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ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

El Dokuma

MODÜLÜN ADI

Rize Bezi (Feretiko) Dokumaya Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül Rize bezinin tanımı ve özellikleri, çözgü levendi,
tahar yapma, atkı iplikleri ve özelliklerini kapsayan öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Bezayağı Dokuma modülünü almış olmak

YETERLİK

Rize bezi (feretiko) dokumaya hazırlık yapmak
Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında
tekniğine uygun Rize bezi ( feretiko) dokumaya hazırlık
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak araç gereç temin edebileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak dokuma iplerini hazırlayabileceksiniz
3. Tekniğe uygun olarak tarak taharı yapabileceksiniz
4. Tekniğe uygun olarak gücü taharı yapabileceksiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Atölyede aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Tezgâh, çözgü ipleri, atkı ipleri, görsel basılı
kaynaklar, makas

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli,
doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile El Sanatları alanında yöresel bez
dokumacılığı olan Rize bezi (feretiko) dokuması yapmak için gerekli olan temel becerileri
kazanmanız sizler için çok yararlı olacaktır.
Türk el sanatları geleneği içerisinde köklü bir geçmişi olan dokumacılık, günümüzde
varlığını sürdürmeye çalışmakta, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam
etmektedir. Geleneksel özelliklerin korunması yanında, yeni ürün tasarımları ile bu köklü
yöresel el sanatının yaşatılması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu modülde el dokuma alanında yapılacak çalışmaların istenilen özelliklerde olması
için Rize bezi dokumanın tanımı ve ülkemiz açısından kültürel ekonomik önemi, çözgü ve
atkı iplikleri, çözgünün tezgâha bağlanması, tahar yapma tekniklerini öğreneceksiniz.
Yöresel el dokumacılığının ne denli zengin, köklü ve zevkli bir el sanatı olduğunu
göreceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam ve araç gereç
hazırlandığında tekniğine uygun Rize bezi (feretiko) dokumaya hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan Rize bezi dokuma atölyelerini gezerek dokuma tezgâhlarını
inceleyiniz.



Rize bezi dokumanın yöre insanına ve yurdumuza katkılarını araştırınız.



Rize bezinde kullanılan iplik çeşitlerini ve özelliklerini inceleyiniz.

1. RİZE BEZİNİN TANIMI
Rize bezinin tarihçesi tam olarak bilinememekle birlikte, bezle ilgili ilk belgeler Fatih
Sultan Mehmet’in Trabzon’un fethinden (1461) sonra bu konuyla ilgili yayınlamış olduğu
fermanlardır diyebiliriz. Daha sonra konuyla ilgili Evliya Çelebi’ nin bölgeyi ziyareti
sırasında (Trabzon’un fethinden sonra) Rize bölgesinden top top kumaşın gittiğinden
bahsetmesi ve 1482 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın yine ürünle ilgili yayınlamış olduğu
fetvalara rastlıyoruz.
Ürünün Osmanlı sarayında özel bir yerinin olmasını padişahların giydiği kıyafetlerde
sıkça Rize bezine rastlanmasından anlayabilmekteyiz. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman,
Sultan Abdülhamit ve Sultan Abdülaziz’in kıyafetlerinde Rize bezine rastlamak mümkündür.
Mesela saray kayıtlarında Sultan Abdulaziz öldüğünde üzerinden çıkan iç çamaşırlarının
Rize bezinden olduğu kayıtlıdır. Bunun yanı sıra Sultan Abdülhamit Han’ın bazı
gömleklerinin yine Rize bezinden olduğu saray kayıtlarında mevcuttur. Osmanlı sarayında
bu kadar önemli bir yeri olan Rize bezi aslında kendini dünyaya da kanıtlamış ve 1856
yılında Paris’te yapılan bir yarışmada ödül almıştır. İşte bu kadar ünlü bir bezin tarihini bazı
araştırmacılar MÖ 8. yy. la dayandırsalar da henüz kesin bir sonuca varılamamıştır. Bazı
dokuma ürünlerindeki teknikler her ne kadar İran ve Orta Asya dokuma tekniklerine benzese
de aralarında kesin bir bağlantı kurulamamıştır.
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Rize Bezinin (Feretiko) Tanımı: Çözgü ipliği pamuk atkı ipliği ise kenevir olan
kumaş yüzey oluşumuna Feretiko Rize Bezi denir.Bu kumaş baştan sona yöresel malzeme
kullanılan ve el emeğiyle yapılan dokuma çeşididir.


