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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 215ESB431 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK El Dokuma – 

MODÜLÜN ADI Ödemiş ipeği dokuma 

MODÜLÜN TANIMI İpek dokumayı tanıtan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ödemiş ipek dokuma hazırlık–1  

YETERLİK Ödemiş ipeği dokumak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile; Ödemiş ipek dokuma konusunda bilgi sahibi 

olacak, uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında 

kullanıma hazır tezgahta ipek dokuma 

dokuyabileceksiniz,ipek boyama tekniklerini 

öğretebileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Dokuma tezğahlarında dokuma yapabileceksiniz. 

2. Ödemişte dokunan kumaş çeşit ve örneklerini 

öğreneceksiniz. 

3. Tezgahtan çıkan kumaşı boyayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Dokuma yapabilmek için; aydınlık, havadar bir ortamda  

Dokuma tezgahı, dokuma iplerini hazırlayanız. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyet sonrasında o faaliyetle 

ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda verilen 

öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri pekiştirecek, 

uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde 

tamamlayarak etkili öğrenmeyi gerçekleştireceksiniz.   

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 
Sevgili Öğrenci; 

 
Günümüzde, ipek el dokumacılığı gün geçtikçe azalmaktadır. Teknolojinin 

gelişmesiyle fabrikasyon dokumaların, daha ucuza mal edilmesi el dokumacığını olumsuz 

etkilemiştir. Yerini daha çok sanayi tipi tezgâhlar ve sanayiciler almıştır. 

 

Türk el sanatlarında önemli bir yeri olan ipek dokumacılığında, Ödemiş ipeğin 

özelliğini bozmadan gündemde kalabilmesi için eğitimli kişiler tarafından, dokumalar 

yapılmalı, bilgili bilinçli kişiler yetişmesine önem verilmelidir. 

 

Ata sanatımıza sahip çıkacak olan sizler, bu modülde elde edeceğiniz bilgilerle, 

Ödemiş ipekçiliğinin  gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun ipek kumaş 

dokumasını yapabileceksiniz. 

Başarılar. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 

yöresel özellikleri bozulmadan tekniğine uygun ipek kumaş 

dokuyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 
 Ödemişte ipek dokuma atölyelerini gezerek gözlem yapınız. 

 İpek dokuma teknikleri hakkında bilgi toplayınız.  

 İpek dokuma çalışmasının yapılışını gözlemleyiniz. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1.İPEK DOKUMA 
 

Bir kumaşın dokunabilmesi Dokumanın kalitesi en başta ipliğe bağlıdır. İpliklerle 

çözgüler hazırlanır, uzunlamasına olan ipliklerdir. Dokuma için önce iplikler hazırlanır.  

Bunların bir altından bir üstünden geçecek şekilde mekikle yanlamasına atkılar geçirilir. 

Atkıları, tarakla sıklaştırmak suretiyle, dokumanın sık ve düzgün olması sağlanmış olur. Seri 

halde devam eden bu hareketle süratle kumaş dokunur. Eskiden bir makinaya bir işçi 

gerekirken, bugün 30–40 makinaya bir usta kâfi gelmektedir. Dokunan kumaşlar düz veya 

desenli olabilir. Düz dokunan tek renkli kumaşların çözgü ve atkısı aynıdır. Desenlilerde ise 

çözgüde deseni veren ayarlama yapıldıktan sonra atkıda başka renk olabilir. Başka renk olan, 

atkı kumaşa ayrı bir desen verir.  Düz dokunup üzerine baskı suretiyle çeşitli renkler verilen 

kumaşlar vardır. 

 

1.1.İpeğin Diğer Kumaşlardan Farkı Özellikleri  
 

Doğal ürün kullanma konusunda hassas olan tüketiciler ve meraklarına hitap eden 

tarihi geçmişiyle sadece bir kumaş olmakla kalmayan bünyesinde nice uygarlıkları etkileyen 

asaletin simgesidir İPEK. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Doğru kullanım şartlarını oluşturmak koşuluyla yüzyıllara varan ömrüyle çok farklı 

bir üründür ipek. 

Doğal elyaf olan ipek sıhhi olmasının yanında seçkinliğin ve sultanların, kralların 

malikânelerini süsleyen temel malzemelerin başında gelmektedir.  

 
 Ürünlerin tamamı %100 ipektir.  

 Yıkamada ve ütülemede özelliğini kaybetmez. 

  Bu nadide ‘Saf İpek’  çamaşır makinesinde ve deterjanlarla yıkanmaz. 

 Ilık suda, ipek şampuanı ile yıkanır. 

 

1.1.2.Ödemiş’te İpek Dokumacılığı 
 

Kumaş, İpliklerin, çeşitli yöntemlerle bir araya getirilerek oluşturduğu kaplayıcı 

yüzeylerdir. Pamuk, yün, ipek, keten vb maddelerden elde edilir. Birbirlerine dik ve paralel 

konumda bulunan ipliklerin birbirlerinin altından üstünden geçirilmesi ile kumaş oluşturulur. 

