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DERS -1
GELENEKSEL VE YÖRESEL EL SANATLARIMIZ

TANIMI   
    

Türk el sanatları kavramı geniş manada el sanatları 

uğraşılarını kapsamakla beraber, genel tanımı şöyledir: ”El yapımı 

ürünler sanatkarlar tarafından elle, el aletleri kullanılmak suretiyle 

veya el ile yapılan katkının, nihai ürünün en önemli bileşeni olması 

kaydıyla, mekanik araçlar yardımı ile üretilen; geneneksel veya 

gelenekselden uyarlanmış çağdaş tasarımlarımların kullanıldığı 

estetik, işlevsel, dekoratif, sanatsal veya kültürel özellikler taşıyan 

ürünlerdir.”

   Bakanlığımız el sanatları çalışmaları içerisinde, kırsal kesim 

insanlarının uğraşısı olan el sanatları akla gelmektedir. Bakanlığımız 

geniş teşkilatı ile köylere kadar uzanan hizmet ağı bütünlüğü içinde 

geleneksel el sanatlarımızı araştırarak, yöre halkına gelir getirici hale 

dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Asıl işi çiftçilik olan ve hayatını 

çiftçilikle kazanan, köyde oturan nüfusun, boş zamanını 

değerlendirmek, elde ettiği ürünlerle hem yaşam düzeyini 

yükseltmek, hem de fazlasını satarak ek bir gelir elde etmek 

amacıyla uğraştıkları yardımcı zanaatlara  “köy el sanatları” denir. Bu 

bağlamda Bakanlığımız el sanatları çalışmaları, köy el sanatları 

çalışmaları içinde yer almaktadır. İstihdamı artırmak, ana gelir veya 

ek gelir temin ederek, gizli işsizliği önlemek ve kuşaklar arası kültür 

aktarımını da gerçekleştirmek asıl amaçtır. Kaybolmuş veya 

kaybolmaya yüz tutmuş olan Türk kültürünü yansıtan el 

sanatlarımızın araştırılarak, geliştirilmesini, yayılmasını, tanıtılmasını 
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sağlayıcı ve  el sanatları mamüllerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı 

tedbirleri almak Bakanlığımız görevleri arasındadır.

          Son yıllarda köylerden şehirlere olan yoğun göç dolayısıyla 

şehirlerde oluşan gecekondu ve varoşlarda yaşayanlar kendilerine 

has yaşam biçimlerini her yönüyle kentlere taşımışlardır. Bu sebeple, 

köy el sanatlarımızın bir çoğu artık şehirlerde de yapılmaktadır. 

Belediyeler, il özel idareleri, çeşitli bakanlıklar, sivil toplum örğütleri 

tarafından eğitimi ve pazarlanması yapılarak ailelere ek gelir 

sağlamak suretiyle önemli hizmetler yapılmakta, insanlarımızı beşeri 

konularda da eğiterek sosyal ve kültürel seviyenin yükselmesine 

yardımcı olunmaktadır.

             Köy el sanatları, kullanılan hammaddeye göre yedi ana 

gruba ayrılmıştır.

          1-Hammadde olarak lif işleyen el sanatları,

          2-Hammadde olarak ağaç işleyen el sanatları,    

          3-Hammadde olarak taş işleyen el sanatları,     

          4-Hammadde olarak toprak işleyen el sanatları,     

          5-Hammadde olarak maden işleyen el sanatları,    

          6-Hammadde olarak deri işleyen el sanatları,    

          7-Hammadde olarak ince dallar, saplar ve ağaç çeşitleri 
işleyen el sanatları.

          

HAMMADDESİ LİF OLAN EL SANATLARI

        Kirkitli dokumalar; halı, kilim, yaygı, cicim; mekikli dokumalar; 

geleneksel bez, kumaş dokumalar, çuvallar ve kuşaklar; örgü işleri; 

kazak, fanila, kese, keçecilik, kolon dokuma, oya, dantel, kaneviçe 
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işleme, yazmacılık gibi birçok alanda hayvansal ve bitkisel lifler 

kullanılır.

Resim 1. Kirkitli dokuma.

   

HAMMADDESİ AĞAÇ OLAN EL SANATLARI

        El sanatları ile ilgili yardımcı araçlar olan çıkrıklar, tezgahlar, 

makaralar, kalıplar; tarım araçları; masa, sehpa, sedir, koltuk, 

şifoniyer, dolap, ayna, gümüşlük gibi dekoratif amaçlı kullanılan 

eşyalar; iç mimaride, mihrap, mimber, kapı kanatları; mutfak araçları, 

tekne, kaşık, oklava, bıçak ve müzik araçları gibi daha 

sayamadığımız bir çok alanda ağaç kullanılmaktadır.
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Resim 2. Ahşap ev eşyaları.

HAMMADDESİ TAŞ OLAN EL SANATLARI

Bunlar, iç ve dış mimaride, restorasyonda, tarımda, evlerde 

kullanılan eşya ve aksesuarlar, mermer, kıymetli ve yarı kıymetli 

taşlardan yapılan süs eşyaları gibi sınıflandırılabilir.

Resim 3. Dekoratif amaçlı mermer eşyalar.
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HAMMADDESİ TOPRAK OLAN EL SANATLARI

Bunlar, kerpiç yapımı, çanak, çömlek, çiniler şeklinde 

özetlenebilir.

Resim 4. Topraktan yapılmış ev eşyaları.

HAMMADDESİ MADEN OLAN EL SANATLARI

Kapı, pencereler ve kulpları, marangoz araçları, çeşitli ev 

eşyaları, tarım ve savaş araçları, altın ve gümüşten yapılan süs ve 

dekoratif eşyalar, müzik aletleri gibi günlük kullanılan ve dekoratif 

eşya yapımının yanında, sayamadığımız bir çok alanda da el 

sanatları ürünlerinde maden kullanılır. Ayrıca, camdan yapılan el 

sanatlarımız da  bu sınıfa dahil edilebilir.
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Resim 5. Gümüş  süs eşyaları.

 HAMMADDESİ DERİ OLAN EL SANATLARI

        Hayvancılık koşum takımları, müzik araçları, giyim eşyaları, 

günlük kullanım eşyaları, çiftçilik, tarım araçları, süs eşyaları, mobilya 

ve aksesurlar gibi pek çok alt gruba ayırabiliriz.

HAMMADDE OLARAK İNCE DALLAR, SAPLAR VE AĞAÇ 
ÇEŞİTLERİ İŞLEYEN EL SANATLARI

Sepetler, mobilya ve aksesuar şeklinde günlük kullanılan 

eşyalar, hasır, çanta, sehpa, koltuk gibi sıralanabilir.
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Resim 6. Sepet ve şişe kılıfı.

Türk el sanatları geleneksel yapıda, yöresel çeşitlilikler 

gösterir. Hayvancılığın gelişmiş olduğu yörelerde halı-kilim ve 

battaniye ile yöresel kumaş dokumacılığı yaygın olarak  görülür. Taş 

ve ağaç olarak zengin olan yerlerde ağaç ve taş işlemeciliği gibi 

çeşitlilikler, gerek hammade, gerek istihdam ve ekonomik canlılığı 

artırmak ve ortaya çıkan talebi karşılamak, gerekse ihtiyaçtan doğan 

sebeplerle yaygınlaşır. Örneğin Kastamonu yöresinde geleneksel  el 

dokuması kumaş ve ahşap oymacılığı, Eşkişehir’de lületaşı işleme 

gibi uğraşlar, hem hammadde bulunmasına bağlı olarak hemde 

geleneksel olarak sürdürülmektedir. Siirt Battaniyesi de buna bir 

örnek teşkil etmektedir. Bu konuda daha bir çok örnek vermek de 

mümkündür. Hatta dokunan halılar, kilimler ve battaniyeler yörelerine 

göre şekillendirilmiş, kalitelendirilmiş ve isimlendirilmişlerdir.
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ÖNEMİ  

Sanat; tarihler boyu insanoğlunun ruh zenginliklerini, 

hicranlarını, isyanlarını, neşelerini, çoşkularını, hayallerini, 

hüzünlerini ve hasretlerini dile getirmekte aracı olmuştur. Şiir olur, 

destan olur dilden dile gönülden gönüle akarak yaşar. Halı olur, kilim 

olur üzerinde gelinler, kızlar oynar, oyalı bir mendil olur, sevgiliye 

sallanan...

            Milletlerin ve onların meydana getirdikleri medeniyetlerin 

gücünün sadece kazandıkları savaş ve fethetlikleri coğrafya ile 

ölçülmeyeceği o medeniyetlerden kalan sanat eserleriyle de 

değerlendirmek gerektiği bilinen bir gerçektir.

           Vatanımız insanoğlunun  en eski yerleşim alanlarındandır. 

Üzerinde, medeniyetler doğmuş ve yok olmuş, çok çeşitli milletleri ve 

uygarlıkları bağrına basmıştır. Bundan dolayı ülkemizde el sanatları 

motif, desen açısından çok zengindir. Ülkemiz hammadde açısından 

da çok zengin durumdadır. El emeği, alınteri,göz nuru ile üretilen el 

sanatlarını yaşatıp, ekonomiye kazandırmak, talebi artırıcı çalışmalar 

yapmak, ayrıca var olan güzellikleri Dünya’ya gösterip hem kültürel 

hem de ekonomik manada hak ettiğimiz seviyeye gelmek için, el 

sanatlarına gerekli alakayı cidiyetle göstermemiz gerekmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde köyden şehire hızlı göç yaşanmaktadır. İnsanlar 

doğdukları yerde istihdam edilip yaşatılırsa göç önlenir, bununla 

beraber çarpık şehirleşme gibi pek çok meselenin çözümü de 

kolaylaşacaktır.
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Resim 7.  Orada bir köy var uzakta..

Bakanlığımız bu gerçeklerden yola çıkarak kırsal alanda 

işsizliği önlemek, boş zamanları ve atıl istihdam gücünü 

değerlendirerek çiftçilerimizin ekonomik yönden kalkınmasına 

yardımcı olmak ve istihdam yaratmak için el sanatları çalışmalarını 

Gezici Köy Kursları ve El Sanatları Eğitim Merkezleri ile 

yürütmektedir.

Son yıllarda, bütün El Sanatları Eğitim Merkezlerinin yöre 

potansiyeline ve ihtiyacına göre eğitim konularının çeşitlendirilmesine 

hız verilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde Bakanlığımız, maddi 

imkanı yok denecek kadar kısıtlı -şairin “Orada bir köy var uzakta” 

dediği- uzaklardaki köylerde yaşayan kız ve erkek gençlerimizi el 

sanatları konularında eğitmenin yanında, en başta sevgiyi, beşeri 

ilişkileri, üretmenin insanda oluşturacağı özgüveni, dengeli 

beslenmeyi, hijyeni, beraber yaşayarak paylaşmayı kısacası en 

önemli şeyleri öğretip, örnek bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.

          El sanatları, insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarının 

karşılanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Doğal afetlerden 

gelecek zararları kısmen önler ve ekolojik dengeyi sağlar. Özel bir 

mekana ve fazla paraya ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabilir. Tarım 
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kesiminde çalışanlar kışın boş zamanlarında el sanatları ile meşgul 

olup, tarımsal hammaddeyi üretimde değerlendirebilirler. Ayrıca, milli 

ve manevi değerlerimizi, zevklerimizi yansıtan motif ve desenlerin örf 

ve adetlerin geliştirilmesi, öğretilmesi kaybolmasının önüne 

geçilmesi, yaşatılması sağlanır.

            El emeği, göz nuru, sabır ve alın teri karışmış muhteşem 

mazimizden gelen ve hayal ettiğimiz daha muhteşem bir istikbale 

aktarılması mecburi olan el sanatlarının yaşatılması ve geliştirilmesi 

için herkes ve her kurum vicdani sorumluluk hissetmelidir.
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DERS-12 

AĞAÇ OYMACILIĞI

Türk mimarlık ve sanat tarihinde önemli ahşap işçiliğe sahip 

eserler, özellikle Selçuklu ve Osmanlılar döneminden günümüze 

kalmıştır. Kullanılan belli başlı motifler, Rumi, çiçek, geometrik 

şekiller ve yazılardır.  

AHŞAP MALZEME

Ahşap malzeme, insanların kullandığı çeşitli yapı malzemeleri 

içersinde belki de en eski olanıdır. Çağımızın getirdiği teknik 

yeniliklere ve çok sayıdaki yeni malzeme ile rekabetine rağmen sahip 

olduğu üstün özellikleri nedeniyle günümüzde de, önemini 

korumaktadır. Yenilenebilir, organik bir hammadde olması, anatomik 

yapısı, fiziksel, mekanik özellikleri ile kimyasal bileşimi, çok farklı 

ürünler halinde kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerek masif, 

halde gerekse, kompozit ürünlere dönüştürülerek 

değerlendirilebilmektedir.

AHŞAP OYMACILIĞINDA  KULLANILAN MALZEMELER 

Oyma aletleri, genelde 12’lik takım halinde bulunur. Resim 1’ 

de görüldüğü gibi, 12 adet oyma aleti bulunmaktadır. 

Daha önce bahsettiğimiz üzere, ahşap işçiliği, konuları 

tümüyle birbirine bağlı olan bir sanat işçiliğidir. Oyma konusuyla 

doğrudan birbirine bağlı olan kündekari işinde, sekizgen,  baklava ve 

yıldız biçiminde, içleri çeşitli çiçek ve dal motiflerle bezenmiş ahşap 
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parçalarla, bunları birbirine bağlayan kinişli ahşap kirişler, iç içe 

geçerek bağlanmıştır. Bu parçaları birbirine tutturmak için, çivi veya 

tutkal kullanılmıştır.

Resim 1. Oyma Bıçakları

1. Tırnak bıçağı (V ağızlı alet)
2. Küçük oluklu ıskarpela
3. Küçük ağızlı yan bıçak
4. Büyük ağızlı yan bıçak
5. Geniş ağızlı bıçak
6. 8’lik oluklu ıskarpela
7. Geniş ağızlı bıçak
8. 10 oluklu ıskarpela
9. 14’lük oluklu ıskarpela
10.Eğri oluklu ıskarpela
11.Küçük oluklu ıskarpela
12.Temizleme aleti

AĞACIN KURUTULMASI

Kurutma, ahşap malzeme içinde bulunan ve kullanış amacı 

için uygun olmayan fazla suyun atılması işlemidir. Taze ağaçtan elde 

edilen kereste, fazla nemlidir. Kurutulmadan kullanılan keresteden 
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yapılan eşyalar, çekme, çatlama, çarpılma ile bozulur ve çabuk 

çürürler. Yaş kerestenin işlenmesi de güçtür. Ayrıca, cila boya gibi 

işlemler de başarısız olur.

Kurutma işlemi, ağaç içindeki suyun buharlaştırılmasıdır. 

Ancak buharlaştırmanın kontrollü yapılması gerekir. Hızlı 

buharlaştırmada, dış kısmın çabuk kuruması, iç kısmın yavaş 

kuruması nedeniyle, çatlama olur. 

TABİİ KURUTMA

Tabii kurutma denince, tabii hava şartları altında kerestenin 

istiflenerek kurutmaya bırakılması anlaşılır. İstifler, yerden 30 cm 

kadar yüksekte olmalıdır. 

SUNİ KURUTMA

Suni kurutmanın esası, kereste etrafındaki havayı, dolayısıyla 

keresteyi ısıtarak, buharlaşmayı kolaylaştıran işlemlerle, ağaç 

bünyesindeki suyu dışarı çekmektir. 

KURUTMANIN TEKNİK VE EKONOMİK FAYDALARI

Kurutmadan amaç, ahşap malzemeyi tahrip eden ve renk 

değişikliği yapan mantarlara karşı dayanıklılığı artırmaktır. Mantarlar 

ve böceklerin bir ahşap malzemeye zarar verebilmesi için rutubet, 

sıcaklık ve havaya ihtiyaçları vardır.
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Kurutma ile ahşap malzemenin çalışması azalacağından, 

çatlama, çarpılma ve dönme gibi kusurların oranı düşer. Ahşap 

malzemenin direnci, sertliği, çivi tutma ve boya tutma kabiliyeti artar.

AHŞAP OYMA (İŞLEME)

Anadolu  Türk sanatında görülen geometrik kompozisyonların 

büyük bir kısmı, mimariye bağlı ahşap malzemeden oluşturulmuştur. 

Binaların sütun, kiriş, minber, kapı ve pencere kaputları gibi 

elemanları üzerinde, kullanılan farklı tekniklere göre çeşitlenen bir 

ahşap sanatı oluşmuştur. Ahşap sanatında kullanılan hammadde, 

daha çok meşe, abanoz, ceviz, şimşir, ıhlamur, elma, armut, sedir ve 

dut gibi ağaçlardır. 

Ağaç malzemeyle yapılan eserlerde, oyma teknikleriyle 

geometrik biçimler arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Genel olarak, 

tekniklerin hepsi, oyma çatma boyama veya bu tekniklerin karışımına 

dayanmaktadır. Rastladığımız en eski teknik, düz bir tahta levhanın, 

keskin uçlu oyma kalemleriyle az ve çok derinlikte oyulmasıdır. 

Ahşap oymacılığında oyma derinliği 1 cm’yi geçmez. Kündekari 

tekniğinin geometrik kompozisyonlarla doğrudan ilgisi vardır. Bu 

teknikle, geometrik bölmeler, çıtaların yardımı ile çivi veya benzeri 

yabancı eleman kullanılmadan, birbirine tutturulan ahşap parçalardan 

oluşur
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Resim 2. Ağaç oyma işlemi

Osmanlı ahşap işçiliğinde, Selçukluların kullandığı oyma, 

çatma ve diğer teknikleri kullanıldığı gibi, sedef, fildişi, kemik ve hatta 

altın, gümüş gibi malzemelerin katılmasıyla göz alıcı zengin eserler 

meydana getirilmiştir.

KÜNDEKARİ SANATI VE KÜNDEKARİ YAPIMI TEKNİĞİ

Daha önce görüldüğü gibi ahşap işçiliği tümüyle birbirine bağlı 

olan bir sanat işçiliğidir. Oyma konusuyla doğrudan birbirine bağlı 

olan kündekâri sanatında, sekizgen, baklava ve yıldız biçiminde, 

içleri çeşitli çiçek ve dal motifleriyle bezenmiş ahşap parçalarla, 

bunları birbirine bağlayan kinişli ahşap kirişler, iç içe geçerek 

bağlanmıştır. Bu parçaları birbirine tutturmak için, çivi veya tutkal 

kullanılmamıştır. Kündekâri tekniği, daha çok ustalık ve beceri 
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isteyen bir tekniktir. Bu teknikteki küçük parçaların birbirine tam 

uyması, kinişlerin düzeni ile parçaların kaynaşmasıdır.

Uzun zaman dayanması ve rutubetten çarpılmaması istenen 

mühim kapılar, dolap ve pencere kapakları, kürsü ve minberler bu 

teknikle yapılmaktadır.

Kündekâri tezyinat tablası, kafesi oluşturan sistemler 

geometrik bloklardan ve bunu kilitleyen dış çerçeve sisteminden 

oluşur. Bu kafesi oluşturan sistem ve geometrik bloklar üzerinde 

oyma sedef, flota, kemik, fildişi, gümüş gibi malzemelerle kakma 

tekniği uygulanarak zenginleştirilebilir. 

Resim 3. Kündekâri sehpa Resim 

4 Kesme-oyma paravan
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AHŞAP KORUYUCU YÜZEY KAPLAMALARI

Ahşap malzeme yüzeyinin dış etkilerden bir dereceye kadar 

korunması ve güzel bir yüzey görünümü elde edilmesi amacıyla, 

sürüldükleri yüzeyde bir katman oluşturan koruyucu örtü gereçleri 

kullanılmaktadır. Koruyucu yüzey kaplama gereçleri, ahşap 

üzerine sürüldüğünde, ahşabı nemden, havanın bozucu etkilerinden, 

kimyasal etkilerden, çarpma, sürtünme ve aşınma gibi fiziksel 

etkilerden, mikroorganizmalardan ve böceklerden korur ve ahşap 

malzemenin renk ve desenini belirgin hale getirerek güzelleştirir. 

Koruyucu yüzey örtü gereçleri olarak, kuruyan yağlar, mumlar, 

gomalak cilası, vernikler ve örtücü boyalar  kullanılır.

YAĞLI ÖRTÜ GEREÇLERİ

Sürüldüğü yüzeyde katman oluşturan ve ahşap malzemeyi 

koruma özelliği gösteren yağlar, kuruyan yağlardır. Çok eskiden beri, 

bu amaçla beziryağı kullanıldığı bilinmektedir. Beziryağı keten 

tohumlarından elde edilen bir yağdır.

GOMALAK CİLASI

Gomalak, doğal bir reçinedir. Bitkisel ve hayvansal bir üründür. 

Vatanı Hindistan olan ve yaprak bitine benzeyen bir böceğin 

çıkardığı salgıdan elde edilmektedir.

Gomalak cilası, ahşap malzeme yüzeyinde, diğer örtü 

gereçlerinden daha rahat uyum sağlayan bir film katranı oluşturur. 

Ahşabın çalışmasına ve şekil değiştirmesine uyar, çatlamaz ve 

yüzeyden ayrılmaz.
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VERNİKLER

Vernikler, saydam katman elde etmede kullanılan sıvı 

gereçleridir. Verniklemede amaç, malzemeyi dış etkilerden korumak 

ve güzelleştirmektir. Verniklerin içersine gomalak cilası da girer. 

Bütün örtü gereçlerinin ortak özelliği, yüzeye sıvı halde sürülmesi ve 

bir kısmı buharlaştıktan sonra, geride saydam bir katman 

bırakmasıdır.

LAKE BOYAMA (ÖRTÜCÜ RENKLİ BOYALAR)

Ahşabın renkli ve örtücü bir gereçle örtülmesidir. Doğal yapısı 

görünmeyen ahşap, dış etkilere karşı korunmuş olur.

 

 Resim-5 : Gomalaklı  eskitme  oyma sedir
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Resim 6. Eskitme, antik, oyma sandıklar ve mücevher kutuları
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DERS   5 
KİRKİTLİ EL DOKUMALARI

HALI

Dünya Tekstil tarihinde, yaklaşık 3000 yıldır temel yapısı 

değişmeden bugüne kadar önemini yitirmeyen, tek ürün el dokusu 

halıdır.

