T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

GELENEKSEL TÜRK ĠġLEME SANATLARI

Ankara, 2012



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan
Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya
yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ
bireysel öğrenme materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

i

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3
1.ĠġLEME ................................................................................................................................ 3
1.1. ĠĢlemenin Tanımı .......................................................................................................... 3
1.2. Belli BaĢlı Teknikler ..................................................................................................... 5
1.3. Medeniyetlere Göre ĠĢlemenin Tarihçesi ...................................................................... 6
1.4. ĠĢlemenin Türklerde GeliĢmesi Anadolu‟ya GeçiĢi ...................................................... 7
1.4.1. Hun ĠĢlemeleri ....................................................................................................... 7
1.4.2. Göktürk ĠĢlemeleri ................................................................................................. 8
1.4.3. Uygur ĠĢlemeleri .................................................................................................... 8
1.4.4. Akhunlar ................................................................................................................ 9
1.5. Anadolu Selçukluları Dönemi ....................................................................................... 9
1.6. Anadolu Beylikleri Dönemi ........................................................................................ 10
1.7. Osmanlılar ................................................................................................................... 10
1.8. ĠĢleme Örnekleri.......................................................................................................... 11
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 13
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 14
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 15
2. OSMANLI ĠMPARATORLUĞU DÖNEMĠNE GENEL BAKIġ ..................................... 15
2.1. Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi ĠĢleme Sanatı ........................................................... 15
2.1.1.15. Yüzyıl ĠĢlemeleri ............................................................................................ 16
2.1.2. 16. Yüzyıl ĠĢlemeleri ........................................................................................... 18
2.1.3. 17. Yüzyıl ĠĢlemeleri ........................................................................................... 20
2.1.4. 18. Yüzyıl ĠĢlemeleri ........................................................................................... 22
2.1.5. 19. Yüzyıl ĠĢlemeleri ........................................................................................... 23
2.1.6. 20. Yüzyıl Ġlk Çeyreği ĠĢlemeleri ........................................................................ 29
2.1.7. Cumhuriyet Dönemi ĠĢleme Sanatı ...................................................................... 32
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 35
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 36
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 37
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 38
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 40

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Geleneksel Türk ĠĢleme Sanatları

MODÜLÜN TANIMI

Türk iĢleme sanatı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/8

ÖN KOġUL

Bu modülün önkoĢulu yoktur.

YETERLĠLĠK

Geleneksel Türk iĢleme sanatlarını incelemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Türk iĢleme sanatında kaynak araĢtırması yaparak bu sanat
dalının nasıl bir geliĢme gösterdiğini inceleyeceksiniz.
Amaçlar
1. ĠĢlemenin tanımını ve gruplandırmasını yaparak belli
baĢlı teknikleri sıralayabileceksiniz.
2. ĠĢlemelerde kullanılan renk ve desen özelliklerinin
yüzyıllara göre geliĢimini listeleyebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam:Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, slayt makinesi, tepegöz

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Türk iĢlemeleri yüzyıllar boyunca toplumumuzun ince sanat gücünü en güzel
motiflerle yansıtan bir halk sanatıdır. Ġnsan; elini, gözünü, gönlünü sevgiyle birleĢtirerek
doğal yaĢamın vazgeçilmez unsurları olan güzellikleri sürekli kılmak ve daima çevresinde
görmek isteği duymuĢtur.
Güzellikleri görme ve yaĢatma isteği baĢlangıçta insanların örtünme, beslenme ve
çeĢitli ihtiyaçlarını giderme amacıyla baĢlamıĢ, daha sonra süslenmek ve yaĢadıkları ortamı
güzelleĢtirmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Bu geliĢmeyle iĢleme sanatı ortaya çıkmıĢtır.
Bu modül ile elde edeceğiniz bilgilerle, Türk iĢleme sanatı konusunda bilgi sahibi
olacaksınız. ÖĞRENME
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
ĠĢlemenin tanımını
sıralayabileceksiniz.

ve

gruplandırmasını

yaparak

belli

baĢlı

teknikleri

ARAġTIRMA


ĠĢlemede kullanılan belli baĢlı teknikleri araĢtırınız.



Medeniyetlere göre iĢlemenin tarihçesini araĢtırınız.



ĠĢlemenin Türklerde geliĢmesini ve Anadolu‟ya geçiĢini araĢtırınız.



Anadolu Selçuklular ve Beylikler döneminde iĢleme sanatını araĢtırınız.



Osmanlı döneminde iĢleme sanatını araĢtırınız.



Topladığınız bilgileri ve dokümanları rapor hâline getiriniz.

1.ĠġLEME
1.1.ĠĢlemenin Tanımı
Türk süsleme sanatının önemli bir bölümünü iĢlemeler alır. Dokuma ve deri üzerine
iğne ile çeĢitli cins ve renkteki ipliklerle yapılan süslemeye iĢleme denir.
Ġlk iĢleme örneklerine Orta Asya Türklerinde rastlanır. Anadolu‟ya göç eden Türkler
iĢlemeciliği bir ata sanatı olarak oradan getirmiĢlerdir. En güzel eserler 16 ve 18. yüzyıllar
arasında görülür. ĠĢlemeler o devirlerde memleket ekonomisine katkısı olan bir kaynak
olmakla beraber Türk kadın ve erkeğinin yaratıcı gücünü, ruh zenginliğini belirten halk
sanatı eserleri de olmuĢtur.
Genellikle iĢlemeler geleneklerin gerektirdiği giysi, eĢya ve örtüler üzerine
yapılmıĢtır. (örneğin; giysiler, elbise, kaftan, cepken, cübbe, aba, abani, arakiye, gömlek,
entari, fermene, hırka, hilat kolsuz cübbe, Ģalvar, ayakkabı, nalın, terlik, kavuk gibi).
EĢya ve örtüler, eğer takımları, kese, kılıf, seccade, sancak, yay torbası, yastık, baĢ
örtüsü, bohça, havlu, mendil, uçkur, duvak yağlıklardır.
ĠĢlemelerin iĢleniĢ tekniği de uygulandığı yerler gibi gelenekler hâlinde devam
etmiĢtir. Süslemeyi meydana getiren motifler ise konuları, yapıları, renkleri ve örtülere
yerleĢtirilmeleri ile daha ilginç bir görünüĢ içindedir. Gittikçe ilerleyen bilim ve yeni
teknolojik geliĢmeler doğrultusunda uzmanlar iĢlemeyi ikiye ayırmıĢtır:
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El iĢlemesi
Makine iĢlemesi

Resim 1.1: El iĢlemesi

1830‟da Fransız terzisi Barthelemy Thimmaner‟ın keĢfettiği zincir iĢi yapan
makineyle baĢlayan bu ayrım, 1851‟de Isaac Sınger‟in bulduğu çeĢitli ayaklarla geliĢen dikiĢ
makinesiyle büyümüĢ ve 20 yy.da Japonların keĢfettiği zikzak makineleriyle büyük
boyutlara ulaĢmıĢtır. 11 ve 12. yüzyıllarda iĢleme sanatı Türklerde bilhassa Selçuklularda
çok geliĢmiĢtir.
Orta Çağda Haçlı seferlerinin baĢlaması, Doğu-Batı ticaretinin artması, nakıĢ
alanındaki güzel geliĢmelerin Batı (Avrupa) tarafından tanınmasına ve yayılmasına sebep
olmuĢtur.

