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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma 

MODÜLÜN ADI Rize Bezi (Feretiko) Dokuma 

MODÜLÜN TANIMI Bu modül Rize bezi (Feretiko) dokumaya yaparken dikkat 

edilecek noktaları, bezayağı dokuma özelliklerini, dokumada 

kullanılan ajur tekniklerini ve dokumayı bitirme yöntemlerini 

kapsayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Rize Bezi (Feretiko)Dokumaya Hazırlık Modülünü Almış 

Olmak 

YETERLİK Rize Bezi (Feretiko) dokuma yapmak 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç- gereç hazırlandığında 
tekniğine uygun Rize Bezi ( Feretiko) dokuma 
yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Tekniğe uygun başlama yöntemlerini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun bez ayağı dokuma yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun Rize bezi (Feretiko) dokumada kullanılan 

ajur desenleri ve bitirme yöntemlerini 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölyede aydınlık ve temiz ortam 

Donanım: Tezgâh, çözgü ipleri, atkı ipleri, görsel basılı 

kaynaklar, makas, cetvel,       milimetrik kâğıt,       boya 

kalemi, mukavva, kalem. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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.  

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci; 

 

Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan ögeler olan el sanatları, asırlar boyu 

toplumların sanat anlayışını ve yaşam tarzını aktarmada etkin rol oynamıştır. 

 

Taşıdığı özelliklerden ve kalitesinden dolayı oldukça şöhrete sahip olan Feretiko 

ekonomik ve kültürel hayatta önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıklı olması ve zarafetiyle gerek 

giyim alanında gerekse üzerine işleme yapılmak suretiyle talep olunmaktadır.     

 

Hazırladığımız modül kapsamında, dokumaya başlama yöntem ve teknikleri, bezayağı 

dokuma, Feretikoda kullanılan motifler ve özellikleri, dokumayı bitirme yöntemleri ve 

tezgâhtan çıkarma, saçak bağlama şekilleri anlatılmaktadır.  

 

Öğrendiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler sonucunda Rize bezi Feretiko dokumayı 

yapmak bu dalın çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacak ve sonraki öğreniminize 

temel olacaktır. 

GİRİŞ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam ve araç gereç 

hazırlandığında tekniğine uygun Rize Bezi Feretiko dokumaya başlama yöntem ve 

tekniklerini ve başlarken dikkat etmeniz gereken konuları öğreneceksiniz. 

        

 

 Rize bezi Feretiko dokuma yapan atölyelere gidiniz. 

 Dokumaya hazırlanmış bir tezgâhın uygulamaya başlarken uygulanan yöntem 

ve teknikleri izleyiniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

1.DOKUMAYA BAŞLAMA YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİ 
 

1.1. Dokumaya Başlarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Rize bezi (Feretiko) kamçılı ahşap el dokuma tezgâhında dokunmaktadır. El dokuma 

tezgâhı iki çerçevelidir. Bu iki çerçeve ile bezayağı örgülü kumaş oluşumu 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Kamçılı tezgâhın diğer tezgâhlardan en önemli farklılığı, mekiğin el ile değil de 

kamçının çekilmesi suretiyle atılmasıdır. Bu sistem, el dokuma tezgâhlarına hız 

kazandırmıştır. Gücülerin tel ve taraklarının genellikle demir olması dışında diğer bir özelliği 

de sökülüp takılabilir olması, bu nedenle de kolayca bir yerden kaldırılıp diğer bir yere 

kurulabilmesidir. 

 

Son zamanlarda demir mamulden üretilen el dokuma tezgâhları da kullanılmaktadır. 

 Tezgâhın sağlam bir zemin üzerinde oturup oturmadığının kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Taraktan gelen ipliklerin yani ağızlığın, mekik geçebilecek şekilde açılmış 

olması gereklidir. 

 Gücü ve tarak taharının kontrolü yapılmalıdır. 

 Çözgü ipliklerinin gerginliği kontrol edilmelidir. 

 Pedalların rahat çalışabilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

 Tokmağın seri çalışabilmesi için kontrollerin yapılması gereklidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Tefe yüzeyinin mekiğin rahat gidip gelebilmesi için mumlanarak hazırlanması   

sağlanmalıdır. 

 Tezgâhın fren sisteminin kontrolü yapılmalıdır. 

