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YETERLİLİK

Şile bezi dokumak
Genel Amaç
Bu modül ile Şile bezi dokuma tezgahını tanıyabilecek ve tezgâhta dokuma yapabilecek, dokuma kumaş hatalarını öğrenebilecek ve düzeltebilecek, biten dokumaların uçlarına saçak bağlama yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Şile bezi dokuma tezgâhını ve ana elemanlarını öğrenebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak Şile bezi dokuyup dokunan bezi
tezgâhtan çıkartabileceksiniz.
3. Şile bezi üzerine uygulanan süslemeleri öğrenebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı
Donanım: Tezgâh, gücü ve tarak tığı, makas, iplik, metre,
yazılı ve görsel kaynaklar
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.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Şile bezi yöre insanlarının ve ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Şile bezi dokumak ortak kültürümüzün bir parçasıdır. Bu anlamda Şile bezi dokumayı öğrenmek ve bu
değerimizi yaşatmak, kültürümüze yapacağınız önemli bir katkı olacaktır.
Şile bezi, kullanım özellikleri, güzel görünümü, ürün çeşitliliği, sağlıklı ve doğal bir
materyal olması gibi özellikleriyle zevkle dokuyup kullanacağınız bir bezdir.
Sizler için hazırladığımız bu modül, Şile bezi dokumanın başlangıcından bitişine tüm
işlemleri kapsamaktadır.
Modülü başarı ile tamamladığınızda Şile bezi dokumayı tüm aşamalarıyla uygulayabilir duruma geleceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyetle Şile bezi dokuma tezgâhını ve ana elemanlarını öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Yörenizde kullanılan el dokuma tezgâhlarını inceleyiniz.
Yörenizdeki bir dokuma atölyesine giderek tezgâhın kullanımını araştırınız.
Dokuma tezgâhını oluşturan parçaların ne işe yaradıklarını araştırınız.
Yaptığınız araştırmaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ŞİLE BEZİ DOKUMADA KULLANILAN
ARAÇ GEREÇLER
1.1. Dokuma Tezgâhı
Şile bezi ahşaptan imal edilen el tezgâhlarında dokunmaktadır. Bu tezgâhlar 45–90 cm
arasında bir genişliğe sahip bez dokuyabilecek şekilde üretilmektedir.

Resim 1.1: Şile bezi dokuma tezgâhı
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1.2. Dokuma Tezgâhının Ana elemanları
1.2.1. İskelet
Ahşaptan üretilen ve tezgâhın diğer parçalarını üzerinde taşıyan makine elemanıdır.

Resim 1.2: İskelet

1.2.2. Çözgü Levendi
Üzerinde çözgü ipliklerini taşıyan metal veya ahşaptan yapılan makine elemanıdır.

Resim 1.3: Çözgü levendi

1.2.3.Çerçeve
Üzerinde çözgülerin geçirildiği gücü tellerini taşıyan bu tellere yukarı ve aşağı hareket
vererek ağızlığın açılmasını sağlayan makine elemanıdır.
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Resim 1.4: Çerçeveler

1.2.4. Gücü Teli
Çerçeveler tarafından taşınan üzerlerinde çözgü ipliklerinin geçirilmesi için küçük
gözler bulunan makine elemanlarıdır.

Resim 1.5: Gücü telleri

1.2.5. Tefe
Atkının atılabilmesi için mekiğin yolunu oluşturan ve tarağa hareket vererek atkının
kumaşa dahil edilmesini sağlayan makine elemanıdır.
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Resim 1.6: Tefe

1.2.6. Tarak
Tefe üzerinde bulunan, atkının sıkıştırılmasını sağlayan ve çözgü sıklığını belirleyen
makine elemanıdır.

Resim 1.7: Tarak

1.2.7. Pedallar
Ayakla basılarak çerçevelerin yukarı ve aşağı hareketlerini sağlayan makine elemanıdır.

Resim 1.8: Pedallar

1.2.8. Kumaş Levendi
Dokunan kumaşın üzerine sarıldığı makine elemanıdır.
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Resim 1.13: Kumaş levendi

1.2.9. Mekik
Üzerinde masuraya sarılı bir şekilde taşıdığı atkı ipliğini, çözgülerin arasından kumaşın bir tarafından diğer tarafına taşıyan makine elemanıdır.