Resim 1.2: El iĢlemesi
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Resim 1.3:Eski iĢleme örnekleri Resim 1.4: Eski iĢleme örnekleri

1.2.Belli BaĢlı Teknikler
Türk iĢlemelerinde teknikler incelendiğinde, dokumanın atkı ve çözgü iplikleri
üzerinde oluĢan iğneler, uygulama biçimlerine göre beĢ gruba ayrılır:













Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler
Serbest stil iğneler
Ġplik sayılarak yapılan iğneler
Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler
Tek yönde iplik çekilerek yapılan iğneler
Çift yönde iplik çekilerek yapılan iğneler
Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler
Atma iğneleri
Kapama iğneleri
Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler
Bağlama iğneleri
Geçme iğneleri
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1.3.Medeniyetlere Göre ĠĢlemenin Tarihçesi
Mısır: Yazılı kaynaklara dayalı araĢtırmalarda Mısırlı kadınların giysilerinde vücuda
yapıĢık, uygun ve Ģeffaf kumaĢlar üzerine iĢlemeli elbiseler veya doğrudan doğruya
dokunmuĢ, kenarları geometrik Ģekillerle süslenmiĢ olan elbiselere rastlanmaktadır.
ĠstanbulArkeoloji Müzesi‟nde bulunan MS4 ve 6.yy.dan kalma kabartmalar ve püskülleri de
önemli iĢleme örneklerindendir.
Mezopotamya:MÖ 400‟den MÖ 330‟a kadar süren, Batı sanatını etkileyen ve büyük
bir medeniyet sahibi olan Mezopotamya uygarlığında iĢlemelerle ilgili örneklere
rastlanmaktadır. Kadınların kıyafetlerinde görülen iĢlemeler aydınlatıcı bilgilerdir.
Asurlar:Asurlarda dokumacılığın varlığı bilinmektedir. Duvarlara takılan dokumalar
iĢlenmiĢ aplike halılardır. Kabartmalardaki giysilerin madensi bir düzlük göstermesi,
kıvrımsız oluĢu Asurların kumaĢa biçim vermek yerine iĢleme yapmayı istemelerindendir.
Ayrıca Acem Höyük‟te bulunan mavi taĢtan yapılmıĢ vazo kırığı üzerindeki delikler arasında
bağlayıcı nitelikte altın iplikle yapılan delikli zikzak sarma, Asur döneminde uygulanan
iĢleme özelliğini göstermektedir.
Persler:Perslerin en önemli kalıntıları eski bir Elam Ģehri olan Sus‟tadır. Sus sarayının
duvar frizleri bu dönemde uygulanan iĢlemeler hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca Persli
kadınların elbiselerinin üzerindeki sarı veya beyaz renkli iĢlemeler, Perslerdeki iĢleme
tekniğinin çeĢidini göstermektedir.
Ġran:Ġran‟da yapılan iĢlemelere bakıldığında seccadeler, yatak örtüleri, duvar
yaygıları, perdeler, masa örtüleri vb.taĢınabilir her Ģeye iĢleme yapıldığını görebiliriz. Ġslam
inancında insan ve hayvan figürleri yasaklandığı için bu motifler az kullanılmıĢtır. Yama
örgüsü, atma iĢi, kesme iĢi, tekniklerinin kullanıldığı görülür.
Hititler:Altın, fildiĢi gibi değerli gereçlerle yapılmıĢ olan el sanatları ileri düzeylere
ulaĢmıĢtır. Hitit uygarlığının merkezi olan Alacahöyük‟te ele geçen kenevir parçaları oluĢu
bunu doğrulayan kanıtlardır. ĠĢleme resimleri arasında “Gamalı Haç” gibi dikkate değer
sembollerde vardır.
Frigyalılar:Birçok sanat dalının buluĢunu yapmıĢlardır. Maden iĢçiliği, dokumacılık,
tığ örgüsü gibi sanatlar geliĢmiĢtir. Genellikle geometrik ağırlıklı motifler kullanılmıĢtır.
Hayvan ve insan figürleri karıĢık varlıklara ait sahnelerde çoğunluktadır. Gordion P.
Tümülüsü‟nde bulunan üzeri metal, cam, fayans boncuklarla iĢlenmiĢ, mavi, koyu mavi rozet
çiçekleriyle bezenmiĢ kumaĢ parçası ve Ankara Frig Makropolü‟nde bulunan benzeri bir
parça, boncuk iĢinin yapıldığını ortaya koymaktadır.
Lidyalılar: Bu dönemde Sond, bilim ve sanat merkezi olmuĢtur. Bu Ģehrin yıkıntıları
üzerinde yapılan kazılarda Lidyalıların sanatkârca iĢlenmiĢ ve boyanmıĢ kumaĢlarından deri
ve maden iĢlerinden örneklere rastlanmıĢtır.
Romalılar ve Bizans:Bizans yayılıp kökleĢtikten sonra burada karĢılaĢtığı kültürle
birleĢerek yeni bir sanat meydana getirmiĢtir. Bizans Ġmparatorluğundan kalan parçalar
arsında Victoria and Albert Müzesi‟nde bulunan örneklerde iğneli dokuma türünde
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hazırlanmıĢ panoların, bantların baĢka bir kumaĢa aplike edilmesiyle yapılan bezemeler ve
zincir iĢiyle iĢlenmiĢ madalyon biçiminde panolar Roma ve Kapt iĢlemeleriyle teknik açıdan
benzerlik göstermektedir.
Hindistan: 3. yy.da Mahoney Dano‟daki kazılarda bulunan bronz iğnelerin iĢlemede
kullanıldığı anlaĢılmıĢtır. Ġran iĢleme sanatından etkilenmiĢtir. Saten kumaĢ üzerine zincir
iğnesi ile iĢlemeler yapılmıĢtır. Ġran etkisinin görülmediği bölgelerde pulkâri iĢlemecileri ve
kadınlar tarafından Pencap‟ta iĢlenmiĢ olan duvar panolarında geometrik biçimli panolar
kullanılmıĢtır.
Çin: Tong sülalesine ait ilk iĢleme örneklerinden bazıları Doğu Türkistan‟da
bulunmuĢtur. Ancak ilk iĢlemelerin biçim ve motiflerinin hangi tarihe ait olduğu kesin olarak
bilinmemektedir.
Japonya: Çin iĢleme sanatının etkisi altında kalmıĢtır. Çin iĢlemelerinden farklı
olarak hayalî resimlerin kullanıldığı görülür. ĠĢleme örneklerine kadın kimonolarında
rastlanmıĢtır. ĠĢlemeler altın ve ipek ipliklerle yapılmıĢtır. Bu iĢlemelerde kriosa denilen
sarma tekniği kullanılmıĢtır.

1.4.ĠĢlemenin Türklerde GeliĢmesi Anadolu’ya GeçiĢi
1071 yılında Anadolu‟ya giren Türkler uygarlık ve kültürlerini de getirmiĢlerdir.
Zengin bir Anadolu iĢlemeciliği ile karĢılaĢan Türkler burada karĢılaĢtıkları örnekleri kendi
yöntem ve anlayıĢlarıyla birleĢtirerek yeni bir Türk sanatının doğmasını sağladılar.