Halı değerli bir sanat eseri olarak sarayları, mabetleri ve 

şatoları süslemiş, ressamların tablolarına konu olmuştur.

Dünyada bilenen en eski düğümlü halı Altay bölgesindeki 

Pazırık bölgesinde bir kurganda (Mezar) bulunmuştur. Bu bölge 

tarihin bilinen en eski devirlerinden bu güne kadar Türkler tarafından 

kullanılan yerleşim yerleridir. “Türk ilmiğiyle”  dokunmuş olan halının 

M.Ö. 400 500 yılına ait olduğu belirtilmektedir. Pazırık Halısı’ndaki  

birbirleriyle mücadele eden hayvan figürleri, Büyük Selçuklu ve 

bilhassa Anadolu Selçuklu Sanatında, taş, alçı, seramik, ve çini 

örneklerinde gördüğümüz figürlerle benzerdir. Halı üzerindeki pars 

damgası ile at, eyer ve pantolonlu süvari resimleri günümüze kadar 

bozulmadan kalabilmişlerdir. Pazırık halısı, mezarın içerisine dolan 

suların donarak buz haline gelmesi sonucu, bulunduğu tarihe kadar 

bozulmadan gelmiş olan Türk halısıdır. 

İlk halı örneklerinin bulunduğu yerler ile bütün halı 

merkezlerinin Türklerin yaşadığı ve yerleştiği yerlerde olması, ayrıca 

çeşitli dillerde aldığı isimlerin Türkçe ismine yakın olması gibi bazı 

işaretler ilk halının Türkler tarafından dokunduğunu ve Türk 

boylarıyla yayıldığını göstermektedir.

55



Resim 1. Pazırık halısı (M.Ö.400 500 yıllarına ait ilk Türk halısı)

YURDUMUZDA DOKUNAN BÖLGESEL HALILAR

BERGAMA HALILARI

Bergama halıları, Batı Anadolu’da bulunan tarihi Bergama 

yöresinde dokunmaktadır. Bu halıda en belirgin özellik geometrik 

desenlerin belirgin olmasıdır. Kenarlarını çogunlukla düz ve dar 
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bordürler gösterir veya kilim dokuması şeklinde yapılmıştır. Bu 

özelliği nedeniyle, Bergama halıları Türkmen halılarını andırır.

Resim 2. Bergama halısı

GÖRDES HALILARI

17. yüzyıldan itibaren, Anadolu’da seccadeler geniş ölçüde 

yaygınlaşarak, halıların en önemli grubunu oluşturmuşlardır. Gördes 

seccadelerinde mihrabın ortasında asılı bir kandil motifi de görülür. 

Gördes halıları daha çok seccade türünde dokunur.
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Resim 3. Gördes halısı

KULU HALILARI

Büyük çoğunluğu seccade olarak dokunur. Geniş bordürleri ve 

sade renkleri yönünden Gördes seccadelerine benzer.

MİLAS HALILARI

İsmini Milas yöresinden almıştır. En belirgin özelliği, mihrabın 

üst tarafında yıldız veya baklava denilen motiflerin görülmesidir.
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Resim 4. Milas halısı

YAĞCI BEDİR HALILARI

Ayvacık, Bergama, Sındırgı ve Dikili yöresinde yaşayan 

Türkmenler tarafından dokunmaktadır. En belirgin özellikleri, çözgü 

ve atkılarının yün olmasıdır. Yağcı bedir halıları Gördes düğümü ile 

dokunmaktadır. Yörükler tarafından dokunur. 
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Resim 5. Yağcı bedir  halısı

NİĞDE AKSARAY VE TAŞPINAR HALILARI

Niğde yöresinde halıcılık çok eskilere dayanır. Bu yörede çok 

çeşitli halılar dokunmaktadır. Niğde halıları, Kafkas halıları ile 

benzerlik gösterir. Taşpınar halılarında, zeminin tam ortasında büyük 

bir madalyon bulunur. Üçgen mihraplı seccadeler de görülür.

Resim 6. Taşpınar halısı
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YAHYALI HALILARI

Kayseri  Yahyalı halıları çerçevede mavi göbek, tek göbek, üç 

göbek, karpuzlu, kandilli ve mihraplı olarak adlandırılır. Bordürlerinde 

ev ve cami motifleri bulunur.

Resim 7. Yahyalı halısı

KAYSERİ HALILARI

Kayseride dokunan halılar, ince kaliteli olmakla beraber, Türk 

halı motiflerinin genel özelliklerini taşımazlar. Kayseri halıları İran 

halıcılığının etkisi kalmıştır. İran düğümü tekniği ile dokunmaktadır.

SİVAS HALILARI

Çok ince kalitelerde dokunan bu halıların kendine has belirli bir 

renk ve düzen karakteri yoktur. Desen yönünden İran halı sanatının 

etkisinde kalmıştır. İran düğümü  ile dokunur.

61



KIRŞEHİR HALILARI
        

Kırşehir seccadeleri iki çizgili mihrabıyla tanınır. Marpuçlu 

cinsler vardır. Stilize edilmiş geniş yaprak motifler mihrabın üzerinden 

sarkan şamdan çiçek ve vazolar, Kırşehir halılarında görülen 

özelliklerdir.

DEMİRCİ HALILARI
        

Demirci’de dokunduğu için bu ismi almışlardır. Kaba kalitede 

dokunurlar. Gördes halılarına benzer, fakat desen yönünden farklıdır.

KEMALİYE HALILARI
         

Oldukça ince ve havları kısa olan Kemaliye halıları, İran 

düğüm tekniği ile dokunmaktadır.

FETHİYE HALILARI
         

Milas halılarına benzer. Dokunuşları serttir. Hav yüksekliği 8 

10 mm’dir.

YÖRÜK HALILARI
          

Kaba kaliteli, çözgü ve atkı ilmesi yün veya tiftik olan Yörük 

halılarında, kilim desenine benzeyen geleneksel desenler 

işlenmektedir.
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DÖŞEME ALTI HALILARI
       

Antalya yöresinde dokunur. Çözgü, atkı ve ilmeği tamamen 

yündür. Desenleri köşe göbektir. Geometrik stilize bitki motifleri ile 

işlenir. Dış sedefleri beştaş diye tabir edilen motifler. bu halılara has 

ayrı bir özelliktir.

Resim  8. Döşeme altı halısı

LADİK HALILARI:
        

Adını Konya civarındaki dokunmuş olduğu Ladik 

kasabasından almıştır. Düz bir dal üzerine yerleştirilmiş büyük lale 

veya haşhaş motifleri Ladik halılarının karakteristik özelliğidir.
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Resim  9. Ladik halısı

ISPARTA HALILARI:
         

İlk Isparta halılarının desenlerinin karakteristiği gül veya diğer 

çiçeklerin dal veya yapraklarına yapılmış olmasıdır. Isparta 

halılarında daha çok köşe göbek desenler uygulanmakta ve İran 

düğümü ile dokunmaktadır.

HEREKE HALILARI
        

İran, Kafkas, Hint gibi muhtelif halıların tesiri altında kalmıştır. 

Hereke halılarında karışık bir stil mevcuttur. Türkiye de en yüksek 

kalitedeki halılardır. Hereke halılarının en önemli özelliklerinden birisi 

renklerdeki ahenk ve renklerin gözü okşayışıdır. Hereke halısının 

kalitesi 60 X 60’dır. Hereke halısında daha çok pastel renkler tercih 

edilmiştir. Son yılarda, herekede değişik tip olan kabartma halılar da 

dokunmaya başlanmıştır.
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Resim  10. Hereke halısı

HEREKE İPEK HALILARI
         

Hereke ipek halıları kuyumculuk dünyasında elmas 

ayarındadır. İpek halı dokumasında saf ipek ipliği kullanılır. Çiçek 

motifleri ve süslemeler, hereke halılarının ana karakteristiğidir. 

Hereke'de ana motifler erik ağacı çiçekleri karanfiller ve güllerdir.

HALILARDA KULLANILAN HAMMADDELER

İpek, yün, pamuk keten veya kendir ipliği halının 

hammaddesidir. 
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YÜN İPLİĞİ 

Bugün halılarda en fazla kullanılan hammaddelerin başında 

gelmektedir. İlmek, atkı ve çözgü olarak kulanılan yün ipi, öncelikle 

koyunlardan elde edilmektedir.

 

TARAK 

Taramada  kullanılan tarakların muhtelif şekilleri vardır. Kalın 

bir tahtanın ortasına veya uç tarafına kısa kenarına paralel olarak 

çakılmış iki sıra ucu sivri çelikten yapılmış çubuklardır. Tarayıcı, 

taranacak yapağıdan bir tutam alarak, iki eli ile ortasından dişlere 

geçirilir ve her iki tarafından çeker. Kirli ve kısa elyaf tarakta kalır. Her 

iki elde kalan tutamlar birleştirilerek tekrar taranır. Taraklanmış 

yapağılar, temiz bir yere üst üste veya yanyana konularak, elyaf 

istikametlerinin aynı tarafa gelmesine dikkat edilir. 

 
İPLİK YAPIMI

Hazırlanmış yünden, istenilen kalınlıkta iplik yapılabilir. İplik 

imalinde iğ, öreke, kirman, çıkrık isimleri ile anılan eğirici aletler 

kullanılır. Alemiye, keçere isimleri verilen kelep ve çile yapmakta 

kullanılan aletler de vardır.
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HALICILIKTA KULLANILAN TEZGAHLAR

YER TEZGAHLARI

Genellikle konar göçer aşiretler kullanır. Yan tahtaları yoktur, 

bunların yerine toprağa çakılı dört kazık bulunur. Kazıklara açılan 

yuvalara silindir şeklinde iki sırık takılır, bu da tezgahın ön ve arka 

merdanesini teşkil eder. Bu sırıklar üzerine çözgü yatık olarak gerilir.

Şekil 1: Yer tezgahı

DÜZ TEZGAHLAR.

Genellikle, Kayseri yöresinde kullanılır. Çözgü, tezgahın 

üzerinde yukarı ve aşağıya sarılarak hazırlanır. Sarma tezgahlardan 

en önemli farkı, alt ve üst merdane (Levent) kendi etrafında 

dönmeyip, sadece yan tahtalardaki yuvalarında aşağı yukarı inip 
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çıkacak vaziyette olmasıdır. Düz tezgahlarda gerdirme işi, yan 

tahtalardaki yuvalara leventlerin yanına çakılan tahta kamalarla temin 

edilir.

Şekil 2: Vidalı germe tezgah

SARMA TEZGAHLAR

Halı tezgahı sarılarak dokunduğundan dolayı bu adı almıştır. 

Yaygın olarak sarma tipi tezgahlar kullanılır. Tezgah tipleri arasında 

en elverişli tezgahtır. Çok fazla parçaları vardır bunları ayrı ayrı 

belirtmekte yarar vardır.

Sarma tipi metal tezgahın parçaları; Yan Tahta, Sekiz Köşeli 

Levent (Merdane), Gücü Ağacı, Gücü Kalıbı, Varangelen, Oturma 

Tahtası, Payanda (Yanlar için). Ahşap tezgah için de; Çapraz, Takoz, 

Gerdirme Makinası, Halkalı Doğru Demir, Halkalı Eğri Demir, Kol 
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demiri, Çubuk demiri, Köstek (çember), Çengel (kanca), Kirkit, Ayarlı 

Halı Makası, Bıçak Gülcan.

Sarma tipi ahşap halı tezgah parçaları

AĞAÇ 

AKSAMI

ADEDİ DEMİR AKSAMI ADEDİ

TEZGAH 

TABLASI

1 ÇUBUK DEMİRLİ 2

YAN AĞACI 2 KÖSTEK(KOL)DEMİRİ 1
LEVENT 1 KÖSTEK ÇEMBERİ 1 2
GÜCÜ 

YATAĞI

1 ÇENGEL 1

GÜCÜ 

YATAĞI

1 HALKALI DOĞRU DEMİR 1 2

GÜCÜ KALIBI 1 HALKALI EĞRİ DEMİRİ 1 2
VARAN 

GELEN1

1 GERDİRME MAKİNASI 1 2

KÖSTEK 

TAKOZU

YETERİ 

KADAR
PAYANDA 2 
OTURAK 

TAHTASI

1
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Şekil 3:  Isparta tipi sarma ahşap tezgahı ve parçaları

1 Yan Tahtası 10 Köslek (Çember)

2 Levent (Merdane,Top) 11 Çözgü (Direz,Eriş,Arış)

3 Gücü Ağacı 12 İşlenmiş Halı

4 Varan Gelen Ağacı (Var Gel Ağacı) 13 Çapraz

5 Oturma Tahtası 14 TAkoz

6 Kol Demiri (Takoz Demiri) 15 Merdanenin Fili Başı

7 Desen Kağıdı 17 Çapraz İpi

8 Gerdirme  Makinası (Gergi Mak.) 18 Yumak (yün İpi)

9 Eğri Doğru Demir 19 Gücü Açıp Kapama

Kolu (manivela Kolu)
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HALICILIKLA İLGİLİ TANIM VE TEKNİKLER HALICILIKLA 
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.

Halı: Çözgü denilen bükülmüş yün pamuk veya ipek ipliklerinin 

halının boyuna yanyana dizilmesinden meydana gelen çözgü 

iskeletinin her çift teline yün, ipek ve floş ipliğinden ilme (Düğüm) 

yapılarak sıra oluşturulması ve üzerine bir sıra yün veya pamuk 

ipliğinden atkı (Alt kalın, üst ince döke) atılıp sıkıştırılmak suretiyle 

belirli bir desen karakteri ve hav yüksekliğine sahip olarak dokunan 

yaygıdır.

Şekil 4. Halı şeması
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Çözgü: Halı tezgahının alt ve üst leventleri arasına halı 

boyunca yatay, zemine dik ve birbirlerine paralel olarak çaprazlama 

geçirilen yün, pamuk veya ipekten bükülerek imal edilmiş ipliklerdir.

Şekil 5: Kirkitli dokuma aletleri

Gücü: Gücü çözgü tellerini birbirine paralel bir şekilde, halı 

kalitesine göre eşit olarak taksim eden atkı atılırken, istenilen açıklığı 

temin etmek için, arka ve ön tellerin birbirinden ayrılmasını sağlayan 

bir sistemdir.
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Şekil 6. Gücü görünümleri

Atkı: Halının ilme sıraları arasına ve halının enine paralel 

olarak elle çözgü ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün 

pamuk veya ipek ipliğidir. Yurdumuzda alt ve üst atkı olmak üzere, 

genellikle iki atkı kullanılmaktadır.

Kalın (Alt Atkı) Atkı: İlme bittikten sonra varangelen aşağıda 

iken düz bir şekilde atılır.

İnce (Üst Atkı Döke): Alt atkı atıldıktan sonra varangelen 

yukarı kaldırılarak boncuklu bir şekilde atılır. Bunun üzerine mutlaka 

tekrar atkı (Sıkıştırma ipi ) kullanılmalıdır.
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İlme (Düğüm): Halı dokunurken yün, ipek veya floş ipliğinin, 

çözgünün her çift teline belirli bir biçimde yanyana bağlanarak sıralar 

oluşturan iplik düğümleridir.

Şekil 7. Düğüm çeşitleri

Hav: Çözgü tellerine bağlanmış ilme adı verilen düğüm 

uçlarının belli uzunluklarda kesilmiş şeklidir.

Saçak: Saçak halının iki başından 10cm. bırakılan çözgü 

ipliklerinin kesilmesinden arta kalan uçlarıdır.
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Çiti: Halının başlangıç ve bitimine zincir şeklinde çekilen bir 

dokudur.

Şekil 8. Zincir çiti dokunması

Halı Kilimi: Halıda havlı dokumanın dağılmaması için 

başlangıç ve bitiminde yapılan düz dokudur.

Kenar Ölçüsü: Halı yanlarının sağlam olması için zemin 

renginde ve iki katlı zemin ilme ipliğiyle yanlara örülen dar kenarını 

çevreler.

Etlik (Kıyı Kolonu): Halı kiliminden sonra bordürden evvel 

zemin renginde halı ebadında göre havlı dokumadır.Halının kenarını 

çevreler.

Bordür: Halının dört kenarını çevreleyen etlik, dış sedef 

(küçük su), büyük su (Enli kıyı) ve iç sedeften meydana gelen 

kısmına bordür denir. Dış ve iç sedeften birkaç tanede olabilir.

Zemin (Orta): Halının bordürle çevrelenen orta kısmı olup 

desenli veya düzdür.
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HALIDA KALİTEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR:

1. Halı tiplerine göre tezgah seçimi

2. Halı dokunan yerin nemli olmaması

3. Çözgü ipinin kaliteye göre kullanılması

4. Kaliteli çözgü ipliği kullanılması 

5. Çözgünün tezgaha düzgün takılması

6. Kaliteye göre (ince kalın) atkının kullanılması

7. Desene göre ilmeklik iplik numaralarının uygun 

olmaması 

8. Kaliteye göre ilmeklik iplik numaralarının uygun 

olmaması

9. Desendeki renklere göre halıya gidecek ilmeklik 

ipliklerin toptan verilmesi.

10. İlk dokumanın halı öğretmeni tarafından başlatılması

11.Kilim dokumasının halı ebadına göre  yapılması

12.Halının düzgün dokunması için çizgi çizilmesi

13.Desenin dokuyucu izahı

14.Düğümün kaliteye uygun ve düzgün atılması

15.Dokuyucu bıçak tutma şekli

16. İlmeleri el ile koparmak

17.Çözgünün avuç içinde toplanması

18.Halı kalitesine göre kirkit kullanılması

19.Kirkitin dengeli vurulması

20.Halı karakterine göre makas kullanılması

21.Halı ebadına göre kıyı kolu (etlik ) yapılması

22.Atkının kenar örgüsüne geçip geçmediği

23. İnce atkının (döke gayar) iyi yapılması
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24.Sıra atlaması

25. Dokunan halının sık sık sarılması

 HALIDA DOKUMA HATALARI

Saçak boyu hatası, zincir (çiti) örgü hatası, kilim (toprakçalık) 

dokuma hatası, sık seyrek hatası, bozuk malzeme hatası, desen 

hatası, renk hatası, abraj hatası, dönük hatası, göbek kayıklığı 

hatası, dipperi kırıklık, potluk hatası, hav yüksekliği, atkı fışkırığı, 

atkısız halı dokuma, tel kaçığı, yırtık, yanık, kirli, gelberi izi, 

keçeleşme.

DOKUNAN HALININ TERBİYE İŞLEMLERİ (YIKANMASI )

Halının dokunma esnasında meydana gelen abraj, yırtık ve 

renklerin canlılık kazanması için, yıkanması gerekir. Önce halının 

arka yüzeyi yıkanacak şekilde yere serilir. Atkı fışkırıkları ve pürüzler 

Pürmüz denilen alev püskürten alet ile yakılır. Daha sonra sert bir 

fırça ile yakılan yer iyice fırçalanır, halı yıkama havuzuna alınır 

tersinden temiz su bırakılır, halıdan ne derece boya çıktığına bakılır, 

renklerin boya salış durumuna göre, deterjanlı su ve birkaç kimyasal 

halı yüzeyinin üstüne çıkacak şekilde havuza doldurulur. 15-20 

dakika bekletildikten sonra, fırça yardımı ile yıkanıp, gelberi ile 

üstünde kalan deterjan ve sular çekilir.

Halının havlı yüzeyindeki suyu giderdikten sonra, saçak 

kısımın klor ve kireç kaymağı sulandırılmış olarak verilir. Klor ve kireç 

kaymağı, sertlik derecesine göre sulandırılır. Sulandırma 3lt suya 1 lt 

klor şekilinde olmalıdır.
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Yıkamada 200 lt suya 3 lt sülfürik asit verilerek iyice karıştırılır. 

Bu karışım halının bütün yüzeyini tamamen ıslatacak şekilde 

uygulanır. Bu uygulamadan sonra  15 dakika  beklenir.

Bütün bu işlemler bittikten sonra halı üzerinde gelberi aletiyle 

ileri geri  hareket ettirerek  temiz su ile halı üzerinde kimyasal madde 

kalmayıncaya kadar temizlemeye devam edilir.

Halı suyla temizlendikten sonra hava güneşli ise halının ters 

yüzü kapalı ise ön yüzü atılarak kurutulur. Hava şartları kurutmaya 

müsait değilse, halı kurutma odalarında kurutulur. Halı kuruduktan 

sonra, halı dolabına atılarak 1,5 saat döndürülür döndürme işlemi 

bittikten sonra, halının arka yüzeyine çıkan topal düğümler temizlenir 

ve halı kırkıma hazır olur.

HALININ KIRKIM İŞLEMİ 

Kırkım makinasındaki silindirik helezon bıçağın dönüş 

istikametine göre, halının yatımı ayarlanır. Kırkıma ilk önce kılavuz 

halı verilir. Kılavuz halıda herhangi  istenmeyen bir durum 

oluşmazsa, diğer halılar da kırkım için makinaya verilmeye devam 

edilir. Makinadan geçen halıların cinslerine göre kırkımlarının 

yapılabilmesi için, makinada ayarlama yapılır.

Halı kırkımı esanasında halının baş, son, sağ ve sol tarafında 

15 cm’lik alan, kırkılmadan bırakılır. Bunun sebebi ise, bıçağın 

saçakları ve yanları kapma ihtimalidir. Makinada kırkılmayan 

kısımlar, ayarsız düz bir makas ile kırkılarak düzeltilebilir. Makinadaki 

kırkımdan sonra, halı bünyesinde tamir edilecek yerler var ise, 

gereken tamiratı yapılır.
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HALI  DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI

HALININ KALİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Halı ters olarak yere serilir. 

• Önce halının kalitesine bakılır (60 X 60).

• Daha sonra enine 10 cm 60 telin girip girmediği kontrol edilir.

• Sonra  boyuna 10 cm 60 sıra girip girmediğine bakılır.

• Eğer 10 cm 548 tel veya 10 cm 57 sıra girmiş ise, halı 

kalitesine göre oturmamış demektir.

