dokumacılığı terimleri, alfabetik sırayla aĢağıda
gösterilmiĢtir.
A
āgeç < T. ağaç (is.)Atkı ipliği.(ġE)
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aġaç ḳalem < T. ağaç + Ar. kalem. (bir.is.) Ġpliğin sarıldığı ağaçtan yapılan küçük bobin.
(TKM)
aġartma < T. ak+ar-t-ma (is.) Hayvansal ve bitkisel iplik ve dokumalarda kirli ve donuk
gösteren birtakım renk maddelerini imkân nispetinde temiz bir beyazlığa yaklaĢıncaya kadar
bertaraf etme. (ZD, EAA)
aġız < T. ağız (is.) Dokuma tezgâhında mekiğin iĢlemesi için bırakılan çözgü aralığı. (EAA)
aġızlıḳ I < T. ağız+lık (is.) Dokuma tezgâhında mekiğin iĢlemesi için bırakılan çözgü aralığı.
(DAS, EĢD)
aġızlıḳ II < T. ağız+lık (is.)BeĢ çile ipliğin hepsi. (ġE)
aġızlıḳ açma< T. ağız+lık+ T. aç-ma (bir.is.) Çözgü ipliklerini iki guruba ayırarak mekiğin
içinden geçebileceği kadar boĢluk oluĢturma. ( krĢ. ağızlık alma) (ġE)
aġızlıḳ alma < T. ağız+lık+ T. al-ma (bir.is.) Çözgü ipliklerini iki guruba ayırarak mekiğin
içinden geçebileceği kadar boĢluk oluĢturma. ( krĢ. ağızlık açma)(ġE)
ahar1 < T. ak-ar (is.)Ġpliklerin ıslatıldığı küçük havuz. (AD, EĢD)
alaca < T. ala+ca. (is.) Dokuma. (ZD, EAA)
anilin < Fr. aniline (is.) Kömür katranından elde edilen sentetik kumaĢ boyası. (TKM)
anilin ĢiĢesi2 < Fr. aniline + Far. ĢiĢe (bir. is.) Kömür katranından elde edilen sentetik
kumaĢ boyasının konduğu ĢiĢe. (TKM)
apre I < Fr. appret (is.) KumaĢ veya derinin cilalanması iĢi. (ZD, AD)
apre II < Fr. appret (is.) Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde. (ZD, AD)
argaç < T. arga-ç (< arga- “atkı atmak” TDES) (is.) Dokumalarda çözgü üzerine enliliğine
atılan ip. (DAS, ÖK)
armür < Fr. armure. (is.) Dokuma makinelerinde ağızlık açmak için kullanılan, bu amaçla
çerçevelerin hareketini sağlayan ağızlık açma tertibatı. (EAA)
astar < Far. āster (is.) Halı ve kilim dokumaya yarayan, ikisi yanda, ikisi altta ve üstte dört
ağaç, tezgâh. (DAS)
aĢaġı marmar < T. aĢağı +Yun. marmaro (MBTS) (bir.is.) Dokuma tezgâhlarında çözgünün
sarıldığı ağaç ya da demir makara. (krĢ. selmin) (ġE)
atgı < T. at-gı (is.) Dokumacılıkta, halıcılıkta ç özgüler arasına gelen ip. (krĢ. atḳı ). (DAS)
atḳı < T. at-kı (is.) Dokumacılıkta, halıcılıkta çözgüler arasına gelen ip. ( krĢ. atgı ) (DEDS)
atḳı taĢıyıcı < T. at-kı + T. taĢı-y-ıcı (bir.is.) Çözgü ipliklerinin oluĢturduğu ağızlıktan atkı
ipliğinin geçirilerek kumaĢ oluĢumunun gerçekleĢmesini sağlayan alet. (EAA)
ayaḳ< T. ayak (is.) El dokuma tezgâhlarında hareket sayısı. (krĢ. çerçeve I) (ÖD)
ayaḳçaḳ < T. ayak+çak (is.) Mekiğin iplik telleri arasından geçmesini temin için gücülerin
inip çıkmasına yarayan, birer ayak geniĢliğinde yassı tahta. ( krĢ. ayakçık, ayaklık, pedal) (ġE)
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ayaḳçaḳ evi < T. ayak+çak + T. ev (bir.is.) Ayakçakların hareket etmesini sağlayan,
ayakçakların geçtiği yuva. (ġE)
ayaḳçıḳ3 < T. ayak+ çık (is.) Mekiğin iplik telleri arasından geçmesini temin için gücülerin
inip çıkmasına yarayan, birer ayak geniĢliğinde yassı tahta. ( krĢ. ayakçak, ayaklık, pedal)
(TKM)
ayaḳlı < T. ayak+lı. Ayaklıklı el dokuma tezgâhı. (AD)
ayaḳlıḳ < T. ayak+lık (is.) Mekiğin iplik telleri arasından geçmesini temin için gücülerin inip
çıkmasına yarayan, birer ayak geniĢliğinde yassı tahta. ( krĢ. ayakçak, ayakçık, pedal) (DEDS,
EAA)
B
baġlayım < T. bağ+la–y–ım (?)(is.) Bir tutam iplik, çile, tura. (DAS)
baḳırca < T. bakır+ca (is.) Gücünün asıldığı makara. (DEDS)
basma < T. bas-ma (is.) Boyamanın imalden sonra yapılma iĢlemi. (ZD)
bedirek çubuġu < Erm. bedirik “eğrilmek için atılmıĢ ve taranmıĢ yün veya pamuk yumağı”
(TDES)+ T. çubuk (bir. is.) TemizlenmiĢ pamuk liflerini uzatarak, eğirme iĢini kolaylaĢtıran 50
santimetre uzunluğundaki çubuk. (DAS)
bedirik < Erm. bedirik “eğrilmek için atılmıĢ ve taranmıĢ yün veya pamuk yumağı” (TDES)
(is.) TaranmıĢ, temizlenmiĢ ve eğrilmeye hazır hale getirilmiĢ yün veya pamuk yumağı,
topağı. (krĢ. pedrik) (DAS)
bedriz < ? (is.) Düğümlemeden ip bağlamak. (ġE)
bez silindiri < Ar. bezz + Fr. cylindre (bir. is.) Çözgü ipliklerinin sarılı olduğu silindir. ( krĢ.
çözgü levendi, kumaĢ silindiri)(AD)
biz < ? (is.) Kasnak iĢinin yapıldığı özel tığ. (AD)
bobin4 < Fr. bonine (is.) Dokuma tezgâhlarında çözgünün sarıldığı ağaç, kağıt ya da demir
makara. (krĢ. levent, yuḳarı marmar) (AD)
bobin sarma < Fr. bonine+T. sar-ma (bir.is.) Çile hâlindeki ipliklerin bobine sarılması iĢi.
(AD)
boya daġarı5 < T. boya + T. tagar (ED) (bir.is.) Ġpliğin ıslatma ve boyama iĢleminin