1.4.1.Hun ĠĢlemeleri
Çok zengin ürünlerden oluĢan Anadolu öncesi Türk iĢleme sanatının ilk örnekleri
MÖ3. yüzyılda kurulan Hunlara aittir. MS 3.yüzyıla kadar süren ve Altay bölgesi, Kem
vadisi ve Selenge ırmağı çevresinde yapılan kazılar sonucu çıkarılmıĢ ürünler arasında
iĢlemelerle bezenmiĢ giysi ve örtüler bulunmaktadır.
Hunlar göçebe hayatı sürdürdüklerinden bu zor yaĢam tarzı içinde askerlik
kabiliyetleri, sorumluluk bilinci, fiziki ve ahlaki değerleri kuvvet kazanmıĢtır. Asya‟nın
geniĢ bozkırlarında „atlı kültür‟ geleneği yüzyıllar boyunca muhafaza edilmiĢtir. Hunların
yerleĢik oldukları bölgelerde de evcil hayvanlar arasında atın ön planda olduğu dikkat
çekmektedir. Bunun nedeni Hunlarda at yetiĢtirmenin büyük bir zorunluluk olması, göçebe
hayatı yaĢadığı dönemlerde atın; etinden, sütünden, derisinden, gücünden yararlanılmasıve
atı kendilerini istedikleri yere ulaĢtıran bir vasıta olarak görmeleridir. Türk iĢlemelerinde
yaĢam biçimi olan göçebe hayatın özellikleri, tarihî kalıntılardan da anlaĢılmaktadır.
Göçebe hayatın Ģartları icabı atlarıyla akınlar yapan, her an savaĢma durumunda olan
Hunlar eĢyalarına hayvan motifleri iĢlemeye önem vermiĢlerdir.
Hunlar en önemli varlıkları olan atların koĢum takımlarına, eğerlerine ve eğer altı
örgülerine büyük önem göstermiĢlerdir. Türkler bu devirde aplikasyon alanında kolaylaĢtırıcı
yollar bulmuĢtur ve geliĢtirmiĢtir.
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Üçgen, kare gibi iĢlemlerin yanı sıra stilize edilmiĢ gül, yaprak gibi bitkisel
bezemelerin konu olarak seçildiği iĢlemelerde geyik, aslan, kaplumbağa gibi hayvanlarla
birlikte düĢ ürünü yaratıklar ve kadınerkek gibi figürlü bezemeler ilgi çekmektedir.

1.4.2.Göktürk ĠĢlemeleri
552 tarihinde Bumin Kağan ilk defa Türk adının bulunduğu Göktürk Devleti‟ni
kurdu. 552 ve 745 tarihleri arasında hüküm süren Göktürklerde Türk sanatının geliĢerek
süregeldiği bilinmektedir.
Hunlardan sonra Orhun Kitabeleri ve dikili taĢlarıyla ünlü Göktürklerin tekstil ve
metal gibi sanat dallarında da güzel örnekler verdikleri bilinmektedir. Çin ve Bizans
kaynaklarında var olan bu bilgiler yapılan kazılarla da tamamlanmaktadır.
518 yılında Çinli Ssong Yun Eflatit, Akhunlular hükümdarlarının iĢlemeli ipekli
elbiselerle büyük keçeden yapılmıĢ çadırlarda oturduğundan söz etmektedir.
568 yılında Kuça çevresine gönderilen Bizans elçisi Zemarhos seyahatnamesinde
büyük hakanın ipek iĢlemeler ve kakım kürkleriyle süslü çadırda oturduğuna değinmektedir.
Buda rahibi Huda Tsang 630 yılında IĢık Gölü çevresinde hakanın sırmalarla süslü
büyük bir çadırda oturduğunu ve subayların iĢlemeli ipekten elbiseler giydiğini
belirtmektedir.
Öte yandan yapılan kazılarda Katanda kurganında bulunan ipekli ve kürklü elbiseler,
elbiseleri dikiĢ yerlerine kaytanlarla yapılan kabartmalar Kültiğin‟in barkı ve çevresinde
bulunan süs plakaları bu dönemde kordon tutturma ve metal plaka aplikenin uygulandığını
ortaya koymaktadır. Göktürk kemerlerinde metal plaka aplike çok yaygındır.
Kuray-Tuyahtı kurganlarında bulunan (7 ve 8.yüzyıl) delikli 12 tane altın plaka
dikilmiĢ kemer ve bitkisel bezeme ile süslenmiĢ altmıĢbeĢ plaka ve Orhun harfleri ile
bezenmiĢ toka bu görüĢü desteklemektedir. Aynı mezarlarda ele geçirilen ipek ve yün kumaĢ
parçaları arasında erkek iskeleti üzerinde bulunan üst katta kırmızı ipek, ortada yeĢilimsi
ipek ve iç elbisesinde görülen altın sarısı ipek giysilerin; ipek gereçleri yanı sıra renkleri
konusunda bilgi vermektedir.

1.4.3.Uygur ĠĢlemeleri
Uygur Devleti 745 yılında Kutlug Bilge Kağan tarafından kurularak 1368‟e kadar
hüküm sürmüĢtür.
Uygurlar döneminden kalan Murtuk ve Bezeklik‟teki mabet duvar resimleri arasında
8Nr. 1. Mabet‟te görülen örnekler üzerinde yer alan figürlerin giysileri hem Türklerin
giyiniĢlerinin oldukça değiĢtiğini göstermekte hem de Ġslam dininin kabulünden önceki
giyim ve giyimi bezeyen iĢlemeler konusunda bilgi vermektedir. ġal yakası, ön ortası ve tiraz
bordürleri iĢlemelerle bezenmiĢ ve eteğinin ucu ince bir suyla çevrilmiĢ elbiseler giydirilmiĢ
figürler, bu dönemde de iĢlemenin varlığına iĢaret etmektedir. Bitkisel ve geometrik
bezemelerle iĢlenmiĢ elbiselerde sarma iğnesinin uygulandığı belirgindir.
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Uygur döneminden kalan kumaĢ parçalarında iĢlemelerin daha çok pamuklu kumaĢlar
üzerine aplike tarzında yapıldığı anlaĢılmaktadır. Budizm etkisinin yoğun bir Ģekilde
hissedildiği ve Osmanlı devrine kadar süregelen çintemani motifi saltanat simgesi olarak
kullanılmıĢtır.
Eski çağlardan beri Türk topluluklarının özelliği olan biçimleri soyutlama, stilize etme
eğilimi Ġslamiyet‟in kabulünden sonrada tabiat ölçülerine, temel çizgilerine sadık kalarak
atrıntıların atılmasıyla oluĢturulan motifleri kullandığı fark edilmektedir. Sonsuzluk ve birlik
düĢüncesinin yorumlandığı geometrik desenlerin yanı sıra kıvrım-dal üslubunun geliĢtiği,
hayvan figürlerinin iyice stilize edilerek kullanıldığı bitkisel ögelerden oluĢan Hatai
sembolik motiflerinin kullanıldığı anlaĢılmaktadır.

1.4.4.Akhunlar
Keçe aplike tekniği ile keçe çoraplar ve çizmeler, çadırlar, kilimler, örtüler
süslenmiĢtir. Keçenin yanı sıra iĢlemeli ipek elbiseler ve ipekli iĢlemeler, iĢlemenin önemini
belirtmektedir.

