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ALAN

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

Mobilya Süsleme Sanatları
Mobilyada Kündekâri
Mobilya süsleme sanatlarında künde kari tanıtılması, künde
kari hazırlama ve kündekâri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin
verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32 (+40/32)

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Bu modülün ön koşulu yoktur.
Mobilyada kündekâri yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam ve malzeme sağlandığında bu modülle,
kurallara
uygun
olarak
kündekâri
parçalarını
hazırlayabileceksiniz
ve
mobilyada
kündekâri
yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Bu modülle mobilyada kündekâriyi ve özelliklerini
tanıyacak, düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak
kündekâri parçalarını hazırlayabileceksiniz.
2. Kurallara uygun kündekâri montajı ve perdahını
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ortamı veya gerçek çalışma ortamı
Donanım: Mobilya üretiminde kullanılan temel makineler, El
takımları.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Mobilya süsleme sanatları dalında eğitim alan öğrenciler, hem mobilya üretimi hem de
mobilya süsleme sanatlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olmalıdırlar.
Mobilya üretiminde iki şey amaçlanır. Üretilen mobilya ya kullanılacaktır veya
satılarak üreten kişiye iş ve istihdam sağlayacaktır. Üretilen mobilya kullanılacaksa üretirken
yapılan şeyler çok önemli değildir. Zira üretilen eşyadaki olumlu ya da olumsuzlukları üreten
kişi görecek ve onunla kalacaktır. Ancak üretilen mobilya başkalarına yapılmış veya
satılacaksa o mobilyanın mutlaka herhangi bir özelliğiyle beğenilmesi gerekir.
Beğendirme yöntemlerinden birisi üretim anında mobilyayı çeşitli yöntemlerle
süslemektir. Mobilyalar oyma, tornalama ve kakma tekniklerinden biriyle süsleme yapılarak
daha değerli hale getirilir. Kakma tekniklerinden birisi de kündekâridir.
Kündekâri, küçük ölçüde geometrik parçaların birbirine geçmesi ile elde edilen,
Anadolu’da Selçuklu döneminde gelişmiş kendine özgü bir bezeme, süsleme tekniğidir.
Ancak yapımı çok kolay bir teknik değildir. Her mobilyacının yapabileceği bir işlem
değildir. Kündekâri yöntemiyle yapılan bir mobilya emsallerine göre çok daha değerlidir.
Ancak yapımının zorluğu ve maliyetinin pahalı olması nedeniyle çok yaygın bir yöntem
değildir. Özel yerlerde özel bir çalışma yöntemiyle ahşabın nakış gibi işlenmesiyle
uygulanan bir süsleme tekniğidir.
Bu modülde kündekâriyi ve çeşitlerini tanıyacak, yapımıyla ilgili bilgi ve becerileri
öğreneceksiniz. Bu bilgiler doğrultusunda siz de kündekâri sanatının temelini öğrenmiş
olacaksınız. Kündekâri çok zevkli ama zor bir uygulama tekniğidir. Okulda öğreneceğiniz
bilgiler sizin için temel oluşturacaktır. Kündekâri uygulamasını ne kadar çok yaparsanız bilgi
ve beceriniz o oranda artacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında mobilyada kündekâri
uygulaması ile ilgili bilgileri ve kündekâri yapımını öğrenecek ve kündekâri montajını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde yeni veya eski bina ve mobilyalardaki kündekâri uygulamalarını
inceleyiniz.



Çevrenizdeki mobilyalarda veya internet ortamında araştırma yaparak
kündekâri uygulamalarında kullanıla desen ve motifler hakkında bilgi edininiz.



Bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.

1. KÜNDEKÂRİ HAZIRLAMA
1.1. Tanıtılması ve Özellikleri
Kündekâri kelime olarak incelendiğinde nereden geldiği ve ilk olarak kimin kullandığı
hakkında kesin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte bazı kaynaklarda Selçuklulardan geldiği,
bazı kaynaklarda da Farsçadan dilimize geçtiği söylenmektedir.
Değişik şekilli küçük ağaç parçaların işlenerek, birbirine delik ve zıvana ile geçirilip,
tutkalsız ve çivisiz birleştirilerek yapılan işlere veya süslemelere verilen isim olarak
tanımlanır.