yapıldığı topraktan yapılmıĢ büyük kazan. (TKM)
boyahane < T. boya + Far. hâne (is.) Boya iĢleri yapılan yer. (AD, ZD)
boyamaḳ < T. boya-mak (f.) Doğal veya kimyasal boyaları ya ham ipliğe ya da imalden
sonra dokuma üzerine tatbik etme. (ÖK)
burma< T. bur-ma. (is.) Eğirilmek üzere bükülmüĢ yün. (DAS)
bükümlemek < T. bük-üm+le-mek (f.)Yün veya pamuk ipliğini kalınlaĢtırmak. (DAS)
C
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caġ < Erm. caġ (MBTS) (is.) Çözgü hazırlanırken, deliklerinden geçen çubuklar üzerine çözgü
masuralarının takıldığı ağaçtan yapılmıĢ bir çerçeve veya çulhaların üzerine ip sardıkları dolap.
(krĢ cağlık.) (EAA)
caġlık < Erm. caġ(MBTS) + lık (is.) Çözgü hazırlanırken, deliklerinden geçen çubuklar
üzerine çözgü masuralarının takıldığı ağaçtan yapılmıĢ bir çerçeve veya çulhaların üzerine ip
sardıkları dolap. (EAA)
cımbar < Far. çīn-ber “buruĢukluk gideren” (is.) Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için
kullanılan iki tarafı diĢli bir aygıt. (krĢ. çımbar) (EAA, ZD)
cırcır < T. cır+cır (yans.is.) Gücülerin iki baĢına çerçevelerin yüksekliğini ayarlamak için
konan delikli askı. (EAA)
cırlaḳ < T. cır+la-k (yans.is.) Dokuma tezgâhlarında selminin dönmesine ve durmasına
yarayan çark. (DAS)
civil< ? (is.) Küçük iplik çilesi. (DAS)
Ç
çaġ I < Erm. caġ (MBTS) (is.) Dokuma tezgâhında kullanılan yassı tahta veya saçtan
makara. (DAS, ġE)
çaġ II < Erm. caġ (MBTS) (is.) Dokuma aygıtında ipliklerin yolunu açan araç. (TKM)
çaġra < ? Ġpliği makaraya ya da masuraya sarmak için iplik çilesinin geçirildiği silindir
biçimindeki araç, çıkrık. (krĢ. çare, gevle, gülcen, gülcan) (TKM)
çalḳaġı < T. çalka-ğı < çalka-gu (is.) Pamuk kozasını temizlemekte kullanılan en seyrek
kalbur. (ZD)
çare < ? (is.) Ġpliği makaraya ya da masuraya sarmak için iplik çilesinin geçirildiği silindir
biçimindeki araç, çıkrık. (krĢ. çağra, gevle, gülcen, gülcan) (AD)
çarpana < T. çarp-an+a (?)(is.) Dokuma tezgâhının bir parçası olan dört delikli kare
biçiminde bir tahta. (FO)
çatal iġne < T. çat-al( < çat-gal) + T. iğne (bir.is.) Çengelli iğne.(DAS)
çekmece < T. çek-me+ce (is.) Dokumacılıkta kullanılan ve ip çekmeye yarayan bir aygıt.
(krĢ. çektirme) (DAS)
çekmeli tezgah < T. çek-me+li + Far. dastgāh (bir. is.) Bir el dokuma tezgâh tipi. (TKM)
çektirme < T. çek-tir-me (is.) Dokumacılıkta kullanılan ve ip çekmeye yarayan bir aygıt.
(krĢ. çekmece) (TKM)
çerçeve I < Far. çârçûbe (is.) El dokuma tezgâhlarında hareket sayısı. (krĢ. ayak) (ÖK)
çerçeve6 II < Far. çârçûbe (is.) Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı. ( krĢ. gücü,
kücü, kücü aġacı) (TKM, EAA)
çıḳrıḳ < Far. çerhūk “topaç”(?) veya ses taklidi söz (is.) Yün, kıl ve pamuğu iplik durumuna
getirmek için kullanılan araç. (TKM, EĢD)
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çımbar < Far. çīn-ber “buruĢukluk gideren” (is.) Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için
kullanılan iki tarafı diĢli bir aygıt. (DAS, ġE, TKM)
çımbar tahtası < Far. çīn-ber+Far. taḫta (bir.is.) Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için
kullanılan iki tarafı diĢli aygıtın tahtası. (DS)
çırpma < T. çırp-ma (is.) HaĢılın iplikte kalmaması için yapılan iĢlem. (ÖK)
çile < Far. culle (is.) Ġpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti. (TKM)
çilgidir < Far. çile “yay kiriĢi; iplik kangalı” (is.) Pamuk atılan el yayının çubuğu. (DAS)
çilpik < ? (is.) KumaĢın kesinti yerlerinde meydana çıkan iplik uçları. (DAS)
çitlek < T. yansıma kök (?) çit+lek (is.) OlgunlaĢmamıĢ pamuk kozası. (FO)
çöme7 < ? (is.) Ġplik sıkma aracı. (TKM)
çözgü I 8 < T. çöz-gü (is.) Dokunacak bezin uzunluğunu meydana getiren iplik. (EAA)
çözgü II < T. çöz-gü (is.) Dokumada önce hazırlanan ve tezgâha takılan iplik. (DAS)
çözgü III < T. çöz-gü (is.) Dokumacıların yumak yapmak için kullandığı bir araç. (DAS)
çözgü çıġı < T. çöz-gü + ? (is.) Ġplik sarılı makaraların takıldığı, çözme iĢi kullanılan alet.
(DEDS)
çözgü çözmek < T. çöz-gü + T. çöz-mek (bir.f.) Çözgü ipini hazırlayıp tezgâha
yerleĢtirmek. (DEDS)
çözgü çözücü < T. çöz-gü + T. çöz-ücü (bir.is.) Çözgü çözme iĢini yapan kiĢi. (FO)
çözgü çubuġu < T. çöz-gü + T. çubuk (bir.is.) Çözgü iplerini germede kullanılan çubuk.
(FO)
çözgü köprüsü < T. çöz-gü + T. köprü (bir.is.) Çözgü levendinden dikey çıkan çözgü
ipliklerini yatay olarak yönlendiren ve dokuma bölgesine bu Ģekilde gitmesini sağlayan
elemandır.(EAA)
çözgü levendi < T. çöz-gü + Ġt. levante (bir.is.) Çözgü ipliklerinin sarılı olduğu silindir. (krĢ.
