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MODÜLÜN ADI Tabak Desenleri Çizimleri-1

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Türk Motifleri Dersini Başarmış Olmak

YETERLİK 18 cm ebatında tabak deseni çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu parça ile uygun ortam sağlandığında, 18 cm’lik tabak
deseninin ana ve kenar suyu ölçüsünü çizip, ölçüye uygun
motifleri ve kompozisyon şeklini belirleyerek, 18 cm’lik
tabak desenleri çizebilecek, çizdiği tabak desenini
tekniğine uygun aydınger kâğıdına aktarabilecek, desenin
delme işlemini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tabak form ve desen çeşitlerine uygun, 18 cm’lik
tabak deseninin ana ve kenar suyu ölçüsünü
çizebileceksiniz.

2. 18 cm’lik tabak deseni ölçüsüne uygun; motifleri ve
kompozisyon şeklini belirleyebileceksiniz.

3. Motiflerin asıllarını bozmadan, kompozisyon şekline
bağlı kalarak, 18cm’lik tabak desenleri
çizebileceksiniz.

4. 18 cm’lik tabak desenini, tekniğine uygun olarak
aydınger kâğıdına, estetik çizgiler kullanarak,
çizebileceksiniz.

5. 18 cm’lik tabak deseni delme işlemini, tekniğine
uygun olarak, istenen sıklıkta yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Çizim masası, parşömen kâğıdı, resim kâğıdı, 0.5 kalem,
gönye, cetvel, boncuk iğnesi, aydınger kâğıdı, samur fırça,
rapido mürekkebi, trilin, pergel, köpük

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Tamamladığınız her faaliyet sonrasında, uygulamasını
yaptığınız her faaliyet için kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülü tamamladığınızda öğretmeniniz size ölçme
araçlarını uygulayarak, kazandığınız bilgi ve becerileri
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Yüzyıllar boyu, en güzel yöreleri yurt edinen Türk insanı, doğanın güzelliği ve verdiği
ilham karşısında gördüklerini hissettiklerini SANAT DİLİ ile ifade etmiştir. Doğanın
güzelliğini yansıtırken; bazen olduğu gibi aktarmış bazen de gerçek bir sanatçı olarak
modelini olduğu gibi kopya etmeyip; karakterini bozmadan sadeleştirip basitleştirmiştir.
Bütün bunları belli kurallar çerçevesinde ve ahenk içinde gerçekleştirmiş, seyredenin ve
dinleyenin gönlünü okşamıştır.

Bu derin sanat anlayışı ile yüzyıllar boyu devam eden geleneklerle yoğrulmuş olan
Türk süsleme sanatları, ileri bir düzeye ulaşmış; çok çeşitli ve estetik motifler ile modası
geçmeyen eserler verilmiştir.

Türk süsleme sanatlarının her dalında,deseni oluşturan motifleri; çıkış kaynağı, tarihi,
gelişimi, çizim tekniği, özellikleri, desen çeşitleri içerisindeki kullanış şekilleri ile iyi
tanımak ve desen bilgisine sahip olmak önemli noktadır.

Türk süsleme sanatlarında desen tasarımının önemini Sayın: Rikkat Kunt '' Desen
sanatın namusudur.'' sözleri ile ifade etmiştir.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda; Türk süsleme sanatlarımızdan biri olan Çini
Sanatındaki Kompozisyon Çeşitlerini bilecek, kompozisyon kurallarını öğrenecek, modülün
konusu olan 18 cm’lik tabak deseni hazırlamaya, çini sanatımızdaki klasik tabak
desenlerimizi kopyalama ile (bakarak çizmek) işe başlayacak; böylece klasik tabak
desenlerindeki desen üslubunu öğrenecek, çizme becerisini kazandığınız motif çeşitleri ile
kompozisyon oluşturabileceksiniz.

GİRİŞ



2



3

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında; 18 cm’lik tabak deseninin ana ve kenar suyu ölçüsünü
belirleyip çizebileceksiniz.

18 cm’lik tabak desenin ana ve kenar suyu ölçüsünü çizme faaliyetine başlamadan
önce;

 Çini sanatında klasik kompozisyonlardaki 18 cm’lik tabak desenlerini
araştırınız.

 Bu desenlerdeki ana desen ve kenar suyu ölçülerini inceleyerek, dosya
hazırlayınız.

1. DESEN

1.1. Desenin Tanımı

Desen: “Kurşun kalem ile yapılan çizgisel resimlerdir” (Faruk Şahin, Seramik
Sözlüğü).

“Renkli veya Renksiz, Tonlu ya da Tonsuz Çizgi Resimler” (A. Akar, C. Keskiner,
Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif) şeklinde tanımlanır.

Türk çini sanatında deseni, motifler oluşturur. Motiflerin ahenkli bir üslupla,
kompozisyon oluşturacak şekilde bir arada düzenlenmesi deseni oluşturur. Bu anlamda
deseni, “Belli ölçüler içerisinde, bir yüzey üzerinde arzu edilen motiflerin dengeli, göze hoş
gelecek şekilde, ahenkli bir üslupla yerleştirilmesidir.” şeklinde tanımlarız.

Desen oluştururken bağlı olduğumuz kurallar, kompozisyon kurallarıdır. Desen
çizmek, kompozisyon oluşturmayla aynı anlamdadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Türk Süsleme Sanatlarında Kullanılan Desenler

Süsleme; resim sanatının bir kolu olup, belirli bir yerin, eşyanın, vs. güzelleştirilmesi
için üsluplaşmış şekil, resim ve motiflerle değerlendirilmesidir. Süslemenin ana teması
desen, deseni oluşturan motiflerdir. Türk süslemesinin zenginliği motif çeşitlerinin bolluğu
ve motiflerin son derece estetik bir yapıya sahip oluşlarından ileri gelmektedir. Yüzyıllar
boyunca süslememiz, zamana ve modaya uyarak muhtelif üslupların oluşmasına sebep
olmuştur. Bunların önemlilerini sekize ayırmak mümkündür:

1.2.1. Bordürler ve Geçmeler

Hemen hemen her dekorda kendisini göstermiş olan bir ifade tarzıdır. Bütün motif
çeşitleri ile birlikte, değişik boyutlarda olmak üzere işlenebileceği çok geniş bir uygulama
sahası vardır. Bordürler, kenar suyu, pervaz ve ulama gibi birçok isimle tanımlanır. Ara,
kenar, ince ve kalın bordür olarak ayrımlara tabi tutuldukları kadar, uygulanan motiflere göre
de sınıflandırılır. Bordürlerin öz çizimleri “ana iskelet” olarak adlandırılan şemalar üzerine
kurulur. Bunların üzerine kurulmuş olan ve de kurulabilecek örnekler sayılamayacak kadar
çoktur. Yapılan dekorlarda bordürler süsleme amacını güttüğü kadar, diğer süsleme
bölümlerini de birbirlerinden ayırmak için uygulanır. Çini sanatında genellikle ana desenden
kenar suyuna geçişlerde, ara pervazı (bordürü) olarak geçmeler kullanılır.

Şekil 1.1: Türk süslemesinde çok kullanılmış olan bordürler ve çizim aşamaları
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Şekil 1.2: İkili ve dörtlü geçmeler (zencerekler) ve çizim aşamaları
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Zencerek adı da verilen geçme desenlerin birçok çeşidi vardır. Zincirleme halkaların
devamı şeklinde oluşur. Bu desenler çoğunlukla bordürlerle uyum hâlindedir. Kullanılmaları
çok eski tarihlere dayandığı gibi, birçok toplulukça da benimsenmiştir. Türk süsleme
sanatının her kolunda ve her devrinde gözükür. En estetik şekillerinin Selçuklu Türkleri
mimarî dekorlarında ve el yazması kitap süslemesinde kullanmıştır diyebiliriz. Çizim ve
yapılışları kolay olmakla beraber itina ve dikkat ister. Çalışmalar milimetrik veya kareli
kâğıda yapılır.

1.2.2. Hatai (Hatayi)

Süsleme sanatlarımızın başlıca desenleri arasında yer alan türlerinden biri olarak
karşımıza çıkar. Hem çok sık kullanılmış, hem de pek çok çeşitlenmiştir. Çin ve Orta
Asya’nın etkisi altında oluşan, çoğu kez kökeni belli olmayacak derecede stilize edilmiş
çiçek ve yaprakların girift desenleridir. Yapı itibari ile küçük, büyük, üstten, yandan, sade
veya çok çeşitli görünüşlerle çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir. Ancak çiçeklerin türleri
hakkında kesin bir karara varmak sakıncalı olduğu kadar zordur. Yapraklar ise çiçeklere göre
daha az stilize edilmişlerdir. Hemen hemen hepsinde büyük simetri hâkimiyeti göze çarpar.
Birleşik hâllerde, bordür, alınlık, şemse ve panolarda, belirli kalıpların sınırlandırdığı çeşitli
ortamlarda, özellikle Rumilerle oluşan kompozisyonlarda görülür. Halı, çini, kâğıt, demir,
taş, tahta, sedef vs. gibi değişik maddeler üzerinde gerek işçilik, gerek desen bakımından
farklı görünümlere sahiptir. Devirlerine göre farklı özellikler gösterir. Örneğin: Anadolu
Selçukluları zamanında basit ve ilkel görünümlerde olan hatailer, on beşinci yüzyılda Çin
sanatının etkisine girerek çok süslü biçimlerde bulunur. Buna karşın on altıncı yüzyılda has
Türk karakterine kavuşmuş olarak zenginleşmişlerdir.

1.2.3. Rumiler

Rumiler, Batı dünyasında yanlış olarak “Arabesk” adı ile bilinir. Selçuklu Türkleri
tarafından on birinci yüzyıldan itibaren süslemeye aktarıldığı, pek çok örnek ile
kanıtlanmıştır.

Rumi üsluplarının sade, çift, üç kanat, Rumi içinde Rumi, süslü, kıvrımlı gibi isimler
alan pek çok çeşidi vardır. On yedinci yüzyıla kadar olan zaman içinde çok zengin
kompozisyonlar hâlinde sunulmuştur. Edirne Muradiye Camii mihrabındaki çini pano, Türk
Rumi üslubunun en güzel örneklerinden biridir.

1.2.4. Selçuklu Münhanileri

On bir ile on beşinci yüzyıllar boyunca Türk süslemesinde, özellikle el yazması kitap
tezyinatında çok sık rastlanan bir üsluptur. Genellikle Selçuklu tarafından kullanılmalarına
ve kavisli, yumuşak ana yapılarına dayanarak Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, bu üsluba
“Selçuklu Münhanileri” adını vermiştir.

Münhaniler, genel olarak rumilerin ve kuşkanatlarının iç bünyelerinde bulunan
ayrıntılardan oluşup kendine özgü bir renklendirme tekniğine sahiptir. Ancak Ruhilerde
olduğu gibi bir sap üzerinde belirli aralıklarla devam etmeyip birbirlerine yapışık kümeler
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hâlinde oluşur. İster bordür şeklinde, ister madalyonlar veya belirli formlar görünümünde
olsun, daima birbirlerinin arkasından çıkacak şekillerde çizilerek meydana gelir. Ayrıca her
bir münhaninin daralan kısmı, kompozisyonun gerektirdiği belli bir yöne doğru, gittikçe
incelerek devam eder. Selçuklu münhanileri, teknik olarak kolaylıkları ve ayrıntı zenginliği
bakımından yeni düzenlemelere çok elverişli olduğu için zamanımızın Türk süslemecileri
tarafından benimsenmiş bir üsluptur.

