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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif el sanatları

MODÜLÜN ADI

Kitre bebek aksesuarları

MODÜLÜN TANIMI

Öğrencilere tekniğe ve yöreselliğe uygun kitre bebek giysi
aksesuarları yapmaları için, kitre bebek giysi aksesuar yapımı
konularının verildiği derstir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Kitre Bebek Giysi Dikme modülünü almıĢ olmak

YETERLĠLĠK

Kitre bebek aksesuarları yapmak

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında tekniğe uygun kitre bebek aksesuarları yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Yöreselliğe uygun olarak, giysiyi yöre özelliğine göre süsleyebileceksiniz.
2. Yöreselliğe ve tekniğe uygun olarak, yöre aksesuarları hazırlayabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: (Araç, gereç, ekipman ve koĢullar)

Modeller, kitaplar, bebek giysisi, dikiĢ malzemeleri, nakıĢ
kasnağı, renkli ipler, makara, simler, pul ve boncuklar,
boya malzemeleri, fırça, tığ, ĢiĢ, renkli dokuma ipleri,
yöresel kumaĢlar, deri parçaları.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Yöresel giysileri gösteriĢli kılan; üzerindeki iĢlemeleri, baĢlık, kemer, ayakkabı gibi
aksesuarlarıdır. Her yörenin giysisine uygun aksesuarları olduğunu bu modülü uygularken
göreceksiniz
Yöresel giysilerin aksesuarları yaĢa, giyileceği yere göre değiĢiklik göstermektedir.
Öyle ki, bazı yörelerde kullanılan aksesuarlar; takan kiĢinin, ekonomik durumunu, medeni
halini ve ruh halini yansıtacak Ģekildedir.
Sizin yapacağınız yöre aksesuarları da, bebeğinizin giysisine anlam katarak onu hareketli kılacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak kitre bebeğin giysisini yöre özelliğine göre süsleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Yöresel giysilerin süsleme tekniklerini inceleyiniz.
Seçtiğiniz yörenin süsleme tekniklerini inceleyip, belirleyiniz.

1. YÖRE ÖZELLĠĞĠNE GÖRE GĠYSĠYĠ
SÜSLEME
1.1. NakıĢ Ġle Süsleme
NakıĢ ile süsleme iki türlüdür.



El nakıĢı ile süsleme
Makine nakıĢı ile süsleme

1.1.1. Makine NakıĢı Ġle Süsleme
GeçmiĢte tamamı el emeği göz nuru olan ve el iĢlemeleri adını alan iĢlemelerin pek
çoğunun, teknolojinin geliĢmesi ile birlikte makine ile iĢlenebilir hale geldiği görülmektedir.
Bu bakımdan günümüzde iĢlemeleri el iĢlemeleri ve makine iĢlemeleri olarak ikiye ayırmak
mümkündür.
Bugün makinede yapılan iĢlemeler çok revaçtadır. Kısa sürede yapıldığı için ucuzdur.
Endüstriyel kalkınma ve kültürel değiĢmeye parelel olarak el ve makine yardımı ile iĢleme sanatı, günümüz teknolojisi ile artık bilgisayarlı makineler ile de yapılabilmektedir.
Böylece bir yandan el sanatlarının içinde yer alırken diğer yandan da endüstriyel sanatların
içinde de yeni bir kiĢilik kazandığı görülmektedir.
Makine nakıĢlarının en çok kullanıldığı yerler ev dekorasyonu ve giyim süslemeleridir.
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Resim 1.1: Makine nakıĢı ile iĢlenmiĢ kitre bebek giysisi

1.1.2. El NakıĢı Ġle Süsleme
Pamuk ya da ipekten yapılmıĢ, beyaz ya da renkli, kalın ve ince kumaĢlar üzerine;
ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak elde iğne veya tığ ile düz veya kabarık biçimlerde değiĢik iğne teknikleri yardımı yapılan süslemelere el nakıĢları denilmektedir.
Yöresel kıyafetlerin, el nakıĢları ile süslenmiĢ olması kıyafetin değerini bir kat daha artırmıĢ
olur. El nakıĢı sabır ve titizlik isteyen değerli bir el sanatıdır. Yöresel giysilerin orjinallerini
incelediğimizde el nakıĢları ile iĢlendiğini görürüz.
El nakıĢı, muntazam olması ve kolay iĢleme yapılabilmesi için kasnak veya gergef de
iĢlenir. Desenin kumaĢa çizilerek, üzerine iĢlenmesi veya kumaĢın sayılarak iĢlenmesi olarak
iki Ģekilde desen oluĢturma tekniği vardır.

