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El Dokuma/Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri

MODÜLÜN TANIMI

Kirkitli Dokumalarda kullanılan desen tekniklerini öğreten
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Ön koşul yoktur.

YETERLİLİK

Basit kirkitli dokuma desenleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
‘‘ Bu modül ile; uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında,
kirkitli dokuma desenlerini çizme işlemini yapabileceksiniz.’’
Amaçlar
1. Kirkitli Dokumalar hakkında bilgi sahibi olacak ve kilim dokuma desen ve kompozisyon
hazırlayabiceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak Zili dokuma desen hazırlayabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak Sumak dokuma desen hazırlayabileceksiniz.
4. Tekniğe uygun olarak Cicim dokuma desen hazırlayabileceksiniz.
5. Tekniğe uygun olarak Halı dokuma desen hazırlayabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Görsel basılı kaynaklar, makas, cetvel, kareli kâğıt,
boya kalemi, kalem, silgi, guaş boya, samur fırça, ışıklı masa,
aydınger veya parşömen kâğıdı, bilgisayar ve desen programları vb. malzemeler
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Türk toplumunun özgün kültür değerlerinden biriside ‘Dokuma’ dır. Dokumacılık Orta Asya’dan beri yüzyıllardır yaşayan bir ata sanatımızdır.13.Yüzyıl ve 19. yüzyıllarda en
güzel örneklerinin verildiğini görmekteyiz.
Yurdumuz sahip olduğu doğal kaynakları, folklorik değerleri geleneksel el sanatları ile
her zaman turistler için ilgi çekici hale getirmiştir. Söz konusu el sanatları içerisinde dokumacılığın önemli bir yeri vardır. Bugün kalkınmakta olan ülkemizin önemli bir gelir kaynağı
durumundadır. Aynı zamanda Ülkemizde yok olmak üzere olan dokumacılığın desen özelliklerini belirleyerek günümüzde ve ileride dokuma desenlerini kullanarak gelenekselliği modern hayata taşıma şansını yakalayabiliriz.
Bu modül ile elde edeceğiniz bilgilerle, Kirkitli Dokumalarda desen hazırlamaya
yönelik işlem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olacaksınız.RENME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun kilim deseni hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde dokuma atölyelerinde var olan kilimlerde kullanılan desenlerin anlamlarını öğrenmeye çalışınız.
Kendi çevrenizde bulunan kilimleri ve desenleri araştırarak anlamlarını karşılaştırınız.
Elde ettiğiniz desen bilgileriyle, kilimlerin yörenizdeki kilimlerle olan ilişkilerini araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.KİRKİTLİ DOKUMALAR
1.1.Tanım
El dokumalarının dokumasında; atkı ipliğini ve ilmekleri sıkıştırmak amacıyla kullanılan araca ‘Kirkit’ ve bu aracın kullanıldığı el dokumalarına da ‘Kirkitli Dokumalar’ denilmektedir.

1.2.Tarihçe
Dokumacılık çok eski sanatlardan biridir. İlk insanlar vücutlarını dış etkenlerden korumak için hayvan derilerini kullanmışlardı. Önce hayvan postları ve deriyle daha sonrada
bitki sap ve lifleriyle dokuma yapmayı öğrenmişler. Bitki saplarıyla başlayan dokumacılık,
yün ve pamuktan dokumalarla günümüze kadar gelmiştir. Elde edilen lifler uzun olmadığından dokumaya elverişli değildi. Bitkisel veya hayvansal liflerin birbirine eklenerek iplik
yapılması, istenilen uzunlukta dokumalar yapma olanağı vermesi bakımından önemli bir
buluş olmuştur. Bilinen en eski halı, M.Ö. 5-3 yüzyıllar arasında Orta Asya’da dokunan ve
dokunduğu bölgenin adını alan PAZİRİK halısıdır.
Kirkitli dokumaları bulan ve geliştirenler Türklerdir. Kirkitli (kilim-cicim-sumakzili, halı) dokumalar, Türklerin Orta Asya’dan göç etmesiyle dünyaya yayılmıştır. İnsanların, konutların döşenmesinde örtü ve yaygı gereksinimlerini karşılamak amacıyla yün
ipliklerini birbiri arasından bir alt bir üst geçirerek ilkönce kilim yaptıkları, sonradan da bu
ipliklerin arasına kısa yün ipliklerini düğümleyerek halıyı buldukları sanılmaktadır. Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür
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mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Dokumacılık
Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır.
Kilim, cicim, zili, sumak ve halı dokumalar bu güne kadar, dağınık olarak Türkiye’nin
hemen her yerinde dokunmuş ve dokunmaktadır. Türkiye’nin doğal koşullarının değişik ve
tarih boyunca çeşitli kültürlere yuva olmasından dolayı bu dokumalar, teknikleri ve desenleri
bakımından çok çeşitlidir. Ancak bölge özellikleri göstermekte ve geleneksel olarak yapıldıkları için bilhassa desen bakımından çok az değişmektedir. Bu nedenle kolaylıkla tarihsel
sıralama yapılamamaktadır. Sadece renklerinden, sentetik boyaların ülkemize giriş tarihi
olan 1880 ve 1890sonrası veya öncesi olarak tarihlendirme yapılabilmektedir. Bu da her
zaman geçerli olamaz.

1.3. Çeşitleri
Düz kirkitli dokumalar Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Halı şeklinde sıralanmıştır. Kilim,
kendi içinde dokunuş özeliklerine göre farklı gruplara ayrılır. Cicim dokumada dokunuş
özellikleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Sumak dokuma dört çeşitte dokunup üretilmektedir. Genellikle sumak diğer dokumalar içinde yardımcı süsleme gibi kullanılmaktadır.
Düz kirkitli dokumalar, farklı dokuma teknikleriyle oluşturulmasına karşın genel olarak kilim adıyla bilinmektedir. Buda yanlış bir bilgidir. Dokunuş ve kullanım özellikleri bakımından hepsinin karakteristik özellikleri farklıdır. Anadolu’da dokunan kilimler desen özelliklerine göre Türk, Yörük, Türkmen ve Afşar gibi isimlerle anılırlar. Yalnız bu kilimlerde, bir
motif değişik isimler alarak hepsinde kullanılabilir. Aynı isimde olup da farklı, hiç birbirine
benzemeyen birçok motiflere de rastlanmaktadır.

1.3.1. Düz El Dokumalarının Sınıflandırılması






Kilim
Cicim (cecim)
Zili ( sili )
Sumak
Halı

1.4. Kilim Dokuma
Kilim: Dokumanın boyunca önlü arkalı çift sıra halinde olan çözgü ipliklerinin arasından,
bir ön bir arkadan geçen enine atkı ipliklerinden oluşan ve çözgülerin atkılar tarafından tamamen örtüldüğü bir dokuma türüdür

1.5. Motif Özellikleri


Muska ve nazarlık: Nazarlık; kem bakışların etkisini azaltır. Muska ise; sahibini kötü olaylardan korur.
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Resim 1.1: Muska motif



Kartal: Güç ve kudreti temsil eder.

Resim 1.2: Kartal motif



Küpe: Evlenmek isteyen genç kız ailesine isteğini dolaylı olarak belli eder.

Resim 1.3: Küpe motif
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Göz: Kem gözlere, zarara karşı koruyucu olduğuna inanılır.

Resim 1.4. Göz motif



Bereket :Birlikte kullanılan eli belinde ve koç boynuzu kadın ve erkeği temsil
eder. Ortadaki gözde aileyi kötülüklerden korur.

Resim 1.5: Bereket motif



Bukağı: Aile birliğine ve birlikte olma umuduna işaret eder.

Resim 1.6: Bukağı motif



El, parmak, tarak: Parmaklar, kem gözlerden korur. El motifi; verimliliği, tarak ise doğumu simgeler.
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Pıtrak: Bol çiçekli anlamına gelir. Bolluğun bereketin sembolüdür.

Resim 1.7: Pıtrak motif



Sandık: Genç kızların çeyiz sandığını simgeler

Resim 1.8: Sandık motif



Çengel ve Artı: Türk dokumalarında artı (+) ve çengeller insanların tehlikelerden korunması için sık kullanılır.
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Resim 1.9: Artı: motif



Ejderha: Ejderha hava ve suyun efendisidir. Bereketli bahar yağmurlarını getirdiğine inanılır.

Resim 1.10: Çengel motif



Resim 1.11: Ejderha motif

Kuş: Baykuş ve karakarga kötülükleri, bülbül ve güvercin; iyi şansı simgeler.

Resim 1.12: Kuş motif
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Eli belinde: Anneliğin, dişiliğin ve verimliliğin sembolüdür.

Resim 1.13: Eli belinde motif



Saç bağı: Evlenme isteğini ifade eder. Dokumaya katılan saç ise ölümsüzlüğü
temsil eder.

Resim 1.14: Saç bağı motif



Koçboynuzu: Üretkenlik, güç ve erkekliği temsil eder. Dokuyan kişinin çok
mutlu olduğunu ifade eder.
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Resim 1.15: Koçboynuzu motif



Suyolu: Suyun insan hayatındaki önemini vurgular.

Resim 1.16: Suyolu motif



Akrep: Akrebin kötülüğünden korunmak için dokunur.

Resim 1.17: Akrep motif
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Yıldız: Üretkenliği temsil eder.