 Tezgâhta olan vidalar kontrol edilerek gereken vidalar sağlamlaştırılmalıdır. 

 Dokumayı rahat çalışabilmek için dokumacının oturacağı yerin hazırlanması 

gerekir.  

 

Resim 1.1: Kamçılı ahşap el dokuma tezgâhı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda ajur dokuma ve bez ayağı dokumayı uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokumaya aşlamadan önce tezgâh, masura, 

mekik, atkı ipliği vb. araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

 Tezgâhı hazırlayınız  

 

Dokumaya hazırlanmış tezgâh 

 Tezgâhın zemine oturtulmasını sağlayınız. 

 Işığın geliş yönüne göre tezgâhı 

yerleştiriniz. 

 Zeminin düzgün olmasına dikkat 

ediniz. 

 Gücü ve tarak taharının kontrolünü yapınız. 

 Gücü taharının kontrolünü yapınız. 

 Tarak taharının kontrolünü yapınız. 

 Yanlış taharlanmış iplikler varsa 

düzeltiniz. 

 Gerekirse geri alıp tekrar 

taharlayınız. 

 Çözgü levendinden gelen çözgülerin 

gerginliğini kontrol ediniz 

 Dikkatli çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dokumanın düzgün olabilmesi için çözgü 

iplikleri arasında gerginlik farkı olmamasına 

özen gösteriniz. 

 Gevşek iplikler varsa çözgü ipi ile 

levent arasına ipliklere zarar 

vermeyecek bir cisimle yükseklik 

vererek gerginleştiriniz. 

 

Tezgâh 

 Ağızlığın mekiğin arasından geçebilecek 

şekilde açılıp açılmadığının kontrolünü 

yapınız. 

 

Ağızlığın açılması 

 Pedalların rahat çalışabilir hale getirilmesini 

sağlayınız.  

 Ağızlık yeterince açılmadığında pedal ile 

çerçeve bağlantılarını gözden geçiriniz 
 

Tezgâh pedalları 

 Pedalların bağlantılarını kontrol 

ediniz 

 Ağızlık yeterince açılmadığında 

mekik geçerken çözgü ipliklerinde 

kopmalar meydana gelebilir. 
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 Tefe yüzeyini mumlayınız.  

 Mekiğin yuvadan yuvaya rahat hareketi için 

mumlama yapınız. 

 

 

Tefenin mumlanması 

 Tokmağın rahat çalışmasını sağlayınız.  

 

 Tokmağın çekildiği anda mekiğin 

rahat gidip geldiğini kontrol ediniz. 

 

Tokmağın çalışmas 

 Tezgâhta bulunan vidaları kontrol ediniz. 

 Yalama yapan vidalar varsa 

dokumaya başlamadan önce 

değiştiriniz. 
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Tezgâhtaki vidaların sağlamlaştırılması 

 Tezgâhın fren sistemini kontrol ediniz. 

 

 Fren yayının sağlamlığına dikkat 

ediniz. 

 Dokumanın randımanı açısından 

fren yaylarının kontrolüne önem 

veriniz. 

 

Tezgâhın fren sistemi 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokumaya başlarken araç gereçlerinizi hazırladınız mı?    

2. Tezgâhın yerinin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

3. Gücü ve tarak taharının kontrolünü yaptınız mı?   

4. Çözgü ipliklerinin gerginliğini kontrol ettiniz mi?   

5. Ağızlığın mekiğin arasından geçebilecek şekilde açılıp açılmadığının 

kontrolünü yaptınız mı? 
  

6. Pedalların rahat çalışabilir hale getirilmesini sağaldınız mı?   

7. Tefe yüzeyinin mumlanmasını yaptınız mı?   

8. Tokmağın seri çalışmasını sağladınız mı?   

9. Tezgâhta bulunan vidaları kontrol ettiniz mi?   

10. Tezgâhın fren sistemini kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

 

1. Rize  bezi Feretiko ……………………………………tezgâhında dokunmaktadır. 

 

2. Kamçılı tezgâhın diğer tezgâhlardan en önemli farklılığı mekiğin el ile değil 

de................................................ .……………………….. atılmasıdır. 

 

3. Rize Bezi Feretiko dokumaya hazırlık yapılırken tezgâhta, tefe yüzeyinin mekiğin rahat 

gidip gelebilmesi için ………………………….hazırlanması sağlanmalıdır. 