• Yere serili olan halının, yere tam temas edip etmediğine 

bakılır. Yere temas etmiyorsa potluk hatası vardır.

• Arka yüzeyinde atkı fışkırıkları, topal düğüm olup olmadığına 

bakılır.

• Halıda sıra atlanıp atlanmadığına bakılır.

• Patlama olup olmadığına bakılır.

• Başlangıçla bitiş noktasının aynı olması gerekir.

• Kenarların içe girip girmediğine, abraj hatası olup olmadığına 

bakılır. 

Bu işleme halı değerlendirilmesi veya ekspertiz denir. 
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DERS-8 

DOĞAL BOYAMACILIK

Doğadan elde edilen maddeleri kullanarak boya yapımı,Tarihin 

çok eski dönemlerinden bu yana bilinen bir sanattır.

Doğal boyalar bitkisel ve hayvansal kaynaklı boyar maddelerle 

kimyasal bir işleme tabi tutulmadan, ya da en az kimyasal işlem 

sonucunda elde edilen boyalardır. Doğal boyaların çoğu mordanlı 

boyalardır. 

Doğada bitkilerin çoğu, az yada çok miktarda boyar madde 

içerir. Hem rengi çekici olanlar, hem de ışığa, suya ve yıkanmaya 

karşı haslık derecesi sağlayan bitkiler ve canlılar en değerli olan 

boyar maddelerdir.

Doğal boyar maddelerden başlıcaları ve bunlardan elde edilen 

renkler şunlardır:

-Morlar, eflatunlar

-Kırmızılar

-Maviler, lacivertler

MORLAR VE EFLATUNLAR

Bu  renkleri  veren boyalar elde edilmesi oldukça zor ve pahalı 

olan boyalardır. Bu boyalar Murex ve Purpura adlı iki kabuklu deniz 

hayvanı cinsine bağlı birkaç tür hayvandan çıkartılır. Boyalar bu 

canlıların salgı bezlerinde bulunur. Doğal halde bu boya, sarı 

renktedir. Fakat güneş ışınlarının etkisi sonucu sarı-yeşil, yeşil, açık 

kırmızı ve koyu kırmızıdan geçerek sonunda mora dönüşür. 
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KIRMIZILAR

Eski zamanlarda kırmız adlı ağacın dişisinden parlak bir 

kırmızı elde edildiği bilinmektedir. Kırmızı böceği, tarihsel boyar 

maddelerin en önemlilerinden biriydi.

Tarihte “Türk Kırmızısı’’  olarak bilinen renk, kök boya 

kullanılarak yapılan ve haslık derecesi çok yüksek olan bir boya ile 

elde edilirdi.

MAVİLER LACİVERTLER

Çivit otu, uzun bir fermantasyon sonunda, mavinin çeşitli 

tonlarını sağlayan bir boya vermektedir. İndigonun dışardan alınmaya 

başlamasıyla mavi boya elde etmede indigo, çivit otunun yerine geçti. 

Bu sentetik indigodan boya elde edilmesi, günümüze dek süre 

gelmiştir.

BİTKİLER

Bitkilerin adları bölgesel olarak değişik olabilir. Böyle bir 

durumda yapılacak en doğru iş bitkinin kökünü, yaprak ve dallarını, 

çiçeklerini, mümkünse tohumlarını içeren bir örneği bitki presi denen 

bir aygıt içerisinde kurutmaktır. Bu kurutulmuş örnek, bitki uzmanları 

tarafından kolayca adlandırılır.
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BİTKİLERİN TOPLANMASI VE KURUTULMASI

Bazı bitkilerin tümü boya için kullanılırken, kimi bitkilerin belirli 

bir kısmı örneğin çiçeği, yaprağı ,tohumları, kabuk ya da kökü 

kullanılır. Toplama zamanı, boyama için en önemli etmenlerden 

biridir. Genellikle bitkinin toplanacak kısmının en olgun olduğu 

zamanı seçmek gerekir. 

Kabuklar ve dallar  ağaca zarar vermeyecek şekilde veya 

kesilmiş ağaçlardan elde edilir. Boyar madde, ağacın gövdesinin dış 

kabuğunda ya da dallarındaki kabuğun hemen içinde bulunur.

Yetişmesi uzun zaman alan bitkilerin köklerini toplarken, özen 

gösterilmelidir. Bitki kökleri genellikle ilkbahar ve sonbaharda, kökün 

yalnızca bir kısmı koparılarak alınır. Boya vermesi için bitkinin en az 

üç yaşında olması gerekir.

Bitkiler demet halinde asılarak, yere serilerek gölge olan 

havadar yerlerde veya fırınlarda kurutulabilir. Kurutulmuş bitkiler bez 

yada kağıt torbalarda korunmalıdır.

MORDANLAMA VE İŞLEVİ

Mordanın işlevi, boyar maddelerden liflere kimyasal ya da 

mekanik bağlarla bağlı ve suda çözünemeyen kompleksler meydana 

getirmektir. Böylece, başlangıçta suda çözünebilirliği olan boyar 

madde, mordan ile lif arasında kurulan bağlar sonunda, suda 

çözünemez bir madde olarak liflerin üzerinde kalır. 

Mordanlar yün, ipek ve bitkisel liflerin boyanmasında hem 

rengin haslığını sağlamak, hem de aynı boyar maddeden değişik 

renkler elde etmek için kullanılmaktadır.

115



Mordanlama, belli miktarda mordanla, yünün birlikte 

kaynatılması yolu ile gerçekleştirilir. Bu, mordan halı ve kilimlerde 

kullanılan yünler için yeterli derecede haslık sağlar. Potasyum 

bikromat daha koyu renkler için yararlıdır. Haslık derecesi daha 

yüksektir. Zaçı Kıbrıs ise, en koyu renkler ve siyahlar için kullanılır. 

Haslık derecesi çok yüksektir.

Bütün mordanların aşırı miktarda kullanılması, yün için zararlı 

olur. Mordanların hepsi zehirli maddelerdir. Besinlere ve yiyecek 

kaplarına bulaştırılmamalı, çocukların ulaşabilecekleri yerlere 

bırakılmamalıdır. Mordanlı suya sokulduktan ya da mordanlı yaş 

yünler tutulduktan sonra eller yıkanmalıdır.

MORDANLAR VE YARDIMCI MADDELER

Yün mordanlamakta kullanılan maddeler, ağır maden 

tuzlarıdır. Mordanlama için en uygun olan  ve yaygın olarak kullanılan 

altı madde şunlardır: Şap, krom, zaçı Kıbrıs, göztaşı,  kalay ve klorür.

BOYAMADA KULLANILAN ARAÇLAR

Kullanılan araç ve gereçler, yapılacak boyanın niteliğine göre 

değişir. Yün boyama işlemi, ayda yılda bir kez yapılıyorsa, büyük 

kalaylı bakır yada emaye bir tencere ve tahta çubuk yeterlidir. Eğer 

sık sık boyama işlemi yapılıcaksa, boyama için özel kaplar 

kullanılmalıdır.

Ağırlıkların ölçülmesi için terazi (tartı) gereklidir. Hassas terazi 

kullanılması daha uygun olur. Çünkü terazi 1 gr kadar küçük 

ağırlıkları tartabilmelidir
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1 lt’lik bir ölçü kabı ile, 100 santimetre küplük bir ölçek de 

bulundurulmalıdır. Bazı tariflerin uygulanmasında, özellikle kimyasal 

indigo küpü hazırlarken, termometre kullanılmalıdır. Termometre 100 

dereceye kadar sıcaklıkları ölçebilmelidir. Bunların yanı sıra, yünleri 

yıkamak için plastik bir leğen ve lastik eldivenler de bulunmalıdır.

Resim 1. Boyama kabı.

BOYAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI 
GEREKENLER

YÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Bitkisel boyalarla boyanmaya en uygun olanlar, doğal liflerdir. 

Doğal lifleri hayvansal ve bitkisel kökenli olmak üzere ikiye 
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ayırabiliriz. Hayvansal lifler, kimyasal bileşimleri gereği, mordanlara 

ve boyar maddelere karşı daha büyük ilgi gösterirler. Bu nedenle 

bitkisel liflere oranla boyanmaları daha kolaydır.

Genellikle, karışık ve kalın lifleri olan lifler, halı ve kilim 

yapımına uygundur. Liflerin ince olması, yumuşaklığı sağlar. Uzun 

olması ise, ipliğe dayanıklılığı kazandırır. Yün liflerin özelliklerinden 

biri de bu liflerin keçeleşebilmesidir. Keçeleşme, ani sıcaklık 

değişikliliği, ıslaklık ve çitileme hareketi ile gevşek liflerin birbirine 

dolanması sonucu meydana gelir. Keçe, yünün bu özelliğinden 

yararlanılarak yapılır. Bazen de yünün belirli bir oranda 

keçeleştirilmesiyle, dokumanın su geçirmezliği ve ısı yalıtım değeri 

artırılmış olur.

YÜNÜN BOYANMAYA HAZIRLANMASI

Yün eğirmeden önce yıkanıp temizlenmelidir. Geleneksel 

olarak, yün, sabun kullanmadan, tokaçla dövülerek yıkanır. Yün bir 

kaç kez ıslak olarak tokaçlanır, yıkanır tekrar tokaçlanır. Bu işlem, 

yün temizleninceye dek yinelenir. Yeterince temizlendiği anlaşılınca, 

son kez durulanır ve kurutulur. Aşırı yıkamak, yüne zarar verir. Aşırı 

yıkanan yün tarakta açılmaz ve eğrilmez.

Yün kuruduktan sonra taranır. Tarama işlemi, liflerin paralel 

hale getirilmesini sağlar ve eğirilmeye hazırlar. Yün tarandıktan 

sonra, önce el ile fitil haline getirilir, sonra kirman iğ ile eğrilir. Eğirme, 

yün ipliğinin kullanım amacına göre değişik bir biçimde yapılır. Halı 

yünleri az bükümlü, kalın ve çift kat olur. Kilim yünü, genellikle tek 

kat, ama daha ince ve daha bükümlüdür. Giyim eşyası yapmak için 

ise, en yumuşak yünler seçilmelidir.
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Boyamak için yün satın alırken, yünün saf olmasına ve 

kimyasal maddelerle işlem görmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 

İçine sentetik ip ya da ölü yün karıştırılmış ipler, boyanmaya elverişli 

değildir.

Boyanmaya hazır olan yünler, önce çile haline getirilir. 

Dolaşmaması için, çileler dört yerinden gevşekçe bağlanmalıdır. 

Mordanlama ve boyama işlemine geçilmeden önce, üzerindeki yağın 

ve pisliğin iyice temizlenmesi için, çileler sabunla yıkanır. Yıkama 

işlemininde, rendelenmiş saf sabun ve ılık su kullanılmalıdır. 

Sabunluyken, yün çileleri avuç içinde sıkılarak ve hafifçe 

çalkalanarak temizlenir. Yıkanan yünler iyice durulanır. Yıkama 

sonunda çilelerin fazla suyu, avuç içinde sıkılarak akıtılır. Yün hiçbir 

zaman bükülerek sıkılmamalıdır. Yünler hemen boyanacaksa, 

yıkama işleminden sonra kurutulmaya gerek kalmadan 

mordanlamaya geçilebilir, ya da mordan, boya ile birlikte 

uygulanacaksa, temiz yünler doğrudan boya banyosuna atılabilir.

BÜTÜN TARİFLER İÇİN BOYAMADA KURALLAR

Boyama suyunun miktarı, yünün kilosu başına 36-40 lt 

olmalıdır. Ama kabın hacmi yeterli değilse, boyama daha az su ile 

yapılabilir.

Rengin dalgalı olmaması için, boya banyosunu çok sık 

karıştırmak ve yünü alt üst etmek gerekir.

Kaynatma daima kısık ateşte yapılmalıdır. Kaynatma süresi 

genellikle 1 saattir. Bu süre, boyar maddenin yüne işlemesi ve 

sabitleşmesi için yeterlidir. Suyun eksilmesini önlemek için, kabın 

ağzını kapalı tutmakta yarar vardır. Kaynama sonunda boya banyosu 

119



soğumaya bırakılır. Yünlerin yavaş yavaş soğuması gerekir. 

Soğuduktan sonra, yünler birkaç su durulanır ve kurutulur. Yünlerin 

saf sabunla yıkanması, fazla boyanın atılmasını kolaylaştırır; ama 

zorunlu değildir.

Dal parçaları,ağaç kabuğu yada çok kurumuş bitki parçaları 

kullanıldığı zaman, boyar maddeyi bir gün önceden suya yatırmak 

gerekir. Yüne karışmamaları için, bitki parçaları kaynatma kazanına, 

tülbent içinde konabilir. Bir başka yöntem de bitkiyi önceden bir iki 

saat kadar kaynatıp çıkartmak, kalan boyalı suyu boyama işleminde 

kullanmaktır.

Ani sıcaklık değişiklikleri, yünlerin keçeleşmesine neden olur. 

Keçeleşmeyi önlemek için, yünler banyo suyunun içine soğukken 

konur. Sonra sıcaklık yavaş yavaş yükseltilir. Bitkiler önceden 

kaynatılmış ve çıkartılmışsa, banyo soğumaya bırakılır. Yünler 

eklendikten sonra tekrar ısıtılır.

 Boyar madde miktarı, bitkinin boyama gücüne, taze ya da 

kurutulmuş olmasına göre değişir. Boyar madde miktarının 

artırılması, bir orana kadar rengin doymuşluğunu artırır. Daha fazlası 

rengi etkilemez. Rokinella, kök boya safranı gibi çok kuvvetli boyar 

maddeler dışında, yaş olarak kullanılacak yaprak ve çiçeklerin 

ağırlığı, boyanacak yünün 1-6 katı kadar olabilir

Bütün boyar maddelerle, birinciden artan suda, ikinci hatta 

üçüncü bir boyama daha yapılabilir. Sonraki boyamalardan elde 

edilen renk, ilk rengin daha açık daha pastel tonlarıdır. Ancak her 

boyamada rengin ışık haslığı biraz daha azalır. 

Yün boyanırken, bulunabilinirse, yumuşak su kullanılmalıdır. 

Suyun içinde erimiş minarellerin bulunması, rengi etkileyebilir. Demir 
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bileşikleri ise, kesinlikle rengi koyulaştırır. Suyun niteliğinin doğal 

boyalar üzerinde önemi çok büyüktür.

DOĞAL BOYALARLA RENK KARIŞIMLARI YAPILMASI 

Bitkilerden elde edilen üç temel renk, kırmızı,sarı ve mavidir. 

Doğal boyalarla çalışırken, bu üç rengin karıştırılması ile yeni renkler 

elde edilir. Renk karışımı ile ulaşmak istediğimiz amaç, aslında yeşil, 

mor, turuncu ve siyah elde etmektir. Çünkü bunların tek bir boyar 

maddeden çıkartılması zordur. Doğal boyalarla renk karışımı yapmak 

için kullandığımız üç temel renkten kırmızı, kök boyadan, 

kakinelladan ya da başka bir boyar maddenin birinden elde edilebilir.

Sarıyı ise pek çok bitkiden elde etmek olanaklıdır. Ancak renk 

karışımı yaparken, parlak ve doymuş bir sarının kullanılması daha iyi 

sonuç verir. Muhabbet çiçeği, bu amaca uygun boyar maddelerden 

biridir. Mavi ise indigodan sağlanır. 

Resim 2. Sarı doğal boya

Yeşil
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Yeşil için, önceden sarı boyanmış seyreltik bir indigo 

banyosuna batırılması gerekir. Banyo yeteri kadar seyreltik ise, yün 

filiz yeşili bir renk alır. Daha kuvvetli indigo, yaprak yeşili rengi verir. 

Önceden mordanlanmış yünün, ilk önce indigo ile boyanıp, sonra 

sarıya boyanması da aynı sonucu verir. Ancak bu durumda yeşilin 

koyuluğunu denetim altında tutmak daha doğrudur.

Mor

Morun bütün tonları, kokinella kullanarak elde edilebilir. Ayrıca 

kök boya ile de koyu mor bir renk sağlanır. Bunun dışında, yünün ard 

arda kırmızıya ve maviye boyanması ile mor elde etmek olanaklıdır. 

Ama her iki rengin de açık olması gerekir; yoksa renk siyah olur. Mor 

elde ederken, kırmızı için kök boya kullanılması iyi sonuç vermez. 

Kokinella daha uygun olur. 

Turuncu

Yünün önce sarı ile boyanıp, sonra kırmızıya boyanması ile 

elde edilir. Sarı için, muhabbet çiçeği püren, soğan, sığırkuyruğu ya 

da başka herhangi bir boyar madde kullanılabilir. Boyama sonunda 

yün, sıcak olarak, sıkmadan leğene alınır, üzerine öğütülmüş kök 

boya eklenerek yoğrulur. Bu işlem, önce sıcak sarının oluşmasını 

sağlar, soğumaya bırakılır ve yıkanır. Rengin dalgalı olmaması için 

kök boyanın azar azar eklenmesi ve uzun süre gerekir. Sarıya 

boyanmış bir yünün seyreltik bir kök boya banyosu içinde 

kaynatılmasıyla da aynı sonuca ulaşılır. 
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Siyah

Koyu kırmızı yünün, maviye boyanması mora kaçan bir siyah 

verir. En iyi sonuç ise, kahverengi yünün, koyu bir indigo banyosunda 

maviye boyanması ile elde edilir.

Resim 3. Çeşitli renkler
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SİLUET HAZIRLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Siluet,  insan  anatomisini  gözlemleyerek,  hareket  halindeki  anatomik  yapının  dış 
görünümündeki  etkisini  yalın  çizgiler  ve farklı  boyama teknikleri  ile  sanatsal  olarak ifade 
edilmesidir.  Öğrenci,  siluetini  belli  bir  hareket  düzeni  içinde  kompozisyonun  dengesini 
oluşturacak şekilde çizer.

Siluet  hazırlama,  tasarımların  satışa  yönelik  katalog  hazırlama  ve  sektördeki 
temsilcileri  etkileyici  en  çarpıcı  biçimde  sunumu  açısından  çok  önemlidir.  Tasarımcı  her 
zaman giysi tasarımlarını bir siluete giydirmek zorundadır. Tasarımların etkileyici olabilmesi 
için siluetin ve giysi perspektif, hareket ve planda uyum sağlaması gerekmektedir.

İnsan vücudunun yapısı  ve özellikleri  bilinmeden onu deforme etmek,  değiştirmek, 
soyutlamak olanaksızdır. İnsan bedenini enerji yüklü hareketler içinde aksettirmek, öğrencinin 
kendi stilini yakalamasında etken olacaktır.

Giysi tasarımında o yılın moda trendlerinden yola çıkılarak seçilen temayı destekleyici 
olarak  siluetlerin  çarpıcı  biçimde  yüzeye  aksettirilmesi  gerekmektedir.  Örneğin  spor  giysi 
dizayn ediliyorsa atletik yapılı bir siluete gereksinim olacaktır. Abiye bir giysi çalışılıyorsa 
zarif bir siluet veya seçilen temada anlatılmak istenen bir detay ise eldiven olabilir, siluette 
eller ön planda abartılmalıdır. Anlatılmak istenen etek ise vurguların gerek çizim ve boyama 
açısından o kısımda yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Moda resmi için siluet hazırlamanın ilk şartı gözlem yapmaktır. Gözlemek, incelemek 
baktığınız  canlı  modeli  ya  da  moda  dergilerinden  gördüğünüz  herhangi  bir  manken 
fotoğraflarından  tek  tek  parçalara  ayırıp  tüm  ayrıntılarını  görebilmek,  sonra  bu  parçaları 
yeniden birleştirip çizmek gerekir.

Çarpıcı bir moda silueti çizmek, algılama ve dikkat gücünde gizlidir.

MODA İLLÜSTRASYON ÇALIŞMALARININ ÖZELLİKLERİ

Moda illüstrasyon çalışmalarında;
1- Model, hareketli bir siluet üzerinde düşünülmeli,
2- Çizim son derece artistik tasarlanmalı,
3- Siluet ile modelin cinsi birbiriyle uyumlu olmalı,
4- Giysinin en çarpıcı özellikleri vurgulanmalı, özellikle istenilen imaj abartılarak çizime 
aktarılmalı,
5- Kalıplar üretim özelliklerinin tüm detayları ile gösterilmesi gerekmeyebilir,
6- İnsan vücutlarının ölçekli ya da gerekli özelliklerde olması beklenmez,
7- Siluet üzerinde istenilen deformasyon yapılabilmektedir. Örneğin spor bir giysi modeli 
tasarımında sor ayakkabılar ya da kaslı atletik vücutlar çok fazla abartılarak çizilebilir. Bu 
çizim tarzı modelin dinamizmini vurgular. Başka bir örnekse omuzlardaki vatkaları 
vurgulamak için vatkaları olması gerekenden daha geniş çizerek abartabilir ve model üzerinde 
dikkat vatkalara çekilmiş olur.

1. SİLÜET HAZIRLAMAYLA İLGİLİ KAVRAMLAR
2.



3. SİLÜET

4.

5. Gölge biçiminde profil. Bir nesnenin yalnızca kenarları çizilerek yapılan resmi olarak 
tanımlanabilir.  Tasarımcı  tarafından  biçimlendirilme  veya  dış  hatların  belirlenmesi 
şeklinde  ifade  edilen  moda  çizimidir.  Farklı  siluetler  uygulanan  kesim  kullanılan 
materyal ve aksesuar değişimi ile elde edilebilir. Siluet moda değişimleri ile paralellik 
gösterebilir.

6.

7. STİL

8.

9. Üslup, tarz. Her moda tasarımcısının kendine özgü siluetleri yorumlama biçimidir.

10.

11. STİLİST

12.

13. Giyim  alanıyla  ilgili  teknolojik,  teknik,  sanatsal  bilgi  ve  beceriye  sahip  tüketici 
istekleri  moda  ve  kullanım  alanına  uygun  giysileri  moda  resmine  döndüren  kişi. 
Stilistin  çok  iyi  bir  çizim  yeteneği,  tekstil  bilgisi,  kalıp  bilgisi  ve  seçim yeteneği 
olmalıdır. Stilistin kalıp bilgisi olması zorunludur çünkü giysinin ölçüleri, uzunlukları, 
enleri, bedene oturuşu, bollukları, dikiş yerlerini çizimle anlatabilmek zorundadır.