Resim 1.18: Yıldız motif



Hayat ağacı: Sonsuzluğun sembolüdür.

Resim 1.19: Hayat ağacı motif

1.6. Desende Renk Bilgisi
1.6.1. Rengin Tanımı:
Işık dalgaları, herhangi bir yüzeye düştükleri zaman bir kısmı bu yüzey tarafından
emilir, bir kısmı da değişik doğrultular da geri gönderilir. Cisimlerin bize renkli görünmesi
geri gönderilen bu ışınlardan, yani ışınların yayılması sonucunda oluşur.
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1.6.2. Rengin Gurupları


Ana Renkler: Güneş ışığı prizmadan geçip, çeşitli dalga uzunluğuna göre beyaz perdeye yansıdığında, ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten lacivert’in,
mor ile mavi karışımı olduğu var sayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluşur.



Sıcak - Soğuk Renkler: Renkler, tam sarı ve tam mor karşılıklı gelecek biçimde, bir daireye yerleştirildiğinde, dairenin bir parçasında yeşil ve mavi renkler
soğuk, diğer parçasındaki kırmızı ve turuncu renkler sıcaktır. Sarı ve morun bu
çemberde tam sarı ve tam mor olması gereklidir. Bir başka açıklamada ise sarı,
kırmızı, turuncu sıcak renkler; Mavi, mor, yeşil soğuk renkler olarak benimsenmiştir.



Bütünleyici Renkler: Bütünleyici renkler, eşit oranlarda karıştırıldığında
Renksizlik (gri) veren, yani birbirinin rengini gideren renklerdir. Mavi ile turuncu, sarı ile mor gibi. Eğer beyaz ışığın içinden herhangi bir renge ait olan bir
ışın demeti çıkarılırsa o an renk oluşur. Işıktan ayrılan demet kendi rengiyle ortaya çıkar, geri kalan ışınlar renkli görünür. Böylece ortaya çıkan iki renk birbirini tamamladığı için bu renklere Bütünleyici Renkler denir.



Karşıt Renkler: Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirlerine karşıt renklerdir.
Bu nedenle yan yana geldiklerinde birbirinin etkisini arttırırlar, en net biçimde
görünürler. Bir rengin yüzeydeki etkisinin kuvvetli ve belirgin olması istenirse,
o rengin yanında karşıtı ya da bütünleyicisinin kullanılması gerekir.



Uygun Renkler: Renk çemberinde bitişik olan renklere uygun renkler denir.
Özelliği, bu renklerin aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve
yeşil bitişik iki renktir. Yeşilde sarı bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı olmaktadır.



Uygunsuz Renkler: Renk çemberinde birbirine uygun ya da karşıtı olmayan
renklere uygunsuz renkler denir. Örneğin, Sarı ve kırmızı renk gibi



Renk Uyumu ( Armoni) :Renklerin uyumlu kullanılmasıyla renk uyumu oluşur. Başarılı bir uyum elde etmek için birlik, değişiklik ve denge öğelerinin dikkate alınması gerekir.

Birlik
: Hâkim rengin kurulmasıyla sağlanır.

Değişiklik
: Renk parçalarının kapladıkları alanların oranlarındaki karşıtlıklarla elde edilir.

Denge
: Büyük parçalardaki zayıf renklerin, küçük parçalardaki kuvvetli renkleri dengelemesiyle elde edilir.
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Renk Karşıtlığı (Kontrastı): Renkler etkileşim ilişkileri açısından 7
gurupta toplanırlar. Uygulamalı renk çalışmalarında kullanılan “Yedi Renk
Karşıtı”

Yalın Karşıtlık: Renk karşıtlığının en basitidir. Bağıran, kesin,
renkli etkidedir. Sarı, kırmızı ve mavi ile en çarpıcı etkiyi gösterir.

Açık – Koyu Karşıtlığı: Kullanılan tüm renkler iki değerde olur.
Aynı açık değerde ve aynı koyu değerde. Uygulamalarda ne kadar çok renk
kullanılırsa kullanılsın, açık değerler aynı koyu değerlerde aynı değerde olur.

Soğuk –Sıcak Karşıtlığı: Renk çemberinde mavi yeşil en soğuk,
kırmızı turuncu en sıcak iki uçtur. Bunlar arasında kalan diğer renklerde yanında bulunduğu renge göre soğuk sıcak etkisi gösterir.

Tamamlayıcı karşıtlık: Renk çemberindeki tamamlayıcı renklerle
yapılır. Bu renklerin değerleri de kullanılır, Ancak kullanılan rengin değerinin tam tamamlayıcı değeri kullanılmalıdır.

Aldatıcı Karşıtlık: Aldatıcı etki, gri ile saf bir renk arasında olduğu
gibi tam tamamlayıcı olmayan saf renkler arasında da olur. Bu iki renkten
her biri diğerini, kendi tamamlayıcısına doğru iter ve gerçek özelliğini yitirir,
yeni etkiler içinde ışıldar.

Kalite Karşıtlığı: En saf, doymuş, parlak renklerle, mat, kırık renklerin karşıt olma durumudur. Renkler birinci beyazla, ikinci siyahla, üçüncü
gri ile dördüncü kendi tamamlayıcısı ile kırılabilir. En belirgin kalite karşıtlığı mat olan bir renkle, onun içindeki saf rengin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Matlık ve parlaklık, yan yana kullanılan renge göre değişir.

Miktar Karşıtlığı: İki veya daha çok renk lekeleri arasındaki orantı
ile yapılır. Kullanılan renkler, birbirinin değeri üstüne çıkmamalıdır. Örneğin, bir yüzeyde turuncu ile mor eşit ölçüde kullanılırsa, turuncu morun üstüne çıkar bu ölçüleri dengelemek gerekir.

1.7. Kilim Dokumada Desen
1.7.1. Desen
Bir nesnenin yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye veya görüntüye desen denir.
Desenlerin bulunduğu belirli alanlarda, renkli bir atkı, çözgülerin bir altından, bir üstünden geçerek bir başka renkteki desenin sırasına kadar gider ve buradan geri döner. Böylece ayrı renklerdeki atkılar çözgüler arasında, kendi desen alanları arasında gidip gelerek birer
motif oluştururlar.
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Desenler dokuyucunun isteğine göre bölüm bölüm dokunabilir. Yalnız yukarıya gittikçe genişleyen desen alanlarında fazla ilerlemeden hemen yanındaki diğer renk alanlarıyla
birlikte ilerlemek gerekir. Atkı iplikleri atılırken biraz bol bırakılır ve sonra kirkitle sıkıştırılır. Böylece atkı iplikleri çözgüleri sararak, gizlemiş olur. Atkıların çok gergin atılması halinde atkılar çözgülerin arasında gizlenir ve “çözgü yüzlü” dokuma oluşur.

1.7.2.Kilim Dokumada Desen Özellikleri
Motifler bir araya gelerek desenleri oluştururlar. Desen ve motiflerde çeşitli şekillerde
ortaya çıkarak gelenekselleşirler.


Doğal çevreden: Göl, akarsu bitkilerden; ağaç, yaprak, dal, çiçek, kozalak,
çevrede görülen canlı varlıklardan; kuş türleri, yılan, kırkayak, akrep, kurbağa,
kaplumbağa, koyun, köpek, inek.



Eşyalardan: Tarak, ibrik, kirkit, sandık, boncuk, ayna, yaşadıkları çevreden;
çadır, ev, direk, yol, insan vücudundan; el, baş gibi varlık ve nesneler dokuma
tekniklerine uygulayıp motifler haline getirirler.

Gözle görülen nesneler yanında, soyut kavramları da sembolize eden motif ve desenler
kullanılmaktadır.

1.7.3.Desen Araştırma
Kilim deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön araştırma
yapılmalıdır. Desen araştırması yapabilmek için geçmişten bu güne kullanılan kilim desenleri görülmeli, Kilim desenlerinde kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak, desen hazırlama işleminin birinci basamağını gerçekleştirilmelidir.

Yararlanılacak Kaynaklar: Bir kiliminin yöresel özelliklerini en iyi yansıtan
faktörlerden biri olan kilim desenlerini araştırmada yararlanılacak kaynaklara
ulaşmak, günümüzde oldukça kolaylaşmıştır.
Genel olarak söyleyecek olursak yararlanılacak kaynaklar şunlardır:

Daha önce dokunmuş kilimler ve bunların resimleri

Daha önce çalışılmış kilim desenleri

Kilimlerin fotoğrafları

Kilimlerin slâytları

Kitap, dergi, basılı kaynaklardaki kilim ve motif resimleri

Kilimlerin resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri

İnternet siteleri

1.7.4. Desen Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar:


Kareli kâğıtta her dik kare sırası çözgü ipliğinin, yatay kare sırası atkı ipliğinin
karşılığıdır.
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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

1.7.5. Desen Hazırlama Aşamaları


Kareli Kâğıdın Belirlenmesi: Dokumanın, öncelikle boyutlarını belirleyerek.
,kilimdeki düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kare olduğundan,
boyutlara uygun kareli kâğıdı hazırlanır.

Şekil 1.1: Milimetrik kağıt



Kurşun Kalem Çalışması: Ayarlanan kilim desenini, kareli kâğıt üzerinde ki
yerini belirleyerek, temsil ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak
çalışması yapılır.