Resim 1.1: Kündekâri bir kapı çalışması
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Başka bir tanımla birbirini kavrayan parçalarla yapılmış veya işlenmiş sanata verilen
isimdir. Bu sanatı yapan kişiye de kündekâr denir.
Kündekâri bir tür bezeme tekniğidir. Yapımı çok güç ve özen isteyen bir tekniktir. Bir
sürü geometrik şekilli küçücük parçalar birbirine tutkalsız ve kinişli olarak birleştirilir.
Hakiki kündekâri de sadece dış ana parçalarda tutkal kullanılır diğer parçaların tamamı
kinişli olarak birleştirilir. Bu şekilde birleştirilen parçalar hareketli oldukları için ağacın
çalışmasından dolayı çatlamazlar.

Resim 1.2: Dış çerçevesi tutkallanmış bir kündekâri çalışması

Akıl almaz bir sabrın ve geometri dehasının eşliğinde sanatçı, ahşabı kündekâriyle
yorumlar ve bir sanat eseri yaratır. Serbest ve rahatlıkla hareket eden binlerce küçük ahşap
parçası asırlara meydan okur. İşte bu yüzdendir ki, yapımında en ufak bir hataya dahi
tahammülü yoktur.

Resim 1.3: Dış çerçevesi tutkallanmış basit bir kündekâri çalışmasının montajı

Kündekâri sanatı çok dikkatli bir şekilde ahşabın nakış gibi işlenmesidir. Ancak çok
sabır ve emek isteyen bir çalışma tekniğidir. Bu işi sabırsız biri asla yapamaz, başlangıçta
milimlik kaymalar dikkate alınmazsa kontrolden çıkar ve kündekari toplanamaz hale gelir.
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Resim 1.4: Değişik motiflerden yapılmış ve ortadan dışa doğru açılan bir kündekâri çalışması

Kündekâri sistemi incelendiğinde geometrik kompozisyonlardan oluşan bir geçme
tekniği ile yapılmış bir süsleme tekniğidir.
Bu küçük parçalar kare, dikdörtgen, yıldız, sekizgen, ongen, baklava dilimi vs. gibi
çok değişik şekilde olabilir.
Ufak parçalar tek tek hazırlanır ve daha sonra bir kompozisyon oluşturacak şekilde
çıtalar yardımı ile birleştirilir.
Bu teknikte geometrik kompozisyonların önemi büyüktür. Geometrik
kompozisyonların nereden geldiği ve neden tercih edildiği, araştırmalar sonucu ortaya atılan
teorilere göre iki gurupta açıklanabilir.
İlki; şekillerin muhtevası ile ilgili bir takım görüş ve nazariyelerden ibarettir. İç
manalara ağırlık veren bu açıklamalar; dini, felsefi, sembolik, siyasi düşünce ve dünya
görüşü gibi konulara dayanmaktadır.
İkincisi ise; şekillerin yapısı ile ilgili görüşlerdir. Bunlar daha çok geometrik yapıdaki
matematiksel uyum, tabiat düzeninin kuruluş çatısındaki uyumdan hareket eden maddenin
yapısı ile ilgili teorilerdir.

5

Resim 1.5: Çıta araları düzgün dörtgen olan bir kündekâri çalışması

Aralarına farklı tür ve renklerde küçük ahşap parçalar konarak üzerlerinde oyma
çalışmaları da yapılabilir. Bazı çalışmalarda aralara konan bu parçalara sedef, bağa, fildişi
kakma çalışmaları da yapılabilir.
Bazı çalışmalarda dayanıklılığı artırmak için geçmelerin arkasına yine ahşaptan
yapılmış bir iskelet kullanılır.

Resim 1.6: Ara parçaları üzerine oyma ve sedef işlenmiş bir kündekâri çalışması

Anadolu’da Selçuklularla gelişen ve orijinal bir üslup yaratan ahşap işçiliği Beylikler
ve Osmanlı devrinde de aynı geleneği sürdürmüş, büyük ustalıkla işlenmiş birçok eser
vermişlerdir. O günden bu günümüze kalan ürünler özellikle cami ve mescitlere ait
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minberler, kürsüler, mihraplar, rahleler, korkuluklar, pencere ve kapı kanatları, sütun
başlıkları, kirişler ve konsollardır. Bunlar bir bütün olarak veya parçalar halinde
müzelerimizde saklanmaktadır. Bu ürünler yapı elamanı değil, aynı zamanda geleneksel
ahşap sanatımızın en güzel örnekleridir. Anadolu’ya Selçuklular ile gelen gelişmiş ahşap
işçiliği 12 ve 13. yy. da en yüksek düzeyine erişmiştir. Osmanlı dönemine gidildikçe değişik
malzemelerle zenginleştirilip girift geometrik kompozisyonlarla sürer. Kültürümüzde ahşap
sanatının zirvesi kabul edilen bu örnekler günümüzde maalesef ihmal edilmektedir.