14. genelde  canlı  manken  ve  duruş  tespiti  yaparak,  defilelerde  yaptığı  gözlemlere  ve 
bunları biraz daha abartarak, cazip bir hale getirerek, çizimini gerçekleştirir.  Çizimi 
kendi üslubu ve belirli figürle çalışır. Giysi üzerinde bulunan kumaş özellikleri dikiş 
ve duruş boyutları (en, boy, dar, geniş) ve ölçüleri çizim üzerinde verebilmek stilistin 
sorumluluğu altındadır. Giysinin yan ve arka görünüşünü vermek zorundadır. Kumaş 
örneği de koymalıdır.

15. stilist  kendine  verilen  sipariş  üzerine,  bir  kreasyon  hazırlama  işini  üstlendiğinde 
dizayn için günün moda anlayışı,  ülkenin sosyo-ekonomik yapısı,  amaç, yaş grubu, 
vücut özelliği, statü, iklim, mevsim, kumaş özelliği, aksesuar gibi özelliklere dikkat 
etmeli prezantasyon çizimini sunmalıdır. Stilist çok yönlü iş yapan, günün modasını 
çok iyi bilen kişidir.

16.

17. DEFORMASYON

18.



19. Resimle bir konu veya biçimin aslı aynı kalarak değiştirilmesi, farklılaştırılması. Moda 
siluetleri  için  siluetin  hareket  yönünü  abartarak  kas  ve  iskelet  yapısına,  çizenin 
yorumunu katarak çalışmasıdır.

20.

21. STİLİZASYON

22.

23. Siluetlerinizi üsluplaştırıp yalınlaştırmak, sadeleştirmek ve stilize etmek.

24.

25. ORANTILI ÇARPITMA

26.

27. Belirli açılardan vücutlar çizildiğinde siluetlerin oranları çarpık görünür. Kuşbakışı ve 
solucan  bakışı  sıradan  siluetlerin  daha  etkili  olması  için  yapılabilir.  Doğru  etki 
vücutların orantılı çarpıtılmasıyla oluşmaktadır.

28.

29. DOKU

30.

31. Objelerin,  içyapılarıyla  ilişkili  olarak  plastik  yönden  özellikler  taşıyan  etkileyici 
görünüm. Yüzeyleri ne tipten olursa olsun (cam, metal, ahşap vb.) dolguyu oluşturan 
parçalar  tekrarlama  yoluyla  bütün  arasında  bağlantılar  kurulur.  Burada  dokuyu 
oluşturan parçalar tekrarlama yolu ile aynı ölçü ya da aynı yönde hiçbir değişikliğe 
uğramadan  sıralanır  veya  tekrarı  izlenebilecek  şekilde  kendi  içinde  yön  değiştirir. 
Moda siluetleri yorumlanırken seçilen temaya uygun bir birim, ele alarak siluetlerin 
dokusu görüntüde oluşturulabilir.  Örneğin deniz konusu tema olarak seçildiğinde su 
damlası görüntüsü siluetlerde oluşturulur.

32.

33. ETÜT

34.

35. Siluet  çizimi  için  seçilen  canlı  modelin,  ışık-gölge,  açık-koyu  ve  ton  değerleri  ile 
modelin karakter özelliğini yansıtacak biçimde fotografik anlamda çizimine etüt denir.

36.

37. ESKİZ



38.

39. Ön hazırlık aşamasıdır. Moda illüstrasyonda çizilmek istenen siluetlerin kağıt üzerinde 
taslak  çizimlerine  de  eskiz  denir.  Tasarımcı  çalışacağı  konuyu  saptadıktan  sonra 
çalışmaları sırasında aktüel tekstil ürün ve aksesuar katalogu, renk skalaları ve eskiz 
dosyasına gereksinim duyar. Siluetin düşüncedeki halinin görünümüdür.

40.

41. ÇİZGİ

42.

43. Hareket  eden  noktanın  oluşturduğu  hattır.  Bir  yüzeyde  nokta  ile  başlayıp  bunun 
hareketlerinden doğan izdir. Çizginin eni boyundan fazla olmalıdır. Çizgi kullanılan 
malzemeye ve bu malzeme araçların biçimine göre sonsuz değişiklik gösterir.

44.

45. PROPORSİYON

46.

47. Siluette tüm parçaların uygunluk belirlenerek birbirine olan oranıdır. Örneğin başın 
vücutta 8 kez olması gibi.

48.

49. DENGE

50.

51. Plastik sanatlarda kullanılan unsurların kompozisyonda birbirlerini  tartacak biçimde 
düzenlenmelerine denir. Göz ile siluette kurulan düzendir. Örneğin renkli  bir siluet 
çalışmasında açık ve koyu kontrastın ahenkli kullanılması bir denge unsuru yaratır.

52.

53. RİTİM

54.

55. Gözle görülebilir devamlı biçimlerin tekrarı ile elde edilen akıcılık ya da devamlılıktır. 
Ölçülü vurguların kullanılması  ile  çizgi,  leke,  form ve renk gibi  plastik  unsurların 
yüzey içinde ölçülü ve ahenkli tekrarından oluşur. Siluet, çizgileri arasında uygunluk 
ve  beraberliğin  belli  bir  düzen  sağlanarak  kurulmasıdır.  Değişen  bir  tür  tekrara 
dayanan uyum ya da sistematik devamdır.

56.



57. BİRLİK

58.

59. Siluet,  proporsiyon  kumaş  yapısı,  aksesuar  gibi  tüm  unsurların  saptanan  amç 
doğrultusunda uyum ile bir araya getirilmesidir.

60.

MODA TANIMLARI

1- Moda  (Fr.  Modüs)  eşyalarda,  insanlarda  vb.  belli  görünümde  bir  tipi  belirleyen 
çoğunluğun benimsediği ortak zevki yansıtan ana çizgiler.

2- Belli bir dönemde bir toplumda veya bir grupta yaygın olan zevki yansıtır. Görünen ve 
çok rağmen gören bir eşyayı bir etkinliği seçme. 

3- Giysilerin belli bir döneme uygun ayırt edici görünümü; bu görünüme uygun düşen 
model, yaz-kış modası, 1925 modası gibi.

4- Moda olmak herkesçe benimsenmek, beğenilmek, yaygın duruma gelmek. 
Ansiklopedi  tanımı  gereği  geçici  nitelikte  olan  moda,  ilk  bakışta  kişiye  daha  iyi  bir 

görünüm vermek  amacıyla  kendiliğinden  ve  hiçbir  mantığa  dayanmayan  yenilikler  dizisi 
olarak görünür.

1789-1936 arasında moda gravürlerinin ölçümlerini inceleyen A.L. Krober’e göre bu 
alandaki  önemli  değişiklikler  giysilerin  bolluk  ve  uzunluğundaki  değişikliklere  kendini 
gösteren  nispeten  düzenli  bir  tempoyla  meydana  gelmektedir.  Örneğin  geniş  etekli  kadın 
giysisinin  karşıtını,  genç  kızın  daracık  giysisinde,  daha  yakın  tarihlerde  de  Newlook’un 
karşıtını, mini etekle bulduğu söylenebilir. Konuyu daha geniş ele alan modanın varlık nedeni 
rekabet,  taklit,  ret  ya  da  kayıtsızlık  tepkisidir.  Hatta  kayıtsızlık  başlı  başına  bir  moda 
sayılabilir. Giysiler toplumsal sınıfla arasındaki ilişkileri belirten bir gösterge değeridir. Orta 
çağdan itibaren saraylılar bir zarafet yarışına girdiler. Ticaret dünyası da sarayı taklit etmek 
için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Fransa’da ikinci imparatorluk sarayın lüksü ile gözleri kamaştıran giyim modasında 
kadınların  sokak  kıyafeti  ipek  kadife  dantel  gibi  kumaşlardan  yapılmakla  birlikte  onları 
boyunlarından topuklarına kadar örtmekte omuzlar ancak geceleri açılmaktaydı. Erkekler ise 
redingot (yağmurluk)  ve siyah pantolonu tercih ediyorlardı.  Bu dönemin ekonomik düzeyi 
modacılığın  bir  mesleğe  dönüşmesine  yardımcı  oldu.  Worth “Houte Couture”(kişiye  özel) 
çağını  açtı;  moda  dergileri  kadın  terzilerce  evlerde  taklit  edilmek  üzere  kreasyonlar 
yayımlamaya  başladılar;  Belle  Jardınıere  (1847),  Bon  Marche  (1852)  Prıntemps(1865), 
Samaritaire(1869) gibi hazır elbiseciliği baştan başlatan yenilik mağazaları açılarak varlığını 
sürdürdü.

Toplumsal değişiklikleri moda alanına yansıtan “Houte Couture” Poiret, Chanel, Dior 
gibi modanın kilit isimleriydi.

MODA İLLÜSTRASYON

Giysinin  çizgi,  biçim,  oran,  renk,  fon,  doku,  hareket,  öz,  bütünlük  gibi  öğelerle 
sanatsal yorumlanmasıdır. Giysi tasarımında tasarlanan görünüme ulaşabilmek için çizgi, renk 
ve her türlü illüstre efektlerden yararlanarak bir bütün olarak düşünülüp (saç tuvaleti, makyaj, 
aksesuar, ayakkabı, çanta, kemer, giysi vb.) anlatılmak istenen vurguların yüzey üzerinde ön 
planda gösterimidir.



Bir kişiden diğer kişiye mesaj aktarmanın ilk basamağı çizimlerdir. Moda illüstrasyon 
çizimleri vücut oranları dahilinde çalışılmayıp, onları değiştirip, abartarak, modelimizi çekici 
hale  getirebiliriz.  Bu tür  çizimlerin  kullanım yerleri  moda  dergileridir.  Bu çizimler  moda 
dergilerinde  bir  fotoğrafın  içinde  yer  alabilir.  Bu  görüntüler  modelin  özelliklerini  ya  da 
belirgin hatlarını  vurgulamaya yarayacaktır ki bu tasarımcı için çok önemlidir. Bu nedenle 
diyebiliriz ki moda illüstrasyon çalışmaları tasarım çalışmalarında ön çalışmalar yapıldıktan 
sonra, ikinci basamakta yer alır. Moda illüstrasyon çalışmaları yapacak kişide, yeteneğin yanı 
sıra yaratıcı gücün de var olması gerekir. Bunlarla birlikte siluet hazırlayabilmek için insanın 
anatomik  yapısını  çok iyi  incelemek  de  önemlidir.  Sağlam anatomik  yapı  üzerine  çizilen 
siluet, moda çizimlerinde etkili olacağı gerçeği unutulmamalıdır.

Yaratıcı fikirlerin moda illüstrasyon çalışmalarına dönüşebilmesi için çizim defterinin 
bir çok değişik fikirlerle dolu olması gerekmektedir. Vericiden alıcıya mesajn iletilebilmesi 
için bu çalışmalar gereklidir. Moda illüstrasyon çalışmaları ürünün reklamını yaparak satışa 
sunmaktır.  Bu  çizimlerle  giysinin  insan  üzerindeki  duruşu,  vücuda  oturuşu  ve  formunu 
belirlemeye  yöneliktir.  Gerek giysi  çiziminde gerekse insan yüzü veya  eli  gibi  etkenlerde 
sanatsal yöne ağırlık verilmelidir. Bu çizimler kumaşın ve desenin giysinin formuna uygun 
olarak çizilmelidir. Moda illüstrasyon çizimleri direkt (alıcı) müşteriye hitap eden çizimlerdir.

MODA İLLÜSTRASYON ÇALIŞMALARININ ÖZELLİKLERİ

Moda illüstrasyon çalışmalarında;
1- model, hareketli bir siluet olarak düşünülmeli,
2- çizim son derece artistik tasarlanmalı,
3- siluet ile modelin cinsi birbirine uyumlu olmalı, giysinin en çarpıcı özellikleri 

vurgulanmalı, özellikle istenilen imaj abartılarak çizime aktarılmalı,
4- kalıpların üretim özelliklerinin tüm detayları ile gösterilmesi gerekmeyebilir,
5- insan vücutlarının ölçekli ya da gerekli özelliklerde olması beklenmez,
6- siluet üzerinde istenilen deformasyon yapılabilmektedir. Örneğin spor bir giysi 

modeli  tasarımında  spor  ayakkabılar  ya  da  kaslı  atletik  vücutlar  çok  fazla 
abartılarak  çizilebilir.  Bu  çizim  tarzı  modelin  dinamizmini  omuzlardaki 
vatkaları  vurgulamak için vatkaların olması gerekenden daha geniş çizilerek 
abartılabilir ve model üzerinde dikkat vatkalara çekilmiş olur.

DÜNYA MODA TARİHİNDEN ALINAN MODA SİLUETİ ÖZELLİKLERİ

1- 20, yüzyıldan önce yapılan moda siluetleri gravür tekniği ile basılmıştır.
2-  19.  yüzyıl  ünlü  ressamların  tablo  ve  gravürlerinde  giysi  modellerinin  tüm 
ayrıntılarıyla  işlendiği görünür. Tablolarda siluet, biçim, renk, kumaş ve giysiyi 
süsleyen  öğeler  çok  iyi  belirlenmiştir.  Ünlü  ressam  Albrecht  Dürer’in 
gravürlerinde bu konuyla ilgili örnekler pek çoktur; ancak gravür ve tablolar moda 
resmi amacıyla yapılmamıştır.
3-  20, yüzyıl  başlarında moda siluetleri  genellikle tabi ölçülerde çizilmekte ve 
sanatsal nitelik taşımaktadır.
4- 1920-1930 yıllarda figürler yalın bir teknikle stilize edilerek çizilmektedir. Bu 
figürlerde çizim teknikleri ve yaratılan tipler birbirine benzemektedir.
5- 1940-1950 yıllarının moda siluetleri  ince uzun ve zariftir.  Moda siluetlerinin 
artistik  stilde  çizimi  en  üst  düzeydedir.  Figürler  incelendiğinde  çizgilerin  zarif 
olduğu, hareketli ve karmaşık oldukları da görünür. Siluetlerde gözün tamamladığı 
boşluklar  bırakılmış,  çoğunlukla  kuru  fırça  tekniği  kullanılmıştır.  1940-1950 
yıllarında moda siluetleri genellikle dekoru ile birlikte çizilmektedir.



6-  1960  yıllarındaki  siluetlerde  1950’lerin  artistik  çizgileri  göze  çarpar,  bu 
siluetlerdeki ölçüler son derece uyumlu ve dengelidir. 1960’lı yılların sonları ve 
1970’li  yılların  başlarında  moda  siluetleri  abartılarak  uzun çizilmekte,  özellikle 
bacak boyları  çok uzun tutulmaktadır.  Mini  etek modasının  siluetler  üzerindeki 
etkisi açıkça görünür.
7- 1970 ve 1980’li yılların arasında çeşitli çizim teknikleri kullanılmaktadır. Yalın 
çizgiler egemendir.  1975 yılından sonra çizilen bazı moda siluetlerinde baş çok 
küçük  tutulmuştur.  Siluetlerde  baş  vücudun  1/9’u  ölçüsündedir.  Bu  yıllarda 
giysiler  bol  kesimlidir.  Üst  üste  giyilen  giysilerle  siluet  iyice  abartılarak  çizilir 
(rüküş  modası).  Bu  stil  giysilerde  ve  daha  sonraki  yıllarda  omuzlara  konulan 
vatkalarla  siluette  baş küçük çizilerek denge yaratılmak istenmiştir.  Bu yıllarda 
siluetler deforme edilerek çizilmiş, vücut abartılarak geniş tutulmuştur.

MODA ÖNCÜLERİNİN DESEN ÖRNEKLERİ

Moda silueti çalışmalarının ilk aşamalarında yapmamız gereken bir çalışma da, ünlü 
moda  kreatörlerinin  çizgilerini,  moda  siluetlerini  incelemektir.  Bu  siluetlerdeki  ölçü-oran, 
denge  ve  hareketi,  değişik  çalışma  tekniklerini  nicelemek  sizin  kendi  stilinizi  bulmanıza 
yardımcı olacaktır.

MODA RESMİNDE KAYNAKLARDAN YARARLANMA TEKNİKLERİ

Günün moda  çizgisinde  belirlenen  özellikler  vardır.  Bu özellikler  ekonomik  ya  da 
kültürel nedenlerden dolayı  tayin edilirler. Örneğin etek boyu uzun ya da kısa etek olması 
gibi. Bu tür kesin olabilecek hatların içinde değişik kreasyonlar yaratmak, giysi tasarımcısının 
işidir.  Bu  işi  yaparken  de  birçok  kaynaktan  yararlanacaktır.  Oluşan  şartları  çok  iyi 
gözlemleyen bir giysi tasarımcısı kendine çeşitli kaynaklar yaratabilir ve siluetlerini buna göre 
çizebilir.

1- Günün teknolojik  gelişmeleri  olabilir.  Örneğin  aya  ilk  gidildiğinde  stilistler 
derhal uzay giysilerini ve görüntüde uzayı çağrıştıran siluetlerini çizerek günün 
modası  olarak lanse etmişlerdir.  Moda siluetleri  de bu akımdan etkileniştir. 
Vücut, saç, makyaj vb. metalik görüntü olarak karşımıza çıkmıştır.

2- Bilinmeyen yerlerin keşfi ve yeni buluntular olabilir. Napolyon’un Mısır seferi 
sırasında  Tutan  Kamon’un  mezarının  bulunması,  mısır  kültürünün  modaya 
yansıtılmasına  neden  olmuştur.  Diğer  bir  örnek  de  ticari  amaçlarla  gidip 
gelmeler sonucu Meksika, Aztek Kızılderili kültürünün kumaş desenlerinde ve 
moda siluetlerinde renk ve stil açısından derhal kendini göstermesidir.

3- Tanınmış sanatçıların tarz veya eseri olabilir. 1930’ların en ünlü stilistlerinden 
Schiaparelli  zamanın  sürrealist  sanatçılarından  yararlanmıştır.  James  Dean 
tarzı hala güncelliğini korumaktadır.

4- Dünyanın farklı yörelerindeki özgün insan stilleri olabilir.
5- Harfler  veya  çiçekler  olabilir.  A  harfi,  bir  zaman  siluetleri  etkilemiştir. 

1950’lerde lale stili gündeme gelmiştir.
6- Giyimin tarihsel evrimini içeren yayınlar ve ablimler.
7- Giyim ve modayla ilgili TV, sinema, arşiv ve filmler.
8- Moda evlerinin kreasyonları,
9- Moda dergileri ve gazete koleksiyonları,
10- Modernizasyon olabilir.



Eldeki  verilere  göre  yukarıda  sayılan  seçeneklerden  bir  ya  da  birkaç  tanesi 
belirlenmelidir.  Buna  göre  son  düzenleme  çiziminde  nelerin  yer  alacağına  karar  verilip, 
buralardan elde edilen siluetler üzerinde birçok varsayımın belirlenmesinde yarar vardır.

ARAÇ GEREÇLERİN NİTELİKLERİ

Moda siluetinin nasıl çizilmesi gerektiği sorusundan önce moda siluetini hangi araç-
gereçle ve teknikler kullanarak, nasıl bir ortamda yapılması gerekir sorularıyla işe başlamak 
gerekir. Kurşun kalemin, boyanın, fırçanın, silginin ne olduğu bilinir. Ancak siluet çiziminde 
kullanılan  araç-gereç  ve  tekniklere,  günümüzde  bunları  üretenlerin  birtakım  yenilikler  ve 
buluşlar  getirdikleri  bir  gerçektir.  Örneğin her zaman gittiğimiz  kırtasiyede  bir  kuru boya 
takımı görülebilir.  Yalnız kuru boyaların bir özelliği ıslak bir fırça ile kağıda yayılabiliyor 
olmasıdır. Bir boya takımı en büyük boya setine yirmi yeni renk daha ilave etmiştir. 60’lık 
teneke kutu yerini 80’lik daha kullanışlı bir tahta kutuya bırakmış olması gibi daha birçok 
yenilik görülebilir.

KULLANIM YERLERİNİN SEÇİMİ

KÂĞITLAR

Beyaz, renkli,  ince,  kalın kâğıda,  eskiz kağıdına ya da ambalaj kağıdına parşömen, 
aydınger,  kısacası  teorik  olarak  her  türlü  kağıda  siluet  çizilebilir.  Resim  kağıdı  diye 
adlandırılan kağıt, bir yüzü mat (pürüzlü) diğer yüzü parlak ve diğer kağıtlardan kalıncadır. 
Moda  resmi  için  siluetlerinizi  mat,  pürüzlü  yüzeyine  çizmeyi  tercih  edebilirsiniz.  Bu 
kağıtların,kalın  ve  sert  cinsleri  (grenli)  çini  mürekkep,  ekolin  ve  suluboya  çalışmalarına 
elverişlidir.

İyi  kaliteli  resim kağıdı  üretimi  sırasında bir  yüzüne basılan ve ışığa tutulduğunda 
görülen filigranından tanıyabilirsiniz.  Bu kağıtlar,  kuru boya,  kuru pastel,  toz pastel,  mum 
boya, kuru sulu boya, guvaj boya, marker, flamaster kalemleri ile yapılacak moda siluetleri 
için idealdir.

ÇİZGİ TEKNİKLERİ
Moda siluetleri  çalışmasının  en pratik  tekniği  çizerek  resmetmektir.  Bu teknik  düz 

yüzeyde  çizgi  olarak  iz  bırakan  her  türlü  araçla  uygulanabilir.  Kurşun  kalem,  tükenmez 
kalem,  dolma  kalem,  rapido,  mürekkep,  keçe  uçlu  kalemler,  fırçalar,  pastel  kalem  vb. 
araçlarla kağıt üzerine direkt çizerek yapabilirsiniz. Cetvel, pergel, eğri cetveli vb. yardımcı 
aletleri  kullanarak  çizgi  ile  siluetlerinizi  zenginleştirebilirsiniz.  Kullanılan  her  çizgi  aracı, 
farklı  çizgi  görüntüsü  oluşturur.  Fırça  ile  çizilen  çizgiler  ışıklı-gölgeli  olurken,  rapidoyla 
çizilen çizgiler düzgün ve kalem ucunun kalınlığında olur.