Ödemiş ilçesinde yoğun bir şekilde perdelik ve masa örtüsü başta olmak üzere ipekli 

dokumalar yapılmaktadır. El emeğinin yoğun olarak kullanıldığı bu ürünler, birçok lüks 

mağaza aracılığı ile gelir  seviyesi yüksek alıcılara satılmaktadır 

Bu kapsamda özellikle ülkenin batı kıyılarındaki köylerinde geleneksel koza oyacılığı 

teşvik edilmektedir.  Uygulamaların başlıcalar  Muğla ili ile İzmir’e bağlı Ödemiş ilçesindeki 

çalışmalardır. Her iki bölgede İl Özel idarecilerince desteklenen ipekli el sanatları geleneksel 

metotlar ile el işçiliğiyle üretilmekte, bölgede bulunan turistik sahil kasabalarında turistlere 

pazarlanmaktadır. Kursiyerlerin başında bulunan deneyimli eğitimciler, geleneksel el 

sanatlarının, geleneksel motif ve desenlerle üretilmesini sağlamaktadırlar. 

 

 

Resim1.1.Ödemiş’te Kumaş Dokuma Atölyesi 
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1.2.Dokumanın Yapılması 
 

İpeğe rengini veren sericin içindeki boyadır. Beyaz, sarı, yeşil, kiremit rengi olabilir. 

Genellikle beyaz ve parlak olan tercih edilmektedir 

İpek ipliğin kıvrılmasına büküm denir. Kumaşın tam kalınlığında olması, 

haşlanmanın, boyamanın ve bükümün hasarsız ve doğru olmasına bağlıdır. Bükülmüş ipekler 

D=denye, S ve Z=büküm yönü, n=kat sayısı, a=tur/m, b=bileşik ipliğin büküm sayısı olarak 

ifade edilirler. Örn. Dsa x nZb.  Burada ilk bölüm tek kat bileşeni, ikinci bölüm ise bileşik 

ipiliğin yapısını belirtir. Atkı (Argaç), Dokuma (İlme) ipini Hazırlamayı bu formülden 

faydalanılarak yapılır. 

 
Atkı :27–29*3kat 2 tel A 4–5 kalite 2300 tur z büküm 

27–29* 3 kat A 4–5 kalite  2300 tur s büküm  

 

1.2.1.Dokuma Yapılırken Tezgahta Bulunan Araç ve Gereçler: 
 

Dokuma, Örgü, Çözgü, Atkı, Dokuma Örgüsü, Örgü Raporu, Desen, Çözgü Renk 

Raporu, Atkı Renk Raporu, Desen Raporu, Gücü, Tarak, Tezgah, Mekik, Ağızlık 

terimlerinin tanımları ve  kullanım durumları 

 
 Dokuma: Çözgü ile atkı iplerinin alt ve üstten geçirilmesiyle elde edilen 

ürünlerdir. 

 

 Örgü: Yün, ipek, pamuk vb. ipliklerin özel şiş, tığ, iğne, mekik gibi araçlarla 

yapılmış ilmeklerinin, bir araya getirilmesi işlemidir 

 

 Çözgü: Dokumada boy ipliklerini oluşturan, sağlamlığı sağlayan iplerdir. 

 

 Atkı: Dokumanın en ipliklerini oluşturup çözgüleri birbirine bağlayan 

iplerdir. 

 

 Dokuma Örgüsü: Dokuma işleminde çözgü ve atkı ipliklerinin değişik 

şekillerde bağlantılarına denir. 

 

 Örgü Raporu: Atkıların çözgülerden nasıl geçirileceğinin kareli kâğıtlar 

üzerinde belirlenmesidir. 

 

 Atkı Renk Raporu: Atkıda kullanılan renklerin üst üste dizilişindeki bir 

tekrara denir. 

 
 Çözgü Renk Raporu: Çözgüde kullanılan renklerin yan yana dizilişindeki bir 

tekrara denir. 
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 Desen Raporu: Yapılacak dokumada, örgü raporu, atkı ve çözgü renk raporu 

belirlenmişse yapılacak desen rahatça çizilir. Örgü şemasında belirlenen 

çözgüler ve atkılar belirlenen renkte boyanırsa desen raporu belirlenmiş olur. 

 

 Armür: Atkı ipliğinin atıldığı sırada hangi çerçevenin yukarıda, hangisinin 

aşağıda olması gerektiğini gösteren şemalara denir. 

 

 Tahar: Çözgü ipliklerinin gücü tellerinden ve taraktan geçirilmesi işidir. 

 

 Gücü: Çözgü iplerinin aşağı yukarı hareketini sağlayan parçadır. 

 

 Tarak: Atkı iplerinin sıkışmasını sağlayan parçadır. 

 

 Tezgâh: Dokuma işleminin yapıldığı alettir. 

 

 Mekik: Atkı iplerinin çözgü ipleri arasından geçmesini sağlayan parçadır. 

 
 Ağızlık: Alt ve üst çözgülerin arasından atkıların geçirilmesi için oluşturulan 

boşluktur. 

 

1.2.2.Dokuma İşlemleri 
 

Dokumada dokuyucu tezgâhtaki yerini alır. Çözgü ipliklerinin gerginliğini ve 

düzgünlüğünü kontrol eder, iplik sarılı masurayı taşıyan mekiği, tefedeki yerlerinden sol 

tarafta bulunan yere yerleştirilir. 

Ortasında iplik sarılı masurayı taşıyan yuva ile,  mekiğin dokuma işlerinde tefenin bir 

ucundan diğer ucuna doğru hareket etmesini ve ipliğin ucunun çıkmasını sağlayan bir delik 

bulunur. Gücülerin ve ayakların hareketleri kontrol edildikten sonra, dokumaya başlanır.  

