TÜ RK K İLİM LERİN D E D O KUM A TEK N İK LERİ VE
BOYAM A Ö ZELLİKLERİ
AYSEN SO YSA LD I*

K ilim terim i ile yere yayılan havsız yaygıların tüm ü ifad e edilm ektedir.
O rta A sya ve B alkan lar da da aynı şekliyle kullanılm aktadır.1
Yer y aygısının yanında, halıya göre daha h afif olm asından dolayı, köy
h ayatın da alaçuval (çeyiz çuvalı) un çuvalı, heybe, torba gibi taşım a am açlı
k ullanım ın yanında yastik, sedir örtüsü, yüklü k ve kapı perdesi, D uvar süsü
gibi döşem e m alzem esi olarak da halıdan ziyad e kilim türleri tercih ed il
m ektedir: Ayrıca seccâde ya da nam azlığı denilen ibadet am açlı kullanılan
çadırda olabilir, örnekleri de vardır.
M alzem e, teknik, usûl, ve desen farklılıklarının ifadesi olarak; ilikli kilim ,
p arm ak kilim i, kirtm e kilim , farda kilim , A ntep kilim i, yanışlı kilim , nakışlı
kilim , cecim , cicim , palas, palaz, çul, zili, sili,su m ak ilk akla gelen terim lerdir.
Bu terim lerin çoğu birbirin in yerine kullanıldığı gibi farklı yörelerde farklı
m analar ifade etm ektedir.
H avsız yüzeyli doku m alar olm akla birlikte bazıları çözgü yüzlü, b azıla
rı atkı yüzlü, bazıları bez dokulu, bazıları atkı ve çözgünün d ışında çeşitli
renkte bezem e iplikleri ile desenli dokunm uştur.
Bu dokum alar, ıstar denilen, halının da dokunduğu tezgâhlard a ve k irkit
yardım ı ile dokunm aktadır. Ayrıca ilkel yer tezgâhlarınd a da, b en zer d ü ze
n ek kurularak, çözgü yüzlü, dar enli d oku m alar yapılm aktadır. A ncak, ce
cim , cicim A ntep kilim i olarak adlandırılan, ince d oku m aların bazıları çulfalık d enilen basit iki gücü'lü, ayaklı m ekikli tezgâhlarla da dokunm aktadır.
Bu d oku m alar genellikle perde, erzak çuvalı, ekm ek m endili, savan (örtü)
iteği, gibi ince doku gerektiren yerlerde kullanılm aktadır. A ntep kilim i ise
yer yaygısı o larak kullanılm aktadır.
M alzem e olarak yün, kıl-tiftik ve pam u k kullanılm aktadır. Ç özgü ip likle
ri çift kat, çok büküm lü, yün-kıl karışım ı, sadece yün ya da sad ece kıl veya
sad ece pam u k olarak kullanılm aktadır. A tkı iplikleri ise, kirtm e kilim , par-
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m ak kilim i ve ilikli kilim lerde m utlaka yündür. Çünkü bu doku m alard a atkı,
deseni ve yüzeyi m eydana getirm ektedir. A tkı ipliği aynı zam an d a bezem e
ipliğidir. K ilim in atkı (bezem e) ipliği m utlaka güz yününden, ince eğrilm iş
ve çıkrıkta çift kat bükülm üştür. Fakat çözgü ipliğine göre daha az b ü kü m lü 
dür. C icim ve su m ak tarzı dokum alar da aynıdır.
Çul d okum alarda (Resim 12) atkı çoğunlukla keçi kılı ya da karakoyun
y önü nd en çift kat, gevşek büküm lüdür. A tkı ü zerinde desen m eyd ana g eti
ren üçüncü iplik bezem e atkısıdır. Bu atkı; "nakış-yanış ipi, çeşit ipi, renk ipi"
olarak da adlandırılm aktadır. Tam am en yün ve genellikle güz yün ü nd en y ı
kand ıktan sonra tarakla tem izlenip, kirm anda eğrilerek hazırlanır. İplikler;
çıkrıkta bü kü lm ed en çile yapılır. Boyand ıktan sonra elde "evşirm e” ile katla
narak (iki veya daha fazla katlam a) hazırlanan kelebek tarzı küçük çileler
(m elik) halinde kullanılır. "G üz yünü" baharda yapılan kırkım a, yani y ap ağı
ya göre, parlak, tem iz ve yum uşaktır. Ç ünkü hayvan yaz boyu ahırda d eğ il
dir.
H avsız Y üzeyli D okum a Teknikleri
D üz (havsız) dokum a teknikleri esasda ele alm ak gerekirse iki başlıkta
toplanabilir.
1. Ç özgü ve atkı ile dokunan iki iplikli dokum alar.
2. Çözgü, atkı ve bezem e atkısı ile dokunan üç iplikli dokum alar.
Çözgü ve atkı ile d okunan farklı iki tür dokum a vardır. Ç özgü yüzlü ve
çözgü bezem eli dokum alar, atkı yüzlü ve atkı bezem eli dokum alar.
1.1. Ç özgü Y ü zlü ve Ç özgü Bezem eli D okum alar
Bu dokum alar kondu tezgâh denilen (Resim 4) iki kazık arasında h azırla
nan çözgünün, basit bir bağlam a gücü sistem iyle dokunur. D esen çıkarm a
tekniği de aynı gücü sistem iyle gerçekleşir. Yüzey ve d esene tam am en çözgü
hakim dir. A tkı kesinlikle görünem ez. D ar enli dokum alardır. 4-7 cm . ende
d oku nanlara kolan (kartsız dokum a türünde) denir. (Resim 8) 40-70 cm . ara
sında değişen ende dokunanlara da palas denir. (Resim 7) B oyları oldukça
uzundur. Yan yana birleştirilen palas şaklarla (parça) yer yaygısı y ap ılm akta
dır. İki renk hazırlanan (bir-bir yan yana sıralanarak) çözgünün bir rengi,
m o tif şekline göre üste alınarak bezem ed e diğeri ise b ir alt-bir üst yapılarak
dokuda kullanılır. Böylece dokum a boyu nca uzanan ince bord ür desenli il
ginç örnekler ortaya çıkm aktadır. (Resim 7)
Palas; K afkaslard a kilim , A fganistan'd a çadır ve çuval yapım ınd a ku llan ı
lan kaba ve dar-uzun bir dokum a olarak da bilinm ekted ir.2
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K ırg ızistan 'd a 50 cm eninde, çözgü yüzeyli dar uzun bord ürlü d okum a
tekniğine "term e" denir. Yurt kurm ada iskelet bağı ve dekorasyonunda, h ey 
be ve torba yapım ında kullanılır.3
Söz konu su bu d oku m alar m alzem e, teknik ve kom p ozisyon bakım ından
T ü rkiye'd ek i palas örnekleriyle aynıdır.