bez silindiri, kumaĢ silindiri) (EAA)
çözgü tahtası < T. çöz-gü + Far. taḫta. (bir.is.) Dokumada önce hazırlanan ve tezgâha
takılan ipliğin tahtası. (DEDS)
çözgü tezgahı < T. çöz-gü + Far. dastgāh (bir.is.) Çözgü çözme iĢinin yapıldığı alet. (TKM)
çukur tezgah < T. çukur + Far. dastgāh (bir. is.) Dokuyucunun oturduğu yerin çukurda
olduğu el dokuma tezgâhı. (krĢ. gömme tezgah) (TKM)
D
delement < ? (is.) Tarağın altındaki bölüm. (TKM)
dem9 < ? (is.) Dokumacılıkta kullanılan, iki tarafı tahta, ortasına kamıĢ parçaları konulmuĢ bir
çeĢit tarak. (krĢ. taraḳ) (DAS, TKM, ġE)
dipçik < T. dip+çik (is.) Ġplik çıkrığının ekseni. (TKM)
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direzi < ? (is.) Halı, kilim, bez gibi dokumalarda tezgâha uzunluğuna gerilen çözgü iplikleri.
(krĢ. direzzi) (DAS)
direzzi < ? (is.) Halı, kilim, bez gibi dokumalarda tezgâha uzunluğuna gerilen çözgü iplikleri.
(krĢ. direzi) (ġE)
diĢli < T. diĢ+li (is.) Dokuma tezgâhında ip sıkıĢtırmaya yarar araç.(ZD)
diĢlice < T. diĢ+li+ce (is.) (krĢ. tarak) (DEDS)
doḳuma < T. doku-ma. (is.) Çözgü ile atkı iplerinin alt ve üstten geçirilmesiyle elde edilen
ürünler. (TKM, EAA, ZD, AD, ÖK)
doḳuma örgüsü < T. doku-ma + T. ör-gü (bir.is.) Dokuma iĢleminde çözgü ve atkı
ipliklerinin değiĢik Ģekillerde bağlantıları. (EĢD)
dolap < Far. dolâb (is.) Birbirlerini dikey kesen tam ortadan iç içe geçmiĢ iki dikdörtgen
çerçeve. (DEDS)
dolapta çözme < Far. dolâb+ T. çöz-me (bir.is.) Makaradan gelen ipliklerin dolap üzerine
dolanarak çözgü yapılması. (DEDS)
donluḳ tezgah < T. don+luk+ Far. dastgāh (bir.is.) Dar enli, dört çerçeveli ahĢap dokuma
tezgâhı. (TKM)
dövmek < T. döv-mek (f.) ÇamaĢır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi Ģeylerle vurarak temizlemek.
(TKM)
duvarda çözme < Far. dîvâr + T. çöz-me (bir.is.) Makaradan gelen ipliklerin duvar üzerine
dolanarak çözgü yapılması. (TKM)
dürge < T. dür-ge (is.) Ġplik ve yün çilesi. (DAS)
düzen < T. düz–en (?) (is.) Bez dokuma tezgâhı. (DAS)
düz tezgah < T. düz + Far. dastgāh (bir.is.) Mekiğin el vasıtasıyla atıldığı el dokuma
tezgâhı. (TKM)
E
elaġacı < T. el + T. ağaç (bir.is.) Dokuma tezgâhlarında üzerine bez sarılan ve selmin
denilen 25-40 cm. boyundaki ağaç parçası. (DAS, DS)
elcik < T. el+cik (is.) Dokuma tezgâhında elle tutulan yer.(ġE)
el çözgüsü < T. el+ T. çöz-gü (bir.is.) Kalemlere sarılan ipliğin elle yumak haline getirilmesi
iĢlemi. (AD)
eġirgeç < T. eg-ir-geç. (is.) Yün eğirmeye yarayan araç, kirmen. (DAS)
eġirmek < T. eg-ir-mek (f.) Yünü büküp iplik yapmak. (DAS)
eġrik < T. eğir-ik (is.) BükülmüĢ ip haline getirilmiĢ pamuk ya da yün. (DAS, DS)
erbiĢim < Far. ebrīĢum. (is.) Kalınca bükülmüĢ ipek iplik. (ZO)
eriĢ < T. ar-ıĢ (ED) (is.) Dokuma tezgâhlarında uzunluğuna atılan ip, arıĢ boy ipliği. (DAS)
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G
galaba < Ar. kâlib (?)(is.) Dokuyacağı bezin üzerinde ayırdığı yer. (ġE)
galem10 < Ar. kalem (is.) Ġpliğin sarıldığı küçük bobin. (krĢ. kalem) (AD, TKM)
galle almak< ? + T. al-mak (bir.is.) Boyanan ipliğin fazla ve tutmayan boyalarını tekrar
tekrar su ile yıkayarak çıkarmak. (ġE)
gasser < ? Ġpliği beyazlatma iĢlemi. (Bir paket ipliği kasar yapmak içi 200 gr. kasar ve 200
gr. karbonat, su içinde eritilir ve iplikler bu su içinde 4-5 saat ıslatılır ve sonra bol su ile
yıkanır.) (krĢ. ip ellemek, iplik ellemek, kassar, kassar yapma, kazserleme) (ġE, EAA)
gelep < Far. kelābe (is.) Ġp çilesi. (krĢ. kelep) (AD)
gerim < T. ger-im (is.) Dokumacılıkta tezgâha serilen çözgü iplikleri. (DAS, DS, EAA)
germen < T. kirman ~ kirmen < egir-men (is.) Elde yün eğirmeye yarayan araç, kirmen.
(krĢ. kirman, kirmen, tengere, tengerek, tengirek) (DAS)
gevle < ? (is.) Ġpliği makaraya ya da masuraya sarmak için iplik çilesinin geçirildiği silindir
biçimindeki araç, çıkrık. (krĢ. çağra, çare, gülcan, gülcen) (ZD, FO)
gırep iġnesi < Fr. crêpe “ince kumaĢ”+ T. iğne (bir.is.) Firkete iğnesi. (DAS)
girgit < R. kirkit “dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıĢtırmak için kullanılan, demirden veya
ağaçtan yapılmıĢ diĢli araç” κερκίδα (TDES) (is.) Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıĢtırmak için
kullanılan demirden ya da ağaçtan yapılmıĢ diĢli araç. ( krĢ. kirkit) (DAS, DS)
göcek < (?) (is.) Yumak kolunun bağlandığı 7-8 cm. uzunluğunda kalınca çubuk. (ġE)
gömeç < T. göm-eç (is.) Levendi sıkan, sıkı durması için zincire dolanan kasnak, bir nevi
balata. (EĢD)
gömme tezgah < T. göm-me + Far. dastgāh (bir.is.) Dokuyucunun oturduğu yerin çukurda
