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Bu modül Eşme kilimi dokuma tezgâhının özelliklerini,
dokuma işlemlerini kapsayan bir öğrenim materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Eşme kilimi dokumaya hazırlık yapma modülünü almış olmak

YETERLİLİK

Eşme kilimi dokumak
Genel Amaç
Bu modül ile Eşme kilimi dokuma tezgâhını tanıyabilecek,
tezgâhta dokuma yapabilecek, biten dokumaları tezgâhtan
keserek uçlarına saçak bağlama yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Eşme kilimi çeşitleri, dokumada kullanılan araç gereçler ve
kilimin kullanım alanlarını öğrenebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun olarak Eşme kilimi dokuyabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı
Donanım: Tezgâh, mekik, çivi, makas, iplik, metre, yazılı ve
görsel kaynaklar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemizin dört bir yanındaki yöresel kilimlerimizde olduğu gibi Eşme kilimi de çok
zengin bir motif kültürüne sahiptir. Geçmişten günümüze dokumacılarımız duygularını bu
motiflerle kilimlere adeta ilmek ilmek dokumuşlardır. Eşme kilimi dokumayı öğrenerek bu
zenginliğe siz de katkı sağlayacaksınız.
Eşme kilimi dokumayı öğrenmenin yanında, bu kilimin günümüzde hak ettiği değeri
bulması için neler yapılması gerektiği üzerine emek harcamak öncelikli amaçlarınızdan
olmalıdır.
İyi bir kilim dokumacı olabilmeniz için kilim dokumanın tüm aşamalarına hâkim
olmalısınız. Hazırladığımız bu modül bu anlamda sizler için bir kaynak ve yol gösterici
olacaktır.
Bu modül sonunda Eşme kilimi dokuma için desen hazırlayıp kilim dokuma yapmayı
öğrenmiş olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyetle Eşme kilimi çeşitleri, dokumada kullanılan araç gereçler ve kilimin
kullanım alanlarını öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kilim dokuma tezgâhlarını yazılı kaynaklardan ve internetten araştırınız.



Çevrenizde bulunan kilim dokuma atölyelerini araştırınız.



