18

34

44

52

174

186

192

198

TEZHİP

MİNYATÜR

HAT

EBRU

SERAMİK
BİÇİMLENDİRME

KURDELE NAKIŞI

MAKİNE NAKIŞI

RIBBON EMBROIDERY

MODEL GEMİ
YAPIMI

SHIP MODELLING

MACHINE
EMBROIDERY

ILLUMINATION

MINIATURE

ARABIC CALLIGRAPH

MARBLING

CERAMIC ART

62

78

88

104

212

228

234

240

KÂTI’

SEDEF İŞÇİLİĞİ

ÇİNİ

PORSELEN

AHŞAP
TEKNOLOJİSİ

TAKI

JEWELRY

TEL KIRMA

THREAD CURVING

TABİİ KUMAŞ
ÇİÇEK YAPMA

FABRIC FLOWERS
MAKING

246

254

266

272

KÂTI’ (PAPERWORK)

NACRE

TURKISH TILES

PORCLEIN

WOOD CRAFTS

118

126

130

138

KALEMİŞİ

FİLOGRAFİ

DERİ
İŞLEMECİLİĞİ

CAM BOYAMA
GLASS PAINTING

STAINED GLASS

PAINTING

TURKISH FELT

KEÇE

İĞNE OYASI

144

150

156

162

280

284

292

300

EL NAKIŞI ve
DANTEL ANGLEZ

DEKORATİF
EV AKSESUARLARI

KALİGRAFİ

KIRKYAMA

MOZAİK

DOLGU
OYUNCAK BEBEK

BİLİMSEL
BİTKİ ÇİZİMİ

ENGRAVING

HAND EMBROIDERY and
ROMANIAN POINT LACE

FILOGRAPHY

DECORATIVE
HOME ACCESSORIES

LEATHER WORK

CALLIGRAPHY

PATCHWORK

VİTRAY

MOSAIC

RESİM

STUFFED DOLL

SCIENTIFIC
PLANT DRAWING

NEEDLE LACE

GİYİM

CLOTHING

Değerli İstanbullular;
Üzerinde yaşadığımız, yüzlerce yıl önce bize yurt olmuş bu topraklar, tarih öncesi zamanlarda yaşayan
kültürlerin izlerini taşımaktadır. Bu kültürel mirası korumakla birlikte üzerine kendi kültürel değerlerimizi
de ekledik.
İnanıyorum ki hoşgörünün vatanı, kültürlerin harman yeri olan İstanbul ve Anadolu, geçmişte olduğu
gibi bugün de, gelecekte de sahip olduğu mirası yaşatmaya devam edecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, bir kültür mozaiğini andıran bu topraklarda yeşeren
sanatlarımızı yaşatma gayretindeyiz. Ecdadımızdan miras aldığımız el sanatlarımızı ve İslam sanatlarımızı,
siz değerli İstanbullulara İSMEK’le sevdirmenin, pek çoğunun yeniden canlanmasına vesile olmanın
mutluluğunu duyuyoruz.
Devam ettikleri eğitimlerle yeteneklerini keşfeden öğrencilerimiz, pek çok el sanatında geleneğe bağlı
kalarak özgün tasarımlar oluşturmaktadır. İSMEK’liler böylece geçmişten aldıkları ilhamla yetenekleri
doğrultusunda eserler üreterek, kültür sanat dünyamıza zenginlik katıyorlar.
Elinizdeki İSMEK El Sanatları Albümü’nde bazı geleneksel sanatlarımız kısaca tanıtılırken, öğrencilerimizin
bu sanatlarda ortaya koyduğu her biri takdire şayan örnekler bulunmaktadır. Pek çok branşta üretilen
birbirinden güzel eserler, geleneksel sanatlarımıza gönülden sahip çıkan, onları zaman zaman modernle
yoğuran İSMEK öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sanat aşkını yansıtmaktadır.
İSMEK’in, kurulduğu günden bu yana eğitim verdiği kursiyer sayısı 3 milyona yaklaştı. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da geleneksel değerlerimize sahip çıkma ve bu değerleri gelecek nesillere
aktarma hedefini sürdürecektir.
Bu anlayışla hazırlanan albümün oluşmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, bu vesileyle siz değerli
sanatseverleri saygıyla selamlıyorum.
Dear Istanbul Residents;
These lands, which we live on and which have been home to us hundreds of years ago, bear the traces of prehistoric cultures. We have also added our own cultural values to this cultural heritage as well as protecting it.
I believe that Istanbul and Anatolia, which are the tolerant homelands and places where cultures blend, and
Anatolia will continue to live in the future as it has in the past.
As Istanbul Metropolitan Municipality, we strive to keep our arts glowing in these lands reminiscent of a cultural
mosaic. We appreciate endearing the handicrafts and Islamic arts we have inherited from our ancestors, to you
valuable Istanbul residents through İSMEK, and the happiness of reviving many of them.
Our students who discover their talents through continuing education create unique designs by adhering to tradition in many handicrafts. İSMEK students thus create wealth in the direction of their inspirational talents from
the past and add richness to our culture and art world.
While some traditional arts are briefly introduced in the ISMEK Handicraft Album in your hand, there are examples of these arts which are exhibited by each of our students. The beautiful works produced in many branches
reflect the artistic love of our students and teachers who blend the traditional arts with modern times and who
have a heartfelt dedication to the traditional arts.
İSMEK the number of trainees it has provided training since the day it was founded, approached 3 million. As
it has been till today, it will continue to pursue our traditional values and to transfer these values to the future
generations.
I congratulate those who have contributed to the creation of the album which has been prepared with this understanding and I salute your esteemed art lovers respectfully.

İSMEK HAKKINDA
lüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir..
5393 sayılı belediyeler kanunu ve Hayat Boyu Öğrenme
Müdürlüğü’nün yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği’nin imzaladıkları
protokol çerçevesinde eğitimler sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir.

İSMEK, yaşam boyu eğitim anlayışı ile İstanbulluların genel eğitim ihtiyacına cevap vermek, mesleki ve sanatsal
bilgilerini geliştirerek meslek ve beceri sahibi olmalarını
sağlamak, endüstrileşmenin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirerek ülke sanayinin gelişmesine katkıda
bulunmak, kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı canlandırmak, bireylerin iyi bir üretici olmalarını sağlamak, kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlı hale
getirmek vb. amaçlarla kurulmuştur.

EĞİTİM ŞARTLARI, SÜRESİ ve SERTİFİKA
Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her İstanbullu
İSMEK öğrencisi olabilmektedir. Buna göre İSMEK’te öğrenci alt yaş sınırı yetişkinler için 16, çocuklar için ise 9
yaştır.

1996 yılından bu yana İstanbullulara ücretsiz sanat ve
meslek eğitimleri sunan İSMEK, yaygın eğitim ilkeleriyle hizmet veren bir “yetişkin eğitimi kurumu” dur. Halen
İstanbul’un 39 ilçesinde, 239 merkezde, 37 alanda, 670
branşta İstanbullara ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri
veren İSMEK, bir “halk üniversitesi” olarak gösterilmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne
bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve dönemin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından kurulan İSMEK’in eğitimlerinden bugüne kadar 3 milyona yakın İstanbullu yararlandı.
Mesleki ve teknik eğitimden geleneksel sanatlara, müzik eğitiminden çeşitli spor faaliyetlerine kadar pek çok
branşta İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği İSMEK merkezlerinde, alanında tecrübe sahibi yaklaşık 3 bin öğretmen görev yapmaktadır.
Sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra eğitim sürecini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hizmetler de
İSMEK’in önemli faaliyetlerindendir. Ücretsiz verilen bu
hizmetler; sergi ve fuarlar, seminerler, yayınlar, öğrenci
eserlerinin satışı, istihdam çalışmaları, atölye faaliyetleri, yarışma, sempozyum, defile ve benzeri etkinliklerdir.
İSMEK’in temel faaliyet alanı olan eğitimlerin dışındaki
bu tür çalışmalar da yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Böylelikle İstanbul’un kültürel dokusuna
önemli katkılarda bulunulmaktadır.
YASAL DAYANAKLARI ve MÜFREDATI
İSMEK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı
7/v maddesinde belirtilen:
“Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile
yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek
ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,
yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” hükmü ile Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür-
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ABOUT İSMEK
İSMEK has been founded in order to meet the general
educational needs of Istanbul residents with the understanding of lifelong education, to help them have professions and skills by improving their professional and artistic
knowledge, to contribute to the development of the country’s industry by educating the qualified workforce who are
needed by the industrialization, to revive the arts which are
about to disappear, to help the individuals become good
producers, to contribute to cultural and social development
of people and to equip people to live in a urban culture and
metropolis.
Providing artistic and vocational training to adult Istanbul
residents since 1996, İSMEK is an “adult education organization” which delivers training courses in accordance with
the principles of non-formal education. Delivering training
on 37 main fields and 670 sub fields in 239 teaching centres
in 39 districts of Istanbul, İSMEK is considered as a public
university.
The number of people who received training at İSMEK centres have reached approximately 3 million Istanbul residents since 1996 when İSMEK was founded by the President
Recep Tayyip Erdoğan who was the Mayor of İstanbul Metropolitan Municipality during that period.
About 3000 qualified trainers work at İSMEK course centres
which attract intensive attention with training courses in a
lot of educational fields such as vocational, technical, traditional arts & crafts, music and sports.
In addition to the free of charge arts and vocational trainings, other supporting and supplementary services for the
training process such as exhibitions, fairs, seminars, publications, sales of the products made by trainees, workshop
activities, contests, symposiums and fashion shows. These
services which are provided in addition to the trainings are
also provided within the context of adult education. In this
way all of these are important contributions to the cultural
structure of Istanbul.

Kayıtlar kontenjanlar dahilinde yıl boyu devam etmektedir. Eğitim dönemi Haziran ayında sona ermektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği müfredatlar çerçevesinde devam eden eğitimlerin yanı sıra bazı branşlarda tekâmül kursları da verilmektedir. Branşın kredisini
dolduran öğrencilere MEB onaylı “Kurs Bitirme Belgesi”
verilmektedir. İSMEK’in vermiş olduğu MEB onaylı “Kurs
Bitirme Belgesi” tüm Türkiye’de geçerlidir. İSMEK ayrıca
yurtdışındaki kurumlarla işbirliği yaparak bazı branşlarda Avrupa Birliği bünyesinde geçerli olan sertifika da
vermektedir.
EĞİTİM METODU
İSMEK, teorik ve uygulamalı eğitim metodunu esas alır.
YÖNETİM ŞEKLİ ve EĞİTİM İLKELERİ
İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
İSMEK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilgili yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen ilkelerle eğitimlerini sürdürür. Bu ilkeleri maddeler halinde şu şekilde sunabiliriz:
Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde
yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır.
İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.
Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde;
eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri
dikkate alınır.
Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve
öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına
göre sürekli geliştirilir.
Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek
katılımları esas alınır.

LEGAL BASIS and CURRICULUM
İSMEK provides the training courses in accordance with the
Metropolitan Municipality Law No. 5216 stated in the article 7/v titled as “The Responsibilities of Metropolitan Municipalities”:
“To perform and develop all kinds of cultural and social
services for adults, the elderly, the disabled, women, children and the young through health centres, hospitals and
mobile health units, and to found social premises towards
this end, to open, run and finance vocational and artistic
courses, and to cooperate with universities, high schools,
vocational high schools, public organizations and NGOs,”
which is stated in the article 7/v of Metropolitan Municipality Law No. 5216 titled as “The Responsibilities of Metropolitan Municipalities and with the principles in the regulation
by the General Management department on non-formal
education within the Ministry of Education. The training
is provided within the context of the municipality law no
5393, and with the protocol signed by the Metropolitan
Municipality of Istanbul and the Governorship of Istanbul
(Provincial Directorship of Public Education). The lessons
and their contents are also determined within the context
of these laws and regulations.
CONDITIONS of EDUCATION, DURATION of
EDUCATION and CERTIFICATION
Any individual over the age of compulsory education is eligible to register for İSMEK courses. Thus, the minimum age
to attend İSMEK courses is 16 for adults and for children the
minimum age to attend summer courses is 9.
Registration period starts in September and continues all
the year round. Education period ends in June. In addition
to trainings, the curriculums which are determined by the
Ministry of Education lasting from 3 and a half months up
to 10 months, maturation courses are delivered on some
branches as well. Trainees who complete the credits of a
certain training are awarded with a certificate approved
by the Ministry of Education. However, trainees who cannot show enough success during the training receive only
an attendance certificate. Approved certificates given by
İSMEK are valid everywhere in Turkey. İSMEK also awards
certificates which are valid in the European Union countries
by cooperating a variety of organizations abroad.
TRAINING METHOD
İSMEK’s training method grounds on theoretical and practical training.
MANAGAMENT METHOD and EDUCATION PRINCIPLES
İSMEK performs its activities under the directorship of the
Istanbul Metropolitan Municipality Human Resources and
Education Department Life-Long Learning Directorate and
bases its activities on the principles written on the 5th article of the policies by the Ministry of Education. These policies are as follows:
Openness to everyone: Activities are performed in a way
that all individuals can benefit, and special precautions are
taken for individuals who need special education.
Convenience to needs: Activities are performed in a way
that they can meet all the societal and individual needs.
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HEDEF KİTLESİ

Continuity: Activities are designed and performed in a way
that individuals can benefit lifelong.

İSMEK’in hedef kitlesi, İstanbul halkıdır. İlköğretim yaşını geçmiş herhangi bir mesleki eğitim almamış olanlar,
bir meslek sahibi olmuş ancak mesleğinde ilerlemek
isteyenler, yeni bir sanat, beceri edinmek isteyen yetişkinler, çeşitli nedenlerle rehabiliteye ihtiyacı olanlar,
okuma yazma bilmeyenler, örgün eğitimin herhangi bir
kademesinden ayrılmış veya tamamlamış olanlar, yaşlılar, işsizler, engelliler, mahkûmlar, huzurevi ve hastane
sakinleri İSMEK’in genel hedef kitlesidir..

Being planned: Activities are adjusted according to the development plan objectives, and the education and teaching, production, human power, employment relations are
taken into consideration.

Kişilerin içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkaran,
geliştirmesine yardımcı olarak özgüven aşılayan, üretici
konuma getiren, sosyal bir çevre edinmesini ve dostluklar kurmasını sağlayan, geleceğe umutla bakan fertler
yetiştirmeyi ilke edinen ve büyük anlamda başarı sağlayan İSMEK merkezleri, birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır. Eğitimlere katılan gruplar,
İstanbul’un kozmopolit yapısının küçük bir modeli şeklindedir. İstanbul’un şehir merkezlerinden uzak mahallelere kadar uzanan bu merkezlerde binlerce insan eğitim
hizmeti almaktadır. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve
değerler alışverişi en üst düzeyde gerçekleşmektedir.
İSMEK öğrencilerinin yaklaşık yüzde 80’i kadınlardan,
yüzde 20’si de erkeklerden oluşmaktadır. İSMEK’e gelen
kadınlar en çok El Sanatları Teknolojisi, Kişisel Gelişim,
Yabancı Diller, Spor ve Giyim-Üretim Teknolojileri alanlarındaki branşları tercih ederken, erkekler ise daha çok Yabancı Diller, Bilişim Teknolojileri, Spor ve Kişisel Gelişim
alanlarındaki branşlara yönelmektedirler.
EĞİTİM VERİLEN BRANŞLAR
İSMEK, İstanbullulara el sanatlarından mesleki ve teknik
eğitimlere, bilgisayardan dil eğitimlerine, müzikten spor
eğitimlerine ve sosyo-kültürel eğitimlere kadar çok geniş bir yelpazede eğitimler sunmak tadır. Ücretsiz İSMEK
eğitimleri; her yaştan, meslekten ve gelir grubundan kişiye hitap etmektedir. İstanbul’un şehir merkezlerinden
uzak mahallelerine kadar uzanan bu kurslarda 16 yaş
üzeri binlerce insan eğitim hizmeti alırken, bu eğitimler
öğrencilere sosyal ve kültürel paylaşım imkânı da sağlamaktadır.
İSMEK, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan modüler sistem
dâhilinde eğitimlerini gerçekleştirmektedir.
İSMEK, 37 alanda eğitim gerçekleştirmektedir.
Bu ana alanlar şöyle sıralanmaktadır:
Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bahçecilik,
Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetim ve Sekreterlik, Çocuk
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Innovation and openness to improvement: Programs
are continually renovated and improved according to new
approaches in learning and teaching methods, new tools
used in lessons, technological and scientific improvements
as well as the national and environmental needs.
Volunteering: Activities are based on the voluntary participation of the society and individuals.
TARGET GROUP
İSMEK’s target group is Istanbul residents. Individuals who
are over the compulsory education age and who have not
yet received any vocational training, those who do have
jobs, but want to improve and progress in their jobs, adults
who wish to gain new artistic skills or a hobby, those who
need rehabilitation for certain reasons, groups who need
to adapt to the urbanized life, those who wish to socialize
with others, illiterate adults, those who completed or quit
their formal education, the elderly, the unemployed, the
disabled, the convicted, people who stay in resting houses
and hospitals are the general target audience of İSMEK.
İSMEK courses which explore and reveal the abilities in individuals, help individuals improve their abilities with new
skills and so gain self-confidence, make them producers
instead of staying as consumers, rehabilitate them, make
them socialize with many other people and help them
make new friends, and help them be more hopeful of their
future in an inclusive education environment, are important also in terms of their diverse cultural structure. Groups

Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik,
Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Halkla İlişkiler
ve Organizasyon, Harita-Tapu Kadastro, Hasta ve Yaşlı
Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk,
Kişisel Gelişim ve Eğitim, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa,
Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları,
Okuma-Yazma, Pazarlama ve Perakende, Radyo-Televizyon, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, Spor, Tarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme, Yabancı Diller, Yiyecek İçecek Hizmetleri.
İSMEK’te “Bilişim Teknolojileri” alanında Bilgisayar Programlama Teknikleri, Web Tasarımı, Robot Uygulamaları
(İleri Ardunio), CISCO Network Eğitimi (CCNA1-2), Görme
Engelliler İçin Bilgisayar Kullanımı gibi branşlarda eğitim
verilmektedir. Bu eğitimlere katılanlar, artık yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayar konusunda
kendilerini geliştirebilmekte, bilgisayarı tüm boyutlarıyla
kullanmayı öğrenmektedir.
İSMEK, mesleki eğitimlere de büyük önem vermektedir.
İSMEK öğrencileri, mesleki teknik eğitimler kapsamında
“Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanında, Yönetici Asistanı,
Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı (F klavye), Raporlama
Teknikleri gibi branşlarda eğitim alabilmektedir. “Makine Teknolojisi” ana alanında ise Üç Boyutlu Çizim-Solidworks, Autocad ile 2 Boyutlu Çizim, Inventor ile 3 Boyutlu
Çizim branşlarında eğitim verilmektedir, “Muhasebe ve
Finansman” alanında ise öğrencilere Temel Muhasebe,
Beyannameler ve Bildirimler, Ön Muhasebe, Mali Tablo
Okuma ve Analiz Teknikleri gibi branşlarda eğitim veren
İSMEK, “Gazetecilik” alanında da Dijital Fotoğrafçılık eğitimi sunmaktadır.
“Halkla İlişkiler ve Organizasyon” alanında Müşteri Asistanı branşının yanı sıra “Hukuk” alanında da Adli Kalem
İşleri ve Adli Takip Elemanı branşlarında öğrencilere mesleki eğitim verilmektedir. Mesleki eğitimler kapsamında
ayrıca İSMEK; Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Çikolata Yapımı
ve Sunumu, Pideci, Pizza Yapımı, Türk Mutfağı gibi çeşitli
branşların eğitimi de “Yiyecek-İçecek Hizmetleri” alanında verilmektedir.
“Kuyumculuk Teknolojisi” alanında ise öğrenciler, Gümüş
Takı İşlemeciliği, Telkârici, Hasır Örmeci, Takı Çizimi ve
Üretimi gibi branşlarında eğitim alabilmektedir. İSMEK’in
mesleki eğitim verdiği alanlardan bir diğeri de “Giyim
Üretim Teknolojileri”. Bu alanda öğrencilere Kadın Giysileri Dikimi, Bilgisayarlı Modelistlik (Stylecat), Bilgisayarlı
Stilistlik (Stylecat), Çanta Dikimi, Moda Tasarımı, Çocuk
Gösteri Giysileri Dikimi, gibi çeşitli branşlarda eğitim verilmektedir. “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri”nde ise öğrenciler Cilt Bakım Teknikleri, Saç Bakımı ve Yapımı, Saç
Renklendirme, Temel Makyaj, Sahne Makyajı gibi branş-

of individuals who participate in trainings compose a small
sample of the cosmopolitan structure of Istanbul. Thousands of people from both the urbanized parts and the
suburbs of Istanbul receive training in different teaching
centres of İSMEK. In these environments, cultural sharing
and exchange of values are at the maximum level.
The 80 percent of the İSMEK trainees are female, and the
rest 20 percent are male. While female trainees mostly
prefer handicrafts technology, personal development, foreign language, sports and clothing and textile technology,
male trainees prefer branches such as foreign language, IT,
sports and personal development.
EDUCATIONAL FIELDS
İSMEK provides a large variety of training for Istanbul residents, ranging from handicrafts to technical and vocational training, from computer skills to language skills, from
musical training to sports activities and sociocultural training. The free of charge İSMEK courses are designed for all
individuals regardless of age, occupation or income. Thousands of individuals at the age of 16 and above receive
training in teaching centres located in the urbanized parts
or suburbs of Istanbul, also finding the chance to share
their social and cultural values with one another.
İSMEK provides training by the Ministry of Education, General Directorate of Lifelong Learning, including modular
systems.
İSMEK provides trainings under 37 main educational
fields which are as follows:
Wood technology, Family and Consumer Sciences, Gardening, Information Technologies, Office Management and
Secretary, Child Development and Education, Handicraft
Technology, Journalism, Food Technology, Clothing and
Textile Technologies, graphic design and photography,
beauty and hair care services, public relations and organization, land registry and cadastre, services for the diseased
and the elderly, animal health, law, personal development,
accommodation and travelling services, jewellery technology, machine technology, printing press, accounting and
finance, music and performance arts, art and design, literacy, marketing and retail, radio-television, health, art and
design, ceramic and glass, sports, agricultural technology,
textile technologies, installation technologies and climatization, foreign languages, food and beverage services.
In the field of Information and Communication Technologies, İSMEK provides trainings on branches such as techniques of computer programming, web design and computer use for the visually impaired. Those who participate
in these courses find the chance to improve their computer
skills and learn to use computer with all aspects which has
become an essential part of our lives.
In ISMEK, the trainings given in the field of ICT can be listed as Computer Programming Techniques, Web Design,
Robotics (Advanced Arduino), CISCO Network Training
(CCNA1-2) and Computer Usage for Visual Impairment.
Participants in these trainings are able to develop themselves on the computer, which is now an indispensable part
of life, and learn to use the computer in all its dimensions.
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larda eğitim alabilmektedir. “Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri” alanında Santralist ve Rezervasyon Elemanı
branşlarında eğitim veren İSMEK, “Matbaa” alanında ise
Ciltleme ve Masaüstü Yayıncılık branşlarında eğitim vermektedir.
“Çocuk Gelişimi” ana dalında ise 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri, Çocuk Bakım Elemanı, Çocuklarda Uyum Problemleri,
Evde Çocuk Bakımı gibi eğitimler veren İSMEK, “Bahçecilik” alanında ise öğrencilerine Bahçe Bakımı, Balkon
Bahçeciliği, Mantar Yetiştiriciliği, Park-Bahçe ve Koruların
Bakımı, Temel İç Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği branşlarında eğitim fırsatı tanımaktadır. Bir meslek sahibi olmak
isteyen İstanbullular “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” ana dalında ise Hasta ve Yaşlı Refakatçisi ve Hasta Kabul İşlemleri,
Genel Sağlık Bilgisi, Evde Hasta ve Yaşlı Öz Bakımı branşlarında eğitim alabilmektedir.
Kültürel mirasımıza sahip çıkmayı, unutulmuş veya
unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı canlandırarak gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen İSMEK’te geleneksel pek çok sanat branşının da eğitimi verilmektedir.
İSMEK’te “El Sanatları” alanında Keçe Yapımı, Tel Kırma,
Kırkyama, Kumaş Boyama, Elde Türk İşlemeleri ve daha
pek çok branşın eğitimi verilirken, “Sanat ve Tasarım” alanında ise Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Desen Tasarımı ve Yazmacılık gibi branşlarda eğitim sunulmaktadır.
“Ahşap Teknolojisi” alanında Ahşap Şekillendirmeci, Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı, Bilgisayar Destekli
Proje Çizimi (Autocat) ve Model Gemi Yapımı, Yelkenli
Gemi Yapımı branşlarında eğitimler veren İSMEK’in “Seramik ve Cam” alanında eğitimini verdiği branşlar ise
Boyacı-Çini İşlemeci ve Cam Süs Eşyası Yapımı, Ön Üflemeci, Seramik Biçimlendirme ve Transferci. İSMEK eğitim
merkezlerindeki sanat branşları sayesinde yeteneklerini
keşfeden İstanbullular için bu eğitimler, aynı zamanda
rehabilite işlevi görmektedir.
Küreselleşen dünyada yabancı dil eğitiminin önemi gün
geçtikçe artmaktadır. İSMEK, bu ihtiyacı göz önüne alarak yabancı dil eğitimlerini de temel dallar arasına dahil
etmiştir. İSMEK eğitim merkezlerinde “Yabancı Diller” alanında 14 farklı dilin eğitimi ücretsiz verilmektedir. Temel
ve ileri seviyelerde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça,
Farsça, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Korece’nin
yanı sıra YDS Hazırlık (İngilizce/Arapça) branşlarında da
eğitimler verilmektedir.
İSMEK, müzikseverleri de unutmamıştır. Fatih Fındıkzade
ve Kadıköy Hasanpaşa’daki iki müzik ve gösteri sanatları
okulunun yanı sıra bazı eğitim merkezlerinde de müzik
tutkunlarına ulaşan İSMEK, bu merkezlerde öğrenciler
bağlama, gitar, keman, kanun, çello, piyano gibi enstrümanların eğitimini alabilirken, ses eğitimi, solfej eğitimleri ile nihavent, hicaz, rast gibi makamlar ve repertuvar
eğitimleri de görebilmektedir.
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İSMEK gives great importance also to vocational training.
Within the context of vocational technical trainings, İSMEK
trainees can receive education on Office Management and
Manager Assistance, Quick Keyboard Usage (F Keyboard)
and Reporting Techniques. There is also 2D Drawing with
Autocad, 3D Drawing with Inventor and 3D Drawing Solidworks in the main field of Machine Technology. In the Accounting and Finance field, trainees receive training on basic accounting, written statements and notifications,
preliminary accounting, financial statement reading and
analysing techniques. İSMEK also provides vocational
training on journalism is about Digital Photography.
İSMEK trains individuals on call centre operating and display arrangement in the field of Public Relations and Organization. Within the context of law, Judicial Paperwork
Affairs and Pursuance Personnel Training Course is provided
for trainees; and within the context of vocational trainings,
in the field of Food and Beverage Services, the branches on
which trainings are provided are Assistant Cook, Assistant
Pastry Cook, Chocolate Making and Presentation, Turkish
Pitta Bread Making and Pizza Making.
In the Jewellery Technology field, trainees are provided
training on silver embroidering, transfixing, filigree, jewellery design and production and wicker making.
Another vocational training field in İSMEK is “Clothing Production Technologies”. Within the context of this
field, individuals are trained on sewing women’s clothes,
Computer Based Designing (Stylecad), Computer Based
Styling(Stylecad), Computerized Bag and Shoes Designing, Illustrator for Fashion Design, Sewing Costumes for
Children and Fashion Photography. In the Beauty and Hair
Care Services, Techniques for skin care, make up and stage
make-up trainings are provided. İSMEK which trains individuals as switchboard operators, reservation operators in
the field of accommodation and travelling, also provides
training on Binding, Desktop Publishing and Publication
Graphics in the field of Printing Press.
In the Child Development field, İSMEK delivers training on
activities for children from 3 to 6, Compliance Problems
of Children and Child Care at Home. In gardening, İSMEK
provide training about Garden Maintenance, Balcony Gardening, Cultivating Mushrooms, Maintenance of Parks
Gardens and Groves and Growing Indoor Plants. Istanbul
residents who wish to have an occupation can also be
trained by İSMEK on companionship for the diseased and
the elderly, disabled care and family support program for
the disabled, within the context of Services for the Diseased
and the Elderly People. İstanbul residents who would like
to have a profession, can be educated in “Patient and Elderly Services” field, in the branches such as Companion
for Patient and Elder, Patient Admission Processes, General
Health Information, Patients and Elderly Self-Care at Home.
İSMEK aims to maintain and preserve our cultural heritage
and to revive our traditional arts which have been or are
about to be forgotten by passing them onto future generations, trains individuals on a large variety of traditional
arts as well. İSMEK provides training on felt making, silver
wirework, patchwork, fabric colouring, Turkish hand em-

İSMEK, DEZAVANTAJLILARIN DA YANINDA
İSMEK, toplumun dezavantajlı kesimleri olarak kabul edilen cezaevi, huzurevi ve darülaceze, ruh ve sinir hastalıkları hastane sakinleri vb. kesimlerin rehabilite olmaları
ve huzurlu bir yaşam sürmeleri amacıyla, çeşitli dallarda eğitimler de vermektedir. Sözgelimi, sahip oldukları
herhangi bir bedensel engeli sebebiyle örgün eğitim
alamamış yahut engeli yüzünden sosyal hayata dâhil
olamayan pek çok İstanbullu için de İSMEK, eğitimleriyle
büyük bir fırsat sunmaktadır. İSMEK Engelliler Merkezlerinde verilen eğitimlerle el becerilerini geliştiren engelliler, aynı zamanda ürettikleriyle gelir elde etme fırsatı da
bulabilmektedir.
İstanbullulara beden sağlığı konusunda da katkıda bulunmaya çalışan İSMEK, spor eğitim merkezleriyle hizmet
vermektedir. İSMEK’te halen 19 spor eğitim merkezinde
ücretsiz olarak, salon sporları eğitimleri verilmektedir.
Sosyal ve kültürel eğitimler açısından da İstanbulluların
eğitim ihtiyacına cevap veren İSMEK, “Okuma-Yazma”
alanında Okuma-Yazma 1. ve 2. Kademe, “Kişisel Gelişim”
alanında da Braille Alfabesi, Diksiyon, İşaret Dili Öğretici
ve Tercüman Eğitimi, Sosyal Hayatta İletişim gibi branşların yanı sıra etkisi İş Organizasyonu, Sosyal Medya Yönetimi gibi branşlarda eğitim hizmeti sunmaktadır.
İSMEK EĞİTİMLERİ DÜNYAYA MODEL
Çalışmalarıyla Türkiye’de pek çok kurum tarafından örnek alınan İSMEK, uluslararası alanda da dikkat çekmektedir. İSMEK, yetişkin eğitimi alanındaki tecrübelerini
gerek İstanbul’da, gerekse yurt dışında çeşitli etkinlikler
düzenleyerek dünya ile paylaşmaktadır. SESRIC’le ortaklaşa yürütülen IMTP (ISMEK Master Trainer Programme)
kapsamında bugüne kadar Azerbaycan, Pakistan, Senegal, Kamerun, Mısır, Gine, Etiyopya, Sudan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bosna-Hersek ve Filistin ile “eğitimcilerin
eğitimi” çalışmalar arasında yer almaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik,
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile “Mesleki
Eğitimin Yerel Mesleki Kurslarla Güçlendirilmesi: İSMEK
Deneyimi” konulu uluslararası bir çalıştay düzenleyen
İSMEK, ayrıca “Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Mesleki
Eğitim” konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdi.
İSMEK, AB projeleri kapsamında İngiltere Birmingham
merkezli Commpact UK ile İngiliz eğitimcilerin eğitim ve
çalışma ziyaretlerini organize etmektedir.
İSMEK; Avrupa Teknik ve Mesleki Eğitim Forumu EfVET ve
Avrupa Yetişkin Eğitimi Derneği (EAEA) ile de yakın diyaloglarını devam ettirmektedir.

broidering and many more in the field of Handicrafts, and
in the field of Arts and Design the trainings of Islamic Calligraphy, Illumination, Miniature, Marbling, Pattern Design
and Scarf Making are provided.
Istanbul residents receive training on Wood Shaping, Wood
Painting and Varnishing Staff, Computer-Aided Designing (Autocad) and Model Ship Making in the field of Wood
Technologies, İSMEK also delivers trainings on Painter-Tile
Embroiderer, Glasswork Making, Glass Blowing, Ceramic
Shaper and Transferor in the Ceramic and Glass field. The
training sessions on the artistic branches in İSMEK also
serve as a sort of rehabilitation for Istanbul residents who
explore their own artistic abilities.
The importance of learning foreign languages has increased greatly in a globalized world. Taking this into consideration, İSMEK has included also foreign languages in
the main training branches. As İSMEK, we provide trainings
in Business English (for ICT), Turkish Language course for
foreigners, Foreign Language Exam Course (for English and
Arabic) as well as English, German, Arabic, Italian, Spanish,
Japanese, Portuguese, Russian, Korean Language Courses.
İSMEK has not excluded the music lovers either. In addition
to the teaching centres in Fatih Fındıkzade and Kadıköy
Hasanpaşa, İSMEK reaches the music lovers of Istanbul in
some other teaching centres as well, teaching how to play
the bağlama, guitar, violin, canon, cello, piano, voice training, solmization, repertory and melody types in Turkish Music
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İSMEK EĞİTİMLERİ HERKES İÇİN
İSMEK, 60 yaş üstü vatandaş için de İstanbul’un iki ilçesinde, Kartal ve Küçükçekmece ilçelerinde açılan İSMEK Sosyal Yaşam Merkezleri’nde hizmet vermektedir. Emeklilik
dönemini yaşayan İstanbullulara boş zamanlarını kaliteli
bir şekilde değerlendirme ve yeni beceriler edinme fırsatı sunan merkezlerde; el sanatları atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyesi ile katılımcıların birlikte zaman geçirebilecekleri, günlük gazeteleri okuyabilecekleri, dinlenme
ve okuma odaları yer almaktadır. İSMEK, normal eğitim
döneminin yanı sıra yaz aylarında da 12 yaş ve üstü tüm
çocuklara eğitim hizmeti vermektedir. İSMEK’in bugüne
kadarki yaz dönemi eğitimlerinden 56 bin 384 çocuk ve
genç yararlandı.
İSMEK’LİLER ÜRETTİKLERİYLE KAZANIYOR
Aldıkları eğitimlerle yeteneklerini keşfeden ve bu alanlarda üretime başlayan İSMEK’li öğrenciler, el yapımı
eserlerini; Şişhane Metro İstasyonu, İSMEK Sultanahmet
Sanat Sokağı ve zaman zaman da Starcity AVM ile Olivium Outlet Center’daki satış merkezlerinde satışa sunabilmektedir. İSMEK’liler bu yolla ürünlerin satışından gelir
elde edebilmektedir. Çalışma hayatına dâhil olamayan
öğrenciler, evde ürettiklerini aynı şekilde kazanca dönüştürebilmektedir.
İSMEK, ÖĞRENCİLER İLE İŞVERENLER ARASINDA KÖPRÜ
Sanat ve meslek eğitimleriyle İstanbulluların istihdam
edilebilirliklerini yükselten İSMEK, öğrencilerinin meslek
sahibi olarak çalışma hayatında yer alması için de önemli bir misyon üstlenmektedir. Öğrencilerin istihdamına
doğrudan destek olabilmek amacıyla İSMEK bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Rehberliği birimi kuruldu.
İş dünyası ile öğrenci arasında köprü görevi yürüten, 20
bölgede hizmet veren istihdam rehberliğinin desteği ile
bugüne kadar 9 bin 938 İstanbullu iş sahibi oldu.
İSMEK UZMANLIK OKULLARI
İSMEK, sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra İstanbullulara ileri düzeyde mesleki eğitim ve uygulama fırsatı
da sunmaktadır. Fırıncılık ve Pastacılık Okulu, Perakende
Okulu, Mutfak Sanatları Okulu, Bilişim Okulu, Muhasebe Okulu, Grafik Tasarım Okulu, Güzellik ve Saç Bakım
Hizmetleri Okulu, Türk İslam Sanatları İhtisas Okulu, Dil
Okulu, Çolpan İlhan Moda Okulu, Fındıkzade ve Hasanpaşa Müzik Okulları, Çocuk Gelişimi Okulu, Kişisel Gelişim Okulu ve İklimlendirme Okulu olmak üzere toplam
15 okulda teorik meslek eğitiminin yanında, öğrencilere
uygulamalı eğitim imkânı verilmektedir..
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İSMEK SUPPORTS THE DISADVANTAGED AS WELL
İSMEK also provides various training programmes for the
people in order to help them be rehabilitated in the places such as prison, nursing home, alms house, mental and
nervous diseases hospital which are accepted as disadvantaged parts of the society and to lead a peaceful life for the
people living in those places. İSMEK offers a great opportunity for many Istanbul residents who cannot be included in
social life because of disability or lack of education due to
any physical disability they have. İSMEK Disability Centres
have also developed opportunities for handicrafts, and at
the same time they have the opportunity to earn revenues
from their production.
İSMEK, which is trying to contribute to the health of the
people in Istanbul, is provided with sports training centres.
ISMEK is currently providing free sports training in 19 sports
training centres.
İSMEK has been responding to the educational needs of the
Istanbul residents in terms of social and cultural education
as well as reading and writing 1st and 2nd levels. In the
field of “Personal Development”, it also provides training
services in branches such as Braille Alphabet, Diction, Sign
Language Teaching and Interpreter Education, Communication in Social Life, as well as Affective Work Organization
and Social Media Management.
İSMEK TRAININGS ARE MODELS FOR THE WORLD
İSMEK, which is taken as an example by many institutions,
attracts attention also in the international arena. Growing
rapidly to become a public university, İSMEK shares its experiences in the field of adult education in activities it arranges both in Istanbul and abroad.
In previous years, a workshop with the theme “Strengthening Vocational Education with Local Trainings: the İSMEK
Experience” with SESRIC, the Centre for Statistical, economic, social and educational research in the Islamic countries,
İSMEK Also arranged an international symposium with the
theme “Lifelong Learning and Vocational Education”.
Hosting groups of trainers from Azerbaijan, Pakistan and
Senegal, and providing trainings in the Punjab Province of
Pakistan so far within the framework of the İSMEK Master
Training Program (IMTP), which is implemented in cooperation with SESRIC, İSMEK has also planned the trainings
of trainers for Cameroon, Guinea, Saudi Arabia, Egypt and
Kuwait.
İSMEK has also been organizing the instruction and study
visits of British trainers, within the context of EU projects, in
cooperation with Compact UK which is based in Birmingham England.
İSMEK continues to have close contacts with European Forum of Technical and Vocational Education (EfVET) and European Association for Education of Adults (EAEA).
İSMEK TRAININGS ARE for EVERYONE
İSMEK serves in ISMEK Social Life Centres, which are opened
in two districts of İstanbul (Kartal and Küçükçekmece) for
the citizens over 60 years old.