 

4. Dokumaya başlarken tezgâhta taraktan gelen ipliklerin yani …………………… mekik 

geçebilecek şekilde açılmış olması gereklidir. 

 

5. Dokumaya başlarken çözgü ipliklerinin…………………………. kontrol edilmelidir. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam ve araç gereç 

hazırlandığında bezayağı tekniğinde Rize Bezi Feretiko dokuma yapabileceksiniz.  

 

ĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 Rize bezi Feretiko dokuma yapan atölyelere giderek bezayağı tekniğinde 

dokunmuş parçaları inceleyerek sınıfta arkadaşlarınızla fikirlerinizi tartışınız. 

2. BEZAYAĞI DOKUMA 

2.1. Bezayağı Dokumanın özellikleri 
 

Yüzey oluşumun ilk örgüsüdür. En basit dokumadır. Çözgü ve atkı ipliklerinin bir 

alttan bir üstten geçmesidir. İki farklı iplik sistemi ile oluşur bu sistemlere boy ipliği denilen 

çözgü ve en ipliği denilen atkı iplik sistemleri denir. Örgü raporunda çözgü ipliğinin üstte 

kaldığı nokta dolu atkı ipliğinin üstte olduğu noktalar ise boş olarak gösterilir. 

 

Şekil 2.1: Bezayağı örgüsü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.2: Tezgâhta bezayağı dokumanın oluşumu 
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2.2. Dokuma Makinesinde Kumaşın Oluşumu 
 

Rize Bezi (Feretiko) el dokuma tezgâhında iki çerçeveli olarak bezayağı dokuma 

yapılarak dokunmaktadır. Atkı ipliği ile çözgü ipliğinin tefe yardımı ile buluşturulması 

sonucu yüzey oluşumu gerçekleştirilmektedir. 

 

Dokuma makinesinde bir kumaşın oluşumu için öncelikle doku oluşumunun 

gerçekleşmesi için gereken hareketlerin yapılması gerekir. Bunlar çözgünün sağılımı, ağızlık 

açılması, atkının atılması, tefenin hareketi, oluşumu sağlanan kumaşın kumaş levendine 

sarılması vs. 

 

Çözgü ipliğinin dokuma makinesi üzerinde sağılımı makinenin boyunca olacağından 

açılan ağızlık ve atılan atkı ile tefenin hareketi sonrası oluşan kumaşın miktarına bağlı olarak 

çözgü salma tertibatı tarafından gerekli miktarda çözgü sağılımı yapılacaktır. Belirlenmiş 

süreç dahilinde ağızlık açılımının tekrarı ve atkı atımının sürekliliği ile doku oluşumları 

birbiri ardına takip ederek dokuma yüzey oluşumunu gerçekleştirmiş olacaklardır. 

 

Resim 2.3: Bezayağı dokuma 
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2.3.Kumaş Örnekleri 

 

Resim 2.4: Bezayağı örneği 

 

Resim 2.5: Bezayağı örneği 

 

Resim 2.6: Bezayağı örneği 
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Resim 2.7: Bezayağı örneği 

 

Resim 2.8: Bezayağı örneği 

 

Resim 2.9: Bezayağı örneği 
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Resim 2.10: Bezayağı örneği 

 

Resim 2.11: Bezayağı örneği 

 

Resim 2.12: Bezayağı örneği 
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Resim 2.13: Bezayağı örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki bez ayağı dokuma uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dokumaya başlamadan önce tezgâh ve 

gerekli araç gereçleri hazırlayınız. 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Tezgâhta dokuma işlemine başlamak 

için hazır hale geliniz. 

 Tezgâhı kontrol ediniz. 

 Tezgâhtaki yerinize oturunuz. 

 Dikkatli çalışınız 

 Hata kontrolü yapınız  

 Çözgü kontrolü yapınız. 

 Rize bezi dokuma tezgâhında sarılı olan 

çözgüde kopuk olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Dokuma tezgâhındaki çözgüde eğer 

kopuk varsa dokumacı düğümü atarak 

gideriniz. 

 Sağ pedala basıp ağızlığın açılmasını 

sağlayınız. 

 Kumaş kenarlarındaki iplikleri makas 

yardımıyla kesiniz. 