Yaptığınız inceleme ve araştırmaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. EŞME KİLİMİ DOKUMA
Anadolu kilimleri, kendini yenileyerek günümüze kadar yöresel desen ve renk
özellikleriyle gelmiştir. Halı ve kilim alanında belirli bir üne sahip olan dokumalarımız
duygu, düşünce, özlemi ve inancı ifade etmiş, atının eyeri, hububatının ve eşyalarının
taşınmasında kullandığı çuval, yiyeceğini taşıdığı heybesi olmuştur. Özellikle kilim Anadolu
insanının doğumunda beşiği, ölümünde tabutunun örtüsüdür.
Günümüzde, milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan kilimler, kolay taşınabilir
ve az zamanda dokunabilmesi nedeniyle yaygın kullanılır. Eşme kilimleri, genelde tacirlerin
siparişleri ile ticari amaçla dokunmaktadır.
Bunların yanı sıra Eşme halkının kendi evleri için dokudukları kilimler varsa da
sayıları azdır. Eşme yöresinde kilimlerin sayıları azdır. Zili, sumak, sarma motifli cicim,
hopan ve tülü gibi dokumalar da yapılmıştır. Eşme kilimlerini, halkın kendi ihtiyaçları için
dokudukları ve tüccarın siparişi vererek ticari amaçla dokutturdukları kilimler olmak üzere
iki ana kolda incelemek yerinde olur. Eşme’de geçmiş günlerde; “altınbaş”, “toplu”,
“takmak”, “ablaş” adları ile tanınan birbirinden farklı özellikler taşıyan kilimler
dokunmuştur.
Öteden beri halkın kendi ihtiyacı için dokuduğu eski kilimlerde iplikler, dokuyucu
tarafından evde eğrilip bükülmüş ve yine evlerde kök boya ile boyanarak hazırlanmıştır. Bu
kilimler rengi, yangısı (motifi) ve kompozisyonu ile bölgeye has özellik göstermiştir. Bugün
halkın kendi ihtiyacı için dokuduğu kilimler iplik, kalite, renk, yangıç ve desen düzenlemesi
bakımından, bölgeye has özelliğini tamamen kaybetmiştir ve yozlaşmıştır. Kilimlerdeki bu
değişme ve yozlaşmalar, dönem dönem devam etmiştir. Takriben 1934'ten önceki kilimler
“İlk Dönem”, 1935–1960 yılları arasında dokunmuş olanlar “Orta Dönem”, 1981'den sonra
dokunmuş olanlar ise “Son Dönem” kilimleri olarak sınıflandırılmıştır. Yapılan
incelemelerde, İlk Dönem Kilimleri'nde çözgü ve atkı (renkli yanış ipi) tamamen yündür.
İplikler, dokuyucu tarafından evlerde hazırlanmış ve kök boya ile boyanmıştır. Bu kilimlerde
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hâkim renk olarak kullanılan mavi, kırmızı ve yeşilin yanı sıra diğer renklere de yer
verilmiştir. Mavi, tatlı indigo mavisi; kırmızı, tatlı pastel kırmızı; yeşil ise, orta renkte bir
yeşildir. Kilimlerdeki yeşil ve kırmızı gibi renkler, karşıt renklerden olmalarına rağmen,
pastel renklerde kullanıldıklarından ve renk tonları uygun seçildiklerinden birbirleri ile uyum
sağlamıştır. Ayrıca, bu dönem kilimleri iki parça hâlinde dokunup birbirine dikilerek
kullanılmıştır. Motifler, “tilifli”, diğer bir deyimle “gıcıklı”dır.
Orta Dönem Kilimleri'nde, çözgü ve yanış-ipi, yündendir. Motifler değişmeye
başlamıştır. Kök boya kullanılmakla beraber sentetik boyaya da yer verilmiştir. Bu dönemde
iki şak hâlinde yapılan kilimler, ortadan kalkmaya başlamış; tek parça olarak dokunmuştur.
Motifler, yine tiliflidir. Yün iplikleri yine dokuyucu tarafından hazırlanmıştır. Fakat sentetik
boya kullanılmıştır. Birinci dönemde kullanılan indigo mavisi, bu dönemde çivit mavisine
dönüşmüştür. Pastel kırmızı ve yeşil tonları, biraz daha canlı renklerde kullanılmış; renk
uyumu, eski özelliğini kaybederek bozulmaya başlamıştır.
Son Dönem Kilimleri'nde ise mavi renk, mavi-mor bir renk almış; kırmızı, ya daha
canlı renklerde kullanılmış ve zaman zaman al renge bürünmüş, ya da çok koyu karanlık
renkler tercih edilmiştir. Yeşil ise; koyu çimen yeşili ile neftî yeşile dönüşmüştür.
Kilimlerde, ya göz atıcı renkler kullanılarak gözü yoran bir durum yaratılmış ya da çok koyu
renklerle kilim, iç karartıcı bir hâle gelmiştir. İplikler, boyacılara boyattırılmaktadır. Boyacı
hangi tonda boyarsa onunla dokumak zorundadır. Renk tonları, eskilere göre tamamen
değişmiştir. Boya kalitesi düşmüştür. Bu dönemde renk çeşitliliği artmış; kilimlerde, çok
koyu renklerin yanı sıra Çingene pembesi ile yer yer parlak renklerde orlon iplikleri
kullanılmıştır. Çözgüler, pamuk ipliğinden yapılmıştır. Motiflerde de dönem dönem
değişiklikler görülmektedir. Eşme'de kilimler, evlerde "ıstar" denilen dik tezgâhlarda,
kadınlar tarafından dokunmaktadır. Tezgâha kilim ağacı da denir. Erkekler, kilim dokumaz.
Kız çocukları, küçük yaşta (7–8), annesinin yanında tezgâha oturur, birlikte kilim dokumaya
başlar. Kendi başına kilim dokuyacak duruma gelince dokumasını, ayrı bir tezgâhta sürdürür.
Ticari amaçla dokunan kilimler de ıstar denilen dik tezgâhlarda, kadınlar tarafından
dokunmaktadır. Eskiden kilimlerin yünleri, evlerde kirmanla eğrilirdi. Bölgede kirmanla yün
eğrilirken "öreke"den de yararlanılırdı. Bugün dokunan kilimlerde fabrika yünü kullanılmaktadır.
Ticari amaçla dokunan kilimlerin bir kısmında desenler, Eski Eşme kilimlerinin
bordürlerinde veya zeminlerinde yer alan küçük motiflerin, birkaç misli büyütülmüş
örneklerinin çok sade bir şekilde zeminde sıralanması ile elde edilmektedir. Diğer bir
kısmında ise bazı ihracat firmalarının isteklerine ve çizip sipariş verdikleri modellere bağlı
kalarak yapılmaktadır ki bu ikinci grup desenler, çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu kilimler,
eski Eşme Kilimleri ile pek ilgisi olmayan kilimlerdir. Renkler de sipariş veren firmaların
isteğine bağlı olarak seçilmektedir.

1.1. Eşme Kilimi Çeşitleri
Eşme’de halkın kendi evi için dokuduğu kilimler: “altınbaş kilimleri”, “toplu
kilimler”, “yan toplu kilimler”, “takmak kilimleri”, “albaş kilimleri”, ve “namazlağ
kilimleri” olmak üzere çeşitli gruplara ayrılır. Bunların dışında, zemini altıgen toplarla ve
çeşitli motiflerle dolgulu kilimle de yapılmıştır. Eşme kilim gruplarının her biri, kendi
grubuna has özellikler gösterir.
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Resim 1.1: Eşme kilim dokuma

1.1.1.Altınbaş Kilimleri
Eşme için özel olan ve benzerini Reyhanlı Türkmenlerinin de dokuduğu bir kilim,
Altınbaş kilimidir. Altınbaş kilimlerinde motif ve kompozisyon, ayrı bir özellik gösterir. Tek
eksen üzerinde sıralanmış dikdörtgen toplar kıvrım denilen, taban tabana gelecek biçimde
yerleştirilmiş ‘’eli belinde kız’’ ve “tavşan topuğu” motifleri kullanılmaktadır.
En eski Altınbaş kilimlerinde dörtgenlerin ortasında bir kıvrım onun etrafında tavşan
topuğu motifleri bu kilimlere özgü bir şekilde sıralanmıştır. Dikdörtgenler dışında kalan
kilim zemini yine bu kilimlere has çok zengin motiflerle süslenmiştir. Kilimler bordürlüdür.
Bordürler de yine bu kilimlere has motiflerle bezenmiştir. Zemin ve bordürlerde bin tepe,
kurbağacık, elmacık, kazan kulpu, sandık kulpu, yılıkıç, bukağı ve diğer zengin motiflerle
süslenmiştir.