1.2.5. Bulutlar

Türk süsleme motifleri arasında evren ile ilgili öğelerden (ay, güneş, yıldızlar gibi)
özellikle bulutun, kendine mahsus bir yeri olduğu görülür. Bulutların her zaman hareket
hâlinde olmaları nedeniyle çeşitli görünümlere girmeleri, sanatkârlara geniş ilham kaynağı
olmuş ve zamanla çeşitli üsluplaşmalara yol açmıştır denilebilir. En yaygın şekilde
kullanılmaları on altı ve on yedinci yüzyıllarda olmuştur. Bu zamandan sonra da
süslememizden kaybolup gitmiştir.

Uygulamada, bulutlar küçük veya büyük kümecikler hâlinde ele alınır. Bulutlar, Türk
süslemesinde başlıca dört bölüm hâlinde incelenir:

 Kendi bünyeleri içinde, başka motiflerle karışmadan, bütün süslemeyi
doldurmaları,

 Herhangi bir süslemeyi daha güzel gösterebilmek amacı ile yardımcı motif
olarak kullanılmaları,

 Desenleri yumuşak bir biçimlendirme amacını güden agraf (bağlantı) veya
desenin çıkış noktasını simgeleyen zemin olarak kullanılmaları,

 Doğaya en yakın şekilleri ile bir manzarayı tamamlamaları, özellikle minyatür
sanatında bulutlar, çeşit çeşit güzel üsluplarda bulunur.

1.2.6. Geometrik Süsleme

İslam sanatının en karakteristik süsleme unsurları olan ve yalın geometrik formların
birleşiminden meydana gelen geometrik ağlar, Türk tezyinatında önemli bir yer işgal eder.
Özellikle Anadolu Selçukluları döneminde geometrik anlamda yapılmış süslemeler pek
yaygındır. Osmanlılarda ise bu tür motiflerin kökenlerindeki sembolik anlam, yavaş yavaş
kaybolarak, onların zamanla sadece bir süsleme hâline dönüşmelerini sağlamıştır.

Geometrik desenler; kare, dikdörtgen, üçgen, daire, poligon, baklava ve yıldızlar gibi
birçok yalın formların birleşmesinden oluşmakta ve anlam olarak evrenin sonsuzluğunu
simgelemektedir. Genellikle sınırları katı çerçevelerle belirlenmeyen yerlerde uygulanarak,
başlangıç ve bitiş noktasını göstermez. Geometrik motiflerin bazen rumi ve bitkisel
motiflerle birlikte kullanıldığı görülür. Ancak bu tarzda yapılmış olan kompozisyonlardaki
hâkimiyet, her zaman ayrımları meydana getiren geometrik formlarda kalır.
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1.2.7. On Altıncı Yüzyıl Klasik Bitkisel Süsleme

On altıncı yüzyılın ilk yarısı ile beraber, saray nakışhanelerinde süslemeye yeni
etkilerin hâkim olduğu görülür. Diğer bir deyimle, bunlar geniş ve zengin bir imparatorluğun
zevkleri ile paralel yürüyen olgun bir sanat anlayışıdır. Klasik Türk süslemesi adını alan bu
yenilenme ile özellikle bitkisel kavramı olan yarı natüralistik, yarı stilize bir üslup
oluşmuştur. Lale, gül, karanfil, sümbül, menekşe, nergis, hasekiküpesi gibi çiçekler, bahar
dalları, ağaçlar, üzüm, elma, nar gibi bitkiler çeşit çeşit ve yepyeni biçimleri ile mimarî
anıtların, çinilerin, taşların, kitapların vs. süslemesinde kullanılarak, eşsiz bir dekorasyon
sanatının doğmasına etken olmuştur. Ayrıca bu yeni üslup, imparatorluğun sınırlarını aşmış,
Avrupa ülkelerinin sanatını etkilemiş ve Osmanlı el sanatlarının kapışılmasına yol açmıştır.

1.2.8. Türk Rokokosu

On sekizinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Batı dünyasına kapılarını açması ile
birlikte, her şeyde olduğu gibi süslemecilikte de değişiklikler meydana gelmiş ve Batının
oluşturduğu Barok, Ampir ve Rokoko stilleri mahallî karakterlerle karışarak “Türk
Rokokosu” adı verilen, yeni bir üslubun doğmasına yol açmıştır. Başlangıç tarihi takriben
Sultan 3. Ahmet zamanına rastlayan bu değişimler, on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar
devam etmiş ve Batı etkileri yaygın bir şekilde süsleme sanatkârlarını hâkimiyeti altına
almıştır. Bu motiflerin klasik süsleme ile ilgisinin az olduğu fakat kendine özgü renk, şekil
ve teknikleri ile Türk zevkine yeni katkılar getirdiği söylenebilir. Ancak on dokuzuncu
yüzyıl ortalarında, aşırı süslü şekillere ve renklere bürünerek soysuzlaşmış ve çirkinleşmiştir.

Genellemek gerekirse, motif hâkimiyetinin tamamen bitkisel süsler üzerinden
oluştuğu hatta klasik rumi ve diğer desenlerin bu anlam içinde uygulandığı görülür. Dallar,
yapraklar ve çiçekler; vazoların, kapların içinde veya fiyonklarla bağlanarak, bazen doğaya
yakın “natür-mort” kavramı içinde, bazen de aşırılığa varan kıvrımlar ve çok girift
görünüşlerle bezemeyi tamamlar. Altın dâhil olmak üzere, bütün renklerin parlak ve canlı
şekilde, bir arada uygulanması yine üslubun özelliklerindendir.

1.3. Desen Çizerken Dikkat Edilecek Özellikler

Doğada görülen her şeyin bir dengesi olduğu gibi desen çizerken de en dikkat edilecek
nokta, dengenin sağlanmasıdır. Ayrımlar ne kadar dengeli ve estetik olursa yerleşim o derece
güzel ve başarılı olur.

Arzu edilen ortamı süslerken doluluklar kadar, bırakılacak boşlukların da büyük
önemi olduğunu unutmamak gerekir. Genellikle bunların birbirlerine eşit oranda olması,
dengeyi sağlar. Süslenecek olan yüzey kare, üçgen, daire ve dikdörtgen gibi geometrik
şekillerden yararlanılarak orantılı bölümlere ayrılır. Böylelikle kompozisyona yerleşecek
olan motiflerin gittikleri yön ve desenin merkez noktaları tespit edilmiş olur.

Dik ve yatay çizgiler genellikle dengeyi temin eder. Eğik çizgiler ise hareketi
meydana getirir. Eğik çizgiler birbirlerine zıt yönlerde kullanıldığı zaman bu denge
sağlanmış olur. Bundan dolayıdır ki tamamen eğik çizgilerden oluşan düzenlemelerde, bu
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çizgilerin karşıtlarının da kullanılmasına dikkat edilir. Kompozisyonlarda, düz ve kırık
çizgiler ne kadar sertlik ve hareketsizlik ifade ediyorsa eğik çizgiler de desene, daima
yumuşak ve hareketli bir görünüm sağlamış olur. Özellikle doğaya uygun olarak bitkisel
motiflerden meydana gelmiş kompozisyonlarda daima eğik çizgilerin kullanıldığı
görülmektedir. Kırık ve düz çizgiler geometrik motiflerin düzenlenmesinde, özellikle
sonsuzluğu simgeleyen, başlangıcı ve sonu olmayan, hepten devam eden desenlerde
kullanılır. Çizgilerde kesişme noktaları, genellikle konulacak olan motifin yerini gösterir.
Birden fazla tür motifin meydana getirdiği kompozisyonlarda her tür motif kendi
doğrultusunda, kendi hattında devam eder ve biter. Hiçbir zaman birbirlerinden çıkmaz.
Kesiştikleri noktalarda biri alttan, biri üstten geçerek devam eder. Merkez veya alt noktada
olan bitkisel bir motif, çoğunlukla tepe veya bitişte olandan daha büyüktür. Bazı hâllerde
aynı büyüklükte devam eder. Çizilen kompozisyon iskeletinin üzerine yerleştirilecek olan
motifler, ister bitkisel ister hayvansal olsun daima aynı yöne doğru yerleştirilir. Bünyelerinin
tek tarafa yönelmesine dikkat etmek gereklidir. Kompozisyonda, iki nokta arasına çizilen bir
doğrunun, daima belirli ve eşit oranlarda bölünmesi gereklidir. Geçecek hatlar ya da bunların
üzerine konulacak olan motifler, evvelden belirtilmiş noktalara yerleştirilir.

Süsleme sanatlarında, antik çağlardan itibaren uygulanan en eski ve yaygın bir çizim
şekli de helezonlardır. Uygar olsun olmasın her topluluk, en ilkel şekilde de olsa
helezonlardan yaralanmış, bu görünüm üzerinde çeşitli uygulamalar meydana getirmiştir.
Türk süsleme sanatında da helezonik terkiplere pek çok rastlanır. Kâğıtta olsun, çini,
seramik, tahta ve taşta olsun, birçok sahada spiraller hâlinde gelişim gösteren kompozisyon
örnekleri pek yaygındır. Bu tarzda yapılmış olanlara hemen hemen her yüzyılda rastlamamız
mümkün olmaktadır.

Belirli formlar içinde olan düzenlemeler, uygulandığı sahaları ne olursa olsun aynı
kompozisyon kuralları içinde oluşur (koltuk, pano, alınlık, bordür vs. gibi). Bunlarda
yalnızca boyut ve motif ayrıntıları bakımından değişiklik gerekmektedir. Örneğin taşa yahut
çiniye işlenmiş bir alınlı köşeyi, bordür formuna çok ufak boyutlarda olmak üzere daima
tezhipli yazma kitaplarda da bulmamız mümkündür.

Çini sanatında, desen çizerken dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:

 Ölçülendirme

 Kompozisyon seçimi

 Kompozisyonda yer alacak motiflerin seçimi

 Kanaviçenin çizimi (taslak)

 5. Kanaviçede yer alan motiflerin, motiflerin asıllarına uygun olarak çizilmesi

 Yardımcı motiflerin yerleştirilmesi

 Desenin en az üç defa temize çekilmesi
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1.4. Desende Ölçü

1.4.1. Tabak Deseni Ölçüleri

Desen çizimine başlamadan önce, doğru ölçüyü almak esastır. Tabak formları için
kompozisyon hazırlamaya, tabak formunun çapının doğru olarak belirlenmesiyle başlanır.
Tabak formunun özelliğine ve çapına bağlı olarak, ana desen ve kenar suyu ölçüleri
belirlenir.

Tabağın çapına (büyüklüğüne) bağlı olarak, 18 cm’lik, 20 cm’lik, 25 cm’lik, 30
cm’lik, 40 cm’lik gibi farklı büyüklüklerde tabak desenleri hazırlanır.