İSMEK FIRINCILIK ve PASTACILIK OKULU
Alanında Türkiye’nin ilk ve tek okulu olan İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu’nda ekmek ve unlu mamuller
sektöründe çalışan ya da yeni çalışmaya başlayacak bireylere, MEB onaylı sertifikaya sahip olacakları eğitim
imkânları sunarak; sektörün eğitimli personel ihtiyacının
karşılanması amaçlanmaktadır. Okul bünyesinde fırıncılık pastacılık sektörüyle ilgili araştırmalar, yeni ürün ve
yeni üretim teknikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
3.500 m2 kapalı, 12.000 m2 bir alanda her türlü teknik
ekipmanla donatılmış modern bir kampüste faaliyete
başlayan okulda eğitimler devam etmektedir. Fırıncılık
ve Pastacılık Okuluna 16 yaş ve üstü herkes başvuruda
bulunabiliyor. Temel ve profesyonel olarak ikiye ayrılacak
okul eğitimlerine profesyonel eğitimler için daha önce
eğitim almış veya eğitim almak istediği konuda bilgi sahibi olma şartı aranmaktadır.
ÇOLPAN İLHAN MODA OKULU
İSMEK Çolpan İlhan Moda Okulu Türkiye’nin en önemli
sektörlerinden moda ve tekstil alanında, modanın geleceğine yön verecek tasarımcılar ve yenilikçi eğitimli
işgücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Deneyimli eğitmen
kadrosu, güncel eğitim müfredatının yanı sıra akıllı ekran, projeksiyon ve son teknoloji ekipmanlarla donatılmış 3 atölye, 3 sınıf, 2 bilgisayar atölyesi, 1 seminer salonundan oluşan Çolpan İlhan Moda Okulu, İstanbul’un
pek çok noktasından kolay ulaşım sağlanabilen Şişli
Mecidiyeköy’de hizmet vermektedir. Teorik eğitimlerini,
uygulamalı ve proje bazlı eğitimlerle destekleyen İSMEK
Çolpan İlhan Moda Okulu, moda tasarım, moda fotoğrafçılığı, moda perakendeciliği, stil danışmanlığı, 3-D deneysel kalıp, ayakkabı ve çanta kalıbı, çanta ve aksesuar
tasarımı, ayakkabı tasarımı, şapka dikimi gibi toplam 41
branşta, alanında uzman 30 kişilik kadroyla eğitim vermektedir.
İSMEK PERAKENDE OKULU
Perakende sektörünün önde gelen firmalarının üye olduğu Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) ile birlikte bir Perakende
Okulu açıldı. Üyeleri arasında sektörün önde gelen markalarının yer aldığı KMD ve GPD ile yapılan işbirliği kapsamında İSMEK, perakende sektörüne yönelik ücretsiz
eğitimler verilmektedir. Sonrasında eğitimlerini tamamlayan adaylar, KMD ve GPD üye işyerlerinin belirlediği sürelerde İşbaşı Eğitim Programına dâhil edilebileceği gibi,
‘Doğrudan İşe Alım’ yoluyla da istihdam edilebilmektedir. Proje sayesinde işsiz, herhangi bir mesleği olamayan
yahut meslek değiştirmek isteyen 18 yaş üstü gençlere,
istihdam amaçlı mesleki ve teknik eğitim verilerek, istihdam sağlanırken, gıda ve perakende sektörünün eleman
ihtiyacı da karşılanmış olmaktadır.

The centres offer Istanbul residents the chance to evaluate
the leisure time in handcraft workshop, music workshop,
painting workshop and recreation and reading rooms
where attendees can spend time together and read daily
newspapers to have their retirement period in good quality
and to acquire new skills.
ISMEK provides education services for all children aged 12
years and over in the summer, in addition to the regular
education period. Today, 56,438 children and young people
benefited from the summer semesters of İSMEK.
İSMEK STUDENTS EARN FROM WHAT THEY PRODUCE
İSMEK students, who discover their talents through trainings, are able to sell their handmade works at sales centres in Şişhane Metro Station and İSMEK Sultanahmet Art
Street, Starcity Shopping Mall and Olivium Outlet Centre. In
this way, İSMEK members can generate income from sales
of products. Students who cannot be involved in the working life can convert the things they produce at home in the
same way.
ISMEK, A BRIDGE BETWEEN STUDENTS AND
EMPLOYERS
İSMEK, which increases the employability of Istanbul residents through art and vocational training, also undertakes
an important mission in order for its students to take part
in working life as a profession owner. In order to directly
support the employment of the students, the Employment Guidance Unit, which operates within ISMEK, was
established. Having served as a bridge between the business world and the student, and with the support of the
employment guidance service in 20 regions, 5010 Istanbul
residents have become recruited.
İSMEK SPECIALITY SCHOOLS
İSMEK offers arts and vocational education as well as advanced vocational education and application opportunities to Istanbul residents.
In the 15 Speciality Schools which are Bakery and Pastry
School, Retail School, School of Culinary Arts, ICT School,
Accounting School, Graphic Design School, Beauty and
Hair Care Services School, Turkish Islamic Arts Specialty
School, Language School, Çolpan İlhan Fashion School,
Fındıkzade and Hasanpaşa Music Schools and Air Conditioning School 15 schools, including the School and the Air
Conditioning School, İSMEK provide practical education
opportunities for students as well as theoretical vocational
training.
BAKERY AND PASTRY SCHOOL
İSMEK Bakery And Pastry School is the first and single
school in the bakery field in Turkey. To provide İstanbul residents with vocational training and help them progress in
their profession, İSMEK aims to provide qualified staff to
the bakery and pastry industry with the Bakery and Pastry
School as well as the Retailing School. It is planned to carry
out researches on the bakery and pastry sector, to work on
new products and new production techniques. Bakery and
Pastry School is 3 thousand 500 square meters of indoor,
equipped with all technical equipment in an area of 12
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MUTFAK SANATLARI OKULU
Sektörün yetişmiş vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak
üzere İSMEK’in Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) ile işbirliğiyle sektörün ihtiyaç
duyduğu birikim ve tecrübeye sahip, hijyen kuralları
konusunda duyarlı, bilinçli ve ilgili ekipmanı verimli kullanabilen vasıflı eleman (aşçı, aşçı çırağı, aşçı yardımcısı,
bulaşıkçı, meydancı, servis komisi, servis, meze yapımı, Osmanlı şerbetleri yapımı) ihtiyacının karşılanması
amaçlanmaktadır. İş birliği çerçevesinde TÜRES, öğrencilere iş başında eğitim yapma imkânı tanımaktadır.
Okulda eğitim almak için başvuruda bulunan kişiler
arasından mülakatlar ile eleme yapılmakta ve mülakatta
başarılı olanlar İSMEK Mutfak Sanatları Okulu’nda eğitim
alamaya hak kazanmaktadır. Sektörde çalışmak isteyen
18 yaş ve üstü herkesin başvuru yapabildiği eğitimler
için sadece butik pastacılık branş eğitimine başvuranlardan daha önce pastacılık alanında çalışmış, eğitim almış
ya da eğitim almaya devam etme şartı aranmaktadır.
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ OKULU
İSMEK Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Okulu, güzellik
ve saç bakım hizmetleri alanında istihdam edilecek nitelikli iş gücü yetişmesine katkı sağlamaktadır. Okulda
öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamada yeterlilik kazanma aşamasına geldiklerinde, öğrendiklerini birebir müşteri ile uygulama fırsatı bulmaktadır. Eğitimler,
kendi alanında yeterli donanıma sahip öğretmenler tarafından verilmektedir. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Okulu’nda verilen eğitimlerden aroma terapi ve topuz
teknikleri branşları katılım belgeli olup, diğer branşlar
sertifikalıdır. Okulda eğitim alanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla dönem dönem “Makyaj
Yapma Eğitimi”, “İpek Kirpik”, “Organik Beslenme”, “Anatomi-Fizyoloji” gibi konularda seminerler düzenlemektedir.
GRAFİK TASARIM OKULU
“Grafik Tasarım”, hedef kitleye bir mesajı dijital veya dijital olmayan platformlarda iletmek veya bir düşünceyi
görsel olarak ifade etmek amacıyla yürütülen kreatif bir
süreçtir. Grafik tasarımla ilgili eğitimlerle katılımcıların
gelişen yeni teknolojileri ve görsel iletişim mecralarını
kullanarak araştırmaya dayalı yaratıcı ve özgün tasarım
çözümleri üretebilmeleri amaçlanır. Hazırlanan eğitim
programları bireylerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirebilmeyi, görsel sanatlar altyapısını sürekli deneysellik ve yaratıcılıkla besleyip, güncel çağdaş tasarım
eğilimlerini izleyebilmeyi hedefler. İSMEK’in uzmanlık okullarından biri olan Grafik Tasarım Okulu; kültürel
değerlerimizi muhafaza ederek çağdaş dünya ile uyum
sağlayabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulda
eğitimler teknik, üç boyutlu, multimedya prodüksiyon,
mekanik (mühendislik), endüstriyel, mimari, dijital ve estetik boyutlarda verilmektedir.
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thousand square meters and operates in a modern campus. Everyone aged 16 years and over can apply to register
for the Bakery and Confectionery School. There are basic
and professional trainings. For the professional education,
there is a requirement to be knowledgeable about the subject that has already been trained or wishing to be trained.
ÇOLPAN İLHAN FASHION SCHOOL
İSMEK Çolpan İlhan Fashion School aims to train the designers who will shape the future of fashion and the workforce that trained in an innovative way in the fashion and
textile sectors which are one of the most important in Turkey. Çolpan Ilhan Fashion School, consisting of three workshops, three classrooms, two computer workshops and a
seminar hall, equipped with smart screen, projection and
state-of-the-art equipment as well as the current training
curriculum, serves in Şişli Mecidiyeköy, which is easily accessible from many points of Istanbul. İSMEK Çolpan İlhan
Fashion School, which supports theoretical trainings with
applied and project based trainings, provides training in 41
branches including fashion design, fashion photography,
fashion retail, style consultancy, 3D experimental mould,
shoes and bag pattern, bag and accessory design and shoe
design with 30 specialized staff members.
RETAILING SCHOOL
İSMEK has brought a Retail School into action together
with the Chain Stores Association (KMD) and the Food Retailers Association (GPD), which are members of the leading companies in the retail industry. Within the scope of
cooperation with KMD and GPD among which there are
members of leading brands of the industry, İSMEK provides
free trainings for the retail sector. Candidates who complete
their training can be included in the Occupational Training
Program during the periods determined by the KMD and
GPD member establishments and can also be employed
through ‘Direct Recruitment’. Thanks to the project, shortterm vocational and technical training for employment is
provided to young people over 18 who are unemployed,
who do not have any job or who want to change their profession, as well as providing employment, the staff need of
the food and retail sector is also met.
CULINARY ARTS SCHOOL
In order to fulfil the needs for qualified staff in the catering
sector, İSMEK has also put the Restaurant Business School
into practice. Signing the protocol with All Restaurants and
Suppliers Association (TURES), İSMEK aims to meet the staff
need of the sector which needs experienced staff who pay
attention to the hygiene rules, efficient equipment usage
and skilled staff (cook, kitchen boy, cook, dishwasher, service pageboy, service, Turkish meze, Ottoman sherbet maker). Trainees can find opportunities to get training on the
job through cooperation with TURES. Those who apply to
receive education in the school are interviewed and those
who are successful in the interview are entitled to receive
education at İSMEK School of Culinary Arts. For those who
are interested in working in the sector and who are 18 years
of age or older can apply, only those who apply for boutique confectionery branch education need to have worked
in the pastry field, or have been educated or need to be continuing their education in this field.

MUHASEBE VE FİNANSMAN OKULU
Okulda muhasebe ve finansman alanında önemli eğitimler verilmektedir. İSMEK Muhasebe ve Finansman
Okulu’nda sektörlerin ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amacıyla
toplam 18 branşta eğitim verilmektedir. İSMEK Muhasebe ve Finansman Okulu’nda eğitimi verilen programların
iş yaşamı ihtiyaçlarına uygun olması gerekliliğinden yola
çıkarak sektör taraması ve meslek analizi yapılmıştır. Her
öğrenci kendi seviyesine göre kendine bir eğitim belirleyebilir. Öğrenciler alanında uzman kişilerden sektöre
yönelik bir eğitim alarak eğitmenlerimizin deneyimlerinden faydalanabilirler ve iş hayatında kullanabilecekleri
bilgilere vakıf olurlar.
İSMEK BİLİŞİM OKULU
Fatih Bilişim Okulu bilişim teknolojileri alanında iş piyasasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitimler vermektedir. Okul, bilişim sektörün aradığı nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amaçlamaktadır. Fatih Bilişim
Okulu’nda mesleğinde ilerlemek isteyen, kendini geliştirmek isteyen veya meslek sahibi olmak isteyen kişilere
bilişim sektörün ihtiyacına yönelik belirlenen uygulamalı
eğitimler verilmektedir. Okul, 50 branşta eğitimlerine
devam etmektedir. Okulda eğitim alan öğrenciler sektörün ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları eğitimle beraber
teoriyi pratikle bütünleştirebilecek ve alanlarında tam
donanımlı olarak kariyer yapabilecek hale gelmektedir.
İSMEK DİL OKULU
İstanbul’un dört bir yanındaki merkezlerinde her yıl binlerce kişiye nitelikli dil eğitimleri sunan İSMEK, Fatih’te
açtığı Dil Okulu’nda bütün yabancı dilleri tek çatı altında topladı. 49 branşta eğitim veren İSMEK Dil Okulu’nda
İstanbullulara pek çok dilde ücretsiz eğitim imkânı sağlanırken, akademik düzeyde çalışma yapmak isteyenlere
yönelik dil sınavlarına hazırlık kursları da verilmektedir.
Okulda öğrencilere Arapça, İngilizce vb. dillerde pratik
yapma imkânı tanınmaktadır. Yabancı eğitmenler eşliğinde haftada iki gün gerçeklesen konuşma kulüpleriyle, öğrencilerin bu lisanlarda konuşma becerilerini
geliştirmeleri hedefleniyor. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Programı’nı benimseyen İSMEK Dil Okulu, eğitimin tüm
aşamalarında teknolojiyi etkin olarak kullanıyor, dil laboratuvarında öğrencilerine çeşitli aktivite imkânları sağlıyor.
KADIKÖY VE FATİH MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI
OKULU
İSMEK Müzik ve Gösteri Sanatları Okulları, Fatih ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un her iki yakasında hizmet
vermektedir. Türk Müziği, Halk Müziği, Batı Müziği, Türk

BEAUTY AND HAIR CARE SERVICES SCHOOL
İSMEK Beauty and Hair Care Services School contributes to
the training of qualified labour force to be employed in the
field of beauty and hair care services. In the school, students
have the opportunity to practice their learning with an individual client as well as theoretical training when they come
to the stage of gaining proficiency in practice. Trainings are
given by specialist teachers in their field. The students who
attend the courses of aroma therapy and knob techniques
among the courses given in the School of Beauty and Hair
Care Services, are given participation certificate and in other branches they are given certificates approved by Ministry
of National Education. In order to contribute to the professional development of the school’s training programmes,
seminars are organised such as “Make-up Education”, “Silk
Eyelash”, “Organic Nutrition”, “Anatomy-Physiology”.
GRAPHICS DESIGN SCHOOL
“Graphic Design” is a creative process carried out to convey
a message to a target audience on digital or non-digital
platforms or to express an idea visually. Through the trainings related to graphic design, it is aimed that the participants will be able to create creative and original design
solutions based on research using developing new technologies and visual communication media. The prepared
education programs aim to develop individuals’ critical
thinking skills by nurturing the visual arts infrastructure
with continuous experimentation and creativity and to follow contemporary trends in contemporary design. Graphic
Design School which is one of the speciality schools of ISMEK; aims to educate people who can adapt to the contemporary world by preserving our cultural values. Trainings in
the school are given in technical, three dimensional, multimedia production, mechanical (engineering), industrial,
architectural, digital and aesthetic dimensions.
ACCOUNTING AND FINANCE SCHOOL
The school provides important trainings in the field of accounting and finance. İSMEK School of Accountancy and
Finance provides trainings in 18 branches in order to train
qualified professionals who have acquired the professional
competencies necessary for the sector’s needs, scientific
and technological developments. İSMEK School of Accountancy and Finance has been conducting sector analysis and occupational analysis since the programs that are
trained must be suitable for the needs of business life. Each
student can choose a training programme by considering
their own capabilities. Students can benefit from the experience of our instructors by taking a sectoral training from
the experts in the field of the students and they can find the
information they can use in business life.
İSMEK ICT SCHOOL
Fatih ICT School offers trainings in the field of information
technology to meet the needs of qualified personnel of labour market. The school aims to train qualified workforce
for the information sector. In Fatih ICT School, practical
training is given to those who want to progress in their profession, who want to improve themselves or who want to be
a profession and who are in need of the information indus-
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Halk Oyunları ve çeşitli enstrüman eğitimleri alanında
çeşitli eğitimler verilmektedir. İstanbulluların müzik kültürü gelişimine katkı sağlayan İSMEK müzik ve gösteri
sanatları okulları, 2005 yılından bugüne eğitimlerini
sürdürmektedir. Kültürel müziğimizi ve sanatımızı çağın
gerektirdiği yeniliklerle sentezleyen bir eğitim anlayışı
ile devam eden sınıf çalışmaları alanında yetkin isimler
tarafından yürütülmektedir. Okula, 16 yaş ve üzeri herkes
başvuru yapabilmektedir. Ancak Türk Halk Oyunları, Uygulamalı Tiyatro ile Solfej branşları hariç diğer alanlarda
eğitim almak isteyen bireyler yetenek sınavına tabi tutulmaktadır. İSMEK Müzik ve Gösteri Sanatları Okullarında
eğitimler teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan
oluşmaktadır. İSMEK Fatih ve Kadıköy Müzik ve Gösteri
Sanatları Okulları öğrencileri yetenek ve bazı branşlar
için yaş gruplarına göre oluşturulan modern sınıflarda
eğitimler görmektedir. Branşa göre değişkenlik göstermekle birlikte, ortalama 12-15 kişiden oluşan sınıflarda
eğitimler bilimsel temelli, işlevselliği kanıtlanmış belli
metotlarla, notasyon, solfej, bona eğitim prensiplerine
bağlı olarak verilmektedir.
ÇOCUK GELİŞİMİ OKULU
İSMEK Çocuk Gelişimi Okulu, çocuk ile doğru iletişim
kurabilen bireylere yönelik eğitimler vermektedir. Okul
eğitimleri ile çocuk bakımını yapabilen, çocuğu sağlıklı
şekilde besleyebilen, gelişim özellikleri ve hastalıkların
takibini yapabilen, tuvalet alışkanlığı kazandıran, oyun
ve müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunan, yaşam
ortamını güvenli hale getiren kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İSMEK Çocuk Gelişim Okulu’nda 3-6 Yaş
Çocuk Etkinlikleri, 4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri, Beslenme
Atlası, Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı, Çocuk Bakım
Elemanı gibi branşların eğitim verilmektedir. İSMEK Çocuk Gelişimi Okulu eğitimlerini tamamlayanlar eğitim
sektöründe; öğretmen veya öğretmen yardımcısı gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında
çalışabilmektedirler.
KİŞİSEL GELİŞİM OKULU
İSMEK Kişisel Gelişim Okulu uzman kadrosu ile tüm dünyada yoğun ilgi gören kişisel gelişim alanında bireylerin
kendine ve topluma yönelik farkındalığını arttırmayı
hedeflemektedir. Okulun eğitimlerinden 16 yaş ve üstü
tüm İstanbullular faydalanmaktadır. İSMEK Kişisel Gelişim Okulu’nda eğitimler teorik ve uygulamalı olarak devam etmektedir. Okul; Beden Dili, Diksiyon, Drama, Etkili
Ders Anlatma Teknikleri, Etkili Sunum Teknikleri, Gazetecilik, Girişimcilik ve Görgü Kuralları gibi 29 branşta eğitim
vermektedir.
TÜRK-İSLAM SANATLARI İHTİSAS OKULU
Unutulmaya yüz tutmuş Türk-İslam sanatlarını canlandırmak, bu sanatları yaşatarak gelecek kuşaklara ak-
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try. The school is continuing its education in 50 branches.
The students in the school will be able to integrate theory
and practice together with the training they receive in line
with the needs of the industry and to be able to make a career in their field fully.
İSMEK LANGUAGE SCHOOL
İSMEK, which offers qualified language trainings to thousands of people every year in its centres all over Istanbul,
gathered all the foreign languages under a single roof in
the Language School opened in Fatih. ISMEK Language
School, which provides education in 49 branches, provides
free education to many Istanbul residents while providing
preparation courses for language exams for those who
want to work at academic level. In the school, students
are given the opportunity to practice in languages such as
Arabic and English. With the conversation clubs held two
days a week in the presence of foreign instructors, the students are aimed to improve their speaking skills in these
languages. ISMEK Language School has adopted the European Languages Common Framework Program and uses
technology effectively at all stages of education. It provides
students with various activities in the language laboratory.
İSMEK FINDIKZADE AND KADIKÖY HASANPASA
MUSIC CONCERNS
ISMEK Music and Performing Arts Schools serve both in
Fatih and Kadıköy districts so in both european and asian
sides of İstanbul. There are various trainings in the field
of Turkish Music, Folk Music, Western Music, Turkish Folk
Dances and various instrument trainings. İSMEK School of
Music and Performing Arts, which contributes to the development of music culture of Istanbul residents, has been
continuing to provide education since 2005. It is carried
out by competent names in the field of classroom studies
that continue with an understanding of education that
synthesizes our cultural music and art with the innovations
required by the times. Anyone over 15 years old can apply.
However, individuals who want to study in fields other than
Turkish Folk Dance, Applied Theatre and Solfege branches are subject to a skill test. İSMEK Music and Performing
Arts Schools consist of two phases; theoretical and practical. İSMEK Fatih and Kadıköy Music and Performing Arts
Schools providing trainings in modern classrooms which
are created according to their age groups for their talents
and some branches. Although varying according to the
subject, in the classrooms consisting of approximately 1215 students, the trainings are given according to scientific
principles, specific methods with proven functionality, notation, solfege and bona education principles.
CHILD DEVELOPMENT SCHOOL
İSMEK Child Development School provides trainings for the
individuals who have the right communication with the
child. It is aimed to educate people who can perform child
care with school education, can feed the child in a healthy
way, can follow developmental characteristics and diseases, get the children adopt the toilet habit, contribute to the
development of children with play and music, and make
the living environment safe. In ISMEK Child Development
School, activities for 3-6 year-old children, activities for 4-6
year-old children, nutrition guide, conscious pregnancy
and baby care, child care staff trainings are provided. The