Resim 1.2: Altınbaş kilimi
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1.1.2.Albaş Kilimi
Bu grup kilimlerde zeminde altıgen toplar, kenarları birbirine bitişik olarak
sıralanmıştır. Bölgede solak kıvrımlı kilimlere benzese de topların içleri ve kilimin
zeminindeki düzenleme ve motif bunlardan tamamen farklıdır. Bu kilimlerde genelde zemin
uzunlamasına üçe bölünmüş başı altıgen toplar, bu ayrılan bölümler içinde tek eksende
sıralanmıştır. Altıgenler bıçkır motiflerinden oluşmuştur. Toplar dışında kalan zemin zülüf,
pıtırık/çıtırık ve oynatma motifleri ile doldurulmuştur. Madalyonlar arasına genelde karagöz
bazen de çakmak motifleri yerleştirilir. Bordürlerinde elibelinde kız motifleri en çok görülen
örneklerdir.

Resim 1.3: Albaş kilimi

Resim 1.4: Albaş kilimi

1.1.3.Takmak Kilimleri
Bu kilimlerde genelde zemin uzunlamasına üçe bölünmüş basık altıgen toplar bu
ayrılan bölümler içinde tek eksende sıralanmıştır. Altıgenler bıçkın motiflerinden
oluşmuştur. Toplar dışında kalan zemin zülüf; pıtırık/çıtırık ve oynatma yanışları ile
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doldurulmuştur. Madalyonlar arasına genelde karagöz bazen de çakmak motifleri
yerleştirilir. Bordürlerinde elibelinde kız yanışları en çok görülen örneklerdir.

Resim 1.5: Takmak kilimi

1.1.4.Toplu Kilimler
Toplu kilimlerde genel olarak baklavaya yaklaşan iç içe kancalı basık altıgen
madalyonlar bir eksende tek veya çift sıra hâlinde yan yana yerleştirilmiştir. Madalyonlara
bölgede top denir. Top sayısı kilimin büyüklüğüne göre değişir. Top sayısına göre kilime ad
verilir (üç beş ya da yedi toplu kilim gibi). Bu kilimlerde kancalı altıgenlerle dolgulanmış
toplar genelde merkeze doğru eşkenar dörtgene dönüşür. Kilimlerin bir kısmında ise toplar
basamaklı ve kancalı dikdörtgenlerle süslenmiştir. Ortada bir eksende sıralanan topların yanı
sıra aradaki boşluklara ana toplardan daha küçük ölçüde iki taraflı toplar yerleştirilen
kilimlere yan toplu kilim denir. Yan topların büyüklüğüne göre arada boşluk kalır veya
kalmaz. Boşluk kaldığı takdirde kilimin zemini çeşitli motiflerle dolgulanır. Bu kilimler
genelde tek bordürlüdür.

Resim 1.6: Toplu kilim
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1.1.5. Namazlağılar (Seccadeler)
Eşme yöresinde kilimler namazlağı olarak kullanılması amacıyla da dokunmuştur.
Ayrıca camilere bağış yapılması için özel namazlağı yapım geleneği de devam etmektedir.
Selvili, turunçlu, dallı namazlağı gibi isimler alır.

Resim 1.7: Namazlağı

1.2. Kullanılan Araç Gereçler
1.2.1. Kilim Dokuma Tezgâhları
Kilim dokuma tezgâhları üç tiptir:


Yer tezgâhları: Göçebe hayatı yaşayan insan topluluklarının kullandıkları
tezgâh çeşididir. Genelde yan ağaçları yoktur. Yere çakılan dört adet kazık
gövde olarak kullanılır. İki adet sırık tezgâhın alt ve üst leventlerini oluşturur.
Çözgüler silindir şeklindeki leventlere sarılarak gerilir. Sonra gücü ağacı örülür.
Daha sonra kilim dokumasına geçilir.



Sarma tezgâhlar: Gelişmiş bir kilim dokuma tezgâh türüdür. Bunların alt ve
üst merdaneleri döner. Dokuma tezgâhlarındaki çözgü ve kumaş levendi
prensibine göre hareket eder. Çözgü üst levende sarılır. Dokunan kilim alt
levende sarılır. Kilim sarıldıkça dokumanın devam edebilmesi için diğer
leventten çözgü gelmeye devam eder. Varangelen, gücü ağacı, germe
mekanizması gibi parçaların bulunduğu bir tezgâh türüdür.