BOYAMA TEKNİKLERİ

Boya  ile  renkli  çalışılan  siluetlerde  boyama  parmaklarla,  fırçayla,  tamponla,  keçe 
kalemle,  kuru  boya,  kuru  sulu  boya,  airbrush,  pastel  kalemlerle  yapabilirsiniz.  Fırçayla 
boyama, teknik olarak en çok kullanılandır. 3 çeşit boya malzemesi vardır. 

Bunların başlıcaları;
1- Akurel; saydam renk boyamaları sağlar.
2- Tempera, guvaj; örtücü niteliktedirler.
3- Akrilik maddeli  boyalar;  hem saydam, hem örtücü olmaktadır.  Kalın ve üst 

üstü sürülünce kapatıcı olur.



Boyama tekniklerini zaman zaman bir arada kullanarak görsel efektler oluşturup moda 
silueti illustrasyonu yapabilirsiniz.

PÜSKÜRTME TEKNİKLERİ

Sulu boyaları, yüzeye çeşitli aletlerle püskürterek koyu ve açık renk tonları arasındaki 
geçişleri sağlayabilirsiniz. Boyamada çeşitli el araçları ve hava basınçlı püskürtme kalem ve 
tabancalarla püskürtülür. En pratik el gereci eski bir diş fırçası ile kalın telden bir çembere 
geçilmiş genişçe gözenekli bir tül dokudan yapılan gereçtir.

Piyasada  teneke  şişe  içinde  satılan  sprey  hava  basınçlı  püskürtme  araçları  da, 
zamandan tasarruf ederek çalışmanızda kolaylık sağlar.

Püskürtme  tekniğinde,  genellikle  siluetlerinizin  arkasında  fon  yapmak  için 
kullanabilirsiniz.  Dikkat edilmesi gereken nokta ise, fon için seçeceğiniz rengin siluetinize 
kontrast bir renk olmasıdır.

MODA SİLUETLERİ ÇİZİMİ

Moda illüstrasyon çalışmalarında, giysi modelindeki yaratıcılık ne kadar önemli ise, 
modelin sunulduğu moda silueti de o kadar önemlidir. Moda illüstrasyon siluet çalışmalarına 
öncelikle,  çeşitli  pozlarda  insan  vücudu  desenleri  yaparak  başlanır.  Bu  aşamada  canlı 
modelden insan vücudunun ayrıntılarıyla  çalışılması,  anatomik yapının yanınması,  ölçü ve 
orana önem verilmesi gerekir. Böylece sağlam bir desen çizme tekniği kazanıldıktan sonra, 
moda siluetleri çizimine geçilmelidir.

Akıcı ve kıvrak çizgiler taşıyan canlı modelin verdiği pozun, artistik çizgi ve renklerle 
kağıda yansıtılması ile iyi  ve etkili bir moda silueti elde edilebilir.  Moda siluetleri,  giysisi 
modelinin kağıt  üzerinde sunulması  amacıyla  çizilirler.  Bilinçli  olarak bir  moda siluetinde 
çekicilik  ve  zarafetin  yanı  sıra  denge,  hareket  gibi  özellikler  bulunur.  Artistik  ve  akıncı 
çizgiler basit bir giysi modelini bile çekici yapabilir. Ancak bu giysi modeli sağlam ve dengeli 
siluetler üzerinde güzel görünür. Moda silueti bu açıdan çok önemlidir.

İNSAN VÜCUT YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1- Vücut 3 boyutludur.(en, boy, derinlik)
2- Vücut bölümlere ayrılır. (beden, baş, kollar, bacaklar(
3- Vücut bölümleri arasında oran vardır.
4- Duran vücut ölçüleri ile, hareket halindeki vücut ölçüleri farklılık gösterir.
5- Vücutlar kadın, erkek ve çocuk vücutları olarak gruplandırılır.
6- Normal vücut yapılarında tipik bireysel farklılıklar görülür.

ORANLAMA YÖNTEMİ VE SİSTEMLERİ

Vücudun  bölümleri  arasındaki  oranlar,  moda  siluetinde  yaratıcılığa  yönlendiren 
noktalardır.  Vücudu  doğal  bir  ölçekle  oranlayarak  bölümlere  ayırmak  gerekmektedir. 
Ölçülerin hesaplanmasında ise bazı ölçüler direk vücut üzerinden (temel ölçüler), bazıları da 
oranlama yöntemi (yardımcı, ölçüleri) ile bulunur.

ORANLAMA YÖNTEMİ VE SİSTEMLERİ

Antik  çağlardan  beri  sanatçılar  insan  vücudu  için  bir  ölçü  sistemi  bulmaya 
çalışmışlardır. Bu doğrultuda, örneğin Rönesans devriminin büyük sanatçılarından Leonardo 
Da  Vinci  (1452-1519)  Michelangelo  (1457-1564)  ve  Albrecht  Dürer  (1741-1529)  vücut 



oranlarıyla ilgilenmiştir ve bulduklarını değerli yapıtlarında kullanmışlardır. Bulunan değerler 
temel olarak sekizli dağılım yöntemini oluşturmuştur.

SEKİZLİ DAĞILIM KURALI

İnsan  vücudunun boy uzunluğu ölçüsünün birimini  baş  boyu  saptar.  Normal  insan 
boyu 7 veya 8 misli baş boyu uzunluğuna eşittir. Bu ölçü, özel boylara ve özel milletlerin 
estetik  zevkine  göre  değişir.  Mısırlıların,  yunanlıların,  hatta  büyük  ressamların  boy  ölçü 
kabulü aynıdır.

Baş- boyun- göğüs, kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur.
1- 1/8 baş uzunluğu
2- 1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası
3- 1/8 göğüs ucu ile bel arası
4- 1/8 bel ile kalça arası
5- 1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası
6- 1/8 bacak üst yarısı ile diz arası
7- 1/8 diz ile baldır arası
8- 1/8 baldır ile topuk arası

İDEAL ÖLÇÜLERİNDEKİ KADIN- ERKEK-ÇOCUK SİLUERLERİ İLE MODA 
SİLUETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

1- doğal  ölçülerdeki  insan  siluetinin  boyu  başın  8  katı  oranında  iken,  moda 
siluetinde bu oran başın 9 katı  uzunluğundadır.  Bu bir  ideal ölçüdür ancak 
giysi tasarımcısının ekolüne uygun olarak değişiklik göstermesi mümkündür.

2- Moda siluetleri  ince uzun çizildiğinden doğal  ölçülerdeki  insan siluetlerine 
göre daha zarif,  hareketli ve etkileyicidir.  Moda değişiklikleri kadın tipi ile 
birlikte moda siluetleri çizimini de etkiler.

3- Kadın  siluetleri  yumuşak,  erkek  siluetleri  daha  sert,  çocuk  siluetleri  ise 
yuvarlak ve naturel bir etkiye sahiptir.

4- Erkek  silueti  ideal  ölçülerde  8  baş  yüksekliğinde  2  baş  genişliğimdedir.  8 
kanon aralığı ve 2 kanon genişliği olan bir dikdörtgen çizilirse erkek siluetini 
yerleştirecek bir  dikdörtgen elde  edebilirsiniz.  İster  gerçek modele  bakarak 
isterseniz  moda  fotoğraflarına  bakarak  hareket  olanaklarını  ve  pozlarını 
arttırabilirsiniz.

5- Kadının omuzları erkeğin omuzlarından daha dardır.
6- Göğüsler daha aşağıda, meme uçları da erkeğe göre biraz daha alttadır.
7- Kadın beli erkek belinden daha incedir.
8- Göbek deliği daha aşağıdadır.
9- Kalçalar nispeten daha büyüktür.
10- Profilden bakıldığında kalça, omuz hizasından düşey çekilen çizginin dışına 

taşar, omuz kemiği ve baldırlar genellikle aynı hizadadır.
11- Kadın başı erkeğin başına oranla daha küçüktür.
12- Çocuk  vücut  oranları  gelişmiş  vücut  oranlarından  farklılık  gösterir.  Yaşın 

ilerlemesi ile büyüklerin yapısına doğru gelişim gözlenir.
13- Çocuklarda tam boy ile karşılaştırıldığında büyük bir baş,
14- Çeneden göbeğe kadar büyüklere benzer bir oran,
15- Tam boy ile karşılaştırıldığında büyüklere oranla uzun bir gövde ve dar bir 

göğüs kafesi



16- Tam boy ile karşılaştırıldığında kısa kol ve bacaklar,
17- Çocuk  vücutlarının  gelişimi  süresince  sadece  boyda  ve  ende  değil,  aynı 

zamanda oranda da değişme olur.
18- Çocuk siluetinde kafa, ayaklar büyük, gövde düz çizilerek uzatma ve inceltme 

işlemleri ters orantıda gerçekleşir.

CANLI MODELDEN SİLUET ELDE ETME YÖNTEMLERİ

Moda silueti  çalışmalarına öncelikle çeşitli  pozlarda (ön, arka, yan,  yarı  yan) insan 
vücudu desenleri yaparak başlanır.

Bu  aşamada  canlı  modelden  insan  vücudu  ayrıntılarıyla  çalışarak  anatomik  yapı 
kavranmaya çalışılmalıdır. Daha sonra kanon sayılarını (1/9, 1/10, 1/12, 1/14) gibi arttırarak 
inceltme  ve  uzatma  işlemleri  gerçekleştirilir.  Ancak  sağlam  bir  desen  çizme  yeteneği 
kazanıldıktan sonra moda silueti çizimine geçilebilir.

MODA SİLUETİNDE AKS

Vücut  ağırlığı  bir  denge  içindedir.  Bu  dengeyi  sağlayabilmek  için  vücudun  tam 
ortasından geçen dikey eksen çizilir.  Buna da  moda  siluetinde  aks  denir.  Dengede duran 
siluette bu dikey eksen alın, burun, iki diz ve ayak arasından geçer. İnsan vücudu simetriktir. 
İdeal  insan  sekiz  kanon  ölçüsündedir.  Siluet  çiziminde  dengeyi  sağlayan  simetrik  akslar 
araştırılmalıdır.  Siluette  ahenklik,  denge ve sağlam çizgiler  göz önünde bulundurulmalıdır. 
Siluetin  uzunlukları  genişlikleri  arasındaki  farklılıkları  kaleminizle  araştırarak  ister  canlı 
modelden  ister  moda  dergilerinden  fotoğrafları  aks  üzerinde  işaretleyerek  kolaylıkla 
çizilebilir.

MODA İLLÜSTRASYONU İÇİN KADIN SİLUETİ HAZIRLAMA AŞAMALARI

1. AŞAMA

35x50 cm ebatlarındaki resim kağıdınızı çalışma zemininiz üzerine sabitleyerek canlı 
kadın modelinize bakarak ön ve arka duruşlar için cetvelinizi kullanarak hafif çizgilerle aks ve 
kanonları çiziniz.

2. AŞAMA

Canlı  modelden  kadın  vücudu  çalışmak  için  yatay  ve  dikey  hatları  ölçü  oran  ve 
gövdenin mas yapısını belirleyerek çiziniz.

Kadın vücudu çalışırken kanon çizgileri  ve aks  çizildikten  sonra canlı  modelinizin 
duruşunu kübik formlarla kağıdınıza geçiriniz. Örneğin kafa yapısını dikdörtgen prizma ya da 
kare prizma ya  da size göre başka biçimde kaba hatları  ile çizebilirsiniz.  Boyunu kısa bir 
silindir ya da dikdörtgenler prizma ile ifade edebilirsiniz. Gövdede yamuk; kol ve bacaklarda 
yapıya uygun silindirler kullanarak insan vücudunun mas yapısını ortaya çıkarmış olursunuz.

Mas  yapının  oluşturulması  siluetinizin  genel  hatlarını  düzgün  olarak  ortaya 
çıkarmanızı sağlar.

3. AŞAMA

Karakalem tekniği ile canlı modelinizi ön ve arka duruşlarla etüt ediniz.



Araştırma çizimi olarak hazırladığımız mas yapısı üzerinde estetik yapıyı düzgün bir 
şekilde birleştirin. Modelinize dikkatle bakarak gerekli düzeltme çizimlerini yapınız.(mümkün 
olduğu kadar akıcı çizgiler kullanarak). Çizgileriniz birbirine karışmış olabilir; ama bu sizi 
rahatsız  etmesin.  Çünkü bu çizimler  üzerinde  en son düzeltmeyi  yaptıktan  sonra koyu ve 
yumuşak bir kalemle akıcı, kıvrak ve net çizgi ile siluetinizi çizeceksiniz.

Şimdi modelinizin nereden ışık aldığını tespit ediniz. Sizin çalışma konumunuza göre 
modelinizin  ışıkta  kalan  ve  gölgede  kalan  kısımlarını  tespit  ederek  siluet  üzerinde  koyu 
bölgeleri ve ışıklı bölgeleri belirleyin. Buna göre ışık- gölge ve açık- koyu ton çalışmalarını 
hatırlayarak siluetinizi etüt ediniz.

4. AŞAMA

35X50 ebatlarındaki  parşömen kağıdınızı  etüt edilen siluetin üzerine koyup siluetin 
konturlerini çizerek tek çizgi halinde şablonunuzu oluşturunuz.

Işık gölgeli  yapmış olduğunuz kadın vücudu etütünden arka ve ön görünüşlerin dış 
hatları  resim ya  da Bristol  kağıdına  kurşun kalemle  kopyasını  alınız.  Kopyasını  aldığınız 
siluet çizimlerini rapido kalemiyle ya da tek çizgi tipi kurşun kalemleçizerek tamamlayınız. 
Yaptığınız  bu  çalışma  ile  siluetinizin  şablonunu  çıkardınız.  İleride  yapacağınız  tasarım 
çalışmalarında bu siluet şablonlarını hazırlayabilirsiniz. Unutmayın ki siluetinizin sağlam ve 
estetik yapıda olması, giysi tasarımlarınızı daha ön plana çıkarır ve giysinin model özelliğini 
çarpıcı kılar.

5. AŞAMA

Bu  aşamaya  kadar  1/8  ölçülerinde  kadın  siluetlerinin  şablonunu  çıkardınız. 
Tasarımlarda moda illüstrasyon çalışmaları, ürünün reklam boyutudur. Ürün ister bitmiş olsun 
isterse tasarı Halide olsun, moda illüstrasyon çizimleriyle müşteriye ya da piyasaya sunulması 
daha  kolaydır.  Ancak  bu  çizimlerin  reklam  boyutunda  olacağından  dolayı  1/8  ölçülerde 
siluetin  çekiciliği  olmaz.  Siluetlerin  1/9,  1/10  olan  ölçülerde  olması  siluetin  çekiciliğini 
arttırır. Bu nedenle 1/8 hazırladığınız silueti 1/9 oranında uzatmalısınız.

Şimdi 35x50 ebatında resim kağıdınızı, çalışma tahtanızı ya da altlığına sabitleştirin. 
Kağıdınızın 35 cmlik kenarını alt taban, 50 cmlik kenarını yanlar olarak kullanın. Kağıdınıza 
aşağıdan 3 cm kadar yukarıdan alt kenara paralel bir çizgiyi cetvelle çiziniz. Bu çizgi sizin 
siluetinizin ayaklarından sınırlayacak kanon çizginizdir.

Bu çizginize 90 derecelik dik açı yapacak bir çizgiyi  de cetvelle çizin,  bu da sizin 
siluetinizin  aksı  olacaktır.  Şimdi  bu  çizdiğiniz  aksı  eşit  aralıklarla  9  kanona  bölün, 
işaretlediğiniz yerlerden de kanonları çiziniz. Bu arada kanon çizgilerini uzatarak aynı kağıda 
ikinci bir aks daha çizerseniz arka görünüşü de bu kağıda sığdırabilirsiniz.

Daha  önce  hazırladığınız  1/8  ölçülerde  siluetinizde  kullandığınız  kanon 
numaralandırmayı  burada da aynı şekilde sıralayınız. Yani başın geldiği kanon orada 1 ise 
burada  da  başa  1  numarasını  veriniz.  Numaralandırma  işlemini  bitirdiğinizde  siz  de  fark 
edeceksiniz ki ayakların geldiği kanon bölümü 1/8 lik ölçüde 8 nolu iken, baş, omuz, göğüs, 
bel, diz kapakları ve ayak kanonlarda kalır. Uzatma işleminin estetik olması için bazen diz 
kapakları ve bilekler arasında yapılır. Böylece siluetin dengesi bozulmaz.

MODA SİLUETİ ÇİZERKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Çizime  başlarken  modelin  pozu  hafif  çizgilerle  ve  kabaca  kağıt  üzerinde  tespit 
edilmelidir.  Gerekirse  figürü  yerleştirmek  için  ovaller  çizilmelidir.  İlk  çizimlerde  doğal 
ölçülerdeki insan figürüne kısa süreli pozlar verdirilmeli, örneğin önceleri 20 dakika olan süre 



10 dakikaya daha sonra 5 dakikaya indirilmelidir. Kısa sürede poz yakalanıp bel çizgisinden 
vücudun oranı ve ayakların duruşu tespit  edilmelidir.  Hayali  bir  mankeni  düşünerek siluet 
çizmek oldukça zor bir iştir. Anca k bunu başarabilmek için. Her gün düz<enli olarak eskiz 
defterine sayfalarca canlı modelden siluet çizme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Moda 
siluetinde uzatma işlemi yapılırken uzatma tüm boyda oranlı olarak ayarlanmalıdır. Kolların 
ve bacakların kural ölçülerinin dışında uzun ya da kısa çizilmesi figürün ölçü-oran dengesini 
bozar. Figürün yere sağlam ve dengeli basmasını sağlayarak çizmek gerekir. Siluette her gün 
çalışacağınız eskiz defterinden duruşlar alarak hareketli figürleri daha da abartarak çizimleri 
gerçekleştirmek mümkündür.

ERKEK SİLUETİ HAZIRLAMA

MODA RESMİ İÇİN ERKEK SİLUETİ HAZIRLAMA AŞAMALARI

1. AŞAMA:  35x55  cm  lik  resim  kağıdınızı  çalışma  zeminine  dik  açı 
yapacak şekilde sabitleyiniz. Canlı modelinize bakarak 8 kanon ölçüsünde cetvelinizle 
bir aks çiziniz.

2. AŞAMA: canlı modelden erkek siluetinin mas yapısını çalışınız.

3. AŞAMA:  karakalem  tekniği  ile  canlı  modelinizi  ışıklı  gölgeli  etüt 
ediniz.

4. AŞAMA:  35x50 ebatlarındaki  parşömen kağıdınızı  çalıştığınız  resim 
kağıdı  üzerine  koyarak  etüt  ettiğiniz  siluetin  kontürlerini  çizerek  tek  çizgi  halinde 
şablonu oluşturunuz.

5. AŞAMA: parşömen kağıdınızda 1, 2, 3. kanonlarda 0,5 cm’lik 4,5,6,7, 
kanonlarda birer cm lik daralma yaparak dikey çizgi ininiz.

6. AŞAMA:  uzattığınız  siluetin  kopyasını  parşömen  kağıdına  çiziniz. 
Aksını belirterek ikişer cm lik daralma yapacak şekilde dikey bir çizgi ininiz.

7. AŞAMA:  kuru  boya  tekniği  kullanarak  klasik  ışıklı  gölgeli 
yorumlayarak etüt ediniz.

8. AŞAMA: kalemin ve fırçanın olanaklarını kullanarak etüt ediniz.

9. AŞAMA: parçalanmış gölge etkisi vererek etüt ediniz.

10.AŞAMA: leke çalışmasıyla etüt ediniz.

Erkek silueti çalışmalarınıza öncelikle kas ve iskelet yapısını inceleyerek başlamakta fayda 
vardır.

CANLI MODELDEN ÇOCUK SİLUETİ

Çocuk vücudu biçimi doğduğu günden başlayıp erişkinliğe ulaşıncaya kadar sürekli 
değişir. Çocuk büyüdükçe vücut oranları da değiştiği için çocuk silueti çiziminde konanlar 



kullanılır.  Örneğin  iki  yaşındaki  çocuk  5  kanon,  altı  yaşındaki  bir  çocuk  altı  kanon,  12 
yaşındaki  bir çocuk 12 kanondur.  Çocuklarda bel kıvrımı yoktur.  Dar göğüs, yuvarlak bir 
karın,  küt  kol  ve  bacaklarda  şişmanlıktan  pililer  bulunur.  Derinin  altındaki  kas  yapısını 
belirleyen  bir  iz  görülmez.  Çocuk  siluetlerini  hazırlarken  siluetin  daha  çarpıcı  ve  etkili 
görünmesi için şekil bozma ya da abartma yapılabilir.

BASILI KAYNAKTAN SİLUET ELDE ETME YÖNTEMLERİ

Kadın ve erkek fotoğraflarının seçiminde 1/8 kanon ölçülerinde olmasına dikkat edilmelidir. 
Farklı duruşlardaki insan siluetlerini basılı kaynaklardan keserek kanon ölçülerini esneterek 
moda silueti elde etmek mümkündür.

BASILI KAYNAKTAN YARARLANARAK SİLUET ELDE ETME AŞAMALARI

1- 35x50 cm lik resim kağıdını çalışma zeminine dik açı yapacak şekilde sabitleyerek 
seçilen fotoğraftan modele bakılarak 8 kanon ölçüsünde cetvelinizle bir aks çiziniz. 
Yatay ve dikey hatları; fotoğrafın üzerinde cetvelinizle çizerek belirleyiniz.

2- Karakalem tekniği ile modelinizi ışık-gölgeli etüt ediniz.
3- 35x50  cm  lik  ebatlardaki  parşömen  kağıdınızı  çalıştığınız  resim  kağıdı  üzerine 

koyarak  etüt  ettiğiniz  siluetin  konturlarını  çizerek  tek  çizgi  halinde  şablonunuzu 
oluşturunuz.

4- 1,2,3.  kanonlarda  0,5 cm lik,  4,  5,  6,  7.  kanonlarda  birer  cmlik  açılımlar  yaparak 
siluetinizi uzatınız.

5- Uzattığınız siluetin kopyasını parşömen kağıdınıza çiziniz. Aksını belirleyerek ikişer 
mm lik daralmalar yaparak dikey bir çizgi ininiz.