Tezgâh sistem i kolay taşınabilir ve kurulup kald ırılabilir olduğu için T ü r
kiy e'n in birçok bölgesind e, O rta A sya T ü rk C um huriyetleri ve K afkaslard a
old u kça yaygın bir d oku m a türüdür.
Şanlı Urfa, Suruç, Siverek ve çevresindeki köylerde yapılan araştırm ad a
kilim d oku m ad a ilkel yer tezgâhı kullanıldığı, kilim ve cecim teknikleriyle
yapılan doku m alara palas denildiği tesbit edilm iştir. 45-75 cm eninde, b o y u 
na çizgili palas dokum alardan yan yana birleştirilerek yer yaygısı, çuval, hey
be v.s. elde edilm ektedir.4
A zerbaycan'd a Palas: "H avsız halçaların bir neviî, sada g eçirtm e tekniği
ile dokunur. En gadim (eski) palaslar saya (doğal) renklerle dokunurm uş.
Son ralar ise palas üfugi (yatay) istigam etde enli ve ensiz, renkli y olağlarla b e 
z en m eye başlam ış. Palasın iki yüzü nden de istifad e edildiği için "iki yüzlü"
de denir. Sad e yolaglı Palasın yanında, nakışlı yolaglı "çivi" adlı palaslarda
im al edilir".5

1.2. A tkı Y ü zlü ve A tkı Bezem eli D ok u m alar
A tkı yüzlü kilim d okum anın teknik tanım lam alarında T ü rk halkının k u l
landığı terim ler çeşitlilik arzetm ektedir. Ö rneğin; her m otif kendi içinde fark
lı renkte atkı ile dokunduğu ve m otif sınırından atkının geri d önm esiyle (Şe
kil 1) m otif kenarlarında dikey ilik m eydana getirdiği için "ilikli kilim ", aynı
şeye kirtik dendiği için "kirtm e kilim " (Kayseri, Afşar, Tarsus, B ahşiş yörükleri) olarak adlandırılm aktadır. (Resim 9) İngilizcede "slit w eave" terim inin
karşılığıdır. Istar tezgâhında yapılan kilim dokum ada çözgüler el ile bir altb ir üst yapıldığı içinde "parm ak kilim i" denilm ektedir. (Resim 1) G üney A n a
d o lu 'n u n birçok yöresinde "Farda kilim " de ince dokulu kilim m anasında
kullanılm aktadır. (Resim 10) Farda; D erlem e sözlüğünde ise, ufak kilim , sec
câde D erek ö y /T o k at, H isarcık, Y ap yalı/K ayseri, N iğde, M u t/İç e l'd e , İnce ve

3 The Kırghız Pat tem, 1986.
4 T.Onuk, F. Akpınarlı, "Güneydoğu Anadolu Karakeçili Türkmen Kilimleri", Türk Soylu
Halkların, Halı, Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 27-31 Mayıs 1996 Kayseri,
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1998, s.240-248.
5 R.Efendi- K. Aliyeva, Azerbaycan'da Halı ve Halçacılık Terimleri Lügati, Azerbaycan İlimler
Akademisi Yay, Bakü 1999, s.165.
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Zarif, farda bir kilim olarak A lan y a/ A ntalya, Yatak örtüsü olarak Y o z g a t/B o ğ azlay an 'd a karşım ıza çıkm aktadır.6
Literatürde kilim terim i ile örtüşen, teknik tanım ı; atkıların çözgüleri ta
m am en kapatarak, bü tü n yüzeyi (dizayn) m eyd ana getiren, her m otifin ayrı
renkte bir atkı ile kendi içinde dokunduğu, atkıların çözgüleri b ir alt-bir üst
yap arak geçirilen dokum a tekniğidir. K ilim ler iki yüzlüdür. A tkının başlam a
ve bitirm e uçlarında, kilim tersinde bazı iplik artıkları olabilir. U sta işi, tem iz
dokum aların tersi ile yüzünü birbirinden ayrılm az. A ncak; m o tif sınırlarınd a
yapılan sarm a sınır atkısının iki çözgü atlam alı, k abarık tarafı kilim in de y ü 
züdür. Eğer eğri sınır atkısı ile m otifler sınırlandırılm ış, ya da sınırlandırm a
tekniği uygulanm am ışsa ters ve yüz tam am en birbirinin aynıdır. (Resim

11,12)
"Kilim , gelim , kelim , khilim ; desendeki her birim in, ayrı atkılarla d oku n a
rak renklendirildiği atkı yüzlü düz dokum adır. Tapestry d okum a türündedir.
Eğri sınır atkısı, kenetlem eli atkı, ilikli dokum a, tapestry (İliksiz) d okum a gi
bi teknikleri vardır."7
"İlikli kilim , iliksiz "dikey çizgi olm ayan" kilim ler, eğri atkılı kilim d o ku 
m ası, norm al atkılar arasına ek atkı sıkıştırılm ası, çift kenetlem e ile iliklerin
yok edilm esi, atkıların aynı çözgüden geri dönm esi ile yok edilm esi, sarm a
kontur, eğri atkılı kontur"8 gibi başlıklarla anlatılan atkı yüzlü kilim d oku 
m ada teknik sınırlam a getirm ek oldukça zordur. Bir parça üzerinde bu sayı
lan ve sayılm ayan atlam alı ve sarm alı bezem e tekniği gibi b irço k tekn ik gö
rülebilir. H alıdaki teknik sınırlam a kilim de yoktur. D okuyucu teknik ve d e
sen bakım ından özgün eserler verm iştir.
Kilim ; "A zerbaycan 'd a m ürekkeb geçirtm e üslûbu ile dokunan havsız
halçaya (yaygıya) denir. K ilim in her iki yüzünden de istifade edilir. K ilim i
palasd an ve diğer havsızlardan ayıran esas özelliği yüzeyind eki doku m a es
nasında küçük deşiklerin(yirik) bırakılm asıdır. D okuyucular bu deşiklere
dırnak derler."9
K ilim de M otif Sınır A tkısı Tekniği
Kilim dokum a yüzeyinde m otifleri belirginleştirm ek am acıyla, eğri atkılı
veya sarm alı (sum ak tekniğinde) m otif kenar dokum aları yapılm aktadır. E ğ 

6 Türkiye'de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi, T.D.K, cilt 2 (E-K), 1941, İstanbul, s.570.
7 P.F. Stone, a.g.e., s.125.
8 B.Balpmar, Acar, Türk Düz Dokuma Yaygıları, Kilim, Cicim, Zili, Sumak, Eren Yay., İstanbul
1982, s.45-54.