Germe tezgâhlar: Alt ve üst merdaneler dönmez. Yan destekli yuvalar yukarı
aşağı hareket ettirilerek çözgüler gerdirilir. Çözgüler tezgâh üzerinde hazırlanır.
Dokuma yükseldikçe kilim döndürülerek aşağı alınır. Alt ve üst merdane,
varangelen, gücü demiri, yan destekler, gerginlik ayar mekanizması gibi
parçalardan oluşan bir tezgâhtır. Eşme kilimi günümüzde bu tip tezgâhlarda
dokunmaktadır.
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1.2.2. Dokumada Kullanılan Yardımcı Elemanlar


Kirkit: Atkının sıkıştırılarak kilime dâhil edilmesini sağlayan yardımcı makine
elemanına kirkit denir. Diğer dokuma tezgâhlarında bulunan tarağın vazifesini
görür.

Resim 1.8: Kirkit



Çivi: Atkının kirkit tarafından düzgün sıkıştırılmasını sağlamak için bir miktar
aşağı çekilmesini sağlayan yardımcı makine elemanıdır. Ayrıca çözgülerin
birbirlerine takılmadan düzgün durabilmeleri için de kullanılır.

Resim 1.9: Çivi



Resim 1.10: Çivinin kullanılışı

Çözgü demiri: Çözgülerin tezgâhın alt kısmında bağlandığı demirdir.
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Resim 1.11: Çözgü demiri



Gücü demiri: Tezgâhın orta kısmında yer alan ve gücü ipliklerinin üzerine
sarıldığı demirdir.

Resim 1.12. Gücü demiri



Varangelen: Yukarı aşağı hareket ettirilerek çözgüleri birbirinden ayırıp atkının
atılması için ağızlığın açılmasını sağlayan dar ve uzun tahtadır.

Resim 1.13. Varangelen
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1.3. Eşme Kiliminin Kullanım Alanları
Eşme kilimi adından da anlaşılacağı gibi geçmişten günümüze aslında bir kilim
dokumadır. Ancak bu dokuma farklı ürünlerin yapımına da imkân veren bir dokumadır.
Teknik açıdan ve özellik açısından hiçbir fark olmamakla birlikte farklı boy ve ende
dokunarak farklı ürünler ortaya konmuştur. Bu dokuma ile elde edilen ürünlerin en
önemlileri kilimin yanı sıra çanta, heybe, yastık kılıfları, minder kılıfları gibi ürünlerdir.
Günümüzde araç işi koltuk döşemeleri de Eşme kilimi ile elde edilebilmektedir.

Resim 1.14: Heybe

Resim 1.15: Yelek

Resim 1.16: Üç etek
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Resim 1.17: Döşeme örtüsü

Resim 1.18: Taban dokuması

Resim 1.19: Pano dokuma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerekli araştırma ve incelemeleri yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kilim dokuma tezgâh çeşitlerini  Eşme kiliminin hangi tip tezgâhta
inceleyiniz.
dokunduğuna dikkat ediniz.
 Kilim dokumada kullanılan yardımcı  Diğer kilimlerle Eşme kilimi dokumada
eleman ve görevlerini araştırınız.
kullanılan yardımcı elemanları karşılaştırınız.
 Kilim türlerinin hangi alanlarda  Kullanım alanı açısından Eşme ve diğer
kullanıldığını araştırınız.
kilimleri karşılaştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bigiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Eşme kilim çeşitlerinden birisi altınbaş kilimleridir.

2.

( )Toplu kilimlerde top sayısına göre kilime ad verilir.

3.

( )Sarma tezgâhlarda alt ve üst merdaneler döner.

4.

( )Atkının kirkit tarafından düzgün sıkıştırılmasını sağlamak için bir miktar aşağı
çekilmesini sağlayan yardımcı makine elemanına varangelen denir.

5.

( )Germe tezgâhlarda çözgü tezgâh üzerinde hazırlanır.

6.

( )Atkının sıkıştırılarak kilime dâhil edilmesini sağlayan yardımcı makine elemanına
kirkit denir.

7.

( )Yer tezgâhları göçebe hayatı yaşayan insan topluluklarının kullandıkları tezgâh
çeşididir.

8.

( )Çözgülerin tezgâhın alt kısmında bağlandığı demire gücü demiri adı verilir.

9.

( )Yukarı aşağı hareket ettirilerek çözgüleri birbirinden ayırıp atkının atılması için
ağızlığın açılmasını sağlayan dar ve uzun tahtaya gücü demiri 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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyetle tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yörenizde dokunan kilimlerde kullanılan desenlerin anlamlarını araştırınız.



Eşme kiliminde kullanılan desenleri inceleyiniz.



Eşme kilimi ve diğer kilimlerde kullanılan desenleri karşılaştırınız.

2. DESEN HAZIRLAMA
2.1. Eşme Kilim Desenleri
Eşme kiliminde kullanılan çok çeşitli motifler bulunmaktadır. Yanış da denilen kilim
motifleri, diğer yöresel kilim motifleriyle benzerlikler gösterir. Bu motiflerden yaygın
kullanılanlardan bazıları şunlardır:

2.1.1. Eşme Kilimlerinde Sık Kullanılan Motif ve Yanışlar

Desen 2.1: Pençe

Desen 2.2: Çömlek

Desen 2.3: Pençe
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Desen 2.4: Köçekgelin

Desen 2.5: Karagöz

Desen 2.6: Tabaka yanışı

Desen 2.7: Oynayan kadın

Desen 2.8: Sındı kupu

Desen 2.10: Yaba

Desen 2.9: Muska

Desen 2.11: Çatkı
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Desen 2.12: Köpelek