1.5.Anadolu Selçukluları Dönemi
Selçuklular ve Beylikler Döneminde alt iĢleme parçaları gün ıĢığına çıkmamasına
karĢın 1072 yılında yayınlanan bütün Türk boylarının kullandığı kelimelerden oluĢan Divanü
Lügati‟t Türk bu konuda kapsamlı bilgiler vermektedir
KaĢgarlı Mahmut Divanü Lügati‟t Türk adlı kitabında; pamuk sümeyi karĢılığında
piĢtik, pamuklu karĢılığında kepezlik, iki cins iplikten dokunan eriĢi yün, orgacı pamuk olan
dokuma için yatuk, keçe karĢılığı kıdhiz, KaĢgar‟da çıkan bir tür keçe karĢılığında kimeske,
ipek karĢılığı barçın, yün karĢılığı karıĢ, kelimelerinin kullanılması bu dönemlerde pamuklu,
keçe, yün ve ipeğin varlığını göstermektedir.
ĠĢlemelerde kullanılan araç gereç olarak iğne karĢılığı yiğne, yüksük karĢılığı yüksek,
iğne için iplik büktürme karĢılığı katturdu kelimeleri kullanılmıĢtır. DikiĢ ve iĢleme
tekniklerinde yama için yamağ, teğel için sırıĢlı, bezin ikiye katlanarak arasına pamuk koyup
dikmek için küpik, ikileme ve çifte dikiĢ için kubidi, seyrek dikmek için kadıldı, altın tellerle
ipek üzerine süslemeler yapmak için çikredi, boncuklama için boncukladı gibi fiiller
kullanılmıĢtır.
Seçuklular döneminde tamamen yerleĢik düzene geçen Türkler yerleĢtikleri topraklara
sanat özelliklerini getirmiĢlerdir. Ġpekçilik Selçuklular döneminde sanayi hâline gelmiĢtir.
Diba-i Selçuklu adıyla anılan ipekli kumaĢlar kalite ve güzelliği ile yabancıların ilgisini
çekmiĢtir.
Selçuklu çadırlarında olağanüstü bir dokuma ve süsleme sanatı dıĢında iĢleme
sanatının da varlığı anlaĢılmaktadır. Çadırlar üzerine Selçuklulara özgü olan kıvrık dallar
arasına simetrili olarak yerleĢtirilmiĢ hayvan figürleri yapıĢtırıldığı ya da çadırların renkli
ipliklerle iĢlendiği görülmektedir.
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Selçuklular döneminde Muhammed oğlu Hoylu nakkaĢ albümünde GülĢah ve Varka
hikâyesine benzeyen minyatürlerde çadır ve elbiselerin iĢlemelerle bezendiği görülmektedir.

1.6.Anadolu Beylikleri Dönemi
Anadolu Selçukluları gücünü yitirmiĢ ve Keykubat‟ın ölümünden sonra 1307‟de ona
bağlı eyaletler beyliklere bölünmüĢtür. Türk sanat tarihinde 1308‟den baĢlayarak Fatih‟in
Ġstanbul‟u 1453‟te fethetmesi ile sona eren bu döneme Beylikler Dönemi denilmektedir.
Haçlı seferleri, Moğol istilası ve iç savaĢların sebep olduğu zararların yanı sıra yapılan
araĢtırmaların azlığı bu dönemden kalan iĢleme parçasının bulunmayıĢına rağmen Timur‟un
envanterleri, Bizans ve Ġbni Batuta gibi Arap kaynakları Anadolu‟daki yaĢayıĢ biçimi, kültür
düzeyi, örf ve âdetlerle ilgili bilgiler vermekte ve iĢlemenin varlığını ortaya koymaktadır.
Bu bilgiler, Marko Polo, Ġbni Batuta gibi gezginlerin anılarında ve ÂĢık PaĢaoğlu
tarihi gibi yazılı kaynaklarda mevcuttur. Marko Polo anılarında çarĢı kuruluĢlarından
övgüyle bahsederek özellikle kırmızı erimson ipekli dokumalar gördüğünü anlatmakta, Ġbni
Batuta, Konya‟da her sanatın ustalarının bir yerde toplanmıĢ olduğundan, Erzincan‟da Ģehrin
adı ile bilinen kumaĢlardan, Lâdik‟te altınla iĢlemeli pamuklu elbiselerden bahsetmektedir.
Selçuk Beyi‟nin kendisine sırma iĢlemeli bir elbise hediye ettiğini, bunun üzerinde metal
plaka ve aplike iğne tekniklerinin bulunduğunu belirtmektedir.
Kalan parçaların azlığına rağmen bu döneme ait özellik gösteren parçalardan AsyalıTürk özelliklerinin, Anadolu, Hristiyan ve Ġslam kültürünün etkisiyle değiĢmeye baĢladığını
ve Osmanlı sanatına geçiĢ olan bu dönemin Türklerin geleneksel özelliklerini devam
ettirerek yeni formlar içinde sunulan eserlerin varlığı açısından önemlidir.
Bu dönemde yapılan iĢlemelerde seçilen konular arasında; Ģakayık, zambak, krizantem
kıvrık dal ve yaprak gibi somut konular ve geometrik birimler ve bitkisel zemin üzerine
oturtturulmuĢ soyut konular dikkat çeker.
Erken dönem kadifeleri kullanılarak yaptırılan Bursa YeĢil Türbe kapı ve pencere
kanatlarını anımsatan bezemelerle iĢli perde, geometrik yazılı bezemeler ve Rumilerle
donatılarak MaraĢ iĢi tekniği ile iĢlenmiĢtir. Bunun yanında Beylikler Dönemine ait mezar
taĢlarında iĢleme yapan kadın figürlerinin bulunuĢu bu dönemde iĢlemenin yapıldığını
kanıtlamaktadır.

1.7.Osmanlılar
Osmanlılar devrinde tüm el sanatlarının yüksek bir sanat seviyesinde ortaya
konulduğu görülür. Anadolu Selçuklu Ġmparatorluğu döneminden beri, hükümdar
saraylarında yer alan Saray NakıĢ Hanesi‟nin Osmanlı Ġmparatorluğu dönemine kadar bir
gelenek olarak süregeldiği bilinmektedir. Bursa‟dan Edirne‟ye nakledilen ilk nakıĢ
mektebinin, 1953‟ten sonra faaliyetlerini Ġstanbul‟da Topkapı Sarayı‟nda yürüttüğü
anlaĢılmaktadır.
Büyük çoğunluğu nakkaĢlardan oluĢan Ehl-i Hiref teĢkilatında; zerduzlar, ciltçiler,
hattatlar, ressamlar, kuyumcular, sarraflar, maden ve ahĢap sanatçıları, Ģapkacılar, terziler,
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çadırcılar, deri iĢleri, çizmeciler, dokumacılar ve iĢlemeciler gibi daha birçok bölüm
bunmaktaydı. Osmanlı kültürünün bir parçası olan el sanatları, sultanların çıktıkları her
sefere yanlarına bilim ve sanat adamlarını da alarak gitmeleri buralardan da bilim ve
sanatçıları Ġstanbul‟a getirmeleri sonucundaĠmparatorluk, el sanatları açısından zengin bir
merkez olmuĢtur.

1.8.ĠĢleme Örnekleri

Resim 1.5: ĠĢleme örnekleri

Resim 1.7:ĠĢleme örnekleri

Resim 1.6:ĠĢleme örnekleri

Resim 1.8:ĠĢleme örnekleri

Resim 1.9:ĠĢleme örnekleri

Resim 1.10:ĠĢleme örnekleri
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Resim 1.11: ĠĢleme örnekleri

Resim 1.12:ĠĢleme örnekleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda iĢleme konusunda araĢtırmalar yapıp dosya
hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢlemenin tanımını araĢtırınız.