9 R.Efendi-Kübra Aliyeva, a.g.e., s.122.
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ri atkılı ve sarm a kontur olarak literatüre geçen bu doku tekn iği10 "Eccentric w efts" eğri kenar atkıları olarak da tanım lanm aktadır.11 Toros, Tü rkm en lerinde "kilim in sürm esi" olarak söylenen bu işlem "sarm alı sınır atkısı" (Şe
kil 3) veya "eğri sınır atkısı" (Şekil 2) olarak adlandırılabilir. Sarm alı sınır at
kısı çözgüleri tek tek sararak, (bir alttan iki üstten) eğri sınır atkısı ise iki y a
da d ört sıra geçm eli (bir alt, bir üst) uygulanır.
K ilim de K enetlem e ve Eğri A tkı Tekniği
K ilim de, m otiflerin dikey kenarları 1-1.5 cm 'd en daha uzun olduğu d u 
ru m larda "kenetlem e atkı" tekniği uygulanır. Bu tekniğin iki türü vardır. B i
rincisi karşılıklı gelen iki atkının birbirine çözgü aralığında d olan arak geri
dönm esidir. (Şekil 4) İngilizcede "interlocking w efts", "interlocking tapestry"
terim lerinin karşılığıdır.12
İkincisi ise, karşılıklı gelen iki atkının bir çözgüyü ortak kullanarak, o çöz
güye dolanıp geri dönm esidir. (Şekil 5) İngilizcede "w arp sharing", ve "doetailed" terim lerinin karşılığıdır.13
K enetlem eli atkı geçirm e teknikleri dünyada tapestry yani iliksiz kilim
d oku m ada old u kça sık kullanılm aktadır. T ü rkiye'd e saray kilim leri bu tekn i
ğin en güzel örnekleri olm akla birlikte şehir atelyelerinde dokunan bazı ki
lim lerd e de rastlam ak m üm kündür. (Resim 13) Ayrıca saray kilim lerinde,
Şarköy k ilim lerinde ve az da olsa A nadolu kilim lerinde de rastlanan m o tif sı
nırlarındaki köşeli hatların eğri ve dairesel olm asını sağlayan "eğri atkılı d o
kum a" tekniği vardır. Bu teknik (tapestry) iliksiz dokum alard a kenetlem eli
atkı tekniği ile birlikte Tü rkiye dışında da oldukça yaygın kullanılm aktadır.
(Şekil 6, R esim 14) M otif şekline göre geçirilen atkılar; dokum a yüzeyind e
yay eğrisi, diagonal veya dalgalı hatlar m eydana getirir.
T ü rk kilim lerinin, birçoğu nd a rastlanan en önem li teknik özellik; d oku 
yucuların kend ilerine teknik sınırlam ası yapm ad an bir kilim ü zerinde b irçok
tekniği uygulam alarıdır. İstedikleri deseni ortaya çıkarabilm ek için bir kilim
üzerinde ilikli dokum a, kenetlem eli dokum a, eğri atkılı dokum a, sarm a sınır
atkısının yanında bir de fazladan bir b ezem e atkısı ile çözgüler üzerinden de
sen in şekline göre atlam alar yaparak, kabarık işlem e görünüm ü verm işlerdir.
Bu teknik cicim -cecim olarak ayrı bilinm ekle birlikte atkı yüzlü kilim d e de
old u kça yaygın kullanılm aktadır. (Resim 14-17) O rijinal ve özgün örnekleri
olan çok teknikli kilim lerin bir grubu da yatay bordürlüdür. B ord ür sınırla
rında u ygulanan bezem eli sınır çizgileri vardır.

10 B.Balpınar, Acar, a.g.e., s. 53-54.
11 P.F. Stone, a.g.e., s.71.
12 P.F. Stone, a.g.e., s.101.
P.F. Stone, a.g.e., s.248.
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İki Renkli Büküm lü A tkı Tekniği;
Farklı renkte iki bezem e atkısının (norm alden fazla katlı olarak) biri ark a
dan, biri önd en iki çözgü atlatılır. A rada birbirine sarılarak (ip bü kü m ü gibi)
ü stteki alta, alttaki üste alınır. G enellikle tek sıra uygulanır. (R esim 18, Şekil
7) B itkisel örücülükte oldukça yaygın ve esas doku tekniğidir. Bazı ülkelerde
b ezem e tekniği olarak uygulanan bu tekniğe "w eft tivvinig" b ü kü m lü atkı d e
n ilm ekted ir.14 T ü rk dokum alarınd a çuval, heybe ağızlarında da old u kça
y aygın kullanılan bir bezem e atkı tekniğidir. (Resim 27)
Zin cir A tkılı Sınır Bezem e Tekniği;
Bord ür sınırlarında u ygulanan bir başka yatay bord ür sınır bezem e tekn i
ği "zincirli atkı" dokusudur. Ç özgü arkasından gelen renkli ipliğin el yardım ı
ile halka yapılarak öne alınıp, iki çözgü sonra tekrar arkad aki aynı iplikten
alınan ikinci halkanın birincinin içinden geçirilm esi ile zincir halkaları orta
ya çıkar. D okum a enince bu işlem tekrarlanır. Bu işlem d oku m anın başlam a
ve b itiş işlem i olarak da uygulanır. (Şekil 8) A ncak bord ür sınırında veya b e 
zem e am açlı uygulanacak ise, iki renk bezem e ipliği ile bir halka birinci renk,
b ir halka ikinci renk alınarak iki renkli zincir atkı dokusu uygulanır. (Şekil 9,
R esim 12-22)
İki renkli zincir atkı (w eft chaining) Türk yaygılarınd a bu lu nan d ek oratif
b ir atkı sırasıdır.15
Ç özgülere dolanan atkı (w eft w arpping-sum ak) yapısınd a örgüye benzer
bir iş olarak da dokum a terim leri arasında yer alm aktadır.16
A tlam alı Sınır Bezem e Tekniği,
Bu tekniklerden başka, yatay bord ür sım r bezem esi, renkli atkı iplikleri
çok katlı ya da az katlı olarak çözgülerden 3-3, 3,1, 2-2, 1-1 gibi atlam alı g eçi
rilerek de uygulanır. D okuyucunun sanat y eteneğine bağlı olarak oldukça çe
şitli olabilen bu sınır (Yatay Çizgi) bezem elerind e teknik sınırlam ası y a p 
m ak m üm kün değildir. (Şekil 10,11,12, R esim 15,16,17)
Ç özgü ve atkı ile d okunan; ve atkı yüzlü olan, T ü rkiye'd e yaygı olarak
kullanılan, oldukça ünlü bir de A ntep kilim i vardır. Bu kilim in diğer k ilim 
lerden farklılığı iki gücülü m ekikli tezgâhta dokunm asıdır. (Resim 3) İnce p a
m uk çözgü kullanılan bu kilim lerde, atkı da oldukça incedir ve m ekiklere sa
rılarak kullanılır. Tezgâh ayağına basılarak kaldırılan gücünün açtığı aralık
tan m otif genişliğince m ekikle atkı geçirilir ve tarak (Tefe) ile sıkıştırılır. G e
nellikle ilikli dokum a tekniği uygulanır. Yatay bordürlü kom p ozisyon özel14 D.W. Fraser, "Weft Tvvined Rugs and Related Textiles of North Afrika and The Middle
East", Orieııtal Rııg Revieıu, April-May 1991, vol. 11, nu.4, s.31.