6- 35x50 cm’lik resim kağıdınıza silueti ışıklı masada çiziniz.
7- Kuru boya tekniği kullanarak klasik ışıklı gölgeli etüt ediniz.
8- Kalemin ve fırçanın olanaklarını kullanarak etüt ediniz.
9- Parçalanmış gölge etkisi vererek etüt ediniz.
10- Leke çalışması ile etüt ediniz.
11- Kendi yorumunuzu kullanarak etüt ediniz.

NOT: 1. yukarıda belirtilen kanonlardan esneterek yaptığınız uzatma işlemini canlı modelden 
basılı kaynaklardan elde ettiğiniz kadın ve erkek siluetleri için uygulayabilirsiniz.

2.  boyama  tekniklerinizi  kendi  evinizde  geliştirerek  farklı  teknikleri  bir  arada 
kullanarak illüstre görüntüler elde edebilirsiniz.

3,  çocuk  siluetlerinde  canlı  modelden  ya  da  basılı  kaynaklardan  seçtiğiniz 
fotoğraflarda  uzatma  işlemi  yapmanıza  gerek yoktur.  Yalnızca  çocuk siluetinin  şablonunu 
çıkararak yuvarlak hatlarda çizimlerini gerçekleştirebilirsiniz.

4. farklı duruşlarda siluetler  çalışarak kanon aralıklarından esneterek çalışmalarınızı 
çoğaltmanız mümkündür.

5. erkek silueti hazırlarken inceltme işlemi yapılabilir. (gerekli görülürse)

VÜCUT TİPLERİNDE VURGULAR

İnsan vücudunda 1/8 kanon ölçülerinde insanın sahip olabildiği oran olarak karşımıza 
çıkar.  Gerçekte  toplumların  genel  ortalaması  bu  ölçülerin  çok  dışındadır.  Farklı  yerleşim 
alanları  ve  kültür  çevresine  göre  değişiklik  göstermektedir.  Bu  değişikliklerde  genetik 
özelliklerin  yanı  sıra,  coğrafi  koşullar,  beslenme  ve  ekonomik  değerlerin  etkin  olduğu 
bilinmektedir.  Değişik  kökenlere  sahip  toplumlarda  bu  farklılıklar  göz  önüne  alınarak 



insanları  farklı  sistemler  içinde  sınıflandırmıştır.  Hazır  giyim  sanayinin  Pazar  alanındaki 
yanılma paylarını asgariye indirmek için uyguladığı bu sistemler her ülkeye göre farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin İngiltere standartlar enstitüsü İngiliz kadın beden ölçülerini beden ve 
kalça çevresine göre gruplaşmıştır. Amerikan kadın vücudunda da kadınlar önce boy ve yaş 
gruplarına göre ayrılmış, bu gruplar için giysi türüne göre ölçü dizileri verilmiştir. Fakat tüm 
bu standartlardan yararlanarak ortaya konulan vücut stilleri genele hitap ediyor görünse de 
standart  dışı  vücuda sahip  geniş  bir  kitlenin  de  varlığı  söz  konusudur.  Bu kitlenin  vücut 
özelliklerini de bilmek gerekir.

Doğru ve güzel bir moda silueti çizmenin temel anahtarının modayı kişilik ve vücut 
özellikleri  ile  birlikte  yorumlamak  olduğu  düşünülmektedir.  Önem sırasına  göre  birincisi 
kişilik  (karakter,  yaşam  tarzı,  vb.)  diğeri  moda  (sezon  trendleri)  ve  vücut  özelliklerinin 
bilinmesidir.

Her  siluetin  kendi  bütünlüğü  içinde  vurgulamak  istenen  noktaların  giyside 
yapılabilecek ufak değişikliklerle ön plana çıkarılması mümkündür. 
Siluetlerde  özel  vurgulamalar  ilk  bakışta  dikkati  bu  noktalara  çekeceği  için  kişiler  güzel 
görüntü veren yerlerini bu şekilde ön plana çıkarıp, kusurlu sayılabilecek veya güzel olmayan 
yerlerini geri plana atabilirler. Uzun bir boynu ve güzel bir yüzü ortaya çıkaracak bir yaka 
modeli her zaman işlevseldir. Aynı şekilde çok ince bir beli şık bir kemerle ortaya koymak, 
siluetin  bütünü  için  vurgulayıcı  olacaktır.  Bu  vurgular  giysinin  kendine  ait  parçaların 
güçlendirilmesiyle  olabileceği  gibi  farklı  malzemelerin  kullanımıyla  da  gerçekleştirilebilir 
veya aksesuarlarla tamamlanabilir.

VÜCUT TİPLERİNE ÖRNEKLER

1. KESKİN DÜZ HATLAR

Yüz  şekilleri  eşkenar  dörtgen,  kare  ve  üçgendir.  Vücut  şekillerinde  omuzlar  geniş, 
kalçalar dardır. Vücudun bütününde üçgen ve dikdörtgen kombinasyonlar görünür.

2. DÜZ HATLAR

Yüz şekilleri dikdörtgen, kare, vücut şekilleri de omuzlarda çok geniş değildir. Kalçalar 
dardır. Vücut genelde dikdörtgen görüntüsündedir.

3. YUMUŞAK DÜZ HATLAR

Yüz şekilleri oval ve elipstir, vücut şekli de vücudu oluşturan dörtgende hafif eliptik bir 
görünüm vardır ya da yüz kare veya dikdörtgendir, vücut şekilleri elips ve ovaldir.

4. HAFİF EĞİMLİ HATLAR

Yüz şekilleri oval ve yuvarlaktır. Vücut şekilleri elips ve ovaldir.

5. EĞİMLİ HATLAR

Yüz şekilleri yuvarlak ve ovaldir. Vücut şeklinde ise tam yuvarlaklık hakimdir.

Kavisli vücuda sahip bir kadın, uzun boylu ise olduğundan daha düz görünebilir. Uzun 
boylu olmayan kadın tipleri ise genellikle olduklarından daha yumuşak hatlara sahipmiş 
gibi görünebilirler. Yuvarlak yüz hattı ve keskin vücut hatlarına sahip kadınlar ile bunun 



tam tersi  keskin  yüz  hattı,  yuvarlak  vücut  hatları  na  sahip  kadınlar  genel  görünümde 
yumuşak ve doğrusal görünüm verirler. Eğer vücut çizgileri çok düz ya da eğimli değilse 
veya  tam  olarak  tanımlanamıyorsa  ihtimal  ikisinin  karışımıdır  ve  yumuşak  doğrusal 
hatlara sahip olduğu düşünülür. Bütün bu bilgiler çerçevesinde yapılması gereken, moda 
silueti çizgileri ile tasarlanan giysi arasındaki ilişkiyi kurmaktır.

SİLUETİN ANALİZİ

Siluette gövdenin daire, elips, üçgen, kare gibi temel yapıları araştırılır. Siluette vücut 
parçalarının birine olan yükseklik, genişlik, büyüklük, küçüklük orantıları incelenir. Biçim 
farklılıkları  göz önüne alınarak siluetin sentezine geçilir  (gövde, kollar, bacaklar,  eller, 
ayaklar anatomisi).

SİLUETTE FORM

İnsan siluetinin karakteristik formunu kavrayabilmek için onları  leke halinde görmeniz 
gerekecektir.  Örneğin  arkadan  vuran  bir  ışıkla  gölgesi  perdeye  düşen  bir  hayal 
hareketlerine benzer. Siyah bir leke olarak görülür. Silueti leke ve kontur olarak görmek, 
onu anlamak ve çizmek kolaylığını  sağlar.  X, H, A, V gibi  kalıba dönüştürebilirsiniz. 
Geometrik formlarla yorumlayabilirsiniz.

SİLUETTE RİTM

Siluetin  ritmik  hareketlerini  çizerken  figürün  hareket  yönlerini  belirleyebilirsiniz. 
Ovallerle, özgür çizgi tekniği ile serbest çizgi araştırmaları yapmalısınız.

SİLUET ÇİZGİSİ ÇEŞİTLERİ

OK ÇİZGİSİ

Fransız  Desinatör  Cristian  Dior  tarafından  (1905-1957),  1956  baharı  Paris  yaz 
koleksiyonu için sunulmuştur. Aynı zamanda ok şekilli bir silueti göstermektedir. Öteki 
adı f çizgisi, dışarıdan bakıldığında f şeklini verir.

GENİŞ ÇİZGİ

Gevşek çevrelenmiş  bir  siluet.  Öteki  isimleri  ise  yumurta  kabuğu şekli,  oval  çizgi 
olarak kendisini tanımlar.

8 ÇİZGİSİ

8 rakamı şeklinde bir siluettir  ve Cristian Dior’un 1947 bahar-yaz’ı  için hazırladığı 
başlangıç koleksiyonunda sunulmuştur. Bu çalışma kadınları 2. dünya savaşındaki askeri 
giyim tarzının ciddiyetinden bir uzaklaşma, kadınlığı vurgulayan çizgidir. Eğimli omuzlar 
arı beli  diye  bilinen ince bel ve çan etek 8 çizgi tarihi  olarak önemlidir.  Çünkü savaş 
tarafından bastırılmış olan moda merkezi olarak yeniden belirlenmiştir. Öteki isimleri yeni 
bakış ve corolla çizgisidir.

X ÇİZGİSİ



Geniş omuzları, dar beli ve etek kenarlarına yapılan bir bitişi anlatır.

H ÇİZGİSİ

1954 yılı sonbahar-kış için Dior tarafından sunulmuştur. “H” harfi şeklinde bir siluettir ve 
gevşek bir bel çizgisi vardır. H’ın yatay çizgisi bir kemerle ya da yandan dikiş materyali 
ile vurgulanmıştır.

ÇUVAL ÇİZGİSİ

Bir çuval görünümünde düz çizgi halinde geniş bir siluettir.

LALE ÇİZGİSİ

1953 sonbahar  kışı  için  Cristian Dior tarafından hazırlanan lale  şekilli  bir  siluettir. 
Yumuşak eğimli omuzlar, kabarık göğüs, dar bel ve gövde şekilli etekten oluşturmaktadır.

OTURAN ÇAN ÇİZGİSİ

Üst tarafın insan gövdesine dar olarak oturduğu ve belden etek ucuna çan olarak inen 
bir şekildir. Öteki isimleri oturan ve yaylanan çizgi ve çan çizgisidir.

PRENSES ÇİZGİ

Vücuda oturan bir siluettir.  Daralmış bel ve belden etek ucuna yumuşak olarak bir 
genişleme. VII. Edward’ın kızı prenses tarafından çok sevilmiştir.

KALEM ÇİZGİSİ

İnce, uzun bir siluettir. Bir kalem şeklindedir. Öteki ismi I çizgisidir.

DENİZKIZI ÇİZGİSİ

Belinden aşağısı balık şeklinde olan ve denizkızına benzeyen bir siluettir. Dize kadar 
daralan ve vücuda oturan bir siluettir. Etek ucu bir balığın kuyruğu şeklindedir.

Y ŞEKLİ

Y şeklinde yayılan omuzlar ve ucuna doğru daralan bir siluet.

A ÇİZGİSİ

A harfine benzeyen etek kenarları geniş bir siluet. 1955’in bahar yaz koleksiyonu için 
Cristian Dior tarafından sunulmuştur. Bugün hala standart bir siluet olarak kalmaktadır. 
Öteki isimleri çadır çizgisi, üçgen çizgi, trapez çizgi ve piramit çizgisidir.

DÜZ DAR ÇİZGİ

Vücudu kılıf gibi saran ince bir siluettir.



DÜZ ÇİZGİ

Düz  çizgi  halinde  bir  siluet.  Öteki  isimleri  kutu  çizgi  (kutu  şeklinde  bir  siluet), 
dikdörtgen çizgidir.

İNCE ÇİZGİ

Dar oturan bir  şekildir.  Vücut  figürü çizgisi,  vücudu bir  bandaj  gibi saran,  dar bir 
şekildir.

YUMUŞAK BİLİNÇ ÇİZGİSİ

Yumuşak  vücut  bilinç  çizgisi  vücudun  dış  hatlarını  yumuşak,  doğal  gösteren  bir 
şekildir.

MODA SİLUETİ ÇİZİMİ İKİ AMAÇLA HAZIRLANIR

1. Ismarlama  giyim  (Houte  Couture)  için  çizilen  moda  siluetleri  sanatsal  bir  nitelik 
taşırlar.  Çizgiler  artistik,  akıcı  ve  hareketlidir.  Yalın  çizgiden  çok coşkulu  çizgiler 
görülür. Biçim ayrıntıları çok önemli değildir. Önemli olan yaratılmak istenen etkidir. 
Ünlü  moda  evlerinin  modelleri  bu  yöntemle  çizilir.  Moda  evleri  kreatörleri  çizgi 
özellikleri açısından kolayca tanınırlar. Her kreatörün kendine has bir çizim tekniği 
vardır.

2. hazır giyim (Prete Porter) siluetlerinde kullanılan çizgiler yalın ve basittir. Modellerde 
ayrıntıya önem verilir.

MODA SİLUETİNDE IŞIK-GÖLGE

Işık  hem moda  silueti  üzerinde  hem de  dışında  gölgeler  yaratarak  vücut  biçimini 
ortaya çıkarır. Işık, doğal ya da yapay olabilir ve modelin üzerine önden ya da arkadan 
gelebilir. Işık miktarına, kalitesine ve yönüne göre vücuda az ya da çok kontras yapılır. 
Böylece hem siluetin üslubunu hem de sonradan değerlendirme biçimini etkiler. Modelin 
gölgeli alanlarında çeşitli tonlar vardır. Bu tonlar moda siluetinizdeki genel ışık ve gölge 
dağılımına  uygun  olarak  oluşurlar.  Işığın  geldiği  yön  ile  miktarı  ve  kalitesi  ve  moda 
tasarımcısının  çalışma  yöntemini  belirler.  Siluetinizi  sert  ya  da  yumuşak  üslupta 
çalışmanızda  belirleyici  faktör  olur.  Siluetinizi  hacimlendirirken  gölgeli  bölümlerinde 
kullanılan ton farkları birbirinden zor ayırt edilebilen yumuşaklıkta olmalıdır.

MODA SİLUETİ İÇİN BAŞ ÇALIŞMALARINDA MODA ÇİZGİLERİ İLE 
ARTİSTİK İFADELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1- etüt ettiğiniz baş çalışmalarındaki hatları, ölçüleri, siluetinizin duruş yönünü dikkate 
alarak belirleyiniz.

2- 2-  stil  araştırması  yaparak,  yüzün  oval  formunda  kendi  zevkinizi  yansıtarak  farklı 
tekniklerle ve artistik çizgilerle özgün anlatımlar yapabilirsiniz.

3- 3-  göz,  burun,  dudak,  elmacık  kemikleri  vb.  detaylardan  istediğinizi  ön  plana 
çıkarabilir, bazılarını çizmeyebilirsiniz.

4- Saç çalışmalarında siluetlerinizdeki tasarlayacağınız giysi ile uyum sağlayabilecek bir 
modelde  karar  kılınız.  Örneğin  abiye  bir  giyside  topuz,  spor  bir  giyside  kısa  saç 



moledi vb. boyama tekniklerini deneyerek saçın parlaklık, düz, kıvırcık, dalgalı gibi 
özelliklerini kendi stilinizde artistik ifadelendiriniz.

BAŞIN ÖNDEN ÇİZİMİ (CEPHEDEN, FASTAN)

Başın uzunluğu 4 eşit parçaya ayrılır.
1- tepeden alındaki saç biçimine kadar
2- gözlerin bulunduğu göz hizası
3- burun alt hizası
4- çenenin bitimi

BAŞIN YANDAN ÇİZİMİ (PROFİL)

Alın, burun, çene çıkıntıları yüzün karakteristik görüntüsünü verir. Başın karakteristik 
görüntüsünü kübist  bir  yöntemle  kavrayarak  yüz  aksını  çizip  planları  kavradığınız  zaman 
moda siluetine uygun özgün çizimler yapabilirsiniz.

YÜZÜN ¾ GÖRÜNÜŞÜNÜ ÇİZMEK (TUVAKAR)

Önce modele  yakın  oval  çizilip  aks  belirtilir.  Yüz ölçü çizgileri  kabataslak  çizilip, 
yüzün karakteristik  yönü konstrüksiyonu aranır.  Burun, ağız, kulakların formu yerleştirilir. 
Sonra genel gölge-ışık planlarına dikkat edilerek hacimlendirilir.

YÜZ VE BOYUN

Yüz  ifadesi,  baş  kısmı  ve  boynun  güzelliği  önemlidir.  Güzel  çizim  yapmak  için 
değişik  pozlarda  eskizler  yapınız.  Özellikle  derin  bir  çene  altı,  güzel  bir  duruş,  moda 
siluetlerinize anlam katar. Boyun kasları güzel çizildiği zaman, boynu uzun gösterir. Çeşitli 
pozları ayna karşısında kendiniz de deneyiniz.

GÖZLER 

Gözler ağız kadar söyler, konuşur. Gözler ruhun aynasıdır gibi atasözleri vardır. Yüz çizimi 
için de en önemli yerdir. Onun için canlı, güzel çizmeye çalışın. Çekik gözler kadınsı, büyük 
gözler çizmek şirin bir  anlamla yüklüdür.  Yaş ve giysiye  uygun güzel  gözler çizmek için 
eskizler çizin.

BURUN-AĞIZ

Burun  yüze  anlam katar;  ancak  ağızdaki  gibi  hareket  olanağı  yoktur.  Yüz  nereye 
bkarsa (profil, cephe, truvakar) burun çizimi de değişmektedir.

Ağızda  göz  gibi  yüze  anlamlı  ifadeler  verir.  Dudağı  kalın  çizmek  çok sıcak,  ince 
çizmek soğuk atmosfer  yaratır.  Alt  dudağı daha kalın  çizip gülümseyen ifade verildiğinde 
naturel bir görünüm sağlanır.

AYAKLAR
 
Ayak çizimleri çıplak olarak, önce eskizleri yapılarak etüt edilmelidir. Önceleri kendi 

çıplak  ayağınıza  bakarak çizim yapınız.  Ayağın  zemine  basması  ile  vücut  arasında denge 



oluşması  ayak  çizimi  açısından  önemlidir.  Modaya  göre  ayakkabı  modelleri  çizerek 
görünüşünüzü kuvvetlendirebilirsiniz.

ELLER

El;  üst  kısım,  avuç ve parmaklardan oluşur.  Moda silueti  çizimlerinizde,  özellikler 
kadınlarda,  parmaklar  unuz olursa zarif  olur.  Erkek ellerinde,  daha köşeli  ve sert  bir  tarz 
kullanılabilir.  Çocuk ellerinde  oldukça  yuvarlak  hatlar  kullanabilirsiniz.  Her  bir  parmağın 
kalınlık ve uzunluğu farklıdır. Ellerinize şekil vererek eskizler çiziniz.

HAREKET EDEN SİLUET

Serbestçe  hareket  eden,  podyumda  yürüyormuş,  poz  veriyormuş  gibi  değişik 
duruşlarda  mankenleri  gözünüzde canlandırarak  figürler  çiziniz.  Bu pozisyonları  çizdikten 
sonra  siluetinize  yeni  hareketler,  jestler  yaptırınız.  Yalnız  orantıları  sakın  unutmayınız. 
Çalışırken  siluetinizin  formunu  doğru  yapmanın  yanı  sıra  onun  canlılığını  ve  hareket 
mantığını  yok  etmeden,  sonuç almanız  gerekir.  Yürürken ya  da koşarken kolların  öne  ve 
arkaya gitme hareketi, bacakların hareketinin ters yönündedir. Birçok duruşta kalça pozisyonu 
(iskiyatik  poz)  önemlidir.  Hayalinizde  siluet  çizmeye  karar  verdiğinizde  önce  vücudun 
ağırlığını hangi bacağın taşıdığını kendinize sorun.
Eksen  bacak:  dikey  (ayakta)  pozisyonlarda  hatırlanması  gereken  nokta,  yardımcı  bacağın 
yerleştiği  yerdir.  Ağırlık  (yer  çekimi)  doğal  olarak  kalçaların  hareket  ettiği  yöne  doğru 
kaydığı için, bu durumda her zaman eksen bir bacak oluşur. Eksen ayağın topuk kısmı boyun 
merkezi  çizgisine  yakın  çizilmeli,  aynı  zamanda  anımsanmalı  ki  eksen  olmayan  bacak, 
bacakların  daha  uzun  ve  çekici  görünmesini  sağlamak  için  eksen  bacaktan  daha  uzun 
çizilmelidir.  Daha sonra aksı  belirleyerek  çizime başlayın.  Siluetin  ilk  çizgileri  önemlidir. 
Bunlar  aks  üzerinde  işaretlenir.  Bir  siluetin  analizinde  denge,  pozisyonlar,  ritim,  hareket 
halinde mas ve modelin kontur ritmine dikkat etmek gerekir.

YARATICILIĞI GELİŞTİRME

Moda illüstrasyonu  için  siluet  hazırlamayı  başarmak,  yalnızca  size  bağlıdır.  Bu  iş 
tamamen sizin bu konuda tam anlamıyla ustalaşana kadar saatlerce çalışmayı göze almanızla 
ilgilidir.  Eğer  ilginiz  varsa  bu  konuya  bilgi  kendiliğinden  gelecektir.  Çünkü  bilgi 
kelimesinden b’yi  çıkarınca  sadece ilgi  kalır.  Bu da sizde çokça varsa,  ne ala… her  gün, 
sürekli olarak çevrenizde gördüğünüz insanların farklı duruşlardaki hareketlerini çiziniz. Bu 
izlediğiniz  bir  film  ya  da  defilelerdeki  bir  poz  olabilir.  Önceki  öğrendiğiniz  bilgileri 
hatırlayınız. İster canlı model olsun, ister basılı kaynaktan çalışılmış olsun, kadın, erkek ve 
çocuk  siluetlerini  kanon  ölçülerini  arttırarak  ya  da  kurallarına  uygun  esnetip  uzatıp 
inceltmeler  yaptığınızda  etkileyici,  çarpıcı  bir  siluetiniz  olacaktır.  Bir  de hazırladığınız  bu 
silueti  seçtiğiniz bir boyama tekniğiyle  tamamlayabilirsiniz.  Kendi yorumunuzu da katarak 
özgün siluetler çizip dosyalayabilirsiniz.