Resim 1.7: Ara parçaları üzerine oyma ve sedef işlenmiş bir kündekâri çalışması

Zor ve pahalı bir çalışma olduğu için mobilya üretiminde yaygın kullanım alanı
yoktur. Günümüzde Ankara, Konya ve İstanbul yöresindeki kündekâri ustaları kündekâriyi
daha çok camilerin kapı, minber, mihrap, kürsü yapımında uygularlar. Kaliteli ve paranın
ikinci planda olduğu işlerin kapak ve çekmece önlerinde, sehpa üstü ve çeyiz sandığı gibi
yerlerde uygulanır.
Yapılışına göre hakiki ve taklit kündekâri olarak ikiye ayrılır.

1.1.1. Hakiki Kündekâri:
Geometrik bloklar ve çıtalar yardımıyla, çivi, tutkal vb. kullanmadan birleşen ahşap
parçalardan oluşur. Bu küçük şekiller birleştiğinde büyük geometrik sistemler oluşur.
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Hakiki kündekâri geometrik şekiller, kafesi oluşturan sistem ve bunları kilitleyen dış
çerçeveden oluşur. Kafes sistemi ve geometrik şekillerin yüzeylerine değişik tekniklerle
oyma veya kordon açılarak süsleme yapılabilir.

Resim 1.8: Hakiki kündekâri tablası arka yüzeyi

1.1.1.1. Kafes Sistemi
Bu kısım 30-40 mm kalınlığında, 25-35 mm genişliklerde hazırlanan ahşap çıtalardan
oluşur. Çıtaların ön kısımlarına çeşitli kordonlar açılır.
1.1.1.2. Geometrik Bloklar
Kalınlığı 16-20 mm boyu ve eni kafes sisteminin içinde oluşturduğu geometrik bloğun
ölçüsünde hazırlanır. Geometrik blokların yanlarına 4’er mm’ lik kiniş açılır. Bu bloklar
kafes sistemine karşılıklı zıvanalı olarak bağlanır. Geometrik blokların üstte kalan
yüzeylerinin çevresine 4-5 mm’lik pah kırılır.
1.1.1.3. Dış Kilitleme Çerçeveleri (çıtaları )
Bütün sistemi en dışta kilitleme ve toplama amacıyla kullanılır. Sistemin dağılmasını
önleyen parçalardır. Dış kilitleme çıtaları kafes sistemindeki çıtalardan daha geniş hazırlanır.
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Resim 1.9: Hakiki kündekâri tablası ön yüzeyi

Geometrik kafes sistemini oluşturan çıtaların birleştirilmelerinde tutkal, çivi vb. gibi
yabancı elemanlar kullanılmayacağı için çok hassasiyetle hazırlanması gerekir. Kafes
sisteminin kesişim yerlerindeki birleşmelerin hatasız olması gerekir. Çünkü kafesin merkez
eksenlerin kesişim yerlerindeki kayması bütün sistemin yörüngesinin kaymasına neden olur.
Bu yüzden kesişim yerindeki konstrüksiyon önem kazanır. Bu sistemde çıtalar iki şekilde
birleşir.
1.1.1.4. Dik Birleştirmeler:
Kafes sisteminde dik veya dike yakın kesişen iki çıtanın buluştuğu merkezdir. Burada
bir çıta diğer çıtaya saplama yapar. Saplamayı gerçekleştirecek çıtanın üst kordonlu ucu
çıtanın saplandığı açı pozisyonu ne ise kordon o açıda düşürülür. Açılı ucun altına ise tek
veya çift erkek zıvana açılır. Saplama yapılacak çıta diğer çıtanın saplanacağı açıda
markalanır ve çıkarılır. Alt tarafa ise tek veya çift erkek zıvananın gireceği boşluklar açılır.
Saplamayı yapan ve yapacak olan çıtalar birbirine geçirilerek tutturulur.