D.W. Fraser, a.g.m., s.38.
16 RF. Stone, a.g.e., s.249.
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ligi gösteren bu kilim ler, oldukça sadedir. K ilim ortasında b ir büyük, alt ve
ü st uçlarınd a birer, küçük m ad alyonlar yer alır. G eom etrik tarzdaki bu de
sen ler ayrı dokunan iki şak (parça)ın birleşm esi ile m eydana gelir. Yatay b o r
d ür sınır b ezem elerind e iki renkli dikey çizgili ince su vardır. B ir atkı b ir renk
b ir atkı farklı renkte m ekik aülan bu işlem 2-3 cm yükseklik verilin ceye k a
d ar tekrar eder. (Resim 15) A ntep kilim i, G aziantep 'te halen zan aatkâr erkek
d oku yu cu lar tarafından dokunm aktadır. Bu işi yapan çarşı esnafı geçm iş y ıl
larda çok sayıda iken bu gü n oldukça azalm ıştır. Ayrıca yeni ü rünler tek par
ça, seccâd e boyu tu n da ve akrilik ipliklerle dokunm aktadır.
2. Ç özgü-A tkı ve Bezem e A tkısı ile D ok u nan Ü ç İplikli D ok u m alar
Bu d oku m alard a çözgü dikey, atkı yatay yönd e dokum a b oyu n ca ve enince geçer. Ü çüncü iplik olan bezem e atkısı d okum a yüzeyind e d eseni (dizayn)
m eydana getiren esas unsurdur. Bezem e ipliği ile çözgüleri atlayarak ya da
dolanıp, sararak desen özelliğine göre bir çok teknik bir arada ya da tek tek
uygulanm aktadır. Ü ç iplikli dokum alara örnek verm ek gerekirse, cicim -cecim , zili-sili, sum ak, çul, yanışlı kilim , fitilli çul, çalgılı kilim v.s. olarak b ili
nen zengin çeşitleri sayılabilir. A ncak bu terim ler m ahalli ifadelendirm edir.
D okum a tekniği olarak ise birbirine çok benzerlik gösterm ektedirler.
2.1. A tlam alı -A tm a lı Bezem e Teknikleri
Yanışlı kilim -nakışlı kilim (M anisa-İçel-Seyhan)17 cicim -cecim "İnce d o
kunm uş, renkli nakışlı kilim , yünden yapılm ış nakışlı çul-çuval, d oku m a sec
cade, y ay g ı".18 C icim tülü "Yünden yapılm ış dolap örtü sü ".19 Ç alm a "K a
bartm a işli kilim -çuval, A vanos-N evşehir"20 C ecim "İnce d oku nm uş nakışlı
bir kilim veya örtü-perde o larak O rta A n ad olu 'd a" yaygındır. Sili, zili, sat
rançlı palas ve kilim dir.21 Sili "Kilim , yünden d okunm uş yaygı" D atça22
H alk arasında karşım ıza çıkan bu terim lerin teknik tanım ları ise şöyledir:
Silifke g öçebelerinde "azatlı" olarak söylenen bu tekniğe M ilas ve A ntalya
civarındaki göçebe aşiretleri "çift katlı" derler. A lm anca da bu n a "broschierens" İngilizced e "brocading"! denir. N akıştakinin tersine bu rad a zem in d o
kusu nun içine d oku m a esnasında, istenilen m otif m eyd ana çıkıncaya kadar
fazlad an iki veya daha çok çözgü ipliği üzerinde renkli m otif atkıları konur.23

17 T.D.K., a.g.e., d it 3, İstanbul 1942, s. 1474.
18 T.D.K. a.g.e., d it 1, 1939, sd, s.250.
19 T.D.K., a.g.e., d it 3, Ankara 1968, s.959.
20 T.D.K., a.g.e., d it 4, İstanbul 1939, s.298.
21 B.Ögel, a.g.e. s. 173-175.
22 T.D.K., a.g.e., d it 3, İstanbul 1942, s.1228.
23 U. Reinhard, "Silifke Yöresi Dokumaları" I. Uluslararası Türk Kültür Kongresi Bildirileri,
cilt V, Etnografya, Kültür Bakanlığı Yay.
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İçel-Tarsus köylülerinde yerleşik Tü rkm enler ve yaylalard aki Yörükler,
L iteratü rd e C icim o larak b ilin e n tek n iğ e "atm alı, a tla m a lı" (R esim
2,14,18,19,20). K aydırm alı zili olarak bilinen tekniğe "oyulgam alı" (Resim
2,22,23), düz zili olarak bilin en tekniğe ise "iki varan gelenli" dem ektedirler.
(Resim 22,24)

2.1.1. Serbest A tlam alı Bezem e Tekniği
T ürkçe yayınlarda cecim , cicim olarak bilinen dokum a tekn iğin d e çözgü
ve atkının dışında üçüncü iplik olan bezem e atkısı; esas atkıdan sonra çözgü
ipliklerini desen şekline göre üçlü hatlar halinde (3 üst-3 alt veya, hatların
b irleşm e noktalarınd a 5 ve 7 üst olabilir) atlayarak geçirilir. B ezem e ipliğinin
atlam a aralarınd a desen özelliğine göre zem in dokulu boşlu klar vardır. B o ş
lukların az ya da çok olm ası farklı teknik özelliği değildir. A raya d okum a
enince geçirilen esas atkı; ince örtülük olarak üretilen bez doku m alard a bir
(Şekil 13) kalın yaygı veya çuval olarak üretilen atkı yüzlü dokum alard a iki
defa geçirilir. (Şekil 14) İki atkılı dokum alar kirkitle sıkıştırıldığınd an "oturgun dokum a" denilm ektedir.