Resim 1.9: Mekik

1.2.10. Masura
Üzerine atkı ipliğinin sarıldığı, dokuma esnasında mekik içerisine yerleştirilen makine
yardımcı elemanıdır.

6

Resim 1.10: Masura

1.2.11. Tığ
Dokumada kullanılan iki tip tığ mevcuttur.
1.2.11.1. Gücü Tığı
Çözgü ipliklerinin gücü gözlerinden geçirilmesini sağlayan makine elemanıdır.

Resim 1.11: Gücü tığı

1.2.11.2. Tarak Tığı
Çözgü ipliklerinin tarak dişleri arasından geçirilmesini sağlayan makine elemanıdır.

Resim 1.12: Tarak tığı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerekli araştırma ve incelemeleri yapınız.
İşlem Basamakları
 Yakınınızda bulunan el dokuma tezgâhlarında üretim yapan atölyeleri
araştırınız.
 Bu işletmelerde kullanılan dokuma
tezgâhlarını araştırınız.
 Atölye çalışanlarından tezgâhın özellikleri hakkında bilgi alınız.
 El dokuma tezgâhını oluşturan ana
elemanları inceleyiniz.
 Bilgilerinizi bir dosya hâline getiriniz.

Öneriler
 Yakınınızdaki özellikle yöresel bez dokuyan
işletmeleri araştırınız.
 Dokuma tezgâhlarını çalışma esnasında izleyiniz.
 Tezgâhlarda hangi tür bezlerin nasıl dokundukları hakkında bilgi toplayınız.
 Dokuma tezgâhını oluşturan parçaların hangi
işe yaradıklarını araştırınız.
 Dosyanızın düzenli olmasına özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Şile bezi hangi tür dokumalara örnek gösterilebilir?
A. Kilim dokuma
B. Zili dokuma
C. Bürümcük dokuma
D. Yünlü dokuma

2.

Şile bezi en çok hangi tür giyim ürünlerinin üretiminde kullanılır?
A. Kışlık giyim ürünleri
B. Yazlık giyim ürünleri
C. İç çamaşırı
D. Gece kıyafeti

3.

Tarağa hareket veren makine elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tefe
B. Çözgü levendi
C. Kumaş levendi
D. Pedallar

4.

Dokuma tezgâhının diğer parçalarını üzerinde taşıyan makine elemanına ne ad verilir?
A. Tefe
B. Tarak
C. Gücü
D. İskelet

5.

Kumaştaki çözgü sıklığını belirleyen makine elemanına ne ad verilir?
A. Gücüler
B. Çerçeveler
C. Tarak
D. Tefe

6.

Günümüzde Şile bezi dokumada kullanılan iplik hangi elyaftan üretilmiştir?
A. %50 Pamuk- %50 Yün
B. %100 Yün
C. %100 Pamuk
D. %100 Keten

7.

Şile Bezi üretiminde eski yıllarda kullanılmış olan ketenin daha sonra terk edilmesinin
nedeni nedir?
A. Ketenin giyim ürünleri üretiminde kullanılamaması
B. Yörede pamuk yetiştirilmeye başlanması
C. İpeğin ketenin yerini alması
D. Mevsimlerin daha kurak geçmeye başlaması ve keten üretiminin zahmetli olması
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8.

Şile bezi hangi tip tezgâhlarda dokunmaktadır?
A. Jakarlı dokuma tezgâhları
B. Ahşap el tezgâhları
C. Hava jetli dokuma
D. Su jetli dokuma tezgâhları

9.

Şile Bezi hangi genişlik aralığında üretilmektedir.
A. 45–90 cm
B. 10–100 cm
C. 20–80 cm
D. 60–150 cm

10.