Öğrenciler,  stilistlik  çalışmalarına başladıklarında önceden de belirtildiği  gibi desen 
çalışmasına, özellikle figür çalışmasına ağırlık vermek durumundadırlar.
Yaratıcılığınızı  geliştirmek  için  öncelikle  ilk  aşamada  ayakta  dümdüz  duran  modellerin 
gerçek oranları ile kağıda aktarılması gerekir.

İkinci  aşama  figürün  hareketlendirilmesidir.  Yürüyen,  koşan  ya  da  oturan  hareket 
halindeki figürün çizimi desenlerin özgünleştirilmesini ve canlanmasını,  hayat kazanmasını 
sağlar. Desene bakan kişi hareket halindeki figürle daha iyi iletişim kurar.



Bu çalışmanın bir yararı da profesyonel anlamda çalışan stilistlere defilelerde çok kısa 
bir süre içinde yürüyen mankenlerin giysilerini çizebilmek kolaylığını kazandırabilmesidir.

Üçüncü aşama, duran ve hareket eden figürlerin gerçek ölçülerini özümsedikten sonra 
stilize  edebilme  yeteneğine  ulaşabilmektir.  Moda  figürleri  stilizasyonu  da  yıllara  göre 
değişiklikler gösterir. Fakat yine de gerçek ölçülerden çıkıp, figürleri estetiği kaybetmeden 
uzatmak, seri birkaç hareketle ortaya koyabilmek oldukça profesyonel bir yaklaşımdır.

Dördüncü  aşama,  özgün  figür  çizimlerine  istenen  veya  dizayn  ötesinde  önerilen 
giysilerin düşünülen modellerinin aktarılabilmesidir. Bunun için de giysilerin uygulanabilirlik 
özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Beşinci  aşamada  çeşitli  çalışmalar  içinden  önerilmek  üzere  seçilen  çizimin 
prezantasyon kağıdına aktarılması söz konusudur. Bu çalışmalar sırasında dizayn özetinden 
önerilen  veya  stilistin  uygun  gördüğü kumaşın  küçük bir  örneğini  prezentasyon  çiziminin 
bulunduğu kağıda  yapıştırması  gerekir.  Kumaşın  rengi  ve  dokusu da  gerçeğine  en uygun 
şekliyle model üzerinde çalışılmalıdır.

Soyut ve somut objelerden seçim yaparak hazırladığınız moda silueti şablonunun içini 
yorumladığınız  objenin  dokusunu  yaparak  seçtiğiniz  boyama  tekniği  ile  renklendiriniz. 
Yaratıcılığınızı geliştiren moda siluetlerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

KAYNAK: Naciye BAŞ, 2005, Siluet Hazırlama Yöntem ve Teknikleri



UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİKER KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN 
DERS NOTLARI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

1. ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİ 

1.1. Örme Kumaşların Sınıflandırılması 

Örme kumaşlar, üretim teknikleri ve bağlantı yapıları ile diğer üretilen tekstil ürünlerinden 
farklıdır.  Örme kumaşlar  üretim teknikleri  bakımından iki  temel  sınıfa  ayrılabilir.  Bunlar; 
atkılı (tek iplikli) ve çözgülü örme kumaşlardır.

1.1.1. Atkılı Örme Kumaşların Sınıflandırılması

1.1.2. Çözgülü Örme Kumaşların Sınıflandırılması

1.2. Atkılı Örme Kumaşlar 

İpliğin yatay olarak kumaşın bir kenarından, diğer kenarına doğru kumaş eni boyunca 
yönlendiği ve örücü elemanlar tarafından atılan ipliğin ilmek formuna getirildiği, sökülebilir 
yapıya  atkılı  (tek  iplikli)  örme  denir.  Bu  Şekilde  elde  edilen  kumaşlara  da  atkılı  örme 



kumaşlar denir. Atkılı örme kumaşlar; düz ve yuvarlak örme makinelerinde üretilir. Aşağıdaki 
tabloda atkılı örme kumaşların örme yüzeylerine göre sınıflandırılması yapılmıştır.

1.2.1. Düz Atkılı Örme Kumaşlar 

1.2.1.1. Düz Örme Kumaşlarda Kullanılan İplikler 

Düz örme kumaşlardan genellikle kışlık dış giyim eşyası ve aksesuarları üretildiği için 
doğal  olarak  yün  ve  yün  karışımı  ipliklerle,  yün  karakterli  akrilik  (orlon  vb.)  iplikler 
kullanılmaktadır.  Ayrıca  düz örme ürünlerinde,  özellikle  kazak,  hırka  gibi  kışlık  eşyaların 
üretilmesinde,  polipropilen  elyafı  karışımları  da  ucuz  olmaları  nedeniyle  kullanılmaktadır. 
Ancak  akriliğe  (orlona)  göre  polipropilen  ipliklerinin  kullanım  özellikleri  iyi  değildir. 
Boncuklanma ve keçeleşme oranı orlon ürünlere göre daha fazladır. 

Pamuk ipliği ise pamuklu örme giysiler için yaka, kol bandı gibi aksesuar üretiminde 
ve  mevsimlik  kazakların  yapımında  kullanılmaktadır.  Düz  örme  makinelerinde  kullanılan 
iplikler genellikle boyalı ipliklerdir. 

1.2.1.2. Düz Örme Kumaşların Genel Özellikleri 

Düz örme kumaşların genel özellikleri maddeler hâlinde aşağıdaki Şekilde sıralanabilir: 
Genelde açık en ve parça olarak üretim yapılmaktadır. 
Düz  örme  kumaşlar  E3  ile  E18  incelikleri  arasındaki  düz  örme  makinelerinde  

üretilmektedir. 
Düz örme kumaşların durgun havada yalıtımları iyi, rüzgârlı havada yalıtımları kötüdür. 
Düz örme kumaşlar buruşmaya karşı dirençli oldukları için ütülenmeye ihtiyaç duymaz. 
Renkli ve fantezi desenli kumaşlar rahatça yapılabilmektedir. 
Düz örme kumaşlar çekme eğilimi gösterebilmektedir. 
Düz örme kumaşlar hafif,  yumuşak, hacimli yapıya sahip olduklarından tutumları iyi  ve  

dökümlüdür. 
Şekillendirilmiş, biçimlendirilmiş ve bitmiş ürün (giysi) olarak üretilebilmektedirler. 



1.2.1.3. Düz Örme Kumaşların Kullanım Alanları 

Düz örme makineleri, büyük oranda kışlık ve mevsimlik kazak ve hırka gibi dış giyim 
ürünlerinin örülmesinde kullanıldığı gibi yazlık ve mevsimlik dış giyimde kullanımı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Ayrıca diğer örme ürünlerine aksesuar olarak yaka, kol bandı, etek bandı 
vb. ürünlerin örülmesinde de düz örme makineleri kullanılmaktadır. Özel olarak tasarlanmış 
düz örme makinelerinde ise tam biçimlendirilmiş, kullanıma hazır durumda eldiven, kaşkol 
vb. aksesuar giysileri üretilmektedir. 

1.2.1.4. Düz Örme Kumaşların Sınıflandırılması 

Düz örme makinelerinde üretilen, atkılı örme kumaşlara düz örme kumaşlar denir. Tek 
veya  iki  iğne  yatağı  kullanılarak  üretim yapılır.  Düz  örme makinelerinde  tek  iğne  yatağı 
kullanılarak  yapılan  örgüler  tek  plakada  üretilen  kumaşlar;  çift  iğne  yatağı  kullanılarak 
yapılan örgülere çift plakada üretilen kumaşlardır. Tek plaka kumaşlar, iki yöne aynı esneme 
oranına sahipken çift plaka kumaşlarda genelde tek yönedir. 

Strüktürlü Düz Örme Kumaşlar 

Düz örme makinelerinde üç yol tekniğinin (ilmek, atlama, askı) uygulanması ile elde 
edilmiş  kumaş  çeşididir.  Tek  veya  çift  plakada  üretilen  örgülerdir.  Bu  tür  düz  örme 
kumaşlarda genelde tek renk boyalı iplikler kullanılmaktadır. Tam olarak örme işleminden 
sonra parça boyama yapılmaktadır. 

Renk Jakarlı Düz Örme Kumaşlar 

Herhangi bir iğne (atlama, askı), plaka ve transfer hareketlerle desenlendirmeye gerek 
duymaksızın renkli ipliklerle desenlendirme yapılan düz örme kumaş çeşididir. Kumaşın arka 
yüzeyinde,  ön  yüzeyinde  görülen  desen  görülememektedir.  Farklı  teknikleri  vardır.  Biri 
haricinde diğer teknikler çift plakada elde edilir. 
Resim 1.2’de görüldüğü gibi strüktür jakarlı örgüler üzerine, renk jakar tekniği uygulanarak 
farklı görüntüdeki düz örme kumaşlar elde edilebilir. 

İntersia Düz Örme Kumaşlar 

Bölgesel renklendirme tekniği ile üretilirler. Düz örme makinesinde her mekik rayına 
4 renk gelecek Şekilde mekikler dizilir.  Sekiz mekik rayı  olduğuna göre teknik olarak 32 
farklı renk çalışılabilir. Bunun için uygun desen bulunmalıdır. 

İntersia  kumaşların  özelliği,  farklı  renkteki  ipliklerin  jakar  tekniğinde  olduğu  gibi 
kumaşın  arka  yüzünde  karışık  görüntü  vermemesidir.  Bu  nedenle  intersia  kumaşların  ön 
yüzünde  hangi  renk  görünürse  arka  yüzünde  de  aynı  renk  görünür.  Genellikle  tek  plaka 
örgülerle elde edilir. Renk jakarı tekniği ile birlikte de kullanılabilir.

1.2.2. Yuvarlak Atkılı Örme Kumaşlar 

1.2.2.1. Yuvarlak Örme Kumaşlarda Kullanılan İplikler 

Yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşların kullanım alanlarının  daha  çok iç 
giyim ve yazlık spor giyim çeşitlerine yayılmış olması nedeniyle pamuk ve pamuk karışımı 
iplikler bu makinelerde en yüksek oranda kullanılan ipliklerdir. Özellikle iç giyim için üretilen 



kumaşlarda tamamen örme pamuk ipliği  kullanılmaktadır.  Yazlık dış  giyim,  t-shirt,  elbise, 
lacost vb. giysilerin kumaşlarında da % 100 pamuk ipliği kullanılmaktadır. 
Son yıllarda iç giyimin dışındaki amaçlarla üretilen yuvarlak örme kumaşlarda hem bir moda 
unsuru hem de kumaşların kullanım performanslarını artırmak için pamuk ipliği ile polyester, 
viskon, elastik lifler çeşitli Şekillerde kullanılmaktadır. 

Diğer örme kumaşlarda; mayo ve fantezi bayan iç giyim eşyalarının kumaşlarında ve 
çoraplarda naylon, polyester iplikler ya tek başlarına ya da %5 - %10 oranında elastik elyafla 
(likra vb.) birlikte kullanılmaktadır. 

1.2.2.2. Yuvarlak Örme Kumaşların Genel Özellikleri 

Örme kumaşlar, örgü yapısını oluşturan ilmeklerin özel Şekil bağlantıları nedeni ile 
esnek kumaşlardır. Bu nedenle dokuma kumaşlara göre vücuda uyum sağlamaları daha iyidir.

 
Örme kumaşların genel özellikleri: 

Kendi ilmek yapıları nedeni ile doğal bir elastikiyete ve esnedikten sonra eski konumuna  
kolayca dönebilme özelliğine sahiptir. 

Kendilerine özgü bir yapı biçimi ve buna uygun katlanabilirlik özelliği vardır. 
Vücut hareketlerine kolayca uyum sağlar. 
Dokuma kumaşlarda pek bulunmayan, genişleyip daralan yapıda, vücudu sarma özellikleri  

vardır. 
Durgun havada mükemmel yalıtım özelliğine sahiptir. Fakat örgü ilmek yapısı nedeniyle  

hava akımına karşı yalıtımı daha az sayılabilir. 
Bakımı kolaydır ve hafif bir ütüleme gerektirir ya da hiç gerektirmez. 
İlmeği kolay kaçar ve çözülebilir. 
İlmek oluşumundan ötürü ütü stabilizesi düşüktür. 
Örme kumaşlar, ipliklere ilmek formu verilerek oluştuğu için örme mamullerinde daima bir  

iç gerilim meydana gelir. Bu iç gerilimler nedeni ile örme kumaşların boyutsal değişimleri, 
yani kumaşın büzülme kabiliyeti çok yüksektir. 

Örme kumaşlar, hafif, yumuşak ve hacimli olmasından dolayı dökümlüdürler fakat zamanla  
giyimden dolayı sarkabilir. 

Örme kumaşların tutumları iyidir ve yumuşaktır. 

1.2.2.3.Yuvarlak Örme Kumaşların Kullanım Alanları 

Yuvarlak örme kumaşlar, en çok iç giyim, yazlık spor giyim (t-shirt, lacost vb.) mevsimlik ve 
kışlık  spor  giyim (swet-shirt),  sportif  faaliyet  giysileri  (eşofman,  forma vb.),  mayo,  deniz 
giysileri, yapısı ve yumuşaklığı nedeniyle bebek giysileri üretiminde kullanılmaktadır. 

1.2.2.4. Yuvarlak Örme Kumaşların Sınıflandırılması 

Yuvarlak örme kumaşlar çeşitli Şekillerde sınıflandırılmaktadır: 
Plaka sayılarına göre sınıflandırma 
Örgü yüzey görünüşlerine göre sınıflandırma 
Makine çaplarına göre sınıflandırma 



1.2.2.5. Plaka Sayılarına Göre Yuvarlak Örme Kumaşların Sınıflandırılması

Tablo 1 3: Plaka sayılarına göre yuvarlak örme kumaşların sınıflandırılması 

Tek Plakada Üretilmiş Yuvarlak Örme Kumaşlar 

Yuvarlak  örme  makinelerinde  tek  iğne  yatağında  elde  edilen  örme  kumaşlardır. 
İlmeklerin ön yüzde aynı yönde birleştirilmesiyle meydana gelen çubuklar görünen ve arka 
yüzde  yarı  dairesel  yatay  ilmek  sıraları  olarak  görüntü  veren  tek  yüzlü  örme  kumaşlar 
oluşturan örgü tipidir. Örülen kumaşların ön yüzünde (R), arka yüzünde (L) ilmekler görülür. 
Tek katlı yuvarlak örme kumaşlar düşük gramajlı olarak üretilir. 

Tek plakalı örme makinelerinde üretilen kumaşlar aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: 

Süprem örme kumaş: Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde, tek iğne yatağında, tek iğne 
grubu ile ve çeliklerin ilmek formunda sıralanması ve düşük gramajlı olarak üretilen tek katlı 
yuvarlak örme çeşididir. Süprem yuvarlak örme kumaşın ön yüzünde teknik olarak (R) ilmek, 
arka yüzünde ise (L) ilmek görülmektedir.



Lacost örme kumaş:  Çelik ve iğne dizilişleri ile tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde 
ilmek  ve  fang  (askı)  hareketleri  ile  oluşturulan  pirinç  tanelerine  benzer  yapıda  ve  askı 
hareketlerinin kullanıldığı yuvarlak örme kumaş çeşididir.

Pike  örme  kumaş:  2x1  iğne  düzeninde  ilmek  ve  iptal  hareketlerinin  kullanılması  ile 
oluşturulan kumaş yapısına pike denir. Her iki yüzü de aynı formdadır. 
Görünüm  olarak  ribanaya  benzese  de  çubuklar  arasındaki  atlamalar,  iplik  yüzmeleri  bu 
benzerliği ortadan kaldırır. 

İki iplik örme kumaş: Süprem yuvarlak örme makinelerinde iğne ve çelik dizilişleri ile elde 
edilen kumaş türüdür. Genellikle birbirinden farklı özelliklere sahip iki çeşit ipliğin aynı anda 
iğne üzerine verilmesi ile oluşur. 
Kumaşın arka yüzünde kullanılan askı ipliği ilmek yapmaz. Sadece fang hareketi ile zemin 
örgüye bağlanır. Astar ipliği olarak genellikle kalın, hacimli, Şardonlamaya uygun olan kesik 
elyaflı iplik kullanılmaktadır.

Üç iplik örme kumaş: Farklı karakterdeki (büküm, numara vb.) üç çeşit ipliğin (zemin, astar 
ve bağlantı ipliği) farklı örgü yapısı ile oluşturdukları bir kumaş çeşididir. 
Zemin ipliği düz zemin örgüyü oluşturur, astar ipliği iki iplik örgüde olduğu gibi örgünün arka 
yüzünde  yer  yer  fang  bağlantısı  ile  bağlanır.  Bağlantı  ipliği  ise  örgü  yapısının 
sağlamlaştırılması ve astar ipliğinin ön yüzde görünmesini önlemek amacıyla astar ve zemin 
ipliklerinin arasına atılan ipliktir.

Tek plakadan elde edilen örme kumaşların genel özellikleri 

 Kendi ilmek yapıları nedeniyle doğal bir elastikiyete ve esnedikten sonra eski konumuna  
kolayca dönebilme özelliğine sahiptir. 

 Kendilerine özgü bir yapı biçimi ve buna uygun katlanabilirlik özelliği vardır. 
 Vücut hareketlerine kolaylıkla uyum sağlayabilir. 
 Dokuma kumaşlarda pek bulunmayan,  genişleyip  daralan  yapıda  vücudu sarma özelliği  

vardır. 
 Durgun havada mükemmel yalıtım özelliğine sahiptir. Fakat örgü ilmek yapısı nedeniyle  

hava akımına karşı yalıtımı daha az sayılabilir. 
 Bakımı kolaydır, hafif ütüleme gerektirir ya da hiç gerektirmez. 
 İlmeği kolay kaçar ve çözülebilir. 
 Örme kumaşlar, ipliklere ilmek formu verilerek oluştuğu için örme mamullerinde daima bir  

iç gerilim meydana gelir. Bu iç gerilim nedeni ile örme kumaşların boyutsal değişimleri, yani 
kumaşın büzülme kabiliyeti çok yüksektir. 

 Örme kumaşlar, hafif, yumuşak ve hacimli olmasından dolayı dökümlüdür fakat zamanla  
giyimden dolayı sarkabilir. 

 Örme kumaşların tutumları iyidir ve yumuşaktır. 

Çift Plakada Elde Edilen Kumaşlar 

Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinden farklı olarak, iki tane iğne yatağı, iki farklı 
iğne grubu ve kilit sistemine sahip çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilen, çift veya 
tek katlı örme kumaşlardır. Çift plakalı yuvarlak örme makineleri RR Ribana, RR interlok ve 
LL haroşa tipi kumaşların ve bunların varyasyonlarının üretimi için tasarlanmış makinelerdir. 



Ribana ve interlok makinelerinde iğne yatakları ve iğneler birbirlerine dik ve karşılıklı olarak 
yerleştirildikleri için bu makinelerden üretilen kumaşlar çift katlıdır.

Buna göre çift plakalı makinede üretilen yuvarlak örme kumaşlar aşağıdaki başlıklarda 
incelenmiştir. 

RR ribana örgülü kumaşlar 

Ribana yuvarlak örme kumaşlar, çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve 
kapak iğnelerinin birbirine göre çapraz bir Şekilde yerleştirilmeleri ile elde edilen çift katlı 
kumaş  çeşididir.  Ribana  kumaşları  ifade  eden  en  büyük  özellik,  kumaş  eni  yönünde 
açıldığında her iki tarafta örgü raporuna bağlı olarak düz (R) ve ters (L) ilmeklerin değişimli 
olarak görünmesidir. 

Kumaşın yapısı sıra ile birbiri ardınca gelen düz ve ters ilmeklerden oluşur. Ribana 
yuvarlak  örme  kumaşlar  bazı  ilmeklerin  kumaş  yüzüne,  bazılarının  tersine  çekildiği 
kumaşlardır.  Ribana  kumaşlar  enine  yönde  çok  iyi  bir  esnekliğe  sahiptir.  Ribana  örgü 
kumaşlar  iki  iğne  yatağında  örüldüğü için  ön  ve arka  yüzde (R)  ve  (L)  ilmekler  sıra  ile 
görülür.  En basit  yolu,  iplik ucu sökülmüş kısma üsten bakmaktır.  Buna göre ilmekler ön 
yüzden  arka  yüze,  arka  yüzden  ön  yüze  çapraz  bir  Şekilde  yol  izler.  Ayrıca  kumaş  eni 
yönünde çok gerildiğinde (R) ve (L) ilmeklerin değişimli olarak sırayla ilerledikleri görülür.

RR ribana örgülü kumaşların genel özellikleri 

En çok elastikiyetleri ile tanınan ribana kumaşların genel özellikleri şunlardır: 
 Ters ve yüz ilmeklerin sayısı eşit ise kumaşın ön ve arka yüzünde aynı görüntü vardır. Her  

iki yönü de kullanılabilir. 
 Homojen bir kumaştır. 
 R ilmek çubukları her iki yüzde de bulunmaktadır. 
 Kumaş gerdirilerek R ilmekten iğne batırıldığında iğne ucu L ilmekten çıkmaktadır. 
 Enine elastikiyeti yüksektir. 
 En basit ribana örgü raporu; çift plakada, 2 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelir. 
 İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için vücudu sıcak tutar. 
 Kesilen kenarlardan kıvrılma yapmaz. 
 Yalnızca son ilmekten kaçma gözlenir. 
 Boyuna esneme, enine yüksek uzama özelliği vardır. 

RR interlok örgülü kumaşlar 

Yuvarlak örme makinelerinde bir uzun, bir kısa olarak düzenlenmiş tek ucu kancalı 
iğneyle yapılır. 1x1 ribana yüzeyleri tek bir kumaş oluşturmak üzere, birlikte örgü tekniği ile 
(interlok) örülür. Ayırt edici özellikleri; materyalin her iki yüzünde de boyu doğrultusunda 
ince kabarık çizgilere sahip olmalarıdır. Aynı zamanda ters ve yüz olarak kullanılabilir.