Dokumaya sol ayakla başlanır. Sol en dıştaki birinci ayaktır. Birinci ayağa basarken 

tefede gücülere doğru tam olarak itilir. Basılan ayağa bağlı gücülerin hareketi ile basılı 

olmayan ayaklara bağlı ters gücülerin hareketi sonucu çözgü iplikleri arasında bir açıklık 

oluşur. Kamçı çekilerek tefenin sol tarafında bulunan mekik ağızlıktan sağ tarafa doğru 

hareket ederek yuvasına girer. Beraberindede ipliği soldan sağa geçirmiş olur. Ayağa basma 

bırakılır, tefe öne çekilerek atılan iplik öne doğru sıkıştırılır. Sonra ikinci ayağa basılır. 

Basılırken tefe ileriye itilir. İtme işlemi tamamlanınca kamçı çekilir, sağdaki mekik sağdan 

sola geçerken beraberinde ipligide taşır. Tekrar basılan ayak serbest bırakılır, tefe öne 

çekilerek atılan iplik sıkıştırılır. 

Böylece atkı iplikleri, çözğü ipliklerinin altından üstünden geçerek çapraza alınır ve 

dokuma oluşur. 
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 Resim.1.2.El dokuma Tezgahta Dokumanın Yapılması 

 
1.2.3Kara Sanayi tipi Makinelerde Dokuma 

 

Dokuyucu tezgâhtaki yerini alır. Çözgü ipliklerinin gerginliğini ve düzgünlüğünü 

kontrol eder, iplik sarılı masuraya taşıyan mekik tefedeki yerlerinden sol tarafta bulunan yere 

yerleştirilir.  Ortasında iplik sarılı masurayı taşıyan yuva ile uygun bir yerinde mekiğin 

dokuma işlerinde tefenin bir ucundan diğer ucuna doğru hareket etmesini ve ipliğin ucunu 

çıkmasını sağlayan bir delik bulunur bu kısma yerleştirilir. Gücülerin hareketleri kontrol 

edildikten sonra, dokumaya başlanır. Mekik sağdan sola geçerken beraberinde ipligide taşır. 

Atkı iplikleri, çözgü ipliklerinin altından üstünden geçerek çapraza alınır ve dokuma oluşur. 

Kara Tezgahta Dokumanın Yapılması Resim.1.3. Resim.1.4. Resim.1.5. 
 

  

Resim.1.3 Resim.1.4. 
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Resim.1.5. 

1.2.4. Bitirme İşlemi 
 

Planlanan uzunlukta dokuma yapıldıktan sonra bitirme işlemine geçilir.Teknik 

nedenlerden dolayı tezgâhın arka tarafında bulunan çözgü iplikleri kullanılmaz. Ancak çözgü 

ipliklerinin artan kısmı ürün çeşidine göre saçak payı olarak bırakılıp kesilir. Planlanan 

üründe saçak payı gerektiren bir durum yok ise, tamamlanan dokumanın çözgüleri 10 cm 

kadar pay bırakılarak kesilir ve tezgâhtan çıkartılır. Her iki uçtaki çözgü ipliklerinin uçları 

uygulanacak yere göre bağlamak ve katlanmak suretiyle temizlenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma için temiz 

ve aydınlık,  bir 

ortam ve gerekli 

malzemeleri 

hazırlayın. 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş yeri önlüğünüzü giyiniz 

 Yapacağınız işi, ürünü ve malzemeyi göz önünde 

bulundurunuz.  

  Tezgâhtaki 

yerinizi alın. 

Resim(1.6). 

 

Resim.(1.6).Dokumaya hazırlık 

 Çözgü ipliklerinin 

gerginliğini ve 

düzgünlüğünü 

kontrol edin. 

Resim.(1.7). 

Resim.(1.8). 
  

Resim.(1.7) Resim.(1.8). 

 Çözgü ipliklerinin gerginliğini ve düzgünlüğünü kontrol ediniz 

 Mekikği tefedeki 

sol tarafa, yerine 

yerleştirin. 

 Ortasında iplik sarılı masurayı taşıyan yuva ile uygun bir 

yerinde mekiğin dokuma işlerinde tefenin bir ucundan diğer 

ucuna doğru hareket etmesini ve ipliğin ucunu çıkmasını 

sağlayan bir delik bulunur bu kısma yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Desen kartını 

ayarlayın. 

Resim(1.9). 

 Dokumanın şekline göre desen kartı kullanılarak dokuma 

yapınız. 

 

Resim.(1.9).Desen kartı 

 Otomatik 

makinelerde 

dokumaya 

başlayın. 

Resim.(1.10). 

Resim.(1.11) .   

 Dokunan 

dokumaları 

leventlere sarın.   

Resim.(1.12). 

Resim.(1.13) . 

 

  

Resim.(1.10) Resim.(1.11) 

 
 Mekik sağdan sola geçerken beraberinde ipligide taşır. Atkı 

iplikleri, çözgü ipliklerinin altından üstünden geçerek çapraza 

alınır ve dokuma oluşur. Dokumaya devam ediniz. 

 

  

Resim.(1.12) Resim.(1.13). 

 

 Dokunan dokumaları leventlere sarınız. 
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 Planlanan 

uzunlukta dokuma 

yapıldıktan sonra 

bitirme işlemine 

geçin. 

Resim.(1.14).  

 Planlanan uzunlukta dokuma yapıldıktan sonra bitirme İşlemine 

geçebilirsiniz. 