Resim 1.10: Kafes sisteminde dik çıtaların birleşmesi
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1.1.1.5. Açılı Birleştirmeler:
Kafes sisteminde farklı açılarla gelen iki çıtanın birleşimi söz konusudur. Burada
saplama işlemi karşılıklı olarak gerçekleşir. Bu açıya göre gelen çıtaların kordonlu
kısımlarının birleşim yerlerinde açılarına göre düşürülerek karşılıklı olarak kesilir. Alt
kısımlarda ise zıvanalı birleştirme uygulanır. Bu birleştirme karşılıklı olarak kenetlenmeyi
sağlar.

Resim 1.11: Kafes sisteminde açılı çıtaların birleşmesi

1.1.2. Taklit Kündekâri
Yapılış tekniğine göre birkaç gruba ayrılır.
1.1.2.1. Çakma ve Kabartmalı Kündekâri
Ayrı ahşap blokların yan yana getirilmesiyle oluşur. Ahşap bloklar kabartma şeklinde
işlenir ve geometrik şekiller oluşturulur. Bu geometrik blokların arasına ise kirişler çakılır.
Bu teknik hakiki kündekâri ye en yakın teknik olup yapılması ustalık ister.
1.1.2.2. Tamamen Çakma ve Yapıştırma Kündekâri
Bu yöntemde geometrik şekiller ve kirişler zemine tutkal veya çivi ile tutturularak
oluşturulur. Ayrıca geometrik bloklar ve kirişler birbirine yapıştırılarak da yapılabilir. Bu
teknik için daha az ustalık gerekir.
1.1.2.3. Tamamen Kabartmalı Kündekâri
Geometrik bloklar ve kirişler kabartma yöntemiyle tek blokta ortaya çıkar.
Kabartmalar fazla yüksek değildir. En yaygın tekniktir. Bu teknikte ahşabın kuruması sonucu
her yönde çalışma ve çatlamalar meydana gelebilir.
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1.2. Motif oluşturma
Kündekâri çalışması yapılacağı zaman önce işlenecek kompozisyon çizilerek
işlenecek parçalarla kafes sistemindeki çıtaların ölçü ve şekilleri belirlenir.

Resim 1.12: Motif çizimi

Motif çizimi yapabilmek için iyi bir resim eğitiminin yanında kündekari resmi eğitimi
de almış olmak gerekir. Motif çiziminde ara geometrik parçaların bir standardı yoktur.
Motifler düzgün geometrik şekiller olabileceği gibi düzgün olmayan çok değişik şekillerde
olabilir.

Resim 1.13: Resmi çizilen düzgün geometrik şekilli olmayan bir çalışma
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Çizimler cetvel ve gönyelerle elle veya bilgisayar destekli program yardımıyla çizilir.
Bu işle uğraşanlar birikimleri sonucu sürekli kullandıkları kompozisyonların resimlerini,
kesim şablonlarını ve temizleme kalıplarını ileride kullanmak üzere saklarlar ve gerektiğinde
kullanırlar.

Resim 1.14: Resmi çizilen düzgün geometrik şekilli olmayan ara parçalar ve çıtalar

Resim 1.15: Resmi çizilen düzgün geometrik şekilli bir çalışma
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1.3. İş Parçalarını Hazırlama
Çizilen resim dikkatlice incelenerek kesim şablonları hazırlanır. Genellikle kaliteli çok
iyi kurutulmuş ağaçlarla çalışılır. Kesim şablonlarıyla çizilen iş parçaları kaba ölçülerinde
kesilirler.

Resim 1.16: Kaba ölçülerinde kesilen parçalar ve temizleme şablonu

Kaba ölçülerinde kesilen parçalar genellikle dikey freze makinelerinde temizleme
kalıplarıyla temizlenerek esas ölçülerine getirilirler.

Resim 1.17: İş parçasının temizleme kalıbına bağlanışı ve temizlenmesi

Esas ölçüsüne getirilen iş parçalarının kenarlarına çok dikkatli bir şekilde daire testere
makinesinde kiniş açılır.
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Resim 1.18: Temizleme şablonuyla ölçüsüne getirilen iş parçaları

Resim 1.19: Temizleme şablonuyla ölçüsüne getirilen iş parçası

Resim 1.20: İş parçalarına kiniş açılması
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UYGULAMA FAALİYETİ -1
UYGULAMA FAALİYETİ -1
Kündekâri parçası hazırlama uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılacak uygulamanın iş resmini
çiziniz.