1.4.2. Ana Desen Ölçüsü

Kompozisyonun esasını teşkil eder. Tabak formlarında, ortadaki alan içerisine
hazırlanan desenlerdir. Çini tabak formları için hazırlanacak ana desen ölçüsü;

 Tabak formun özelliğine (düz tabak formları, lenger tabak formları gibi) bağlı
olarak belirlenir. Örneğin; çapı 30 cm olan düz bir tabak formu için belirlenen
ana desen ölçüsü, yine çapı 30 cm olan lenger bir tabak formu için belirlenen
ana desen ölçüsünden farklı olabilir. Lenger tabak, derin ve kenarlıdır. Formun
derinliğine bağlı olarak, ana desenin çizileceği ortadaki düz alanın ölçüsünde
farklılıklar görülür.

Bu tür tabak formalarında mutlaka elimizde olması ve ölçülerin forma göre alınması
gereklidir.

Resim 1.1: 28 cm düz tabak formu Resim 1.2: 28 cm çukur kenarlı tabak formu
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 Tabak, formlarının çapına bağlı olarak belirlenir. Tabak formunun çapına bağlı
olarak, ana desen ölçüsü değişecektir. Tabak formlarının çapı büyüdükçe; ana
desenin ölçüsü de büyüyecektir. Örneğin; 30 cm’lik düz bir tabak formu için ana
desenin çizileceği alanın çapı 24-25 cm belirlenirken, 40 cm’lik düz bir tabak
formu için ana desenin çizileceği alanın çapı 30 cm olabilir.

Resim 1.3: 40 cm’lik lenger tabak formu Resim 1.4: 28 cm’lik lenger tabak formu

 Oluşturulacak desene bağlı olarak değişir. Ana desen ile kenar suyu arasına
zencerek ve ince bordür yerleştirilecek ise; ana desen ölçüleri değişebilir. Bu
durumda ortadaki ana desen ölçüsü küçülebilir veya kenar suyu ölçüsü daha
küçük tutulabilir.

Resim 1.5: 28 cm’lik lenger tabak formu Resim 1.6: 28 cm’lik lenger tabak formu
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1.4.3. Kenar Suyu Ölçüsü

Çini tabak formlarında tabak formunun kenarını süsleyen, ana desenin etrafını
çevreleyen kompozisyonlardır. Çini tabak formları için hazırlanacak kenar suyu ölçüsü;

 Tabak formun özelliğine (düz tabak formları, lenger tabak formları gibi) bağlı
olarak belirlenir. Örneğin; çapı 30 cm olan düz bir tabak formu için belirlenen
kenar suyu ölçüsü, yine çapı 30 cm olan lenger bir tabak formu için belirlenen
kenar suyu ölçüsünden farklı olabilir. Lenger tabak derin ve kenarlıdır. Lenger
tabak formları, kenarlı formlar oldukları için kenar suyunun çizileceği ölçü zaten
bellidir. Bu tür tabak formlarının mutlaka elimizde olması gereklidir. Kenar suyu
ölçüsünü belirleyebilmek için tabak formunun kenarını ölçmek yeterli olacaktır.

Resim 1.7: 28 cm’lik düz tabak formu Resim 1.8: 28 cm’lik ince kenarlı lenger
tabak

 Tabak formlarının çapına bağlı olarak belirlenir. Tabak formunun çapına bağlı
olarak, kenar suyu ölçüsü değişecektir. Tabak formlarının çapı büyüdükçe; kenar
suyunun ölçüsü de büyüyecektir. Örneğin; 30 cm’lik düz bir tabak formu için
kenar suyu ölçüsü 2.5-3 cm arası belirlenirken, 40 cm’lik düz bir tabak formu
için kenar suyu ölçüsü 4-5 cm olabilir.
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Resim 1.9: 40 cm kenarlı lenger tabak Resim 1.10: 30 cm kenarlı lenger tabak

 Oluşturulacak desene bağlı olarak değişir. Ayrıca ana desen ile kenar suyu
arasına zencerek ve ince bordür yerleştirilecek ise kenar suyu ölçüleri
değişebilir.

Resim 1.11: 30 cm kenarsız düz tabak Resim 1.12: 40 cm kenarsız düz tabak

Tabak formları için ana desen ve kenar suyu ölçüsü belirlenirken; kenar suyu ile ana
desen arasına çizilen file boşluklarının, ne birbirlerine çok yakın ne de fazla açık olmamasına
dikkat etmemiz gerekir.

Tabak formları için ana desen ölçüsü ve kenar suyu ölçüsü içerisinde file genişlikleri
de dikkate alınarak, kompozisyonlar hazırlanmalıdır.

Tabak formlar için ölçülendirme yapılırken; klasik kompozisyonlar incelenmeli,
estetik kaygılar ön planda olmalıdır.

Klasik desenleri incelediğimizde; kenar suyu olmayan, formun bütününü ana desenin
kapladığı desenler de mevcuttur.
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Resim 1.13: 28 cm’lik kenar suyu olmayan tabak deseni
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UYGULAMA FAALİYETİ

18 cm’lik Tabak Deseninin Ana ve Kenar Suyu Ölçüsünü Çizmek.

 Kullanılacak Araç ve Gereçler

 Parşömen Kâğıdı, 0.5 Kurşun Kalem, 2B Kalem Ucu, Pergel, Cetvel,
Silgi.

Çizeceğiniz 18 cm tabak deseni için ana desen ve kenar suyu ölçülerini belirleyiniz.

Bu uygulama faaliyetlerini, aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ederek yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçleri
hazırlayınız.

 Parşömen kâğıdınızı 200–250 mm
ölçülerinde kaseiniz

 Parşömen kâğıdınızın tam ortasına, R=
18 cm olan daireyi çizebilmek için
merkez noktayı işaretleyiniz.

 Pergelin sivri ucu, merkez noktada
olacak şekilde pergel açıklığını R= 18
cm olan daireyi çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



16

 R=18 cm olan daire içerisine, Ana
Desenin çizileceği R=7 cm olan
daireyi çiziniz.

 İçteki filenin dışına ve dıştaki filenin
iç tarafına, iki file arasında 3mm
boşluk olacak şekilde, ikinci file
çizgilerini çiziniz.

 İç tarafta çizdiğiniz bu iki file
çizgisinin, ana desen ile kenar suyunu
birbirinden ayıran file çizgileri
olduğunu unutmayınız.

 Dıştaki file çizgilerinin, kenar suyunu
çevreleyen ve formun sınırını
belirleyen çizgiler olduğunu
unutmayınız.

 File çizgilerinin birbirine paralel
olarak çizildiğine dikkat ediniz.

 Deseni form üzerine uyguladığımızda,
tahrir boyasının fileyi çizerken
oluşturacağı kalınlığı düşünerek; iki
file arasındaki boşluk mesafesi 3-5
mm olması gerekir.

 İki file arasındaki boşluğun çiziminde;
tahrir boyasının fileyi çizerken
oluşturacağı kalınlıkların dikkate
alındığını unutmayınız.

 18 cm’lik klasik çini desenlerini
inceleyerek, farklı ölçülerde ana desen
ve kenar suyu ölçülerini çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ

Öğrenme faaliyetinde kazandığımız beceriler doğrultusunda; uygulama faaliyetinde
yaptığınız çalışmayı tekrarlayarak, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan, kazandığınız becerileri Evet
veya Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Parşömen kâğıdınızı uygun ölçülerde kestiniz mi?

2. Parşömen kâğıdınızın tam ortasına, R=18 cm olan daireyi
çizebilmek için merkez noktayı işaretlediniz mi?

3. Pergelinizin açıklığını ayarlayarak, R=18 cm olan daireyi
çizdiniz mi?

4. R=18 cm olan daire içerisine, ana desen ile kenar suyunu
birbirinden ayıran ve ana desenin çizileceği r = 7 cm olan
daireyi çizdiniz mi?

5. R=18 cm olan daire içerisine, ana desen ile kenar suyunu
birbirinden ayıran r = 7,3 cm veya 7,5 cm olan ikinci
daireyi çizdiniz mi?

6. Ana desen ile kenar suyunu birbirinden ayıran, içteki iki
fileyi çizerken file aralıklarına dikkat ettiniz mi?

7. 18 cm’lik klasik çini desenlerini inceleyerek, farklı
ölçülerde ana desen ve kenar suyu ölçülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız, öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 18 cm’lik
tabak desen ölçüsüne uygun motifleri ve kompozisyon şeklini belirleyebilirsiniz.

18 cm’lik tabak formuna uygun kompozisyon oluşturma faaliyetine başlamadan önce;

 Çini sanatında kullanılan kompozisyon örneklerini araştırarak,

 Bu kompozisyon örneklerindeki farklı özellikleri inceleyerek,

 Çini sanatının klasik desenlerindeki kenar suyu örneklerini araştırarak,

 Bu kenar suyu örneklerinin genişliklerini gözlemleyerek,

 Klasik desenlerdeki, 18 cm’lik tabak desenlerini inceleyerek,

 Bu desenlerdeki kenar sularını inceleyerek,

 Farklı çaplardaki tabak formlarında kullanılan desen ve kenar sularını birbiriyle
karşılaştırıp inceleyerek, araştırmalarınızla ilgili dosya hazırlayınız.

2. KOMPOZİSYON

2.1. Tanımı

Kompozisyon, Fransızca kökenli bir sözcüktür.

“Parçaların bir bütün içinde, düzenli olarak bir araya getirilmesidir. Terkip.

(A. Akar-C. Keskiner, Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif)

“Motiflerin bir bütün içinde düzenlenerek bir araya getirilmesi.
(F. Şahin, Seramik Sözlüğü)

2.2. Çeşitleri

Tabak formları için kompozisyon hazırlarken kompozisyon şeklinin belirlenmesi en
önemli unsurdur. Tabak formlarında ana desen çizilirken kullanılan kompozisyon çeşitleri şu
şekilde sıralanabilir:

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Simetrik Kompozisyonlar

 Asimetrik Kompozisyonlar

 Tek Merkezli Olan Kompozisyonlar

 Çok Eksenli Kompozisyonlar

2.2.1. Simetrik Kompozisyonlar

Bu tür kompozisyonlarda desen, ana desen ölçüsünü tam ortadan ikiye ayıran ve orta
eksen adı verilen dikey çizginin bir tarafında tasarlanır. Kâğıt orta eksen üzerinden
katlanarak, tasarlanan kompozisyon karşıya geçirilip desenin simetriği alınır. Böylece
kompozisyonun bütünü oluşturulmuş olur (Şekil 2.1). Ana desendeki simetri üslubundan
oluşabilecek monotonluğu gidermek amacı ile alttaki yaprak kümeleri serbest olarak
çizilmekte veya kompozisyon içerisinde bazı motiflerde, simetriden ayrı düzenlemeler
yapılabilmektedir.

Şekil 2.1: Simetrik kompozisyon örneği

Kompozisyon, alttaki bir yaprak kümesi gibi belirli bir noktadan çıkan dalların yarım
ölçü içerisine çok dengeli bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kenar suyu
kompozisyonu ise tırnaklı yaprak ve bahar dalı motiflerinin aralıklı tekrarı ile
oluşturulmuştur.

Simetrik kompozisyonların, orta eksenin tam üzerinde ‘’selvi ağacı hatai grubu’’ vs.
gibi bir motif yerleştirilerek, ortadaki boşluğu kapatma kaygısı taşınmaz. Orta eksenin tam
üzerine herhangi bir motif yerleştirilmeyebilinir (bk. Şekil 2.1). Bu durumda ortadaki boşluk,
yardımcı motiflerle (genellikle rumi düzenlemeler) veya dallardan çıkan yaprakların girift
olarak yerleştirilmesiyle doldurulabilir.