Aşağıdakilerden hangisi çerçevelere yukarı ve aşağı hareket veren makine elemanıdır?
A. Gücüler
B. Çözgü levendi
C. Tefe
D. Pedallar

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak Şile bezi dokumaya başlayabilecek ve bitirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Yörenizde bulunan bir dokuma atölyesine giderek dokuma işlemlerini
araştırınız.
Ziyaret ettiğiniz atölyelerdeki dokuma ustalarından tezgâh hakkında bilgiler alınız.
Tezgâhlarda dokumaya nasıl başlanıp bitirildiğini araştırınız.
Yaptığınız inceleme ve araştırmaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ŞİLE BEZİ DOKUMA
2.1. Şile Bezi Dokumaya Başlama
Dokuma işlemine başlanmadan önce tezgâhın hazır olup olmadığıyla ilgili yapılması
gereken bazı kontroller bulunmaktadır. Bu işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:



Atkı masurasının mekik içerisine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden
emin olunmalıdır. Masura, mekik içerisine yerleştirildikten sonra atkı ipliği el ile hızla çekilerek rahat gelip gelmediği kontrol edilir. İplik takılmadan rahat bir şekilde geliyorsa mekik dokuma işlemine hazır demektir.

Resim 2.1: Dokumaya hazırlanmış mekik



Tefe çekildiğinde kumaş silindirine tam olarak paralel bir şekilde durması
gerekmektedir. Aksi hâlde atkı iplikleri kumaş içerisine düzgün bir şekilde dahil olmayacaktır. Tefenin düzgünlüğünden emin olmak için kendimize doğru çekeriz. Tefe, tezgâhın sağ ve sol tarafına aynı anda değdiğinde dokumaya hazır demektir.
11

Resim 2.2: Tefe ayarı



Yapılacak son kontrol ise gücü veya tarak taharında hata olup olmadığının kontrolüdür. Çözgü iplikleri ince ve çok sayıda olduğu için düz bir
şekilde dururken hatayı bulmak mümkün değildir. Bunun için sırayla pedallara basılarak kontrol yapılır. Pedallardan herhangi birine basılır.
Ağızlık açıkken çözgülerde yapılmış bir hata kolay bir şekilde görülebilir.
Bu işlem her iki pedala da sırayla basılarak uygulanır. Taharda hata varsa
düzeltildikten sonra dokuma işlemine başlanır.

Resim 2.3: Çözgü kontrolü
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2.2. Şile Bezi Dokuma
Dokumaya başlarken bilinmesi gereken ilk şey, mekik tefenin hangi tarafında ise o taraftaki pedala basmak gerektiğidir. Bu şekilde el-ayak koordinasyonu daha iyi sağlanarak
daha düzgün bir dokuma gerçekleştirilebilecektir.



İlk olarak içerisinde atkı masurasını taşıyan mekik, tefenin sol tarafına
yerleştirilir.

Resim 2.4: Mekiğin tefe içerisine yerleştirilmesi




Atkı ipliğinin ucu mekik içerisinden kumaş enini bir miktar geçecek kadar çekilir.
Sol ayakla sol pedala basılarak ağızlığın açılması sağlanır. Tüm çözgülerin düzgün bir şekilde açılıp açılmadığı kontrol edilir.

Resim 2.5: Ağızlığın açılması
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İlk atkı soldan sağa doğru atılır.

Resim 2.6: Mekiğin soldan sağa atılması



Mekik sağ tarafa geçtiğinde sağ ayakla sağ pedala basılarak alttaki çözgülerin üste çıkması, üstteki çözgülerin ise alta geçmesi sağlanır. Bu şekilde
mekik sağdan sola atılarak ikinci atkı atılmış olur.

Resim 2.7: Mekiğin sağdan sola atılması
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İlk atkı iplikleri çözgüleri henüz tam sıkıştırmadığı için kumaş kenarı
hemen düzelmez. Bunun için atkı atıldıktan sonra elle bir miktar daha çekilerek kenarın düzelmesi sağlanır.