 Çözgü ipliklerinin artan kısmı ürün çeşidine göre saçak payı 

olarak bırakıp kesebilirsiniz.  

 Planlanan üründe saçak payı gerektiren bir durum yok ise, 

tamamlanan dokumanın çözgüleri 10 cm kadar pay bırakılarak 

kesiniz ve tezgâhtan çıkartınız. 

  Her iki uçtaki çözgü ipliklerinin uçları uygulanacak yere göre 

bağlamak ve katlanmak suretiyle temizleyebilirsiniz 

 

 
Resim.(1.14) .  

 

 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

işlemi tekrar edin 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
ÖLÇME SORULARI 

 

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru 

yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlış ise parantezin 

içine Y harfi koyunuz. 

 

1. (   )İpek ipliğin kıvrılmasına büküm denir 

 

2. (   )Kumaşın tam kalınlığında olması, haşlanmanın, boyamanın ve bükümün hasarsız 

ve doğru olmasına bağlı değildir 

 

3. (   )Dokumanın kalitesi en başta ipliğe bağlıdır 

 

4. (   )Atkıları, tarakla sıklaştırmak suretiyle dokumanın sık ve düzgün olması sağlanmış 

olmaz aksine çözgülerin bozulmasına neden olur. 

 

5. (   )Kumaş, İpliklerin, çeşitli yöntemlerle bir araya getirilerek oluşturduğu kaplayıcı 

yüzeydir. 

 

6. (   )Çözgü ipliklerinin gücü tellerinden ve taraktan geçirilmesi işine Tahar denir. 

 

7. (   )Çözgü iplerinin aşağı yukarı hareketini sağlayan parçalara gücü denir  

 

8. (   )Mekik iki ucu yuvarlak olan, genellikle demirden yapılmış araçtır. 

 

9. (   )Çözgü iplikleri altından üstünden geçerek çapraza alınır ve dokuma oluşur. 

 

10. (   )Dokuma bittikten sonra artan kısmı ürün çeşidine göre saçak payı olarak bırakılıp 

kesemeyiz. 

 

11. (   )Her iki uçtaki çözgü ipliklerinin uçları uygulanacak yere göre bağlamak ve 

katlanmak suretiyle temizlenir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz . Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 

Ödemişte dokunan ipek dokuma örneklerini göreceksiniz  

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 
 Ödemiş’te bulunan dokuma atölyelerini araştırınız 

 Atölyelerde dokunan kumaşları araştırınız 

 Desen renk modellerini inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri rapor şeklinde hazırlayıp; sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2.ÖDEMİŞ DOKUMA KUMAŞ ÇEŞİTLERİ 

 

Ödemişte kumaşlar genellikle ham ipek olarak üretilir. İsteğe bağlı olarak ta renkli 

ipliklerle çizgili ve düz kumaşlar dokunmaktadır. 

 

2.1.Ham İpek Kumaş Dokuma 
 

Atkı ve çözgü ipliklerinde safi kullanılan ipek ipliklerle dokunur. Resim(2.1.15) .  

Resim.(2.1.16) . 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim.(2.1.15) Resim.(2.1.16) 

 

2.1.1.İpek Empirme 

 

20- 30 denye ipek ya da rayon ipliğindenbezayağı örgüde dokunup çerçeve baskı 

tekniğiyle renklendirilen pürüzlü yüzeyli kumaşlardır. Resim(2.1.17) . 

 

 

Resim.(2.1.17) .Çizgili ipek Empirme  

2.1.2.İpek Jorjet  
 

Atkı ve çözgüde yüksek S ve Z bükümlü ipliklerden, 2S2Z düzeninde, bezayağıörgüde 

dokunan ipekli bir kumaştır. Kumaş yıkandıktan sonra top boyama yapılır. Diri tutumlu, 

pürüzlü yüzeyli bir kumaştır. 

 

2.1.3.İpek Müslin 
 

İpek iplikten bez ayağı örgüde, seyrek olarak dokunan, yumuşak ve ince bir kumaş 

tipidir. 

 

2.1.4.İpek Şantuk 
 

Bezayağıörgüde, doğal renkte düzgünsüzlükler ya da nopeler taşıyan ipek ipliklerden 

dokunan pürüzlü yüzeyli kumaşlardır. 150 denye iplikten cm.de 30 çözgü ve 28 atkı 

sıklıklarında dokunur. 
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2.1.5.Jakarlı 
 

Üzerine  farklı bir renkte ve yumuşaklıkta işleme yapılmış dokuma.   

 

2.1.6.Saten(İpek Saten) 
 

Asetat, floş ve ipek ipliğinden dokunan bu kumaşlara halk arasında, ipek saten 

denilmektedir. Çözgü takviyeli kumaş yapısında, yüzü ve arkası farklı renkte çift yüzlü 

satenler de dokunmaktadır. Asetat ve floş ipliğinden dokunan satenler 75–150 denye 

iplikten, 5’li ve 8’lisaten örgüde dokunurlar. Resim(2.1.18). 

 

 

Resim.(2.1.18). İpek saten 

 

2.1.7.Şifon 

 
Çok yumuşak ve ışık geçirgen, bez ayağı örgüde, ince, tek katlı ve yüksek bükümlü 

ipek veya rayon ipliğinden dokunmuş kumaşlardır. 14–16 denye iplikten cm.de 40 sıklıkta 

dokunmaktadırlar. Resim(2.1.19). 