Resim1.2: Manisa (Turgutlu) ilçesi elde iĢlenmiĢ kitre bebek giysisi
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1.2. Boyama Yaparak Süsleme
Giyim süslemede son yıllarda sıkça uygulanan ve hızla geliĢen bir diğer teknik de kumaĢ boyamadır. KumaĢ boyama sanatı, her türlü desenin, figürün fırça ve boya yardımı ile
kumaĢ üzerine aktarılması iĢlemidir. KumaĢ boyama iĢlemi boyayı tutabilecek, naylon karıĢımı fazla olmayan her tür kumaĢa uygulanabilir. KumaĢı çeĢitli yöntemlerle renklendirme
veya üzerinde çeĢitli desenler oluĢturma yüzyıllar öncesinden gelen bir gelenektir. Bitkisel
boyalarla renklendirme Ģeklinde baĢlayan, daha sonraları kumaĢ üzerine iĢlemelerle devam
eden kumaĢa farklılık kazandırma çabası, günümüzde teknolojinin de geliĢmesiyle farklı bir
boyut kazanmıĢtır. Artık desenlemeler ve renklendirmeler makineler tarafından yapılmaktadır. Bu geliĢimle birlikte elde yapılan iĢlemeler ayrı bir değer kazanmıĢ, bir sanat halini almıĢtır. Genellikle çeyizlik eĢyaları, örtüleri süslemede kullanılan kumaĢ boyama, günlük
hayatta kullanılan perdelere, abajurlara, elbiselere, çanta ve ayakkabı gibi malzemesi kumaĢ
olan her türlü objeye uygulanabilmektedir. NakıĢın zahmetli oluĢunun yanında yapımı hem
daha kolay, hem daha zevkli olan kumaĢ boyama uygulandığı zeminlere ayrı bir özellik kazandırmaktadır.

Resim 1.3: KumaĢ boyama ile iĢlenmiĢ kitre bebek giysisi

1.3. Pul Boncuk ĠĢleyerek Süsleme
Pul, boncuk, stras vb. malzemelerin değiĢik iğne teknikleri yardımı ile kumaĢa dekoratif bir Ģekilde tutturulması ile meydana gelir.
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Yüzyıllar boyu sevilerek ve özenilerek uygulanan pul boncuk iĢlemeleri günümüzde
de popülerliğini korumaktadır.
Eskiden sadece abiye ve fantazi giysiler ile aksesuarlarında kullanılan pul boncuk iĢlemeleri, günümüzde günün her saatinde giyilebilen fantazi, abiye, spor vb. her türlü giyside
ve aksesuarda kullanıldığı görülmektedir.
Her geçen gün kıymeti anlaĢılan, önemi ve değeri artan bu iĢleme tekniği yaratıcılık
isteyen bir tekniktir.
Kullanılan malzemenin yerine ve desenine göre en iyi biçimde değerlendirilmesi, tutturma iğnelerinin özenle seçilmesi gerekmektedir.
Pul, boncuk, inci, stras vb. malzemeler tek baĢına veya birkaçı bir arada iĢlenebileceği
gibi aplike, basit nakıĢ, çin iğnesi gibi iĢleme tekniklerinin iğneleri ile birlikte de iĢlenebilmektedir.

Resim 1.4: Pul boncuk iĢleme
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1.4. Oyalar




Ġğne oyası
Tığ oyası
Firkete oyası

1.4.1. Ġğne Oyası
Ġğne oyası; kumaĢ, zincir ya da kalın iplik üzerine iğne yardımı ile düğüm atılarak yapılan bir örgü sanatıdır.
Anadolu’nun hemen hemen her yerinde yapılan iğne oyaları bölgelere göre özellikler
taĢımaktadır.
Yapılan oyanın bozulmaması, dik durması ya da sert olması istenirse at kılı ya da ince
tel, oya yapımı esnasında oya arasından yürütülür ya da oya bittikten sonra kitre, jelatin,
yumurta akı veya Ģeker yardımı ile Ģekillendirilerek kolalanır. Böylece uzun süre sertliğini
muhafaza edebilir.

Resim 1.5: Manisa (Turgutlu) ilçesi iğne oyaları ile süslenmiĢ kitre bebek baĢı

1.4.2. Tığ Oyası
Hemen hemen her türdeki ipliğin tığ ile zincir çekilerek yapıldığı oyalardır.
Yöresel giysilerde sıkça görülen tığ oyası en çok baĢlık üzerindeki yazmalarda bulunur.
Renkli ipliklerle yapılabildiği gibi pul ve boncuk kullanılarak da uygulanmaktadır. Tığ oyası
gelin baĢlarında kullanıldığı gibi günlük baĢörtülerinde de sıkça kullanılmıĢtır. Çok eski bir
tarihi olan tığ oyalı yazmalar halen günümüzde her yaĢtaki bayanlar tarafından yaygın bir
Ģekilde kullanılmaktadır. Zincir üzerine örülüp sonradan yazma veya örtülere monte edilebildiği gibi doğrudan yazma veya örtülerin üzerinde de örülebilmektedir. Yüzlerce çeĢitleri
bulunan yazma oyalarının halk tarafından konmuĢ isimler de vardır.