 Ağızlığın düzgün açılmasına dikkat 

ediniz. 

 Çözgü ipliklerinin karışık olmamasına 

özen gösteriniz. 

 Açılan ağızlıktan atkı atınız. 

 Ağızlığı açtıktan sonra bir elinizle atkıyı 

atarken diğer elinizle tefeyi kumaşa 

doğru çekip atkıyı sıkıştırınız. 

 Sol pedala basıp ağızlık açarak atkı atma 

ve tefeyle sıkıştırma işlemini yapınız. 

 Kolu çekerek mekiği bir yuvadan diğer 

yuvaya geçiriniz. 

 Mekiğin ağızlığın içinde takılı 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Bezayağı dokuma yapınız. 

 Bezayağı örgülü kumaşı ağızlık açma, 

atkı atma, tefe vurma işlemlerini 

tekrarlayarak dokuyunuz 

 Dokumayı yaparken oluşan hataları 

düzeltiniz. 

 Yaptığınız ürünü zevkli ve sabırla 

dokuyunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dokumaya başlarken araç gereçlerinizi hazırladınız mı?    

2. Tezgâhta dokuma işlemine başlamak için hazır hale geldiniz mi?   

3. Hata kontrolü yaptınız mı?    

4. Dokuma tezgâhındaki çözgüde eğer kopuk varsa dokumacı 

düğümü atarak kopukları giderdiniz mi? 
  

5. Ağızlık açma ve atkı atma işlemlerini uyguladınız mı?   

6. Bezayağı dokumayı oluşturdunuz mu?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

 

1. Yüzey oluşumunun ilk örgüsü ve en basit dokuma ………………….dır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

2. (   ) Bezayağı dokuma çözgü ve atkı ipliklerinin bir alttan bir üstten geçmesidir. 

3. (   ) Dokuma makinesinde bir kumaşın oluşumu için öncelikle doku oluşturmaya gerek 

yoktur. 

4. (   ) Bezayağı dokuma iki farklı iplik sistemi ile oluşur. 

5. (   ) Örgü Raporunda Çözgü ipliğinin üstte kaldığı nokta dolu Atkı İpliğinin üstte 

olduğu noktalar ise boş olarak gösterilir.  

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam ve araç gereç 

hazırlandığında tekniğe uygun olarak  ajur tekniği ile desenleme, saçak bağlama 

yöntemlerini yapabileceksiniz. ME FAALİYETİ - 1 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan dokuma atölyelerinde yapılan Feretiko dokumalarının ve 

eskiden yapılmış feretikoların motif özelliklerini araştırınız. 

 Saçak bağlama tekniklerini araştırınız. 

3. RİZE BEZİ FERETİKODA KULLANILAN 

AJUR DESENLERİ 

3.1. Çeşitleri 
 

Rize Bezi dokumalarında tekniğine göre kullanılan ajur motifleri ikiye ayrılır: 

Çiftli ajur ve tekli ajur. 

 

 Çiftli Ajur: İkiden fazla iplik grubunun yer değiştirilerek yapıldığı ajur 

tekniğine çiftli ajur denir.  

 

Bu ajur tekniğinde iplikler gruplara ayrılarak yer değiştirilir ve aralarından ajur ipliği 

geçirilmesiyle oluşur. İplik kalınlığı ve desen özelliğine göre iplik gruplarının sayıları 

çoğaltılabilir. 

 

Resim 3.1: Çiftli ajur 

 Tekli ajur: İlk iplik grubuyla ikinci iplik grubunun yeri değiştirilerek ajur 

ipliğinin ortadan geçirilmesiyle oluşan ajur tekniğine tekli ajur denir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Tekli ajur 

 

Resim 3.3: Tekli ajur uygulama 

 

Resim 3.4: Tekli ajur yapımı 
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Resim 3.5: Ajur örneği 

 

Resim 3.6: Ajur örneği 
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Resim 3.7: Ajur örneği 

 

Resim 3.8: Ajur örneği 

 

Resim 3.9: Ajur örneği 
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Resim 3.10: Ajur örneği 

 

Resim 3.11: Ajur örneği 

3.2. Motif Özellikleri 
 

Rize bezine desen vermek için el ile desen verme tekniği kullanılır. Bu teknikte el tefe 

ve mekik yerine kullanılır el yardımı ile istenen desenler uygulanır. Desen uygulamada 

toplam çözgü tel sayısına göre motif yerleştirilir. Ajur, desen özelliği ve çözgü ipliklerinin 

kalınlığına göre istenilen çözgü tel sayısı üzerine uygulanır. 