Bitkisel motiflerin düzenlenmesinde çok kullanılan bir kompozisyon çeşididir.
Simetrik kompozisyonların en güzel örneklerine 16 yy. klasik desenlerinde rastlanır.
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2.2.2. Asimetrik Kompozisyonlar

Bu tür kompozisyonlarda motifler, tabak ölçüsünün bütünü içerisine yerleştirilir.

Şekil 2.2: Asimetrik kompozisyon örneği

Yine simetrik kompozisyonlarda olduğu gibi alttaki bir yaprak kümesinden vs.
çıkarılan motiflerin dalları, tabak ölçüsü içerisine kompozisyon kuralları dikkate alınıp
dengeli ve estetik bir şekilde yerleştirilerek, desen oluşturulur (şekil 2.2). Yukarıdaki klasik
kompozisyon örneğinde; 1/6 kesit içerisine yerleştirilen dalga motiflerinin oluşturduğu
birimin tam tekrarıyla kenar suyu kompozisyonu oluşturulmuştur.

Asimetrik kompozisyonlar, tasarımı oldukça zor olan kompozisyon çeşididir. Bitkisel
motiflerin düzenlemesinde çok kullanılan bir kompozisyon çeşididir. En güzel örneklerine
16 yy. klasik desenlerinde rastlanır.

2.2.3. Tek Merkezli Kompozisyonlar

Bu kompozisyonlara, merkezden gelişen kompozisyonlar da denir. Kompozisyonu
oluşturan motiflerin hepsi merkez odaklıdır.

Rumi üslubu kompozisyonlarda, rumi – hatai üslubu kompozisyonlarda ve geometrik
kompozisyonlarda çok kullanılan kompozisyon çeşididir.

Bu tür kompozisyonlarda desen, merkeze bağlı iki eksen arasına çizilmiş ana
birimlerin katlanarak tekrarlanması ile oluşturulur. Merkezden gelişen kompozisyonu
çizebilmek için deseni oluşturulacak ana birimi tasarlamamız yeterli olacaktır (bk.Şekil 2.3).
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Şekil 2.3: Tek merkezli kompozisyon örneği

Bu klasik desendeki kenar suyu kompozisyonu ise rumi motiflerinin oluşturduğu
belirli bir birimin tam tekrarı ile oluşturulmuştur.

2.2.4. Çok Eksenli Kompozisyonlar

Bu tür kompozisyonlarda, birden fazla düzenleme mevcuttur. Belirli eksenlerde
bulunan her bir birim, birbirlerine yine belirli eksenlerde bağlanır. Burada her bir birim,
birbirlerine belirli eksenlerde ilişkilendirilerek bir bütün oluşturulur.

Bu tür kompozisyonların en güzel örnekleri “Haliç İşi ” diye isimlendirilen ve asıl
üretim merkezinin İznik olduğu kanıtlanan desenlerdir. 16. yy. klasik desenlerindendir
(Resim 2.1).

Resim 2.1: Çok eksenli kompozisyon örneği
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Klasik çini desenlerini incelediğimizde, tabak desenlerindeki kenar sularını şu şekilde
gruplandırabiliriz:

 Bağımsız Birimlerin Tekrarlanması ile Oluşan Kenar Suları: Bu tür
kompozisyonlarda, bağımsız birimlerin belirli aralıklarla tekrarlanması ile kenar
suyu oluşturulmuştur. Yani kenar suyunu oluşturan, sadece belirli bir birim
içerisine çizilen motif veya motiflerdir. Bu birimler belirli aralıklarla birleşerek
kenar suyunu oluşturur.

Şekil 2.4: Kıvrık dallı motiflerin, aralıklı tekrarıyla oluşan kenar suyu desen kanaviçeleri

 Tek Dal Üzerinden Gelişen Bordürler: Bu tür kompozisyonlarda, kıvrık dal
üzerinde çizilen motif, tek bir yöne doğru hareket ederek kenar suyunu
oluşturur.

Şekil 2.5: Tek dal üzerinde gelişen, kenar suyu desen kanaviçeleri

Bu tür düzenlemelerde, özellikle rumi motifi ile çok değişik bordürler oluşturulmuştur.

 Çift Dal Üzerinden Gelişen Bordürler: “Çift iplik” olarak da adlandırılır. Bu
tür kompozisyonlar, birbirinden bağımsız iki ayrı dalın birlikte düzenlenmesiyle
oluşturulur. Çok çeşitli kompozisyonlara imkân sağlayan bordür grubudur.
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Şekil 2.6: Çift dal üzerinde gelişen, kenar suyu desen kanaviçeleri

Klasik kompozisyonlardaki, çift dal üzerinde gelişen kenar sularını incelediğimizde,

 İki ayrı dal üzerinde bulunan hatai üslubu motifler,
 Rumi motifinin bulunduğu dal ile hatai üslubu motifin bulunduğu dalın,

ortaklaşa düzenlediği kompozisyonlar,
 İki ayrı dal üzerinde bulunan bitkisel motiflerden oluşan kompozisyonlar

vs. gibi örneklerle karşılaşırız.

 Üç Dal Üzerinde Gelişen Bordürler: “Üç İplik” olarak da adlandırılır. Bu tür
kompozisyonlar birbirinden bağımsız üç ayrı dalın birlikte düzenlenmesiyle
oluşturulur. Bu tür kompozisyonlar, sadece rumi üslubu düzenlemeler ile
oluşturulabileceği gibi, rumi –hatai üslubu motifler, sadece hatai üslubu motifler,
bitkisel – rumi motifler vs. gibi değişik şekillerde de oluşturulabilir.

Bütün kenar suyu çeşitlerini incelediğimizde, TASAR İLKELERİNDEN tekrarı, tam
tekrarı ve aralıklı tekrarın kullanıldığını görmekteyiz.

Kenar suyu çizimine öncelikle kenar suyu ölçüsünün 1/6 kesitini alarak başlarız. Bu
ölçü içerisine veya bu kesiti de kendi içinde bölümlere ayırarak, düşündüğümüz kenar
suyunu oluşturacak ana birimi çizeriz. Ana birimin tam tekrarı veya aralıklı tekrarı ile kenar
suyu çiziminizi tamamlamış oluruz.

Kenar suyu çiziminde, kenar suyu çeşidine ve kullanacağımız motiflere karar verirken,
orta kompozisyonla uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz.

Tabak formlarında kenar suyu, orta kompozisyonu zenginleştiren, ifadesini
güçlendiren bölümler olduğu hâlde, kenar suları bulunmayan tabak kompozisyonları da
klasik desenlerde mevcuttur.

Aynı ölçüdeki bir orta desen, farklı ölçülerdeki kenar suları ile farklı ölçülerdeki tabak
formlarına uygulanabilmektedir.
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2.3. Motiflerin Seçimi

Motif, Fransızca bir sözcüktür. Türkçe karşılığı örge’dir. Kompozisyonun esasını
teşkil eden unsurdur. Türk çini sanatında motif; “Konusunu tabiattan, bitkilerden,
hayvanlardan, eşyalardan, geometrik çizgilerden ve kişinin hayal dünyasından alan belirli
şekiller.” şeklinde tanımlanır.

Klasik çini desenler saray nakışhanesinde, müzehhipler tarafından çizilmiştir. Bu
desenler, sıkı bir teknik disiplin ve titiz bir çizimcilik örneğidir.

Bir desende iki tür motif kullanılır. Birincisi; desende ilk bakışta göze çarpan, dikkat
çeken, ön planda yer alan motiflerdir. Mesela, desenin özünü oluşturan büyük bir hançerli
yaprak gül, karanfil, lale motifleri kullanılabilir. İkincisi ise yardımcı motiflerdir. Bu motifler
de deseni zenginleştiren desendeki doluluk-boşluk oranını dengeleyen motiflerdir. Bu
motifler, ana motiflerin üzerine ve aralarına yerleştirilen motiflerdir. Bunlar gonca çiçekler,
yarım pençler, çiğdemler, mahmuzlar gibi motiflerdir. Bu saydığımız motifler, ana motifler
yerleştirildikten sonra kullanılır. Desen hazırlarken birçok motifi desen içerisine yerleştirmek
yerine az sayıda motifle deseni hazırlamak daha geçerli bir yoldur.

Tabak kompozisyonlarında yer alacak motiflerin seçiminde, tabak ölçüsü ve tabak
formu dikkate alınmalıdır.

2.3.1. Tabak Ölçüsü

Tabak formları için kompozisyon tasarlanırken kompozisyonu oluşturacak motiflerin
seçiminde, tabak ölçüsü dikkate alınmalıdır. Küçük çaplı bir tabak deseni çiziminde
kullanacağımız motif çeşidi veya büyüklüğü ile büyük çaplı bir tabak deseni çiziminde
kullanacağımız motif çeşidi veya büyüklüğü farklıdır. Tabak ölçüsü ile çizilecek motif
büyüklüğü arasında mutlaka bir dengenin olması esastır.

2.3.2. Tabak Formu

Tabak formunun düz veya lenger oluşuna göre, ana desen ölçüsü ile kenar suyu ölçüsü
değişecektir. Buna bağlı olarak kompozisyonda kullanacağımız motiflerin seçimi veya
büyüklüklerinde de farklılıklar olabilecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

18cm’lik Tabak Deseni Ölçüsüne Uygun Motifleri ve Kompozisyon Şeklini
Belirlemek.

 Kullanılacak Araç ve Gereçler:

 Parşömen kâğıdı, 0.5 kurşun kalem, 2B kalem ucu, Pergel, Cetvel, Silgi.

 İşlem Basamakları

 Kullanılacak araç ve gereci hazırlayınız.
 Aşağıdaki klasik kompozisyonları inceleyerek, ana desenin kompozisyon

şeklini belirleyiniz.

 Kenar suyu kompozisyonunu inceleyerek, çeşidini belirleyiniz.
 Kompozisyonda kullanılan motifleri belirleyiniz.
 Motif büyüklüklerine dikkat ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMA FAALİYETİ
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Öğrenme Faaliyeti-2’de kazandığımız beceriler doğrultusunda, uygulama faaliyetinde
yaptığınız çalışmayı tekrarlayarak aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
veya Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Uygulama faaliyetinin birinci örneğindeki klasik deseni
incelediniz mi?

2. Ana desenin kompozisyon çeşidini belirlediniz mi?

3. Kenar suyu çeşidini belirlediniz mi?

4. Desende kullanılan motifleri belirlediniz mi?

5. Uygulama faaliyetinin ikinci örneğindeki klasik deseni
incelediniz mi?

6. Ana desenin kompozisyon çeşidini belirlediniz mi?

7. Kenar suyu çeşidini belirlediniz mi?

8. Desende kullanılan motifleri belirlediniz mi?

9. Uygulama faaliyetinin üçüncü örneğindeki klasik deseni
incelediniz mi?

10. Ana desenin kompozisyon çeşidini belirlediniz mi?

11. Kenar suyu çeşidini belirlediniz mi?

12. Desende kullanılan motifleri belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 18 cm’lik
tabak deseni çizebileceksiniz.