Çözgü ipliği hammaddesi: Pamuk



Atkı ipliği Hammaddesi: Kenevir ( Yöresel ismi Kendir )

<Z
Resim 1.1: Eski Rize Bezi Dokuma Tezgahı

1.1. Özellikleri
Rize bezi dediğimiz ürün çözgü ipliği % 100 pamuk olup atkısı Rize yöresine ait
kendir (kenevir) bitkisinin lifinden yöreye has şekilde işlenen iplikten olan ve tamamen el
dokuma tezgâhlarında üretilen bir üründür. Bezayağı tekniğinde dokunur.
Özelliği ise tamamen bölgede yetişen kendir bitkisinin kendine has termal
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü kendir bitkisi dünyada önde gelen termal lif
cinslerinden biridir. Çünkü kendir ipliği pamuk gibi hidrofil (suyu seven) bir iplik olmasının
yanı sıra aynı zamanda da suyu uzaklaştıran ve dolayısıyla sürekli serinlik sağlayan bir iplik
türüdür. Bu iplikten yapılan dokumalar gerek serin bir tuşe (dokunuş) sağlaması sonucu
sıcaklarda bunaltmazken suyu veya teri çabucak buharlaştırması nedeniyle de hastalıklara
karşıda koruma özelliği sağlar. Bölgenin çok nemli olması ve terlemenin çok olması
nedeniyle özellikle küçük çocuklara belli bir yaşa kadar feretiko atleti giydirilirdi.
Bölgedeki dokuma atölyeleri çay üretiminin artmasıyla neredeyse bitme noktasın
gelmişti. Ancak 2000’li yıllardan sonra hükümetlerin desteğiyle bu kültür tekrardan hayata
geçirilmiştir.
Burada şunu da belirtmek lazım; eski dönemlerde Karadeniz Bölgesi’nin belirli
yerlerinde de kendir dokuması yapılmasına rağmen sadece Rize ilinde yapılan dokumaların
meşhur olmasının sebebi Rize Bölgesinin çevresinin dağlarla çevrili olması münasebetiyle
sadece Rize yöresinde görülen suptropikal iklimden kaynaklanıyor diyebiliriz. Çünkü
iklimden dolayı görülen yağışlı hava ve sıcaklığın çok fazla yükselmemesi nedeniyle sadece
bu bölgede yetişen kendir bitkisinin mayalanma göstermemesiyle buradaki kendir liflerinin
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istenilen inceliğe kadar inceltilip bu ipliğin iç çamaşırı ve gömlek üretiminde kullanılması en
önemli nedendir. Son dönemlerde ise el tezgâhlarında daha çok ev tekstil ürünleri
üretilmekte ve çok farklı desenler işlenmektedir.

1.2. Kullanım Yerleri
Feretiko genel olarak iç giysi, gömlek, sargı bezi, mendil, dolaylık (kadınların
bellerine doladıkları bir çeşit önlük), peşkir ve şalvar, çeşitli dekoratif örtüler, yatak
çarşaflarında (potlu, düz) kullanılmaktadır.

1.3. Ülke Ekonomisine Sağladığı Yararlar
Taşıdığı özelliklerden ve kalitesinden dolayı oldukça şöhrete sahip olan feretiko,
ekonomik ve kültürel hayatta önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıklı olması ve zarafetiyle giyim
alanında üzerine işleme yapılmak suretiyle talep olunmaktadır.
Feretiko, Rize yöresinde giyecek vb. ihtiyaçların karşılanmasında, evin çeşitli
bölümlerinde, günlük hayatta kullanılır. Yöreye özgü sanat anlayışıyla dokunup işlenen
feretikoların sergilenmesi amacıyla, özellikleri itibarı ile yöre dışı piyasanın da ilgisini
çekmiş, giyecek ve çeşitli ev tekstil ürünleri (sehpa örtüleri, salon ve yemek takımları vb.)
alanında yoğun talep görmüştür.
Rize bezi kültürel sanatsal bir faaliyet olmasının yanında geçmişten bugüne yöre
halkının iç ve dış pazarlarda bu ürünü pazarlaması itibari ile ekonomik içeriği de olan bir
faaliyettir.

Resim 1.2: Rize bezi feretikodan yapılmış
kıyafetler

Resim 1.3: Rize bezi feretikodan yapılmış
kıyafetler
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Resim 1.4: Rize bezi feretikodan yapılmış
çanta

Resim 1.5: Rize bezi feretikodan yapılmış
mutfak takımı

1.4. Rize Bezinde Kullanılan İplikler
1.4.1 Çözgü İplikleri ve Özellikleri
Düz çözgü hazırlama makineleri ile çözgüler hazırlanmaktadır. Burada çözgü
ipliğinde kullanmış olduğumuz ham madde pamuk ipliğidir. Genelde ham pamuk ipliği
kullanılır. Bazı sanayi kuruluşlarında çözgü ipliğinde merserize pamuk ipliği de
kullanılmaktadır. Ancak kullanılan merserize ipliği kumaşın görünümünü güzelleştirse de
feretiko bezinin doğallığını bozmaktadır.
Çözgüler genel olarak tezgâhlarda, istenilen en ebatlarına göre hazırlanır. Genel olarak
Rize bezinin en ebatları 35 mm, 45 mm, 60 mm, 95 mm ölçülerinde yapılır. Bu ebatlar
doğrultusunda çözgüler hazırlanır.
Bazı dokumalarda da yün ipliği kullanılmaktadır. Bu iplikle genellikle şal gibi kaba
yünlü kumaşların dokunmasında tercih edilmektedir.