tarmak ve geleneksel sanatlar alanına yeni isimler kazandırmak amacıyla açılan Türk İslam Sanatları İhtisas
Okulu, İSMEK’in uzmanlık okullarından biri olup, Üsküdar
Bağlarbaşı’nda 17 branşta hizmet vermektedir. Okul, bireylerde geleneksel sanatlarda bilinç uyandırmayı, akademik kariyer ya da sanatsal hedeflere yönlendirmeyi,
doğru öğretmenlerin yönetmenliğinde geleneksel sanat
eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Okuldaki eğitimler
Türk sanatını tanıtmayı, sanatların ehil ellerde öğretilmesini, bireylerde estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla,
sanat ve tasarımla ilgili bilinçli özgün düşünme ve üretme gücünü geliştirmeyi, öğrencilerin sanatı algılayarak,
tanıyarak, icra ederek sanatın estetik boyutuna ulaşıp şifrelerini çözen bireyler olmasını, estetik okuryazar olmayı,
unutulmaya yüz tutmuş Türk-İslam sanatlarını canlandırma amacı güder..

students who complete their trainings at ISMEK Child Development Schools; can work under the control of teachers
and teacher assistants in early childhood education institutions in education sector.

İSMEK İKLİMLENDİRME OKULU

TURKISH ISLAMIC ARTS SPECIALITY SCHOOL

İklimlendirme Okulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) ile Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında
gerçekleştirilen protokol çerçevesinde açıldı. Okulun
eğitimleriyle, İstanbul’da ikâmet eden ve iklimlendirme
sektöründe çalışmak isteyen 18-30 yaş arası vatandaşların, mesleki ve teknik eğitim alarak meslek edinmesi
amaçlanmaktadır. İSMEK İklimlendirme Okulu ile ilköğretim mezunu olup işsiz, mesleği olmayan ya da meslek
değiştirmek isteyen gençlerin de iklimlendirme sektörüne eğitimli teknik personel olarak kazandırılması hedeflenmektedir. Okulda katılımcılara, mesleki ve teknik
eğitim verilmektedir. İSMEK İklimlendirme Okulu’na, herhangi bir mesleği olmayan veya iklimlendirme alanında
meslek edinmek isteyen ya da hâlihazırda bu sektörde
çalışıp kendini geliştirmek isteyen 18-30 yaş arası herkes
başvurabilmektedir.

The Turkish-Islamic Arts Speciality School, which was
opened to revive the forgotten Turkish-Islamic arts, to
transfer these arts to the future generations and to reintroduce new names to the field of traditional arts, is one of
the speciality schools of İSMEK and serves in 17 branches in
Üsküdar Bağlarbaşı. The school aims to raise awareness in
traditional arts in individuals, to direct them to academic
careers or artistic goals, and to provide traditional art education under the direction of the right teachers. The trainings in the school are aimed to introduce the Turkish art, to
teach the arts in the competent hands, to develop the conscious original thinking and production power about the
art and design through the development of aesthetic feelings in the individuals, to be the individuals who reach the
aesthetic dimension of the art and solve their passwords by
perceiving and it is aimed to revive the forgotten TurkishIslamic Arts.

PERSONAL DEVELOPMENT SCHOOL
İSMEK Personal Development School aims to increase the
awareness of the individuals towards themselves and the
collective in the field of personal development which is
attracting the attention all over the world with its expert
staff. All of the Istanbul residents over 15 years old can
benefit from the school’s education. The trainings in İSMEK
Personal Development School continue theoretically and
practically. The school offers education in 29 subjects such
as Body Language, Elocution, Drama, Effective Lecturing
Techniques, Effective Presentation Techniques, Journalism,
Entrepreneurship and Etiquette.

İSMEK CLIMATIZATION SCHOOL
The Climatization School has been opened on the protocol between the Istanbul Metropolitan Municipality Lifelong Learning Centre (ISMEK) and the Heating, Cooling, Air
Conditioning Research and Education Foundation (ISKAV).
With the training of the school, it is aimed that citizens
aged 18-30 who reside in Istanbul and want to work in the
climatization sector are going to be recruited by receiving
vocational and technical education. İSMEK Climatization
School is aimed to educate young people who are graduated from primary schools and who are unemployed, not
professional or who want to change their profession by
getting educated as technical staff members. The school
offers vocational and technical training for participants.
Anyone between the ages of 18 and 30 who are without
any occupation, who would like to work in the field of air
conditioning or who are already working in this sector and
want to improve themselves can apply for ISMEK Climatization School
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TEZHİP

TEZHİP / ILLUMINATION

Tezhip, lügat manasına göre “altınlama” demektir. Eskilerin hüsn-ü hat sanatı dedikleri güzel yazı niteliğindeki
yazıların etrafı ve el yazması kitapların (Kur’an nüshaları, murakkalar, kıt’alar, divanlar) başlık sahifeleri ve diğer
yerlerine çeşitli desen ve motiflerle yapılan süslemeler tezhip, bu sanatın ustaları da müzehhip olarak adlandırılmaktadır. Kısacası Arapça’da altınlama manasına gelen tezhip, yalnız altın yaldızla bezenen işleri ifade etmemekte; boyalarla yapılan ince kitap tezyinatına da denilmektedir. Sırf altınla yapılan benzer işlere halkâri denilir
ki altın yaldızla süslenmiş mânasına gelmektedir.
Tezhip sanatının kaynağı, Türklerin Orta Asya’da tarih sahnesine çıktıkları devirlere kadar uzanmaktadır. Türk
tezhip sanatçısının yüzyıllar içerisinde geliştirdiği en güzel tezhiplerin dini kitaplarda görülen tezhipler olduğu
anlaşılmaktadır. İslam ülkelerinde yaygın bir sanat olan ve Anadolu’ya Selçuklular tarafından getirilen tezhip,
yükselme dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır.
Türk sanatçıları bütün güçlerini süsleme alanında yoğunlaştırarak, tezhip sanatının önde gelen temsilcisi olmuşlardır. Kullandıkları motifleri üsluplaştırmayı uygun bulmuşlardır. Türk süslemesinde gördüğümüz motiflerin çeşitliliğinin en önemli sebebi, İslâm dinindeki resim ve heykel sanatlarına konulan yasaklar olarak görülmektedir.
Tezhip tasarımlarında kullanılan motifler doğadaki bitki ve hayvan biçimlerinin stilizasyonudur. 12. ve 13. yy’larda
hayvansal biçimleri barındıran Rumi, mimari süslemelerde en çok kullanılan motiftir. 16. yy’dan itibaren mimari
yapı bu üsluptan sıyrılmaktadır. 16. yy’da Karamemi ile birlikte Türk süsleme repertuarına bahçe çiçekleri girer.
Kanuni ile birlikte bütün süsleme üsluplarında yenilikler göze çarpmaya başlar. 18. yy’da Osmanlı tezhip sanatı
farklılaşır, klasik motiflerin yerini barok ve rokoko süslemeler alır. 19. yy’da ise sanatın hemen her alanını saran
Batılı akımlar tezhibi de etkiler, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri, vazolar, saksılar
içinde buketler halinde görülür.
Yazma kitaplara baktığımızda tezhip türleri genel olarak, zahriye sahifeleri, serlevhalar, sure başları, hatime
sahifleri ve ayetler aralarında bulunan duraklar, secde, cüz, hizip, aşır gülleri olmak üzere çeşitli bölümlere
ayrılırlar.
Tezhip yapılırken müzehhip, kağıdın üzerine çizdiği motifi öncelikle sert bir şimşir ya da çinko altlığın üzerine
koyarak, çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Bu delikli kağıt uygulanacak zeminin üzerine konarak delikler
yapışkan siyah bir tozla doldurulur. Delikli kağıt kaldırıldığında motif uygulanacak zemine çıkar. Motif, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş ve arap zamkıyla ezilerek, jelatinle karıştırılmış olan altın, fırça ile doldurularak tezhip süslemesine başlanır. Altının yanı sıra önceleri toprak boyalar, daha sonraları da sentetik boyalar
tezhip yapımında kullanılmıştır.

ILLUMINATION

Kitaplarda varlığını sürdürmektedir. Daha çok levha tarzında gelişimine devam eden Türk Tezhipi, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt, Ord. Prof. Süheyl Ünver gibi değerli hocaların bilgileri ışığında geçmişin ışıltılarını içinde
barındırarak günümüzün koşullarına da uyum sağlamaktadır.

In Arabic, it means ‘jewellery’ and starry. It is also one of the most widely used traditional art and it contains all kind of
decorations. The old call it ‘hiisni hat’ The hoops that are only done with jewellery are called illumination hoops. The artist who does illumination is called “mùzehhip”. Shortly, In Arabic language, the illumination means jewellery and starry,
not only expresses the works done with golden gilding but also the works done with paints are named in this way. The
similar work done with gold is called ‘halkâri’.
The origin of illumination dates back to middle Asia, where Turks firstly came out on the history scene. It is understood
the very early best illumination works were the ones that were seen in the Holly books and made by the Turkish illumination artists. This is a very common art in the Muslim World. It was brought to Anatolia by Seljuks, and it reached its the
highest peak in the Ottoman Empire.
The Turkish artists became the first leaders of this art by focusing all their strength on embellishment. They decided
to make it sure the models they used had to be firmly put into definite rules. The most important reason of the models
that are used in Turkish embellishment can be seen as the restrictions found in picture and statues in Islamic Religion.
The motifs that are used in the illumination designs are the shapes of the plants and animals in the nature. It is also the
widely used motif in Rumi and architectural embellishment including the animal fiqures. Starting from the 16th century,
architecture has freed from this style. In the 16th century, with Karameni, the garden flowers meet with the Turkish embellishment art. During the Magnificent Siileyman, very many progresses begin to appear in all the embellishing designs.
In the 18th century, In the Ottomans the illumination art starts to change. Barok and Rococo motifs are used instead of
the classical motifs. In the 19th century, the Western art approaches surround all kind of art illuminations. For instance,
the flowers motifs are used in classic periods, vases, roses.
When having a look at in the hand writing books, the illumination kinds are varied in zahriye pages, headings, the headlines of surahs, the hatime pages, and the stops among the verses, and also prostration, fascicle, sect, asjr flowers.
While doing this art Mùzehhip bores the lines in the shape of full stop. When the perforated paper is put away, the motif
appears on the ground which will be practiced. The motif is become thin layer by beating and crashed with Arab gum
and the jewellery mixed with coat ing is filled with the brush and then gliding decoration starts. As well as jewellery, soil
paintings were used formerly and then synthetic paintings were used. Illumination lost its value with the widespread of
the western works. Today it is mostly seen in holly books. The Turkish illumination thanks to Muhsin Demironat, Rikkat
Kunt, Ord. Prof. Suheyl Unver. This art has been adopting today’s conditions having the understanding and memories of
the respected personalities mentioned above.

Oya KAYA
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TEZHİP / ILLUMINATION

TEZHİP / ILLUMINATION

Oya KAYA
Jale ERGÜN
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TEZHİP / ILLUMINATION

TEZHİP / ILLUMINATION

Zehranur KORKMAZER

Mine AVCI
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TEZHİP / ILLUMINATION

TEZHİP / ILLUMINATION

Aytül TATAR

Hasibe BERBER ÇELİK
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Song ül Kübra ÜNSAÇ
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TEZHİP / ILLUMINATION

TEZHİP / ILLUMINATION

Esra OMURZAK
Havva FINDIKÇI
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TEZHİP / ILLUMINATION

Z. Betül BOYACIOĞLU
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TEZHİP / ILLUMINATION

Hümeyra BALTA
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TEZHİP / ILLUMINATION

Büşra ÇALIŞKAN
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TEZHİP / ILLUMINATION

Çağla Pınar ÖZBERK
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TEZHİP / ILLUMINATION

Merve ALBAYRAK

Oya METALAR
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MİNYATÜR

MİNYATÜR / MINIATURE

Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı olarak bilinen minyatür, kelime olarak,
Latince “kırmızı ile boyamak” anlamına gelen “miniare” kelimesinden türemiştir. Bunun da çıkış noktası, Ortaçağ Avrupası’nda el yazması kitapların baş harflerinin kırmızı renk veren sülyen kurşun oksit ile boyanması
geleneğidir.
Türklerde minyatür için ise daha çok “nakış” sözcüğü kullanılmış, minyatür sanatçısına ise “resim yapan, ressam”
anlamına gelen “nakkaş” ya da “musavvir” denilmiştir.
Minyatür sanatının en erken örneklerine Mısır’da MÖ 2. yy’da papirüs üzerine yapılan resimlerde rastlanmaktadır. Daha çok kağıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılan minyatür, 6.-7. yy’da Sasaniler döneminde Mani
adlı bir sanatçı kendi yazdığı kitabı resimlemiş ve onun açtığı yolda pek çok kişi bu sanatın örneklerini vermiştir.
Orta Asya ve Ön Asya’ya yayılan minyatür sanatı, dünyanın çeşitli bölgelerinde etkileşimlere girerek gelişimini
sürdürmüştür.
Resim sanatı açısından Doğu ve Batı minyatürleri hemen hemen aynı olduğu halde renk, biçim ve konularda
farklılıklar görülmektedir. Örneğin, boyutların küçük olması bir ortak özellik olmasına rağmen, Doğu ve Türk
minyatürlerinin çevresinin minyatür bezemeyle süslenmesi belirgin ayırt edici bir özelliktir.
Türklerde Selçuklular zamanında minyatür sanatına büyük önem verilmiştir. Bilimsel konulu eserlerde minyatürlere sıkça rastlanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde minyatür
sanatına büyük önem verilmiş, Türk minyatür sanatı II. Selim ve III. Murat arasındaki dönemde en verimli çağını
yaşamıştır. 18. yy ve Levni ise Türk minyatür sanatı için bir dönüm noktasıdır. Geleneksel anlayışın dışına çıkan
ve kendine özgü bir biçim geliştiren Levni’den itibaren ışık ve gölgenin bir arada kullanıldığı çalışmalar kendini
gösterir, kitap resmi önemini kaybeder. Minyatür yavaş yavaş yerini çağdaş resme bırakmaya başlar.
14. ve 18. yüzyıllar arasında minyatür yapılırken boyaların birbirine karışmaması için içlerine taze yumurta sarısı
katılırdı. Fakat boya kuruduktan sonra ikinci kez kullanılamadığı için zaman içinde boyalara yumurta sarısı yerine suda eritilmiş tutkal karıştırılmaya başlanmıştır.
Minyatür yapımına uygun fırçalar üç aylık kedi yavrusunun ense tüyünden yapılmış çok ince kıllı fırçalardır. Kağıtlar ise yumurta veya nişasta aharıyla yapılır. Yumurtalı kağıtlar, yumurta akıyla bir miktar şapın köpürünceye
kadar karıştırılıp kağıda sürülmesi ve kuruduktan sonra mührelenmesiyle elde edilir. Nişasta aharlı kağıtlar içinse şekersiz nişasta ile boza kıvamında bir karışım kullanılır. Karışım kağıda sürülür, kuruduktan sonra mührelenir.
Minyatürde işlenecek konu, eskiz olarak çok ince kıllı fırçalarla, mürekkeple kağıda çizilir. Boyama işleminde
önce altın sürülür, sonra diğer renklere geçilir.

MINIATURE

Günümüzde minyatür sanatı da diğer geleneksel sanatlarda olduğu gibi değerli ustalarla yeniden canlandırılmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır. Eski dönemlere ait, sanat değeri kadar tarihi belge değeri de taşıyan
minyatürlerin seçkin örnekleri ise birçok müzede sergilenmektedir.