7

Resim 1.6: Tığ oyası ile süslenmiĢ baĢlık

1.4.3. Firkete Oyası
Firkete adı verilen U Ģeklindeki telin üzerine ipliğin sarılması ve tığ yardımı ile bu ipliklerin birbirlerine kenetlenmesi ile yapılan oyalara firkete oyası denir. Tek renkle yapıldığı
gibi renkli olarak da yapılmaktadır. En çok yazma ve örtü kenarlarının süslenmesinde kullanılır. Günümüzde de birçok yörede yapılmakta ve kullanılmaktadır.

Resim 1.7: Firkete oyası ile süslenmiĢ kitre bebek giysisi

1.5. ġiĢ Örgüleri
Ġki adet örgü ĢiĢi ile değiĢik tekniklerde ipliğin birbirine kenetlenerek örgü yüzey oluĢturmasına ĢiĢ örgüsü denir. Anadolu’da çok eski bir tarihi vardır. Hemen hemen her yörenin
günlük kadın giysisinin üzerinde ĢiĢ ile örülmüĢ yelek bulunmaktadır. Her yaĢ grubunun
kullandığı yelekler günümüzde de yaygın Ģekilde kullanılmaktadır.
Birçok tekniği bulunan ĢiĢ örücülüğünde çok farklı ve estetik yüzey oluĢturmak mümkündür.
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Resim 1.8: ġiĢ örgüsü bebek kıyafetleri

1.6. Yöresel Dokumalar



Yöresel kumaĢ
Kolon (çarpana) dokumalar

1.6.1. Yöresel KumaĢ
Anadolu’da her yörenin kendine has geleneksel dokuması vardır. Bunlar el tezgâhlarında dokunup hammaddesi genellikle pamuk veya ipektir. El emeği olduğu için kıymetli
olmasının yanında sağlıklı olduğu içinde tercih edilmiĢtir. Ülkemizin yöresel giysilerinin
birçoğunda, o yörede dokunan el dokumaları kullanılmıĢtır.
Ülkemizde kullanılacağı yere göre farklılık gösteren değiĢik isimlerde birçok yöresel
kumaĢlar dokunmuĢtur. Günümüzde bunların birçoğu artık dokunmamaktadır. Yörelerimizin
orijinal giysilerine baktığımız zaman bu kumaĢ çeĢitlerini görmekteyiz.
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Resim1.9: Manisa (Turgutlu) ilçesi yöresel kumaĢlarla yapılmıĢ kitre bebek giysisi

1.6.2. Kolon Dokuma
Çarpana (kolon) dokuma en basit dokuma tekniğidir. Bu dokuma kare Ģeklinde, köĢeleri delikli kartlarla yapılmaktadır. Deve, öküz gönü veya ceviz ağacından yapılan kare Ģeklindeki levhalara çarpana adı verilmektedir.
Renk dağılım tablosuna göre hazırlanan çözgü iplikleri çarpanaların deliklerinden geçirilip, kartların döndürülmesiyle oluĢan çözgü aralığından atkı ipliği atılarak dokumaya
devam edilmektedir. Çözgünün bir ucu dokuyucunun beline veya yene karĢılıklı çakılmıĢ
çubuklara bağlanmaktadır. Dokuma çözgü yüzlüdür.
Günümüzde daha çok yörükler tarafından dokunan, kullanılan bu dokuma, yaĢantılarını geçirdikleri kara çadır, alaçık, topak ev denilen çadırlarının kaplama maddesi keçelerin
sarılması, tepelerinin tutturulmasında kazık bağı olarak, sepet, çuval, heybe gibi taĢıma araçlarında, hayvanların koĢum takımlarında, araba, develerinin baĢını süslemede; kadın giyiminde, baĢ takılarının tutturulmasında, önlük, elbise kuĢak bağı, çocuk kundağı, beĢik bağı
olarak; erkek giyiminde ise barutluk, fiĢek çantası, kılıç askısı, Kur’an bağı, yay kurmak için
kement, çorap, tozluk bağı, takunya, terlik bantı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ise bu
dokumalar daha çok süsleme malzemesi olarak tercih edilmektedir.
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Resim 1.10: Çarpana dokumadan yapılmıĢ bel bağı

Resim 1.11: Çarpana dokuma kemer
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kitre bebek giysisi olarak baĢörtüsü iĢleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 KumaĢınızın kasnakta gergin olmasına dikkat
ediniz.

 Örnek parça olarak bir iĢleme kumaĢı seçiniz ve kasnak bezleri yardımı ile kasnağa geriniz.