Resim 1.6: Rize bezi feretiko dokumalarda kullanılan çözgü ipliği
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Geçmişten günümüze kadar yapılan Rize
bezi (feretiko) örneklerini araştırınız.

 Yaşadığınız yerdeki dokuma
atölyelerinden faydalanabilirsiniz

 Bulduğunuz örnek ürünleri sınıfta
inceleyiniz

 Önceden yapılan ürünlerle günümüzde
yapılan dokumalar arasındaki farklılıkları
ve benzerlikleri sınıf ortamında
tartışabilirsiniz.

 Rize bezinde kullanılan iplikleri
inceleyiniz.

 Feretiko dokumada kullanılan çözgü
ipliklerini araştırarak sınıfta
inceleyebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Rize bezinin (feretiko) tanımını öğrendiniz mi?

2.

Rize bezinin özelliklerini öğrendiniz mi?

3.

Rize bezinin uygulandığı yerleri öğrendiniz mi?

4.

Ülke ekonomisine sağladığı ekonomik ve kültürel katkıları
araştırdınız mı?

5.

Rize bezinde kullanılan çözgü ipliklerini incelediniz mi?

6.

Kullanılan çözgü ipliklerinin özelliklerini öğrendiniz mi?

Evet

Hayır

TOPLAM

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda “hayır” şeklindeki cevaplarınız var ise tekrar
gözden geçiriniz. Cevaplarınız “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Rize bezinin özelliklerinden değildir?
A) İç giyimde kullanılma özelliğinin olması
B) Yazın serin kışın sıcak tutması
C) Hep aynı desenin uygulanabilmesi
D) Bezayağı tekniğiyle dokunması

2. Aşağıdaki iplik çeşitlerinden hangisi Rize bezinde kullanılmaz?
A) Floş ipliği
B) Pamuk ipliği
C) Kenevir ipliği
D) Yün ipliği
3.

Çözgü ipliği pamuk atkı ipliği ise kenevir olan kumaş yüzey oluşumuna
……………………………. denir.

4.

Yün ipliği çoğunlukla ………gibi kaba yünlü kumaşların dokumasında kullanılır.

5.

Rize bezi kumaşlar …………………….tekniğinde dokunur.

6.

Rize bezinde kullanılan pamuk ipliği ………………ipliği olarak kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler aydınlık temiz ortam ve
geniş atölye sağlandığında yapılacak ürün için çözgü levendini ve görevlerini, çözgü iplerini
çapraz almayı öğrenecek ve uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerine arkadaşlarınızla giderek kullanılan
tezgâhlarda çözgü levendinin görevlerini araştırınız. Çözgü levendine sarılan çözgü ipliğini
çapraz alma işlemini beraber izleyiniz.

2. ÇÖZGÜ LEVENDİ
Çözgü; pek çok sayıdaki ipliğin çözünerek bir tek sistemde toplanmasıdır. Çözgü
levendi ise üzerine uzun metrajlarda ve ayrı ayrı adette sarım yapılabilen dokuma
makinesinde çözgünün düzgün bir şekilde sağılımını ve taşınmasını sağlayan büyük metal
makaradır.
Çözgü hazırlama, dokuma öncesinde oldukça önemli bir işlemdir. Dokunacak
kumaşın kalitesine doğrudan etki ettiği için yapılacak hata büyük ekonomik kayıplara yol
açacaktır. Dokuma, çözgü ve atkı olarak adlandırılan iki iplik sisteminin belirli bir düzen
içinde bağlantı kurması işlemidir. Çözgü iplik sistemi dokunacak mamulün enine, iplik
sıklığına bağlı olarak önceden belirlenen levent üzerine sarılır. Bu işlem iki türlü
yapılmaktadır.



Direkt (düz) çözgü hazırlama
Kısmi (konik) çözgü hazırlama

Çözgüler;


Çözgü ipliklerini istenilen uzunlukta ve dokunacak kumaşta istenen sayıda
olacak şekilde hazırlamak,



Çözgü ipliklerini çapraza alarak iplikleri paralel hâle getirmek ve diğer
işlemlerde kolaylık sağlamak,



Çözgü ipliklerinin eşit gerilim altında sarılmasını sağlayarak kumaşta
oluşabilecek hataları gidermek amacıyla hazırlanır.
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2.1. Düz (Seri) Çözgü Hazırlama İşlemi
Düz çözgü hazırlamada cağlıktan gelen çözgü iplikleri yan yana ve paralel bir şekilde
leventlere sarılır. Levent üzerine sarılan çözgü ipliklerinin sayısı cağlık kapasitesi kadardır
ve 400–1000 iplik arasındadır. Hazırlanan bu leventler dokumada gerekli olan çözgü
sayısına ulaşmak için aktarma işlemi ile birleştirilir. Haşıllama yapılacak ise leventler
doğrudan haşıl makinesine yüklenerek haşıllama işlemi sırasında birleştirilir.
Düz çözgü hazırlama işleminde iki kısım vardır:


Çağlık Kısmı

Bobinlerin takıldığı, ipliğin sarıldığı kısımdır. Bu bölümde yerleştirilecek olan
maksimum bobin sayısı çağlığın kapasitesi kadardır ve ham levendin tel sayısı çağlığa
yerleştirilen bobin sayısına eşittir. Çağlığa yerleştirilecek olan bobin sayısı hazırlanacak
haşıllanmış levendin tel sayısına göre değişir. Uzunlukları ise gelen siparişlere göre
ayarlanır. Gerekli hesaplamalar yapılıp ham levendin tel sayısı ve uzunluğu bulunduktan
sonra lazım gelen sayı kadar bobin çağlığa yerleştirilir. İpliğin sağımının düzgün ve eşit
olması için her birinin ayrı aynı gerilimle levende sarılması gerekir. Bu gerilimin
ayarlanması ise çeşitli tertibatlarla sağlanır (ör. pullar ile büyük veya küçük pul kullanılarak).


Konik Çözgü Hazırlama

Kısmi veya konik çözgü hazırlama, çok sayıda ipliğe sahip dokuma leventlerinin
hazırlanmasında önemli bir metottur. Modern çözgü leventleri büyük flanşlara (flanş
çaplarına) sahiptir. Genellikle kullanılanlar 800 ile 1000 mm’ dir. Böylece büyük miktarlarda
iplik sarılabilmektedir. Örneğin her biri 1000 metre uzunluğunda 6000 çözgü teline sahip 3
levende ihtiyaç duyulsun. Çağlık kapasitesi 600 bobin ise istenen çözgü sayısını elde etmek
için 10 levent hazırlamak gerekir. Çözgülerin her biri 3000 m uzunluğundadır. Bu 10 levent
aktarma işlemi ile birleştirilir. Çözgüde eşit enlerde yeşil ve beyaz şeritler olursa beş levent
yeşil, beş levent beyaz sarılacaktır. Fakat rapor çok karmaşık olduğundan zamanın büyük
kısmı leventlerin doğru ayarlanmasına gider. Oldukça karmaşık olan renkli çözgülerin
hazırlanmasında konik çözgü hazırlama kullanılır.
Konik çözgü hazırlamada iplikler bantlar halinde önce bir tambura sarılır. Daha sonra
dokuma levendine aktarılır.
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Şekil 2.1: Konik çözgü hazırlamanın şematik görünüşü



Levende Aktarma İşlemi

Tambur üzerine sarılan tüm iplikler gerilim altında tambura sarılır. Sarım sırasında
levent sabit bir devirle döner. Levent üzerindeki iplik miktarı artarken iplikteki gerilimde
artar. Gerilimdeki bu değişim motor hızını azaltarak dengelenebilir.

2.2. Çözgü Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
Çözgü hazırlanması sırasında;


Çözgü ipliklerinin çaprazının doğru alınmasına,



İpliklerin birbirine paralel olmasına, üst üste gelmemesine,



Hazırlanan çözgü sayısının tam olmasına,



İpliklerin çok gevşek ya da çok gergin olmamasına,



Bütün çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte olmasına,



Çözgü iplerinin çubuklara çok sıkı bağlanmamasına,



Çözgü iplikleri tezgâha bağlanırken çapraz tarafından bağlanmamasına dikkat
edilmelidir.

2.3. Çözgü Levendinin Görevleri


Üzerine sarılan çözgü ipliklerini taşır.



Çözgü ipliklerinin gergin durmasını üzerine takılan ağırlıklar yardımıyla sağlar.



Çözgü iplikleri sıralı bir şekilde üzerine sarılır.
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Resim 2.1: Çözgü Levendi

2.4. Çözgü ipliklerini Çapraz Alma
Çözgü ipliklerinin karşılıklı çerçevelerdeki gücü tellerinden ön ve arka olarak
alınmasına çözgü ipliklerini çapraz alma işlemi denir.
Çözgü iplikleri çapraza alınarak ipliklerin birbirine paralel hâle gelmesini sağlar ve
dokuma işleminde iplik karışıklıklarını önler. Herhangi bir nedenle çözgü kopması halinde
de kopan çözgünün yerinin bulunması kolaylaşır.
Ayrıca renk raporlu çözgü hazırlama sırasında çözgü ipliklerinin sayısının kontrol
edilmesine yardımcı olur. Tahar işlemi sırasında gelen ipliğin yerini bulmak için çapraz
işleminden yararlanılır.

Resim 2.2: Çözgü ipliğini çapraz alma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir ortamı  Yapacağınız işi ve kullanacağınız
ve gerekli malzemelerinizi hazırlayınız.
malzemeyi göz önünde bulundurunuz.
 Makas, iplik, tezgâh, levent, metre,
mekik ve büyük masa hazırlayınız.
 Tezgâhın tüm parçalarını inceleyiniz.
 Tezgâhı hazırlayınız.