The word of miniature comes from the ‘miniare’ which means is “painting with red” in Latin language. It is known as a
small and colourful painting art where light, shadow and volume are not reflected. The point of existence is that the
initials of manuscript books are painted with red lead oxide as a tradition in Medieval Europe.
Turks use the word of embroidery to describe miniature. The miniature artist is called as painter or artist that means
‘embroiderer ‘or ‘illustrator’.
The earliest examples of miniature were discovered on papyrus paintings in the 2nd century BC in Egypt. It was in the
6th-7th century during the Sasanis period that an artist named Mani who mostly used paper, eburnean and similar materials; published his book and many people made their work in the way he did. The miniature art has spread to Central
Asia and Asia Minor, and has continued to develop by interacting with different parts of the world.
Although the West and East miniature arts are almost the same, there can be seen differences in colour, shape and
subjects. For instance, even though the small dimensions are the common features, decorating with miniature is a significantly distinguishing feature around the Eastern and Turkish miniature.
During the Seljuks period, Turks gave a great importance to the miniature art. Miniatures were frequently the subject
of the scientific themes. During the periods of Sultan Mehmet the Conqueror, Yavuz Sultan Selim and, the Magnificent
Suleiman, miniature became very important, it especially reached its the most productive period during the reign of
Selim II and Murat II The 18th century and Levni is considered as the turning point for Turkish miniature art. Apart from
the aspect of traditional art, it shows itself in the works in which light and shadows have been used together, so miniature has left its place to the modern art. Books’ pictures have lost their importance. The modern painting art has slowly
become more important than miniature.
Between the 14th and 18th centuries, while making the miniature, the fresh yolk used to be used in order not to mix the
colours with each other. But, the paint couldn’t be used for the second time after getting dry, the acacia gum which is
dissolved by water was used instead of yolk.
The brushes that are suitable for making the miniature are made of the very soft hairs of the kittens. Paper sizing is also
done with the eggs and starch. The egged paper is obtained by mixing albumen and alum until foaming and spread on
paper and then burnished after getting dry. Thick mixture of sugar free starch is used for starch sized paper which is suitable for calligraphy. The mixture is spread on the paper, it is burnished after getting dry. The subject that will be worked
on the miniature is drawn on the paper with very thin haired brushes and ink as the preliminary sketch. During the painting, first the liquid gold is applied, then the other colours are applied.
Today, the art of miniature is attempted to be revived and revitalized by the craftsmen as well as other traditional arts.
The outstanding examples of miniature belonging to the ancient time and carrying a great importance both as artistic
values and historical documents are exhibited in many museums.
Sennur ÜSTÜNDAĞ
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Mecnun TURAN
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MİNYATÜR / MINIATURE

Dilek KANTARCI
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MİNYATÜR / MINIATURE

MİNYATÜR / MINIATURE

Bahar DİREK

Şebnem SÖZEL
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Ayşe ORHON
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MİNYATÜR / MINIATURE

MİNYATÜR / MINIATURE

Özlem YILDIRIMTÜRK
Fatma AKKOYUNLU
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MİNYATÜR / MINIATURE

MİNYATÜR / MINIATURE

Zeliha GÜLŞEN
Sennur ÜSTÜNDAĞ
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HAT

HAT / ARABIC CALLIGRAPH

Hat, birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şey ve yazı
gibi anlamlara gelmektedir. İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-ü hat) anlamında kullanılmaktadır. Hat,
sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Güzel yazma ve
öğretme yetisine sahip sanatkarlara da “hattat” denir.
Hat sanatı, Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş bir sanattır. Arap yazısının ortaya çıkışı hakkında İslâmî kaynaklarda çok farklı ve çeşitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu yazının menşei, İslam öncesine kadar dayanmaktadır.
İslamiyet ile birlikte Arap harfleri yavaş yavaş estetik unsurlar kazanmış, Asr-ı saadet döneminde yükselme
başlamış, Abbasiler döneminde daha da gelişmiştir.
İslam yazı sanatı en hızlı gelişmeyi Osmanlı hat mektebinde yaşamıştır. Özellikle Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren, yazı sanatında ekoller gelişmiş ve yaklaşık her yüzyılda bir gelişme yaşanmıştır. Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazı ile meşgul olanlar da çıkmıştır. II. Bayezid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlarıdır. Bundan başka, her tabakadan halk, yazıya büyük ilgi göstermiştir.
Hat sanatında geçmişte kullanılan malzemeler küçük değişikliklerle bugün de kullanılmaya devam edilmektedir. Kullanılan ana malzemeler kamış kalem, aherli kağıt ve is mürekkebinden oluşmaktadır. Hat sanatında kullanılan kalem ile günümüzde normal hayatta kullanılan kalem arasında hiçbir benzerlik yoktur. Hat sanatında
kullanılan malzemeyi şöyle sınıflandırabiliriz: Kalem, kağıt, mürekkep, mühre, kalemtıraş, mürekkep hokkası,
mıstar, yazı altlığı.
Hemen bütün sanat dallarında, bir eserin meydana geliş safhaları birbirine benzemektedir. Bir hat eseri, elif-bâ
harfleri, kamış kalem, kağıt ve mürekkep kullanılmak suretiyle meydana getirilmektedir. Yazılacak bir metinde, harflerin yanında okutma işaretleri olan harekeler bulunmaktadır. Yine normal metin yazımında olmamakla birlikte, özellikle celî sülüs, celî dîvâni gibi yazılarda, harf ve harekenin yanında bir takım süsleme işaretleri
de kullanılmaktadır. Yerine ve lüzûmuna göre tirfil, mimli tirfil, tırnak ve hurûf-ı mühmele denilen şekiller, celî
sülüs levha yazımında istifin doldurulmasında önemli rol oynamaktadır. Harflerin yanında, hareke ve tezyinî
işâretlerin gayet düzenli, intizamlı, yerinde ve dengeli kullanılması, istif sahasına düzenli bir şekilde yayılması
önem arz etmektedir.
Osmanlı hat sanatında, bütün yazı çeşitlerinde çizgilerin uyum halinde olmasına dikkat edilmiştir. Bir yazıya bakıldığında dik harflerin yönlerindeki uyum ile yatay harflerin oturuş paralelliği önemlidir. Böyle bir uyum yazıda
dik harflerde hareketlilik yatay çizgilerde ise devamlılık fikrini uyandırmaktadır. “Kur’an, Mekke’de nazil oldu,
Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir.

ARABIC CALLIGRAPH

Titiz bir sanatkârın yazının her safhasında hiçbir ayrıntıyı ihmal etmediği, güzellik ve mükemmelliğin ayrıntılarda gizli olduğunu akıldan çıkarmadığı muhakkaktır. Bütün bu önemli hususları Osmanlı hattatlarının meydana
getirdikleri eserlerde görmek mümkündür. Bunun için İstanbul’da tarihi mekanları gezerken dikkatli olmak yeterli olacaktır.

Hüsn-ü Hat, Arabic Calligraphy means a line or a thing looks like a line that is composed of gathering a lot of points or
a writing. In the Islamic Culture, writing and fine writing are mentioned in this meaning. Calligraphy means, expressing
words, the ideas and feelings occurring in the soul, and showing all of these in the alphabet.
Calligraphy has oriented with and around the Arabic words. There are various rumours in the Islamic Literature about
how the Arabic writing first started. But the origin of this writing goes back to the Pre-lslamic Ages. With Islamic Religion,
the Arab letters got esthetic elements gradually. It started to get a high level in The Age of Prosperity, and during the
Abbacies Period developed more.
The Islamic calligraphy art reached the fastest development in the arabic calligraphic school of Ottoman. Especially,
since Sultan Mehmet The Conquerer some more groups joined the calligraphic school, and nearly in the period of seach
of the following every century, new developments appeared. Among the Ottoman Sultans, some sultans were interested in this art themselves. Some of them were; Bayezid II, Mustafa III, Ahmed II and Abdulmacid.
The materials used in the past have been used today with slight changes. The basic materials used in calligraphy are;
reed pen, paper with aher and ink made of lampblack-sumut. The pen used in arabic calligraphy has no similarities with
the pen we normally use today. We can classify the materials used in calligraphy as follows: reed pen, paper, special ink,
mühre a kind of special stone, pen sharpener, inkwell, mıstar, calligraphy board.
Nearly, in all the art branches, the phases of an art’s formation are similar to each other. A calligraphic art is made by
using elifba letters, reed pen, paper and ink. In a text to be written there are some signs called harakes which are used for
reading. Again, on condition that not being used in a normal text, especially in celî sülüs, celî divani, there are some kind
of embellishments next to the letters and harakes. According to their places and necessities, some signs and shapes that
are called’ tirfil, mimli tirfil, quotation mark, and hurûf-i mühmele play a great role in filling the general writing composition in the celî sülüs frame writing. Here, using harakes and embellishments in order, in the right place and balance is
vitally important addition to the writing and also spreading the letters and embellishments regularly on and all over the
frame is important.

Hatice PALA

In the Ottoman calligraphy art, in all types of writing, the harmony of the lines have always been taken into consideration. When having a look at this writing, the harmony in direction of the upright, perpendicular letters and with the horizontal letters in being parallel to each other is important. This harmony wakes the impression of the idea of continuity in
the watchers in the horizontal letters and the movement in the perpendicular letters.
A choosy artist should not forget any details in every phase of calligraphy, and should be aware that beauty and perfection are hidden in details. It is possible to see all these relations and details in the Ottoman calligraphers’ arts. For this,
while wandering istanbul carefully, we can be sure about this.
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HAT / ARABIC CALLIGRAPH

Özlem ÇETİNDAMAR
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HAT / ARABIC CALLIGRAPH

Sabri GENÇ
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HAT / ARABIC CALLIGRAPH

HAT / ARABIC CALLIGRAPH

Sabri GENÇ
Ekrem DİDİN

Eymen ÇİZMECİOĞLU
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Nebahat BAĞYETİŞTİREN
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HAT / ARABIC CALLIGRAPH

HAT / ARABIC CALLIGRAPH

Emine UZUN

Hamza ÇELİKEL
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EBRU

EBRU / MARBLING

Farsçada “bulut gibi, bulutumsu” manasına gelen “ebr” den türetilmiş olan ebru, geleneksel Türk el sanatları içerisinde özel bir yere sahiptir. Türk kültüründeki süsleme anlayışının, güzellik, estetik ve zerafetinin de bir simgesidir.
Tarihçesi hususunda kaynaklarda farklı bilgiler yer almakla birlikte, ebru sanatının 15. yüzyılda Türkistan’da ortaya
çıktığı ve İpek Yolu ile Anadolu, İran ve Hindistan’a yayıldığı söylenebilir. Bazı kaynaklara göre de ebru, Türkistan’daki
Buhara kentinde doğmuş ve İran yoluyla Osmanlılar’a geçmiştir. Batıda ebru, “Türk Kâğıdı” diye adlandırılmaktadır.
Selçuklular döneminde resmi devlet belgeleri, evlenme ve kira akitleri, önemli anlaşmalar hep ebrulu kağıtlara yazılmış, böylece bu evraklar üzerinde tahrifat yapılması önlenmiştir. Osmanlı’da da ebru sanatı, üzerinde yapılabilecek
herhangi bir tahrifatı önlemek amacıyla, önceleri resmi evraklar ve çeşitli anlaşmaların yazılmasında ince desenli
kağıtlar üzerinde kullanılmıştır. Zira ebru üzerinde yapılabilecek en ufak bir değişiklik yahut tahrifat kolayca belli
olmakta ve bunu düzeltmek mümkün olmamaktadır. Daha sonraları ebru sanatı, İslam sanatları arasında önemli bir
yere sahip olmuştur. Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi ebru da zorlu, emek isteyen, geri dönüşü ve tekrarı
olmayan, çok değişkenli usta-çırak usulü ile öğrenilen bir sanattır.
Ebru için gerekli olan malzemeler boya, kitreli su, sığır ödü, kağıt, tekne, fırça, biz ve taraklardır. Ebru yapımının zor
olan kısmı bu malzemelerden kitreli su ve boyanın hazırlanması kısmıdır. Eskiden beri ebruculukta toprak boya denilen boyar maddeler kullanılmıştır. Bu sanatta kullanılan önemli malzemelerden olan kitre, ebru suyuna yapışkan
bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel bir zamktır. Sığır ödü, kitreli suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını ve birbirlerine karışmasını önleyen, safra asitleri ihtiva eden hayvansal bir maddedir. Aynı rengin ve farklı
büyüklükteki desenlerin değişik tonlarını ortaya çıkarmakta, aynı zamanda boyanın kağıtta sabitleşmesini sağlamaktadır. Bu sanat, bir tür kağıt boyama sanatı olduğundan, kullanılacak kağıtlar da özel olarak seçilmekte, emici
özelliği fazla ve mat renkli olanları tercih edilmektedir. Genellikle 60 – 80 gr. ağırlığında, 1. hamur kağıtlar ya da 2., 3.
hamur kağıtlar, özellikle eskiyi yaşatmak isteyen kişilerce aranmaktadır. Ebru yapımında “tekne” tabir edilen kaplar
kullanılmaktadır.
Gül ağacının dallarından fırçanın sapı, at kuyruğu kıllarından da fırçalar yapılmaktadır. Gül ağacının tercih edilmesinin nedeni; küflenmemesi, boyalar serpilirken parmağa vurulan darbelerde esnememesi ve parmağı acıtmamasıdır.
Ebrular yani kağıdın üzerinde beliren renkli hareler, bazen yapım tekniğiyle, bazen desenin yarattığı çağrışımlarla,
bazen de deseni yaratan sanatçının adıyla anılmaktadırlar. Ebru türlerini; tarzı kadim (eski tarz), battal ebrusu, tarama ebrusu (gelgit ebrusu), şal ebrusu, somaki (mermer) ebrusu, taraklı ebru (geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru),
hafif ebru, akkase ebru, kumlu – kılçıklı ebru, yazılı ebru, hatip ebrusu, çiçekli ebru (Necmettin ebrusu) ve koltuk
ebrusu olarak sıralayabiliriz.

MARBLING

Geleneksel Türk el sanatlarımızdan biri olan ebru, eskiden tezhip ve hat sanatları ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmıştır. Günümüzde ise başlı başına bir sanattır. Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu, Niyazi Sayın gibi ustalar ebru sanatının
yaşatılarak bugünlere ulaşmasını sağlamışlardır.

In Persian, it was originated from the word ‘ebr’, means like cloud or cloddish, and has a special place in traditional Turkish
Handicrafts. It is the wood - symbol of understanding of embellishment beauty, and elegance in Turkish culture.
Despite there has been various information in the resources, this art appeared in Turkistan in the 15th century. It is said that it
spread out to Anatolia, Iran and India by Silk Road. According to some resources, marbling appeared in Buhara city of Turkistan, and was brought to Ottomans via Iran. In the West, it is named as the Turkish paper.
In the Seljukian Time, the official state documents, the agreements of wedding and the rent, the important peaces all were
written on the marbling papers, and so falsifying on these documents were prevented. This kind of applying was also used
in the Ottomans to save the documents in the early times. Definitely, even the slight changes which are wanted to be done
on the documents or falsies can be understood easily and this makes impossible correct the mistakes. In the following years,
marbling art had an important place among the Islamic Arts. As occurred in many fine arts, marbling is also a branch of art
that can be learned in the way of mastery and apprenticeship and this work needs a great afford.
The necessary materials used in making of marbling are; paint -drop- cow bile -paper- boat and brush. The difficult part of
this work is to prepare water with kitre and paint. The painting materials have been used in marbling since ancient times. One
of the most important is big glue that is used to give dark to marbling water. Cow bile is an animal material that prevents the
colors which are on the drop water from distributing and mixing with each other. Since this art is paper painting art, the papers
which will be used are chosen specially and the colors are mostly dull because of sucking feature. In making marbling, the pots
whose names are ship have been used.
The stalk of the brush deriving from the rose tree and the brushes are made of horse tail. The reason of preferring the rose tree
is that, it doesn’t corrode and stretch while scattering the colors, addition, it doesn’t harm to the fingers.
Marbling is some times called as production technique, the summons which the decoration creates the name of the artist
which made the design. Marbling kinds are; style ancient, big marbling, combing or tide marbling, shawl marbling, sumac
marble, light marbling, white cup marbling, sandy, fish bone marbling, written marbling, orator marbling, flowery (Necmettin
marbling) and arm chair marbling.
Marbling is one of the oldest traditional Turkish handicrafts that were used in illumination , calligraphy, book papers, on the
side of murakka, volumes, headings, and arm chairs. Today it is basically an art. Necmettin Oktay - Mustafa Duzgunman - Fuat
Baser - Alpaslan Babaoglu - Niyazi Sayin made great contributions to the development of this art.

Gülgün YAVUZ
Esra KUTLUAY
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EBRU / MARBLING

EBRU / MARBLING

Sınıf Çalışması

Berrin BAYRAKOĞLU
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EBRU / MARBLING

EBRU / MARBLING

Emine UZUN

İpek AYDIN
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Habibe EĞİLMEZ
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EBRU / MARBLING

EBRU / MARBLING

Şule BAŞAK
Zerrin TUNCER
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EBRU / MARBLING

EBRU / MARBLING

Meral DEMİR

Ayşe ZÜNGÜR
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KĀTI’

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Kātı’ sanatı, kökeni 15. yüzyıla dayanan, en önemli malzemesi sabır olan geleneksel el sanatlarımızdan biri. Kātı’,
özenle hazırlanmış bir kompozisyondaki uygun desen ya da desenler bütününün ince bir kâğıt veya deriden, pozitif
veya negatif olarak oyulmak suretiyle çıkartılıp uygun bir zemine yine ustalıkla yapıştırılması sanatına denilmekte.
Yapıştırılan diğer zemin ise kâğıt, pasparto, cam veya deridir. “Yazılışı kātı’ şeklinde olmalıdır” der bu sanatın ustaları.
“A” harfinin üzerine konulan çizgi, bu harfin uzun ve kalın okunmalı, “ı” harfinden sonra gelen apostrof ise bu harfin
kalın ve kısa okunmalıdır.
Kātı’ sanatı; hat, cilt ve tezhip sanatları içinde başlı başına önemli bir yere sahiptir. Vazolar, tek çiçek motifleri, bitkiler,
buketler, hüsn-i hat örnekleri, doğa manzaraları, hayvan motifleri, ağaç tasvirleri, yelkenliler, selsebil, köşk tasvirleri,
oyma şemseler, köşebent tarzı süslemeler (15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet için saray nakışhanesinde hazırlanmış
ciltlerde görülmektedir) ve resim yazılar bu sanatta en çok rastlanılan örnekler arasında yer almaktadır. Bu örneklerden oluşan oymaların; el yazması eserlerinin sayfaları arasında, murakka kıtalarda, albümlerde, cilt kapaklarında
makta yapımında, eski yazı çekmecelerinin süslenmesinde kullanıldığı görülmektedir.
Kātı’ sanatı, yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. İran kökenli olduğu da söylenen bu sanatın en eski örnekleri 15.
ve 16. yüzyıllarda Afganistan Herat’ta görülmektedir. İslam sanatında en eski örneklerine ise 14. yüzyılda kitap kaplarında (deri oymalar) rastlanır. Kātı’ sanatının, 16. yüzyılın başında Osmanlılara geldiği bilinmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Sultan 2. Beyazıt dönemlerinde birçok el yazmasında tezhipten sonra
kullanılan önemli sanat dalı olmuştur. Tezhip sanatının motif zenginliği ve zaman içindeki gelişiminin, özellikle Sultan
Süleyman döneminde altın çağını yaşayan kātı’ sanatına da yansıdığı görülmektedir.
En güzel örneklerinin 16. yüzyılda verildiği kātı’ sanatı, daha sonra Osmanlı’nın gerileme dönemi ile birlikte unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak bu dönemde kātı’ sanatında önemli ustalar yetiştiği görülmekte.
Büyük titizlik ve derin bir sabır isteyen kātı’ sanatı, 17. yüzyılda ülkemize gelen Batılı seyyahların ilgisini çekerek, kendi ülkelerine götürdükleri eserler yolu ile Avrupa’ya yayılmıştır. Kâğıt oyma sanatının Fransızca karşılığı Decoupage
ya da L’art De La Siluhouette, İngilizce karşılığı ise Paper Filigree, Paper Cut veya Siluet Cutting, Almanca’da da
Silhouetten Kunst veya Scheren Schnitt. Bu sanatın Farsça’daki karşılığı ise Efşan... Aşık Çelebi, 16. yüzyılda yazdığı
tezkeresinde bu terimi kullanmış, bu sanatla uğraşanlara da efşancı veya efşanbür adını vermiştir.