 

 

Resim.2.1.19). Şifon Kumaşlar. 

 

2.1.8.İpek bürümcük 
 

Yüksek ısıya dayanıklı, cam elyaf bazlı, silikonlu kumaşlardır. Resim(2.1.20) . 
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Resim.(2.1.20) .İpek Bürümcük 

2.1.9.İpek Organze 

 

Tamamı ipekten dokunan organze ve özel tezgâhlarda imal edilir. Ev tekstili abiye 

gelinlik dikiminde kullanılır. Resim(2.1.21) 

 

 

Resim.(2.1.21) İpek Organze 

 

2.1.10.Şantuk 

 
İpekli şantuk taklidi, bez ayağı örgüde, nopeliya da inceli kalınlı bölümleri olan 

pürüzsüz pamuk atkı ipliği kullanarak dokunan bir kumaştır. 

 

2.1.11.Tafta 

 
Bezayağıörgüde, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türüdür. Elbiselik ve astarlık olarak 

kullanılır. Çok kez, çözgüye oranla daha kalın ve sık atkı kullanılarak, bir çözgü pikesi etkisi 

oluşturulur. Atkı ve çözgüde karşıt renkler kullanılarak ışık yönüne göre renk değiştiren 

janjanlı tipleri de yapılır. Asetat veya floş ipliği de aynı amaçla kullanılmaktadır 
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Resim.(2.1.22). İpek Tafta 

 

2.2. Ödemişte Dokuma Örnekleri 
Ödemişte dokunan kumaslar sanayi tipi tezğahlar ve el tezğahlarında dokunan 

kumaşlar olmak üzere ayrılır. 

 

2.2.1.Sanayi Tipi Tezğahta Dokunan Kumaşlar 

 

 

 Resim.(2.1.23) 

 

  

Resim.(2.2.24) .Çizgili Renkli Dokuma Resim.(2.2.25). Çizgili Renkli Dokuma 
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Resim.(2.2.26). Düz Boyama Dokuma kumaş Resim.(2.2.27).  Düz Boyama dokuma kumaş 

 

  

Resim.(2.2.28). Düz Boyama Dokuma kumaş Resim.2.2.29).  Düz Boyama Dokuma kumaş 

  

  

Resim.(2.2.30). Düz Boyama Dokuma kumaş Resim.(2.2.31).  Düz Boyama Dokuma kumaş 

 

  

Resim.(2.2.32). Düz Boyama Dokuma kumaş Resim.(2.2.33).  Düz Boyama Dokuma kumaş 
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 2.2.2.Ödemiş El Tezgâhlarında Dokunan Kumaş örnekleri 

 

  

Resim.(2.2.34). Örtü Şeklinde Dokumalar Resim.(2.2.35).  Örtü Şeklinde Dokumalar 

 

  

Resim.(2.2.36). Örtü Şeklinde Dokumalar Resim.(2.2.37). Örtü Şeklinde Dokumalar 

 

  

Resim.(2.2.38).   Örtü Şeklinde Dokumalar Resim.(2.2.39). Örtü Şeklinde Dokumalar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ödemişte dokuma yapan yerleri 

araştırın. 

 Arkadaşlarınızla bir grup oluşturarak 

araştırma yapınız. 

 Ödemişte dokunan kumaşları araştırın. 
 Atelyeleri grup halinde arkadaşlarınızla 

gezebilirsiniz.  

 Sanayi tipi makinalarda dokunan 

kumaşları araştırın. 

 Ödemiş sanayi bölgesindeki büyük 

fabrikaları gezebilirsiniz. 

 El tezgahlarında dokunan kumaşları 

araştırın. 

 Birği bölgesine giderek araştırma 

yapabilirsiniz. 

 Ödemişt’e dokunan tüm kumaşların 

isimleriyle birlikte fotoraflarını çekin. 
 Kumaşların isimlerini öğreniniz. 

 Çekilen fotoraflardan albüm oluşturun. 
 Çektiginiz resimlerin kaybolmaması için 

albüm haline getirebilirsiniz. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa araştırmalarınıza devam 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME SORULARI 

 

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru 

yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlış ise parantezin 

içine Y harfi koyunuz. 

 

1. (   ) Saf atkı ve çözgü ipliklerinde safi kullanılan ipek ipliklerle dokunur. 

 

2. (   ) İpek Müslin İpek iplikten bez ayağı örgüde, sık olarak dokunan, sert ve ince bir 

kumaş tipidir. 

 

3. (   ) Asetat, floş ve ipek ipliğinden dokunan bu kumaşlara halk arasında, ipek saten 

denilmektedir. 

 

4. (   ) pekli şantuk taklidi, bez ayağı örgüde, nopeliya da inceli kalınlı bölümleri olan 

pürüzlü pamuk atkı ipliği kullanarak dokunan bir kumaştır. 

 
5. (   ) İpek organze tamamı ipekten dokunan organze ve özel tezgâhlarda imal edilmez. 

 

6. (   ) İpek bürümcük yüksek ısıya dayanıklı, cam elyaf bazlı, silikonlu kumaşlardır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz . Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

 

 

 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 

Ödemişte dokunan ipek dokuma kumaşlarını boyama tekniklerini 

göreceksiniz. 

 

 

 

 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 
 Ödemiş’te dokumada boyama yöntemlerini araştırınız. 

 Boyama yapan atelyeleri geziniz. 

 Araştırmalarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3.İPEK KUMAŞ BOYAMA 
 

İpek boyamanın tarihi 3500 yıl öncesine kadar dayanır. İpek tarihi renkleri, teknikleri 

ve zaman içinde gelişen dokuma şekliyle Hindistan ve Çin çıkışlıdır. 

Türkiye’de yapılan gözlemler neticesinde Doğu Anadolu ve Orta Anadolu’da çok 

basit ve ilkel batik parçalarına rastlanmıştır. Bu yörelerdeki insanlar, süpürge ve kiraz 

dallarının balmumuna batırarak kendi dokumuş oldukları ipekli ve pamuklu kumaşlar 

üzerine bezemeler yapmışlardır. Kullandıkları boyalar ise doğadan elde edilmiş, bugün bile 

değeri çok yüksek kök ve ot boyalardır. 

İpekli kumaşlarda boyama işlemi mutlaka kasnak kullanılarak yapılır. Kasnağa 

düzgün bir şekilde (en ve boy ipliklerine dikkat edilerek) gerilen kumaşın altına, yağlı kağıda 

koyu renk kalemle çizilmiş desen yerleştirilip iğnelenir. İpek boyası akıcı ve ışığı geçirme 

özelliğine sahip olduğu için boyanacak satıhların birbirinden ayrılması ve renklerin 

birbirlerine girmesini önlemek için kontur çekilmesi gerekir. Desen, değişik ipek kontur 

çeşitlerinden bir tanesi ile plastik bir tüp yardımıyla kumaşa geçirilir. 

Daima, nemli ipek üzerine boyamak gerekmektedir. İpek tüm boyama işlemi boyunca 

nemli olmalıdır. Kurumayı önlemek için boyama esnasında yanınızda daima su 

bulundurulmalıdır. İşlemin başında, ipek ya kalın bir fırça ya da pamukla su vererek 

nemlendirilir. Açık renk boya esnasında gerektiği kadar nemlendirme tekrarlanır. Kumaşın 

hiçbir kısmının kuru kalmamasına dikkat etmelisiniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.Boyama Teknikleri: 
 

Dokuma yapılırken, dokumadan önce boyanmamış ipekle üretilen kumaşlardır (örn. 

tafta, saten);  kumaş dokunduktan sonra boyanan kumaşlardır.(örn. krep)  En temel ve sık 

kullanılan ipek kumaş, çözgü ipekleri bükümlü Tafta’dır. Parlak, iplik boyamalı, ince grenli 

ve hışırtılı bir kumaştır.  
Ödemiş’te ve diğer ipek boyama yapılırken genellikle ham ipek olarak dokunur daha 

sonra istenilen desende ve renkte boyanır.Resim.(3.1.40). 

 

 

Resim.(3.1.40). 

 

3.1.1.Batik Boyama Teknikleri 
 

Malezya dilinde nokta, noktalamak, resim çizmek anlamına gelir kumaş deri veya 

kağıt süslemede kullanılan bir usuldür. Bu usulle yapılan boyamaya BATİK denir Doğu 

kaynaklı olan bu usul Avrupa’ya Hollandalılar tarafından getirilmiştir. 

 
 Bağlama Batik yapımı 

 

Bağlama batikte yapacağınız işe göre seçtiğiniz boyalardan bir miktar (bir-iki çay 

kaşığı) alıp bir naylon çorap içine koyulur. Kaynar suda boya ezilir.Buna gerektiği kadar su 

ilave edilerek, boyanın sabitleşmesi için bir çorba kaşığı tuz koyup, bir süre kaynatılır. 

Ezilmiş boyaya ilave edeceğimiz suyu, elde etmek istediğimiz renge göre ayarlanır. Koyu 

renk isteniyorsa daha az su veya  daha çok boya, açık renk istiyorsak daha bol su veya daha 

az boya kullanılır.Çok renkli yapmak istendiğinde  uygulamayı diğer renkler için de yapılır. 

Boya ilave edilen suyun tuz ilaveli olmasına dikkat edilmelidir. Boya kaynarken kumaş 

hazırlanmalı, Örneğin, bir eşarp yaparken çepeçevre kenarlarını avuç  içinde pili pili 

toplayarak bağlanır. Böylece kumaşa boydan boya bir kenar yapılmış olur. Yumru halde bir 

tutam kumaş alıp, orta yerinden sıkıca bağlanırsa desen bir güle benzer. Kumaş üzerine 

atılan düğümler de o düğüm içerisindeki kısmı ,boyadan korur. Boya bittiğinde kumaşı iyice 

ıslatıp sıkılmalı. Kaynamış olan boyayı ocaktan indirdikten sonra kumaşı istediğimiz renk 

boyalara, açıktan koyuya doğru sırasını takip ederek batırılır.  
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Daha sonra kumaş boyadan çıkartılarak soğuması beklenir. Soğuyan kumaş, önce 

bağları açılmadan soğuk ve sabunlu suda yıkanır. Bu işlemi,boyanın fazlalığının, 

boyanmasını istemediğimiz yerlere sızmasın diye yapılır. Daha sonra bağları açıp tekrar 

soğuk suyla çalkalanır. Fiksesini yapmak için sirkeli suyla durulanır, ardından ütülenir. 

Resim.(3.1.41). Resim.(3.1.42). 