 Eksik parçaları tamamlayınız.
 Gevşek vidaları sıkılayınız.
 Çözgü ipliklerinin düzgün sarılıp
sarılmadığını kontrol ediniz.

 Çözgü levendindeki ipliği kontrol ediniz.

 Çözgü ipliklerinin eşit gerginlikte
olmasına dikkat ediniz.
 Çözgü iplerinin eşit aralıklarla olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Çözgü iplerini çapraz alma işlemini
yapınız.

 İpliklerin birbirine paralel hale
gelmesine dikkat ediniz.
 Kopan çözgü ipi var ise yerini bulunuz.
 Dikkatli ve sabırlı olunuz.

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çözgü levendinin tanımını ve görevlerini öğrendiniz mi?

2.

Tezgâhı hazırladınız mı?

3.

Çözgü iplerini çapraz alma işlemini öğrendiniz mi?

Evet

Hayır

TOPLAM

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda “hayır” şeklindeki cevaplarınız var ise ilgili
bölümleri tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınız “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

Üzerine uzun metrajlarda ve ayrı ayrı adette sarım yapılabilen dokuma makinesinde
çözgünün düzgün bir şekilde sağılımını
ve taşınmasını sağlayan büyük metal
makaraya……………….denir.

2.

Çözgü ipliklerinin karşılıklı çerçevelerdeki gücü tellerinden ……………….. olarak
alınmasına çözgü ipliklerini çapraz alma işlemi denir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi çözgü ipliklerini çapraz alma işleminin amaçlarından değildir?
A) Kopan çözgülerin yerini bulmayı sağlar.
B) Çözgü ipliklerinin paralel hâle gelmesi sağlanır.
C) Çözgü iplikleri Gücü tellerinden rahat geçmesini sağlar.
D) İplik karışıklıklarını önler.

4.

Çözgü iplik sistemi dokunacak mamulün enine, iplik sıklığına bağlı olarak önceden
belirlenen levent üzerine sarılır. Bu işlem iki türlü yapılmaktadır.
…………………………………………
………………………………………….

5.

Çözgü ipliklerini çapraza alma işlemi yapılarak ipliklerin birbirine nasıl gelmesi sağlanır?
A) Paralel
B) Dikey
C) Doğru
D) Karışık

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

16

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, gerekli
uygun ortam sağlandığında dokuma yapmak için tahar planı yaparak gücü taharı ve tarak
taharı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerine giderek yapılan gücü taharı ve tarak
taharını izleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. TAHAR YAPMA
3.1. Tahar Planı Hazırlama
Çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre, gücü gözlerinden ve tarak dişleri arasından
geçirilmesi işlemine tahar denir. Buna göre tahar işleminin ilk aşaması gücü taharı, ikinci
aşaması ise tarak taharıdır. Tahar işlemi istenilen örgünün dokuma yüzeyinde oluşabilmesi
için zorunlu olan bir uygulamadır. Tahar işlemi sırasında yapılacak olan bir yanlış, kumaş
üzerinde önemli hataların oluşmasına neden olur. Bu hataların giderilmesi ise ayrı bir zaman
kaybına ve maliyete yol açar.
Tahar işleminin doğru yapılmasıyla:


Seçilen örgüye değişik tahar çeşitleri uygulanarak farklı kumaş görünümleri elde
edilebilir.



Tarak taharı yapılmasıyla çözgü ipliklerine belirli bir en kazandırılır ve kumaş
eni elde edilir.



Dokunacak kumaşın örgüsüne göre ağızlık açılması sağlanır.



İstenen örgünün dokunması sağlanır.



Tarak taharı yapılarak dokunacak kumaşın çözgü sıklığı belirlenir. Çözgü sıklığı
dokunan kumaşın gramajını, dolayısıyla kalitesini etkiler.
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3.1.1. Gücü Taharı
Dokuma yüzeyi oluşturabilmek için atkı ve çözgü ipliklerinin değişik bağlantı
şekillerinde bir araya gelmesi gerekir. Atkı ve çözgü iplik gruplarının belirli bir mantığa
uygun olarak bağlantı yapmaları ile dokuma örgüsü oluşur.
Gücü taharı, örgü raporuna göre çıkarılan tahar planına uygun olarak yapılır. Çözgü
ipliklerinin gücü gözlerinden, gücü tığı yardımıyla tahar planına uygun olarak geçirilmesi
işlemidir.