 İş resmi elle veya bilgisayarda uygun
programla çizilebilir.

 İş parçalarını çizim şablonları ve
temizleme kalıplarını hazırlayınız.

 Temizleme kalıpları çizim şablonu
olarak kullanılabilir. Bu durumda
kesme işlemini çizgilerin dışından
yapınız.
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 Temizleme kalıbı ile iş parçasını
birleştiriniz.

 Birleştirme işlemini kalıbı iş parçasının
arka yüzüne vidalayarak yapınız

 Temizleme kalıbı ile dikey freze
makinesinde iş parçalarını temizleyiniz.

 Freze bıçağının kırılmaması için
temizleme işlemini gerekiyorsa birkaç
hamlede yapınız.

 Temizlenen parçaların yüzeylerindeki
oyma, pah gibi işlemleri yapınız.

 Bu işlemler için uygun makinede
çalışınız.
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 Diğer parçalar için aynı işlemleri
tekrarlayınız.

 İşi biten şablon ve kalıp gibi parçaları
gerektiğinde tekrar kullanmak için
uygun bir yere kaldırınız.
 Temizlenen parçaları diğer işlemleri
yapmak için üst üste istifleyiniz.

 İş parçalarının kenarlarına kiniş açma
işlemini yapınız.

 İş parçaları küçük olduğu için bu
işlemleri çok dikkatli ve gerektiğinde
kalıp kullanarak yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Hazırlayacağınız kündekari parçasının 1/1 ölçekli resmini
çizdiniz mi?
2. İş resmini inceleyerek iş parçalarınızın çizim şablonlarını
hazırladınız mı?
3. İş resmini inceleyerek iş parçalarınızın kesim şablonlarını
hazırladınız mı?
4. Kullanacağınız ahşap malzeme üzeine yeterli sayıda iş
parçalarınızı çizdiniz mi?
5. Çizgilerin dışından iş parçalarınızı kestiniz mi?
6. İş parçalarının arka yüzüne temizleme kalıplarını sıktınız mı?
7. Dikey freze makinesini ayarlayarak iş parçalarınızı
temizlediniz mi?
8. İş parçaları ve temizleme kalıplarını birbirinden ayırdınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-1
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-1
Bu faaliyetteki kazanımlarınızın belirlenmesi için bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış
cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içine D,yanlış ise Y, harfini
koyunuz.
1.

( ) Kündekâri sanatında değişik şekilli küçük ağaç parçaları işlenerek, birbirine delik
ve zıvana ile geçirilirler.

2.

( ) Kündekâri iş parçaları tutkalsız ve çivisiz birleştirilirler.

3.

( ) Kündekâri işini yapan sanatkâra kündekâr denir.

4.

( ) Kündekâri tekniği ile parçalar tutkalsız birleştirildiği için zamanla çatlarlar.

5.

( ) Kündekâride parçalar standart bir şekilde olmadığı için aralardaki açıklıklar ve
milimlik kaymalar önemli değildir.

6.

( ) Kündekâride ara parçalar kare, dikdörtgen, yıldız, sekizgen, ongen, baklava dilimi
şeklinde olabilir.

7.

( ) Kündekâride ara parçalar ve kafes çıtalarının ön yüzeylerinde hiçbir çalışma
yapılmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında kündekari parçalarının
montajını ve perdahını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mobilyacılıkta kündekarinin kullanıldığı yerleri araştırınız.



Çevrenizde varsa kündekari çalışmalarını inceleyiniz.



Bu araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KÜNDEKÂRİ YAPMA
2.1. Yapım Teknikleri
Bir çatma ve geçme tekniği olan kündekâri yapılış tekniklerine göre ikiye ayrılır.
Bunlar;



- Hakiki Kündekâri
- Taklit Kündekâri

2.1.1. Hakiki Kündekâri
Geometrik ahşap parçalar, negatif veya pozitif geçmelerle, birbirine bağlanarak
yapılacak iş bir uçtan başlanılarak adeta bir sepet örer gibi bir bütüne varılır. Sekizgen,
altıgen, beşgen, yıldız, kelebek, baklava dilimi gibi geometrik şekilli parçalarla, bunları
birbirine bağlayan, üzerine çeşitli kordonlar ve kenarlarına birleştirme amaçlı kinişler açılmış
çıtalarla yapılır.
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Resim 2.1: Hakiki kündekâri montajı