Bu atlam alı bezem e atkısı; literatürde "w eft float brocade" k abarık işlem e
atkısı ya da desene göre çözgüler ü zerinden atlam alar yapan atkı olarak, ci
cim ise A n ad olu 'd a şerit sarm a desenli ve atkı yüzlü d oku m alar olarak ta
n ım lanm aktadır.24
B ezem e atkısının uçları dokum a arkasında kaldığından ve m o tif ren kleri
nin kolay bulunup, hızlı çalışm a im kânı sağlad ığınd an d okum a tersinden
yapılır. (Resim 2) Sivas Y ıldızeli-Sarıyer köyünde atkı yüzlü, atm alı bezem e
tekniğinde, ıstar tezgâhında yapılan dokum aya, G elin (Çeyiz) kilim i d en il
m ektedir. Aynı yörede şal tezgâhında yapılan çözgü yüzlü d oku m aya cecim
d enilm ektedir.25
"Cecim : "K arabağ m ektebine dahil olan havsız halçaların bir çeşidi. C ecim lerle palazlar nakışlarına göre birbirine çok benzerler. C ecim ve palazın
nakışları esasen yolaglardan ibarettir. Lâkin cecim in yolağı şagulu, (dikey)
palazın ise üfgi (yatay) istigam etde görünür. C ecim K arabağ dokuyucuları
arasında ceyim adı ile anılır."26
Sivas Yıldızeli ile A zerbaycan'ın cecim tanım lanm ası birbirini tu tm ak ta
dır. H er ikisi de dikey yollu, çözgü yüzlü dokum adır. Yazının b aşın d a b a h se
dilen palas d okum a bu rad a cecim olarak karşım ıza çıkm aktadır. Palas ise y a
tay yollu, yani atkı yüzlü dokum a olarak tanım lanm aktadır.

24 P.F. Stone, a.g.e., s.249-53.
25 Mehtap Kılıç, kaynak kişi, Yıldızeli doğumlu, 21 yaşında.
26 R.Efendi-K. Aliyeva, a.g.e., s.234.
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D em ek ki, cicim -cecim m ahallî bir dokum a türünü ifade etm ektedir. Bu
bakım d an teknik terim olarak ele alm ak yanlışlara neden olm aktadır.
Ayrıca Yörüklerin y ük üzerine örttükleri aynı teknikle d okunan, b azen
yün, çoğu zam an da kıl çözgülü ve atkılı doku m alara çul denilm ektedir.
A zerbayca'n d a da "çul adetten zili (G ayık) dokunuşlu olur."27
Toroslarda doku yu cu lar tarafından A zetli çul, çatkılı çul (Resim 21) gibi
teknik ve deseni birleştiren isim lerle anılan bu d okum alarda atlatm alı ve
oyu lgam ak teknikler iç içe uygulanm aktadır.28 O yulgam a da esasda d ü zen 
li atlam adır.
2.1.2. K aydırm alı A tlam alı Bezem e Tekniği
Bu teknikte esasında atlam anın sistem li şekilde uygulanm asıdır. Bazı y a
yınlarda çapraz zili denilm ektedir.29 Bezem e ipliği bü tü n d okum a yüzeyini
diaganal hatlar halinde kaplam aktadır. Bezem e ipliği; Ç özgüleri h er sırad a 3
üstten 1 alttan diagonal yönde birer çözgü kayarak atlar. D okum a yü zey in 
deki d iagonal hatlar Silifke ve Tarsus Yörüklerinde Fitilli çul olarak ad lan d ı
rılm akta ve oyulgam a ya da ulgam a tekniği denilm ektedir.30 (Resim 23)
2.1.3. D üz A tlam alı Bezem e Tekniği
D üz zili olarak da bilinir.31 Bu teknikte bezem e ipliği atlam aları (3 üst 1
alt geçerek) üst üste gelerek bütün dokum a yüzeyini dikey fitili o larak kap
lanm aktadır.
Tarsus-N acarlı K öyünd e iki varan gelenli çul olarak tanım layan d oku m a
cılar birinci varangeleni (aralık açm a çubuğu) çeşit ipi (Bezem e ipliği) geçir
m ede ikinci varangeleni ise atkı ipliği geçirm ede kullandıklarını ifade etm ek 
tedirler. (Resim 24, Şekil 15-16) İki varan gelen kullanıldığında bezem e ip li
ğinin yerleşm esi oldukça kolaylaşm aktadır. Bu yüzd en 30 yıl öncesine kadar
dikey ve diagonal hatla bezem eler iç içe-birlikte desen oluşturm aktayken,
(Resim 22) günü m üzd e Tarsus ve çevresinde tam am en dikey hatlı bezem e
tarzına yönelm e gözlenm ektedir.
Bu tarz genellikle yer yaygısı olan çul dokum alarda kullanılm aktadır.
Ç özgü ve atkıda ise çoğunlukla keçi kılı kullanıldığından, doku yüzeyine yu 
m u şaklık verebilm ek için bezem e ipliği çok katlı ve bü tü n yüzeyi kaplayacak
şekilde kullanılm ak durum undadır. D okum aların yaylada, zor şartlard a k ul
lanılm ası sağlam olm asını gerektirm ektedir. D olayısıyla m alzem e ve k ullan ı
m ın gerektirdiği bu farklılık teknik farklılık gibi algılanm aktadır.
27 R.Efendi-K. Aliyeva, a.g.e., s.234.
28 Döndü Dudaklı, Tarsus-Nacarlı Köyü, 50 yaşında.
29 B. Balpınar-Acar, a.g.e., s.64.
30 U. Reinhard, a.g.m., s.243.
31 B.B. Acar, a.g.e., s.63.
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Bezem e ipliği atlam alarının diagonal ya da dikey hatlarla bü tü n yüzeyi
kaplam asına desen özelliği ya da bezem e tarzı farklılığı denebilir. Ayrıca iç
içe giren kıvrım larla ve eşkenar dörtgen oluşturan hatlarla da yine üç ü st bir
alt atlayan bezem e ipliği bütün yüzeyi kaplayabilm ektedir.
2.1.4. Ç ift A tlam alı Bezem e Tekniği
Bu atlam aJı bezem e tekniği de B.B. A car tarafından ters su m ak ve çaprazalternatif su m ak olarak adlandırılm aktadır.32
Tü rk doku m acılar bezem e ipliğini 4 alttan 2 üstten dolayarak, gereksiz
yere d okum a tersinde fazlaca iplik harcam ası hiçbir zam an yapm am ışlardır.