Resim 3.1: Rize bezinde kullanılan en eski gücü

3.1.2. Tarak Taharı
Çözgü ipliklerinin dokuma tarağının diş boşlukları arasından tarak tığı kullanılarak
tarak planına göre geçirilmesi işlemidir. İstenilen kumaşın enine ve çözgü sıklığına göre
tarak seçilir. Tarak taharıyla kumaşın eni ve sıklığı belirlenir.
Dokuma tarağında 10 cm’ de bulunan diş boşluğu tarak numarasını verir. Tarak
dişlerinden geçen çözgü teli sayısı ile çözgü sıklığı belirlenir. Örneğin 420 tel olarak
hazırladığımız çözgüyü 60 numara bir taraktan, dişten 1 çözgü teli geçecek şekilde
taharladığımızda 10 santimetrede 60 çözgü teli olacaktır. Aynı çözgüyü aynı taraktan dişten
2 çözgü teli geçecek şekilde taharladığımızda ise 10 santimetrede 120 çözgü teli olacak ve
çözgü sıklığı artacaktır.
Dokuma tarağında dişlerin başladığı yerden bittiği yere kadar olan mesafeye “tarak
eni” denir. Tarak taharında tarak eninin tamamı kullanılmayabilir. Bu durumda çözgüler
tarağın her iki tarafında eşit boşluk kalacak şekilde tarak dişlerinden geçirilmelidir. Bunun
sebebi, dokunacak kumaşın tarağın tam ortasında yer almasıyla tefe vuruşunun net ve kumaş
kenarlarında eşit basınç oluşturulmasını sağlamaktır. Tarağın, çözgülerin taharlandığı
kısmına “faydalı tarak eni” ( tarak üzerindeki çözgü eni) denmektedir.
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Yukarıdaki örneğe göre;
Dişten geçen tel sayısı 1 olduğunda tarak üzerindeki çözgü eni:
10 cm’ de 60 çözgü teli bulunuyorsa
( tarak eni) X cm’ de 420 tel bulunur. Bu orana göre
Faydalı tarak eni: 420 X 10 / 60 = 70 cm bulunur.
Dişten geçen tel sayısı 2 olduğunda tarak üzerindeki çözgü eni:
10 cm’ de 120 çözgü teli bulunuyorsa
X cm’ de 420 tel bulunur.
Faydalı tarak eni: 420 X 10 / 120 = 35 cm bulunur.
Tarak ortalaması: Tarak eni –Faydalı Tarak Eni / 2 işlemini yaparak bulunur.
Tarak eni= 100 cm olarak ölçüldüğünde;
Faydalı tarak eni= 70 cm olduğunda;
Tarak Ortalaması: (100 – 70 ) / 2 = 15 cm
Faydalı tarak eni= 35 cm olduğunda;
Tarak Ortalaması: (100 – 35 ) / 2 = 32,5 cm bulunur.
Bulduğumuz bu uzunluklar tarak enimize göre her iki kenardan bırakacağımız
mesafeyi ifade eder. Tarak taharına, tarağın kenarından bulunan mesafe kadar boşluk
bırakılarak başlanır ve tüm çözgü ipleri tarak planına göre tarak dişlerinden geçirilerek
bitirilir.

Şekil 3.1: Tarak ortalaması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Önlüğünüzü giyiniz.

 Gücü taharını yapınız.

 Yapacağınız işi ve kullanacağınız malzemeyi
göz önünde bulundurunuz (gücü telleri, tarak
vb.).

Resim 3.2: Gücü taharı yapımı

 Gücü tellerinden çözgü ipliklerini
bir ön, bir arka şeklinde geçiniz.

Resim 3.3: Gücü tellerinden iplik geçirme
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 Gücü tellerinden geçirilen
çözgüleri düzeltiniz.

Resim 3.4: Gücü tellerinden geçen iplikleri
düzeltme

 Dikkatli olunuz.

 Gücü tellerinden geçirilen
çözgüleri Kontrol ediniz.

Resim 3.5: Gücü tellerinden geçen çözgülerin
kontrol etme

 İşlemleri doğru yapınız.

 Tarak taharını yapınız.

Resim.3.6. Tarak taharının yapılması
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 Tarak tığının elinize batmamasına dikkat
ediniz.

 Tarak tığı yardımıyla çözgü
ipliklerinin taraktan geçiriniz.

Resim 3.7: Tarak tığıyla iplikleri geçirme

 Tarak taharında yapılan hataları
düzeltiniz.

Resim 3.8: Tarak taharında hataların düzeltilmesi

 Çözgü uçlarını kumaş levendine
bağlayınız.

Resim 3.9: Çözgü uçlarının kumaş levendine
bağlanması
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Temiz ve uygun bir ortam hazırladınız mı?
2. Desene göre tahar planını yaptınız mı?
3. Çözgü ipliklerinin taharlanması sırasında gerekli olan gücü
tellerini ve çerçevelerinin temizliğini yaptınız mı?
4. Tarağın seçimi ve temizliğini yaptınız mı?
5. Faydalı tarak enini hesapladınız mı?
6. Gücü taharını tekniğe uygun yaptınız mı?
7. Tarak taharını tekniğe uygun yaptınız mı?
8. Çözgü ipliklerini kumaş levendine bağladınız mı?
9. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda “hayı” şeklindeki cevaplarınız var ise ilgili
bölümleri tekrar gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı “evet” ise bir sonraki faaliyete
geçiniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
1.

Çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre gücü gözlerinden ve tarak dişleri arasından
geçirilmesi işlemine ……………….denir.

2.

Tahar işleminin ilk aşaması……………………….ikinci aşaması
ise…………………..dır.