 Ġğneye uygun renkte iplik geçiriniz.
 Ġğnenizi baĢlama noktasından, kumaĢın yüzeyine çıkarınız.

 Boncuk ve pulun renginde olmasına dikkat
ediniz.
 Ġpliğin ucuna düğüm atıp iĢleme baĢlayınız.
 Ġpliğinizin çok uzun ya da çok kısa olmamasına dikkat ediniz.
 Ġğneyi geri batırırken sadece pulun ortasından
batınız.
 Boncuğun pulun ortasında kalmasına dikkat
ediniz.
 Ġpliğinizin iĢlem esnasında düğümlenmemesine özen gösteriniz.

 Ġpliğe 1 pul 1 boncuk geçiriniz.
(Pulun yüzü yukarıda kalacak Ģekilde yerleĢtiriniz.)
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 Pulun yüzünün yukarıda olmasına dikkat ediniz.

 Ġğnenizi pulun ortasına batınız.

 Aynı iĢlemleri tekrar ederek iĢlemeyi tamamlayınız.

 Aynı iĢlemleri tekrar ederek iĢlemeyi tamamlayınız.

 ĠĢlem bittiğinde ipliği kumaĢın tersinde tutturunuz ve artan ipi kesiniz.

 ĠĢlemeyi tamamlayınız.
 Son kontrolünüzü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Pamuk ya da ipekten yapılmıĢ, beyaz ya da renkli, kalın ve ince kumaĢlar üzerine;
ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak elde iğne veya tığ ile, yapılan
süslemelere ……………………………denilmektedir .

2.

El nakıĢı, muntazam olması ve kolay iĢleme yapılabilmesi için …...................de iĢlenir.

3.

Desenin ……………………..iĢlenmesi veya ………………….iĢlenmesi Ģeklinde iki
Ģekilde desen oluĢturma tekniği vardır.

4.

Makine nakıĢlarının en çok kullanıldığı yerler …………………ve …………dir.

5.

KumaĢ boyama sanatı, her türlü desenin, figürün……………………………............
kumaĢ üzerine..................... iĢlemidir.

6.

Pul, boncuk, stras vb. malzemelerin ……………….ile kumaĢa ………………… Ģekilde tutturulması ile pul boncuk iĢlemeleri meydana gelir.

7.

Ġğne oyası;……………………. üzerine ……….. yardımı ile yapılan bir örgü sanatıdır.

8.

Hemen hemen her türdeki ipliğin ……..ile ………çekilerek yapıldığı oyalara tığ oyası
denir.

9.

Firkete adı verilen …….Ģeklindeki telin üzerine ipliğin sarılması ve ……yardımı ile
bu ipliklerin ………………..ile yapılan oyalara firkete oyası denir.

10.

KöĢeleri delikli kartlarla yapılan dokumaya……………dokuma denir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ


Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak, yöre aksesuarları hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



ÇalıĢacağınız yörenin giysi aksesuarlarını araĢtırıp, dokümanlarınızı sınıfa getiriniz.
Aksesuarlar için uygun malzeme araĢtırması yapınız.

2.YÖRE AKSESUARLARI
2.1. BaĢlık Hazırlama
BaĢlık hazırlama erkek ve kadın giysilerinde farklılık gösterebilir.

2.1.1. Kadın Giysisinin BaĢlığı
Kadın baĢlığını hazırlarken önce fes kalıbı kartona çizilir. Fes kalıbı iki kısımdan
oluĢmaktadır. Yuvarlak tepe kısım ve yüksekliği veren alt kısım.
Karton ince ise iki katlı karton kullanılabilir. Kestiğimiz fes kalıpları, bordo renkli
yünlü kumaĢla kaplanır. KumaĢ fazlalıkları kalıbın tersine yapıĢtırılarak ön kısımda düzgün
yüzey elde edilecek Ģekilde yapıĢtırılır.
YapıĢtırma iĢlemi tamamlandıktan sonra fesin alt parçasının iki ucu yüz yüze getirilerek birleĢtirilir. Bordo renkli bir iplikle ara teyel alınarak dikilir. Daha sonra kumaĢ kaplı
tepe, alt kısmın üzerine yerleĢtirilir. Tepe kısım alt kısmın üzerine dıĢarı taĢma olayı olmadan, düzgün yerleĢmelidir. Yine bu parçalar aynı renkteki iplikle ara teyel alınarak birleĢtirilir.