A ksine bezem e ipliğini birinci sırada bıraktığı yerden yüze çıkararak geriye
doğru atlam a yapar, yani bezem e atkısı geçiş yönü birinci sırada sağdan so
la ise ikinci sırada soldan sağa doğrudur. B öylece oldukça ekon om ik kulla
nım , dokum a tersinde ise oldukça az atlam alı görüntü sağlanm ış olur.
Ç ift atlam alı bezem e tekniğinde bezem e ipliği her atkı arasında çözgüleri
m o tif sınırları içinde 2 alt-2 üst geçer ve altları üst-üstleri alt y ap arak geri dö
ner. İkili atlam alarla bü tü n çözgüler altan ve üstten kaplanm ış olur. İplik ar
tıkları görünm ese d okum anın tersi ile yüzü aynı görüntüyü verir. İkili atla
m alar; desenin gerektirdiği şekle göre üst üste (Şekil 18) ya da b irer kayarak
(Şekil 17) uygulanır. Bezem e sırası terste ve yüzde m akine dikişi görün tü sün dedir. A rada zem in doku boşluğu k esinlikle yoktur. Bütün yüzeye bezem e
hakim dir. (Resim 26-28) B ezem e sırası aralarında tek atkı geçirilir.
Silifke yöresi dokum aları araştırm asında; söylend iğine göre "ism i sırı
m aktan gelen sırtm aç tekniğinde azatlı tekniğindeki gibi m otifler b aşka renk
li, çift iplikli yünle zem in dokusuna işlenir. M otif ipliği sanki d ikiş dikiyorm uş gibi iki çözgü ipliği üzerine istenilen m otif genişliği elde ed ilene kadar
çekilir, sonra iplik daha üstü örtülm em iş olan çözgüler ü zerinden geri d ön 
dürülür, bu am eliye tam am lanınca m akine ile alt alta çekilm iş d ikişler gibi
durur."33
Ç anakkale-A yvacık alaçuvalarında da desendeki dar hatlar da ikili ulgam a tekniği uygulanm aktadır. U lgam alarda bir sırada b ir gidiş, b ir dönüş y a 
pılır.34
U lgam a, d erlem e sözlüğünde elle seyrek d ikm ek o larak (M ilas, Sivas, E la
zığ) geçm ektedir.35 Sırım ak ise sağlam ve sıkça dikm ek, çitim ek olarak (To
kat, P ınarbaşı ve Boyat) geçm ektedir.36
32 B.B. Acar, a.g.e., s. 74-75.
33 U. Reinhard, a.g.e., s.147.
34 Ş. Atlıhan, "Ayvacık Bölgesinde Alaçuvallar", Kültür ve Sanat, sayı 5, Türkiye İş Banka
sı, M art 1990, s.61.
35 T.D.K. a.g.e., cilt 3, İstanbul 1942, s.1416.
36 T.D.K., a.g.m. d it 3, İstanbul 1942, s.1220.
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D okum a yüzeyi dikiş sıralarının kayarak üst üste gelm esi şeklind e görün 
tü oluşturur. (Resim 25) Sarm alı bezem e tekniği (sum ak) ile birlikte desenin
gerektirdiği birim lerd e oldukça yaygın uygulanır. Bu yüzd en de yanlış ad 
land ırm a yapılm ış olabilir. Toroslarda yörüklerin alaçuvallarınd a oldukça
yaygın uygulanm aktadır. 30 yıl öncesine kadar çeyiz çuvalı olan bu çuvallar
old u kça özenli d oku nur ve gelin kızın hüner göstergesi olurdu.
2.2. Sarm alı Bezem e Teknikleri
Ü ç iplikli kirkitli d üz dokum a tekniklerinin halıya en yakın olanıdır. Ç öz
gülere tek tek (1 alttan 2 ü stten d olanarak) ya da çiftli (2 alttan 4 ü stten d ola
narak) sarılan bezem e ipliğinin dokum a yüzeyindeki görüntüsü havı yok
edilm iş halıya benzer.
M ilas ve A ntalya yörükleri buna halı kapaklı veya halı göreneği d erler; el
örgüsü ilm eklerine ben zer bir yapısı vardır.37
Tarsus yörüklerinde bezem e ipliğinin çözgülere sarılm ası işlem ine "ilm e
li dokum a" denilm ektedir.
İlm e; D erlem e Sözlüğü'nd e; halı ya da dokum a y apılırken atılan düğüm ,
ilm ek (M açka) halıya düğüm lenen renkli ipliklerin her biri (Bünyan), dikm e
(Çal, K ıbrıs) olarak tanım lanm aktadır.38
A yvacık yörükleri ise yatay çizgi hatlarda ve m otiflerin dolgu sah aların 
da "kaym a" tekniği uygulam aktadırlar.39
Bu kaym a ile bezen en yüzey balıksırtı su m ak olarak bilin en çözgülere 1
alttan 2 ü stten sarm alı bezem e tekniğidir. G erek ilm e, gerekse kaym a birer el
dikiş tekniği olarak bilinm ektedir. D okuyucu çözgüleri, bezem e ipliği ile
ad eta iğneye geçirilm iş iplikle kum aşı dikiyorm uş gibi alttan üste, ü stten al
ta geri dönerek sarm aktadır. Yüzde "iğne ardı" tersde eld e m akine dikişi" tek
n iklerinin yapılış hareketi ve görünüşündedir. H er atkı arasına bezem e sıra
sı dokunm aktadır. (Resim 30-Şekil 19-21)
Tü rkçe kaynaklard a sürekli çift çözgü sarm alı olarak verilen bu teknik
d üz ve balıksırtı su m ak olarak tanım lanm aktadır. D oğu ve G üneyd oğu A n a
d olu 'd a çuval ve beb ek beşiği olarak atkısız su m ak ve atlam alı su m ak tü rle
rine rastland ığından da sözedilm ektedir.40
B ezem e atkısı tek ve gevşek büküm lü olduğundan ve çözgülere sarılarak
u ygulandığından atkısız d okum a sağlam olm az. Ayrıca kullanılırken esnek

37
38
39
40

U. Reinhard, a.g.m. s.247.
T.D.K., cilt 2, İstanbul 1940, s. 4789.
Ş. Atlıhan, a.g.m., s.61.