18 cm’lik tabak deseni çizme faaliyetine başlamadan önce;

 Klasik desenlerdeki, dal hareketlerini inceleyerek,
 Klasik desenlerdeki, motif büyüklüklerini inceleyerek, gözlemleyiniz ve bilgi

sahibi olunuz.

3. DESENDE KANAVİÇE

3.1. Kanaviçe Çizerken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Desende kanaviçe (taslak) kompozisyon çiziminde çok önemli bir yer tutar. Temeli
bozuk bir binanın, kendisinin de bozuk olacağını düşünürsek, desende kanaviçenin
bozukluğu da desenin bozuk olmasına sebep olur. Desen çiziminde TASLAK çok önemlidir.
Kanaviçe oturtulmadan kesinlikle motifler üzerinde esas çizimlere geçilmemelidir. Kanaviçe
çizerken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 Desende yer alacak motiflerin büyüklükleri belirtilecektir.

 Motifler yerleştirilirken, ölçü içerisine dengeli olarak dağıtılacaktır. Örneğin;
desenin üst tarafına bütün motifleri yerleştirip aşağı kısımları boş
bırakmamalıdır.

 Motifler birbirinin üstüne gelmemelidir. Mesela, lale motifini çizerken gül
motifinin üzeri kapatılmamalıdır.

 Desende yer alacak motifler, mutlaka dal eğrisi üzerinde ve yaprağı ile birlikte
düşünülmelidir. Dal eğrileri, birbiriyle uyumlu ve barışık olmalıdır. Kanaviçe
çiziminde kesişen dallar, yapraklar ve çiçeklerle kapatılmalıdır.

 Motiflerde, dalların giriş ve çıkışına dikkat edilmelidir. Mesela boyuna kesiti
olan motiflerde, motifin bir girişi bir de çıkışı vardır. Örneğin; hatai grubu
motifler, enine kesiti olan motiflerde ise giriş ve çıkış belli değildir.

 Kanaviçe içerisinde motifler, renk dağılımı düşünülerek dağıtılmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Ölçülendirmede, renklerin dağılımda ve motiflerin ölçü içerisine yerleştirilmesindeki
denge; estetik ve güzel bir kompozisyon oluşturma açısından çok önemlidir.

3.2. Motiflerin Asıllarını Bozmadan Çizim Yapmanın Önemi

Kanaviçede yer alan ve taslak çizimleri yapılan motifleri asıllarına uygun olarak
çizebilmemiz için motif çizimlerinin çizim aşamalarını çok iyi bilmek ve çizim aşamalarına
dikkat etmemiz gereklidir. Kanaviçe üzerinde taslağını çizdiğimiz motifleri, dal eğrisi
üzerinde yaprağı ile birlikte düşünmeli ve klasik desenleri örnek almalıyız. Motiflerin, dal ve
yaprakları birbirine uygun olmalıdır. Yapraklar dalın çıkışına göre uyumlu, dönüşler
yaparken sert çizgilerden kaçınıp estetik çizgiler kullanılmalıdır.

Kanaviçede yer alan motifler, asıllarına uygun olarak çizildikten sonra desendeki
boşluklarını dolduracak motifler çizilir. Yardımcı motifler olarak isimlendirilen bu motifler;
ana deseni zenginleştiren, desene canlılık katan motiflerdir. Yardımcı motifleri desen
içerisine yerleştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, bu motiflerin ana motiflerin
etkisini azaltacak kadar çok olmamasıdır.

3.3. Deseni Temize Çekmenin Önemi

Desen çizimi esnasında, birçok fazla çizgiler, silintiler, dengesiz çizgiler, uyumsuz
çizgiler olabilir. Bunları yok etmek amacıyla desen üzerine başka kâğıt konularak veya
parşömen kâğıdının şeffaflık özelliğinden faydalanarak, tersinden tekrar temize çekilmelidir.
Bu hataları aza indirgemediğimiz sürece, temize çekmenin anlamı yoktur. Bu hatalar bazen
üç dört defada yok edilebilir. Desinatör ustalaştıkça temize çekme işlemi azalır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

18 cm’lik Tabak Formu için Serbest Desen ve Kenar Suyu Deseni Çizmek.

 Kullanılacak Araç ve Gereçler: Parşömen kâğıdı, 0.5 kurşun kalem, pergel,
cetvel, silgi

Öğrenme Faaliyeti -2’den sonra uyguladığınız uygulama faaliyeti sonunda belirlemiş
olduğunuz ana desen ölçüsü içerisine, Şekil 2.7 ’deki asimetrik kompozisyon örneğini
çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç-gereci hazırlayınız

 Ana desen ölçüsü ve kenar suyu ölçüsünü,
çizmiş olduğunuz parşömen kâğıdınızı
hazırlayınız.

 Ana desenin çizileceği ortadaki ölçü
içerisine, asimetrik kompozisyonu
oluşturan motiflerin dal eğrilerini çiziniz.

 Ana desen ölçüsü içerisine motiflerin dal
eğrilerini yerleştirirken doluluk-boşluk
dengesine dikkat ediniz.

 Dal hareketlerinde, estetik kaygıları ön
planda tutunuz.

 Dal eğrilerinin birbiriyle uyumlu ve barışık
olmasına dikkat ediniz.

Dal eğrileri üzerine, motiflerin
kanaviçelerini yerleştiriniz.

Dal eğrileri üzerine, motiflerin
kanaviçelerini yerleştirirken, yaprakları ile
birlikte çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–1
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 Dal eğrileri üzerine motif kanaviçelerini,
birbiriyle çakışmayacak şekilde
yerleştiriniz.

 Kanaviçe çizimini yeterince temize
çekiniz.

 Kanaviçelerini çizdiğiniz motifleri,
asıllarına uygun olarak çiziniz.

 Motiflerin çiziminde işlem sırasına dikkat
ediniz.

 Yardımcı Motifleri çizip Ana Deseni
yeterince temize çekiniz.

 Çizgilerinizin estetik olmasına dikkat
ediniz.

 Kenar suyu ölçüsü içerisine, deseni
çizebilmek için; Kenar suyu ölçüsünün 1/6
kesitini alınız. Bunun için;

 Pergelin sivri ucunu merkez noktaya
koyarak, r = 7.5 cm olacak şekilde pergel
açıklığını ayarlayınız (içteki ikinci dairenin
yarıçapı kadar).

 Bu açıklığı hiç bozmadan ikinci daire
üzerinde, pergelin sivri ucunu herhangi bir
noktaya koyarak 1. işaretlemeyi yapınız.

 Pergelin sivri ucunu, işaretlenen bu
noktaya koyarak 2. işaretlemeyi yapınız.
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 Bu işlemi altı kez tekrarlayarak, kenar suyu
ölçüsünü altı eşit parçaya bölünüz. Bir
dairenin yarıçapının, çevresinin 1/6’sı
olduğunu unutmayınız.

 Ölçülendirmede, pergel açıklığını hiç
bozmamaya dikkat ediniz. Aksi takdirde 6.
parça, aynı ölçüde olmayacaktır. Bu
durumda pergel açıklığını kontrol ederek,
işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.

 Bu İşaretlediğiniz 6 tane noktadan, yan
yana 2 tanesini belirleyiniz.

 Cetvelinizi merkez nokta ile işaretlediğiniz
1. noktaya koyunuz. 1. eksen çizgisini, 2.
noktaya koyup 2. eksen çizgisini çiziniz.

 2 eksen çizgisi arasında kalan kenar suyu
ölçüsü içindeki parçayı, ayrı bir parşömen
kâğıdına çiziniz.

 Kenar suyunu oluşturacak desenin ana
biriminin, bu ölçü içerisinde tasarlandığını
unutmayınız.

 1/6 kesitin orta eksenini çizerek, yarım
ölçüsünü alınız. Bu ölçüyü, parşömen
kâğıdını katlayarak üç eşit parçaya
bölünüz.

 Bölüm çizgilerinin doğru çizilmesi için
merkez noktaya bağlı olarak çizmeye özen
gösteriniz.

 Kenar suyunu oluşturan yarım penç
motifini çizebilmek için kanaviçesi olan
yarım daireyi, belirlediğiniz en küçük ölçü
içerisine çiziniz.

 Kanaviçe içerisine yarım penç motifini
çiziniz.

 Bu penç motifini, parşömen kâğıdını
katlayarak diğer bölümlere de çiziniz
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 Yarım penç motifinin üzerindeki diğer
yarım penç motifini, aynı işlem sırasına
göre çiziniz.

 1/6 kesit içerisine, kenar suyu çizimini
tamamlayınız.

 18 cm’lik tabak deseni çizmek için
hazırladığımız parşömen kâğıdındaki
kenar suyu ölçüsünün bütününe, 1/6
kesitini hazırladığınız kenar suyunu
çiziniz.

 Ana deseni çevreleyen kenar suyunun, 1/6
kesitinin katlanarak ulanmasıyla
oluştuğuna dikkat ediniz.

 6 eşit parçaya böldüğünüz kenar suyu
ölçüsünde, ulama noktalarına dikkat
ederek çizgiler arasında boşluk
bırakmayınız.
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18 cm’lik Tabak Formu için Simetrik Desen ve Kenar Suyu Deseni Çizmek.

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Parşömen kâğıdı, 0.5 kurşun kalem, Pergel, Cetvel,
Silgi.

R = 18 cm olan daire içerisine, merkez nokta aynı olmak üzere; r = 7,5 cm, R = 8 cm
ve r = 9 cm olan dairleri çizerek, ana desen ölçüsü ve kenar suyu ölçülerini belirleyerek,
Şekil 2.8’deki simetrik kompozisyon örneğini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç-gereçleri hazırlayınız

 Ana desen ölçüsü ve kenar suyu ölçüsünü
çizmiş olduğunuz, parşömen kâğıdınızı
hazırlayınız.

 Merkez noktadan geçen, Orta ekseni
çiziniz.

 Ana desenin çizileceği ortadaki ölçü
içerisine; simetrik kompozisyonu oluşturan
motiflerin dal eğrilerini, orta eksenin bir
tarafına çiziniz.

 Dal eğrileri üzerine, motiflerin
kanaviçelerini yerleştiriniz.

 Motiflerin dal eğrilerini yerleştirirken
doluluk-boşluk dengesine dikkat ediniz.

 Dal hareketlerinde, estetik kaygıları ön
planda tutunuz.

 Dal eğrilerinin birbiriyle uyumlu olmasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–2
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 Orta eksenin bir tarafına çizdiğiniz
kanaviçeyi, parşömen kâğıdınıza orta
eksen üzerinden katlayarak diğer tarafa
geçiriniz.

 Simetrik desenlerde, desenin yarısının
çizilip parşömen kâğıdının katlanarak diğer
tarafa aktarıldığını unutmayınız.

 Desenin bütününü kontrol ederek, doluluk-
boşluk dengesine dikkat ediniz.

 Ana deseni oluşturan motifleri, asıllarına
uygun çiziniz.

 Yardımcı motifleri yerleştiriniz.

 Yardımcı motiflerin, desendeki boşlukları
doldurmak amacıyla kullanıldığını
unutmayınız.

 Motifleri temize çekiniz. Parşömen
kâğıdını orta eksen üzerinden katlayarak,
desenin diğer yarısını çiziniz.