 

  

Resim.(3.1.41).Düz Bağlama Resim.(3.1.42). Çapraz Bağlama 

 
 Mum (Faux batik): 

 

Boyanmasını istenen yerlere kalın sert fırça kullanılarak erimiş mum sürülür. İstenen 

renkte boya sürdükten sonra kuruması için bekletilir. Tekrar mumlanır ve aynı şekilde desen 

tamamen meydana çıkana kadar işleme devam edilir. Örneğin, sarı boyanın üstüne sürülen 

kırmızı  turuncu renk meydana gelir. Boyamaya en açık renkten başlanır 

 

3.1.2.Suluboya Tekniği İpek Boyama: 
 

Kasnağa kumaş gerilerek ,kalın bir fırça yardımıyla ıslatılır. Deseni oluşturan, ana 

renkleri verip birbirleri ile kaynaşmasını sağladıktan sonra kurumaya bırakılır. Kuruduktan 

sonra deseni oluşturan hatları çok ince fırça ile şekillendirebilir. Şekillendirmeyi koyu renk 

ipek boyası veya metalik boyalarla yaparız. 

 

3.1.3.Keçe uçlu kalem ile boyama: 
 

Keçe uçlu boş kalem ya da kullanılmış, keçeli kalemin keçesini alkolle batırarak iyice 

eminceye kadar bekletilir. Boyalarla bir set kalem elde edilirse kontursuz, ipek boyanabilir.  

 

3.1.4.Akuarel: 
 

Hiçbir sınırlama kullanmadan ipeğin boyanmasıdır. Kâğıt üzerinde sulu boya yapar 

gibi çalışılır, ama ipeğin boyayı hemen yaydığını göz önüne alırsak bu daha ustalık isteyen 

bir çalışma şeklidir. İpeğin ıslaklığını azaltarak veya çoğaltarak boyayı istenilen yöne itilir. 

Alkol bu çalışmada çok kullanılan bir malzemedir. 
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Boyanmış yerlerde açık renk elde etmek için veya boyayı yaymak için kullanılır. 

Işınlar ve parlak yerler alkol yardımıyla elde edilir. Bütün boyama bittikten ve ipek tamamen 

kuruduktan sonra, biraz dore yaldız gutta kullanarak güneşin altın gibi yansımasını 

gösterebiliriz. Bu metotta da açıktan koyuya giderek boyama sürdürülür. 

 

3.1.5.Antifüzan tekniği: 
 

Birkaç saat önceden, gutta ve benzini karıştırarak elde edilen karışımı bir sünger veya 

pamuk yardımıyla çerçeveye gerilmiş olan ipeğe sürülür. Tamamen kurumaya bırakılır. İpeği 

aynen bir kâğıtmış gibi kullanarak, deseni sulu boya bir resim boyar gibi boyanır. Desenin 

arkasında bir miktar renk olması istenilirse antifüzan sürmeden evvel ipeği çok açık bir tonda 

boyanır kurutulur.  

 

3.1.7.Gutta tekniği: 
 

Likit boya kuru ipeğe değer değmez yayılır. Boyayı  bir sınır içinde tutmak istenirse 

gutta denilen renksiz veya renklendirilmiş likit bir madde ile desen çerçevelenir. Gutta, 

kalınlaşırsa benzinle biraz inceltilir. Çok ufak bir miktar “enere typographique”le 

karıştırılarak değişik renk ve tonlarda gutta elde edilir. Plastik şişelerin ucuna metal uçlar 

takarak şişeye doldurduğunuz guttayı deseni sınırlamak için kullanınız. Bunun için şişe 

kalem gibi tutulup eğilerek sıkılır. Metal uçların değişik kalınlıkları olduğundan istenen 

kalınlıkta çizgiler çizmek mümkün olur. Deseni tamamen kapayacak şekilde çizgileri çizilir, 

aksi halde bir tek ipliğin açık kalması bile boya kaçmasına sebep olarak çalışmayı bozabilir. 

Desenle guttanın kaynaşmasını istiyorsak, aynı renk gutta kullanılmalıdır, desenin 

dekor içinde öne çıkması isteniyorsa daha koyu bir guttayı, gümüş rengi veya dore bir gutta 

tercih edilmelidir. 

 

3.1.8.Alkol tekniği: 
 

Basit bir çalışma olan bu teknik de tuzlama gibi hoş desenler meydana getirir. Bu 

teknikte kullanılan zemin boyanmış ve kuru olmalıdır. Fırça daha evvelden hazırlanmış alkol 

ve su karışımına batırıp , boyası kurumuş alanlara küçük fırça darbeleriyle veya genişçe bir 

sünger yardımıyla değdirilir. Alkol boyayı iterek ortaları açık renk olarak kalın lekeler 

oluşturur. İstenirse alkolü suya, bir iki damla renk karıştırarak da bu teknikte kullanılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki Tijantik (Mumlu) batik uygulamayı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma için temiz ve 

aydınlık,  bir ortam ve 

gerekli malzemeleri 

hazırlayın. 

  Çalışma ortamını hazırlayınız. 

  Önlüğünüzü giyiniz 

 Yapacağınız işi, ürünü ve malzemeyi göz önünde 

bulundurunuz 

 Kullanılacak 

malzemeleri hazırlayın. 

 Eritme kabı, kasnak, raptiye, fırça, balmumu, parafin, 

kumaş boyaları, boya kaplan ve kumaş hazırlayınız. 

 Boyayı Hazırlayın 

 Toz boya kullanılıyorsa 12 çay kaşığı toz boya, yarım litre 

su koyunuz. 