B. Acar, a.g.e., s. 69-73.
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hacim li olacağından düzgün görüntü verm ez. B ezem e atkısı m otif sınırları
içinde kaldığından dikey yarıkların oluşm am ası için de d okum a eninde b ağ 
lantıyı sağlayacak düz bir atkıya ihtiyaç vardır. Çünkü bu tür dokum aların
desen özelliği halıya benzer dikey hatlar oldukça fazladır. (Resim 29) The
O riental Rug Lexıcon da "w left w arpping"; çözgülere d olanan (sarılan) atkı
ya da "Sim ple m eft w arpping"; düz dolam alı atkı yani çözgülere tek tek il
m iklenerek kabarık düz yüzey m eydana getiren atkı olarak tanım lanan sar
m alı benzem e atkısıdır.41
D üz dolam alı atkı dokulu, havsız, kabarık yüzeyli, bir d oku m a türü; su 
m ak, soum ak, sonm ac tanım ında yerini bulm aktadır. "Plain soum ak" D üz
sum ak, "C oundered soum ak" karşılıklı - balıksırtı sum ak, o larak isim len d irilm ektedir.42 (Şekil 19, 20, 21)
Su m ak dokum a tekniğinde, dragon m otifli düz - kabarık atkı yüzeyli d o
kum alar B atı'da farklı anlaşılm aktadır. Fakat, Rusya ve K afkasya'da silah, si
li, zili o larak bilin m ekte ve çeşitli kuş m otifleri ile dokunm aktadır.43 (Resim
29)
"A zerbaycan sözlüğünde zili; m ürekkep dolam a tekniği ile dokunan, havsız halçalardan (yaygılardan) biridir. K arabağ, Kazak, A bşeron ve G üney
A zerbaycan 'd a yaygın üretilen yöreler vardır. Türk halklara özellikle A zer
baycanlIlara has olan ince dokunuşlu havsız yaygı nadir hallerde ipekten de
üretilir, şeklinde izah edilm ektedir, K üçüğüne zilice, denilm ektedir. O rta
A sır klâsik edebiyatında zili; Zilu-Sili gibi kayıtlara da rastlanm aktad ır".44
"Sum ak ise havsız halçaların bir çeşididir. XV II-X V III. asırlard a bu halçalarm esas m erkezi Şirvan ve onun m erkezi Şam aki şehri olm uştur. Su m ak sö
zü aslında Şam akınm ilk adı Sem ak ile alakalıdır. Eski Sum ak h alçalarınd a iş
lenen esas kom p ozisyonlar "H etai", "Ejderhalı", ve "G öllü" dür. Sonraları ha
lı kom pozisyonları da sum aklara doku nm uştur".45
Ayrıca A zerbaycan 'd a, m ürekkep dolam a usûlü ile dokunan, deve, at k er
vanı, hayvan tasvirleri ile desenlenen "şedde" isim li bir başka yaygı ism i d a
ha vardır.46 Bu yaygı, T ü rkiye'd e şahseven olarak bilinm ektedir. A zerbaycan
ve İran'd a yaşayan ve Şahseven adı verilen bir grup T ü rk aşireti tarafından
dokunun ve aşiretler ile aynı adı taşıyan sarm alı bezem e tarzında dokunm uş
bu yaygılar T ü rkiye'd e V an'lı tüccarlarca pazarlanm aktadır. (Resim 29-30)

41 P.F. Stone, a.g.e., s. 249, 250.
42 P.F. Stone, a.g.e., s.211.
43 P.F. Stone. a.g.e., s. 208.
44 R.Efendi-K.Aliyeva, a.g.e.,
s.100.
45 R.Efendi-K.Aliyeva, a.g.e.,
s.198.
46 R.Efendi-K.Aliyeva, a.g.e., s.246-247.
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Sonuç olarak. T ü rk kilim lerinde atkı yüzlü kilim , eğri kenar atkısı, sarm a
lı kenar atkısı, atlam alı bezem e atkısı, çift atlam alı bezem e atkısı, sarm alı b e 
zem e atkısı, zincirli bezem e atkısı, büküm lü bezem e atkısı gibi bü tü n tekn ik
lerin bir arada uygulandığı örneklere sıkça rastlanm aktadır. B ir üründe tek
niklerden bir ya da ikisi ağırlıklı olarak uygulanm aktadır. A ncak, deseni ta
m am layıcı m ahiyette d iğer tekniklerde u ygulanarak dokum a yüzeyine zen 
gin doku efekti kazandırılm aktadır.
D okuyucu tezgâhı gergef, çözgüleri kum aş gibi tasavvur ederek bezem e
ipliği ile nakış yapıyorm uş gibi deseni, her atkı sırasında işlem ektedir. Bu
yüzden, "N akış ipi, işledim " gibi terim leri rahatlıkla ifade etm ektedir. Teknik
b ilm eyen bazı uzm anlar ise bu dokum aları yüzey d oku ndu ktan sonra desen
işleniyor şeklinde anlatm aktadır. Bu ifade tam am en yanlıştır. Tezgâhtan d e
seni tam am lanm ış olarak çıkan dokum aların yalnızca yan d ikişleri ve saçak
süslem eleri sonrad an yapılm aktadır.
Yan dikişler balıksırtı dikiş, sarm a-çırpm a dikiş, ajurlu birleştirm e dikişi
gibi dikiş teknikleri ile bezem e ipliği bölü m -bölüm farklı renklerde ku llan ı
larak yapılır.
Saçaklarda ise hasır örgü, kaytan örgü, bükm e ve bağlam a saçak tekn ik
leri uzun kalan çözgü iplikleri üzerine uygulanır.
B uradan anlaşıldığına göre yer, aşiret ve tip adları teknik ad lar olarak al
gılanm am alıdır. Zili, sili, su m ak A zerbaycan'd a aynı teknikle d oku n m akta
dır. Tabiî ki tip, yöre, aşiret adları tanıtm a ve pazarlam a için çok önem lidir.
Fakat teknik evrenseldir. B ütün dünya bu tekniklerle dokum a yapm aktadır.
Esas olan da T ü rk d okum a tekniklerini dünya literatürüne doğru olarak ge
çirm ektir. Tabii ki farklı sınıflam alar da yapılabilir.
B oyam a Ö zellikleri
G enellikle kadınlar tarafından yapılan bu dokum alar, kadınlarda d oğu ş
tan var olan ince duyguların eserleridir. K oyundan aldıkları yünü kirm anda
eğirip istediği renklere bazen kendisi boyam ış, b azen de yakınınd a boyacı
varsa boyatm ıştır. T ü rk boyacıları; 19. yy.ın ikinci yarısına k adar etrafınd a
gördüğü çiçeklerin rengini halısında, kilim inde, çorabında görm ek isted iğin 
den, doğal boyaları solm ayan, olgun renklerde ve ipek parlaklığınd a ip likle
re d önüştürm eyi başarm ıştır.
O sm an lılar zam anında Bursa, İstanbul, Edirne, Tokat, K ayseri, K onya, Tesalya* gibi y erler boyacılık sanatının geliştiği en önem li m erkezlerdendir.47
B oyacı ustaları bilgilerini sır olarak saklar, kend ilerine has m adde ve y ö n 
tem ler kullanırlardı.