Desen 1.1.Kurşun Kalem Çalışması



Desen 1.2. Kurşun Kalem Çalışması

Renk Çalışması: Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak, kareli kâğıtta yerleri
belirlenmiş desen, uygulayacağımız desende uygun renklerle boyanır. Renklendirme işlemini sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme araçla-
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rından, uygun olanı seçilerek yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin
içleri, temsil ettikleri düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak boyanır.

Desen 1.3.Renkli Çalışması



Desen 1.4. Renkli Çalışması

Desenin Tamamlanması: Kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra, kilimin fonuna uygun renkte tamamı boyanarak desen çalışması tamamlanır.

Desen 1.5.

Desen 1.6.
Renkli Desen Çalışması

Desen 1.7.

1.8.Dokumada Kompozisyon Hazırlama
Sanat ürününü, oluşturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu ortaya çıkan yapıttır. Kilim Deseni de motiflerin, belirli bir düzen bağıntıları içerisinde bir araya getirilmesi sonucunda oluşmuş bir kompozisyondur.

1.8.1. Kompozisyon İlkeleri


Yönler (Yatay, Dikey, Eğik): Gerekli çizgileri, gerek kompozisyonu oluşturan
motifler, konumları ile bazı yönleri gösterirler. Motiflerin yerleştirilmesinde izlenen çizgi olarak açıklanabilecek Yön’ün tasarımlarda önemi büyüktür. Kompozisyonu oluşturan motiflerin konumları yatay, dikey ya da ikisi arasında birçok ara eğik yönlerde olur. Birbirine paralel çizgiler izleyen motifler, su ya da
BORDÜR denilen kalın ya da inçe süslemeleri oluşturur. Aynı yönde yerleşti-
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rilmiş motifler çoğu zaman monotonluk ve sıkıcılık etkisi verir. Motifler değişik
yönlerde yerleştirilerek süslemeye hareketlilik ve ilgi çekicilik kazandırılmalıdır.
Büyüklük – Küçüklük, Genişlik – Darlık: Kompozisyonu oluşturan motiflerin büyüklük – küçüklük, genişlik – darlıklarda kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre düzenlenmelidir. Motifin büyük – küçük olarak görüntüsünü ayarlar.
Tekrar: Motif ve motif kümelerinin bicim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da
yakın olarak birden fazla sayıda kullanılması TEKRAR’I oluşturur.

Tam tekrar: Biçimlerin Büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının bütünüyle
aynı olmasına ve bunların eşit aralık ve aynı yönde kullanılması ile TAM TEKRAR elde
edilir.
Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının bütünüyle aynı
olmasına karşılık aralık ya da yönlerin değişik olarak yerleştirilmesi ile TEKRAR elde edilir
Değişken Tekrar: Birbirinden ayrı olmakla birlikte aralarında küçük farklar olan biçimlerin bir arada yerleştirilmesi ile ortaya çıkan tekrara DEĞİŞKEN TEKRAR denir.
Aralıklı Tekrar: Birden fazla motif ya da biçim, belirli aralıklarla birbiri ardınca yerleştirilirse ARALIKLI TEKRAR denir.








Uygunluk: Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaşık tarafların bulunmasına denir.
Zıtlık: Motifler arasında biçim büyüklük renk ton derecesi doku, yön ve aralık
gibi özelliklerden herhangi birisi bakımından ortaklık ya da yakınlık olmazsa,
bunlar arasında ilgi kurmak güçleşir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır
böylece biçimler arasında bir birlik kurulamayınca uyuşmazlık kargaşalık etkisi
başlar düzensizlik etkisi doğuran bu durum
Koram: İki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan iki uç arasında bir
düzene bağlı olarak geçiş sağlayan düzenlemeye koram denir
Egemenlik: Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim, büyüklük, renk, ton derecesi ve doku gibi öğeler bakımından komposizyonu oluşturan motif ya da motifler gurubunun diğerlerine egemen olması üstün gelmesi
aranır
Denge: Bir komposizyonu oluşturan motifler, renkleri, ton dereceleri, dokuları,
yönleri, aralıkları ve büyüklükleri bakımından karşılaştırıldıklarında genel bir
denge hissedilmelidir. Bir kompozisyon üzerinde dengesizlik oluşturan kısımların yeri, rengi, ton derecesi, dokusu, yön aralığı, büyüklüğü gerektiği kadar değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yani motifler yerleştirilmelidir. Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmaları ile birlik
doğar. Birbirine zıt motifler dahi bir kompozisyon oluştururlarken bir uyuşma
ve düzen içinde olmalıdır.
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1.8.2. Dokumalardan Birebir Kompozisyonunu Oluşturma
Daha önce dokunmuş olan bir kiliminin boyutları, desen özellikleri, kullanılan renklerde herhangi bir değişiklik yapmadan, motifler kullanarak desen oluşturulur

1.8.3.Kilim Motiflerini Kullanarak Kompozisyon Oluşturma
Kilimler incelenerek, her kilimden istenilen motifler belirlenir, kilimlerdeki motiflerin
özelliklerini bozmadan, yeni kilim kompozisyonu oluşturulur.

1.8.4.Özgün Kompozisyon Oluşturma
Özellikle, farklı yörelerin kilim motiflerinde, belirli bir modernizasyon ve Stilizasyon
işlemi gerçekleştirerek veya tamamen özgün bir tasarım hazırlayarak, kilim dokuma tekniklerini kullanarak, oluşturulan kompozisyonlardır.

1.8.5. Kilim Motifleri Kompozisyon Örnekleri
Aşağıda hazırladığımız örnek kilim kompozisyonu oluşturma işleminde, kilim motif
örnekleri kullanılarak, özgün bir kompozisyon çalışması yapılmıştır.

Resim 1.20: Kilim dokuma
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Resim 1.21: Kilim dokuma

1.9. Kilim Dokumada Desen Örnekleri

Desen 1.8: Desen örnekleri

Desen 1.9: Desen örnekleri
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Desen 1.10: Desen örnekleri

Desen 1.11 Desen örnekleri

Resim 1.22: Desen örnekleri

Resim 1.23: Desen örnekleri

Resim 1.24:Kilim dokuma
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Resim 1.25: Kilim dokuma

Resim 1.26: Kilim dokuma

Resim 1.27: Kilim dokuma

21

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda basit kilim deseni çiziniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ürünün boyutlarına uygun kareli
kâğıdı hazırlayınız.
Şekil 1.1.2.

 Kilim desenini, kurşun kalemle işaretleyerek, taslak çalışmasını gerçekleştiriniz.

Desen 1.1.12.

 Kilimde uygulayacağınız renklere
uygun boyayınız.

Desen 1.1.13.

 Kilimin fonuna uygun renkte tamamı
boyanarak desen çalışmasını tamamlayınız.

Desen 1.1.14.
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UYGULAMA FAALİYETİ- 2

Aşağıda desenleri kullanarak kompozisyon oluşturunuz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ürünün boyutlarına
uygun kareli kâğıdı hazırlayınız.

Şekil 1.2.3.

 Kareli kâğıt üzerinde
seçilen modelin motiflerini kareli kâğıt üzerine
kurşun kalem ile çiziniz.

Desen 1.2.15.

 Kareli kâğıt üzerinde
seçilen modelin motiflerini kareli kâğıt üzerine
renklerini belirleyerek
Renkli kalem ile çiziniz.

Desen 1.2.16.

Desen 1.2.17.

Desen 1.2.18.
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 Motifleri kareli kağıt
üzerine renklerini belirleyerek Renkli kalem ile
çiziniz.
Desen 1.2.19.

Desen 1.2.20.

 Motiflerin renklerini
ayarlayarak desende
motiflerin yerlerini belirleyiniz.

Şekil 1.2.4.

 Kenar bordürlerini yerleştiriniz.

Desen 1.2.21.

Desen 1.2.23.
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Desen 1.2.22.

 Deseni oluşturunuz.

Desen 1.2.24.

 Kompozisyonu tamamlayınız.

Desen 1.2.25.
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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.

( ) El dokumalarının bir kısmının dokunmasında; atkı ipliğini ve ilmekleri sıkıştırmak
amacıyla kullanılan araca ‘Kirkit’ denir.

2.

( ) Dokumanın boyunca önlü arkalı çift sıra halinde olan çözgü ipliklerinin arasından, bir
ön bir arkadan geçen enine atkı ipliklerinden oluşan ve çözgülerin atkılar tarafından tamamen örtüldüğü dokuma türüne ‘Halı’ denir.

3.

( ) Renk çemberinde birbirine uygun ya da karşıtı olmayan renklere uygunsuz renkler denir.

4.

( ) Renkler etkileşim ilişkileri açısından yedi grupta toplanır.

5.

( ) Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmaları ile denge doğar

6.

( ) Biçimlerin arasında ortak ya da yaklaşık tarafların bulunmasına uygunluk denir.

7.

( ) Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirine karşıt renklerdir.

8.

( ) Bir nesneni yüzeyinde görünen çizgi, renk ve şekillerden oluşan süslemeye veya
görüntüye Resim denir.

9.

( ) Düz el dokumalar; Kilim, Cicim, Zili, Sumak olmak üzere dört gruba ayrılır.