 Deseni temize çekme işlemini, hatalı
çizgiler ortadan kalkıncaya kadar
tekrarlayınız.

 Kenar suyu ölçüsü içerisine, kenar suyu
desenini çizebilmek için kenar suyu
ölçüsünün 1/6 kesitini alınız.

 Bu işlem için Uygulama Faaliyeti -3.1’deki
işlem basamaklarına dikkat ediniz.

 1/6 kesitin orta eksenini çizerek yarım
ölçüsünü alınız. Bu ölçüyü Parşömen
kâğıdını katlayarak, dört eşit parçaya
bölünüz.

 Bölüm çizgilerinin doğru çizilmesi için
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merkez noktaya bağlı olarak çizmeye özen
gösteriniz.

 Kenar suyunu oluşturan balık pulu
motifini, belirlediğiniz en küçük ölçü
içerisine çiziniz

 Balık pulu motifini, parşömen kâğıdını
merkez nokta bağlantılı çizdiğiniz çizgiler
üzerinden katlayarak, diğer bölümlere de
çiziniz.

 1/6 kesit içerisine, kenar suyu çizimini
tamamlayınız.

 18 cm’lik tabak deseni çizmek için
hazırladığınız parşömen kâğıdındaki kenar
suyu ölçüsünün bütününe, 1/6 kesitini
hazırladığınız kenar suyunu çiziniz.

 Ana deseni çevreleyen kenar suyunun,
1/6’lık kesitinin katlanarak bağlanmasıyla
oluştuğuna dikkat ediniz.

 6 eşit parçaya böldüğünüz kenar suyu
ölçüsünde, ulama noktalarına dikkat
ederek, çizgiler arasında boşluk
bırakmayınız.
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18 cm ’lik Tabak Formu için Madalyon Deseni ve Kenar Suyu Deseni Çizmek.

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Parşömen kâğıdı, 0.5 kurşun kalem, Pergel, Cetvel,
Silgi.

R=18 cm olan daire içerisine, merkez nokta aynı olmak üzere; r = 7.5 cm, R = 8cm,
r=8.5cm ve r = 9 cm olan daireleri çizip, ana desen ölçüsü ve kenar suyu ölçülerini
belirleyerek, Şekil 2.9’daki tek merkezli kompozisyon örneğini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç-gereci hazırlayınız.

 Ana desen ölçüsü ve kenar suyu ölçüsünü,
çizmiş olduğunuz parşömen kâğıdınızı
hazırlayınız.

 Kompozisyonu oluşturabilmek için örnek
desendeki ana desen ölçüsünün 1/6 kesitini
alınız. Bunun için Uygulama Faaliyeti-
3.1’deki işlem basamaklarına dikkat
ediniz.

 Ana desen ve kenar suyu ölçüsünü,
çizdiğiniz parşömen kâğıdınızda ana desen
ölçüsünü 6 eşit parçaya bölünüz.

 Bunun için Uygulama Faaliyeti–3.1’deki
işlem basamaklarına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–3
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 .1/6 kesitlik ölçüyü, ayrı parşömen
kâğıdına çiziniz.

 1/6 kesit içerisine, kompozisyonu
oluşturan ana birimin kanaviçesini çiziniz.

 Kanaviçe çizimini 3-4 kez temize çekiniz

 Kanaviçe üzerindeki motifleri, asıllarına
uygun olarak çiziniz.

 Çiziminizi 3-4 kez tekrar ediniz.

 Bu işlemi, hatalı çizgiler ortadan
kalkıncaya kadar tekrarlayınız.

 1/6 kesit içerisine çizdiğiniz ve
kompozisyonu oluşturan ana birim
kanaviçesini, hazırladığınız parşömen
kâğıdına çiziniz.

 Belirlediğiniz çizgilerden kâğıdınızı
katlayarak, 1/6 kesitin simetriğini alınız.

 Ulama noktalarında, motif çizgilerine
dikkat ediniz.

 Kompozisyonun bu ara biriminin
katlanarak bağlanmasından oluştuğunu
unutmayınız.

 Bu işleme, kompozisyon tamamlanana
kadar devam ediniz.
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 Deseninizin tümünü 3–4 kez temize
çekiniz.

 Bu işleme, hatalı çizgiler yok oluncaya
kadar devam ediniz.

 1/3–1/4–1/5 tekrarından oluşan
kompozisyonlar olduğunu unutmayınız.

 Kenar suyu ölçüsünün 1/6 kesitini alınız.

 1/6 ’lık kesitin orta eksenini belirleyiniz.

 1/6 kesitin yarısını, 4 eşit parçaya bölünüz.

 Kenar suyunu oluşturan balık pulu
motifini, bu en küçük ölçü içerisinde
çiziniz.

 Kenar suyunu oluşturan motifi, 1/6 kesitin
tamamına geçiriniz.

 Bu işlemi, parşömen kâğıdınızı katlayarak
yapınız.

 Desenin çizileceği parşömen kâğıdının
tamamına, kenar suyunu çiziniz.

 Bu işlemi, parşömen kâğıdınızı katlayarak
yapınız.

 Deseninizin tümünü temize çekmeyi
unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Öğrenme faaliyetinde kazandığımız beceriler doğrultusunda; Uygulama Faaliyetleri
1.2.3’te çizmiş olduğumuz kompozisyonların çizimlerini tekrarlayınız. Kompozisyonların
ana desenlerini aynen çizip, kenar sularını değiştiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri, Evet
veya Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Parşömen kâğıtlarınızı uygun ölçülerde kestiniz mi?

2. Parşömen kâğıtlarınızın tam ortasına, R=18 cm olan daireyi
çizebilmek için merkez noktayı işaretlediniz mi?

3. Parşömen kâğıtlarınıza, ana desenin ve kenar suyunun
çizileceği ölçüleri belirlediniz mi?

4. Birinci desenin, ana desenini çizdiniz mi?

5. Birinci desenin kenar suyunu (farklı olarak) çizdiniz mi?

6. İkinci desenin orta kompozisyonunu çizdiniz mi?

7. İkinci desenin kenar suyunu (farklı olarak) çizdiniz mi?

8. Üçüncü desenin orta kompozisyonunu çizdiniz mi?

9. Üçüncü desenin kenar suyunu (farklı olarak) çizdiniz mi?

10. Kanaviçe çizimlerini yeterince temize çektiniz mi?

11. Kanaviçelerdeki motifleri asıllarına uygun olarak çizerken,
işlem basamaklarına dikkat ettiniz mi?

12. Kenar suyu çizimleri için kenar suyu ölçüsünün 1/6 kesitini
aldınız mı?

13. Kompozisyonları yeterince temize çektiniz mi?

14. File çizgilerinde file aralıklarına dikkat ettiniz mi?

15. Gerekiyorsa desenin tümünü (orta kompozisyonunu-kenar
suyu kompozisyonunu) ayrı bir parşömen kâğıdına geçirdiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda, “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız, öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 18 cm’lik
tabak desenlerini, tekniğe uygun olacak şekilde, aydınger kâğıdına aktarabileceksiniz.

Deseni, aydınger kâğıdına aktarmak faaliyetine başlamadan önce;

 Aydınger kâğıdına aktarılmış olan tabak desenleri örneklerini inceleyerek,
kullanılan teknik hakkında bilgi sahibi olunuz.

 Aydınger kâğıdının özellikleri hakkında araştırma yapınız.
 Samur fırçanın özellikleri hakkında araştırma yapınız.

4. AYDINGERE DESEN ÇİZME

4.1. Fırça Tekniği

4.1.1. Tanımı ve Özellikleri

Aydınger kâğıdı üzerine deseni samur fırça ile geçirirken samur fırçanın kullanım
özelliği, fırça tekniğini oluşturur.

Aydınger kâğıtlar, rapido veya mürekkepli kalemler ilk yazı yazılabilen veya çizim
yapılabilen yarı saydam kâğıt cinsidir. Şeffaftır. Yanlış çizgileri jilet veya kazıma çakısı ile
kazımaya müsaittir. Çini desenlerinin her çeşidini aydınger kâğıdına aktarırken samur fırça
kullanırız. Samur fırçaların uçlarının hassas ve sivri olmalıdır. Samur fırça kullanırken boya
paletin üzerine alınmalıdır. Bunun nedeni;

 Resim 4.1: Fayans üzerindeki boyayı, samur fırça ile almak

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Boyanın kıvamını ayarlamak,

 Fırça içine boyayı depolamak,

 Palet üzerinde fırçayı sürttürerek, fırçanın ucunu sivri olacak şekilde
çektirmektir

Samur fırçanın özelliği; desene, ince ve kalın çizgilerle boyut kazandırabilmesidir.

4.1.2. Çeşitleri

Aydınger kâğıdına deseni aktarırken kullanacağımız samur fırçalar 2 – 3 – 4 numaralı
olabilir. Önemli olan uçlarının sivri ve hassas olmasıdır. İstediğimiz çizgi kalınlığını
sağlayan her türlü samur fırça, bu işlem için kullanılabilir.

4.1.3. Kullanım Yerleri

Aydınger kâğıtları, desenlerimizi uzun süre saklayabilmemiz yani arşiv
oluşturabilmemiz için gereklidir. Böylece aynı deseni çizmemiz gerektiğinde
arşivlerimizden, istenen desenleri tekrar çoğaltma imkânımız olacaktır. Aydıngere yapılan
çizimler, bizim yeni desen çalışmalarımız içinde kaynak olacaktır.

Aydınger kâğıdına desenlerimizi geçirirken samur fırça kullanmamız, hem samur fırça
tekniğini kavramamız açısından hem de samur fırça ile desen çizebilme becerimizin
gelişmesi açısından oldukça önemlidir.

4.1.4. Samur Fırça Kullanma Tekniği

Samur fırça ile deseni aydınger kâğıdına geçirmek için çini mürekkebi, özellikle
rapido mürekkebi kullanılır. Kullanacağımız boyayı palet üzerine özellikle, cam veya fayans
üzerine koymamız, boyayı fırçaya alırken fırça ucunu sivri olarak toparlayabilmemiz
açısından oldukça önemlidir. Samur fırçayı kullanırken;

 Fırçadaki fazla boyalar, parça fayans üzerinden çektirilerek fırça üzerine alınır.

 Motifler tahrirlenirken tek hareketle çizmeye özen gösterilmelidir.

 Eğer uzun çizgiler varsa birkaç harekette yalnız ek yerlerini belli etmeden
çizilmelidir.

 Kara kalem tekniğinde olduğu gibi kesik çizgiler olmamalıdır.

 Motiflerin başlangıç ve bitiş noktalarını ince çizmeye özen gösterilmelidir.

 Çizgilerin tek incelikte olmamasına, inceli- kalınlı çizgiler elde edebilmeye
çalışılmalıdır.

 Yapılan hatalar, jilet ile hemen kazınmalıdır.
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4.2. File

4.2.1. Tanımı ve Özellikleri

Çini formlarda tabak, dik form, karo vs, desenin başlangıç ve bitiş noktalarını
belirlemek için çizilen ince çizgilerdir. Ayırma çizgisi de denilir.

Yuvarlak formlarda (tabak-karo-vazo vs.) pergel veya turnet yardımıyla düz formlarda
(karolar) ise cetvel yardımıyla çizilir.