Resim 2.1: Fesin dikimi
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Fesin üzeri renkli çarpana dokuma renkli oyalar veya aksesuarlar kullanılarak süslenir

Resim 2.2: Manisa (Turgutlu) ilçesi fesin süslenmesi

Resim 2.3: Fesin süslenmesi

Günlük giysilerde, baĢta iki bez kullanılır. Bir tanesi açık, diğeri rulo haline getirilerek, rulonun üçgeni baĢın önüne gelecek Ģekilde alına bağlanır. Kimi zaman da yaptıkları iĢe
ve hava koĢullarına göre ya çenenin altından dolanıp tepeden tutturulur ya da enseden bağlanır. Bu Ģekil bağlamada çenenin altı ve boğaz boĢ kalır.
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Resim 2.4: Yöresel baĢ bağlama

NiĢanlı kızın özel baĢı olur, en içte “bağlencek”denilen oyalı bez, günlük giyside olduğu gibi bağlanır. Bağlenceğin üzerine pullu, boncuklu oyalı bir bezi rulo yapıp alına bağlarlar. Bu bezler yeĢil, mor, eflatun, hatta desenli yazmalardan da olabilir. Alındaki rulo beze
tozaklık dikilerek veya iğneyle tutturulur. Tozaklar boncuktan yapılır. Ayrıca alına
“mançın”adı verilen, bez üzerine dikilmiĢ paralardan yapılma alınlık takılır. Pullarla iĢlemeli
albez bağlanır. Albez kare olur, üçgen biçiminde katlanarak kullanılır. Albezi üzerine bir
tepelik oturtulur. Üzerinden yedi renk krep sarkıtılır. Bu kreplere “vala”denir. Valanın üzerinden gümüĢ penezli zincir sarkıtılır.

Resim 2.5: Manisa (Turgutlu) ilçesi al bezli kitre bebek yöresel baĢ süslemesi
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Resim 2.7: GümüĢ tepelik

Resim 2.6: Tozak tepelik

2.1.2 Erkek Giysi BaĢlığı
Efe giysisinde en önemli özellik baĢ süslemeleridir.

Resim 2.8: Erkek baĢlığı

Erkek baĢlığını hazırlamak için, fes kalıbı karton üzerine çizilir ve kesilir. KumaĢla
kadın fesinde olduğu gibi kaplanır. Kalıbına göre sarı pamuklu kumaĢtan kesilen baĢ poĢusu
etrafı 1 mm’den kıvrılarak temizlenir. Üzerine renkli keçeli kalemlerle desen çizilir. Kırmızı
fes üzerine rulo yapılarak sarılmıĢ yazmanın oyaları dikkat çeker. Tığ veya iğneyle yapılmıĢ
oyalar zengin bitkisel motif içerir.Oyalar dıĢarıda bırakılacak Ģekilde fesin etrafına sıkı bir
Ģekilde dolanarak dikilir veya yapıĢtırılır. Fesin arkasında 15-20 cm uzunluğunda siyah kaytan püskül sarkar. Püskül kırmızı fesin tepesine dikilir.

Resim 2.9: Erkek baĢlığı
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2.2. Ayakkabı (Çarık) Hazırlama
Kadın ve erkek ayakkabıları olmak üzere ikiye ayrılır.

2.2.1. Kadın Ayakkabısı
Kadın ayakkabı kalıpları taban ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluĢur. Taban ve
gövde kalıpları deri üzerine yerleĢtirilir. Pay bırakmadan çizgilerin ortasından kesilir. Önce
gövde yani üst parça, arka ortası ½ cm üst üste binecek Ģekilde yapıĢtırılır. Bu parça daha
sonra ayak uçları üst üste gelecek Ģekilde tabana yapıĢtırılır. Ayakkabılar yapıĢtırılarak yapılabileceği gibi aĢağıdaki Ģekilde dikilerek de yapılabilir.

Resim 2.10: Kadın ayakkabısı

Kadınlar ayakkabı olarak çok eskiden, sarı renkte, burnu yukarıya doğru kıvrık “dizme” giyerlerdi. Daha sonraları “çarık çizme” giyilmeye baĢlandı. Çarık çizme burnu yukarıya doğru kıvrık, ucunda ponpon bulunan ayak bileğini kapatabilecek yükseklikte bir ayakkabıdır. Manda gönünden yapılır. Burnu yukarıya doğru kıvrık olmasından dolayı “göğe bakan” da denilir.
Ayakkabı yapımında karton, makas, kahverengi veya siyah deri, iğne, simli iplik kullanılır.
Ayakkabı kalıpları, derinin tersinden çizilir. Çizgilerin üzerinden pay bırakmadan kesilir. Ayakkabının üst ve taban kısımları burun kısmından baĢlanarak, üst üste gelecek Ģekilde simli iplikle elde dikilir. DikiĢ görüneceği için çapraz dikiĢ yapılır. Böylece ayakkabıya
süsleme yapılmıĢ görüntüsü verilir. Yine aynı iplikle ayakkabının üst kısmınada aynı teknikle dikiĢ yapılarak süsleme tamamlanmıĢ olur.
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Resim 2.11: Ayakkabı kalıpları

Resim 2.12: Ayakkabının dikilmesi

Resim 2.13: Kadın ayakkabıları

2.2.2.Erkek Ayakkabısı
Erkeklerde de ayakkabı aynen kadın ayakkabısındaki gibi yapıĢtırılarak yapılabilir.
Erkeklerde efe kıyafetinin altına körüklü çizme giyilir. Siyah deriden, elde yapılır. Boyu diz
kapağının altına gelir.1-2 cm yüksekliğinde topuğu vardır. Çizmenin içi deri astarlıdır. Üzerinde süslemesi yoktur.