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
Zili deseni hazırlamak için gerekli olan renk bilgisi, motif bilgisi ve zili deseninde
kompozisyon oluşturma konularında bilgi sahibi olacaksınız

ARAŞTIRMA
 Çevrenizdeki dokuma atölyelerinde var olan ve zili dokumaları araştırınız.
 Kendi çevrenizde bulunan zili desenlerini inceleyiniz.
 Motiflerin, desenlerin, anlam ve özelliklerini araştırınız.
 Zili dokuma konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan kaynak taraması yapınız.
 Topladığınız bilgileri ve dokümanları rapor haline getiriniz.
 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.
 Atölyede öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda, desenler hazırlayınız.

2. ZİLİ DOKUMA
2.1. Zili Dokuma
Çözgü çiftlerine uyulmayarak üç üstten bir alttan, motiflerin içini ve dışını değişik
renklerle tamamen doldurarak yapılan düz dokuma tekniğidir. Her desen ipliği kendi desen
alanında enine olarak üç üstten bir alttan atlayarak geçirilir. Bu sıra tamamlandıktan sonra
araya atkı ipliğinin kalınlığına göre bir veya birkaç atkı atarak sıkıştırılır. Verev desen oluşturabilmek için üç üstten bir alttan yapılan işleme her sırada çözgü ipliği kaydırılarak devam
edilir.

2.2. Tarihçe
Tarih boyunca birçok kültürün üzerinde yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde,
göçebe, yarı göçebe veya yerleşik Türkmenler, Yörükler ve diğer gruplara ait boy ve oymaklar, son yıllara kadar kendine özgü geleneksel yaşamlarını ve bunun sonucu olarak geleneksel dokumacılığı devam ettirmişlerdir. Hâlâ devam ettirenler de bulunmaktadır. Özellikle
aralarında boy ve oymaklar halindeki göçebe gruplar, belirli bir yere yerleşip, sürekli komşular edinemediklerinden, yaylalarda başka gruplarla karşılaşmak zorunda olduklarından dolayı, kendi benliklerini korumak ve dışarıya tanıtmak için; çadırlarından giyimlerine, yaygılarına kadar her şeyde kendine özgü biçimleri, sembolleri büyük önem taşımıştır. Bazı gruplar
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tarafından fazla dış etkiler ve kişisel eklemeler, değişiklikler yapmadan belirli desenler uzun
süre dokunmaktadır. Özellikle, zili dokuma zorluğundan dolayı her türlü desenin dokunamadığı bu türlerde desenler yüzlerce yıl hemen hemen olduğu gibi kalmaktadır. Bu nedenle bu
desenlere donmuş desenler denir. Bugün hâlâ Türkistan’da dokunmakta olan sekizgen gül
desenleri 14. ve 15. yy Türkmen, Timurlu, Cezayirli minyatürlerinde görülmektedir.

2.3. Kirkitli Dokumada Kullanılan Zili (Sili) Çeşitleri






Zili, dokuma özelliğine göre beşe ayrılır:
Düz zili
Çapraz zili
Seyrek zili
Damalı zili
Konturlu zili

2.3.1.Düz Zili
Desenlerin içi 2–1, 3–1, 5–1, atlamalarla doldurulurken, başta kalan tek çözgüler ve
atlamalar ile yaygının yüzünde dikey çizgili-fitilli bir görünüm meydana gelir. Antalya ve
çevresinde bu dokuma türüne fitilli denildiği söylenmektedir.
Özellikle yan yana sekizgenlerde (Türkmen gülü) meydana gelen minder ve yaygılar
Anadolu ’nun Türkmen yerleşmesi bölgelerinde özellikle Adana, Gaziantep, Kayseri, Niğde,
Konya, Toroslar ve Batı Anadolu’da görülebilir.

Resim 2.1:Zili dokuma
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Şekil 2.1:Düz zili

Resim 2.2: Düz zili

2.3.2.Çapraz Zili
Her sırada birer, çözgüyü boşta bırakarak öne geçirilen desen iplikleri, üst sırada birer
çözgü yan tarafa kayarak atlatılır, böylece boşta kalan çözgüler ve üste çıkan desen iplikleri
çapraz çizgiler oluşturur. Desene göre, düz çapraz, zemin boyunca büyük V’le oluşturacak
şekilde karşılıklı çapraz veya ortada eşkenar dörtgen meydana getirecek şekilde içe dört
yönde çapraz fitilli olarak dokunabilirler.

Şekil 2.2:Çapraz zili

Resim 2.3:Çapraz zili

2.3.3.Seyrek Zili
Düz bez dokuması zemin üzerine kesik kesik birbirleriyle bağlantısız, serpilmiş 3–
1,5–1, atlamalı düz zili dokuması tekniğinde ufak motiflerden meydana gelir Antalya, Silifke
arası Toroslar ‘daki Türkmenler tarafından siyah keçi kılı çözgü – atkı üzerine dokunduğu
zaman YOZ olarak adlandırılır.

Şekil 2.3:Seyrek zili

Resim 2.4:Seyrek zili
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2.3.4.Damalı Zili
Dama taşı gibi 2–1, 3–1, atlamalarla bütün motif içleri doldurulur. Daha çok diğer
tekniklerle bir arada kullanılır. Bazen çapraz çizgilerin kesişmesinden meydana gelen damalar motif zeminlerini doldururlar. Bazen “Konturlu zili” “zili-verne” tekniği ile meydana
gelen motiflerin içini doldurmak için bu teknikte damalı zeminler dokunur.

Şekil 2.4.:Damalı zili

Resim 2.5:Damalı zili

Resim 2.6:Damalı zili

2.3.5. Konturlu Zili
İki ve üçlü atlamalarla kontur halinde desenlerin meydana getirdiği zili türü, atkı yüzlü
veya bez dokuma geniş zeminler üzerinde cicim gibi konturlardan meydana gelen desenlerden oluşur. Konturlar halindeki desenlerin meydana gelmesi için her sırada normal atkılar
atıldıktan sonra arkadan öne geçirilen renkli desen ipliği 2- 3 çözgü öne geçtikten sonra, bir
üst sıradan geriye dönerek tekrar öne geçirilip, geriye doğru 2- 3 çözgü atlatılır. Bu arada üst
sıraya geçen desen ipliği tutulur, dönüşte tekrar dikey olarak üst sıradan geriye döndürülür.
Bu teknikle ancak dikey ve çapraz çizgiler dokunabilir, enine çizgiler ise, sumak tekniğiyle
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sarılır. Konturlarla çevri1en desenlerin içi ise sumak damalı zili veya uzun atlamalarla doldurulur

Şekil 2.5:Konturlu zili

Resim 2.7: Konturlu zili

2.4. Motif Özellikleri
Desenler genellikle doğadan, insanların çevrelerinden gördüğü eşyalardan esinlenerek
hazırlanmıştır. Desenleri oluşturan motifler geometrikleştirilerek veya üsluplaştırılarak işlenmiştir.








Motiflerde parlak renkler kullanılır; kırmızı (vişne), lacivert (koyu gök), koyu
sarı (kınalı sarı), sıklamen (almes), mor (deli mavi), siyah(kara veya ana kara),
yeşil (cevizi), çimeni yeşil, beyaz, mavi ( turkuvaz)
Motifler dokumanın yüzeyine yatay bloklar oluşturacak şekilde yerleştirilir.
Blokları ince bordürler sınırlar.
Bordür içlerine dikdörtgenlerle bölünür ve pıtrak motifi yerleştirilir
Motifler geometrik ve bitkisel karakter taşımaktadır.
Karşılıklı iki uzun kenarlarda ince bordürler (su) yer alır.

2.4.1. Yöresellik
Zili dokumalar: İç Anadolu’da (Konya, Kayseri, Niğde, Kırşehir), Akdeniz bölgesinde (Toroslar, Adana, Gaziantep) desenler değişik renk ve malzemeyle dokunmuş olan yastık,
minder, çuval ve ufak yaygılardan oluşur. Batı Anadolu’da ise (Eskişehir, Manisa, Balıkesir,
Aydın, Kütahya, Çanakkale, Bergama, Antalya, Fethiye) hemen her yörede bu dokumaya
yaygın olarak rastlanır. Genellikle çeyiz eşyası olarak dokunan bu örnekler, namazlık, yer
sergisi ve heybeye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

2.4.2. Motif Anlamları
Dokumalar insanların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini
yerine getirmek için dokunurdu. Dini inançlar ve dinsel yaşam filozofik düşünceleri, insan
ruhunu zenginleştirdi ve geliştirdi. Dokumalardaki motiflerin anlamları bölgelere göre farklılık gösterir. Ancak motifler dini inançları, asaleti, gücü sembolize eder. El dokumacılığında
dokumaların dili sadece dokumacının hünerini göstermekle kalmaz, ayrıca onların mesajlarını da iletir. Dokuma tekniği elverişli olmadığından çok çeşitli desenler dokunamaz, don-
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muş“Arkaik desenler” denilen, Orta Asya’dan bu yana çok az değiştiğini tahmin edilen bugün hâlâ Türkistan - Türkmen halılarında değişik çeşitlerini görülen sekizgen ” Türkmen
gülü” desenleri ve 14. - 15. yy Timurlu minyatürlerinde zeminlerde görülen iç içe zigzag
desenleri görülür Konya, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Toroslar, Adana, Gaziantep, yöresinde bu
desenlerde değişik renk ve malzeme ile dokunmuş olan yastık, minder, çuval ve ufak yaygılar görülür. Batı Anadolu’da ise Eskişehir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Kütahya, Çanakkale,
Bergama’dan Fethiye, Antalya’ya kadar olan hemen her yörede bu dokumaya yaygın olarak
rastlanır. Bazen dama taşı gibi arada boşluklar bırakılarak değişik bir görünüş elde edilebilir.
Daha çok Çanakkale, Balıkesir, Bergama yöresinde atkı yüzlü zemin arasına dokunan yer
yaygılarında bu türe rastlanır. Zili dokumalarda çeşitli hayvan, çiçek ağaç gibi figüratif motiflerin yanı sıra soyut motiflerde yer alır.