File çekerken başlangıç ve bitiş noktalarının birleşmesi yani uç uca gelmesi çok
önemlidir.

File çizgileri, her zaman çift olarak düşünülür. Bu yüzden çekilen ilk fileye paralel 2.
filenin çekilmesi ve file aralıklarının ne çok açık ne de çok yakın olması, dikkat edilmesi
gereken bir husustur.

Tabak desenlerinde file çizgileri daireseldir. Tabak desenlerini aydınger kâğıdına
aktarırken fileler, pergel ucuna takılan trilin ile çekilir.

4.2.2. Kullanım Yerleri

Desen içerisindeki paftaları birbirinden ayırmak için çizilir. Tabak formlarındaki
paftalar; ana desen kenar suyu varsa ana desen ile kenar suyu arasındaki zencerek
bölümleridir. Tabak formlardaki fileler, daireseldir. Pergel veya turnet yardımı ile çekilir.

Pano kompozisyonlarındaki paftalar; orta desen kenar suyu, zencerek (varsa), kitabe
bölümlerinden oluşmaktadır. Pano desenlerinde, ana desen kenar suyu varsa ana desen ile
kenar suyu ve zencerek bölümleri arasına çekilen fileler düz çizgilerdir. Cetvel yardımı ile
çekilir.

Pano desenlerinde; ana desen ile kenar suyu arasında üst tarafta kitabe bölümü varsa
kitabe bölümünü ana desenden ayıran file çizgileri kıvrımlı çizgilerdir. Bu çizgiler fırça ile
serbest olarak veya şablon kullanılarak çizilir.

Eğer, orta deseni çevreleyen kenar suyu, orta desenle ilk kitabe kısmı arasında da
kemer şeklinde dönüyorsa, bu file çizgileri de yine şablon yardımı ile veya pergel ile çekilir.

Dik formlarda form özelliğine bağlı olarak ayak, gövde, boyun kısımları farklı
desenlerden oluşuyorsa bu paftalar, file çizgileri ile birbirinden ayrılır. Dik formlarda fileler,
turnet yardımı ve fırça ile çekilir.

4.2.3. Dairesel File Çekme Tekniği

Dairesel fileler, aydınger kâğıtları üzerine trilin ile çekilir.

Tabak formları üzerine dairesel fileler, gerek pergel yardımıyla gerekse turnet
kullanılarak çekilir.
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Burada dikkat edilmesi gereken, iki file arasındaki boşluğun ne çok yakın ne de çok
ayrık olmasıdır. İki file arasındaki boşluk 3–5 mm arasında olmalıdır.

Aydınger kâğıdı üzerine dairesel file çekebilmek için;

 Düzgün bir zemin üzerinde,

 Aydınlık ortamda çalışılmalıdır

İşlem basamakları aşağıdaki gibidir:

 Pergele tirilin ucu takılarak, tirlinin ağız açıklığı vida ayarı ile ayarlanır.

 Pergelin sivri ucu desen merkezine yerleştirilir.

 Pergel açıklığı ayarlanarak (pergel merkez nokta ile file noktası kadar açılır)
tirlinin hazne kısmına fırça yardımıyla boya konulur.

 Pergel açıklığı oynatılmadan, dikkatli bir şekilde hareket ettirilir.

 Başlangıç noktasına gelinerek file sonlandırılır.

 Bu file çizgisine paralel 2. file çekilir.

 İstenilen file kalınlığı 1 mm dir.

Resim 4.2: Trilin ucu, ayarı ve kullanıma hazır durumdaki trilin ucu

4.3. İnceli – Kalınlı (Estetik) Çizginin Önemi

Aydınger veya bisküvi formlar üzerine, samur fırça ile çizilen desenler daha estetik bir
görüntü oluşturur.

İnceli – kalınlı çizgiler, samur fırça ucunun sivri olmasından ve fırçayı kullanabilme
becerisi ile oluşmaktadır.

Aydınger kâğıdı üzerine samur fırça ile çizilen desenler eğer samur fırça, tekniğine
uygun olarak kullanıldıysa ( inceli – kalınlı çizgi oluşturabildiyse ) estetik bir görüntü sağlar.
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4.4. Deseni Aydınger Kâğıdına Aktarma Tekniği

18 cm’lik tabak deseni çizimi tamamladıktan sonra, desenin kalıcılığını sağlamak için
aydınger kâğıdına aktarılması gerekir. Deseni oluşturan motiflerin çizimleri, samur fırça
tekniğine uygun olarak çizilir.

Aydınger kâğıtlarına çizim yapmak, dikkatli ve titiz çalışmayı gerektirir. Parşömen
kâğıdına çizilen desen, aydınger kâğıdına kurşun kalem ile ışıklı masada geçirilip, samur
fırça ile çizme işlemi bunu üzerine yapılabilir. Ayrıca desen, kurşun kalem ile aydınger
üzerine geçirilmeden de direkt olarak ışıklı masada samur fırça ile çizilebilir.

Deseni ışıklı masada aydıngere geçirirken parşömen kâğıdı üzerine çizilmiş desenin,
masa üzerine sabitlenmesi gerekir. Aydınger kâğıdı da bu desen üzerine yerleştirilerek tekrar
sabitlenir ve samur fırça ile desen çizilir.

Kullanılacak boyanın iyice ezilmesi gerekir. Bunun için palet, cam veya sırlı karodan
yararlanılır. Kullanılacak samur fırça ile boya, paletten alınırken fırça ucu toparlanarak
çekilir. Samur fırça kullanma tekniğine uygun olarak, desenler çizilmelidir. Fırça kullanırken
çizilmiş desenleri bozmamak için fırça tutan elimizin serçe parmağından destek alınmalıdır.

Samur fırçayı tekniğine uygun kullanabilme becerisi, sürekli çalışılarak zaman
içerisinde kazanılacak bir beceridir.

Aydınger kâğıdına çizim yaparken hatalar, jilet ile kazınmalıdır. Hatalar çok ise
aktarma işlemi tekrarlanmalıdır.

Resim 4.3: Aydınger üzerine desen çizme örnek çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ

 18 cm’lik Tabak Desenini Aydınger Kâğıdına Aktarmak

 Kullanılacak Araç ve Gereçler

o Aydınger kâğıdı
o 0.5 kalem - 2B kalem ucu
o Samur fırça (2-3 numara)
o Palet, su kabı, boya (çini mürekkebi veya rapido mürekkebi)
o Çizdiğiniz 18 cm tabak deseni

Aşağıda örneği verilen ve daha önce çizmiş olduğunuz 18 cm’lik tabak desenini
aydınger kâğıdına geçiriniz. Bu uygulama faaliyetini, aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat
ederek yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.

 Aydınger kâğıdını, 250 – 250 mm
ölçülerinde kesiniz.

 Aydınger kâğıdının tam ortasına
merkez noktayı belirleyerek,
R=18cm olan daireyi çiziniz

 Hazırlamış olduğunuz 18 cm’lik
tabak desenini, ışıklı masa üzerine
sabitleyiniz.

 Aydınger kâğıdınızın merkez
noktasına, deseninizin merkez
noktasını denk getirerek, 18 cm
tabak deseninizin üzerine
yerleştirip, sabitleyiniz.

 Boyanızı, paletinizi ve su kabınızı
hazırlayınız.

 Boyanızı palet üzerine
yerleştiriniz.

 Palet üzerinde boya kıvamınızı
ayarlayınız.

 Pergele trilin ucunu takınız.

 Trilin ucuna kullandığınız
boyadan koyarak, file çizgilerini
çiziniz.
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 Deseninizi aydınger kâğıdına,
tekniğine uygun olarak aktarınız.

 Estetik çizgiler elde etmeye özen
gösteriniz.

 Temiz ve titiz çalışınız.

 Taşan çizgilerin, jilet yardımı ile
kazınabildiğini unutmayınız.

 Çiziminizi tamamlayınız.

 Hata yaparsanız, çiziminizi
tekrarlayınız.

 Aynı işlemi farklı desenler için
tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyetinde kazandığımız beceriler doğrultusunda; Şekil 2.9’da verilen
desenin, aydınger kâğıdı üzerine samur fırça ile tekniğine uygun olarak çizimini yapınız.
Bunun için aydınger kâğıdınızı 200–250 mm ebatlarında keserek kullanıma hazırlayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
veya Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanılacak araç-gereçleri hazırladınız mı?

2. Aydınger kâğıdınızı uygun ölçülerde kestiniz mi?

3. Çizimini yaptığınız deseni, ışıklı masa üzerine sabitlediniz mi?

4. Desenin üzerine, hazırlamış olduğunuz aydınger kâğıdınızı
yerleştirdiniz mi?

5. Aydınger kâğıdınızın tam ortasına, R=18 cm olan daireyi
çizebilmek için merkez noktayı işaretlediniz mi?

6. Pergel ucuna taktığınız trilin yardımı ile fileleri çektiniz mi?

7. Kullanacağınız boyanın kıvamını ayarladınız mı?

8. Aydınger kâğıdı üzerinde fırça ile çizime başladınız mı?

9. Tekniğine uygun olarak, aydıngere aktarma işlemini
tamamladınız mı?

10. Temiz ve titiz bir biçimde çalıştınız mı?

11. Hatalarınız varsa çizimi tekrarladınız mı?

12. Fırça kullanma becerinizin gelişmesi için bu işlemi farklı
desenlerde de uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; 18 cm’lik
tabak desenlerini, tekniğe uygun delebileceksiniz.

Desen delme faaliyetine başlamadan önce;

 Parşömen kâğıdına aktarılmış ve delinmiş (iğnelenmiş) olan tabak desenleri
örneklerini inceleyerek, kullanılan teknik hakkında bilgi sahibi olunuz.

 Desen delmede kullanılan araç ve gereçleri araştırınız.
 Desen delme işleminde kullanılan teknolojik imkânları araştırınız.

5. DESEN DELME (DESENİN
İĞNELENMESİ)

5.1. Tanımı

“İğne ile delikleme işlemi” (F. Şahin, Seramik Sözlüğü), olarak tanımlanır.
Çini tarihi boyunca kullanılan desenin, tabağa daha düzgün geçmesini sağlayan bir

yöntemdir.

5.2. Önemi

Çizilen desenin, çini formları üzerine düzgünce aktarılmasını sağlar.

5.3. Desen Delmede Kullanılacak Araç ve Gereçler

5.3.1. Eskiz Kâğıdı

Gramajı aydıngerden düşüktür. Şeffaflığı marka ve kalitesine göre değişen, tasarım
sürecini hışırtısı, kayganlığı, şeffaflığı ile süsleyen bir kâğıt çeşididir. Kurşun kalem, marker,
kuru boya, toz pastel, sulu boya ile birlikte kullanılabilir. Her malzeme ile üzerinde oluşacak
etki farklıdır.

Dayanıklı ve hafif saydam olan bu kâğıt, desen iğnelemesinde kullanılacak ilk
malzemelerden biridir. Uygulanacak desen, önce parşömen kâğıdına kurşun kalemle
çizilerek kopyalanır, daha sonra iğnelenerek çini form üzerine aktarılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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5.3.2. Boncuk İğnesi

Desen delme için ince boncuk iğnesi kullanılır. Önceleri bu işlem için boncuk iğnesi,
düzgün ağaç çubuğu ucuna saplanarak hazırlanırdı. Günümüzde ise 0.5 veya 0.3 kalem
ucuna çok ince boncuk iğnesi takılarak hazırlanmaktadır.