Desen 2.13: Çıtrık Pırtık

Desen 2.14: Bıçkırlı top

Desen 2.15: Benli kıvrım

Desen 2.16: Üzüm salkımı

Desen 2.17: Salkım Desen

2.18: Kıvrımlı top

Desen 2.19: Dikmeli kurtağzı

Desen 2.20: Dikmeli kurtağzı
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Desen 2.21: Turunç

Desen 2.22: Dikmeli kurtağzı

Desen 2.23: Kurtağzı

Desen 2.24: Kurbağacık

Desen 2.25: Yalkılıç

Desen 2.26: Tarak

Desen 2.27: Kancalı kurtağzı
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Desen 2.28: Ejder

Desen 2.29: Kancalı kurtağzı

Desen 2.30: Kanca

Desen 2.31: Yarım kazandibi

Desen 2.32: Kurbağacık Desen

2.33: Zülüf
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Desen 2.34: Göbecik

Desen 2.35: Çatma

Desen 2.36: Kuşlu

Desen 2.37: Çakalayağı

Desen 2.38: Zülüf

Desen 2.39: Elibelinde

2.2. Desen Hazırlama
Desen hazırlama için öncelikle gerekli malzemelerin hazır bulundurulması
gerekmektedir. Desen hazırlama için gerekli malzemeler şunlardır:





Parşömen kâğıdı,
Işıklı masa,
Kareli kâğıt,
Kurşun kalem,
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Boya kalemleri,
Silgi

2.2.1. Desen Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar






Kareli kâğıtta her dik kare sırası çözgü ipliğinin, yatay kare sırası atkı ipliğinin
karşılığıdır.
Desen en genişliğinde dokumada kullanılacak çözgü ipliği sayısı kadar kare
içine alınmalıdır.
Desen kullanılan renkli atkı ipliklerinin kalınlığına göre çizilmeli aksi takdirde
iplik ince olduğundan desen kâğıttakinden basık olur.
Atkı ipi kalın ise desen kâğıttaki desene göre uzun olur.
Kareli kâğıda desen çizilirken kullanılacak atkıların genişliğine göre her
basamaktaki yatay kare sayısı ayarlanmalıdır.

2.2.2. Desen Hazırlama Aşamaları














Dokumanın öncelikle boyutlarını belirleyerek, kilimdeki düğüm sayılarını
hesaplayarak her düğümün bir kare olduğundan boyutlara uygun kareli kâğıt
hazırlanır.
Alıştırma desen çalışmaları için kareli ve parşömen kâğıdı hazırlanır.
Kilim deseninde yer almasını istediğiniz motifleri başka parşömen kâğıdı
parçalarını kurşun kalemle çizip çevrelerinden kesilir.
Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz kâğıdı üzerine yerleştirerek komposizyon
oluşturulur.
Oluşturduğunuz kompozisyonun üzerine parşömen kâğıdı yerleştirerek desen
geçirilir.
Parşömen kâğıdı üzerindeki deseni ters çevirerek kareli desen kâğıdı arkasına
yerleştirilir.
Işıklı masa kullanılır.
Desen çizgileri üzerinden tükenmez kalem ile çizerek parşömen kâğıdındaki
deseni kareli kâğıda geçirilir.
Parşömen kâğıdını kareli desen kâğıdının arkasından çıkartılır.
Uygun boyama tekniğini seçilir (kuru boya, keçeli kalem, guaj boya).
Işıklı masada kareleri desen ipliğinin renginde boyanır.
Çizim ve boyamayı kontrol ediniz, hataları tespit edip düzeltilir.
Hazırladığınız desenin ürününüze uygun olup olmadığını kontrol edilir.
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Desen 2.40: Renkli desen çalışması

Desen 2.41: Renkli desen çalışması

Desen 2.42: Renkli desen çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına kilim deseni hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Halı deseni hazırlamak için
çalışma ortamı hazırlayınız.

Öneriler
 Aydınlık ortam sağlayınız.
uygun
 Temiz düzgün masa hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

 Dokunacak halının 10 cm yatayındaki, 10
cm dikeyindeki düğüm sayılarına göre
kullanılması gereken kareli desen
kâğıdını bilgisayarda ayarlayıp A4
büyüklüğünde çıktısını alınız.

 Alıştırma desen çalışmaları için
kareli ve parşömen kâğıdını
hazırlayınız.

 Kilim deseninde yer almasını
istediğiniz
motifleri
başka
parşömen kâğıdı parçalarını kurşun
kalemle çizip çevrelerinden kesiniz
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 Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz kâğıdı
üzerine
yerleştirerek
komposizyon
oluşturunuz.

 Oluşturduğunuz komposizyonun üzerine
parşömen kâğıdı yerleştirerek deseni
geçiriniz.

 Motiflerin kaymamasını sağlamak için
yapıştırıcı (bant) kullanabilirsiniz.

 Motiflerin kaymamasına dikkat ediniz.

 Parşömen kâğıdı üzerindeki deseni ters
çevirerek kareli desen kâğıdı arkasına
yerleştirip tutturunuz.