2.5. Zili Dokumada Desen Özellikleri
Zili, dokuma özelliğine göre beşe ayrılır:

Düz zili

Çapraz zili

Seyrek zili

Damalı zili

Konturlu zili

2.5.1. Desen Hazırlarken Kullanılan Araç Gereçler









Görsel basılı kaynaklar,
Dokuma örnekleri,
Makas,
Cetvel,
Kareli kâğıt,
Boya kalemi,
Mukavva,
Yumuşak kalem.

2.5.2. Desen Araştırma
Zili dokuma deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön araştırmanın yapılması gereklidir. Desen araştırması yapabilmek için geçmişten bu güne kullanılan zili dokuma desenleri görülmeli, zili dokumalarda kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak, desen hazırlama işleminin birinci basamağını gerçekleştirilmelidir.

2.5.3.Yararlanılacak kaynaklar:
Bir zili dokumanın yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan zili desenlerini araştırmada yararlanılacak kaynaklara ulaşmak, günümüzde oldukça kolaylaşmıştır.
Genel olarak yararlanılacak kaynaklar şunlardır:
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 Daha önce yapılmış zili dokumalar ve bunların resimleri
 Daha önce çalışılmış zili dokuma desenleri
 Kitap, dergi, basılı kaynaklardaki zili dokuma motif ve resimleri


İnternet siteleri

2.5.4. Desen Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar:








Zili dokuma deseni kareli kâğıda çizilir
Kareli kâğıtta her dik kare sırası çözgü ipliğinin, yatay kare sırası atkı ipliğinin
karşılığıdır.
Desende; hangi renk desen ipliği, kaç çözgü ipliğinin arkasından atlayıp geçecekse, o kadar kare o desen ipliğinin renginde boyanır.
Her desen ipliği sıralarının aralarına bir kare yatay sıra boş bırakılır.
Desen ipliklerini aralarında sıkıştıran atkı iplerinin karşılığıdır.
Deseni en genişliğinde dokumada kullanılacak çözgü ipliği sayısı kadar kare
içine sığdırmak gerekir.
Çizim ile dokuma arasında farklılıklar olabilir. İplik kalınlığı dokumada dikkate
alınmalıdır.

2.5.5. Zili Dokumada Desen Hazırlama Aşamaları


Kareli Kâğıdın Belirlenmesi: Dokumayı düşündüğümüz zili dokumanın öncelikle boyutlarını belirlemeliyiz. Daha sonra zili dokumadaki düğüm sayılarını
hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceği gerçeğini unutmadan, boyutlara
uygun kareli kâğıdı hazırlayınız.

Şekil 2.6:Milimetrik kağıt



Kurşun Kalem Çalışması: Hazırlanan zili dokuma desenini, kareli kâğıt üzerinde ki yerini belirleyerek, temsil ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak çalışmasını gerçekleştiriniz.
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Desen 2.1:Kurşun kalem çalışması


Renk Çalışması:
Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak, kareli kâğıtta yerleri belirlenmiş desen, hazırlayacağımız zili dokumada uygulayacağımız uygun renklerle boyanır. Renklendirme işlemini daha önceden belirttiğimiz sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme
araçlarından, uygun olanı seçilerek yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri,
temsil ettikleri düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak
boyanır.

Desen 2.2. Desenin tamamlanması

Renklendirme işi, kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra, zili dokumanın fonuna uygun renkte tamamı boyanarak desen çalışması tamamlanır.
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Desen 2.3:Renkli çalışma

2.6. Zili Dokumada Desen Örnekleri

Desen 2.4:Zili dokuma desen
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Desen 2.5: Zili dokuma desen

Desen 2.6: Zili dokuma desen
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Desen 2.7: Zili dokuma desen

Resim 2.8: Zili dokuma desen
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Resim 2.9: Zili dokuma desen

Resim 2.10: Zili dokuma desen
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Resim 2.11: Zili dokuma desen

Resim 2.12: Zili dokuma desen
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Resim 2.13: Zili dokuma desen
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki basit zili deseni çiziniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız.
 Desen için milimetrik kağıt hazırlayınız.
Şekil.2.7.

 Zili desenini, kurşun kalemle işaretleyerek, taslak çalışmasını gerçekleştiriniz.

Desen 2.8.

 Uygun renklerle boyayınız.

Desen 2.9.

 Zillide fonuna uygun renkte tamamı boyayarak desen çalışmasını tamamlayınız.

Desen 2.10.
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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.

( ) Zili dokuma özelliğine göre beşe ayrılır: Düz, Çapraz, Seyrek, Damalı, Konturlu.

2.

( ) Zili Dokumada desenleri oluşturan motifler geometrikleştirilerek ve üsluplaştırılarak işlenmiştir.

3.

( ) Kareli kâğıtta her dik kare sırası atkı ipliğinin, yatay kare sırası çözgü ipliğinin
karşılığıdır.

4.

( ) Çözgü çiftlerine uyulmayarak üç üstten bir alttan, motiflerin içini ve dışını değişik
renklerle tamamen doldurarak yapılan düz dokuma tekniğine Kilim denir.

5.

( ) Zili dokumada desen hazırlama beş aşamadan oluşur.

6.

( ) Zili dokumada desenler genellikle doğadan ve insanların çevrelerinde gördüğü
eşya ve canlılardan alınmıştır.

7.

( ) Zili dokumada desen çizerken her desen ipliği sıralarının aralarına bir kare yatay
sıra boş bırakılır.

8.

( ) Zili dokumada motiflerde parlak renkler kullanılır.

9.

( ) Kompozisyon oluşturmada zili dokumanın desen özellikleri ve boyutları dikkate
alınmaz.

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

Geleneksel el sanatlarımıza özgü kültürel özeliğimizi yansıtan sumak dokuma deseni
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde bulunan kirkitli dokumaların çeşitlerini inceleyiniz.
Sumak desenlerini inceleyiniz.
Sumak desenlerinde kullanılacak motiflerin özelliklerini ve anlamlarını araştırınız.
Sumak dokuma konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan kaynak taraması yapınız.

3. SUMAK DOKUMA
3.1. Sumak Dokuma
Sumak dokuma; aynı renkteki desen alanı içinde desen ipliklerinin çözgü çiftlerine
devamlı olarak sarılması ile oluşur. Desen iplikleri kendi alanında çözgülere sarıldıktan sonra bazen arkadan yana veya yukarıya dönerek, başka desen alanlarında sarılmaya devam
eder. Bu dokumanın özelliği desen ipliklerinin dokuma yüzeyinde kabarıklık meydana getirmesidir.
Sumak dokuma aynı renkteki desen alanında, desen ipliklerinin çözgü çiftlerine sürekli sarılmasıyla oluşan yaygı, çeyiz çuvalı, seccade, heybe v.b çeşitli ev eşyalarının dokumasında kullanılan, havsız (tüysüz) bir dokuma çeşididir.

3.2. Sumak Dokuma Türleri
Sumak dokumaları, desen ipliklerinin çözgülere dolanış biçimine ve desen iplikleri
arasına atkı atılıp atılmamasına göre çeşitlenir. Bunlar:

3.2.1.Atkılı Düz Sumak Dokuması:
Desen ipliklerinin aynı yönde, çözgülere sarılması ile oluşur. Desen iplikleri her sırada, aynı şekilde –üstten alta doğru veya alttan üste doğru dolanır
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Şekil 3.1: Atkılı Düz Sumak Dokuma

Resim 3.1: Düz Sumak Dokuma

3.2.2.Atkılı Ters Sumak:
Düz dokumanın tersine, desen ipliklerinin içten dışa doğru sarılmasıyla, dokumanın
yüzünde daha kısa kabarıklıklarının oluşturulduğu sumak dokuma şeklidir. Kullanışlı bir
dokuma çeşidi değildir. Dış görünüş olarak fitilli bir şekil aldığından düz zililere benzer ve
daha çok diğer dokuma teknikleri ile karışık olarak dokunur

Şekil 3.2: Atkılı ters sumak

Resim 3.2: Atkılı ters sumak

3.2.3.Atkılı Balık Sırtı Sumak Dokumalar:
Desen ipliklerinin her sırada ters yönlerde çözgülere sarılması ile meydana gelen balıksırtı görünüşlü sumak dokumasıdır. Desen iplikleri çözgülere bir sıra sağa veya sola eğimli olarak, diğer sırada ise bunun tam tersine sarılarak, dokumaya balıksırtı görünüşü verilir ve
araya atkı atılır. Bu tekniğe de gene Batı Anadolu’da bazı yaygılarda ve Orta Anadolu,
Toroslar, Gaziantep, Malatya yöresinde rastlamak mümkündür
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Şekil 3.3: Balık sırtı sumak

Resim 3.3: Balık sırtı sumak

3.2.4.Atkılı Çapraz-Alternatif Sumak Dokuması:
Ters sumak dokumanın her sırada birer çözgü çifti kayarak dokunmuş şeklidir. Birinci
sırada çözgü çiftleri arkadan gelip öne doğru ters bir şekilde sarıldıktan sonra ikinci sırada
birer çözgü kayarak aynı şekilde çözgülere sarılır. Bazen 2, 3 çift çözgü birada sarılır. Yaygılar, çuvallar ve heybeler dokunmasında bu sumak tatbik edilir.