5.4. Desen Delme Tekniği

Kurşun kalem ile çizilen desenli eskiz kâğıdının altına, beş altı boş eskiz kâğıdı daha
tutulur. Bunların altına yumuşak bir bez veya köpük konularak desen iğnelenir.

Kalem ucuna takılarak hazırlanan boncuk iğnesi ile desen üzerinde, çizgilerin tam
üzerinden olacak şekilde sık delikler açılır. Yalnız aralıkların çok iyi ayarlanması
gerekmektedir. Aralıklar ne çok sıkı ne de çok seyrek olmalıdır. Aksi takdirde desen
yırtılabilir veya belirsiz olabilir. Her iki olumsuz durumda da deseni çini form üzerine
düzgün geçirmemiz mümkün olmayacaktır.

Desen delme sırasında iğneli kalem, desen üzerine 90 derece açı yapacak şekilde dik
tutulmalıdır. Yan tutularak yapılacak iğneleme işleminde alt tabakalarda deseni oluşturan
çizgiler karışacaktır. Doğru iğneleme yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için desenimizi
kaldırıp deseni ışığa doğru tutmalıyız. Delikler ışığı geçirmelidir.

Desen delme işlemi sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 Aydınlık bir ortam seçilmesi

 Desen delme işleminin düzgün bir zemin üzerinde yapılması

 Parşömen kâğıtlarının istenilen ölçülerde kesilmesi

 Boncuk iğnesinin doğru seçilmesi (ince olması)

 Eskiz kâğıdının altına konulacak bezin yumuşak olması ya da köpük
kullanılması

 Delik aralıklarının iyi ayarlanması

 Delme işlemi sırasında iğneli kalemin dik olarak tutulması

 Desenin iki parmak arasında bastırılarak sabitlenmesi

 Delik aralıklarının eşit ve istenilen sıklıkta olması

İğnelediğimiz deseni, yukarıya kaldırılarak arka tarafını çevirip baktığımızda, desen
sanki kurşun kalem ile çizilmiş gibi net olarak belli oluyorsa iğneleme işlemini başarı ile
tamamlamış oluruz.

Bu teknik, çok zaman almakta ve çok dikkat gerektirmektedir. Günümüzde teknolojik
gelişmelere paralel olarak desenler, ipek baskı tekniği ile ipek eleğe pozlama yöntemiyle
aktarılmaktadır. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanmakta hem de parşömen kâğıdına
oranla ipek elek gibi sağlam bir malzeme kullanılmaktadır.
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Resim 4.4: İğneleme kalemi

Resim 4.5: Desenin iğnelenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

 18 cm’lik Tabak Deseni Delmek

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kalem, silgi, cetvel, boncuk iğnesi, 0.5 kalem, bez
veya köpük, parşömen kâğıdı, zımba, 18 cm’lik tabak deseni.

Çizmiş olduğunuz 18 cm’lik tabak desenini, aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat
ederek iğneleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç-gereçleri hazırlayınız.  Deseninizi kontrol ediniz.

 Deseninizin altına koyacağınız
5–6 kattan oluşan parşömen
kâğıtlarını 250–250 mm
ölçülerinde kesiniz.

 Üstte desen kalacak şekilde, 6
adet kâğıdı yerleştirip
zımbalayınız.

 Zımbalama işlemi sırasında,
kâğıtların potluk yapmamasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Delme işlemiyle desen
yapacağınız bezi, masa üzerine
uygun kalınlıkta yerleştiriniz.

 Bu işlem için yumuşak bez
yerine, köpük de
kullanabileceğinizi unutmayınız.

 Boncuk iğnenizi 0,5 kalem içine
yerleştirip, kullanıma
hazırlayınız.

 Tekniğe uygun olarak, deseni
delme işlemine başlayınız.

 Delme işlemini sık kontrol
ederek, çalışmalarınızı yapınız.

 İğneli kalemi dik tutmanız
gerektiğini unutmayınız.

 Delme işlemini tamamlayınız.

 Delme işlemini,

 Farklı desenler üzerinde
tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyetinde kazandığımız beceriler doğrultusunda; Şekil 2.9’da verilen
desenin, tekniğine uygun olarak delme işlemini yapınız.

Bu faaliyet kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
veya Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanılacak araç-gereçleri hazırladınız mı?

2. Üste desen gelecek şekilde, 6 adet parşömen kâğıdını
yerleştirdiniz mi?

3. Kâğıtlarınızı zımbaladınız mı?

4. Zımbaladığınız kâğıtların düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

5. Delme işleminde kullanacağınız bezi veya köpüğü masaya
yerleştirdiniz mi?

6. Bezin veya köpüğün üzerine deseni yerleştirdiniz mi?

7. Kullanacağınız boncuk iğnesini, kaleme takarak hazırladınız
mı?

8. 18 cm tabak deseni delme işlemine başladınız mı?

9. Tekniğine uygun olarak, delme işlemini tamamladınız mı?

10. Temiz ve titiz çalıştınız mı?

11. Hatalarınız varsa delme işlemini tekrarladınız mı?

12. Deseni düzgün iğneleme becerinizin gelişmesi için bu işlemi
farklı desenlerde de uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modül sonunda kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soru cümlelerinin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.

1. ( ) Bir tabak deseni; ana desen (orta komp.) ve kenar suyu olmak üzere iki bölümden
oluşur.

2. ( ) Kenar suyu olmayan tabak desenleri bulunmamaktadır.

3. ( ) Ana desen ile kenar suyu arasına, ince bordür deseni çizilebilir.

4. ( ) Ana desen ölçüsü, tabak ölçüsüne bağlı olarak belirlenir.

5. ( ) Ana desen ölçüsünün belirlenmesi için tabak formu olmalıdır.

6. ( ) File çizgisine ayırma çizgisi adı da verilir.

7. ( ) Türk çini sanatında kompozisyon çeşitleri genel olarak; simetrik kompozisyonlar,
asimetrik kompozisyonlar, merkezden gelişen kompozisyonlar, çok eksenli
kompozisyonlar şeklinde gruplara ayrılır.

8. ( ) Çizilen desenleri, aydınger kâğıdına aktarma işlemi ince uçlu kurşun kalemle
gerçekleştirilir.

9. ( ) Çizilen deseni, delmek için ince boncuk iğneleri kullanılır.

10. ( ) Desen delme sırasında, iğneli kalem 45 derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru
ise performans testine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz modülün ilgili bölümüne dönerek,
konuyu tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Aşağıda verilen ölçülerde hazırlamış olduğunuz çizim kâğıdına, örnekte verilen
merkezden gelişen klasik kompozisyonu; aslına sadık kalarak ve kompozisyon kurallarına
dikkat ederek çiziniz.

Çizmiş olduğunuz 18 cm ’lik tabak desenini, aydınger kâğıdına aktarınız.
Çizmiş olduğunuz 18 cm’ lik tabak deseninin delme işlemini yapınız.

 Parşömen kâğıdınızı (250–250 mm) ölçülerde kesiniz.

 Çizim kâğıdınızın tam ortasındaki merkez noktayı belirleyiniz.

 R = 16 – 16,5 cm ve R = 17,5 – 18 cm olan 4 tane daireyi çiziniz.

Bu uygulamayı aşağıdaki ölçülere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
veya Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gerekli olan malzemeleri temin ettiniz mi?

2. Eskiz kâğıdınızı (250–250 mm) ölçülerinde kestiniz mi?

3. Kâğıdınızın tam ortasında merkez noktayı belirlediniz mi?

4. Pergelin sivri ucunu merkez noktaya koyarak, desenin filelerini
tekniğine uygun olarak çizdiniz mi?

5. Orta kompozisyonu oluşturan ana birimi belirlediniz mi?

6. Orta kompozisyonu oluşturan ana birimin, hangi motiflerden
oluştuğuna dikkat ettiniz mi?

7. Orta kompozisyonun ölçüsünü, birimine uygun olarak
bölümlere ayırdınız mı?

8. Orta kompozisyonun içerisinde, ana birimin çizileceği ekseni
çizdiniz mi?

9. Verilen örnekteki klasik kompozisyonun aslına sadık kalarak,
kompozisyonu oluşturan ana birimin kanaviçesini çizdiniz mi?

10. Kanaviçe çizimini temize çektiniz mi?

11. Kanaviçe de bulunan motifleri, aslına uygun olarak çizdiniz mi?

12. Motif çizimlerini yeterince temize çektiniz mi?

13. Kompozisyonun bütününü oluşturacak ana birimi, yeterince
temize çektiniz mi?

14. Ana birimi, eksen çizgilerinin tam üzerinden katlaya katlaya
çizerek, kompozisyonun tamamını oluşturdunuz mu?

15. Çizimleri ve katlama yerlerini kontrol ederek, hatalarınızı
düzelttiniz mi?

16. Kenar suyunu çizebilmek için kenar suyu ölçüsünün 1/6’lık
kesitini aldınız mı?

17. Orta kompozisyona uygun, kenar suyunu çizebildiniz mi?

18. Kenar suyunu, orta desenin bulunduğu parşömen kâğıdınıza
geçirdiniz mi?

19. Deseninizin tümünü, yeteri kadar temize çektiniz mi?

20. Eğer gerekli ise deseninizin tümünü yeni bir parşömen kâğıdına
geçirdiniz mi?

21. Deseninizi aydınger kâğıdına aktarabilmek için aydınger
kâğıdınızı (250 – 250 mm) ölçülerinde kestiniz mi?

22. Aydınger kâğıdınızın tam ortasına, merkez noktayı işaretlediniz
mi?

23. Deseni, ışıklı masaya sabitlediniz mi?
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24. Aydınger kâğıdını ışıklı masada, deseninizin üzerine
yerleştirdiniz mi?

25. Merkez noktalara dikkat ettiniz mi?

26. Boya kıvamını ayarladınız mı?

27. Pergel ucuna taktığınız trilin yardımı ile fileleri çektiniz mi?

28. Aydınger kâğıdı üzerinde, fırça ile çizime başladınız mı?

29. Çizimlerinizi tekniğe uygun olarak yapıp işleminizi
tamamladınız mı?

30. Hatalarınız var ise çizimlerinizi tekrarladınız mı?

31. Temiz ve titiz çalışmaya özen gösterdiniz mi?

32. Deseninizi delebilmek için ( 250 – 250 mm) ölçülerinde 6 adet
parşömen kağıdını hazırladınız mı?

33. Üste desen gelecek şekilde, 6 adet parşömen kâğıdını alta
yerleştirdiniz mi?

34. Kâğıtlarınızı zımbaladınız mı?

35. Zımbaladığınız kâğıtların düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

36. Delme işleminde kullanacağınız bezi veya köpüğü, masaya
yerleştirdiniz mi?

37. Bezin veya köpüğün üzerine, deseni yerleştirdiniz mi?

38. Boncuk iğnesini hazırladınız mı?

39. 18 cm tabak desenini, delme işlemine başladınız mı?

40. Tekniğe uygun olarak, delme işlemini tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda, Hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki
modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim kurunuz.



59

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 D

7 D

8 Y

9 D

10 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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