 

Yörede birçok motif kullanılmaktadır. Feretikonun güzel ve gösterişli olmasında 

dokuyan kişinin kendi yaratıcılığıyla oluşturduğu motifleri kumaşına nakletmesidir. 
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3.2.1.Rize Bezi Dokumalarda Motif Özelliğine Göre Kullanılan Desenler 
 

Rize bezi dokumalarda motif özelliğine göre kullanılan desenler şunlardır:  

 Kaydırma desenler 

 Bitkisel desenler  (gül, lale, çay yaprağı, mine vb.)  

 Geometrik desenler (baklava, üçgen, dikdörtgen, kare, kilim deseni vb.)  

 Hayvan desenleri (kelebek, kuş vb.) 

 Karışık motifler ( yazı, saksı, su testisi vb.) 

 

Resim 3.12: Bitkisel desen 

 

Resim 3.13: Bitkisel desen 
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Resim 3.14:Geometrik Desen 

 

Resim 3.15: Geometrik desen 

 

Resim 3.16: Geometrik desen 
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3.3. Ajur Dokuma Örnekleri 

 

Resim 3.17: Ajur dokuma örnekleri 

 
Resim 3.18: Ajur dokuma örnekleri 
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Resim 3.19: Ajur dokuma örnekleri 

 

 

Resim 3.20: Ajur dokuma örnekleri 

 

Resim 3.21: Ajur dokuma örnekleri 
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Resim 3.22: Ajur dokuma örnekleri 

 

Resim 3.23: Ajur dokuma örnekleri 

 

Resim 3.24: Ajur dokuma örnekleri 
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Resim 3.25: Ajur dokuma örnekleri 

 

Resim 3.26: Ajur dokuma örnekleri 

 

Resim 3.27: Ajur dokuma örnekleri 
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Resim 3.28: Ajur dokuma örnekleri 

 

Resim 3.29: Ajur dokuma örnekleri 
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3.4. Rize Bezi Örnekleri 

 

Resim 3.30: Rize Bezi Örnekleri 

 

Resim 3.31: Rize Bezi Örnekleri 

 

Resim 3.32: Rize Bezi Örnekleri 



 

 34 

 

Resim 3.33: Rize Bezi Örnekleri 

 

Resim 3.34: Rize Bezi Örnekleri 

 
Resim 3.35: Kaydırmalı desen 

3.5. Dokumayı Bitirme Yöntemleri 
3.5.1. Dokumayı Tezgâhtan Çıkarma 

 Dokumayı tezgâhtan çıkarmadan önce hatalar düzeltilir. 

 Kumaş levendi gevşetilerek dokuma serbest bırakılır. 

 Yapılacak saçak modeline göre saçak payı bırakılır. 

 Alt ve üst uçtaki çözgüler kesilir. 



 

 35 

 Geride kalan kumaş dokuma kumaş levendine tekrar sarılır. 

 Kenar düzgünlüğü kontrol edilir. 

 Saçaklar tercih edilen bağlama tekniğiyle bağlanır. 

 Tezgâh bir sonraki dokuma için hazır bırakılır. 

 Kumaşın son ütüsü yapılır.  

 

Resim 3.36: Dokumanın tezgâhtan çıkartılması 

 

Resim 3.37: Saçak payının bırakılması 

3.6. Saçak Bağlama Şekilleri 
 

 Saçak Bağlama: Dokumanın tezgâhtan çıktıktan sonra kalan çözgü ipi 

uçlarının örülerek, bağlanarak veya bükülerek yapıldığı tekniğe saçak bağlama 

denir. Rize Bezi Feretikoda en sık kullanılan saçak bağlama şekli makramedir. 

 

 Saçak Bağlama Şekilleri Şunlardır: 

 Makrame yaparak 

 Kastamonu çarşaf bağlama yaparak 

 Renkli kumaş parçaları veya boncuklar yerleştirerek  
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3.6.1. Saçak Bağlama Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kumaşın ebatlarına uygun saçak bağlama uygulanmalıdır. 