Resim 2.2: Hakiki kündekâri montajı

Yapımı çok zor ve ustalık isteyen bu teknikte, parçalar birbirine geçme olduğundan
ve aralarında çivi, tutkal gibi yabancı birleştirme veya yapıştırma malzemesi
kullanılmadığından, kuruma, nem alma gibi değişik hava koşullarına maruz kaldığında, şekil
değiştirme, yarılma, çatlama gibi bozulmalara uğramaz.
Bazen ahşap parçaların elyaf yönleri birbirine zıt bir şekilde yerleştirilir. Böylece biri
diğerinin nem ve ısısından dolayı çalışmasına engel olur. Bu yüzden hakiki kündekâri
tekniğiyle yapılmış işler, yüzyıllar boyu dayanmış ve günümüze kadar düzgünlüğünü
korumuştur.
Osmanlı imparatorluğu döneminde yapılan hakiki kündekârinin günümüze kadar
bozulmadan kalan bazı güzel örneklerini Konya Alaeddin Camii, Aksaray Ulu camii,
Malatya Ulu Camii, Siirt Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Birgi Ulu Camii, Bursa Ulu
Camii, Manisa Ulu Camii, Manisa İvaz Paşa ve Niğde Sungur Bey Camii minberlerinde
görmekteyiz.
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2.1.1.1. Hakiki Kündekârinin Yapımı
Bir hakiki kündekâri tezyinat tablosu, üç ana kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar;
kafes sistemi, geometrik şekilli ahşap parçalar ve dış kilitleme sistemidir.
Kafes sistemi; yapılacak işin ölçülerine bağlı olarak genelde 30 – 40 mm. kalınlığında
ve 25 – 35 mm. genişliğinde hazırlanmış çıtalardır. Üst kısımlarına değişik şekillerde
kordonlar, yanlarına ise geometrik ahşap parçaların yanlarındaki kinişlere uygun ve onları
karşılayacak şekilde erkekli-dişili kanallar açılmıştır. Genellikle iki erkek dişli olduğu gibi,
günümüzde tek erkek dişlide yapılmaktadır. Kafes sistemini oluşturan çıtaların, birbiri ile
birleşimleri ise delik zıvana tekniği ile olur. Tabi ki, çıtaların yan tarafındaki erkek dişler çift
ise; baş tarafına da iki erkek zıvana, tek ise; tek erkek zıvana açılır.

Resim 2.3: İki ve tek erkek dişli kündekari çıtları

Geometrik şekilli ahşap parçalar kafes sisteminin içerisindeki yerine göre hazırlanır.
Bunlar; sekizgen, altıgen, beşgen, dörtgen, baklava dilimi, yıldız, kelebek gibi çok değişik
şekilli olabilirler. Kalınlıkları, 16 – 20 mm. arasında değişir. Kenarlarına, kafes sisteminin
kenarlarındaki kinişlere göre dişler açılır.
Bu geometrik şekilli ahşap parçalar, bağlandıkları kafes sistemi çıtalarıyla aynı
düzlemde veya çıtalardan daha alçakta olabilirler. Bu parçaların kenarlarının üst kısımlarına
pah kırılabilir veya kafes sistemi çıtalarına açılan kordonun aynısı açılabilir. Bu şekilde,
geometrik parçalar çıtalardan ayrı bir görüntü vererek göze daha hoş gelmektedir. Ayrıca
geometrik parçalar üzerine çeşitli oyma çalışmaları yapılabileceği gibi, çeşitli sedef, bağa,
fildişi, kemik, altın gibi kakmalarda yapılarak daha da zengin bir görünüm sağlanabilir.
Hakiki kündekâri sisteminin son elemanı, dış kilitleme sistemidir. Tutkalsız, çivisiz
yan yana getirilen sonsuz karakterli geometrik kompozisyonu toplamak amacıyla yapılır.
Zira bu şekilde yapılmış iş, kaymalara, dağılmalara maruz kalabilir. Yapılan bu çerçeve ile
kompozisyon toplanır ve zıvanalı tutkallı olarak birleştirilir.
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Resim 2.4: Kilitlemeyi sağlayan dış çerçeve