Resim 2.14: Manisa Resim 2.15: Ankara Resim 2.16: Kayseri Resim 2.17: Karadeniz
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erkek ayakkabıları ve yöresel kıyafetleri

2.3.Önlük
Önlük kadın ve erkek giysilerinde farklılık gösterir.

2.3.1. Kadın Giysisinde Önlük
Arkalaç adı verilen yün önlük, kirlenmeyi önlemek için iĢ yaparken bağlanır. Koyu
renklerde yünden, yörede dokunmuĢ kumaĢlardan yapılır. Boyu diz kapağını geçer.

Resim 2.18: Arkalaç

Resim 2.19: Arkalaç

Ön önlük kalıbı kıl tela üzerine uygulanır. Üç etek veya gömlekten artan kumaĢlarla
astarlanarak temizlenir. Desene göre renkli keçeli kalemlerle düzgün bir Ģekilde boyandıktan
sonra 1 cm boyunda hazırlanmıĢ renkli yün püsküllerle süslenir. Bel kısmına takılan kemer
ile temizlenmiĢ olur.

Resim 2.20: Kadın giysisinde önlük

Arka alt önlük, kalıbın uygulandığı turuncu astarlık sofla çift kat olarak dikilir. Üzeri
beyaz sutaĢları yapıĢtırılarak süslenir. Arka üst önlük kalıpta görüldüğü gibi çift kat sarı kumaĢ 6 cm saçaklanarak hazırlanır. Üstü kahverengi keçeli kalemle çizgiler oluĢturularak
dokuma görüntüsü verilir. Diğer önlükler gibi bel bölgesi kemerle temizlenir.
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2.3.2. Erkek Giysisinde Önlük
Erkekte üste “peĢkir mendil” örtülür. PeĢkir yörede dokunmuĢ dar enli kumaĢlara tel
ve ipek iplerle, çeĢitli tekniklerle iĢlenmiĢ uzunca pamuklu bezdir. Efe giyiminin vazgeçilmez parçalarından biridir.Efelerin her türlü ihtiyaçlarının en pratik biçimde çözümlendiği
giyim tarzında peĢkir de bu anlayıĢla yapılır. El temizliğinde ve yemek sonrasında kullanılır.

Resim 2.21: Erkeklerde önlük, mendil, bel bağı

Resim 2.22: Erkeklerde önlük, bel bağı
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Resim 2.23: Erkeklerde öne takılan mendiller

2.4. BaĢörtüsü
Arka alt önlükte kullanılan turuncu kumaĢ üzerine baĢörtüsü kalıbı uygulanır. Verilen
desene göre siyah keçeli kalemle desenlenir. Desenlenen baĢörtüsü etrafına pullu oya dikilir.
Örtünün bir köĢesine 3 sıra verev olarak pullu oya dikilir.
Kadın giysisinin baĢ örtüsü “albez”dir. Albez kırmızı ve pullarla iĢlemeli örtüdür.
Üzerindeki motiflere gore “zelveli, ınsıranlı, muskalı, aylı, elmalı” gibi isimler alırlar. Albez
kare olup üçgen biçiminde katlanarak kullanılır.
Albeze desenler sabunla çizilir ve pullarla iĢlenir. BaĢın arkasından sarkarak iki kenarına pul, boncuk veya püsküllerle oyalar yapılır. Pul iĢlemeler albezin tamamına yapılmaz,
sadece görünen kısmı iĢlenir. Ayrıca kontrast renklerde kumaĢların sadece iki kenarına aplik
edildiği de olur.

Resim 2.24: Albez
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Resim 2.25: Albezin bağlanması

2.5. Kemer Hazırlama
Erkeğin bel kuĢağı 15x50 cm ölçüsünde kuĢak için aldığımız dokuma kumaĢtan kesilir.1/2 cm’den kenarları bastırılarak temizlenir.