KĀTI’ (PAPERWORK)

17. ve 18. yüzyıllarda bu dönemlerin sanat anlayışına uygun esaslarla gelişimini sürdüren bu sanat, Osmanlı
İmparatorluğu’nun idari ve ekonomik çöküşünden kuşkusuz olumsuz şekilde etkilenmiş. 19. yüzyılda bu sanata ilişkin ciddi hiçbir eser ortaya konulmamıştır denilebilir.

Kâtı’ is one of the most important traditional handicrafts of ours, the roots of which date back to the 15th century, and the main
material of which is patience. If we briefly describe what Kâtı’ is, we can say that it is carving a pattern or a set of patterns in a
meticulously prepared composition out of thin paper or leather in the positive or negative way, and pasting that composition
meticulously on the best fitting ground. The ground may be of paper, mat, glass or leather. Masters of this art say that the word
“Kâtı’ “ should be written as shown so that the vowel A could be pronounced a bit longer, and the vowel I could be pronounced
a bit shorter.
Kâtı’ has a special importance among the other arts such as illumination, calligraphy and binding. Vases, single flower motives,
plants, bouquets, examples of beautifully written calligraphy, pastoral landscapes, animal motives, tree descriptions, sails,
palace and ornamental fountain descriptions, carved sunburst designs, embroideries in the bracket style (which are seen
on covers prepared for Mehmed the Conqurer in the embroidery house of the palace), and pictograms are among the most
commonly seen examples of this art. The carvings created with the inspiration from these examples can be seen between the
pages of manuscripts, in murakka stanzas, in albums, on binding covers, in end grains, and on the old script drawers.
Kâtı’ has a past around 500 years. The oldest examples of this art, which is also claimed to be an Iran originated art, are seen
in Herat, Afghanistan. In the history of Islam, though, the oldest examples of this art are seen on book covers (leather carvings)
prepared in the 14th century. Kâtı’ is known to have been introduced to the Ottomans in the beginning of the 16th century.
Kâtı’ was the second important art after illumination during the reigns of Süleyman the Magnificent, Yavuz Sultan Selim and
Sultan Beyazid the 2nd. It can be seen that the richness and diversity of the motives used in illumination, as well as the progress that was made on this art over the time also influenced Kātı’ which enjoyed its heyday during Süleyman the Magnificent’s reign.
Kâtı’ the most beautiful examples of which were produced in the 16th century, almost disappeared with the decline stage of
the Ottoman Empire. However, it is worth noting that some of the key masters in this art were trained during this period.
Kâtı’ which requires utmost meticulousness and patience atracted the attention of the western travellers who visited our
country in the 17th century, and spreaded to Europe through the works they produced. Kâtı’ in French means Decoupage or
L’art De La Siluhouette. The English meanings for this art are paper filigree, paper cut or siluet cutting, and the German words
are Silhouetten Kunst or Scheren Schnitt. The Persian word for this art is Efsan. Aşık Çelebi used this word in the memorial he
wrote in the 16th century, and used the word “Efsancı” or “Efsanbur” for the performers of this art.
Kâtı’ which continued its development during the 17th and 18th centuries in accordance with the understanding of art at that
time, wascertainly badly affected by the administrative and economic collapse of the Ottoman Empire. It can be said that no
works with artistic value was created during the 19th century. ISMEK helps revive this art and tries to pass it on to next generations through the training it provides with the supervision of master teachers and contemporary representatives of Kâti’.
Şebnem HOŞHABER
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Meryem BULUT
Nalan AKGÖZ
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Nihan BORA

Selda SARKUN
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Banu ÖZDEMİR

Ayten DİRİN
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Meryem BULUT

Canan AYCİBİN
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Canan AYCİBİN

Nihan BORA
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Sınıf Çalışması

Serpil KIYMAZ
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Media MEMMİ
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KÂTI’ / KÂTI’ (PAPERWORK)

Handan N. ŞAHİN
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SEDEF İŞÇİLİĞİ

SEDEF İŞÇİLİĞİ / NACRE

Sedef sanatı, ahşap işleme sanatının bir türüdür. Ahşap mobilyaların, denizden elde edilen sedefle, bağayı, fildişini
değişik renkli ağaç köklerini ve benzeri malzemeleri bir arada değişik motiflerle kesip kaplama sanatıdır denilebilir.
Bir anlamda sanatın tarzına, ülkesine göre çok değişik teknikler, stiller ve malzemeyle üretim yaptıkları üst düzey bir
mobilyacılıktır.
İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmada kullandıkları araçların neredeyse tümünde kullanabilmişler sedefi. Her bölge insanı kendi dinine, kültürüne, yaşam tarzına göre ekoller geliştirmiştir. Ancak genelde tarih boyunca her bölge, dinsel
mekânlarını ve dini eşyalarını süslemişlerdir. Sedefli eserleri üretebilmek beceri ve bilgi birikimi isteyen, meşakkatli,
sabır gerektiren ciddi bir sanat olması sebebiyle üretilen eserleri elde etmek tarihte ve günümüzde oldukça pahalı
ve zor olmuştur.
İnsanoğlu, sedefi, nispeten daha yumuşak olan ağaçla bazen fildişi ile bazen bronzla, bazen gümüşle hatta mermerle bile birleştirerek zarif eserler üretmiştir ve ürettikleri eserler, kalıcı, dönüşümü olabilen (restore edilebilen) eserler
olmuştur.
Osmanlılarda cami kapılarında, kürsülerde, rahlelerde, Kur’an mahfazalarında, minberlerde, iç panjurlarda, gömme dolap kapaklarında, hattat çekmecelerinde, hattat dolaplarında, hattat takımlarında, sehpalarda, aynalarda,
masalarda, sandalyelerde, koltuklarda, çerçevelerde, saatlerde, tabanca ve tüfeklerde, kalkanlarda, kılıç kabzalarında, bıçak saplarında, gürz saplarında, teberlerde (savaş baltaları), kaşıklarda, tepsilerde, hat levhalarında, mücevher
kutularında, beşiklerde, tahtlarda, vitrinlerde, gümüşlüklerde, kavukluklarda, kadınların süslenme araçlarında, müzik aletlerinde, kitaplıklarda, dolaplarda, konsollarda, sinilerde (yemek yenen sofralar), sedirlerde, dikiş kutularında, çalışma masalarında türbe önü trabzanlarda, (korkuluk) çeyiz sandıklarında, satranç takımlarında, paravanlarda,
takılarda, yelpazelerde, dürbünlerde, el ve duvar aynalarında daha şuan aklımıza gelmeyen birçok yerde ustalıkla
kullanılmıştır.
Sedef işçiliğinin, dünyada bilinen 5 ekolü vardır. Ancak bunların dışında çeşitli ülkelerde sedef mobilyalarda kullanmışsa da, literatüre girememiştir. Bunlar Viyana İşi, Uzak Doğu İşi, Eser-i İstanbul İşi, Kudüs İşi ve Şam İşidir. Viyana
İşi, Avusturyalıların geliştirdiği bir tekniktir ve Fransızların Boul Sanatı ile neredeyse ayırdedilemez. Ancak Viyana işi
ile Boul arasındaki en önemli fark, Boul işlenirken sedef veya fildişi, motifler arasına garnitür olarak çok küçük bir
biçimde desenin içeriğine göre bazen çiçek bazen bir kuş formunda işlenir, Viyana İşinde ise sedefler pirinç telcikler
içinde gelişi güzel biçimde yapıştırılıp genel kompozisyonun en dışından çerçeve olacak biçimde alçılanıp, işlenir.
Uzak Doğu İşi, özellikle Çin, Japonya, Hindistan, Singapur ve Vietnam gibi ülkelerin ürettiği sedefli ürünlerin genel
adıdır. Eser-i İstanbul İşi, Osmanlı’nın üst düzey mimar ve sedefkârlarının geliştirdiği, diğer ekollerden farklı teknik,
malzeme ve formları olan bir üsluptur. Osmanlı’nın geliştirdiği Kudüs İşi üslubu, daha çok dinsel mekânların maketini,
bağa hariç, Eser-i İstanbul’da kullanılan bütün malzemeleri kullanarak kapladığı bir üsluptur. Şam İşi ise adından da
anlaşılacağı gibi Osmanlı’nın bir eyaleti olan Suriye (Dımeşk)’nin başşehri olan Şam’da geliştirildiğinden bu ismi alır.
Aslında yarı Arap yarı Osmanlı etkileri taşışa da, ikisinden de farklı bir form özelliğindedir.

NACRE

Yanardöner renkleriyle asırlar boyu insanları büyüleyen sedef, tüm dünyada sedef sanatkârları, değişik teknik ve
üsluplarla muhteşem eserler üretmiştir. Sedef işçiliği, sanat tarihine adını altın harflerle yazdıran, yazdırmaya devam
eden bir sanattır.
The art of nacre is a kind of wood processing. The wooden furniture is covered with the materials obtained from the sea such
as nacre, tortoise shell, ivory, various colorful tree roots and materials like this. The materials are cut together as various motifs
and then the wooden furniture is covered with them. In a way, it is a kind of elaborate furniture work which is done in different
ways according to the style of art, or countries.
People have used these embellishments in almost every furniture they use to make their lives easy, especially nacre. People
who live in various places - regions have brought ecols according to their religions, cultures and life styles, but, in general, every
nation has embellished their religious places and things. Performing the nacre art became pretty difficult and expensive because this work needs experience and skills to be made, it is also tiring and it needs much patience.
Human being has usually produced elegant arts by combining nacre with relatively softer trees, sometimes with ivory, sometimes with bronze, even with marble. So the arts they produced have become durable, changeable, and can be restorated
easily. During Ottoman time, nacre art was used on the mosque doors, portable desks, on the Quran covers, minbar, on the
inside shutler, on the sunken wardrobe or cupboard lids, calligrapher sets, tea tables, mirrors, tables, chairs, armchairs, frames,
clocks, guns, rifles, shield, butt of a sword knife handle, mace handle, ladies’ embellishing devices, mirrors, looking glasses and also it was used in many other places successfully.
There are five types of nacre known in the world. Except for these, however it was used in furniture, but it didn’t take place in
literature. These are; Viyana work - Far East work - Eser-i İstanbul - Kudüs work - Sam work - Vianna work is a technique which
was developed by Australians, it is difficult to distinguish it from French Boul art. However, the most important difference between Vianna and Boul works; while boul is being processed, between the nacre and ivory motifs, a bird or a flower design is
put for chance, but in Vianna work, nacres are glued in brass small wires desultorily, and plastered and processed from the very
outside as a frame. The Far East work is the general name of the nacre works that produced by China-Japan-lndia-Singapure
and Vietnam. As for Eser-i İstanbul, it is a kind of style which was developed by the high - ranked and skillful architects and
nacre makers by using different techniques from the other ecols, and also it has various styles. Kudüs work which was developed by the Ottomans, is a kind of work made by using all the same materials as Eser-i istanbul work except for tortoise shell,
in this work especially religious places are made as a model. As for coming to Damascus work, it is named as Damascus Work
because of Sam’s being the capital city of Dimesk, it was developed in Damascus. However, it has both Ottoman and Arabian
specialties, it is different from both of them.

Yaşar KANAT

With its capricious colors, nacre which has fascinated human throughout history, has been produced as magnificent work by
the nacre artists all over the world.
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Sahura KALAFAT

Muammer ADALI
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SEDEF İŞÇİLİĞİ / NACRE

Salih KADIK

Ali TUĞMAN KURU
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İskuhi SABUKYAN

Aysan TENDAL
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Yaşar KANAT
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SEDEF İŞÇİLİĞİ / NACRE

Rebiye KIRANOĞLU
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ÇİNİ

ÇİNİ / TURKISH TILES

Çinicilik sözcüğü halk arasında hem sırlı duvar kaplamaları hem de kap-kacak türünden ev eşyalarını tanımlamıştır.
Diğer taraftan bilimsel yayınlarda zamanla bu tanımlama değişmiş; kase, tabak, vazo gibi kap-kacak türünden eşyalara “seramik”, duvar kaplamalarına da “çini” adı verilmeye başlanmıştır.
Türkler yaradılışın üç unsuru olan ateş, toprak ve suyu kullanarak, hayatının nihai amaçlarından olan güzelliği yakalamak için zamana meydan okuyan sırlarla, çiniyi yaratıp ölümsüzleştirmiştir. Mimari eserleri renklendiren çini sanatının Türkler tarafından ilk uygulandığı örneklerin Uygurlar’a (8-9 yy.) kadar uzanan bir tarihi vardır.
Selçuklu ve Osmanlı devrinde çini dekoru mimarinin temel unsurları arasına girerek abidevi bir sanata yükselmiştir.
Mimari eserlerden çini dekoru çıkarılacak olursa, bunların çok şey kaybedeceği ve fakir bir manzara göstereceği
şüphesizdir.
Çini sanatı, 13. yüzyılda Selçuk mimarisi ile yükselmeye başlamıştır. Bu dönemde yapılan Konya’daki Alaaddin Camii,
Sırçalı Medrese ve Karatay Medresesi en güzel çinilerin bulunduğu önemli eserlerdir. Bu eserlerde başlıca turkuaz,
kobalt ve mor renklerin kullanıldığı geometrik desenli çini ve çini mozaikler iç mekanlarda tercih edilirken, dışta sırlı
veya sırsız tuğlalar kullanılmıştır.
14. yüzyılda Anadolu çini sanatı, Osmanlılar ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Selçuklu mozaik çini tekniği ile
renkli sır tekniğinin birleşmesi, Osmanlı çinilerine bir başlangıç teşkil etmiş ve İznik, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında çiniciliğin merkezi olmuştur. Osmanlı devrinden zamanımıza ulaşan en eski çiniler ise, 1391 tarihinde inşaatı
tamamlanan İznik Yeşil Camii minaresindedir. Osmanlı çini sanatının erken dönemlerinde renkli sır tekniği ve sır altı
tekniği ile yapılan mavi-beyaz çinileri görmekteyiz.
Özellikle 15. ve 17. yüzyıllar arasında İznik, önemli bir çini ve seramik üretim merkezi haline gelmiş, burada üretilen
çiniler İstanbul’daki yapıların duvarlarını süslemiştir. Üstün kaliteli bu çiniler, bugün İstanbul’da Kanunî Sultan Süleyman Türbesi (1566), Sokullu Mehmed Paşa Camii (1572), Piyale Paşa Camii (1574) ile Topkapı Sarayı’ndaki 3. Murad
Han dairesinde tüm ihtişamıyla ayakta durmaktadır.
Çinilerin desen tasarımları allegorik ve sembolik değerlerin yanında, ülkemizin flora (bitki örtüsü) ve faunasını (hayvanlar) yansıtır. Çinilerdeki geometrik örgülü düzenlemeler ise gökyüzü yani semavi kurallarla fert arasındaki ilişkinin,
yani kozmolojik düşüncenin yansımasıdır. Mimari yapılarda çini bezemeleri diğer vasıflarla bütünleşmiş olarak, ancak
aşırılıktan uzak, çok güzel ama mütevazi ölçülerde tutulmuştur.
Çinilerde kullanılan kuars elektromanyetik dalgaları emme özelliğine sahip olduğundan kullanıldıkları mekanlarda
insanlar üzerinde olumlu etki yapmakta, negatif enerjiyi yok etmektedir. Camilerdeki kullanım çinilerin akustik özelliğini kanıtlamaktadır. Dekoratif ya da işlevsel olarak kullanılan çini-seramikler geleneksel sanatlarımız arasında sırlarla dolu yerini koruyarak muhteşem kompozisyonlarıyla yaşama sevinci aşılamaktadır.

TURKISH TILES

Muhteşem devirler yaşayan, camilerde, saraylarda en güzel örnekleri sergilenen ancak 17. yüzyıldan itibaren bilgi
ve belge bırakmadan yok olmaya yüz tutan çini sanatı, eski gücünden çok şey kaybetmiş olmasına rağmen, çeşitli
kurumlar tarafından bugün yaşatılmaya ve yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır.

The word, ‘the art of the tile’ is defined as both the wall paintings with glaze and house hold items like cooking pans. But by
the time, in the scientific publications, this definition changed and bowl, dish, vase, such kind of pans were given the name,
‘ceramic’ and the wall paintings were given the name ‘tiles.’
Turks produced tiling and made it immortal to catch one of life’s ultimate purposes, beauty, by using fire, soil and water which
are 3 elements of “creation”. The tile art that coloring the architectural Pieces has a date going back to Augurs in 8th and 9th
century.
During the Seljuks and Ottomans, the decoration joined among the basic components, and became a very great art. If we take
tiles from the architectural arts, it is certain that they’ll lose too many beauties of them and they’ll show a very poor appearance. The tiles art began to raise with Seljukian architecture. The Aladdin Mosque in Konya. The Sirgali Madras and Karatay
Madras are the important art examples in which the best tiles were used during that age. In these tile arts, the geometric
designed tiles and tile mosaics of which colors are turquoise, cobalt and purple were preferred indoors and bricks with glaze
or not were used in outdoors.
In the 14th century, the Anatolian tile art was shaped in a new style with Ottomans. Combining Seljuks mosaic tile technique
with the colored glaze technique became a beginning for Ottoman tiles and In the establishment years of the Ottoman Empire, it became the center of tiles.
Especially, between the 15th and 17th centuries, İznik became an important tiles and ceramic production center and the tiles
that produced here embellished the walls of the palaces in İstanbul. These high qualified tiles today stand and show off
themselves in the Tomb of Magnificent Suleyman, The Sokullu Mehmet Pasha Mosque (1572), Piyale Pasha Mosque (1574),
In Murad III, Section in Topkapi Palace with all their fascinating styles.
Besides the allegoric and symbolic design projects of tiles, they reflect our country’s flora and fauna. The geometric designed
arrangements in the tiles are the reflections of rules between the religions and individuals. In the architectural buildings the
tiles designs are seen together with other compositions, they are for from being exaggerated and in the reasonable measurements.
The quartz that used in the tiles has the power of absorbing the electromagnetic waves, the places in which they are used
have good and positive effect on people and they destroy the negative energy. The usage in the mosques proves the acoustic
specialty of tiles. The tile ceramics used as decorative or functional maintain their secret place among our traditional arts and
gives people joy of life.