3.

( ) Dokuma tarağında dişlerin başladığı yerden başladığı yere kadar olan mesafeye “tarak
eni” denir.

4.

( ) Tarak taharıyla kumaşın eni ve sıklığı belirlenir.

5.

( ) Dokuma tarağında 10 cm’ de bulunan diş boşluğu tarak numarasını verir.

6.

Çözgü tellerinin dokuma tarağının diş boşluğundan geçirilmesi işlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gücü taharı
B) Tahar planı
C) Örgü raporu
D) Tarak taharı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, gerekli
uygun ortam sağlandığında Rize bezinde kullanılan atkı ipliklerini ve özelliklerini, masura
ve masura çeşitlerini öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerine giderek dokumada kullanılan mekik ve
masuranın kullanımını izleyiniz. Öğrendiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.



Rize bezi dokumasında kullanılan atkı ipliğini ve özelliklerini araştırarak sınıfta
arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşınız.

4. ATKI İPLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
4.1. Tanımı
Atkı ipliğini hazırlama dokumada uygulanan son hazırlık işlemidir. Çözgünün dokuma
tezgâhı üzerinde taharlanmasından sonra hazırlanan atkı ipliği masuraya sarılarak mekiğe
yerleştirilir. Rize bezi dokumalarda kullanılan atkı ipliği kenevir ipidir. Önceden ekimi,
devşirilmesi, taranması, iplik haline getirilmesi bölgenin kendine has usulleriyle, el ile
yapılmaktaydı.
Atkı ipliğinin çözgü ipliklerinin oluşturduğu ağızlıktan mekik yardımıyla atılabilmesi
için masura adı verilen makaralara sarılması işlemine “atkı hazırlama” denir. Bu işlem elle
yapılabileceği gibi masura sarma aparatlarıyla da yapılmaktadır.
Atkı atılırken masuranın mekik içinde rahatça dönmesi ve atkıyı salması gerekir. Bu
sebeple masuraya atkı sarılırken ipliklerin masura üzerinde iki tarafa toplanmaması ya da
bombe oluşturmaması gerekir. Atkı ipliği masuraya paralel bir şekilde iplikler üst üste
bindirilmeden sarılmalıdır.
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Resim 4.1: Rize bezinde kullanılan ham kenevir ipi

Resim 4.2: Bobinlere sarılmış kullanılmaya hazır kenevir iplikleri

4.2. Atkı İpliğinin Özellikleri
Kenevir, yurdumuzun birçok bölgesinde yetişen sınaî bir bitkidir. Elyafı dışında,
tohumundan da yağ üretimi yolu ile faydalanır. Genellikle kendir elyafından halat, ip, sicim
üretilir; iklimi sayesinde ise Rize de yetişeninden elde edilen liflerden gayet ince iplik
bükülebilmekte ve bununla da gayet ince, nefis bezler dokunabilmektedir. Sağlamlığı ve
dayanıklılığı yüksektir.
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4.3. Masura
4.3.1.Tanımı
Dokumada çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerini atmaya yarayan alete mekik
denir. Dokuma tezgâhlarında makinenin bir tarafından diğer tarafına fırlatılan mekik içine
yerleştirilen, üzerine atkı ipliği sarılmış araca da masura denir.
İyi sarılmış bir masura dokuma randımanı açısından çok önemlidir. Atkı ipliklerinin
masuraya sarılma işlemine atkı aktarma, bu işi yapan makinelere de atkı atma makineleri
denir.

Şekil 4.1: Masuranın üst ve yan görünüşü

Yukarıdaki şekilde (Şekil 4.1) ahşap bir masuranın üst ve yan görünüşünü
görmektesiniz.
Masuranın numaralanmış bölümleri şunlardır:


Masurasının mekikten çıkmaması için tel kısım



Konik bölüm




Gövde,
Rezerve



Atkı ipliği

4.2.2. Çeşitleri
Rize bezi dokumada kullanılan masura çeşitleri:


Ahşap masura,



Plastik masura,



Kâğıt masura olmak üzere üç çeşittir.
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Resim 4.3: Mekik, masura, tarak tığı, gücü teli
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Rize bezinde kullanacağınız
atkı ipliğini masuraya sarınız.

Resim 4.4: Masuraya atkı ipliği (kenevir) sarma

 Dokumada kullanacağınız
mekik ve masuranızı
hazırlayınız.

Resim 4.5: Mekik, masura, tarak tığı, gücü teli

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşlarınızla
birlikte değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Rize bezi dokumada kullanılan atkı iplikleri ve özelliklerini
öğrendiniz mi?
2. Dokumada kullanılan mekik ve masurayı tanıyarak,
kullanışını öğrendiniz mi?
3. Masura çeşitleri ve bölümlerini öğrendiniz mi?
4. Masuraya iplik sarmayı öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda “hayır” şeklindeki cevaplarınız var ise faaliyete
geri dönerek eksik olduğunuz konuları tekrar gözden geçiriniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları (şıklı ,boşluk doldurma testlerini) yanıtlayınız.
1.