 Görsel
ve
basılı
faydalanabilirsiniz.
 ĠĢlemede bulunan belli baĢlı teknikleri  Görsel
ve
basılı
araĢtırınız.
faydalanabilirsiniz.
 Medeniyetlere göre iĢlemenin tarihçesini  Görsel
ve
basılı
araĢtırınız.
faydalanabilirsiniz.

kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan

 ĠĢlemenin Türklerde geliĢmesi ve  Görsel
ve
basılı
kaynaklardan
Anadolu‟ya geçiĢini araĢtırınız.
faydalanabilirsiniz.
 Hun iĢlemeleri ile ilgili bilgi toplayınız.
 Görsel
ve
basılı
kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
 Göktürk iĢlemeleri ile ilgili bilgi  Basılı
kaynaklardan
toplayınız.
faydalanabilirsiniz.Sanal
ortamdan
faydalanabilirsiniz.
 Uygur iĢlemeleri ile ilgili bilgi toplayınız.  Basılı
kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.Sanal
ortamdan
faydalanabilirsiniz.
 Çevrenizde bulunan eski iĢlemeleri  Çevrenizden,
komĢularınızdan
ve
araĢtırınız.
çeyizevlerinden faydalanabilirsiniz.
 çevrenizde bulunan eski iĢlemelerin  Çevrenizden,
komĢularınızdan
ve
fotoğraflarını çekiniz.
çeyizevlerinden faydalanabilirsiniz.
 Anadolu Selçukluları dönemi iĢlemeleri  Basılı
kaynaklardan
hakkında bilgi toplayınız.
faydalanabilirsiniz.Sanal
ortamdan
faydalanabilirsiniz.
 Anadolu Selçukluları dönemine ait  Basılı
kaynaklardan
iĢleme örneklerini araĢtırınız.
faydalanabilirsiniz.Sanal
ortamdan
faydalanabilirsiniz.
 Anadolu Beylikleri dönemine ait  Çevrenizdeki
çeyizevlerinden
ve
iĢlemeler hakkında bilgi toplayınız.
mefruĢat
dükkânlarından
faydalanabilirsiniz.
 Osmanlılar dönemine ait iĢlemeler  Görsel
ve
basılı
kaynaklardan
hakkında bilgi toplayınız.
faydalanabilirsiniz.
 Topladığınız bilgi ve dokümanları dosya  Görsel
ve
basılı
kaynaklardan
hâline getiriniz.
faydalanabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Türk süsleme sanatının önemli bir bölümünü iĢlemeler alır. Dokuma ve deri üzerine
iğne ile çeĢitli cins ve renkteki ipliklerle yapılan süslemeye ……………………….
denir.

2.

Ġlk iĢleme örneklerine …………………. ………………. Türklerinde rastlanır.

3.

Türk iĢlemelerinde teknikler incelendiğinde, dokumanın atkı ve çözgü iplikleri
üzerinde oluĢan iğneler uygulama biçimlerine göre ………… gruba ayrılır.

4.

Perslerin en önemli kalıntıları eski bir Elam Ģehri olan ………………… tadır.

5.

Japonya‟da iĢlemeler altın ve ipek ipliklerle yapılmıĢtır.
…………………… denilen sarma tekniği kullanılmıĢtır.

6.

Uygur sanatını
resimleridir.

7.

ĠĢleme en parlak dönemini …………………………. zamanında yaĢamıĢtır.

8.

Selçukçulular …………………….. hayata geçince sanat alanında kendilerini
göstermiĢlerdir.

9.

Japonya; …………….. iĢleme sanatının etkisi altında kalmıĢtır.

10.

Frigyalılar; birçok sanat dalının buluĢunu yapmıĢlardır. Maden iĢçiliği, dokumacılık,
tığ örgüsü gibi sanatlarda geliĢmiĢtir. Genellikle …………………………. ağırlıklı
motifler kullanılmıĢtır.

en

belirgin olarak gösteren

Bu

iĢlemelerde

eserler ………………………..

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
ĠĢlemelerde yüzyıllar arası geliĢen renk özelliklerini analiz edebilecek ve iĢlemelerde
kullanılan desen özelliklerinin geliĢimini yüzyıllara göre listeleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


15ve 20. yüzyıl iĢlemeleri hakkında bilgi toplayınız.



Osmanlı iĢleme sanatlarını araĢtırınız.



Cumhuriyet Dönemi iĢleme sanatını araĢtırınız.

2.OSMANLI ĠMPARATORLUĞU
DÖNEMĠNE GENEL BAKIġ
2.1. Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi ĠĢleme Sanatı
Osmanlı imparatorluğu döneminde iĢleme en parlak dönemini yaĢamıĢtır. KiĢiyle
toplum ve toplumla çevreler arasında iletiĢim aracı olması da iĢlemenin boyutlarının
geliĢmesini sağlamıĢtır. Bu dönemde iĢlemeler saray ve saray dıĢı olmak üzere ikiye
ayrılmıĢtır. Hükümdarların ekonomik desteği ile saraylarda usta iĢlemeciler tarafından en
güzel örneklerini veren iĢlemeler saraylardan evlere ve çarĢılara taĢınmıĢtır.

Resim 2.1: ĠĢleme örnekleri
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Resim 2.2: ĠĢleme örnekleri

Resim 2.3: ĠĢleme örnekleri

Resim 2.4:ĠĢleme örnekleri

Resim 2.5:ĠĢleme örnekleri

2.1.1.15. Yüzyıl ĠĢlemeleri
15. yy.dan günümüze ulaĢan sanat eserleri yok denecek kadar azdır. Bu eserlerden
sadece yazılı kaynaklarda söz edilmektedir.
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Desen 2.1: 15.yy.a ait desenler

Desen 2.2: 15.yy.a ait desenler

17

Desen 2.3: 15.yy.aait desenler

2.1.2.16. Yüzyıl ĠĢlemeleri
16. yy.dan kalan kuĢbastılar, mendiller, vakur, don, bohçalar, kavuk örtüleri bu
dönemin giyim kuĢam ve ev süsleme, gündelik eĢya türleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu
nesnelerin yapıldığı ince keten, ipek, atlas, atkılı kadife gibi kumaĢlar dokumacılıkta ulaĢılan
düzeyi gösterir 16. yüzyıl iĢleme motifleri genellikle 15. yüzyıl kumaĢ örneklerinden
alınmıĢtır. Türk iĢleme sanatı 16. yüzyılda en yüksek noktasına ulaĢmıĢtır.