 Fiksasyon için, bir litre suya iki çorba kaşığı beyaz sirke 

koyunuz.  

 Tijantik (Mumlu) batik 

için, mumu ve Parafin 

hazırlayın. 

 Mum için 100 gr. Balmumu, 100 gr.  

 Parafin (kırma işlemi yapılacaksa) 1/3 balmumu, 2/3 

parafin olmalıdır. Parafin arttıkça kırılma işlemi fazlalaşır 

dikkatli çalışınız. 

 Uygulama için konu 

seçin 

 Konuya göre renk ve 

desen seçimi yapın. 

 Seçilen deseni kumaşa geçirmeye hazırlayınız. 

 Deseni kumaşa geçiriniz. 

 Boya tonları hazırlayınız. 

 Desen çizilmiş kumaşı 

kasnağa gerin. 

 Bu işlem sırasında kumaşın dokularına dikkat ediniz.  

 Kumaşı ne gevşek ne de çok gergin tutmalıyız. 

 Emaye veya bakır kap 

içinde parçalanmış 

balmumu parafın 

karışımı ateş üzerinde 

erin. 

 Balmumu ve parafini karıştırarak kullanabilirsiniz. 

 Ebru medyumunda kullanılan organant ipek kontör olarak 

kullanabilirsiniz 

 Balmumunun, kumaşın 

tüm dokularını kapatıp 

kapatmadığına emin 

olun. 

 Balmumunun, kumaşın tüm dokularını kapatıp 

kapatmadığına emin olmalısınız, bunu ışığa tutarak ya da 

alt dokularına bakarak anlarsınız, 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kumaşı boyaya 

batırmadan önce su dolu 

kapta ıslatın. 

 Kumaşı boyaya batırılmadan önce su dolu kapta ıslatınız. 

  Sudan çıkartılan kumaşı ilk rengin boyasına batırınız. 

Boyama işlemlerinde kumaşın her yerinin aynı oranda 

boya emmesine dikkat etmelisiniz. Kumaşı boyanın içinde 

sürekli hareket halinde bulundurunuz. Gerekirse elde 

sıkılarak çatlatınız. 

 Boyadan çıkan batiği tekrar su küvetinin içine koyunuz ve 

boya bırakmayıncaya kadar suyu değiştiriniz. 

 Renge göre bu işlemi 

tekrarlayın. 

 Her renge göre bu işlemi tekrarlayınız.  

Daha sonra kumaş üzerindeki balmumu, ütü ile önünden 

ve arkasından samanlı kâğıdı koyararak eritiniz ve 

temizleyiniz. 

 Bu batikte en az iki, en fazla dört renk kullanılır 

 Boyama işlemini yapın. 

 Boyama işlemi bittikten 

sonra balmumu ve 

parafini çıkartın. 

 Hakiki ipekte kullanılan 

boyalar asitle, sentetik 

ipekte kullanılan boyalar 

ise ütüyle çıkartın.  
Resim.(3.43). 

Resim.(3.44). 

 Hazırladığınız desene göre boyamanızı yapınız. 

 Kumaşta beyaz kalmasını istenilen yerler sıcak balmumu 

ile kaplayınız, kumaşta balmumunun kuruduğunu 

görüldükten sonra boyaya batırmak üzere hazırlayınız. 

 

Resim.(3.43).Örnek Çalışma 

 

Resim.(3.44).Örnek Çalışma 
 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

işlemi tekrar edin 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
ÖLÇME SORULARI 

 
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru 

yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise Parantezin içine D, Cümle yanlış ise parantezin 

içine Y harfi koyunuz. 

 
1. (   ) İpekli kumaşlarda boyama işlemi mutlaka kasnak kullanılarak yapılır. 

 
2. (   ) Daima, kuru ipek üzerine boyamak gerekmektedir. İpek tüm boyama işlemi 

boyunca kuru olmalıdır. 

 
3. (   ) Bağlama batik, Bağlanır, ıslatılıp sıkılır fazla suyu alınarak sıralı boyanır, yavaş 

yavaş açılarak elyaf üzerinde kurutulur. 

 
4. (   ) Gutta, kalınlaşırsa benzinle biraz inceltilir. 

 
5. (   ) Mumlu batikte boyanmasını istenen yerlere kalın sert fırça kullanılarak erimiş 

mum sürülür. 

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz uygulamalardan aşağıdaki işlem 

basamaklarına göre Ödemiş ipek dokuma yapınız. yapınız.  

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. İş yeri önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. Yapacağınız işi, ürünü ve malzemeyi göz önünde bulundurdunuz mu?   

4. Gerekli malzemeyi hazırladınız mı?   

5. Tezgâhtaki yerinizi aldınız mı?   

6. Çözgü ipliklerinin gerginliğini ve düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

7. Mekikği tefedeki sol tarafa, yerine yerleştirdiniz mi?   

8. Desen kartını ayarladınız mı?   

9. Makinelerde dokumaya başladınız mı?   

10. Dokunan dokumaları leventlere sardınız mı?   

11. Planlanan uzunlukta dokuma yapıldıktan sonra bitirme işlemine 

geçtiniz mi? 

  

12. Dokuma kurallarına uyarak dokumayı tamamladınız mı?   

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 
Bu modülde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız 

bilgileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için modülü tekrar ediniz. Cevaplarınızın tümü 

evet ise  modülü başarı ile tamamladınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ -3 CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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