Şekil 3.4:Atkılı çapraz

Resim 3.4: Atkılı çapraz

3.2.5.Atkısız Sumak dokumaları


Atkısız düz sumak dokuması: Araya atkı atılmadan dokunan sumak dokumasıdır. Bazı bölgelerimizde (Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ yöresinde)
çorap dokuması olarak adlandırılır. Daha çok çuvalların yüzü bu şekilde dokunur. Sadece desen ipliklerinin çözgülere çifter çifter sarılması ile meydana gelir,
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atkı atılmaz bazı desen iplikleri motif boyunca arkadan atlayarak motifin başına
geçer ve bu yüzden dokumanın yüzünde bir kabarıklık meydana gelir.

Şekil 3.5:Atkısız sumak



Resim 3.5: Atkısız sumak

Atkısız balıksırtı sumak dokuması: Araya atkı atmadan birinci sıra üsten alta
doğru desen ipliğinin çözgülere dolanması ile dokunuyorsa, ikinci sırada bunun
tersi desen ipliklerinin çözgülere sarılması ile balıksırtı bir görünüş elde edilir
fakat araya atkı atılmaz, bu da dokumaya çorap örgüsü hissi verir. Bu nedenle
Güney Doğu Anadolu’da çorap dokuması olarak adlandırılır.

Şekil 3.6: Atkısız balıksırtı sumak

Resim 3.6: Atkısız balıksırtı sumak
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3.3. Sumak Dokuma Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar







Sumak dokuma deseni kareli kâğıda hazırlarken çözgü ipi sayısına dikkat ediniz.
Dokuma için hazırlanmış özel milimetrik kâğıt kullanmaya özen gösteriniz.
Dokuyacağınız sumak türü çapraz-alternatif sumak ise her sırada bir çözgü ipi
kaydırmaya dikkat ediniz.
Dokuyacağınız sumak türü atkılı sumak ise desenin yatay sıraları arasında bir
kare boşluk bırakmayı unutmayınız.
Desenin ¼ ni alacak büyüklükte kâğıt hazırlayınız.
Dikey ve yatay karelerin takibini yapınız

3.4. Sumak Dokumada Desen Örnekleri

Desen 3.1:Sumak desen

Desen 3.2: Sumak desen

Desen 3.3: Sumak desen

Desen 3.4: Sumak desen
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Desen 3.5.: Sumak desen

Desen 3.6.: Sumak desen

Desen 3.7: Sumak desen

Desen 3.8: Sumak desen
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Desen 3.9: Sumak desen

Resim 3.7. Sumak desen
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Resim 3.8: Sumak dokuma
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Resim 3.9: Sumak dokuma

Resim 3.10: Sumak dokuma
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Resim 3.11: Sumak dokuma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki araştırma işlemini yapınız
İşlem Basamakları
Öneriler
 Uygun çalışma ortamı
hazırlayınız.

 Aydınlık olmasına özen gösteriniz.

 Sumak dokuma modellerini araş-

 Müzelerden, görsel ve basılı kaynaklardan

tırınız
 Sumak dokuma desenleri araştı-

faydalanabilirsiniz.
 Müzelerden, görsel ve basılı kaynaklardan

rınız.
 Sumak dokumanın kilim, halı,

faydalanabilirsiniz
 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabi-

zili, cicim dokumaları arasındaki

lirsiniz

farkı araştırınız.
 Bulduğunuz örneklerin resimle-

 Resimleri albüm haline getirebiliriniz

rini çekiniz.
 Örneklere uygun desen oluşturu-

 Desen özelliklerini bozmadan çizmeye özen

nuz.

gösteriniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türk dokumalarında en çok kullanılan motiflerdendir?
A. Bitkisel Motifler
B. Hayvan Motifleri
C. Geometrik Motifler
D. Hepsi

2.

Aşağıdakilerden hangisi desen hazırlarken kullanılan araç- gereçlerden değildir?
A. Mukavva
B. Kareli Kağıt
C. Parşömen Kağıdı
D. Boya Kalemi

3.

Aşağıdakilerden hangisi sumak dokuma deseni hazırlarken yararlanılacak
kaynaklardan değildir?
A. İnternet Siteleri
B. Çeşitli Kitaplar
C. Daha önce çalışılmış sumak dokuma desenleri
D. Basılı kaynaklardaki sumak dokuma motif ve resimleri

4.

Aşağıdakilerden hangisi atkılı sumak dokuma türlerinden değildir?
A. Atkılı düz sumak dokuma
B. Atkılı çapraz sumak dokuma
C. Atkılı balıksırtı dokuma
D. Atkısız çapraz - alternatif sumak dokuması

5.

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon oluşturmada dikkat edilmesi gereken
unsurlardandır?
A. Desen Özellikleri
B. Motif Özellikleri
C. Araç-gereç Özellikleri
D. Hepsi

6.

Aşağıdakilerden hangisi sumak dokumada desen hazırlama aşamalarından değildir?
A. Kurşun kalem çalışması
B. Renk çalışması
C. Desenin tamamlanması
D. Aydınger kağıdının hazırlanması

7.

Aşağıdakilerden hangisi desen çiziminde dikkat edilmesi gereken noktalardan
değildir?
A. Dokuma için hazırlanmış özel milimetrik kağıt kullanmaya özen gösteriniz
B. Dikey ve yatay karelerin takibini yapınız
C. Dokuyacağınız sumak türü atkılı sumak ise desenin yatay sıraları arasında iki
kare boşluk bırakınız
D. Desenin1/4’ünü alacak büyüklükte kağıt hazırlayınız

8.

Aşağıdakilerden hangisi atkısız sumak dokuma türlerindendir?
A. Atkısız düz sumak dokuma
B. Atkılı düz sumak dokuma
C. Atkılı çapraz sumak dokuma
D. Atkılı balıksırtı dokuma.

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.

54

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Geleneksel el sanatlarımıza özgü kültürel özeliğimizi yansıtan cicim dokuma deseni
hazırlayabileceksiniz

ARAŞTIRMA





Çevrenizde bulunan kirkitli dokumaların çeşitlerini inceleyiniz.
Cicim dokuma desenlerini inceleyiniz.
Cicim dokuma desenlerinde kullanılacak motiflerin özelliklerini ve anlamlarını
araştırınız.
Cicim dokuma konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan kaynak taraması yapınız.

4. CİCİM DOKUMA
4.1. Cicim Dokuma
Çözgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırma suretiyle meydana getirilen dokuma türüdür. Dokumanın yüzeyinde sonradan iğne ile yapılmış gibi kabarık desenler oluşur. Zemini oluşturan atkı ve çözgü iplikleri genellikle aynı renk ve kalınlıkta, deseni meydana getiren iplikler ise ayrı renk ve kalınlıkta olur.

4.2. Cicim Dokuma Türleri
Cicim atkı yüzlü veya bez ayağı tekniğiyle yapılır, desen ipinin atılış şekline göre iki
atlamalı veya üç atlamalı olarak farklılık gösterir.

4.2.1. İki Atlamalı Cicim Dokuma
Desen iplikleri iki çözgü üzerinden atlayarak ilerler. Desene göre dokumanın arkasında, yukarıya çapraz, sağa ve sola doğru devam eder. Desen iplikleri sırayı tamamladığında
atkı ipliği atılır. Genellikle bez ayağı zemin üzerine serpme motifler dokunur. Sık motifli,
atkı yüzlü cicim dokumalarda da aynı teknik uygulanır.

4.2.2. Üç Atlamalı Cicim Dokuma
Bu tür cicim dokumalarda desen iplikleri üç çözgü ipliği atlayarak ilerler. Bez ayağı
veya atkı yüzlü zemin üzerine sık motifler uygulanır.
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4.3. Desen özellikleri
Cicim dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikleri ve desen iplikleri sıra takip eder. Atkı İpliği atıldıktan sonra yapılacak desene göre desen ipliği bir veya daha fazla
çözgü ipliği üzerinden atlatılarak desen oluşturulur.
Cicim dokumalarda dokumanın yüzeyinde meydana getirilen desenler kullanılan desen ipliğinin kalınlığına ve inceliğine, desendeki motiflerin birbirine çok yakın serpme motifler halinde oluşuna göre değişik görünüm verirler.