Resim 2.8: Atkının gerdirilmesi



Atkı atımı için pedallara basılırken her iki ayak da pedalların üzerinde
olmalıdır. Seri ve hızlı bir dokuma yapabilmek için bu zorunludur.



Bu noktadan itibaren sırayla pedallara basılıp dokuma işlemine istenildiği
kadar devam edilir.

2.2.1. Dokuma Kumaş Hataları
Dokuma işlemi esnasında ortaya çıkabilecek belli başlı hatalar, nedenleri ve bu hataların düzeltilme yolları şu şekilde sıralanabilir:
Hatalar
Nedenleri
Düzeltilme yolu
 Enine çizgi  Aynı ağızlığa birden fazla  Pedala basılarak mekik ters yönde
oluşumu
atkı atılmıştır.
atılır ve fazla atkının kumaş içerisinden çıkması sağlanır.
 Enine çizgi  Atkı ipliğinin yüksek bü-  Hatanın yer aldığı ağızlık açılarak
oluşumu
kümlü olması nedeniyle
katlanmış kısım düzeltilir.
katlanarak bu kısmın kumaş
içerisinde kalması
 Enine çizgi  Atkının hep aynı düzeye  Hatanın yer aldığı çizgiye kadar
oluşumu
sıkıştırılmaması
kumaş sökülür. Atılacak olan atkıların hep aynı düzeyde sıkıştırılmasına özen gösterilir.
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 Boyuna
 Çözgü kopması
çizgi oluşumu

 Kopan çözgü bulunarak bağlanır.
Hatanın başladığı yere kadar kumaş sökülerek dokumaya tekrar
başlanır.
 Boyuna
 Taraktan yanlış sayıda  Oluşan çizginin hizasında tarak
çizgi oluçözgü geçirilmesi
dışındaki çözgü sayısı düzeltilerek
şumu
dokumaya devam edilir.
 Boyuna
 Çözgülerin yanlış çerçeve-  Kumaş üzerindeki çizgi takip ediçizgi olunin gücüsünden geçirilmesi
lir. Hangi gücüde hata yapıldığı
şumu
bulunarak çözgü ipliği doğru gücüye alınır.
 Kenar
bozukluğu

 Atkının çok gevşek atılma-  Hatanın olduğu ağızlık açılarak
sı
atkı ipliği kenar düzelecek şekilde
çekilir.

 Kenar
bozukluğu

 Atkının çok gergin atılması

 Hatanın olduğu ağızlık açılarak
çok gergin olan atkı kenar düzelecek kadar gevşetilir.

Resim 2.9: Boyuna yönde çizgi oluşumu
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Resim 2.10: Enine yönde çizgi oluşumu

Resim 2.11: Kenar bozukluğu

Resim 2.12: Kenar bozukluğu
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2.3. Dokumanın Tezgâhtan Çıkartılması
Dokuma işlemi tamamlandığında eğer kumaşın uçlarına saçak bağlama yapılacak ise
çözgüler bir miktar boş şekilde sarılır. Bu sayede bağlamak için saçak hazırlanmış olur. Aksi
hâlde dokunmuş kumaşın ucuna saçak yapabilmek için çok sayıda atkının sökülmesi gerekmektedir.

Resim 2.13: Saçak payının ayrılması



Çözgü iplikleri saçak bağlama için boş olarak sarıldıktan sonra 7–8 cm
civarında bir dokuma yapılır. Dokunan bu 7–8 cm’lik son kısım, bez kesilerek alınırken tezgâh üzerinde bırakılır. Bu parça çözgünün tezgâha tekrar bağlanması işini kolaylaştıracaktır. Uçları serbest olan çözgülerin bağlanmasındansa kumaşın tezgâha bağlanması daha rahat olacaktır.

Resim 2.14: Kumaşı tezgâha bağlamak için yapılan ekstra dokuma
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Çözgülerin tekrar tezgâha bağlanması için gerekli olan dokuma yapıldıktan sonra bu parça tezgâh üzerinde bırakılacak şekilde kumaş kesilerek
alınır.