2.1.2. Taklit Kündekâri
Hakiki kündekâri tekniğinden daha kaba ve az ustalık isteyen bir tekniktir. Yine
sonsuz karakterli ve geometrik kompozisyonların kullanıldığı fakat bunların çakma,
yapıştırma veya rölyef gibi tekniklerle yapılmış halidir. Taklit kündekâri tekniği,
yapılışlarına göre üç ana grupta incelenebilir. Bunlar;




Çakma Kündekâri
Çakma ve Yapıştırma Kündekâri
Kabartma Kündekâri

2.1.2.1. Çakma Kündekâri
Görünüşte hakiki kündekâriye çok benzeyen ve hakiki kündekâriden zor ayırt edilen
bir yöntemdir. Kapı ve pencere kanatlarında çok kullanılır.
Ayrı ahşap blokların yan yana getirilmesi ile yapılır. Bu ahşap bloklarda, içi arabesk
dekorlarla süslü çeşitli geometrik şekilli kısımlar, birer kabara gibi kabartmalar şeklinde
işlenmiştir. Bu çıkıntılı satıhlar arasına, kafes sistemini oluşturan kiriş çıtaları çakılmıştır.
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Resim 2.5: Çakma kündekâri

Resim 2.6: Çakma kündekâri

2.1.2.2. Çakma ve Yapıştırma Kündekâri
Taklit kündekârinin daha kaba, yapımı kolay ve az ustalık isteyen bir çeşididir.
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Bu teknikte, geometrik şekilli ahşap parçalar ve kafes sistemini meydana getiren kiriş
çıtaları ayrı olarak hazırlanır, yerlerine alıştırılır ve ana tabla olan ahşap blok üzerine
yapıştırılarak çakılır.
Bu yöntemle yapılmış işleri incelendiğinde, çakma kündekâri tekniği ile yapılmış
zannedilebilir.

Resim 2.7: Çakma ve yapıştırma kündekâri

2.1.2.3. Kabartma Kündekâri
Daha az kalınlıkta hazırlanmış ahşap blokların üzerine, geometrik kompozisyonu
oluşturacak şekiller ve aralarındaki kafesi oluşturan çıtalar çizilir. Ahşap blok üzerindeki bu
şekiller oyularak kompozisyon meydana getirilir.

Resim 2.8: Kabartma kündekâri
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2.2. Perdah
Kündekâri perdahının mobilya perdahından farklı bir özelliği yoktur. Sonuçta her iki
durumda da hazırlanan masif, kaplama veya diğer malzemelerin üst yüzey işlemlerine
hazırlanması esastır.
Mobilyacılık sektörünün her dalında perdah işlemi sistire ve zımparalarla yapılır. İyi
bilenmiş ve kılağısı verilmiş bir sistire ile ahşap ve kaplamalar mükemmel bir şekilde
sistirelenerek perdah yapılabilir. Ancak üretim aşamasında iş parçalarının ezilmemesine,
tutkal ve diğer lekelerin oluşmamasın dikkat etmek perdah işlemini kolaylaştırır. Bu nedenle
üretim anında olabildiğince hassas davranılmalıdır.
Ne kadar dikkat edilirse edilsin biten ve üst yüzey işlemleri yapılacak bir iş mutlaka
perdah edilir.
Masif işlerde perdah işlemi







Fazlalıkların temizlenmesi
Hataların onarılması
Yüzeyin sistirelenmesi
Yüzeyin zımparalanması
Yüzeyin nemlendirilmesi
Yüzeyin yeniden zımparalanması

Kaplamalı işlerde perdah işlemi




Hataların onarılması
Yüzeyin sistirelenmesi
Yüzeyin zımparalanması sırsıyla yapılır.

Perdah işlemine hataların onarılması ile başlanır. Ek yerlerindeki küçük açıklıklar aynı
ağacın zımpara tozu ile dolgu verniği karıştırılıp hazırlanan veya satın alınan uygun macunla
doldurulur. Daha sonra yüzey önce sistire daha sonra zımpara yapılarak macun fazlalıkları,
kalem çizgileri ve eziklikler giderilerek yüzey verniklenmeye hazır hale getirilir.