Görünüşü lx1 ribanaya benzer. Ribana ve interlok örgülerini birbirinden ayırt etmek 
için bir toplu iğne örgü yüzündeki bir düz ilmeğin ortasından batırıldığında arka yüzde yine 
bir düz ilmeğin içinden çıkarsa bu örgü interlok, ters ilmeğin arkasından çıkarsa lx1 ribana 



örgüsüdür. İnterlok örgüsünün enine elastikiyeti lx1 ribana dan daha azdır ve daha düzgün bir 
yüzeyi vardır.

RR interlok örgülü kumaşların genel özellikleri 

Bu örgünün en önemli özelliği, içerisinde hortum Şeklinde bir boşluk oluşturarak ısı 
iletimini  düşürmesi  ve  uygun  ham  madde  kullanıldığı  zaman  çok  iyi  nem  absorblama 
özelliğine sahip olmasıdır. 
Örme tekniği performans ölçütlerine göre interlok kumaşların başlıca özellikleri şunlardır: 

 Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlüdür. 
 Desen ve yüzey tasarımı diğer örgülere göre sınırlıdır. 
 Sık bir yapıya sahiptir. 
 Çok ince ya da kaba bir fayna sahip olabilir. 
 Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür. 
Dikey yönden yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir.  

Elastikiyeti ribana örgülerle aynıdır. 
 Boyutsal stabilitesi ve Şeklini koruma özelliği yüksektir. 
 Kenarları bastırılmamış veya kesilmiş kenarlar kıvrılmaz. 
 Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptir. 
 Birbirini takip eden mekiklerde farklı iplik veya renkler kullanılarak çizgili desenler elde  

edilir. 
 Gerilmeye maruz kaldığında ilmek kenardan kıvrılmaz. 

Haroşa örgülü kumaşlar 

Yuvarlak örme makinelerinde iki dikey plakalı (iğne yataklı) konumda, iki ucu kancalı 
iğnelerin bir uçtan diğer uca ilmek atması ile oluşan ve tek bir örgü içinde, hem düz (R) hem 
de ters (L) ilmeklerin olabildiği tek katlı örme kumaşlardır. Haroşa kumaşlara links&links ya 
da  ters  kumaşlar  da  denmektedir.  Haroşa  örgülü  kumaşı  tanımak için  iplik  sökme işlemi 
uygulanır. İplik söküldüğünde hem ön yüzde hem de arka yüzde (L) ilmek yapısı varsa bu 
örgüye haroşa örgü denir.

Haroşa örgülü kumaşların genel özellikleri 

 Haroşa kumaş çift plakada yapılmasına karşın tek katlı bir kumaştır. 
 Haroşa kumaşlar düz örme kumaşlar gibi kesim kenarından dönme yapmaz. 
 Haroşa kumaşlar genelde düz RL örmeden daha kalındır. 
 Haroşa örgülü kumaşlar, boyuna yönde en fazla esneyen örme kumaşlardır. Boyda esneme  

yaklaşık olarak %30–50, ende %10 kadardır. 
 Desenlendirmeye en fazla olanak tanıyan örgü çeşididir. 
 Gramaj özellikleri ile diğer özellikleri düz RL örgüye benzer. 
 Kumaşın ön ve arkasında çoğunlukla (L) ilmek görülür. 
 Kumaşın boyuna yönde büzülme miktarı yüksektir. 



1.2.2.7. Yuvarlak Örme Kumaşların Makine Çaplarına Göre Sınıflandırılması 

Yuvarlak örme kumaşlar değişik çaplara sahip yuvarlak örme makinelerinde üretilir. 
Buna göre yuvarlak örme kumaşlar aşağıda belirtilen Şekilde sınıflandırılabilir.

1.2.2.8. Yuvarlak Örme Kumaşların Tanınması 
Yuvarlak örme kumaşlar, örücü elemanların dairesel olarak dizayn edilmiş yuvarlak 

örme  makinelerinde  helezonik  bir  Şekilde  ilmek  sıralarının  tüp  Şeklinde  oluşturulduğu 
kumaşlardır.  Yuvarlak örme kumaşlarda  kumaşın  doğru sökülebilmesi  için  öncelikle  örme 
yönü tespit edilmelidir. Örme kumaşın üst kısmından sökülmeye başlanıldığında sökülen ilk 
sıra son örülen ilmek sırasıdır.  Yuvarlak örme kumaşlar düz kumaşlara göre daha ince bir 
yapıdadır.  Çözgülü örme ve dokuma Kumaşlara göre de daha esnek yapıdadır.  Kullanılan 
iplikler düz örmeye göre daha ince yapıdadır. Genellikle tüp Şeklinde üretilir. Yuvarlak örme 
kumaşlar, iç giyim ve yazlık üst giyimde kullanılmaktadır. İlmek yapılarından dolayı iplik 
sökme metodu ile analiz edilir. 

1.3. Çözgülü Örme Kumaşlar 

RaŞel,  trikot,  kroşet  ve diğer  çözgülü  örme makinelerinde  üretilen çözgülü örme sistemli 
kumaşlara çözgülü örme kumaşlar denir. Her iğnenin ayrı ayrı iplik beslemesi ve iğnelerin 
topluca hareketi nedeniyle kumaş oluşumu en hızlı olan örme sistemidir. Makine özelliği çok 
geniş enli kumaşların örülmesine olanak sağlar. 
Çözgülü  örme  yöntemi  ile  elde  edilen  ürünlerden  bazıları;  tül  perde,  dantel,  mayo  ve 
döşemelik kumaşlar, havlu ve halılar, bandaj ve suni damar gibi tıbbi malzemeler, ayakkabı 
yüzü, filtre, çuval ve sera örtüsü gibi teknik kumaşlardır. 

1.3.1. Çözgülü Örme Kumaşlarda Kullanılan İplikler 

Çözgülü  örme  makinelerinde  daha  çok  filament  hâldeki  sentetik  iplikler 
kullanılmaktadır.  Bu  ipliklerin  yaygın  bir  Şekilde  kullanılmasının  temel  sebebi,  sentetik 
ipliklerin  yüksek  kopma  dayanımları  nedeni  ile  yüksek  devirlerde  çalışan  çözgülü  örme 
makinelerine  uyum  sağlayarak  iplik  kopuş  sayısını  azaltmaları  ve  dolayısıyla  makine 
veriminin  de artmasıdır.  Çözgülü  örme makinelerinde  en çok kullanılan  iplikler,  kullanım 
alanlarına göre aşağıda açıklanmıştır. 

Polyester: Sentetik elyaf grubuna giren polyester elyafı, çözgülü örme makinelerinde 
üretilen tüller, perdelik kumaşlar ve dantel kumaşlarda genellikle filament iplik veya kesikli 
elyaftan eğrilmiş iplik olarak kullanılmaktadır. 

Naylon  (poliamid):  Yüksek  kopma  dayanımı  özellikleri  nedeniyle  çözgülü  örme 
makinesinin yüksek devrine uyum sağlayabilen naylon iplikleri, özel giysilerin kumaşlarında, 
çorap üretiminde, elastik ağ üretiminde, mayo ve bayan fantezi iç giyim kumaşlarında, sık 
yapılı teknik kumaşlarda, tül, perdelik örülmesinde kullanılmaktadır. 

Polietilen: Filament hâldeki polietilen iplikler, çözgülü örme ve çift raylı makinelerde 
çuval yapımında yaygın bir Şekilde kullanılmaktadır. 

Pamuk:  Pamuk  ipliğinin,  çözgülü  örme  makinelerinin  yüksek  devrine  karşı 
dayanıklılığının  düşük  olması  nedeniyle  pamuk  çok  fazla  kullanım  alanı  bulamamıştır. 
Özellikle son dönemlerde pamuk ipliği,  çözgülü örme makinelerinde genellikle kısmi atkı, 



tam atkı ve pelüş ipliği olarak kullanılmakta bunun yanında file ve tül yapımında da tercih 
edilmektedir. 

1.3.2. Çözgülü Örme Kumaşların Genel Özellikleri 

Çözgülü örme kumaşlar, atkılı (tek iplikli) örme kumaşlara göre çok farklı özelliklere 
sahiptir. Özellikle boyutsal stabilite ve esneklik açısından dokuma kumaşlara daha çok benzer. 
Örme  ve  desenlendirme  teknikleri  tek  iplikli  örme  tekniklerinden  çok  farklı  olduğu  için 
özellikleri de değişiktir. 

Aşağıda çözgülü örme kumaşların genel özellikleri maddeler hâlinde sıralanmıştır: 
Tüylü, havlu yüzeylerin üretilmesi mümkündür. Fakat çok pürüzsüz yüzeyler de üretilebilir.  
Hafif ve ağır gramajlar arasında üretim yapılabilir. 
Çözgülü örme kumaşlarda iplikler kumaşın boyuna yönde ilerler. 
İnce ile kalın arasında değişen kumaş özelliklerine sahiptir. 
Çözgülü  örme  kumaşlar,  tek  iplikli  örme  kumaşlara  göre  daha  stabil  ve  ilmeklerin  

görünüşleri ise daha az belirgindir. 
Kumaş enleri dar ya da geniş (530 cm. kadar) olabilir. 
İlmek kaçmalarına karşı dirençli ve dayanıklıdır. 
Dengeli bir kumaş yapısı vardır. Kumaş kenarlarında kıvrılma olmaz. 
Çözgülü  örme  kumaşlar  daha  çok  dekorasyon  ve  teknik  tekstillerde  kullanım  alanı  

bulmaktadır. 
Çift yüzlülük ve ters çevrilebilme özelliklerine sahiptir. 
Üç boyutlu yükseltilmiş desen ya da kabartma efektleri vardır. 
Desen özelliği bir ya da daha çok renkle yaratılabilir. 

1.3.3. Çözgülü Örme Kumaşların Kullanım Alanları 

Çözgülü örme kumaşlar genel olarak giyim,  ev tekstili  ve endüstriyel alanda geniş 
kullanımı olan kumaşlardır. 

Çözgülü  örme  kumaşlar  giysilik  olarak  bayan  iç  giyim,  mayoluk  kumaşlar,  spor 
giysiler, takım elbiselikler, boyun atkısı,  astarlık kumaşlar, havlu ve pelüş kumaşlar olarak 
kullanılır. Ev tekstilinde çok yoğun olarak tül perdelikler, masa örtüleri, döşemelik kumaşlar, 
pelüş, dantel havlı kumaşlar, toz bezleri, yatak çarşafları, kilim ve Şemsiyelik kumaşlar olarak 
kullanılır. Endüstriyel alanda ise tıbbi malzemelerde, uçak yalıtımında; balık ağı, ayakkabı ve 
çantalarda kullanılır. 

Çözgülü  örme  kumaşlar  üç  farklı  yöntemle  üretildikleri  için  kullanım  alanları 
bakımından da farklılık göstermektedir. Bu nedenle aşağıda üretim yöntemlerine göre ayrı 
ayrı kullanım alanları belirtilmiştir. 

RaŞel  çözgülü  örme  kumaşlar:  Bayan  iç  çamaşırlarında,  ağ  örgülü  korse  ve  mayo 
yapımında;  balık  ağları,  kaba  tül,  teknik  doku,  mobilya  döşemeliğinde,  tıbbi  amaçlı 
dokularda, perdeliklerde; pelüş, taklit kürk doku, astarlık teknik tekstiller ve çorap yapımında 
kullanılmaktadır. 

Trikot çözgülü örme kumaşlar: Trikot çözgülü örme kumaşlar, geniş bir kumaş ağırlığında 
ve basit desen tipleri yelpazesinde üretilir ve ürünler de aynı genişlikte bir kullanım alanına 
sahiptir.  Bu kumaşların kullanım alanları;  iç çamaşırları,  rahat  giysiler,  hemşire  ve garson 
kıyafetleri, otomobil döşeme kumaşlarıdır. 



Kroşet  çözgülü  örme  kumaşlar:  Kroşet  çözgülü  örme  kumaşlarla;  düz  elastiki  bantlar, 
desenli ve delikli elastiki veya stabil dar danteller, daha geniş enli düz veya desenli fantezi 
kumaşlar,  ev  dekorasyonunda  ve  mobilyacılıkta  kullanılan  çeşitli  püsküllü,  süslü  Şeritler 
üretilir.  Ayrıca  hortum  Şeklinde  çeşitli  bandajlar  ve  file  yapılı  ambalaj  malzemeleri 
yapılabilmektedir. 

1.3.4. Çözgülü Örme Kumaşların Sınıflandırılması 

Çözgülü örme kumaşlar üç bölümde sınıflandırılabilir: 
Trikot çözgülü örme makinelerinde üretilen Kumaşlar 
Raşel çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaşlar 
Kroşet (aksesuar) çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaşlar 

Trikot ve raşel çözgülü örme kumaşların her ikisi de kapalı ilmekler veya açık ilmekler 
oluşturarak  ve  değişen  alt  besleme uzunluklarıyla  elde  edilir.  Basit  yapılar,  sadece  kapalı 
ilmek  oluşturarak  ve  ilmekten  komşu  ilmeğe  alt  besleme bağlantılarıyla  elde  edilir.  Açık 
ilmekler  benzer  bir  yapı  oluşturabilir.  Bu  durumda  kumaş  daha  açıktır  ve  daha  yüksek 
elastikiyete sahiptir. Çözgülü örme kumaşların büyük çoğunluğunda iki ya da daha fazla alt 
besleme  oluşur.  Bu  yolla  elde  edilen  kumaşlar  yapılarından  dolayı  daha  güçlü,  ağır  ve 
sağlamdır. İki çözgünün çalışma yeri ön çözgü ve arka çözgü olarak ifade edilir. Ön çözgü 
ipliklerinin ilmek alt besleme oluşumları ön kılavuz çubuğu tarafından kontrol edilir ve aynı 
Şekilde arka kılavuz çubuğu tarafından arka çözgüler kontrol edilir. 

1.3.4.1. Trikot Çözgülü Örme Kumaşlar 

Çözgü  örmeciliğinin  ana  sınıflarından  kabul  edilen  trikot  (çözgülü  otomat)  örme 
ürünleri  olan  kumaş  yapıları,  temel  prensip  olarak  raşel  kumaşlarla  yaklaşık  aynı  yapıya 
sahiptir. Yalnızca örme elemanlarının düzen Şekli, iplik dizilişi ve hareket düzeni bakımından 
farklılık gösterir. 

Basit  trikot  yapıları  iki  çözgüden örülerek dolu trikot  olarak isimlendirilir.  Her iki 
kılavuz çubuğu bir taraftan öbür tarafa uzanarak iki ilmek yapar. İki kılavuz çubuğu iki mayın 
bir  yanından öbür  yanına  kısa  alt  beslemeler  yapar.  Bu örgülere  kilit  örgüler  denir.  Arka 
kılavuz çubuğu iplikleri (beyaz) dolu trikotta sürekli aynı hareketi yapar. Ön kılavuz çubuğu 
iplikleri (siyah) geniş alt beslemeler yaparak üç ilmek boyunda bir taraftan diğer tarafa uzanır. 
Bu uzun alt besleme ürünü kumaşlar dolu trikottan daha büyük kumaş elastikiyetine sahiptir. 

Kumaşlar, ön kılavuz çubuğu kısa, arka kılavuz çubuğu uzun alt beslemeler yaptığı 
zaman, düŞük elastikiyete sahip olmaktadır. Her bir ön kılavuz çubuğu ipliği (siyah) aynı may 
boyunca açık ilmek yapar  ve eğer  bu çözgüde renkli  iplikler  kullanılırsa kumaşta boyuna 
çizgiler oluşur. Arka kılavuz çubuğuyla üç may boyunca alt besleme yapılması sonucunda, 
dört may boyunca yapılandan daha hafif bir kumaş elde edilir. Her iki kumaşa kraliçe kordu 
denir. 

1.3.4.2. Raşel Çözgülü Örme Kumaşlar 

Çözgülü  örmeciliğinin  ana  sınıflarından  olan  raşel  çözgülü  örme  makinelerinde 
üretilen bu kumaş çeşitleri,  prensip olarak trikot çözgülü örme otomatları ürünleri ile aynı 
yapıya  sahiptir.  Bu  nedenle  onlarla  birçok  karakteristikleri  benzemektedir.  Temel  trikot 
çözgülü örmenin prensipleri  raşel örgünün temel  prensipleri  ile aynıdır.  Kılavuz raylarının 
sayısının  fazla  olması,  raşel  kumaşların  geniş  çeşitlilikte  desenleme  potansiyelini  ortaya 
çıkarır. 



Tüm çözgülü örme kumaşlarda açık ve kapalı ilmek bulunur. RaŞel kumaşlarda da 
iplik besleme ayırt edici bir özelliktir. İki çözgü gerekmektedir. Ön çözgü (siyah) normal açık 
ilmek  yaparak  alt  beslemeler  yardımıyla  bağlantı  yapar.  Arka  çözgü,  sadece  alt  besleme 
oluşturur. İlmek oluşumu yoktur. Alt beslemelerin olduğu yerde, sadece iplik yatırımı denilen 
işlem gerçekleştirilir. İplik yatırımının avantajları şunlardır: 

İlmek oluşumu olmadığı için iplik tüketimi azdır. Bu nedenle düŞük ağırlıkta bir kumaş  
elde edilir. 

Kalın ipliklerde iplik yatırılarak desen efektleri oluşturulabilir. 

Raşel makinelerinde yüksek sayıdaki rehber raylarının programlanması karmaşık bir 
yapıya sahiptir. Yeni raşel desenlerinin makinede hazırlanmasında materyal karmaşık ya da 
tek fantezi yapıda ise yavaş ve pahalıdır. Bu durumda bir makinede uzun süre aynı (veya çok 
benzer) kumaşların çalışılmasıyla ekonomik üretimler yapılır. 

1.3.4.3. Kroşet Çözgülü Örme Kumaşlar 

Çözgülü  örmeciliğin  önemli  bir  dalı  olan  ve  kroşet  çözgülü  örme  makinelerinde 
üretilen aksesuar tipi  dar  örme ürünleri,  dar dokuma ürünleri  gibi  çok geniş  bir  kullanım 
alanına sahiptir. 

Kroşet çözgülü örme makineleri bazı detaylarda farklılık olmasına rağmen aslında çok 
yönlü bir raşel çözgülü örme makinesi olan kroşet çözgülü örme makineleri genellikle bir iğne 
çubuğuna  yerleştirilmiş  kancalı  iğneler,  çözgü-atkı  yatırım,  tüp  iplik  kılavuzları  ve  diğer 
yardımcı örme elemanları ile çok çeşitli örme ürünleri yapabilen çözgülü örme makineleridir. 

Kroşet  çözgülü  örme makineleri  basit  yapıları,  kolay bant  eni  ve motif  değiştirme 
olanakları,  bireysel  iplik  bobinleri  ve  leventlerinin  kullanılması,  yüksek  üretim  hızları 
sayesinde  dar  dokuma  ürünlerine  karşı  avantaj  elde  etmişlerdir.  Kroşet  çözgülü  örme 
makinelerinde düz elastik bantlar, desenli ve delikli, elastiki veya stabil dar danteller, daha 
geniş enli düz veya desenli fantezi kumaşlar, ev dekorasyonunda ve mobilyacılıkta kullanılan 
çeşitli püsküllü, süslü Şeritler üretme imkânı vardır.

1.3.5. Çözgülü Örme Kumaşların Tanınması 

Çözgülü örme kumaşlar,  bir  çözgü levendinden sağılan ipliklerin delikli  iğnelerden 
geçirilmesi  ve  ilmek  oluşturmak  üzere  örme  iğnelerinin  üzerine  verilmesi  ile  üretilen, 
boyutsal stabilite açısından dokuma kumaşlara yakın özellikler gösteren kumaşlardır. 

Çözgülü  örme  kumaşlar,  atkılı  örme  kumaşlara  göre  daha  stabil  ve  ilmeklerin 
görünüşleri  daha az belirgindir.  Çözgülü örme kumaşların elastikiyetleri  oldukça düşüktür. 
Çözgülü örme kumaşlar, atkılı örme kumaşlardan yüzünün ve tersinin dikkatlice incelenmesi 
yolu ile ayırt edilebilir. 

Kumaş yüzü; oldukça açık, belirgin düz ilmeklerden oluşmakta, ilmekler dikey olarak 
ve bir kenarından diğer kenara hafif bir açıyla sürmektedir. 
Kumaşın tersi; hafif eğik yatay çizgilere sahiptir. Bu çizgiler üstten dolanan ve alttan dolanan 
iplikler  olarak  adlandırılır  ve  kumaşı  oluşturan  çözgü ipliklerinin  yanlamasına  hareketiyle 
oluşur. 

Bu ipliklerin  ayrımlanması,  çözgülü örmeleri  ayırt  etmede en önemli  özelliktir.  En 
önemli ayırt edici özellik ise çözgülü örme kumaşların sökülememesidir.



2. ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

2.1. Tekniğine Göre Örme Kumaşların Özelliklerinin Karşılaştırılması 

2.1.1. Atkılı Örme Kumaşların Karşılaştırılması 

Atkı  yönlü  (tek  iplikli)  temel  örme  kumaşlardan  Süprem  (single  jersey),  ribana, 
interlok ve haraşo örme kumaşların görünüş, üretim teknikleri, üretildikleri makine tipleri ve 
fiziksel özellikleri açısından karşılaştırılmasıdır.



2.1.2. Çözgülü Örme Kumaşların Karşılaştırılması



2.1.3. Atkılı ve Çözgülü Örme Kumaşların Karşılaştırılması



2.2. Örme Kumaşlar ve Dokuma Kumaşları Ayıran Özellikler 

Örme kumaşlar, ipliklerin ilmek formunda yan yana ve üst üste bağlantı kurarak bir 
yüzey oluşturması ile üretilen tekstil yapılarıdır. 

Dokuma kumaşlar ise atkı ve çözgü ipliklerinin kesişmeleri sonucu bağlantı yaparak 
doku yüzeyi  oluşturan tekstil  yapılardır.  Örme ve dokuma kumaşları  üretimleri  ve fiziksel 
özellikleri açısından karşılaştırılabilir. 



Örme ve Dokuma Kumaşların Üretimleri Açısından Karşılaştırılması





Örme ve Dokuma Kumaşların Fiziksel Özelliklerine Göre Karşılaştırılması