4.3.1. Desen araştırması
Cicim dokuma deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön
araştırmanın yapılması gerekmektedir. Desen araştırması yapabilmek için geçmişten bu güne
kullanılan cicim dokuma desenleri görülmeli, cicim dokumalarda kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak, desen hazırlama işleminin birinci basamağını gerçekleştirilmelidir.
Bir cicim dokumanın yöresel özelliklerini en iyi yansıtan faktörlerden biri olan cicim
dokuma desenlerini araştırmada yararlanılacak kaynaklara ulaşmak, günümüzde oldukça
kolaylaşmıştır.
Genel olarak söyleyecek olursak yararlanılacak kaynaklar şunlardır:

Daha önce yapılmış cicim dokumalar ve bunların resimleri

Daha önce çalışılmış cicim dokuma desenleri

Kitap, dergi, basılı kaynaklardaki cicim dokuma motif ve resimleri

İnternet siteleri

4.4.Desen Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar








Cicim dokumasının deseni kareli çizilir.
Kareli kâğıtta her dik kare sırası bir çözgü ipliğinin, her yatay kare sırası ise bir
atkı ipliğinin karşılığıdır.
Desenin neresinde, hangi renkte desen ipliği, kaç tane çözgü ipliğinin, üzerinden atlayıp arkaya geçecekse, o kadar kareyi, o desen ipliğinin renginde boyayınız.
Desen ipliği sıralarının aralarında birer yatay kare sırasını boş bırakınız. Bunlar,
desen ipliklerini aralarında sıkıştıran atkı ipliklerinin karşılığıdır.
Deseni ende, dokumanızda kullanacağınız çözgü ipliği sayısı kadar kare içine
sığdırmak veya yerleştirmek zorunda olduğunuzu unutmayınız.
Dokuma yapılınca, iplikler sıkıştırılacağı için, kareli kâğıttakine göre daha basık
bir desen elde edileceğini dikkate alınız.
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4.5. Cicim Dokumada Desen Hazırlama Aşamaları
4.5.1.Kareli Kâğıdın Belirlenmesi
Dokumayı düşündüğünüz cicim dokumanın öncelikle boyutlarını belirleyiniz. Daha
sonra cicim dokumadaki düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceği
gerçeğini unutmadan, boyutlara uygun kareli kâğıdı hazırlayınız.

Desen 4.1.Milimetrik kağıt

4.5.2.Kurşun Kalem Çalışması:
Hazırlanan cicim dokuma desenini, kareli kâğıt üzerinde ki yerini belirleyerek, temsil
ettikleri kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak çalışmasını gerçekleştiriniz.

Desen 4.2.Kurşun kalem çalışması



Renk Çalışması:

Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak, kareli kâğıtta yerleri belirlenmiş desen, hazırlanacak cicim dokumada uygulanacak uygun renklerle boyanır. Renklendirme işlemini
daha önceden belirttiğimiz sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme araçlarından, uygun olanı seçilerek yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, temsil
ettikleri düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak boyanır.
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Desen 4.3:Renklendirme



Desenin Tamamlanması

Renklendirme işi, kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra, cicim dokumanın fonuna uygun renkte tamamı boyanarak desen çalışması tamamlanır.

Desen 4.4.Cicim desen
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4.6. Cicim Dokumada Desen Örnekleri

Desen 4.5:Cicim desen

Desen 4.6: Cicim desen
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Desen 4.7: Cicim desen

Desen 4.8. Cicim desen

Desen 4.9: Cicim desen
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Resim 4.1: Cicim dokuma

Resim 4.2: Cicim dokuma
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Resim 4.3: Cicim dokuma
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Resim 4.4.Cicim dokuma
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Resim 4.5:Cicim dokuma

64

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda basit cicim dokuma desen çizim işlemini yapınız
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ürünün boyutlarına uygun kareli
kâğıdı hazırlayınız
Şekil 4.1.

 Cicim dokumanın desenini, kurşun
kalemle işaretleyerek, taslak çalışmasını gerçekleştiriniz.

Desen 4.11.

 Dokumada uygulanacak uygun
renklerle boyayınız.
 Dokumanın fonuna uygun renkte
tamamı boyayarak desen çalışmasını tamamlayınız

Desen 4.12.
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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.

( ) Cicim; çözgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırma suretiyle meydana getirilen dokuma türüdür.

2.

( ) Cicim dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikler ve desen iplikleri sıra
takip eder.

3.

( ) Cicim dokuma deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön
araştırmanın yapılmasına gerek yoktur

4.

( ) Üç atlamalı cicim dokumada desen iplikleri iki çözgü üzerinden atlayarak ilerler.

5.

( ) Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, temsil ettikleri düğümlerin renklerinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak boyanır.

6.

( ) Cicim dokumada desen hazırlamanın ilk aşaması kurşun kalem çalışmasıdır

7.

( ) Cicim dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikleri ve desen iplikleri sıra
takip eder.

8.

( ) Cicim dokumada zemini oluşturan atkı ve çözgü iplikleri genellikle farklı renk ve
kalınlıkta olur

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ

Geleneksel el sanatlarımıza özgü kültürel özeliğimizi yansıtan halı dokuma deseni hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde bulunan kirkitli dokumaların çeşitlerini inceleyiniz.
Halı dokuma desenlerini inceleyiniz.
Halı dokuma desenlerinde kullanılacak motiflerin özelliklerini ve anlamlarını
araştırınız.
Halı dokuma konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan kaynak taraması
yapınız.

5. HALI DOKUMA
5.1. Halı Dokuma
Çözgü iplikleri üstüne ayrı bir desen ipliğiyle ve değişik tekniklerle atılan düğümlerden sonra, iki sıra atkı ipliği geçirilip, sıkıştırılarak yapılan havlı yüzlü dokumadır.
Renkli ipliklerin çözgüler üzerine düğümlenerek yan yana ve üst üste dizilmesi ile halı
oluşur. Düğüm sırası tamamlandıktan sonra iki sıra atkı atılır. Atılan atkı ipliği ve ilmeler
kirkitle sıkıştırılır. Birkaç sıra dokunan halının ilmeleri halı makasıyla istenilen yükseklikte
kesilir. Desene göre oyarak kabartma olarak kesilen halılarda vardır
Halı dokuma sanatının özellikli ve önemli bir dalıdır Türkler tarafından bulunan geliştirilen ve yayılan halı dünya uygarlığına Türker’in bir armağanıdır Yaygı örtü ve dekoratif
eşya olarak kullanılan bu dokuma türü doğu ülkelerinin de ulusal ve geleneksel sanatı olmuştur

5.2. Düğüm Çeşitleri
El dokuma halılarda, genellikle 2 çeşit düğüm vardır. Bunlar Türk (Gördes) ve İran
(Sine) düğümüdür. Fakat yaygın olmamakla beraber tek çözgü üzerine atılan düğümlerde
kullanılmaktadır.
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5.2.1.Gördes (Türk) Düğümü
Bu düğüm şekli adını Anadolu’nun halı merkezi olan Manisa’nın Gördes ilçesinden
almıştır. Gördes düğümü bütün Türk ve Kafkas halılarında hatta bazı İran ve İngiliz halılarında kullanılmıştır.
Bu düğüm, halının her çift teline bağlanarak uçların iki telin arasından çıkarılması ile
oluşur. Düğümlerin özeliği nedeniyle bu teknikle dokunan halılarda geometrik, köşeli ve
üsluplaşmış desenler daha çok kullanılmaktadır.
Gördes (Türk) düğümüyle dokunan halılar oldukça sağlam olurlar. Hatta halıda hav
dokusu dökülmüş olsa bile desen aynı kilim görünüşünde halı yüzeyinde kalır.

Şekil 5.1: Gördes (Türk) Düğümü

5.2.2. Sine (İran) Düğümü
Bu düğüm şekli İran ve İran’ın batısındaki bir yer olan Sine’de dokunduğu için bu adı
almıştır. Sine düğümü bütün İran, Türkistan, Hint ve Çin halılarıyla bazı Türk halılarında
kullanılmıştır.
Sine düğümünde, ilme ipliği ön yada arka çözgü teline bağlanarak ilme ipliğinin diğer
ucu öbür telin arkasından önüne geçirilerek serbest bırakılır. Sine düğüm tekniğinde ilme
ipliklerinin uçları birbirine daha yakın olduğundan, bu çeşit halılar yumuşak ve renkleri daha
parlak olur.
Sine düğümüyle dokunan halılarda ayrıntılı ve bitkisel motifli desenler rahatlıkla kullanılır. Fakat bu düğümlerin bir ucu serbest bırakıldığı için bu halılar Gördes düğümü ile
dokunmuş halılar kadar sağlam değildir.
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Şekil 5.2:Sine düğümü

5.3. Atkı
El dokuma halılarında kilim dokuma için her sıra ilmeden sonra atkı atılır. Atkı iki şekilde atılır. Bunlara basma ve süzme atkı denir.

5.3.1. Düz (Basma) Atkı
Bir sıra süzme atkı atıldıktan sonra varangelen yukarı doğru itilerek gücü ağacına en
uzak bir duruma getirilir. Bu durumda varangelenle gücü ağacı arasında kalan kısımdaki
çözgü iplerine elle bastırıldığında öndeki çözdü ipleri arkaya gider; arkadaki çözgü ipleri öne
çıkar. Böylece çözgü iplerinin yer değiştirmeleri sağlanmış olur. Çözgü iplerinin yerleri bu
şekilde değiştirilerek atkı ipliği çözgü iplerinin arasından geçirilerek bulunduğu uçtan diğer
uca getirilir. Bu atkının atılması sırasında çözgü iplerine basılmak suretiyle çözgü ipleri birbirlerinden ayrıldığından basma atkı olarak isimlendirilir.