Ayda KÜÇÜKKARAAĞAÇ

Living in great periods, being exhibited on mosques, palaces, tiling art began to dissappear starting from 17. century without
leaving information and document. Allthought, it has lost much of its power, many institutions try to keep it alive.
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Nesrin YAVUZ

Hülya CİN
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Tomoe DAĞLI

Suzan ÖNSEL
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Funda Umut PAKKAL
Nesrin YAVUZ

94 İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM

İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM 95

ÇİNİ / TURKISH TILES

ÇİNİ / TURKISH TILES

Çiğdem ÇETİNKARA ÖZTÜRK
Ahmet SAMİM
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Meral ÇELİKKOL

Meryem ALGÜL
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Yeşim UFUKŞEN
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Nurhayat DİLLİ
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Tomoe DAĞLI
Çiğdem Ç. ÖZTÜRK

İlknur BULUT
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Sibel İPEKLİOĞULLARI
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PORSELEN

PORSELEN / PORCELAIN

Beyazlığını yapımında kullanılan hammaddelerden alan ve tarih boyunca sağlıklı bir seramik grubu kabul edilen porselen, ilk olarak Çinliler tarafından kullanılmıştır. Porseleni Avrupa’ya tanıtanlar, başta Marco Polo olmak üzere, çeşitli
deniz yollarını keşfeden Portekizli tüccarlar olmuştur. Porselen sözcüğü, etimolojik açıdan Ortaçağ İtalyancasındaki
“porcella”dan gelmekte, istiridye kabuğunun iç yüzeyindeki sedefin beyaz parlak kıvrımlarını ifade etmektedir.
Tarihte birçok ülke, Çin’den porselen ithal ederken porselen yapımı teknolojisini de öğrenerek, kendi porselenlerini
üretmek istemişlerdir. Bu ülkeler sonunda Çin’in ünlü porselen memleketi Jingdezhen’in porselen yapımındaki sırrı
olan kaolin kilini keşfetmiştir. Kaolin kili, porselen yapımında kullanılan kaliteli bir hammaddedir. Beyaz renkteki Kaolin kili 1735 derece ısıya dayanıklıdır. Öncesinde kullanılan kil sadece 1150 derece ısıya dayanıklıydı ve ürünlerin şekil
bozukluğu ihtimali çok yüksekti. Ancak Kaolin kilinin yüksek ısıya dayanabilmesi porselenlerin şekil bozukluğunu
azalttı ve porselenin fizik işlevleri de iyileştirildi. Jingdezhen porselenleri kısa zaman içerisinde dünyanın dört bir
yanına satıldı, birçok ülkenin aristokratları tarafından çok beğenilen kıymetli eşya haline geldi. Jingdezhen porselenlerinin güzel ve pahalı olması, yerli porselen sektörü ve taklit Çin porselenleri üretimini kamçıladı.
Ortaçağ’dan itibaren Batı’ya giren porselenin bizim sanatımızda ışıldaması, 19. yy ortalarına rastlar. Geleneksel Türk
Çini sanatının son temsilcisi olan Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Avrupa devletlerinin porselen sanayi karşısından
gerileyen Osmanlı çini sanatına yeni bir yön ve hız vermek amacıyla II. Abdülhamit tarafından 1894 yılında kurulmuştur. Yıldız Sarayı bahçesinde kurulan bu fabrika; o yıllarda Yıldız Fabrika-i Hümâyûnu olarak anılıyor ve ürünleri
padişahın saray, köşk ve kasırlarındaki eşyalar arasında özel bir yer alıyordu.
Batı sanatı ile Anadolu sanatı arasındaki çok yönlü senteze katkıları açısından önemli bir yol oynayan bu fabrika,
Cumhuriyet Dönemi’nde de üretimini sürdürmüş ve geleneksel Türk çini sanatının dünyaca tanınmasını sağlayan
örnekler üretmiştir.
Porselen süsleme sanatı da günümüzde rağbet gören sanat dallarından biridir. Desenler klasik ve serbest olarak
adlandırılır. Çoğunlukla Kütahya, İznik ve Yıldız desenleri kullanılır. Porselen süslemede sır üstü ve sır altı çalışmalar
yapılır. Kullanılan boyalar özel yapım olup ancak yüksek sıcaklıklarda genleşerek kalıcı bir hale gelip yüzyıllarca korunabilir. Kullanılan fırçalar samur fırçadır. Boya incelticisi medyum ve selülozik tinerdir.

PORCELAIN

Yüksek ısılarda fırınlanan porselen, bu sayede adeta camlaşır. Böylelikle gözeneksiz bir hal alarak, su ile girebilecek
bakteri, mikrop ve kimyasallar engellenmiş olur. Sonuç itibariyle, sağlıklı olması nedeni ile porselen özellikle sofra
takımlarında tercih edilir. Ayrıca porselen tıbbi gereçlerde de sıkça kullanılmaktadır.

Porcelain that gets its whiteness from the natural raw materials used in its manufacture has been accepted as a healthy ceramic group throughout history and has initially been used by the Chinese. The Portuguese traders that have discovered various sea routes, especially Marco Polo have introduced porcelain to Europe. The word porcelain etymologically comes from the
Italian middle age word of “porcella”, meaning the white and shiny curves of the mother-of-pearl that is found in the interior
of oyster shells.
Throughout history, many countries wished to learn the technology behind porcelain production while they were importing
porcelain from China. These countries have finally discovered the secret behind porcelain production of China’s Jingdezhen
city which was kaolin clay. Kaolin clay is a quality raw material used in porcelain production. The white colored kaolin clay
resists temperatures of up to 1150 degrees. At the time the probability that products came out with defective shapes was very
high. However, with the temperature resistance of kaolin, the shape deformation of products decreased and their physical attributes improved. Jingdezhen porcelains have been sold to the four corners of the world in a very short period of time and they
have become a sought after and valuable commodity. The fact that Jingdezhen porcelains were expensive and beautiful has
given rise to local and also counterfeit Chinese porcelain production.
The introduction of porcelain which has been brought to the West since the middle ages into our artwork was around the
made 19th century. The last representative of the art of Traditional Turkish ceramic tiles, namely the Yildiz Ceramic Tile and
Porcelain Factory has been established in 1894 by Abdulhamit II. In order to shape and direct the Ottoman art of ceramic tile
making which had been falling behind from the porcelain industries of the European giants. At the time this factory that was
established in Yildiz Palace’s yard was called the Yildiz Fabrika-i Humâyûnu and products it produced had a special place in
the Sultan’s palace, mansions and pavilions.
This factory that has made great contributions to the synthesis of Western and Anatolian art has continued its production
throughout the Republicans Period and has produced examples of traditional Turkish ceramic arts which have led to its acknowledgement by the West.
The art of porcelain decorations is a branch of art that is still popular today. The designs are separated into two categories,
namely, classical and freestyle. The Kutahya, İzmit, Yildiz designs are most widely used. In porcelain decoratrion, both under
and over gloss decorations are used. The dye that is used are special dyes and they only dilate under very high temperatures in
order to be preserved for generations to come. The brushes that are used are weasel brushes. Cellulose based thinner is used
as the paint thinner cellulose based.
Porcelain that is baked in very high temperatures vitrifies. This way, it takes a form that is non-porous so no bacteria, microbes
or other chemicals can penetrate. As a result, porcelain is preferred especially in dining sets. Porcelain is also frequently used
in many medical equipment.

Nuran
NurgülMANNAS
ASLAN
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Özlem DİKMEN - Rukiye ÇALIŞKAN

Emine ÇETİN
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Özlem DİKMEN
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Sare UĞUR
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Yeşim UFUKŞEN
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Sare UĞUR
Handan İNAN
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Muhsine VAROL
Hacer ALTINDİŞ
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Nazife PEKMEZCİ
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KALEMİŞİ / ENGRAVING

Kalemişi, yapıların iç duvarlarını, kubbelerini ve tavanlarını sıva, ahşap taş, bez ve deri gibi malzeme üzerine renkli
boyalar (toprak ya da kök boyalar) bazen de altın varak kullanarak, ince kıllı kalem tabir edilen fırçalarla nakışlama işlemine verilen isimdir. Bu nakışları yapan kişi “kalemkâr”, projeyi hazırlayan kişi de “nakkaş” olarak adlandırılmaktadır.
“Mekâna mana katan sanat” olarak da adlandırılan kalemişi, süsleme sanatları içerisinde kendine has, özel bir yere
sahiptir. Bu süslemeler, ait olduğu topluluğun gelenek ve göreneklerini yansıtmakta, zevk, düşünce ve inançlarını en
özlü ve ölümsüz ifadelerle gelecek nesillere ulaştırmaktadırlar.
Kalemişinde süsleme unsuru olan bezemeler ve onları meydana getiren motifler, devrinin tecrübe ve zevk süzgecinden elenerek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüksek bir makama ulaşmıştır. Kalemişi ise bu köklü uygarlığın,
Orta Asya’dan günümüze kadar gelişerek Osmanlı döneminde özellikle de “klasik dönem” diye ifade ettiğimiz 16. ve
17. yüzyılda diğer sanat dallarımız gibi olgunlaşarak zirveye oturmuştur.
Bu sanat, sadece bir kişinin tek başına ortaya koyabileceği iş değildir. Ustalıkla ve uyumlu bir ekip çalışması gerektirmekte, ahşap üzeri kalemişi haricinde diğer bütün kalemişi teknikleri duvarda, tavanda veya kubbede uygulanmaktadır.
Kalemişi denince akla ilk olarak camiler ve saraylar gelmektedir. Osmanlı mimarisinde kalemişi, günlük yaşantının
içerisindedir. Bunu o enfes tarihi yapılarda bütün zerafetiyle görebilmekteyiz. Edirne’de, Bursa’da, Safranbolu’da ve
Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki evlerin tavan ve duvarlarında birbirinden güzel kalemişi ve duvar resmi örneklerine rastlanmaktadır.
Kalemişleri; sıva üstü kalemişi, ahşap üstü kalemişi, taş ve mermer üstü kalemişi, deri ve bez üstü kalemişi olmak
üzere teknik açıdan dört gruba ayrılmaktadır. Sıva üstü kalemişi, klasik mimari yapılarımızda hemen hemen hepsinde
uygulanan bir tekniktir. Osmanlı döneminde en çok kullanılan teknik ise ahşap üstü kalemişidir, sıva üstüne göre
daha dayanıklıdır. Taş ve mermer üstü kalemişi çok zaman alan titizlikle çalışılması gereken zor bir yöntemdir. Deri ve
bez üstü kalem işleri ise özellikle 18. yüzyılda yoğun olarak kullanılmıştır.
Ahşap üzeri, sıva üzeri, mermer üzeri, tuval üzeri kalemişinin yanında alçı ile yapılan ve Malakari adı verilen, özellikle
mahfil altlarında kullanılan alçı oyma tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte horasan sıva üzerine 1 cm ila 2 cm kalınlığında
alçı sıvanarak desen silkilir. Daha sonra çeşitli kazıma uçları ve bıçaklar yardımıyla oyularak veya kesilerek süsleme
ortaya çıkarılır. Malakari’de dik kesim ve eğri kesim olarak iki teknik kullanılmıştır. Daha ziyade geometrik şekiller
kullanılarak süsleme unsuru oluşturulmuştur.

ENGRAVING

Geleneksel sanatlarımızın büyüleyici ışığı altında Osmanlı döneminin tüm ihtişamı, güzelliği, evlerde, sokaklarda,
çeşmelerde, bütün heybetiyle camilerde, çarşılarda gözler önüne serilmiştir. Bize düşen görev bu eserleri gördüğümüzde harcanan emeğin farkında olmadan bakmak değil onları anlamak ve korumaktır. Eserlerimizi koruma bilincini
ise insanlara eğitim kurumları vasıtasıyla aşılamak ve bu fikri yaygınlaştırmak gerekmektedir.

Engraving is an art of embroidering interior walls of buildings, domes and ceilings by using colorful colors (ochre or madder)
and sometimes gold foil on substances like plaster, wood, stone, cloth and leather with brushes which are called thin-haired
pens. The one who makes this embroidery is called “kalemkâr” andathe one who prepares the project is called “nakkaş.”
Engraving which is referred as “the art which adds meaning to the place” has a unique and special place in arts of ornament.
These ornaments reflect traditions and manners of the society that they belong to, carry pleasures, thoughts and beliefs with
the most concise and immortal expressions to the following generations.
Ornaments as an element of trimming in engraving and their patterns reached a high level in the period of Ottoman Empire by
being selected and eliminated through the experience and pleasure of its time. Developing from the Middle Age up until today,
engraving reached the peak especially in 16th and 17th Century which is called as “classical period” as our other art branches
in Ottoman Period.
This is not an art to be performed by one person only. A harmonized and a skillful team work is required, all engraving methods,
except for the ones applied on wood, are applied on walls, ceilings or domes.
Engraving reminds primarily mosques and palaces. Engraving was in daily life of Ottoman Architecture. This can be seen in
those marvelous ancient structures with all their grace. Examples of most beautiful engravings and wall paintings can be seen
on the walls and ceilings of houses in Edirne, Bursa, Safranbolu and in various parts in Anatolia.
Engraving is divided into four technical procedure: over plaster, over wood, over stone and marble, over leather and fabric
Over plaster procedure is a common method in our classic architectural structure. In Ottomans mostly over-wood method
was used, it is stronger compared to over-plaster technique. Over-stone and marble is another difficult method that requires
working on meticulously. Over leather and fabric type were often used in 18th Century.
Besides over wood, plaster, marble and canvas engravings, another procedure called “Malakari” was used by engraving plasters especially on the gathering places of mosques. In this technique, design is made by laying plasters of 1-2 cm, later the
ornament is obtained by engraving and cutting these plasters through knives and carving tools. There are two types in “Malakari”; vertical cut and curve cut. Generally geometric figures were used in trimming.
Under the light of our traditional and brilliant arts, all beauties of Ottoman Period were displayed on houses, streets, fountains, markets and on mosques with all its majesty. Our mission is to protect and understand these art pieces without taking
them into granted. We should inject the consciousness for protecting our masterpieces into people through institutes of education and spread this idea.

Halime ŞAHİN
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KALEMİŞİ / ENGRAVING

Zeynep Büşra USTA
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Nesrin ÖZGÜREL
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KALEMİŞİ / ENGRAVING

Emire KARAKULAK
Şeyma KANTOĞLU
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KALEMİŞİ / ENGRAVING

Çağla ÖZMELER
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Emine KARADUMAN
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FİLOGRAFİ

FİLOGRAFİ / FILOGRAPHY

Filografi, çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik görünüm kazandırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sanat ile belli örgü teknikleri kullanılarak, pek çok çalışma pano haline getirilebilmektedir.
Filografi sanatında kullanılan malzemeler; 12 mm ya da 17 mm kalınlığında sunta, koyu renkli kadife, deri ya da pelüş
kumaş, başsız cam çivisi, tel örmede kullanılan orta boy çuvaldız iğnesi, renkli bobinaj teli, gümüş ya da sarı renkli
yaldız boya, zımba makinesi, toz alma fırçası, çerçeve, ufak boy kargaburun, yan keski, çekiç ve tornavidadır.
Filografi yaparken ilk olarak; kullanılacak kumaş seçilerek suntanın üzerine yerleştirilir. Ve öncelikle uzun kenar zımbalanır. Uzun kenarın karşı kenarı da sunta üzerinde gerilerek tutturulur. Bezin gevşek olmaması çok önemlidir. Diğer
kenarlar için de aynı işlem uygulanır. Kumaşın suntanın arkasından zımbalanmaması gereklidir çünkü bu şekilde
panonun arka yüzeyinde temiz bir görüntü elde edilemez. Pano bittikten sonra yapılan çerçeveleme işlemi ile kenarlardaki kötü sayılabilecek görüntüler giderilecektir.
Bütün kenarların zımbalama işlemi bittikten sonra seçilen suntanın ölçülerine uygun olarak, kullanılacak model fotokopi ile büyütülmektedir. Sunta seçiminde preslenmiş kavak tercihi, hem çalışma hem taşıma açısından kolaylık
sağlamaktadır.
Suntanın üzerine gerilen kumaşların renkleri de büyük önem taşımaktadır. Kumaş koyu renkli olmalı ya da en azından koyu renkler ağırlık taşımalıdır. Açık renk üzerine yapılan çalışmalarda modelin görüntüsü zayıf durmaktadır.
Filografi sanatı bütün modelleri uygulama fırsatı veren bir sanat dalı olması sebebiyle, model seçmek gibi bir sıkıntı
yaşanmamaktadır. Hat sanatı, amblemler, manzara resimleri, minyatürler, çiçek desenleri, çizgi film karakterleri vb.
konular bu sanatta rahatlıkla kullanılmaktadır.
Bu sanatta kullanılan çivilerin madeni demir olması, paslanma durumuyla karşı karşıya kalınmasını önlemektedir.
Doğru bir sonuç için çekiç ağırlığının 200-250 gr. olmasına dikkat edilmelidir. Çakılacak panonun çivileri resmin
ortasından başlanarak kenarlara doğru yayılmalıdır. Çakma işlemi bitikten sonra çiviler, yaldızla boyanmaktadırlar ki
deforme olmaları engellenebilsin.
Bu sanattaki bir diğer incelik ise; boyanın fotokopi kağıdının boşlukları arasından kumaşın üzerine geçmemesi için
çivilerin yatay biçimde boyanmasıdır. Pano dikey pozisyonda hafifçe yapan kişiye eğimli durmalıdır. Ardından altta
kalan model kağıdı iğne ile temizlenmektedir. Teller önce dolgu, sonra seçilmiş olan teknikle çivilerin arasından geçirilmekte ve tablonun hatları belirginleşmeye başlamaktadır.

FILOGRAPHY

Çıkış yeri Orta Doğu olarak bilinen bu sanat, tüm dünyada yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de bazı okullardaki dersler
ile hapishanelerdeki ufak çaplı çalışmalar dışında ne bir eğitim ne de bir üretim alanı bulunmaktadır. Bu sanat İSMEK
gibi eğitim kurumları vasıtasıyla yaşatılacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır.

Filograpy can be defined as the process of getting the wires through the nails to add the objects esthetic appearance. Very
many works can be turned into wall panels by using certain knitting techniques with this art.
The materials used in filograpy are: a fiberboard in thickness of 12 mm or 17 mm, dark colored velvet, leather or plush fabric,
headless glass nail, middle length wire knitting, packing needle, colorful winding wire, silver or yellow colored silver paint, stapler machine, dust cleaning brush, a frame, a small hawk nosed pliers, side type chisel, and screwdriver.
While making filograpy, firstly the fabric used is placed on the fiberboard by choosing. First the long sides are stapled. The opposite sides are also tied by stretching on the fiberboard. Being the fabric ‘snot loosen is very important. The same procedure
is followed for the other sides The fabric should not be stapled from the other side of the fiberboard, because in this way, you
can not get a good view from the other side of the wall panel. After finishing the wall - panel work, by the framing process, the
bad appearance on the sides will be removed off.
After finishing stapling all the edges, the model used will be made larger as suitable for the measurements of the fiberboard
chosen. In choosing the fiberboard, the pressedpopulus choice provides easiness both for carrying and working.
The colors of the fabrics which stretching on the fiberboard are also important greatly. The fabric should have a dark color
or, at least, the dark colors should be dominant. In the works that are made on the light colored cloth, the appearance of the
model is in a fading color.
In filograpy work, there is no problem in choosing the model, because this art gives us the chance of applying all models. Calligraphy, emblems, views, miniatures, flower designs and cartoon characters, subjects like this can easily be used in this art.
Being the nails used metallic iron in this art, prevents the work from being influenced by rust for a right result, the weight of the
hammer should be 200 or 200gr. The nails of the used wall panel should spread starting from the middle to the end edges.
After finishing driving the nails, they are painted in order not to get deformed.
Another detail in this art is that: The nails are painted as horizontal so as not let the paint passes through the photo copy paper
on to the fabric. The wall panel stands in the perpendicular position slightly bent down to the artist. Afterwards, the model paper, which is underneath, is cleaned with the needle. First the wires are passed through the filled surface, then they are passed
through the nails with the chosen technique, and the lines of the art begin to appear.
The origin region of this art is known Middle East, and it has been made all over the world. Except for the works in some school
subjects and the small work in the prisons, it has neither a production place nor education place anywhere. This art will just be
continued by the educational places like ISMEK and passed to the next generations.