2.5.1. Erkeklerde Köstek Tütünlük
Erkek giysilerinde aksesuarı tamamlamak için kullanılır.

Resim 2.26: Kemer, köstek, tütünlük
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2.5.2. Kadın Giysisinde Kemer
Kadın kıyafetinin bel bölgesi, renkli merserizelerden dokunmuĢ çarpana, kolan veya
yine merserize iplerle 8’li saç örgüsü yapılarak hazırlanan kemerle tamamlanır. Yapağıdan
yapılmıĢ püsküller, kolana boncuklarla bağlanır. Kolanın üzerine ise “yılan baĢı” tabir edilen
deniz kabukları dikilir.

Resim 2.27: Kolan dokuma gümüĢ kemer

Kemer olarak, ailenin maddi durumuna göre; yörede gümüĢ kemer ya da kuĢak kullanılır. Tokası gümüĢten olmasına rağmen tahta kemer diye söylenir. Günlük giysilerde ve
eğlence giysilerinde kullanılır.

Resim 2.28: GümüĢ kemer kolon dokuma
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Resim 2.29: GümüĢ kemer kolon dokuma

2.6. Takı Hazırlama
Tokat yöresi kadın kıyafetinde fese tutturulmuĢ çenelik, takı olarak kıyafeti tamamlamaktadır. Çeneliği hazırlamak için naylon ipe renkli veya tek renk boncuklar yaklaĢık 10 cm
dizilir. Dizinin iki ucuna farklı renk ve büyüklükte iki boncuk ilave edilir. Böylece çenelik
tamamlanmıĢ olur.

Resim 2.30: Silifke, Balıkesir yöresine ait baĢlar
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Kadın giysisinde takı olarak, baĢta kullanılan aksesuarlar vardır. Gelin baĢlarında daha
önce anlatılan tozaklar bulunmaktadır. Tozaklı gelin baĢında ayna da kullanılır. Buna aynalı
gelin baĢı denir. Ayna alına bağlanır, tepede de “boncuklu tepelik” ya da “gümüĢ tepelik”
kullanılır. Boncuklu tepelikle birlikte alına “mançın” takılır.

Resim 2.31: Kulakların yanında takılan tozaklar

2.7. Çorap
Kadın ve erkek çorabı örme veya fanila ya da yıpranmıĢ çoraplar da kesilerek hazırlanabilir. 6 cm eninde ve 8 cm boyunda olmak üzere beyaz faniladan 2 parça hazırlanır. Her
bir parça ayağın arka ortasına gelecek Ģekilde 2 mm üst üste yapıĢtırılır. YapıĢtırılan fanila
parçası ayak üzerinde tarağa kadar gelmelidir. Üzeri örgü çorap desenlerine uygun olarak
renkli keçeli kalemlerle boyanır.

2.7.1. Kadın Giysisinde Çorap
Kadın giysisinin çorabı, elde beĢ ĢiĢle örülen yün çoraplardır. Çok eskiden nakıĢlı yün
çoraplar kullanılırken zamanla yerini ĢiĢle örülen düz veya desenli yün çoraplar almıĢtır.

Resim 2.32: Kadın çorabı
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2.7.2. Erkek Giysisinde Çorap
Erkek giysisinde ayağa, yünden, elde iki veya dört ĢiĢle örülmüĢ, yünün ham renginde
çorap giyilir. BaĢka bir renkle desen yapılmaz, ancak kendinden ajur yapılıp sadelik korunmuĢ olur.

Resim 2.33: Erkek çorabı

2.8. KuĢak
Erkek giysisinde kuĢak çok önemlidir.

2.8.1. Erkek Giysisinde KuĢak
Erkek giyiminde belde poturun üzerine bel kuĢağı kullanılır. Yünden dokunmuĢ bir
metre uzunluğunda 15–20 cm geniĢliğinde bir kuĢaktır. KuĢak bele sarıldıktan sonar üzerine
acem Ģalı adı verilen renkli, dokuma kumaĢ bağlanır. Acem Ģalı kare biçiminde olup, üçgen
katlanarak kullanılır.

Resim 2.33: Erkek kuĢağı ve Ģalları
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda kitre bebeğinize önlük dikiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçleri tespit ediniz.

 KumaĢ, dikiĢ malzemeleri, iĢleme iplikleri, kanaviçe, makas, çarpana kartlarını hazırlayınız.

 KumaĢ üzerine kanaviçeyi desen boyundan biraz fazla kesiniz.
 KumaĢ üzerine teyelleyiniz.

 Kanaviçeyi kenarlardan ince ince teyellemeyi unutmayınız.

 Desene uygun renkler kullanarak iĢleyiniz.

 ĠĢlemeyi bitiriniz.
 Kanaviçesini sökünüz.

 Süsleme için püsküller yapınız.
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 Önlük kenar süslemelerini yapınız.

 Kolon dokumasını yapınız.

 Kolonu süsleyerek önlüğe dikiniz.

 Önlüğü tamamlayınız.
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UYGULAMA FAAL UYGULAMA
FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda kız bebekler için ayakkabı yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçleri tespit ediniz.