 Masa kullanınız.
 Desenin kaymaması için yapıştırıcı (bant)
veya toplu iğne kullanabilirsiniz.
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 Desen çizgileri üzerinden tükenmez
kalem ile çizerek parşömen kâğıdındaki
deseni kareli kâğıda geçiriniz.

 Parşömen kâğıdını kareli desen kâğıdının
arkasından çıkartınız.

 Uygun uyumlu renklerle her kareyi
boyayınız, desenin formuna dikkat
ediniz.
 Her karenin bir düğüm olduğunu
unutmayınız.
 Desen tekrarı varsa bir tekrarı boyayınız.
 Kullanılan renkleri desenin sağ alt
köşesine belirtiniz.
 Işıklı masada kareleri desen ipliğinin
renginde boyayınız.
 Uygun boyama tekniğini seçiniz. (kuru
boya, keçeli kalem, guaj)
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 Karelerde hata kontrolü ve düzeltmesi,
desenin aktarılmasında, karelerde atlama
 Çizim ve boyamayı kontrol ediniz,
ve kayma olmmasına dikkat ediniz.
hataları tespit edip düzeltiniz.
 Her karenin bir düğüm 2 çözgü ipi
olduğunu unutmayınız.

 Hazırladığınız desenin ürününüze uygun
olup olmadığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kilim motiflerine yanış da denmektedir.

2.

( ) Elibelinde Eşme kiliminde kullanılan motiflerden biridir.

3.

( ) Desen hazırlama için gerekli malzemelerden biri de cetveldir.

4.

( ) Kareli kâğıtta enine sıralar çözgüleri, boyuna sıralar atkıları ifade eder.

5.

( ) Desen hazırlanırken yapılacak ilk şey desenin eni ve boyunu kareli kâğıtta
işaretlemektir.

6.

( ) Çözgünün üstte kalacağı bağlantı noktalarında kareler boyanmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak Eşme kilimi dokuyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kilim dokuma işlemlerini araştırınız.



Dokuma sırasında sırayla hangi işlemlerin uygulandığını araştırınız.



Eşme kilimiyle diğer kilim dokumalar arasında farkları inceleyiniz.



Araştırma ve incelemelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DOKUMA
Eşme kilimi kilim dokumalardan kirkitli dokumalar sınıfa girer. Kirkitli dokuma,
çözgüler arasından geçirilen atkı ipliklerinin kirkit denilen bir eleman yardımıyla
sıkıştırılması esasına dayanır. Kilim dokuma bez ayağı tekniğine uygun olarak yapılır. Yani
atkılar çözgülerin arasından bir alttan bir üstten olacak şekilde geçirilir.

Resim 3.1: Kilim dokuma
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3.1. Kilim Dokuma İşlemleri
3.1.1. Düz Dokuma
Dokuma sırasında ağızlığın açılmasını sağlayan şey varangelenin aşağı yukarı
hareketidir. Varangelene aşağı ve yukarı hareket verilerek oluşturulan ağızlıktan atkı atılarak
dokuma işlemi gerçekleştirilmiş olur.
Kilim dokuma işlemi sırasıyla şu işlemlerden oluşmaktadır:


İlk atkı atılırken varangelen aşağı çekilir. Bu şekilde çözgülerin arasında ağızlık
denilen boşluk oluşturulmuş olur.

Resim 3.2: Varangelenin aşağı çekilmesi



Atkı açılan ağızlıktan geçirilir.

Resim 3.3: Atkının ağızlıktan geçirilmesi

29



Geçirilen atkı kirkit yardımıyla gerekli çizgiye getirilir.

Resim 3.4: Atkının kirkitle sıkıştırılması



Daha sonra varangelen yukarı itilerek ağızlığın değişmesi sağlanır. Bu şekilde
önde olan çözgüler arkaya, arkada olan çözgüler öne getirilmiş olur.

Resim 3.5: Varangelenin yukarı çekilmesi



Yeni açılan ağızlıktan ikinci atkı geçirilerek kirkit vasıtasıyla diğer atkıyla
birleşecek şekilde sıkıştırılır. Düz dokumaya bu şekilde devam edilir.

Resim 3.6: Düz dokuma
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3.1.2. Motif Dokuma
Kilim dokunurken kilimin istenilen yerlerine belirlenen motifler yerleştirilir. Motifler şu işlem
sırasıyla dokunur:



Kareli kâğıtta hazırlanan desene göre çözgüler sayılır.

Resim 3.7: Kareli kağıtta hazırlanan desen



Atkı iplikleri kareli kâğıttaki renkli kısımlar sayılarak çözgüler arasından
geçirilir.

Resim 3.8: Desene göre geçirilmiş atkı iplikleri


Her motif sırasından sonra kumaş enince bir atkı atılması gerekir. Bu atkı motifi
oluşturan ipliklerin kilime sıkıca tutunmasını sağlar.

Resim 3.9: Motif sıralarından sonra atılan atkı



Motifin dokunmasına bu şekilde devam edilerek kareli kâğıtta hazırlanan desen
kilim üzerine uygulanmış olur.
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Resim 3.10: Dokuması tamamlanmış bir motif

Bu şekilde belirli bir miktar dokunan kilimin döndürülmesi gerekir. Çünkü atkı
atıldıkça dokunabilen çözgü bölgesi giderek yukarı doğru daralmaktadır. En sonunda
varangelenin yukarı aşağı hareketiyle ağızlık açılamaz duruma gelir. Bu noktada kilimin
döndürülmesi şu aşamalarla gerçekleştirilir:


Tezgâh kenarında bulunan somunlar gevşetilerek alt merdane yukarı doğru
çıkarılır. Bu şekilde kilim gevşetilmiş olur.