olduğu el dokuma tezgâhı. (krĢ. çukur tezgah) (DAS, DEDS)
gözelemek < T. göz+e+le-mek. (f.) Örme ya da dokuma eĢyanın delik yerlerini örerek
onarmak. (DAS)
gücü11 < ? (is.) Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı. ( krĢ. çerçeve II, kücü, kücü
aġacı) (DS, EAA)
gücü ipliġi < ?+ T. ip+lik (bir.is.) Dokumada kullanılan sağlam, kalın iplik. (TKM)
gülcan < ? Ġpliği makaraya ya da masuraya sarmak için iplik çilesinin geçirildiği silindir
biçimindeki araç, çıkrık. (krĢ. çağra, çare, gevle, gülcen) (FO)
gülcen12 < ? (is.) Ġpliği makaraya ya da masuraya sarmak için iplik çilesinin geçirildiği silindir
biçimindeki araç, çıkrık. (krĢ. çağra, çare, gevle, gülcan) (DAS, TKM)
gülcen dipçiġi13 < ?+ T. dip+çik (bir.is.) Gülcen çıkrığının ekseni. (TKM)
H
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halat < R. *xaλáδι “kenevirden yapılmıĢ çok kalın ip” (TDES) (is.) Yün ve pamuk liflerini
kabartmaya yarayan ve yayına vurularak kullanılan aygıt. (DAS)
hapaz < ? (is.) Ağızlıktan geçirilen atkı ipliğini sıkıĢtırmak için kullanılan tahtadan yapılmıĢ
araç. (krĢ. kılıç) (AD)
has boya < Ar. hass + T. boya (is.) Doğal boya. (EĢD)
haĢıl < Erm. xašil (TDES) (is.) Dokunacak iplikleri tezgâha vermeden önce, ipliklerin düzgün
çıkması için batırıldığı unlu ya da çiriĢli su. (DAS, DEDS)
haĢıllamaḳ I < Erm. xašil +la-mak (f.) Dokunacak iplikleri tezgâha vermeden önce,
ipliklerin düzgün çıkması için batırıldığı unlu ya da çiriĢli suya koyma iĢi. ( krĢ. ḳolalama) (AD,
ġE, EAA)
haĢıllamaḳ II < Erm. xašil +la-mak (f.) Boyama iĢleminden sonra ipliğin sertleĢtirilip
kullanıma hazır hale getirilmesi. (AD)
hörül < T. ör-ül (is.) Kalın pamuk ipliği. (DAS)
hük deliġi < ? + T. del-ik (bir.is.) Masuraya sarılan atkı ipinin ucunun çıktığı delik. (ġE)
I
ıldız < T. yıldız (is.) (mec.) Ġpliği çile yapmaya yarayan iki ucu çengelli tahta araç. (DAS)
ılgız < ? (is.) Ġplikleri çile yapmaya yarayan araç. (DAS)
ısdar < R. * ίοτάρι (TDES) (is.) Halı, kilim vb. Ģeyler dokunan tezgâh. (DAS)
Ġ
iġne < T. igne (ED) (is.) El dokuma tezgâhında örgü ve mamul sıklığının kontrolü için
kullanılan el alet. (DAS)
iġne yurdu < T. igne (ED) + yurt (bir.is.) Ġğne deliği. (DAS)
ilmā < T. il-me (is.) Biten çözgü ipliklerinin tezgâhtan çıkarılmadan yeni çözgü ipliklerinin
bağlanması iĢi. (krĢ. ilmar, ulak, ulama) (AD)
ilmar < T. il-ma-r (is.) Biten çözgü ipliklerinin tezgâhtan çıkarılmadan yeni çözgü ipliklerinin
bağlanması iĢi. (krĢ. ilmā, ulak, ulama) (AD)
ilmarcı < T. il-ma-r+cı (is.) Ġlmar iĢi yapan kiĢi. (krĢ. ulakçı, ulamacı) (AD)
ilme (I) < T. il-me (is.) Halı ya da dokuma dokunurken atılan düğüm, ilmek. (DAS)
ilme (II) < T. il-me (is.) Dikme. (DAS)
ilmeç < T. il-meç. (is.) Düğüm. (DAS)
ipācı < T. ip + T. ağaç (bir.is.) Dokuma tezgâhı. (DAS)
ipirden < ? (is.) Kıldan yapılan ip, sicim. (DAS)
ip ellemek < T. ip+ T. el+le-mek (f.) Ġpliğin beyazlatılması iĢlemi. (krĢ. gasser, iplik elleme,
kassar, kassar yapma, kazserleme) (ZD)
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iplik ellemek < T. ip+lik + T. el+le-mek (f.) Ġpliğin beyazlatılması iĢlemi. (krĢ. gasser, ip
ellemek, kassar, kassar yapma, kazserleme) (ZD)
iplik çiġneme < T. ip+lik + T. çiğne-me (f.) Dokunan kumaĢı boyamak için ipi suda ıslatma
iĢlemi. (ZD)
iĢleme < T. iĢ+le-me (is.) Dokunan kumaĢların üzerine ĢiĢ, tığ, iğne vb. araçlarla elde
yapılan, örgü, nakıĢ, oya gibi iĢlerin genel adı. (ÖK, AD)
iĢlemeci < T. iĢ+le-me+ci.(is.) ĠĢleme iĢini yapan kiĢi. (ÖK, AD)
inne < T. igne (ED) (is.) Ġğne. (DAS)
innelik < T. igne+lik (is.) Çatal iğne. (DAS)
iy < T. ig < yik “iğ” (ED) (is.) Pamuk, yün gibi Ģeylerden iplik eğirmekte kullanılan, ortası
ĢiĢkince, sivri olan uçlarından biri çengelli olan ağaç araç. (DAS, TKM)
J
jagarlı < Fr. Jacquard'ın adından (is.) Her çözgü ipliğinin baĢlı baĢına hareket ettiği mekanik
dokuma tezgâhı. (ÖK)
K
ḳalem < Ar. kalem (is.) Ġpliğin sarıldığı küçük bobin. (krĢ. galem) (AD)
ḳalem iġi < Ar. kalem + T. ig (bir.is.) Ġpliğin sarıldığı küçük bobin. (TKM)
ḳalem iġi döĢeġi < Ar. kalem + T. ig+ T. döĢe-k (bir.is.) Kalem iğinin üç gözlü olanı. (TKM)
ḳalem çıkrıġı < Ar. kalem + < Far. çerhūk “topaç”veya söz taklidi(?) (bir.is.) Dokuma
öncesi hazırlık aracı.(EĢD)
ḳalem sarma < Ar. kalem +T. sar-ma (bir.is.) HaĢıldan çıkan ipliğin çözgü yapılabilmesi için
küçük bobinlere (kalem) sarılması. (krĢ. kaleme koĢmak) (EĢD, AD)
ḳaleme koĢmak < Ar. kalem +T. koĢ- (bir.f.) HaĢıldan çıkan ipliğin çözgü yapılabilmesi için
küçük bobinlere (kalem) sarılması. (krĢ. kalem sarma)(EĢD)