5.3.2. Süzme (Boncuk)
Süzme atkı atmak için varan gelen gücü ağacına en yakın duruma getirilir. Bu durumda çözgü iplerinin yarısı önde diğer yarısı arkada bulunur. Ön ve arkada bulunan çözgü iplerinin arasından atkı ipliği halının eninde boylu boyunca geçirilir. Bu işlem çözgü ipleri birbirlerinden yarı yarıya ayrılmış durumda bulunduklarından kolaylıkla gerçekleştirilir. Bu
nedenle de bu tip atkıya süzme atkı adı verilir.

5.4. Kenar Örgüsü
Halının iki yanında ilme atılmayan kısımdır. Bu kısım için iki katlı yün ipliği veya atkı
ipliği ile küçük yumaklar hazırlanır. Bu yumaklar halı dokunurken halının diğer iplerinden
bağımsız olarak işlenir. Kenar örgüsü için iki çözgü çifti kullanılır. Kanar örgüsü, süzme atkı
atıldıktan sonra atkı ipliği halının bir kenarında iken kenar örgü ipliği kenar çözgülerine yanlamasına sekizler oluşturacak sarılır
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Resim.5.1:Kenar dokuma

Resim.5.2: Kenar dokuma

5.5. Hav Yüksekliği
Dokunan iplik boyu uzunluğuna hav yüksekliği denir.

5.5. Halı Dokumada Dikkat Edilecek Noktalar
Halı dokunurken atkı geçişlerinde kenarların çekilmemesine, ön ve arka yüzeyde atkı
çıkıntılarının olmamasına dikkat edilmelidir. Düğüm sıklığı, kalitesi ve desen uyumu sağlayacak şekilde kirkit vuruşu ayarlanmalıdır. Aynı zamanda kirkitin atkı ipliklerine zarar vermesine engel olmak gereklidir. Düğüm sayısının kaliteye uyumu sık sık kontrol edilmelidir.
Halının yüzeyi hep aynı ayarda ve keskin makasla düzgün olarak kesilmelidir

5.7. Halı Dokumada Desen Özellikleri
5.7.1. Desen
Yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle ifade edilmesidir
Motifler bir araya gelerek desenleri oluştururlar. Motifler desende çeşitli şekillerde ortaya çıkarak gelenekselleşirler.

5.7.2. Desen Hazırlarken Kullanılan Araç Gereçler









Görsel basılı kaynaklar,
Dokuma örnekleri,
Makas,
Cetvel,
Kareli kâğıt,
Boya kalemi,
Mukavva,
Yumuşak kalem.
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5.7.3. Desen Araştırma
Halı dokuma deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön araştırmanın yapılması gereklidir. Desen araştırması yapabilmek için geçmişten bu güne kullanılan halı dokuma desenleri görülmeli, halı dokumalarda kullanılan desenlerin biçimleri, kullanılan motiflerin özellikleri araştırılarak, desen hazırlama işleminin birinci basamağını gerçekleştirilmelidir.

5.7.4. Desen Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar:





Halı dokuma deseni kareli kâğıda çizilir.
Desenin ¼’ünü alacak şekilde kâğıt hazırlanır.
Dikey ve yatay karelerin takibini yapınız.
Halı dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikleri ve desen iplikleri sıra takip eder.

5.8. Halı Dokumada Desen Hazırlama Aşamaları
5.8.1.Kareli Kâğıdın Belirlenmesi
Dokumayı düşündüğümüz halı dokumanın öncelikle boyutlarını belirlemeliyiz. Daha
sonra halıdaki düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceği gerçeğini
unutmadan, boyutlara uygun kareli kâğıt hazırlanır.

Şekil 5.3:Milimetrik kağıt

5.8.2. Kurşun Kalem Çalışması
Hazırlanan halı desenini, kareli kâğıt üzerinde ki yerini belirleyerek, temsil ettikleri
kareleri kurşun kalemle işaretleyerek, taslak çalışmasını gerçekleştiriniz.
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Desen 5.1:Kurşun kalem çalışması

5.8.3.Renk Çalışması
Kurşun kalemle taslak çalışması yaparak, kareli kâğıtta yerleri belirlenmiş desen, hazırlanacak halıda uygulanacak renklerle boyanır. Renklendirme işlemini daha önceden belirttiğimiz sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme araçlarından, uygun olanı
seçilerek yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, temsil ettikleri düğümlerin
renklerinden her bir düğüm bir kare olacak şekilde doldurularak boyanır.

Desen 5.2:Renklendirme

5.8.4. Desenin Tamamlanması
Renklendirme işi, kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra, halının fonuna uygun
renkte tamamı boyanarak desen çalışması tamamlanır.

Desen 5.3: Renkli desen tamamlama

72

5.8. Halı Dokumada Desen Örnekleri

Desen 5.4: Halı desen

Desen 5.5:Halı desen

Desen 5.6: Halı desen örnek
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Desen 5.7: Halı desen örnek

Desen 5.8: Halı desen örnek

74

Desen 5.9: Halı desen örnek

Desen 5.10. Halı desen örnek
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Resim 5.3: Halı desen örnek

Resim 5.4:Halı dokuma
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Resim.5.5: Halı dokuma

77

Resim 5.6: Halı dokuma

Resim 5.7: Halı dokuma
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Resim 5.8. Halı dokuma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda basit halı deseni hazırlayınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Ürünün boyutlarına uygun
kareli kâğıdı hazırlayınız

Şekil 5.4.

 Halının desenini, kurşun
kalemle işaretleyerek, taslak
çalışmasını gerçekleştiriniz.

Desen 5.11

 Halıda uygulayacağınız
uygun renklerle boyayınız.

Desen 5.12.

 Halının fonuna uygun renkte tamamı boyanarak desen
çalışmasını tamamlayınız.

Desen 5.13.
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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.

2.

( ) Halı Çözgü iplikleri üstüne ayrı bir desen ipliğiyle ve değişik tekniklerle atılan
düğümlerden sonra, iki sıra atkı ipliği geçirilip, sıkıştırılarak yapılan havlı yüzlü dokumadır.
( ) El dokuma halılarda, genellikle 2 çeşit düğüm vardır. Bunlar Türk (Gördes)

ve İran (Sine) düğümüdür.
3.

( ) El dokuma halılarında kilim dokuma için ve her sıra ilmeden sonra atkı atılır. Atkı
iki şekilde atılır. Bunlara basma ve süzme atkı denir.

4.

( ) İlme sıraları ilerledikçe, tezgâhta bulunan gerdirme düzeneği gevşetilerek
dokunan kısım kayılır ve tekrar gerdirmeden dokumaya devam edilir.

5.

( ) Düğüm atma işlemine halının ortasından başlanır.

6.

( ) Motif; Halı ve kilim üzerinde görülen kompozisyon unsurlarında biridir.

7.

( ) Halının yüzeyi hep aynı ayarda ve keskin makasla düzgün olarak kesilmelidir

8.

( ) Sine düğüm tekniğinde ilme ipliklerinin uçları birbirine daha yakın olduğundan,
bu çeşit halılar yumuşak ve renkleri daha parlak olur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak değerlendiriniz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kirkitli (kilim-cicim-sumak-zili, halı) dokumalar, Türklerin Orta Asya’dan göç
etmesiyle dünyaya yayılmıştır.

2.

( ) Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirlerine karşıt renklerdir. Bu nedenle yan
yana geldiklerinde birbirinin etkisini arttırırlar, en net biçimde görünürler.

3.

( ) Çözgü çiftlerine uyulmayarak üç üstten bir alttan, motiflerin içini ve dışını değişik
renklerle tamamen doldurarak yapılan düz dokuma tekniğine ZİLİ denir.

4.

( ) Kilim; bir ön bir arkadan geçen enine atkı ipliklerinden oluşan ve çözgülerin atkılar tarafından tamamen örtülmediği bir dokuma türüdür.

5.

( ) Sumak dokumanın özelliği desen ipliklerinin dokuma yüzeyinde kabarıklık meydana getirmemesidir.

6.

( ) Atkısız düz sumak dokuması: Araya atkı atılmadan dokunan sumak dokumasıdır.

7.

( ) İki atlamalı cicim dokumada desen iplikleri iki çözgü üzerinden atlayarak ilerler.

8.

( ) Cicim dokumada zemini oluşturan atkı ve çözgü iplikleri genellikle ayrı renk ve
kalınlıkta, olur.

9.

( ) El dokuma halılarda, genellikle 3 çeşit düğüm vardır.

10.

( ) El dokuma halılarında kilim dokuma için her sıra ilmeden sonra atkı atılır.

11.

( ) Kenar örgüsünde kullanılacak ipliğin rengi genellikle halının zemin renginde yapılır

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

D

2

Y

3

D

4

D

5

Y

6

D

7

D

8

Y

9

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

Y

4

Y

5

Y

6

D

7

D

8

D

9

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

D

5

A

6

D

7

C

8

A
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

Y

4

Y

5

D

6

Y

7

D

8

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

D

4

Y

5

Y

6

D

7

D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

D

3

D

4

Y

5

Y

6

D

7

D

8

Y

9

Y

10

D

11

D
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