Resim 2.15: Bezin kesilerek alınması



Dokunan bez alındıktan sonra çözgülerin tezgâha düzgün bir şekilde bağlanması gerekir. Kumaş levendi üzerinde çözgülerin sıkıştırılması için
özel bir bölüm bulunmaktadır. Çözgüleri bağlamak için dokunan bez bu
bölüm üzerine getirilir. Düzgün bir çıta yardımıyla bez, kumaş levendine
sıkıştırılır.

Resim 2.16: Bezin tezgâha bağlanması

19



Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tüm çözgülerin hemen hemen
aynı gerginlikte olması gerektiğidir. Aksi takdirde pedala basıldığında
gevşek olan kısımlarda gergin olan kısımların aksine ağızlık düzgün bir
şekilde açılmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde düzgün bir kumaş elde etmek mümkün değildir. Çözgüler tezgâha düzgün bir şekilde bağlandıktan
sonra bir miktar daha sarılarak iyi bir gerginliğe ulaşmaları sağlanır. Bu
sayede tezgâh artık yeni bir dokumaya başlamak için hazır hâle getirilmiş
olur.

Resim 2.17: Dokumaya hazır tezgâh
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre dokuma ve dokunan bezi tezgâhtan çıkarma işlemlerini gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Mekiği tefeye düzgün bir şekilde yerleşti-  Mekiğin içerisindeki masuranın düzgün
riniz.
takıldığından emin olunuz.
 Pedala basarak ilk atkıyı atınız.

 Mekik tefenin hangi tarafındaysa o taraftaki pedala basmaya dikkat ediniz.

 Diğer pedala basarak ikinci atkıyı atınız.

 Atkıyı attıktan sonra bir miktar elinizle
çekerek kenarın düzelmesini sağlayınız.

 Sırayla pedallara basarak dokuma işlemine devam ediniz.

 Dokumaya devam ederken bir yandan da
kumaşta hata oluşup oluşmadığını takip
ediniz.

 Dokuma işlemini tamamladığınızda sa Çözgüyü israf etmemek için saçağın
çak bağlama için kumaşı atkı atmadan bir
uzunluğuna göre sarmaya dikkat ediniz.
miktar sarınız.
 Çözgüyü tezgâha kolay ve düzgün bir
 Kumaşı kesmeden önce 7–8 cm dokuyuşekilde bağlamak için bu dokumayı yapnuz.
mayı unutmayınız.
 Dokuduğunuz son kısım tezgâh üzerinde  Çözgüleri bağlamak için kullanacağınız
kalacak şekilde bezinizi keserek tezgâhdokunmuş kısmı kesmemeye dikkat editan alınız.
niz.
 Dokuduğunuz bu parçayı kullanarak  Tüm çözgülerin eşit gerginlikte olmasına
çözgüyü tezgâha bağlayınız.
dikkat ediniz.
 Kumaş levendini bir miktar sararak çöz-  Düzgün bir dokuma için çözgülerin gergü gerginliğini artırınız.
gin olması gerektiğini unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi dokuma işlemine başlamadan önce yapılması gereken kontrollerden değildir?
A. Atkı masurasının mekik içerisine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin
olunmalıdır.
B. Tefe çekildiğinde kumaş silindirine tam olarak paralel bir şekilde durması
C. Gücü veya tarak taharında hata olup olmadığının kontrolü
D. Haşıllamanın düzgün yapılıp yapılmadığının kontrolü

2.

Atkı atımı için basılan pedalla mekiğin niçin aynı tarafta olması gerekir?
A. Çözgünün kopmaması için
B. Bu şekilde el-ayak koordinasyonunun daha iyi sağlanacak olması
C. Mekiğin daha hızlı atılması
D. Ağızlığın daha iyi açılması

3.

Atılan ilk atkılarda kumaş kenarının düzgün olmamasının nedeni nedir?
A. Atkının henüz kenar çözgülerini tam tutmaması
B. İpliğin çok bükümlü olması
C. Kumaş sonuna saçak bırakılacak olması
D. Yanlış pedala basılması

4.