ḳamçı< T. kamçı (is.) Dokuma tezgâhında mekiği getirip götüren, ipliğin geçiĢini sağlayan
alet. (DEDS, EAA)
ḳamçılı tezgah< T. kamçı+lı+ Far. dastgāh (bir.is.) Mekiğin kamçı vasıtasıyla atıldığı el
dokuma tezgâhı. (AD)
ḳapu < T. kap-ıg (is.) Demdeki küçük aralıklar. (ġE)
ḳara boya < T. kara+ T.boya (is.) Boyamada kullanılan kükürtlü ılıca çamurundan elde
edilen demir sülfat. (EAA)
ḳara düzen < T. kara + T. düz+en (bir.is.) El dokuma tezgâhı. (krĢ. kara tezgah) (TKM)
ḳara tezgah < T. kara + Far. dastgāh (bir.is.)El dokuma tezgâhı. (krĢ. kara düzen)(AD)
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ḳassar < ? (is.) Ġpliği beyazlatma iĢlemi. (Bir paket ipliği kasar yapmak içi 200 gr. kasar ve
200 gr. karbonat, su içinde eritilir ve iplikler bu su içinde 4-5 saat ıslatılır ve sonra bol su ile
yıkanır.) (krĢ. gasser, ip ellemek, iplik ellemek, kassar yapma, kazserleme) (DEDS)
ḳassar yapma < ? + T. yap-ma (bir. is) Kassar yapma iĢi. (krĢ. ip ellemek, iplik ellemek,
kassar, kazserleme) (DEDS)
ḳasnaḳ < T. kasın+gak (is.) NakıĢ iĢlemek için gergef gibi kullanılan, kumaĢı germeye
yarayan, tahtadan çember. (FO)
ḳaynatma < T. kayna-t-ma (is.) Çile halindeki ipliklerin toz ve pisliklerden temizlenmesi,
daha emici hale getirilmesi ve haĢılının sökülmesi amacıyla 12 saat süreyle yüksek ısıda
kaynatılması iĢlemi. (EAA)
ḳazıl< Ar. ġazl “faden” (is.) Kıl ve yün yumak. (DAS, DS)
ḳazserleme < ? (is.) Ġpliği beyazlatma iĢlemi. (krĢ. gasser, ip ellemek, iplik ellemek, kassar,
kassar yapma)(AD, ÖK)
kecire < ? (is.) Dokumacılıkta ipliği sarmakta kullanılan çıkrık. (DAS)
kelep < Far. kelābe (is.) Ġplik çilesi. (krĢ. gelep) (DEDS, AD)
keleplemek < Far. kelābe+le-mek (f.) Ġpi çile yapmak. (DEDS)
kestel < ? (is.) Dokumada çözgü ipliği. (krĢ. kestelipi) (DAS)
kestelipi < ? + T. ip (bir. is.) Dokumada çözgü ipliği.(krĢ. kestel) (AD, ÖK)
kılıç < T. kılıç (is.) Ağızlıktan geçirilen atkı ipliğini sıkıĢtırmak için kullanılan araç. ( krĢ. hapaz)
(TKM)
kıskar < ? (is.) Çul, kilim dokunan tezgâh. (DAS)
kıvrak < T. kıvır-ak (is.) Normal ipliğe göre, daha fazla bükülmüĢ pamuk ipliği. (DAS)
kirkit14 < R. kirkit “dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıĢtırmak için kullanılan, demirden veya
ağaçtan yapılmıĢ diĢli araç.” κερκίδα (TDES) (is.) Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıĢtırmak için
kullanılan demirden ya da ağaçtan yapılmıĢ diĢli araç. (krĢ. girgit) (DAS, DS, TKM)
kirman < T. kirman ~ kirmen < egir-men (is.) Elde yün eğirmeye yarayan araç. (krĢ.
germen, kirmen, tengere, tengerek, tengirek) (DAS, TKM)
kirmen < T. (is.) Elde yün eğirmeye yarayan araç. (krĢ. germen, kirman, tengere, tengerek,
tengirek) (TKM)
klorlama < Fr. chlore+la-ma (is.) Ġplik çilelerinin 5-10 saat gasser suyunda (klor)
bekletilmesi. (krĢ. toprak dağar) (ZD, EAA)
ḳolalama < Ġt. colla+la-ma (is.) Dokunacak iplikleri tezgâha vermeden önce, ipliklerin
düzgün çıkması için batırıldığı unlu ya da çiriĢli suya koyma iĢi. ( krĢ. haĢıllamak I) (EAA)
kör < Far. kūr (TDES) (?) (is.) (mec.) KullanılmıĢ, eski pamuk. (DAS)
ḳumaĢ köprüsü < Ar. kumaĢ+ T. köprü (bir. is.) Dokuma kumaĢa, dokuma bölgesinden bir
miktar uzaklaĢtıktan sonra aĢağıya doğru bir yön veren elemandır. (EAA)
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ḳumaĢ levendi < Ar. kumaĢ + Ġt. levante. (is.). KumaĢın üzerine sarıldığı ağaç ya da demir
makara. (EAA)
ḳumaĢ silindiri < Ar. kumaĢ +Fr. cylindre (bir. is.) Çözgü ipliklerinin sarılı olduğu silindir.
(krĢ. çözgü levendi, bez silindir) (EAA)
ḳurma tezgah < T. kur-ma + Far. dastgāh (bir.is.) Dokuyucunun oturduğu yerin yüksekte
olduğu el dokuma tezgâhı. (krĢ. yüksek tezgah) (DEDS)
kücü < ? (is.) Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı. ( krĢ. gücü, çerçeve II, kücü
aġacı) (DAS, DS)
kücü aġacı < ?+ T. ağaç (bir. is.) Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı. (krĢ. gücü,
çerçeve II, kücü) (DA)
kücülemek< ? kücü+le- (f.)Tezgâhta halı, kilim, kumaĢ vb. dokurken çözgü ipliklerini gücü
ağacına bağlamak. (DAS, DS)
küçü < ? (is.) BükülmüĢ sağlam ip.(ġE)
L
levent < Ġt. levante. (is.) Dokuma tezgâhlarında çözgünün sarıldığı ağaç ya da demir
makara. (krĢ. bobin, yuḳarı marmar) (AD)
link < Ġng. link (is.) Dokuma cenderesi. (DEDS)
M
maber < ? (is.) Ġplik tellerinin gerildiği yuvarlak tahta. (DEDS, EAA)
maġlıç < Ar. maḥlūc (is.) Pamuk. (DAS)
maḳalle < ? (is.) Bir pamuk türü. (DAS)
maḳara < Ar. bekere (is.) Üzerine iplik sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik
silindir, bobin. (ġE)
marlaḳ < ? (is.) Eğirilen yün yumağının takıldığı değnek. (DAS)
marmar < Yun. marmaro (MBTS) (is.) Dokuma tezgâhlarında çözgünün sarıldığı ağaç ya da
demir makara. (krĢ. levent.) (ġE)
masır < ? (is.) Koni veya silindir biçiminde olup üzerine Ģerit, iplik vb. sarılan, karton, tahta,
plastik vb.nden yapılan araç. (krĢ. māsır, masura) (TKM, ġE)
māsır < ? (is.) Koni veya silindir biçiminde olup üzerine Ģerit, iplik vb. sarılan, karton, tahta,
plastik vb.nden yapılan araç. (krĢ. masır, masura) (FO)
masır sarma < ?+ T. sar-ma (bir.is.) Çaralardan gelen ipliğin masuralara sarılması iĢlemi.
(EĢD)
masır tıġı < ? + Far. tîg (bir.is.) Çözgü ipliklerinin, desen planına uygun olarak, gücü
gözlerinden ve tarak diĢleri arasından geçirilmesini sağlayan alet. (TKM, ġE)
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masura < ? (is.) Koni veya silindir biçiminde olup üzerine Ģerit, iplik vb. sarılan, karton,
tahta, plastik vb.nden yapılan araç. (krĢ. masır, māsır) (DEDS, EĢD)
maĢa < Far. mâĢe (is.) Tezgâhlarda alt ok'la üst ok'u gergin tutmaya yarayan düzenin alt
çengeline takılan araç. (EAA)
maymuncuḳ < Ar. meymūn+cuk (is.) El dokuma tezgâhının, inip kalkan iki uzun ağaç
parçasından oluĢan ve tezgâhın ortasına yerleĢtirilerek üzerine gücü çerçeveleri takılan
bölüm. (FO)
mekik15 < Far. mekūk ~ mekīk (is.) El veya otomatik dokuma tezgâhlarında atkı veya argaç
denilen ve enine olan iplikleri, uzunlamasına olan arıĢların arasından geçirmeye yarayan
masuralı araç. (TKM)
mekik ḳasası < Far. mekūk ~ mekik+ Ġt. cassa (bir.is.) Mekiğin girdiği demin yanındaki
yuva. (DEDS)
mekik tabanı < Far. mekūk ~ mekik+ T. taban (bir.is.) Mekiğin kayarak atkı ipliklerini sağa
sola götürdüğü yer. (DEDS)
melik < Far. mekūk ~ mekīk (is.) Dokunmak için çile, yumak yapılmıĢ ip. (DAS)
mengene < Yun. me’ngene (TDES) (is.) Ġp bükülen ya da sarılan çıkrık. (ġE, EAA)
mil < Ar. mil (is.) Dokuma tezgâhında tefenin hareketini sağlayan tezgâh boyunca uzanan
demir aksam. (ġE)
mordan < Ġng. mordant (is.) Boyama iĢleminde renk sabitleĢtirici olarak kullanılan
maddeler. (EAA)
motorlu tezgah < Fr. moteur+ Far. dastgāh (bir.is.)Motorla çalıĢan dokuma tezgâhı. (AD,
ÖK)
Ö
örgü < T. ör-gü (is.) Yün, ipek, pamuk vb. ipliklerin özel ĢiĢ, tığ, iğne, mekik gibi araçlarla
yapılmıĢ ilmeklerinin, bir araya getirilmesi iĢlemi.(FO)
P
pamuḳ < Far. panbuk (is.) Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beĢ
dilimli olan, sıcak bölgelerde yetiĢen tarım bitkisi. (F0)
pedal < Fr. pedale (is.) Mekiğin iplik telleri arasından geçmesini temin için gücülerin inip
çıkmasına yarayan, birer ayak geniĢliğinde yassı tahta. ( krĢ. ayakçak, ayakçık, ayaklık )(ÖK)
pedrik < Erm. bedirik “eğrilmek için atılmıĢ ve taranmıĢ yün veya pamuk yumağı” (TDES)
(is.) TaranmıĢ, temizlenmiĢ ve eğrilmeye hazır hale getirilmiĢ yün veya pamuk yumağı,
topağı. (krĢ. bedirik) (DAS)
per < ? (is.) Düzen ağacı ile dem arasındaki 10-20cm mesafe. (ġE)
S
sarıcı < T. sar-ıcı (is.) Ġplikleri ağaç kalemlere saran kiĢi. (AD)
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sarım < T. sar-ım (is.) Ġplikleri ağaç kalemlere sarma iĢi. (AD)
selmin < T. sermin < ser-m-en < sar- (TDES) (is.) Dokuma tezgâhlarında çözgünün sarıldığı
ağaç ya da demir makara. (krĢ. aĢağı marmar) (DAS, DEDS, ġE, EAA)
serpen < ? serpene “yemiĢ ağaçlarına, üzüm çubuklarına dik durması ve sarılması için
vurulan destek, dayak”(DS) Yün atmakta kullanılan yayın asıldığı esnek ağaç. (DAS)
sındı < T. sı-n-dı (< ET. sı- “kırmak”) (is.) Makas. (DAS)
sırçan < ? (is.) EğrilmiĢ, ip yumağı. (DAS)
sırıḳ < T. sırık (is.) Boyanan iplerin serildiği uzun ince ağaç. (AD, DEDS, ġE)
sıyrıntı < T. sıy(ı)r-ıntı (is.) KumaĢ kıyılarından kesilen ensiz, uzun parça. (DAS)
solan boya < T. sol-an + T. boya (is.) Avrupa’dan gelen kimyasal boya. (AD)
sömelmek I < T. sök-ül-mek (?) (f.) Masuradaki iplik gevĢemek. (DAS)
sömelmek II < T. sök-ül-mek (?) (f.) Ġpliğin masuraya düzgün sarılmaması. (FO)
süġmek < T. süñ-mek -″eğirmek″ veya süy-mek “uzamak”) (f.) Eğirmek, düzelterek
uzatmak. (DAS)
sümen < T. sümen < süğ-men (süğ-< süñ-″eğirmek″) (?) (is.) Bükülmek için iĢlem görmüĢ
tiftik. (DAS)
süyüm < T. süy-üm < süy- “uzamak” (is.) Bir sap iplik, kol geriĢiyle kirmene sarılacak yün.
(DAS)
süzeni < Far. sūzen + Ar. î. bk. süzeni makinesi. (AD)
süzeni makinesi < Far. sūzen + Ar. î + Ġt. macchina. (bir. is.) ĠĢleme makinesi. (AD)
ġ
Ģeri < ? (is.) Ġnce ip. (DAS)
Ģile < Far. çille “kırk”. Kırk kapu (demdeki küçük aralık). (ġE)
T