Desen 2.4: 16.yy.aait desenler
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Desen 2.5: 16.yy.aait desenler

Desen 2.6: 16.yy.aait desenler

Uygulanan teknikler:Yüzeysel pesent, pesent, hesap iğnesi, Slav iğnesi gibi sayılarak
yapılan; sarma, kordon tutturma, açık aplike, metal plaka aplike ve boncuk iĢi teknikleri
uygulanmıĢ parçalara rastlanmaktadır.
Seçilen konular:16. yüzyıl iĢleme motiflerini serbest ve karıĢık olmak üzere iki
bölümde incelemek mümkündür.
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Serbest motifler; Bunlar bir eĢyanın ortasını veya bordürünü baĢlı baĢına kaplayan
motiflerdir. Madalya Ģeklindeki süsler ile nar veya enginar gibi oval Ģekillerden veya
meyvelerden ibarettir. ĠĢlemelerde en çok görülen diğer serbest motifler; yaprak, çiçek,
meyve ve kozalaktır. Bilhassa çınar yaprağı, Timur örneği, tiĢintamani, denilen örnekle
kozalak ve nar baĢlı baĢına bir motif teĢkil eder. Bunlardan baĢka en güzel çiçeklerden gül
dalı, lale, karanfil ve sümbül motifleri de 16. yüzyılda çok kullanılmıĢtır.
KarıĢık motifler: Bunlar değiĢik çiçek, yaprak ve meyvelerden veya bunlarla karıĢık
baĢka motiflerden ibarettir. En çok görülen karıĢık çiçek örnekleridir. Bilhassa lale, sümbül
ve karanfil bir arada olarak çok iĢlenmiĢtir. Bazen araya diğer çiçeklerde ilave edilir.
Tamamen yaprakların hâkim olduğu desenler de mühim bir yer tutar.GeniĢ çınar yaprağı her
zaman tercih edilen bir örnektir.Narçiçeği, karanfil, zambak, sümbül, yabangülü gibi bitkisel
bezemeler; kuĢ, ejder gibi figürlü bezemelerde görülmektedir. Soyut konular arasında yıldız,
madalyon, altıgen, geçmeli örgü gibi geometrik biçimler; nesih yazı türlerine
rastlanmaktadır. Karma konularda; güllü ejder, Rumilerle donatılmıĢ çiçekler görülmektedir.
Kompozisyon ve renklendirme:16. yüzyıl iĢlemelerindemotiflerin diziliĢinde büyük
bir ahenk göze çarpmaktadır. Bilhassa motiflerin iĢlenecek eĢyanın Ģekline en uygun tarzda
yapılmıĢ olmaları fevkalade bir özellik teĢkil eder. Mesela 16. yüzyıla ait kavuk örtülerinde
çiçek motifleri geniĢ dallı olduktan baĢka köĢelerden baĢlayıp ortaya doğru uzanmakta ve
bütün yüzü kaplamaktadır. Çoğunda da ortada bir daire içinde çiçekli bir göbek ve mendil
veya kuĢak gibi yalnız bordür süslerine gerek görülen parçalarda ise birbirlerinin aynı olan
geometrik veya çiçekli motifler kullanılmıĢtır.Kompozisyonlarda; simetrinin hâkim olduğu
basit bir düzen mevcuttur. 16. yüzyıl iĢlemelerinde çok defa bir iĢte renk çeĢidi üç veya
dördü geçmez. En fazla kırmızı, yeĢil, mavi ve bazen de krem veya sarı renkler
kullanılmıĢtır. Biçimler domates kırmızısı, mercan rengi, beyaz simle renklendirilmiĢtir.

2.1.3.17.Yüzyıl ĠĢlemeleri
17. yüzyılda Türk iĢleme sanatı bir müddet daha en yüksek seviyede kalmıĢtır. Fakat
bu yüzyılın sonlarına doğru yavaĢ yavaĢ hızını kaybetmeye baĢlamıĢ ve 3. Ahmet
zamanından sonra yani 18. yüzyılın baĢlarında Avrupa sanatının Türkiye‟ye girmesiyle
büsbütün zayıflar. 17. yüzyıl iĢleme motiflerinde yine bu devrin kumaĢlarının etkisi
görülmektedir.Bilhassa bunda tezgâhta dokunan kılaptanlı ve ipekli kumaĢları alacak kadar
zengin olmayan kimselerin modaya uymak için böyle kumaĢ örneklerini taklit edip iĢlemeli
elbiseler yaparak ihtiyaçlarını gidermek istemelerinin önemli rolü olmuĢtur. Nitekim 17.
yüzyılda iĢlenmiĢ elbiseler hakikaten iĢlemelerin o zamanlar giyim eĢyalarına da yapıldığını
gösterir.
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Desen 2.6: 17.yy.a ait çatma yastık yüzü

Desen 2.7: 17.yy.a ait çatma yastık yüzü

Desen 2.8: 17.yy.a ait çatma yastık yüzü
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Uygulanan teknikler: 17. yy. iĢlemelerinde yuvarlak hatlaraelveriĢli MaraĢ iĢi, kum
iğnesi, balıksırtı, hesap, dolgulu hesap, Türk iĢi, ince iĢ, pesent, verev pesent, zerduz, sırma
iĢi, anavata, simli ve sırmalı sarma, tel sarma ve aplikedir.
Seçilen konular:Seçilen konular arasında bahar dalı, çarkıfelek, lale, gül azda olsa
Rumi, ejder ve portreler yer alır.16. yüzyılda yine serbest ve karıĢık motifler bulunmaktadır.
Serbest konular:Serbest motiflerden nar veya enginar örneklerinden alınmıĢ oval
Ģekiller çok beğenilmektedir. 17. yüzyılda iĢlemelerin serbest motifleri arasında en çok yer
alan çiçekler; lale, karanfil, sümbül ve güldür. Nar ve Timur örneği de iĢlemelerde çiçek ve
yaprak motifleriyle birlikte kullanılmıĢtır.
KarıĢık motifler:Bu asırda yine ipek ve kadife desenlerinden taklit edilen karıĢık
motifler çoktur. Bunları iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlar, değiĢik çiçekli motifler ve
çiçekle karıĢık meyveli motiflerdir. 17.yüzyıl iĢlemelerinde bordür motifleri çok kere
ortadaki Ģekillerin daha küçük modellerinden ibarettir.
Kompozisyon ve renklendirme: Renklerde pastelleĢme olmuĢ; domates kırmızısı,
yakut rengi, sabun yeĢili, acı sarı ile tirĢe yeĢilinin tonları ve mavi kullanılmıĢtır. Bazen esas
rengi belirtmek maksadıyla yardımcı renkler kullanılmıĢtır. Bunlar sırma, sim ve siyah
ipektir.

Resim 2.9: 17.yy.a ait iĢleme örnekleri

2.1.4.18.Yüzyıl ĠĢlemeleri
Uygulanan teknikler:18. yy.dan önceki yüzyıllarda baĢlayan Avrupa özentisi bu
yüzyılda da devam etmiĢ ve sanat anlayıĢında değiĢikliklere sebep olmuĢtur. Bu dönemde
uygulanan iğne sayısının giderek arttığı görülmektedir. Ġnce keten, yollu keten, kalın keten,
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ipek atlas gibi kumaĢlar üzerine ipek iplik, metal aplikle yapılan iĢlemelerde sarayda harç,
kordon, inci gibi süsleyici gereçlere rastlanmaktadır. En çok kullanılan nakıĢlar; hesap iĢleri,
muĢabak, mürver, atma, buhara iĢi, Türk iĢi, muhtelif sırma iĢleri, sırmalı sarma, kaba hesap,
atlas iğne, çin iğnesi, goblen, zincir, kasnak, deri üzerine sırmalı sarma, dival, anavata gibi
tekniklerdir.
Seçilen konular: 18. yüzyılda bilhassa büyük parçalarda değiĢik Ģekiller yer alır.
Nebat motifleri tamamen tabii Ģekle uygundur ve bir parça üzerinde menekĢeden yabani güle
kadar her türlü çiçeğe tesadüf edilir. Bu devirde en güzel motifler yine havlu ve çevre
kenarlarına iĢlenmiĢtir. Bunlardan bilhassa kıvrık bir dalın kenarına dizilmiĢ çiçekler çok
rağbettedir. Motiflerde peyzaj hâkimdir. Çiçek, meyve, vazolar göze çarpar.
Kompozisyon ve renklendirme: Kompozisyonlarda nesne ve bitkilerin oranlarında
değiĢiklikler yapılmıĢ, tersine perspektif uygulanmıĢtır.18.yüzyıldan itibareniĢlemelerde renk
sayısı ve her rengin çeĢidi fazlalaĢır. Bir parça üzerinde 8 veya 10 renge ve bunların değiĢik
tonlarına rastlamak mümkündür.