 Saçak ipleri eşit sayıda gruplanarak bağlanmalıdır. 

 Görünüm açısından yapılacak düğüm ve bağlamaların eşit aralıklarla ve aynı 

hizada olması gerekmektedir. 

 Dokumayı zenginleştirmek için saçaklara boncuk, renkli kumaş ve iplikler 

takılabilir. 

 Son işlem olarak bağlanmış veya düğümlenmiş saçak uçları kesilerek 

düzeltilmelidir. 

 

Resim 3.38: Saçak bağlama 

 

Resim 3.39: Saçak boylarının kesilmesi 

 

Resim 3.40: Saçak bağlama 
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Resim 3.41: Saçak bağlama 

 

Resim 3.42: Saçak bağlama 

 

Resim 3.43: Saçak bağlama 

 

Resim 3.44: Saçak bağlama 
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Resim 3.45: Saçak bağlama 

 

Resim 3.46: Kastamonu çarşaf bağlama 

 

Resim 3.47: Çarşaf bağlama  

 

Resim 3.48: Çarşaf bağlama 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen motif uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Rize bezi Feretiko deseni hazırlamak 

için uygun çal ışma or tamı 

hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz düzgün bir masa hazırlayınız. 

 Motif araştırması yaparak taşıdıkları 

anlam ve özellikleri inceleyiniz. 

 Araştırdığınız motifleri taşıdığı anlama 

göre değerlendiriniz. 

 Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan, 

görsel kaynak ve kaynak kişilerden 

desen taraması yapınız. 

 Desen çizimi için araç gereç 

hazırlayınız. 

 Makas, cetvel, milimetrik kâğıt, boya 

kalemi, mukavva hazırlayınız. 

 Ürünün boyutlarını ve kullanılacağı yere 

uygun, motifleri birleştirerek 

kompozisyon oluşturunuz. 

 Yaratıcılığınızı kullanarak farklı 

desenler hazırlayınız. 

 Kompozisyonu kareli kâğıt üzerinde 

hazırlayınız. 

 Desenin yeterli kısmını alacak 

büyüklükte kâğıt hazırlayınız.  

 Feretiko deseni kareli kâğıda hazırlarken 

çözgü tel sayısına dikkat ediniz.  

 Dokuma için hazırlanmış özel 

milimetrik kâğıt kullanmaya özen 

gösteriniz.  

 Dikey ve yatay karelerin takibini 

yapınız. 

 El ile desen atma dokuma tekniğini göz 

önünde bulundurarak Rize Bezi Feretiko 

motifini desenlendiriniz. 

 Kareleri desen ipliğinin renginde 

boyayınız. 

 Renk gruplarının uyumlu olmasına 

dikkat ediniz.  

 Desen oluştururken Rize Bezi Feretiko 

dokuma tekniğine ve yöreselliğe uygun 

desen renkleri seçiniz. 

 Genelde desenlerde sadece sim renkleri 

kullanıldığını unutmayınız.  

 Çizim ve boyamayı kontrol ediniz 

hataları tespit edip düzeltiniz. 

 Renk gruplarının uyumunu kontrol 

ediniz. 

 Çizimde karelerin kayıp kaymadığına 

dikkat ediniz.  

 Desenin dokuyacağınız Rize Bezi 

Feretiko dokuma türüne uygunluğunu 

kontrol ediniz.               

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dokumanın her iki kenarında çözgü tel 

sayıları eşit kenarlık bırakınız. 

 Kumaş kenarı bırakınız.  

Tekli ajurda kumaş kenarı 

 Deseninize uygun çözgü tel sayılarına 

dikkat ederek bezayağı dokuma tekniği 

ile motif uygulayınız. 

 Motif tekrarlarında ajur için 

kullandığınız çözgü tel sayısı 

gruplarına dikkat ediniz 

 Motif uygulamada çözgü tel sayılarına 

dikkat ediniz. 

 

Tekli ajur uygulama 

 Hazırladığınız desenin ürününüze uygun 

olup olmadığını değerlendiriniz. 

 Ürün çeşidine göre motif seçip 

seçmediğinizi kontrol ediniz.  

 

Motif Uygulama 

 Dokumayı tezgâhtan çıkartınız. 

 Kumaş levendini gevşetiniz. 