tahar < ? (is.) Çözgü ipliklerinin gücü tellerinden ve taraktan geçirilme düzeni. (EAA)
taḳa < ? (is.) Mekik vurucularının uçlarına bağlı ip. (EAA)
taḳḳa < Ar. taḳiye (is.) Mekiği hareket ettiren bölüm. (krĢ. taḳke) (ġE, EAA)
taḳke < Ar. taḳiye (is.) Mekiği hareket ettiren bölüm. (krĢ. taḳḳa) (ÖK)
taraḳ < T. tara-k (is.) Dokuma tezgâhlarında, çözgü iplerinin düzgün gelmesini ve atkı
iplerinin de sıkıĢmasını sağlayan paralel yassı tellerden oluĢan düzen. ( krĢ. dem) (TKM, ġE,
EAA)
taraḳ çekme < T. tara-k + T. çek-me (bir. is.) Yumak çözüldükten sonra ağızlıklı ucun önce
taraktan sonra demden geçirilmesi iĢi. (krĢ. taraḳ ulama) (AD, ÖK)
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taraḳ ulama < T. tara-k + T. ul+a-ma (bir. is.)Yumak çözüldükten sonra ağızlıklı ucun önce
taraktan sonra demden geçirilmesi iĢi. (krĢ. taraḳ çekme) (AD, ÖK)
taḳtuḳa < T. tak+tuk+a (yans. is.) El tezgâhlarında tefeye takılan ve mekiği atmaya
yarayan tahta. (DAS)
tefe < ? (is.) Dokuma tezgâhlarında tarağı tutan ve mekik ipliklerini sıkıĢtırmaya yarayan
araç. (DAS, AD, ġE)
teker (krĢ. tegirme~tegirmi ″değirmi″ ED ve tegre “halka, yuvarlak bir Ģeyin dıĢ kenarı”ndan
? MBTS) (is.) DikiĢ makarası. (TKM)
tengere < T. tengerek < teker+ek (-n- türemesi olabilir ?) (is.) Yün eğirmeye yarayan tahta
araç, iğ. (krĢ. germen, kirman, kirmen, tengerek, tengirek) (FO)
tengerek < T. tengerek < teker+ek (-n- türemesi olabilir ?) (is.) Yün eğirmeye yarayan
tahta araç, iğ. (krĢ. germen, kirman, kirmen, tengere, tengirek) (DAS, TKM)
tengirek < T. tengerek < teker+ek (-n- türemesi olabilir ?) (is.) Yün eğirmeye yarayan
tahta araç, iğ. (krĢ. germen, kirman, kirmen, tengere, tengerek) (AD)
tepe < T. tepe (is.) Dokuma tezgâhının önünde ileri geri hareket eden ve üzerinde tarak,
mekik yuvası ve mekiği bulunduran düzenek. (EAA)
tezekir16 < ? Ġpliği kelep hâline getirmeye yarayan alet. ( krĢ. tezikir) (EĢD)
tezgah < Far. dastgāh (is.) Dokuma iĢleminin yapıldığı alet. (TKM)
tezgah iskeleti < Far. dastgāh+ Fr. squelette (bir. is.) Tezgâhı meydana getiren parçaların
üzerinde toplandığı kalın tahtalardan yapılmıĢ kısım. (TKM)
tezikir < ? Ġpliği kelep hâline getirmeye yarayan alet. ( krĢ. tezekir) (TKM)
toḳaçlamak < T. tok+aç < tok+a(ı)-ç+la-mak (f.) Havuzda ıslatılan ipliklerin tokmakla
dövülmesi iĢlemi. (EAA)
toḳalaç < T. tok+a+la-ç < toku+la-ç (is.) Eğrilmeden önce bilezik biçimi verilmiĢ yün
topağı. (DAS)
toḳmaḳ < T. tok+a(ı)-mak (is.) Ġplikleri dövmek için kullanılan alet. ( krĢ. toḳuç) (FO)
toḳmaḳlamaḳ < T. tok+a(ı)-mak+la-mak (f.) Ġpliğin taharlandıktan sonra tokmakla düzgün
pürüzsüz büyük bir taĢ üzerinde dövülmesi. (FO)
toḳuç17 < T. tok+a(ı)-ç (is.) Ġplikleri dövmek için kullanılan alet. (krĢ. toḳmaḳ) (TKM)
toḳulamaḳ < T. tok+u+la-mak (f.) Ġpliğin taharlandıktan sonra tokmakla düzgün pürüzsüz
büyük bir taĢ üzerinde dövülmesi. (ġE)
topan < T. top+an (is.) KumaĢ, kâğıt gibi Ģeylerin belli miktardaki bağı, top. (DAS)
topraḳ dağar < T. toprak+? (is.) Ġplik çilelerinin 5-10 saat gasser suyunda (klor)
bekletilmesi. (krĢ. klorlama) (TKM, EAA)
tulup < Yun. toulupa “yumak, kelep, çile” (TDES, MBTS) (is.) AtılmıĢ, eğirilmeye hazırlanmıĢ,
top biçiminde yün ya da pamuk. (DAS)
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tura < ? (is.) Kıvrılarak sıkıĢtırılmıĢ iplik çilesi. Bir tura beĢ ağızlıktır. (DEDS, ġE)
U
ulaḳ < T. ul+a-k (is.) Biten çözgü ipliklerinin tezgâhtan çıkarılmadan yeni çözgü ipliklerinin
bağlanması iĢi. (krĢ. ilmā, ilmar, ulama) (FO)
ulaḳçı < T. ul+a-k+çı (is.) Biten çözgü ipliklerinin tezgâhtan çıkarılmadan yeni çözgü
ipliklerinin bağlanması iĢlemini yapan kiĢi. (krĢ. ilmarcı, ulamacı) (FO)
ulama I < T. ul+a-ma (is.) Biten çözgü ipliklerinin tezgâhtan çıkarılmadan yeni çözgü
ipliklerinin bağlanması iĢi. (krĢ. ilmā, ilmar, ulaḳ) (ġE, EAA)
ulama II < T. ul+a-ma (is.) Ġplikleri masuraya sarma. (krĢ. ilmā, ilmar, ulak) (FO)
ulamacı < T. ul+a-ma+cı (is.) Biten çözgü ipliklerinin tezgâhtan çıkarılmadan yeni çözgü
ipliklerinin bağlanması iĢlemini yapan kiĢi. (krĢ. ilmarcı, ulakçı) (FO)
V
varangelen < T. var-an+gel-en (bir. is.) Halı tezgâhlarında, gücü ağacından daha yukarda
duran, aĢağı yukarı hareket ederek çizgiyi açıp kapayan uzunca ağaç. (DAS)
Y
yapaġı < T. yap-ağı ″örtmek, kapatmak″ (is.) KırkılmıĢ koyun yünü. (DAS)
yargı < T. yay-gı (?)Ġplikleri göcek üstüne yaymaya yarar tahta. (ġE)
yetirme < T. yet-ir-me (is.) Son galabada çağda kalan iplik. (ġE)
yivleme < yiv+le-me (TDES) (is.) DokunmuĢ
düzgünleĢtirilmesi ve saçak eklenmesi. (DAS)