Resim 3.11: Tezgâhın gevşetilmesi
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Gevşetilen kilim döndürülerek çözgünün dokunmamış kısımları aşağı doğru
getirilir.

Resim 3.12: Kilimin döndürülerek aşağı çekilmesi


Tezgâh tekrar gerdirilerek dokumaya devam edilir.

Resim 3.13: Dokumanın devamı

3.2. Kilimin Tezgâhtan Alınması
İstenilen özelliklerde bir kilimin elde edilmesi dokumanın düzgün yapılması kadar
kilimin tezgâhtan doğru bir şekilde alınmasına da bağlıdır. Bu noktada dikkat edilecek iki
husus kilimin saçak boylarına dikkat edilerek düzgün kesilmesi ve saçak bağlamanın özenli
yapılmasıdır.
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Resim 3.14: Tezgâhtan alınmış bir kilim

3.2.1. Kilimin Kesilmesi
Kilim doğru bir şekilde dokunup bitirildiği zaman sıra kilimin tezgâhtan kesilip
alınmasına gelinmiştir. Kilim tezgâhtan kesilirken dikkat edilecek en önemli nokta her iki
tarafta yeterince saçak bırakılmasıdır. Burada saçağı oluşturan ipler çözgü iplikleridir. Bu
ipliklerin kilimin başında ve sonunda bırakılacak saçak boyuna göre kesilmesi gerekir.

Resim 3.15: Kesilmeye hazır kilim
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Dokuması tamamlanan kilimin tezgâhtan kesilerek alınması sırasıyla şu aşamalardan
oluşur:


Kilimin uçlarındaki çözgüler, kilim üzerinde bırakılacak saçak boyuna yetecek
uzunlukta olacak şekilde kesilmeye başlanır.

Resim 3.16: Kilimin kesilmeye başlanması



Kesilen tüm çözgülerin mümkün olduğunca eşit uzunlukta olmasına dikkat
edilmelidir.

Resim 3.17: Eşit uzunlukta saçak kesilmesi



Bir taraftaki çözgüler kesildikten sonra diğer taraftaki çözgüler de yeterli
uzunlukta kesilir.
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Resim 3.18: Kesilen kilimin tezgâhtan çıkarılması



Saçakları kesilen kilim artık saçak bağlama işlemine hazır duruma gelmiş olur.

Resim 3.19: Saçak bağlamaya hazır hâldeki kilim

3.2.2. Saçak Bağlama
Tezgâhtan kesilerek alınmış kilime uygulanacak son işlem saçak bağlamadır.
Anadaluda kilim dokumada çok çeşitli saçak bağlama tipleri olmakla birlikte Eşme kiliminde
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düz bir şekilde düğüm atılarak saçak bağlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Saçak bağlama
sırasıyla şu işlemlerden oluşur:


Yapılacak her bir saçak hangi kalınlıkta isteniyorsa ona uygun sayıda çözgü
alınır.

Resim 3.20: Saçak bağlamanın başlangıcı



Alınan çözgüler birbiri üzerine sarılır ve düğüm atılabilmesi için halka şeklinde
kıvrılır.

Resim 3.21: Çözgülerin kıvrılması



Oluşturulan bu halkadan çözgülerin uçları geçirilerek düğüm atılmış olur.

37

Resim 3.22: Düğüm atılması



Atılan düğüm çekilerek kilime doğru sıkıştırılır ve sağlamlaştırılır.

Resim 3.23: Düğümün sağlamlaştırılması
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Tüm saçaklar eşit kalınlık ve boyda olacak şekilde saçak bağlama işlemine
devam edilir.

Resim 3.24: Saçakların sırayla bağlanması

3.3. Eşme Kilim Dokuma Örnekleri

Resim 3.25: Eşme kilim dokuma

39

Resim 3.26: Eşme kilim dokuma

Resim 3.27: Eşme kilim dokuma
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Resim 3.28: Eşme kilim dokuma

Resim 3.29: Eşme kilim dokuma
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Resim 3.30: Eşme kilim dokuma

Resim 3.31: Eşme kilim dokuma
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Resim 3.32: Eşme kilim dokuma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasına göre kilim dokuma işlemini gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları







Öneriler
 Başlangıç dokumasının bezayağı örgü ile
Başlangıç dokumasını yapınız.
dokunması gerektiğini unutmayınız.
İstenilen renkte atkı iplikleri ile  Atkı renklerini hazırladığınız desene
dokumaya devam ediniz.
uygun seçiniz.
Çözgüleri hazırladığınız desene göre
 Her bir motif sırasından sonra bir atkı
sayarak
motif
dokumasını
atmayı unutmayınız.
gerçekleştiriniz.
 Ağızlık açılması zorlaştığı zaman
Dokuma ilerledikçe çözgüyü çevirerek
çözgüyü gevşeterek kilimi gerekli
dokumaya devam ediniz.
miktarda döndürünüz.