Resim 2.6: Sistire veya zımpara yapılması gereken macun ve kalem çizgileri
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UYGULAMA FAALİYETİ -2
 Kündekâri montajı uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılacak çalışmanın resmini çiziniz.

 Resimler elde veya bilgisayar çizim
programlarıyla yapılabilir.

 Hazırlanan ara parçalar ve kordonlu çıtalar
yerlerine göre kesilerek alıştırılır.

 Başlangıçta küçük hatalara dikkat
edilmezse işlemin sonuna doğru
önlenemeyecek durumlarla
karşılaşılır.
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 Temizlenen yeterli sayıdaki parçaları
çalışma alanına getiriniz.

 Bütün parçaların ön perdah işlemi
yapılmış olmalıdır.

 Kordonlu çıtaları ve ara parçaları
birleştiriniz.

 Erkekli dişili kinişlerin tam oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
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 Kordonlu çıtaları ve ara parçaların devamı
olan parçaları birleştiriniz.

 Hazırlık aşamasından hatalı çıkan
parçaları hemen ayırınız. Bu parçaları
kullanma sonucu oluşan hataların
tamiri mümkün değildir.
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 Kordonlu çıtaları ve ara parçaların devamı
olan parçaları birleştiriniz.

 Ek yerlerinin iyi alışmasına özen
gösteriniz.
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 Kordonlu çıtaları ve ara parçaların devamı
olan parçaları birleştiriniz.

 Ek yerlerinin iyi alışmasına özen
gösteriniz.

 Alışmayan köşeleri zımpara ile alıştırınız.

 Bu işlemi zımparalama ile
yapabileceğiniz gibi iskarpela gibi
kesicilerle de yapabilirsiniz.
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 İş resmine göre diğer parçaları da yerlerine
monte ediniz.

 Montaj işlemine bir baştan başlayıp
devam etmek daha doğru olacaktır.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. İş resmine göre hazırlanan parçaları montaj alanına getirdiniz mi?
2. İş resmine göre hazırlanan kafes sistemi çıtalarına uygun kordon
açtınız mı?
3. İş resmine göre hazırlanan kafes sistemi çıtalarının boylarını
uygun ölçü ve uygun açılarda keserek yerlerine alıştırdınız mı?
4. Ara geometrik parçalar ve kafes çıtalarını birleştirerek montaj
işlemine başladınız mı?
5. Yerlerine tam alışmayan parçaları zımparalayarak veya uygun
yöntemlerle yerlerine alıştırdınız mı?
6. Parçaları birleştirme işleminde geçme, tutkallama veya çakma
işlemini yaptınız mı?
7. Montaj işlemine bir baştan başlayıp ortaya doğru devam ederek
işlemi bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

33

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2
Bu faaliyetteki kazanımlarınızın belirlenmesi için bir kısmı doğru, bir kısmı
yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içine D,yanlış ise Y,
harfini koyunuz.
1.

( ) Kündekâri sanatı hakiki ve taklit kündekâri diye iki şekilde yapılır.

2.

( ) Kündekâride bütün parçaların elyaf yönleri aynı yöndedir.

3.

( ) Taklit kündekârinin yapılışı hakiki kündekâriden çok daha zor ve karışıktır

4.

( ) Kündekâride perdahın amacı işi üst yüzey işlemlerine hazırlamaktır.

5.

( ) Kündekâride perdah iş parçalarını rendeleyerek yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

34

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

Kündekâri yapımı iş resmini çizdiniz mi?
İş resminde ara geometrik parçaları hatasız olarak çizdiniz
mi?
İş resminde kafes çıtası parçalarını hatasız olarak çizdiniz
mi?
İş resmine göre çizim şablonlarını hatasız olarak hazırladınız
mı?
İş resmine göre temizleme kalıplarını hatasız olarak
hazırladınız mı?
Temizleme kalıbını iş parçalarına bağlayarak dikey freze
makinasında iş parçalarını temizlediniz mi?

7.

Bir kenardan başlayarak geometrik parçalar ve kafes sistemi
çıtalarını monte ettiniz mi?

8.

Birbirinin devamı olan parçaların montajını yaparak işlemi
bitirdiniz mi?

9.

Biten işinizin gereken yerlerine uygun tamirat ve onarma
işlemlerini yaptınız mı?

10.

Perdah işlemini yaparak kündekâri parçasını üst yüzey
işlemlerine hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5
6
7

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

1
2
3
4
5
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