ürünlerin

kenarlarının

dikilerek

yosañ < ? (is.) KumaĢ, dokuma tezgâhı vb.de oluĢan toz topakları.(ZD)
yuḳarı marmar < T. yukarı+ Yun. marmaro (bir.is.) Dokuma tezgâhlarında çözgünün
sarıldığı ağaç ya da demir makara. (krĢ. levent) (ġE)
yumaḳ < T. yumğak (is.)Yuvarlak biçimde sarılmıĢ iplik, yün vb. Ģey. (DEDS)
yurdu < T. yurdu ~ yurda (is.) Ġğne deliği. (DAS)
yüksek tezgah < T. yükse-k+ Far. dastgāh (bir.is.) Dokuyucunun oturduğu yerin yüksekte
olduğu el dokuma tezgâhı. (krĢ. ḳurma tezgah) (DEDS)
DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
1. ÇalıĢmada Denizli ağzında el dokuması ile ilgili 262 terim tespit edilmiĢtir. Bu
terimlerden Türkçe kökenliler ile Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak türetilip
TürkçeleĢenlerin sayısı 136 (%51,90); alıntı sözcüklerin sayısı ise 45 (%17,17)’dir. Alıntı
sözcüklerin dağılımı ise Ģöyledir 17 Farsça, 7 Arapça, 5 Ermenice, 7 Fransızca, 3 Yunanca, 3
Rumca, 2 Ġngilizce, 1 Ġtalyanca. Ayrıca Farklı dillerin kelimelerinden oluĢan 48 (%18,32)
birleĢik kelime ve hangi dilden geldiğini bilemediğimiz 33 kelime (%12,59) bulunmaktadır.
Sonuç olarak Denizli ağzındaki dokuma terimlerini oluĢtururken çoğunlukla Türkçenin kelime
yapma gücünden yararlanıldığı görülmüĢtür.
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2. Denizli ağzında tespit edilen el dokuması terimlerinden 22'sinin varyantı
bulunmaktadır. Terim sayısı hesaplanırken varyantı olan kelimeler, varyantları ile birlikte tek
bir terim olarak sayılmıĢtır. Birbirinin varyantı olan bu kelimeler Ģunlardır: atgı~atḳı,
ayaḳçaḳ~ayaḳçıḳ, bedirik~pedrik, caġ~çaġ, cımbar~çımbar, çare~çağra, direzi~ direzzi,
galem~ḳalem, gasser~ḳassar, gelep~kelep, germen~kirman~kirmen, girgit~kirkit,
gücü~kücü~küçü,
gülcan~gülcen,
masır~māsır~
masura,
taḳḳa~taḳke,
tengere~tengerek~tengirek, tezekir~tezikir.
3. Denizli ağzında tespit ettiğimiz el dokuması terimleri yapılırken, isimden isim yapan
12 (+a, +aç, +an, +ca, +cı, +cik, +çak, +e, +gak, +lı, +lek, +lık ); fiilden fiil yapan 3 ( -ir-,
-t-, -tir- ); fiilden isim yapan 21 (-ağı, -ak,-al, -an, -ç, -ge, -geç, -gı, -ıcı, -ıç, -ıg, -k, -ma, maç, -mak, -man, -ntı, -r, -tı, -ül, -üm); isimden fiil yapan 3 (+e-, +la-, +ar-) olmak üzere
toplam 39 tane yapım eki kullanılmıĢtır.
4. Teknoloji ile hayatımıza giren herhangi bir alandaki günümüz terimlerine karĢılık
bulurken ilk baĢvurulacak kaynaklardan biri Türkiye Türkçesi ağızları olmalıdır. Denizli ağzı da
yabancı tekstil ve dokuma terimlerine Türkçe karĢılık bulmak için baĢvurulacak temel
kaynaklardan biridir.
5. Bir bölgenin veya yörenin söz varlığını tespit etmeye yönelik ağız çalıĢmalarının yanı
sıra geliĢen teknoloji ve seri üretim ile yapılmaya baĢlanmıĢ ve belki de çok kısa sürede
kaybolup gidecek olan o yöreye özgü bıçakçılık, halıcılık, dericilik, dokumacılık gibi mesleklerin
terimleri ve söz varlıkları üzerine özel çalıĢmaların zaman kaybedilmeden yapılması
gerekmektedir.
ĠġARETLER
<

Kelimenin ilk, aslî Ģekline iĢaret eder

+
1) Kelime kök veya gövdesinin isim olduğunu gösterir. 2) BirleĢik sözlerde iki söz
arasına konmuĢtur, iki sözün birleĢtiğini gösterir.
-

Kelime kök veya gövdesinin fiil olduğunu gösterir.

~

Arasına girdiği iki sözün birbirine denk, eĢit olduğunu gösterir

<?

Kelimenin alındığı dilin Ģüpheli olduğunu veya bilinmediğini gösterir.

(?)

Kelimenin yapı bakımından tahlilinin Ģüpheli olduğunu gösterir.
KISALTMALAR

AD

Ahmet Dobulga

Ar.

Arapça

bir.is.

birleĢik isim

bir.f.

birleĢik fiil

bk.

bakınız

DAS

Denizli Ġli Ağız Sözlüğü
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DEDS Denizli El Dokumacılığı Sanayi
DS

Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğüü

EAA

Ebru AteĢok Atıcı

EĢD

EĢref Doğu

ED

An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish

Erm.

Ermenice

ET

Eski Türkçe

Far.

Farsça

Fr.

Fransızca

f.

fiil

FO

Fatma Ordu

is.

isim

Ġng

Ġngilizce

Ġt.

Ġtalyanca

krĢ.

karĢılaĢtırınız

MBTS

Misalli Büyük Türkçe Sözlük

R.

Rumca

ġE

ġükrü Elçin

ÖK

Ömer Kartoğlan

T.

Türkçe

TDES

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü

TKM
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