 Saçak payı bırakarak çözgüleri kesiniz. 

 Arkadaşınızdan yardım alınız. 

 Çözgü iplerinin düzgünlüğünü kontrol 

ediniz. 

 Saçak payının uzunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Saçak bağlama şekillerinden birini 

uygulayınız. 

 Bağlama yapmak için saçak iplerini 

düzeltiniz. 

 Fazla uzun ipleri kısaltınız. 

 Saçak bağlama yöntemlerinden ürüne 

uygun olanı seçip yapınız.  

 Saçak bağlama işlemi bittikten sonra 

uçları kesip düzeltiniz. 

 Saçak uçlarının eşit uzunlukta olmasına 

dikkat ediniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Bitmiş ürünün kontrolünü yapınız. 

 Yapılan dokumayı genel görünümünü 

inceleyerek kontrolden geçiriniz. 

 Son ütüsünü yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Rize Bezi Feretiko deseni hazırlamak için uygun çalışma ortamı 

hazırladınız mı? 
  

2. Motif araştırması yaparak taşıdıkları anlam ve özellikleri 

incelediniz mi? 
  

3. Desen çizimi için araç gereç hazırladınız mı?   

4. Ürünün boyutlarını ve kullanılacağı yere uygun, motifleri 

birleştirerek kompozisyon oluşturunuz mu? 
  

5. Kompozisyonu kareli kâğıt üzerinde hazırladınız mı?   

6. Kareleri desen ipliğinin renginde boyadınız mı?   

7. Çizim ve boyamayı kontrol ediniz hataları tespit edip, düzeltiniz 

mi? 
  

8. Hazırladığınız desenin ürününüze uygun olup olmadığını 

değerlendirdiniz mi? 
  

9. Dokumayı tamamladınız mı?   

10. Dokumayı tezgâhtan çıkarttınız mı?   

11. Çözgü iplerinin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

12. Saçak bağlama şekillerinden birini uyguladınız mı?   

13. Saçak bağlama işlemi bittikten sonra uçları kesip düzelttiniz mi?   

14. Bitmiş ürünün kontrolünü yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çiftli ajurda çözgü ipliklerinin kalınlığı ve desen özelliğine göre iplik gruplarının 

sayıları çoğaltılabilir. 

2. (   ) Rize bezine desen vermek için el ile desen verme tekniği kullanılır. 

3. (   ) Bitkisel desenler  (gül, lale, çay yaprağı, mine vb.)Rize bezi feretiko dokumalarda 

kulanılır.  

4. (   )Dokumayı tezgâhtan çıkartırken kumaş levendi gevşetilerek dokuma serbest 

bırakılır. 

5. (   ) Saçak yapılırken saçak ipleri eşit sayıda gruplanarak bağlanmalıdır. 

6. (   ) Saçak bağlamada son işlem olarak bağlanmış veya düğümlenmiş saçak uçları 

kesilerek düzeltilmelidir. 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

7. İkiden fazla iplik grubunun yer değiştirilerek yapıldığı ajur tekniğine …………… ajur 

denir.  

8. İlk iplik grubuyla ikinci iplik grubunun yeri değiştirilerek  ajur ipliğinin ortadan 

geçirilmesiyle oluşan ajur tekniğine …………… ajur denir. 

9. Dokumanın tezgâhtan çıktıktan sonra kalan çözgü ipi uçlarının örülerek, bağlanarak 

veya      bükülerek yapıldığı tekniğe ……………………………..denir. 

10. Rize Bezi Fretikoda en sık kullanılan saçak bağlama şekli ………………dir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. Rize 

Bezi Feretiko dokumaya başlama, bezayağı dokuma yapma, dokumada kullanılan ajurları 

uygulama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama şekillerini yapma. 

Kullanılacak araç gereçler: 
 Dokunmuş eski ürünler 

 Dokuma tezgâhı 

 Çözgü ipleri 

 Atkı ipleri 

 Mekik, masura 

 Uygulanacak desen kâğıdı 

 Makas, toplu iğne vb.  

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Rize Bezi Feretiko için tezgâhı hazırlayarak 

bezayağı dokuma yapabilecek, hazırlanan ajur deseni dokumaya geçirerek kumaşı tezgâhtan 

çıkarıp saçak bağlama şekillerini uygulayabileceksiniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye, tezgâh ve gerekli araç gereci 

hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Dokuma tezgâhını hazırlayınız. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Hata kontrolü yapınız. 