Dokumaya hazırlık için son aşama ……………………………………….işlemidir.

2.

Rize bezi dokumalarda kullanılan atkı ipliği ………………………….dir.

3.

Kenevir ipliği, kenevir bitkisinin ……………………………….elde edilir.

4.

Dokumada çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerini atmaya yarayan alete
……………….denir.

5.

Dokuma tezgâhlarında makinenin bir tarafından diğer tarafına fırlatılan mekik içine
yerleştirilen, üzerine atkı ipliği sarılmış araca……………………….denir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi masuranın bölümlerinden değildir?
A) Rezerve
B) Gövde
C) Masura vidası
D) Konik bölüm

7.

Aşağıdakilerden hangisi masura çeşitlerinden değildir?
A) Çelik
B) Ahşap
C) Kâğıt
D) Plastik

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları (şıklı ,boşluk doldurma ve Doğru,Yanlış Testlerini)
yanıtlayınız.
1.

Aşağıdaki iplik çeşitlerinden hangisi Rize bezinde kullanılmaz?
A) Floş ipliği
B) Pamuk ipliği
C) Kendir ipliği
D) Yün ipliği

2.

( ) Dokuma tarağında dişlerin başladığı yerden bitiği yere kadar olan mesafeye “tarak
eni” denir.

3.

……………….ipinin mukavemeti açısından dokunan kumaşın yıllar boyu kullanılma
özelliği vardır.

4.

Rize bezi kumaşlar …………………….tekniğinde dokunur.

5.

Çözgü ipliklerinin karşılıklı çerçevelerdeki gücü tellerinden ……………….. olarak
alınmasına çözgü ipliklerini çapraz alma işlemi denir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi çözgü ipliklerini çapraz alma işleminin amaçlarından değildir?
A) Kopan çözgülerin yerini bulmayı sağlar.
B) Çözgü ipliklerinin paralel hale gelmesi sağlanır.
C) Çözgü iplikleri gücü tellerinden rahat geçmesini sağlar.
D) İplik karışıklıklarını önler.

7.

Çözgünün düzgün bir şekilde sağılımı ve taşınmasını sağlayan büyük metal makara
tezgâhın hangi bölümüdür?
A) Kumaş levendi
B) Çözgü levendi
C) Çözgü köprüsü
D) Mekik

8.

Dokumaya hazırlık için son aşama ……………………………………….işlemidir.

9.

( ) Dokuma tarağında dişlerin başladığı yerden başladığı yere kadar olan mesafeye “tarak
eni” denir.

10.

( ) Tarak taharıyla kumaşın eni ve sıklığı belirlenir.

11.

Çözgü ipliği pamuk atkı ipliği ise kenevir olan kumaş yüzey oluşumuna
……………………………. denir.
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12.

Tahar işleminin ilk aşaması……………………….ikinci aşaması
ise…………………..dır.

13.

Dokumada çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerini atmaya yarayan alete
……………….denir.

14.

Dokuma tezgahlarında makinenin bir tarafından diğer tarafına fırlatılan mekik içine
yerleştirilen, üzerine atkı ipliği sarılmış araca……………………….denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

33

UYGULAMALI TEST
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Araç gereçleri hazırlayarak gücü taharı ve tarak taharı uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tahar planı konusunda bilgi edininiz.

 Araştırmacı olunuz.
 İnternetten araştırma yapınız.

 Desene göre tahar planını yapınız.

 Bu işle uğraşan atölyelerde inceleme
yapınız.

 Çözgü ipliklerinin taharlanması sırasında
 Planlı çalışınız.
gerekli olan gücü tellerini ve
çerçevelerinin temizliği hakkında bilgi

edininiz.
 Kumaşların hazırlanması konusunda bilgi  Yaratıcı olunuz.
edininiz.

 Gücü taharını tekniğe uygun yapınız.

 Tekniğe uygun çalışınız.

 Tarak taharını tekniğe uygun yapınız.

 Yazılı ve görsel basını takip ediniz.

 Çözgü ipliklerini kumaş levendine
bağlarken dikkat edilecek noktaları
öğreniniz.

 Zamanınızı verimli kullanınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
A
Rize bezi (feretiko)
Şal
Bezayağı
Çözgü

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
l
2
3
4
5

Çözgü levendi
Ön ve Arka
C
Düz çözgü hazırlama
Konik çözgü
hazırlama
A

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2

Tahar
Gücü taharı
Tarak taharı

3
4
5
6

D
D
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Atkı ipliğini
hazırlama
Kenevir ipliği
Liflerinden
Mekik
Masura
C
A
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MODÜL DEĞERLENDİRME
1

A

2

Doğru

3

Kenevir

4

Bezayağı

5

Ön-Arka

6

C

7

B

8

Atkı ipliğini
hazırlama

9

Doğru

10

Doğru
Rize Bezi
Feretiko

11
12

Gücü taharı
Tarak taharı

13

Mekik

14

Masura
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