 Karton, makas, kahverengi veya siyah
deri, iğne, iplik hazırlayınız.

 Kalıbı deriye çiziniz.

 Kalıpları derinin tersinden çiziniz.

 Kalıpları kesiniz.

 Kalıpların düzgün olmasına dikkat ediniz.

 Çizgini tam üzerinden, pay bırakmadan
kesiniz.

 DikiĢ yerlerine tıraĢlama yapınız.

 TıraĢlama iĢlemini tamamlayınız.
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 Taban kalıplarını çıkartınız.
 Kalıpları keserek yapıĢtırınız.

 Topuklarını yapıĢtırınız.
 Kenarlarını zımparalayınız.

 Ayakkabıları tamamlayınız.
 Bebeğinize giydiriniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠYETĠ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda Manisa (Turgutlu ) erkek giysilerinden çizme
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçleri tespit ediniz.

 Karton, makas, kahverengi veya siyah
deri, iğne, iplik hazırlayınız.

 Erkek çizmesi için kalıp hazırlayınız.

 Kalıpların düzgün olmasına önem veriniz.
 Kalıpları derinin tersinden çiziniz.

 Kalıbı deriye çiziniz.

 Kalıpları kesiniz.

 Çizgini tam üzerinden, pay bırakmadan
kesiniz.

 Körük yerlerini ayarlayınız.
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 Körükleri yapıĢtırınız.

 DikiĢlerini yapınız.
 Taban kısmını ayarlayınız.

 Tabanlarını yapıĢtırınız.
 Topuklarını yapıĢtırınız.
 Zımparalama iĢlemini yapınız.

 Çizmeleri boyayınız.

 Çizmeyi bebeğinize giydiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

NiĢanlı kızın baĢlığında, en içte……………denilen oyalı bez bağlanır.

2.

Efe giysisi baĢlığında ……………………..oyaları vardır.

3.

Erkek fesinin arkasında ……………………….sarkar.

4.

Kadının çarık çizmesi, ………………………den yapılır.

5.

Erkeklerde efe kıyafetinin altına ………………………giyilir.

6.

Kadın giysisinde iĢ yaparken kirlenmeyi önlemek için …………bağlanır.

7.

PeĢkir mendil………………….de temizlik amaçlı kullanılmıĢtır.

8.

Acem Ģalı …………………olup,………….. katlanarak kullanılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

36

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Makine nakıĢlarının en çok kullanıldığı yerler ev dekorasyonu ve giyim süsleme
leridir.

2.

( ) Yöresel kıyafetlerin, el nakıĢları ile süslenmiĢ olması kıyafetin değerini düĢürür.

3.

( ) Giysi süslemede, son yıllarda sıkça uygulanan ve hızla geliĢen bir diğer teknik de
kumaĢ boyamadır.

4.

( ) Pul, boncuk, inci, stras vb. malzemeler tek baĢına veya birkaçı bir arada iĢlenebi
leceği gibi aplike, basit nakıĢ, Çin iğnesi gibi iĢleme tekniklerinin iğneleri ile birlikte
de iĢlenebilmektedir.

5.

( ) Yapılan oyanın bozulmaması, dik durması ya da sert olması istenirse at kılı ya da
ince tel, oya yapımı esnasında oya arasından yürütülür ya da oya bittikten sonra kitre,
jelâtin, yumurta akı veya Ģeker yardımı ile Ģekillendirilerek kolalanır.

6.

( ) Ġki adet örgü ĢiĢi ile değiĢik tekniklerde ipliğin birbirine kenetlenerek örgü yüzey
oluĢturmasına tığ örgüsü denir.

7.

( ) Anadolu’da her yörenin kendine has geleneksel dokuması bulunmaz her dokuma
aynıdır.

8.

( ) Çarpana (kolon) dokuma en basit dokuma tekniğidir.

9.

( ) Kadın giysilerinde günlük giysilerde, baĢta tek bez kullanılır.

10.

( ) Efe giysisinde en önemli özellik baĢ süslemeleridir.

11.

( ) Kadın ayakkabı kalıpları taban ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluĢur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

el nakıĢları

2

8

kasnak
kumaĢa çizilip üzerine, kumaĢın sayılarak
ev dekorasyonu, giyim süslemeleri
fırça ve boya yardımı ile,
aktarılması
değiĢik iğne teknikleri, dekoratif
kumaĢ, zincir ya da kalın
iplik, iğne
tığ, zincir

9

u,tığ, kenetlenmesi

10

çarpana

3
4
5
6
7

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

bağlancek

2

iğne ve tığ

3

siyah kaytan püskül

4

manda gönünden

5

körüklü çizme

6

arkalaç

7

erkek giysisinde

8

kare biçiminde, üçgen
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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