 Sarılı olan çözgüde kopuk olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Arkadaşınızdan yardım alınız. 

 Bezayağı dokuma yapınız 

 Dokuma yaparken oluşan hataları düzeltiniz. 

 Kumaş kenarlarındaki iplikleri makas 

yardımıyla kesiniz. 

 Yaptığınız ürünü zevkle uygulayınız. 

 Hazırladığınız deseni dokumada 

uygulayınız. 

 Ürüne göre desen seçip seçmediğinizi kontrol 

ediniz. 

 Yaratıcılığınızı kullanarak farklı desenler 

üretiniz. 

 Ajur uygularken kumaşı büzmemek için 

iplikleri fazla çekiştirmeyiniz. 

 Dokumayı tezgâhtan çıkartınız. 

 Kumaş levendini gevşetiniz. 

 Saçak payı bırakarak çözgüleri kesiniz. 

 Saçak payının uzunluğunu kontrol ediniz. 
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 Saçak bağlama şekillerinden birini 

uygulayınız. 

 Saçak iplerini düzeltiniz. 

 Makrame, Kastamonu Çarşaf Bağlama 

tekniklerinden birini uygulayınız. 

 Saçak uçlarının eşit uzunlukta olmasına 

dikkat ediniz. 

 Bitmiş ürünü kontrol ediniz. 

 Hata kontrolü yapınız. 

 Genel görünümüne bakınız. 

 Son ütüsünü yapınız. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye, tezgâh ve gerekli araç gereci hazırladınız mı?   

2. Hata kontrolü yaptınız mı? 

 

 

  

3. Bezayağı dokuma yaptınız mı?   

4. Hazırladığınız deseni dokumada uyguladınız mı?   

5. Dokumayı tezgâhtan çıkarttınız mı?   

6. Saçak bağlama şekillerinden birini uyguladınız mı?   

7. Bitmiş ürünü kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “modül değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bezayağı dokuma çözgü ve atkı ipliklerinin bir alttan bir üstten geçmesidir.  

2. (   ) Dokuma makinesinde bir kumaşın oluşumu için öncelikle doku oluşturmaya gerek 

yoktur. 

3. (   ) Bezayağı dokuma iki farklı iplik sistemi ile oluşur. 

4. (   ) Çiftli ajurda zevke göre iplik gruplarının sayıları çoğaltılabilir. 

5. (   ) Rize bezine desen vermek için el ile desen verme tekniği kullanılır. 
6. (   ) Bitkisel desenler  (gül, lale, çay yaprağı, mine vb.) Rize bezi feretiko dokumalarda 

kullanılmaz.  

7. (   ) Saçak yapılırken saçak ipleri eşit sayıda gruplanarak bağlanmamalıdır. 

8. (   ) Saçak bağlamada son işlem olarak bağlanmış veya düğümlenmiş saçak uçları 

kesilerek düzeltilmelidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

9. Yüzey oluşumunun ilk örgüsü ve en basit dokuma ………………….dır. 

10. Dokumaya başlarken tezgâhta taraktan gelen ipliklerin yani ……………………mekiğin 

arasından geçebilecek şekilde açılmış olması gereklidir. 

11. Dokumaya başlarken çözgü ipliklerinin…………………………. kontrol edilmelidir. 

12. Rize  bezi Feretiko ……………………………………tezgâhında dokunmaktadır. 

13. Dokumanın tezgâhtan çıktıktan sonra kalan çözgü ipi uçlarının örülerek, bağlanarak, 

veya      bükülerek yapıldığı tekniğe ……………………………..denir. 

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. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
 

1 kamçılı ahşap el, dokuma tezgâhı 

 
2 

kamçının çekilmesi 

suretiyle 

3 mumlanarak 

4 ağızlığın 

5 gerginlik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

l bezayağı 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

 

 
5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 çiftli 

8 tekli 

9 saçak bağlama 

10 makrame 

CEVAP ANAHTARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAPLARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 bezayağı 

10 ağızlığın 

11 gerginliği 

12 kamçılı ahşap el 

dokuma tezgâhı 13 saçak bağlama 
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