Tesalya'daki boyacılık hakkındaki eserde anılan tarih profesörü 1845'te yayınladığı ki
tapta XV.yy.’da Türkler tarafından başlatıldığı, boya otlan yetiştirilerek geliştirildiğini yazmıştır.
47 K. Özbel, El Sanatları, Halkevi Kılavuz Kitapları XI, s.516.
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Bu m erkezlerin dışında m ahallî ihtiyaçları k arşılam ak için A n ad o lu 'n u n
hem en her yerind e boyacılık yapılırdı. B oyalık denilen tarlalarda boya b itk i
leri yetiştirilirdi. 1700'lü yıllarda dünyad aki kök boya tü ketim inin 2 /3 's in i
Tü rkiye karşılam akta ve A vrupa'ya İzm ir lim anınd an ihraç etm ekteyd i. 1875
yılına kadar bu durum devam etm işti. Sentetik boyaların kullanım ı, O sm an 
lIların 1891'd eki V iyana sergisinden sonra Batı ile sıkı ilişkisi sonucu alizarin
ve anilin boyaların ithali ile başlam ıştır.48
G ünüm üzd e haslık dereceleri yüksek sen tetik b o yalar fabrikasyon b o y a
m alarda kullanılm aktadır. Buna rağm en; m ah allî üreticiler, kooperatifler k u 
rarak ve D O BA G gibi üniversitelerle işbirliği yap arak tab iî b o ya ku llan m a
ya devam etm e çabasındadır.
T ü rk k ilim lerinde en çok görülen kırm ızı, m avi, yeşil, sarı, kahverengi, si
yah renklerdir. Bu renkler boya bitkilerinin kök, yaprak, m eyve, m eyve k a
buğu, çiçekleri ve m ad enî tuzların m ordan olarak kullanılm ası ile elde ed i
lir.
D o ğ al b o y a la rın en ço k tü k etild iğ i d ö n em lerd e b itk i a k sa m a sın d a n
ek stra t elde edilerek boyam a kudretleri yükseltilm iş ve p ratik b o yam a im kâ
nı sağlanm ıştır.49
Bugün bitki akşam ı parçalanarak veya öğü tü lerek direkt k ullan ılm akla
birlikte, ekstrat yöntem leri de bilinm ekte ve uygulanm aktadır.
G erek direkt bitki akşam ı, gerekse ekstrat olarak alm an b o yar m ad d e ile
boyam a sıcakta direkt, m ordanlı ve küpe boyam a şeklinde uygulanır. M avi
ve yeşilin m avi bileşeni için küpe boyam a yapılır. D iğer bü tü n renklerin ço 
ğunda m ordanlı boyam a uygulanır.50 En çok kullanılan m ord anlar şap, g öz
taşı (Bakır sülfat), karaboya (dem ir sülfat), krom tu zlan , lim on asidi, krem tartar, soda, am onyak, sirke asidi, tanendir.
Bazı renklerin en çok elde edildiği bitkiler şöyledir: K ırm ızı-kök boya,
m or-kök boya ve çivit otu karışım , Sarı-m uhabbet çiçeği, cehri, sarı papatya,
sum ak, gence, yeşil-m uhabbet çiçeği, cehri ve çivit otu karışım ı, m avi-çivit
otu, kahverengi — ceviz kabuğu, siyah-m eşe palam udu, m azı, tu ru ncu -m u h abbet çiçeği veya cehri ve kök boya karışım ı.51 O ld ukça özet o larak verilen
bu bitki renkleri çeşitlendirilebilir.

48 Y. Durul-O. Aslanapa, Selçuklu Halıları, s. 16.
49 M. Harmancıoğlu, Türkiye'de Bulunan Önemli Bitki Boyalarından Elde Olunan Renklerin Çe
şitli Müessirlere Karşı Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, Ankara Üniversitesi Yayınlan, 7 7 /4 1 , Anka
ra 1955, s.38.
50 R. Karadağ, "Türk Halı, Kilim ve Kum aşlannda Kullanılan Doğal Boyar M addeleri",
Arış, yıl 1, sayı 2, Ağustos 1997.
51 R. Karadağ, a.g.m., s.50.
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Tabiî boyalarla boyan m ış halı ve kilim lerin güzel renkleri eserlerd e aşi
kardır. Ayrıca yapılan İlm î araştırm alarda tabiî b oyaların güneşe karşı ışık
h aslıklarının yük sek olduğunu gösterm ektedir. Ö zellikle göztaşı ve karabo
ya m ordanlı kök boya, ceviz, şergil, sofora ve potu k bitkilerinin renkleri ol
dukça iyidir. D iğer bitki boyalarının çoğunda m eyd ana gelen d eğişm e so l
m anın aksine koyulaşm a şeklindedir. G erek koyulaşm a, gerekse solm a şek
linde olan h afif değişiklikten sonra kalıcı renk m eyd ana gelm ektedir. Bu d u 
rum da bitki boyalarının tercih ed ilm esine sebep olm aktadır. Y ıkam a ve di
ğer etkenlere karşı olan haslıklar oldukça iyidir.52 Tabiî boyalı halı ve k ilim 
lerin kullanıldıkça güzelleşm esi bu özelliklerinden kaynaklanm aktadır. D O BA G projesi çerçevesinde üretilen halı ve kilim lerin çok iyi pazarland ığı b i
linm ektedir.53 B enzer projeler kilim üreticileri ile m eslek yüksek okulları çerçevesid e üniversite işbirliği halinde başlatılm alı ve geliştirilm elidir. D ü n y a
nın en güzel kilim leri T ü rkiye'd e üretilm ektedir.
Teknik D esen Çizim i
Ayrıca bu dokum aların üretim inde teknik desen çizim i yapılm am aktadır.
Yapılan çizim ler de çözgü ve atkı sayıları dikkate alınm adığı için m otif d eje
nerasyonlarına rastlanm aktadır. Kareli desen kağıtları üzerine y apılan teknik
m o tif çizim lerinde dikey her kare bir çözgüyü-yatay her kare ise teknik özel
liğe göre belirli sayıda atkı ve bezem e ipliğini ifade eder. Ü retilecek kilim le
rin en az 100 yıl önceki örneklerinden desen raporları hazırlanm alıdır.
Ö rnek olarak verilen teknik m otif çizim leri ve açıklam aları arkadadır.

52 M. Harmancıoglu, a.g.e., s.202.
53 H. Böhmer, "DOBAG, Projesi Üzerine", Tiirkiyemiz, sayı 42, Şubat 1984, s. 1-5.