Dokuma sırasında her iki ayağın da pedallar üzerinde olması niçin gereklidir?
A. Atkının daha düzgün olması
B. Daha az hata oluşması
C. Daha seri ve hızlı bir dokuma yapılabilmesi
D. Çözgülerin gergin durabilmesi

5.

Aynı ağızlığa birden fazla atkı atılması kumaşta nasıl bir görüntü ortaya çıkarır?
A.
B.
C.
D.

Boyuna çizgi oluşumu
Kumaşta delik oluşması
Kumaş kenarının bozulması
Enine çizgi oluşumu

6.

Çözgü kopması kumaşta nasıl bir görüntü ortaya çıkarır?
A. Boyuna çizgi oluşumu
B. Kumaşta delik oluşması
C. Kumaş kenarının bozulması
D. Enine çizgi oluşumu

7.

Aşağıdakilerden hangisi kumaşta boyuna çizgi oluşumuna neden olur?
A. Taraktan yanlış sayıda çözgü geçirilmesi
B. Atkının çok gevşek atılması
C. Atkının yeterince sıkıştırılmaması
D. Atkının çok sıkı atılması
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8.

Dokuma işlemi tamamlandığında saçak yapımı için ne yapılması gerekir?
A. Çok sayıda atkı atılması
B. Atkı atılmadan kumaşın bir miktar sarılması
C. Çözgülerin yenilenmesi
D. Aynı ağızlık içine birden fazla atkı atılması

9.

Dokunan kumaşı tezgâhtan almadan önce son olarak 7-8 cm dokuma yapılma-

sının amacı nedir?
A.
B.
C.
D.

10.

Saçak yapılması
Saçak yapılmayacak olması
Çözgünün tekrar tezgâha düzgün ve kolay bir şekilde bağlanması
Kumaş kenarının düzeltilmesi

Aşağıdakilerden hangisi çözgülerin tezgâha bağlanmasında dikkat edilmesi ge-

rekenlerden biridir?
A.
B.
C.
D.

Tüm çözgülerin eşit gerginlikte olması
Çözgü sayısının artırılması
Pedalların basılı tutulması
Çözgülerin gevşek olmasına

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda Şile bezi süslemede uygulanan yöntemleri öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Yörenizde dokunan bezlerin kullanım alanlarını araştırınız.
Bu bezlere kullanıldıkları alana göre nasıl saçak bağlama şekilleri uygulandığını araştırınız.
Saçak bağlama işlemi hakkında yazılı materyaller ve Internet’ten araştırma yapınız.
Yöresel bezlerde kullanılan nakış çeşitlerini araştırınız.
Yaptığınız inceleme ve araştırmaların sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. SÜSLEME
Şile bezi dokunduktan sonra kullanılacağı alana göre uygulanan çeşitli süsleme teknikleri uygulanmaktadır. Giyim ürünleri üzerinde, nakış işleme teknikleri ile özgün Şile motifleri çalışılmaktadır. Masa ve sehpa örtüleri, çay takımları, salon perdeleri gibi ev tekstili ürünlerde ise nakış işlemenin yanında saçak bağlama teknikleri de uygulanabilmektedir.