44

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasına uygun olarak kilimi tezgâhtan alarak saçak bağlama
işlemini uygulayınız.









İşlem Basamakları
Saçakları kilimin bir kenarından kesmeye
başlayınız.
Kilim enince tüm saçakları mümkün
olduğunca eşit uzunlukta kesiniz.
Kilimin her iki ucunda da eşit boyda
saçak bırakınız.
Belirli bir sayıda çözgüyü alarak birbiri
üzerine sarınız ve halka hâlinde tutunuz.
Çözgü uçlarını bu halkadan geçirerek
düğüm hâline getiriniz.
Oluşan düğümü kilime doğru iterek saçak
bağlamayı tamamlayınız.
Tüm çözgüler bitinceye kadar saçak
bağlama işlemine devam ediniz.







Öneriler
Saçak boyunu yeterli bıraktığınızdan
emin olunuz.
Düzgün bir kesimin düzgün saçak için
şart olduğunu unutmayınız.
Kilimin her iki ucunda eşit uzunlukta
saçak olmasına dikkat ediniz.
Çözgü sayısının saçak kalınlığını
belirleyeceğini unutmayınız.
Çözgü uçlarını halkadan düzgün bir
şekilde geçirmeye dikkat ediniz.

 Düğümü sağlam attığınıza emin olunuz.
 Tüm saçakların eşit boyda olduğundan
emin olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Eşme kilimi kilim dokumalardan kirkitli dokumalar sınıfa girer.

2.

( ) Kilim dokuma saten dokuma tekniğine uygun olarak yapılır.

3.

( ) Dokuma sırasında ağızlığın açılmasını sağlayan şey varangelenin aşağı yukarı
hareketidir.

4.

( ) Atılan atkılar kirkit yardımıyla sıkıştırılır.

5.

( ) Motif dokuması sırasında her motif sırasından sonra diğer motif sırasının
dokumasına geçilir.

6.

( ) Kilim tezgâhtan alınırken çözgüler tam dokumanın bittiği hizadan kesilir.

7.

( ) Her bir saçak eşit boyda olmalıdır.

8.

( ) Çözgüler bitinceye kadar saçak bağlama işlemine devam edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi elde kilim dokuma tezgâhlarından biri değildir?
A) Germe tezgâhlar
B) Sarma tezgâhlar
C) Yer tezgâhları
D) Armürlü tezgâhlar

2.

Aşağıdakilerden hangisi germe tezgâhlar için doğrudur?
A) Dokunan kilim bir silindir üzerine sarılır.
B) Çözgüler tezgâh üzerinde hazırlanır.
C) Alt ve üst merdaneler döner.
D) Çözgüler bir silindir üzerine sarılarak buradan dokunur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kilim dokumada kullanılan yardımcı elemanlardandır?
A) Çözgü demiri
B) Gücü tığı
C) Tarak
D) Gücü teli

4.

Aşağıdakilerden hangisi Eşme kiliminin kullanım alanlarından biri değildir?
A) Çanta
B) Heybe
C) Masa örtüsü
D) Minder kılıfı

5.

Aşağıdakilerden hangisi Eşme kiliminde yaygın olarak kullanılan motiflerden biri
değildir?
A) Atlas
B) Kurbağacık
C) Zülüf
D) Elibelinde

6.

Aşağıdakilerden hangisi desen hazırlama aşamalarından biridir?
A) Çizgisiz bir kâğıt hazırlanması
B) Tükenmez kalem hazırlanması
C) Desenin eni ve boyunun işaretlenmesi
D) Çözgü hazırlanması

7.

Eşme kilimi ne tür bir dokumadır?
A) Armürlü dokuma
B) Jakarlı dokuma
C) Kirkitli dokuma
D) Düz dokuma

47

8.

Kilim dokuma hangi dokuma örgüsüne uygun yapılır?
A) Dimi örgü
B) Saten örgü
C) Atlas örgü
D) Bezayağı örgü

9.

Aşağıdakilerden hangisi kilim dokuma için yanlıştır?
A) Kirkit dokuma sırasında ağızlığın açılmasını sağlayan makine elemanıdır?
B) Dokunan her motif sırasından sonra bir atkı atılır.
C) Dokunan çözgü alanı daraldığı zaman kilim döndürülerek dokumaya devam edilir.
D) Motif dokumada birden fazla renk kullanılabilir.

10.

Aşağıda saçak bağlama ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Saçaklar farklı boylarda olmalıdır.
B) Saçaklar atkı ipliklerinden oluşur.
C) Saçaklar birbiri üzerine sarılıp düğümlenerek oluşturulur.
D) Kilim tezgâhtan alınırken boşta kalan çözgüler en dipten kesilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
A
C
A
C
C
D
A
C

49

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Eşme Halk Eğitim Merkezi



KIRZIOĞLU GÖRGÜNAY Neriman, Eşme Kilimleri, Atatürk Kültür Merkezi
Yayınları, Ankara, 1994.



MEGEP, El Sanatları Kilim Dokuma Modülü.



UZUNÖZ Kazım, Tufan Ata TÜRKYILMAZ, Bülent GÜRSU, Dokuma
Tenolojisi, İstanbul, 2004.



www.esme.bel.tr

50