Resim 2.10: 18.yy.a ait iĢleme örnekleri

2.1.5.19.Yüzyıl ĠĢlemeleri
Bu dönemde mahrama, çevre, baĢörtüsü, bindallı, yelek, ceket, Ģalvar, peĢkir,
soyebond, çadır gibi örnekler iĢlemenin kullanıldığı alanları ve yaygınlığını göstermektedir.
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Desen 2.7: 19.yy.a ait desenler

Desen 2.8: 19.yy.a ait desenler

24

Desen 2.9: 19.yy.a ait desenler

Uygulanan teknikler: 19. yy.da parlak bir dönem yaĢanmıĢtır. Önceki tekniklere
ilave olarak baĢka tekniklerde kullanılmıĢtır.En çok kullanılan nakıĢlar; hesap iĢleri,
muĢabak, mürver, atma, buhara iĢi, Türk iĢi, muhtelif sırma iĢleri, sırmalı sarma, kaba hesap,
atlas iğne, Çin iğnesi, goblen, zincir, kasnak, deri üzerine sırmalı sarma, dival, anavata,
kordon tutturma, ilme gibi tekniklerdir.
Seçilen konular: 19. yüzyılda iĢlemelere arma Ģeklinde ev camı ve selviye kadar akla
gelen her Ģekil yapılmıĢtır. Aynı zamanda renkli ipek veya kadife kumaĢ üzerine iĢlenmiĢ
sırma ve simli motifler çok revaçtadır. 19. yüzyılda bilhassa saray eĢyasında inciye büyük
yer verilmiĢtir. Topkapı Sarayı Müzesi‟nde böyle incilerle iĢlenmiĢ yorgan yüzleri, tepsi
örtüleri ve niĢan bohçaları vardır.Ġpek, tafta, keten, atlas, hümayun, mermerĢahi gibi
kumaĢlar üzerinde pul, boncuk ve aya çeĢitlemeleri süsleme için kullanılmıĢtır.
Kompozisyon ve renklendirme:19. yüzyılda bir parçada bazen kullanılan renk adedi
onu geçer. Son devir iĢlemelerinde daha önceki asırların sadelik ve ihtiĢamını bulmak
mümkün değildir. Zengin renk tonlarının oluĢması ile renklerde sayısal bir artıĢ olmuĢtur.

Resim 2.11: Renkli iĢleme örnek
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Resim 2.12: Renkli iĢleme örneği
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Resim 2.13: ĠĢleme örnekleriResim 2.14:ĠĢleme örnekleri

Resim 2.15: ĠĢleme örnekleri
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Resim 2.16: ĠĢleme örnekleri

Resim 2.17: ĠĢleme örnekleri
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2.1.6.20. Yüzyıl Ġlk Çeyreği ĠĢlemeleri
20.yüzyılın ilk çeyreğinde 19.yüzyılın tür, gereç, teknik, renk, konu ve kompozisyon
özelliklerinin kullanıldığı, farklı bir geliĢme olmadığı, aksine ekonomik bunalım ve savaĢlar
nedeniyle duraklama dönemine girilmiĢtir.
Teknik imkânların ilerlemesi, el emeğinin değerinin artması, ticari düĢüncelerin her
alanda öne çıkması, Batı‟da kopan moda fırtınalarının bu konudaki olumsuz etkileri çağın
yarattığı Ģartların insanları pratik olmaya zorlaması yüzünden iĢleme sanatında gerileme
dönemine girilmiĢtir.
Osmanlı Ġmparatorluğu döneminden kalan parçalar Doğu ve Batı kültürleriyle,
Anadolu kültürlerinin birleĢiminin, Türklerin büyük katkısıyla oluĢmuĢ bir sanatın
özelliklerini yansıtmaktadır. Bu parçalarda geleneklere dayanan, sosyal hayattan beslenen
Türk estetiği sergilenmektedir.
Kompozisyon ve renklendirme: 20. yüzyılda, geçen yüzyıl renklerine ilave olarak
mor, turuncu, çingene pembesi, yaprak yeĢili ve sarı renkler tüm tonlarıyla kullanılmıĢ, sarı
ve beyaz sim ile kırma tel uygulamadaki yerini korumuĢtur.Renklerin tonları ile
kullanıldıkları bu dönemde tek renk uygulamaları da sürdürülegelmiĢtir.

Resim 2.18: 20. yy.a ait iĢlemeler

Resim 2.19: 20. yy.a ait iĢlemeler
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Resim 2.20: 20. yy.a ait iĢlemelerResim 2.21: 20. yy.a ait iĢlemeler

Resim 2.22: 20. yy.a ait iĢlemeler
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Resim 2.23: 20. yy.a ait iĢlemeler

Resim 2.24: 20. yy.a ait iĢlemeler
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2.1.7.Cumhuriyet Dönemi ĠĢleme Sanatı
1.Dünya SavaĢı sona ererken Osmanlı Ġmparatorluğu tarihten silinmiĢ, yerine Türk
gururunu her Ģeyden üstün tutan millî ve çağdaĢ bir devlet kurmak üzere Ġstiklal SavaĢı‟na
girilmiĢtir. Bu savaĢta verilen mücadeleler sonucunda 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti
Devleti kurulmuĢ ve ilk CumhurbaĢkanı Atatürk olmuĢtur.
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 25-30 yıl içerisinde Anadolu‟da
sanayileĢmelerin etkileri görülmeye baĢlamıĢ, bu durum locaların, yaĢam koĢullarının yok
olmasına neden olmuĢtur.
Kullanılan kumaĢlar ve iplikler: ĠĢlemelerde keten dokumalar, pamuklu dokumalar,
fabrika malı dokumalar, yöresel dokumalar gibi birçok kumaĢlar kullanılmıĢtır. Ġplik olarak
kök boyalarla hazırlanmıĢ ipliklerin yanı sıra çarĢıdan alınan pamuklu ipliklerde iĢlemelerde
kullanılmıĢtır.
Seçilen konular: Cumhuriyet dönemi iĢlemelerinde yazılı bezemelerin çok az
kullanıldığı buna nazaran bitkisel bezemelerden; çeĢitli çiçek, yaprak, ağaç ve meyvelerin
kullanıldığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde yeni bir üslup geliĢmemiĢ, Batı‟da ve
Osmanlı döneminde yapılmıĢ iĢlerin kopya edildiği, özgün yapıya sahip olmayan iĢleme
ürünleri bulunmaktadır.
Kompozisyon ve renklendirme: Bu dönemdeki iĢlemelerde kompozisyon düzeni;
düzgün, atlayarak ve bağlantılı tekrarlarla hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Kompozisyon
düzenlemede iĢlenecek parçanın kullanım alanı ve biçimi göz önünde bulundurulmuĢtur.
Kompozisyonlarda tek olarak kullanılan motifler serpme Ģeklinde yerleĢtirilmiĢtir.
ĠĢlemelerde tek renkli ve çok renkli uygulamalar çokça kullanılmıĢ, çok renkli
uygulamalarda bir rengin tonlarıyla oluĢturulmuĢ renk uyumları görülmektedir. ĠĢlemelerde
sıcak-soğuk renk uygulamalarının kullanıldığı görülmektedir.