3.1. Nakış İşleme
Şile’de kullanılan nakış işleme tekniği “hesap işi” adıyla bilinmektedir. Şile bezi işlemelerinde düz iğne, verev iğne, kesme, ajur, balıksırtı, civankaşı, hasır iğne, ciğerdeldi gibi
farklı hesap işi işlem basamakları ayrı ayrı veya bir arada kullanılarak motifleri oluşturan
diziler elde edilir. Bu dizilerin farklı kombinasyonlarda tekrarlanmasından motifler ortaya
çıkar.
Şile’de tüm bu işlemeler kasnak kullanılarak özgün Şile bezi üzerine yapılır. Kasnak,
tahtadan yapılma çember şeklinde işleme aracına verilen addır. Kumaşın kasnak üzerine
gerdirilerek işlenmesine “kasnak işi” denir. İşlemelerde genellikle kanaviçe ve sarma teknikleri kullanılır. İplik olarak renkli floş iplik kullanımı yaygındır.
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Basit Nakış Temel İğne Teknikleri ve Basit Nakış İğneleri
modülleri
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Şile’de iplik boyaması yapılmaz. Dokuma ve işlemede kullanılan renkli iplikler hazır
olarak alınır. Bu ipliklerle işlenen motiflerin çeşitli yöresel isimleri bulunur. Bunlardan bazıları Çatlak kahve, Samatya, Galata köprüsü, gazi sofrası, kabak çiçeği, yasemin, hanım yanağıdır.
Farklı kullanım alanları için üretilen ve işlenen kumaşlarda genelde işleme tamamlandıktan sonra kumaşın çevresi, işlemede kullanılan bir ya da iki renkle tığ ve iğne oyası teknikleri kullanılarak örülür.

Resim 3.1:Şile bezi üzerine işleme

3.1.1. Şile Bezi Motifleri
Şile’de nesilden nesile ya değişmeden ya da ufak değişikliklerle geçen motifler kendine özgü isimlerle tanınırlar. Anneden kıza geçen bu motiflerin yanında zamanın ya da yörenin önemli olaylarından etkilenen motiflerde Şile’nin motif hazinesini zenginleştirir. Örneğin
Atatürk’ün Şile’ye ziyareti için özel olarak tasarlanan ve hemen işlenerek çay örtüsü olarak
masasına serilen “Gazi Sofrası” motifi bu tarz motiflere güzel bir örnektir.
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Resim 3.2: Gazi sofrası

Şile’de incelenen örneklerde küçük ve tekrar eden motiflerden sonsuza devam ettirilebilen düzenlemelerin yanı sıra, figüratif düzenlemeler de yer alır. Farklı simetrik uygulamalarla tekrarlanan desenler giderek karmaşık modellere dönüşürler. Genelde bu kompozisyonların birden fazlası bir arada görülür. Motifler genellikle kare, üçgen, daire ve kar tanesi
formlarında ve bu formların birleşimi olarak yaratılmıştır.
Şile bezi motifleri çok çeşitli isimlerle adlandırılır. Yaygın olarak kullanılan 200’ü aşkın motifin çok ilgi çekici isimleri vardır. Bu motiflerin en yaygın kullanılan ve bilinenleri
aşağıda verilmiştir.

Resim 3.3: Hanım yanağı

Resim 3.4: Kartopu

26

3.6: Zülüf tarağı

Resim 3.5:Yasemin resim

Resim 3.8: Sümbüllü çatlak

Resim 3.7: Hapishane penceresi

3.2. Şile Bezi İşleme Örnekleri

Resim 3.9: Desen kağıt örnekleri
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Resim 3.10: Desen çalışması

Resim 3.11: Desen çalışması

Resim 3.12: Desen çalışması

3.2.1. Kenarları Tığ İşi Süsleme

Resim 3.13: Kenarları tığ işi süsleme
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Resim 3.14: Kenarları tığ işi süsleme

Resim 3.15: Kenarları tığ işi süsleme

Resim 3.16: Kenarları tığ işi süsleme

Resim 3.17: Kenarları tığ işi süsleme
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3.3. Saçak Bağlama
Dokumanın tezgâhtan çıktıktan sonra kalan çözgü ipi uçlarının örülerek, bağlanarak
veya bükülerek yapıldığı tekniğe saçak bağlama denir.
Özgün Şile bezi tarihinde saçak bağlama teknikleri pek fazla yer bulmamıştır. Ancak
günümüzde masa ve sehpa örtüleri gibi ürünlerin uçları çeşitli saçak bağlama şekilleri ile
süslenebilmektedir.
Dokunan kumaşın başlangıç ve sonunda belli bir boyda çözgü bırakılır. Saçak bağlama için kullanılacak iplikler bu çözgülerdir. Saçak bağlama şekillerinden bazıları şunlardır:



Basit saçak ile dokumanın uçlarını bağlama

Resim 3.18: Basit saçak bağlama



Resim 3.19: Basit saçak bağlama

Saçak bükerek bağlama

Resim 3.20: Saçak bükme bağlama



Düğümleyerek dokumanın uçlarını bağlama
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Resim 3.21: Düğümleyerek saçak bağlama



Makrame yaparak (örerek) dokumanın ucunu bağlama

Resim 3.22: Makrame Yaparak uç bağlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki araştırma işlemini yapınız.
İşlem Basamakları
 Yöresel bezlerde kullanılan motif
teknikleri ve çeşitlerini araştırınız.
 Diğer bezlerde kullanılan motiflerle
Şile bezi motiflerini karşılaştırınız.
 Yöresel bezlerde kullanılan saçak
bağlama teknikleri ve çeşitlerini inceleyiniz.
 Diğer bezlerde kullanılan saçak bağlamalarla, Şile bezinde kullanılan saçak bağlamaları karşılaştırınız.

Öneriler
 Motiflerin beze nasıl işlendiğini inceleyiniz.
 Şile bezi motiflerinin özgün isimlerini öğreniniz.
 Saçak bağlama tekniklerini uygulayarak
öğreniniz.
 Saçak bağlamayı Şile bezi üzerinde uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Şile’de kullanılan nakış işleme tekniği ………………. adıyla bilinmektedir.

2.

…………… tahtadan yapılma çember şeklinde işleme aracına verilen addır.

3.

Kumaşın kasnak üzerine gerdirilerek işlenmesine ……………….. denir.

4.

Nakış işlemede iplik olarak renkli ……… iplik kullanımı yaygındır.

5.

İşleme tamamlandıktan sonra kumaşın çevresi, işlemede kullanılan bir ya da iki renkle …… ve ……………. teknikleri kullanılarak örülür.

6.

Şile bezi işlemede motifler genellikle …………………………………… formlarında
ve bu formların birleşimi olarak yaratılmıştır.

7.

………………………. gibi ürünlerin uçları çeşitli saçak bağlama şekilleri ile süslenebilmektedir.

8.

Dokunan kumaşın başlangıç ve sonunda belli bir boyda …………… bırakılır. Saçak
için kullanılacak iplikler bu ……………. lerdir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Şile bezi tezgâhları 45–90 cm arasında bir genişliğe sahip bez dokuyabilecek şekilde üretilmektedir.

2.

( ) Üzerinde çözgü ipliklerini taşıyan, metal veya ahşaptan yapılan makine elemanına
çerçeve denir.

3.

( ) Çerçeveler tarafından taşınan üzerlerinde çözgü ipliklerinin geçirilmesi için küçük
gözler bulunan makine elemanlarına gücü teli denir.

4.

( ) Ayakla basılarak çerçevelerin yukarı ve aşağı hareketlerini sağlayan makine elemanına pedal denir.

5.

( ) Şile bezi %50 yün- %50 pamuk karışımından üretilir.

6.

( ) Dokuma esnasında meydana gelen çözgü kopuğu kumaşta enine çizgi olarak ortaya çıkar.

7.

( ) Taraktan yanlış sayıda çözgü geçirilmesi kumaşta enine yönde çizgi çıkmasına yol
açar.

8.

(

9.

( ) Şile’de kullanılan nakış işleme tekniği “hesap işi” adıyla bilinmektedir.

10.

( ) Kumaşın kasnak üzerine gerdirilerek işlenmesine “kasnak işi” denir.

) Atkının çok gevşek atılması kumaşta kenar bozukluğuna neden olur.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

B

3

A

4

D

5

C

6

C

7

D

8

B

9

A

10

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

B

3

A

4

C

5

D

6

A

7

A

8

B

9

C

10

A
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Hesap işi
Kasnak
Kasnak işi
Floş
Tığ, iğne oyası
Kare, üçgen, daire ve
kar tanesi
Masa ve sehpa örtüsü
Çözgü, çözgü

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

DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
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KAYNAKÇA

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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