Resim 2.25: Cumhuriyet dönemi iĢleme
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Resim 2.26: Cumhuriyet dönemi iĢleme

Resim 2.27: Cumhuriyet dönemi iĢleme
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Resim 2.28: Cumhuriyet dönemi hamam takımı

Resim 2.29: Cumhuriyet dönemi yatak örtüsü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda ĠĢleme konusunda araĢtırmalar yapıp
dosya hazırlayınız
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 15. yüzyıl iĢlemeleri ile ilgili bilgi  Görsel
ve
basılı
toplayınız.
faydalanabilirsiniz.

kaynaklardan

 16. yüzyıl iĢlemeleri ile ilgili bilgi  Görsel
ve
basılı
toplayınız.
faydalanabilirsiniz.

kaynaklardan

 17. yüzyıl iĢlemeleri ile ilgili bilgi  Görsel
ve
basılı
toplayınız.
faydalanabilirsiniz.

kaynaklardan

 18. yüzyıl iĢlemeleri
toplayınız.
 18. yüzyıl iĢlemeleri
materyaller bulunuz.
 19. yüzyıl iĢlemeleri
toplayınız
 19. yüzyıl iĢlemeleri
materyaller bulunuz.

ile ilgili bilgi  Görsel
ve
basılı
kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
ile ilgili görsel  Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
ile ilgili bilgi  Görsel
ve
basılı
kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
ile ilgili görsel  Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz
 Çevrenizdeki
çeyizevlerinden
ve
komĢularınızdan faydalanabilirsiniz.
 20. yüzyıl iĢlemeleri ile ilgili bilgi  Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
toplayınız.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 20. yüzyıl iĢlemeleri ile ilgili görsel  Çevrenizdeki
çeyizevlerinden
ve
materyaller bulunuz.
komĢularınızdan faydalanabilirsiniz.
 Topladığınız bilgi ve dokümanları dosya  Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
hâline getiriniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Osmanlı imparatorluğu döneminde iĢleme en ……………… dönemini yaĢamıĢtır.

2.

16. yüzyıl iĢleme motifleri genellikle…………… yüzyıl kumaĢ örneklerinden
alınmıĢtır

3. 16. yüzyıl iĢleme motiflerini ………………… ve ………………… olmak üzere iki
bölümde incelemek mümkündür.
4.

18.yüzyılda kompozisyonlarda nesne ve bitkilerin oranlarında değiĢiklikler yapılmıĢ,
tersine …………………………… uygulanmıĢtır.

5.

19. yüzyılda bilhassa saray eĢyasında ………………….. büyük yer verilmiĢtir.

6.

Cumhuriyet dönemi iĢlemelerinde ……………….. bezemelerin çok az kullanıldığı
buna nazaran bitkisel bezemelerden; çeĢitli çiçek, yaprak, ağaç ve meyvelerin
kullanıldığı görülmektedir.

7.

20.yüzyılın ilk çeyreğinde 19.yüzyılın tür, gereç, teknik, renk, konu ve kompozisyon
özelliklerinin kullanıldığı, farklı bir geliĢme olmadığı, aksine ekonomik bunalım ve
savaĢlar nedeniyle ……………………… dönemine girilmiĢtir.

8.

18.yüzyıldamotiflerde ………………. hâkimdir. Çiçek, meyve, vazolar göze çarpar.

9.

16. yüzyıl iĢlemelerinde çok defa bir iĢte renk çeĢidi ……………..
veya ……………… geçmez.

10.

15.yy.dan günümüze ulaĢan sanat eserleri yok
Sadece ………………. kaynaklarda söz edilmektedir.

denecek

kadar

azdır.

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

36

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( )Gittikçe ilerleyen bilim ve yeni teknolojik geliĢmeler doğrultusunda uzmanlar
iĢlemeyi el iĢlemesi, makine iĢlemesi olmak üzere ikiye ayırmıĢlardır.

2.

( )Orta Çağda Haçlı seferlerinin baĢlaması, Doğu-Batı ticaretinin artması, nakıĢ
alanındaki güzel geliĢmelerin Batı (Avrupa) tarafından tanınmasına ve yayılmasına
sebep olmuĢtur.

3.

( )Yazılı kaynaklara dayalı araĢtırmalarda Mısırlı kadınların giysilerinde vücuda
yapıĢık, uygun ve Ģeffaf kumaĢlar üzerine iĢlemeli elbiseler veya doğrudan doğruya
dokunmuĢ, kenarları geometrik Ģekillerle süslenmiĢ olan elbiselere rastlanmaktadır.

4.

( )Çok zengin ürünlerden oluĢan Anadolu öncesi Türk iĢleme sanatının ilk örnekleri
MÖ3.yüzyılda kurulan Göktürklere aittir.

5.

( )Uygur döneminden kalan kumaĢ parçalarında iĢlemelerin daha çok pamuklu
kumaĢlar üzerine aplike tarzında yapıldığı anlaĢılmaktadır.

6.

( )Selçuklular döneminde tamamen yerleĢik düzene geçen Türkler yerleĢtikleri
topraklara sanat özelliklerini getirmiĢlerdir. Ġpekçilik Selçuklular döneminde sanayi
hâline gelmiĢtir.

7.

( )Atma ve Kapama iğneleri; dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğnelerdir.

8.

( )16. Yüzyıl iĢlemelerinde çok defa bir iĢte renk çeĢidi yedi veya sekizi geçmez.

9.

( )Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde iĢlemeler saray ve saray dıĢı olmak üzere ikiye
ayrılmıĢtır. Hükümdarların ekonomik desteği ile saraylarda usta iĢlemeciler tarafından
en güzel örneklerini veren iĢlemeler saraylardan evlere ve çarĢılara taĢınmıĢtır.

10.

( )Cumhuriyet dönemi iĢlemelerinde yazılı bezemelerin çok az kullanıldığı buna
nazaran bitkisel bezemelerden; çeĢitli çiçek, yaprak, ağaç ve meyvelerin kullanıldığı
görülmektedir.

11.

( )17. yüzyılda Türk iĢleme sanatı bir müddet daha en yüksek seviyede kalmıĢtır.
Fakat bu yüzyılın sonlarına doğru yavaĢ yavaĢ hızını kaybetmeye baĢlamıĢ ve 3.
Ahmet zamanından sonra yani 18. yüzyılın baĢlarında Avrupa sanatının Türkiye‟ye
girmesiyle büsbütün zayıflar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

iĢleme

2

Orta Asya

3

beĢ

4

Sus

5

kriosa

6

duvar

7

Osmanlılar

8

yerleĢik

9

Çin

10

geometrik

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

parlak

2

4

15
serbest
karıĢık
perspektif

5

inciye

6

yazılı

7

duraklama

8

peyzaj

9

üç-dördü

10

yazılı

3
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

Doğru

7

YanlıĢ

8

YanlıĢ

9

Doğru

10

Doğru

11

Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Ankara Ġli Güdül Yöresi Geleneksel Türk ĠĢlemelerinden Renk Desen
Kompozisyon Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi.



Ankara Ġli Kızılcahamam Ġlçesi Sim Sırma ĠĢlemeleri, Lisans Tezi.



ÖRCÜN BarıĢta,Türk ĠĢleme Sanatı Tarihi.



ÖRCÜN BarıĢta,Cumhuriyet Dönemi Türk ĠĢlemeleri.
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