Züleyha TETİK
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Ülkü ÖZDEMİR

Sevda ERDOĞAN
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DERİ İŞLEMECİLİĞİ

DERİ İŞLEMECİLİĞİ / LEATHER WORK

Hayvan derilerinin işlenerek bozulmaz ve kullanıma elverişli hale getirilmesine “dericilik” denilmektedir. Süsleme ise
birtakım katkılarla bir şeyi daha güzel, daha göz alıcı, daha hoş göstermek, yani tezyin etmektir.
Dericilik, ilk insanların giyinmek ve barınmak amacıyla deriden yararlanmaya çalışmaları ile başlamıştır. Deri süslemeciliği derileri keserek, yapıştırarak, dikerek, oyarak, yakarak, boyayarak, aksesuarlarla süsleyerek çeşitli model ve
desenlerde ürün oluşturma; deriyi işleyerek, giyim ve ev eşyalarını, silah kaplarını ve hayvan koşumlarını süsleme
sanatıdır.
Deri süslemeciliğinde ana malzeme olarak deri kullanıldığı gibi, ahşap, toprak, seramik, bakır vb. objelerin üzerine de
deri işlemeciliği yöntemleri de uygulanmaktadır. Deri eşyaların sağlam olması ve sanat özelliği taşıması, derilerin iyi
terbiye edilmiş, iyi işlenmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle “debbağlık” en gelişmiş zanaatlardan biri olmuştur.
Roma tarihçilerinden Pilinius’a göre, dericiliği ilk bulan Beotyalı Tichus’dur. Diğer bir söylentiye göre ise dericiliğin piri
Çin Prensi Sin-Tang’dır. Dericilik, Sümer, Asur, Mısır, Yunan ve Hitit medeniyetlerinde de önemli yer tutar.
Derinin güzel sanatlardaki yeri oldukça eskidir. Zira çok eski çağlardan beri, mobilyaları süslemede kullanılırdı. Yunanlılar ve Romalılar mabed kapıları için deriden perde yaparlardı.
Deri, Eski Türkler tarafından da yoğun olarak kullanılmaktaydı. Sandıklar, hurçlar, kapı perdeleri vb. yapımında ana
madde olarak deriden yararlanılırdı. Bu derilerin üzerine boya ile nakışlar ve çeşitli süslemeler yapılırdı. Türkiye’de
çağdaş yöntemlerle çalışan ilk deri sanayi, 1812 yılında 2. Mahmud tarafından kurdurulmuştur.
Türk deri işlerinde yüzyıllar boyunca değişik süsleme motifleri kullanılmıştır. 12. yy’da bilhassa Selçuklu deri eserleri
üzerinde kullanılan süsleme motifleri, arabesk ve Selçuk geçmesinden ibarettir.
15. yy’dan itibaren bilhassa İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra stilize edilmiş üç yapraklı yonca, rumi,
nilüfer, ıtır yaprağı, bulut, gül, tepecik, pens, hatai, ortabağ, tığ gibi motifler kullanılmıştır.
16. yy’da bunlara karanfil, lale, gül çiçekleri buket halinde katılmıştır. 17. yy’da süsleme motiflerinde bir değişiklik
görülmekte, fakat işçilikte bir gerilik göze çarpmaktadır.
18. yy.’da ise deri işçiliğinde klasik yol devam etmekle beraber, daha basit ve kolay olan altın yaldız sürülmüş deri
üzerine demirle tazyik yaparak dekore etmek usulü yaygınlaşmaya başlamış ve Avrupa etkisiyle Rokoko süslemeciliği klasik motiflerin yerini almıştır. 20. yüzyılın birinci çeyreğine kadar sanat değeri taşıyan bazı kıymetli parçalar
yapılmış olmakla beraber gerileme durmamıştır.

LEATHER WORK

Günümüzde deri, imalat, kundura, konfeksiyon, saraciye vs. dallarıyla pek çok kişiye iş imkanı sunarak istihdam olanağı sağlamakta ve dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

By treating the animals skins with various processes until coming to the fine quality is called ‘leather trade’. As for leather embellishment, it is to make the leather more beautiful, more attractive, more eye catching.
Leather work and embellishment started with the need of housing and clothing of the primitive men. They tried to make use
of the leather. The leather embellishment is a kind of embellishment from which clothing and house hold items, the weapon
cases and animal harnesses are made by cutting, gluing, sewing, engraving, painting, burning and embellishing the leather
with various accessories in different models and designs. So new nice products are made.
In the leather embellishment, as the main material the leather is used, also some other objects and materials such as wood,
soil, ceramic cooper can be covered with leather. Being the leather things strong and having good art specialties depend
on their being well - processed and well treated, for this reason, the leather dealing became one of the most developed art
throughout the ages.
According to Rome historian Pilinius, the first person who discovered the leather is Tichus From Beotya, as to another rumors,
the expert of the leather work is the Chinese Prince Sin Tang. Leather processing takes an important place in Summer, Azure,
Egypt, Greek and Hittites civilizations.
The place of leather among the fine arts is quite old. It was used to embellish the furniture definitely since the ancient times.
The Greek and Roman people used to make curtains from the leather for their places of worship.
The leather was used by Turks, too frequently. While making the chests - trunks - the door curtains and things like this, the
leather was used. On these leathers, various embellishments and designs were made with paint. In Turkey, the leather industry
which works with contemporary techniques - was first founded in 1812 by Mahmud II.
In Turkish leather woks, various embellishment motifs were used for centuries. In the 12th century, the embellishment motifs
which were used on the Seljukian leather motifs consisted of arabesque and Seljukian style.Since the 15th century, especially
after Istanbul’s been conquered by Turks, he stylized three dimensional clover with leaves, rumi, water lily, perfume leaves,
cloud, rose, tepecik, pens, hatai, ortabag and hooked needle motifs were used.
In the 16th century, carnation, tulip, roses were added to these as bunches. In the 17th century, in the embellishment motifs, a
change is witnessed, but in the workmanship there seems a lack of quality. In the 18th century, the classical style continued,
addition, the decoration of gold gilding decoration which was made by pressing iron began to spread. The rococo embellishments took the place of classical motifs with European effect. Until the first quarter of the 20th century, some leather arts
which had art specialties were made but the regression didn’t stop.
Today, leather provides various working possibilities to people in especially production, shoes, clothing, leather works etc in
this way, it contributes to economy.

Nalan ÇİLELİ
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Fahriye YILMAN
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Meryem KÜÇÜKSU
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Semiha SELÇUK

Seher GENÇ
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H. Zümre ÖZDEMİR

Sermin YAŞAR

İrina YASAL
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CAM BOYAMA

CAM BOYAMA / GLASS PAINTING

Cam boyama, boyaların farklı tekniklerle ve bir fırça yardımıyla soğuk camın iç veya dış yüzeyine uygulanmasıyla
gerçekleştirilen sanattır.
Tarih boyunca değişik süsleme ve bezeme teknikleriyle en gözde süs malzemesi olan cam, çok değişik alanlarda kullanılmıştır Hayatımızın her safhasında farklı şekillerde karşımıza çıkan cam, kâh bir bardak olup susuzluğu gidermiş,
kah vazo olup vitrinleri süslemiştir. Evlerden dış dünyaya açılan bir göz olmuştur cam. Sarayları, camileri, duvarları,
kapıları, pencereleri, vitrinleri süslemiş, tarihin yükünü omuzlamıştır. Bu malzemeye pek çok anlam yükleyen insanoğlu, bu malzemeyi boyayıp süsleyerek yaşamında farklı açılımlar yakalamaya çalışmıştır.
Boyama tekniklerinin tam olarak gelişmediği dönemlerde dahi, üretilmiş olan kandillerin cam iplikleriyle veya çeşitli
aletler kullanılarak bezendiği görülür. 12. yy.’da cam üzerine boyama tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, altın yaldızın
kandiller üzerinde kullanıldığı seçilmektedir. Bu dönem vazo tipli kandillerin geliştirildiği dönemdir. Özellikle dini
nitelikli binaların aydınlatılmasında kullanılan bu tarz kandillerin süslenmesinde yaldızlarla birlikte minenin kullanımı
bir sonraki aşamadır. Mine ve altın yaldızla süsleme, 13-14.yy.’da Memluklular devrinde en üst noktasına ulaşmıştır.
Cam süslemeciliği, içinde bulunulan dönemdeki diğer sanatlardan fazlasıyla etkilenmiş, estetik kaygılarla yapılan
dekoratif süslemelerle eşsiz sanat eserlerinin üretilmesi sağlanmıştır.
Ürünlerinin çeşitliliğini artırarak daha çekici hale getirmek için cam ustaları çağdaş madeni eserlerden ve onların
bezeme özelliklerinden yararlanmışlardır. İlk Memlük dönemi cam eserlerinin üzerine insan figürlerinin uygulanması
oldukça zarif ve ince işçilikle usta ressamların fırçasıyla yaratılmıştır.
Bu sanat için; uygun boyutta desen fırçaları, kontur kalemi, cam boyası, cam obje, su kabı, ekose yapılacaksa boya
kaldırmayan bant, seyreltici ve temiz bir bez gerekmektedir.
Cam boyama yapılırken dekopaj, tranfer, peçete yapıştırma, boyutlu peçete, eskitme doku uygulamaları, çatlatma
uygulamaları, varaklama, one-stroke fırça tekniği, ziftleme, yağlı boya eskitme gibi farklı pek çok teknik uygulanmaktadır.
Basit bir cam boyama işleminde önce, üzerine boya uygulanacak olan cam obje iyice yıkanıp durulanır ve kurumaya bırakılır. Yüzey mutlaka temiz olmalıdır ki boya sorunsuz bir şekilde yayılabilsin. Ardından kullanılacak desenin
cam üzerinde konturları belirginleştirilir. Bu konturlar sayesinde vitray çalışmalarına benzer sonuçlar elde edebilmek
mümkün olur. Yaklaşık bir saatlik kuruma sonrasında desenler doğal kıllı bir fırça ile renklendirilmeye başlanır. Bir
renkten diğer renge geçiş yaparken fırçanın muhakkak temizlenmesi gerekmektedir aksi takdirde çok kötü bir sonuç
elde edilir. Hata yapılması durumunda kullanılacak olan bir seyreltici ile hata kapatılır.

GLASS PAINTING

Üretilen cam nesnelerin büyüklüklerinin günden güne artması, diğer yandan yüzey süslemelerindeki çok renkliliğin kaybolmasıyla boyama özellikleri de değişmiştir. Çok renkli boyama yerini çok çeşitli konulara bırakmıştır. Cam
boyama tekniği ile sıradan objeler, dekoratif ev eşyalarına dönüşebilir. Ayrıca bu işlemler psikolojik terapi işlevi de
görmektedir.

Window painting is a kind of art which is done by applying the paints on the inner and outer parts of the cold glass by the help
of a brush and using various techniques.
The glass that became the most attractive ornament with the various embellishment and adorning techniques was used in
very different areas. The glass, appearing in every phase of our life sometimes became a glass and met our thirst, sometimes
became a vase and embellished our shop windows, wardrobes and became an eye to the outer world from our houses. It embellished the palaces, mosques, walls, doors, windows and bore the burden of history. Human being, who used it in different
areas, tried to get different aspects and functions by embellishing and painting this material.
Even, in the ages in which the painting techniques hadn’t developed yet, it was seen that the lamps were embellished with
glass. In the 12 th century, with developing the techniques of painting on the glasses, it is seen that there is golden gilding on
the oil-lamps. This term is the period of developing the vase shaped oil – lamps. This style was especially used for illuminating
the buildings and houses, later it was used for embellishing the oil-lamps with gilding, and the last step was the embellishing
of the minarets. The embellishing with golden gilding reached its striking point during Memluks. The glass embellishment was
mostly influenced by the other contemporary fine arts, unique art made with esthetics worries and embellishments can be
seen during the mentioned period.
The glass-master workmen made good use of contemporary metallic works and their embellishing specialty by increasing the
variety of their products to make them more attractive. During the First Memluk period, on the glass arts, human figures were
made by using very difficult and elegant labor with the best artists’ brushes. Fort his art, the suitable design brushes at the right
dimensions, contour pen - window paint - glass object – water pan if we make ‘plaid’, we should use a band that doesn’t raise
the paint applied, besides a thinner and clean cloth.
While doing the window painting, many different techniques are used; these are the techniques: decoupage; transfer napkin
gluing – dimensioned napkin – antiquing – cracking – gold leaf – one stroke – applying pitch – and antiquing the painting.
When doing a simple painting, first the glass object on which the paint will be applied is washed, rinsed and left to dry. The
surface should be clean definitely so that the paint can spread around without any trouble. Later the contours of the design
which will be used are made clear on the glass. Because of these contours works similar to stained glass will be possible to
obtain after for nearly an hour protection of the work, the designs are colored with a natural hair brush. While passing from one
color to another, the brush must definitely be cleaned well, otherwise, a terrible result will occur. In case of making any mistake,
the mistake is cleared away with a paint thinner.
The painting characteristics have changed with the dimensions of the produced glass objects’ getting bigger and bigger day
by day, and on the other hand, disappearance of the multicolor on the surface embellishments. The multi colored painting has
replaced with various subjects. The ordinary objects can be turned into decorative household items. Besides, these processes
have been used as a kind of therapy.

Oya AKKOÇ KARAKUŞ
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Nilgün ŞAHİNBAŞ

Bediha PAÇE
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Nuray ÇAVUŞOĞLU

Meryem ÖZTÜRK
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EL NAKIŞI ve DANTEL ANGLEZ/ HAND EMBROIDERY AND ROMANIAN POINT LACE

Anadolu kadınının gönül dilidir el nakışı. Geleneksel el sanatlarımız içerisinde ayrı bir yeri vardır. Anadolu kadınının
âdeta konuşan dili olmuştur her daim. Yaşadığı, hissettiği acı-tatlı ne varsa, desenlerin sırlı lisanıyla gelecek nesillere
aktarma çabasındadır Anadolu kadını. Geleneksel tüm el sanatlarımızda olduğu gibi el nakışında kullanılan her bir
motif, her bir desen de ayrı bir duyguyu, düşünceyi ifade eder. Sözgelimi koyu renkler; karamsarlığı ve içe kapanıklığı,
açık cıvıl cıvıl renkler ise dışa dönüklüğü, sevinci simgeler.
Nakışta kullanılan başlıca figürlerin neyi simgelediğine de bakalım; “Lâleler”, tek halde Allah’ın birliğini, tekliğini “Gül”
motifleri ise Allah’ın resulü Muhammed SAV’’i simgeliyor. İran etkisi taşıyan motiflerde hayvan figürlerine sık rastlanırken, Müslüman kültüründe ise el işi motiflerde zaman zaman rastlanan insan figürlerine yer verilemez. “Eli belinde” motifi, dişiliğin simgesi olarak kullanılıyor. Bu motif, sadece analık ve doğurganlığı simge etmekle kalmıyor, aynı
zamanda bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder.
“Saç Bağı”… Bu figür de evlilik isteğinin göstergesi olarak biliniyor. Doğumu ve çoğalmayı simgeler. “Boynuz” bereket, güç, kahramanlık ve erkekliği sembolize eder. Koçboynuzu motifi koçun önden, yandan ve tepeden görünüşü
spiral, hilâl gibi şekillerle stilize edilerek dokumalara aktarılır. Nakışlarda kullanılan bir diğer figür de “Hayat ağacı”…
Sürekli gelişen, cennete yükselen hayatı simgeler.
Yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolü olan su, nakışlarda da hayat buluyor. Nakışlarda kullanılan “Su Yolu” figürü, Anadolu’da yaşamın
ta kendisini anlatıyor. Kadının bütün gün iç içe olduğu su motiflere bu şekilde yansıyor. “İm motifi” de hayat ağacı
motifi gibi ölümsüzlük ve neslin sürdürülmesi ile ilgili motifler arasında yer alıyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomatik makinelerle üretilen nakışlar artık daha yaygın hale gelse de, el emeği göz
nuru nakışların her zaman ayrı bir yeri vardır. Geçmişten günümüze kadar kuşaktan kuşağa gelişerek, çeşitlilik açısından zenginleşerek gelen el nakışı işleri, bugün de hâlâ çeyiz sandıklarının gözdesidir. Gelin sandıklarında el nakışı
işler mutlak suretle olsun ister genç kız anneleri.
Yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanan el nakışı, yöreden yöreye değişen çok farklı tekniklere sahip, ancak el nakışı
sanatının ustaları, günümüzde bu teknikleri belli bölgelere göre sınıflandırmamak gerektiği görüşünü savunuyor.

HAND EMBROIDERY AND
ROMANIAN POINT LACE

El nakışı, İSMEK eğitinlerinde yoğun ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Dantel anglez de el nakışında ilgi gören
alanlardan. Bu programa devam eden nakışa gönül veren öğrenciler; dantel anglez tekniklerine uygun desen araştırıp işlemeye hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme becerisi kazanıyor. Dersler; işlemeye hazırlık, desen
panosu, şerit örme, İngiliz danteli (dantel anglez), işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri konu
başlıkları altında işleniyor.

Hand embroidery is the language of the Anatolian women’s hearts. It has a special place within our traditional handicrafts. It
has always regarded so to say as the language of Anatolian women. Anatolian women make an effort to reflect all their bittersweet experiences of life and hand them down the next generations by using the mysterious language of the figures. As in
all our traditional handicrafts, each figure used in hand embroidery symbolizes a different emotion and reflection. For example
dark coloured figures symbolize pessimism and introversion but light and sparkly coloured figures are for extroversion and
happiness.
Let’s have a look at what major figures used in embroidery symbolize; “Tulips” symbolize the uniqueness of God and “Rose”
figures symbolize the Prophet Mohammad (p.b.u.h). While animal figures can commonly be seen on the patterns which carry
the spirit of Iran, common human figures which are used in hand embroideries cannot be seen in Muslim culture. “Hand on
the waist” figure has been used as the symbol of the femininity. This figure not only symbolize motherhood and birth, but also
divine gift, chance, happiness and joy.
“Hair ribbon”… This figure is known as the sign of willingness for marriage. It symbolizes marriage and birth. “Horn” is the symbol of divine gift, power, heroism and masculinity. Ram horn figure is transferred on the textiles by styling the front, side and
top views with the shapes such as spiral and crescent. Another figure being used in embroidery is “tree of life”… It represents
a life always evolving and rising up to the heaven.
Symbolizing renaissance, physical and psychological renewal, continuity of life, abundance, nobility, wisdom, purity and virtue, water springs to life also in embroideries. “Waterway” figure being used in embroideries, exactly represents the life itself
in Anatolia. Water figure with which women are busy all day long is reflected on the patterns this way. Just as the tree of life,
“Mark figure” also takes place among the figures related to the immortality and continuity of generation.
Although the embroideries produced with modern machines have been more common these days with the innovations in
technology, handmade embroideries always have a special place. Coming as blossoming out from past to present and from
generation to generation, becoming rich in terms of styles; hand embroideries are still the favourite ones of dowry chests. The
mothers of young ladies would absolutely like to see hand embroideries in their daughters’ dowry chest.
Based on a centuries old tradition, hand embroidery has very different techniques which vary from region to region, but the
masters of hand embroidery handicraft uphold the opinion which indicates not to classify these techniques at the present
time according to the certain regions.
Hand embroidery takes places among the most favourite branches in İSMEK courses. Romanian point lace is also one of the
most favourite branches within hand embroidery branch. Trainees who set their heart to hand embroidery and complete their
training in this field, acquire the skills of searching and preparing the figures suitable for Romanian point lace techniques and
applying needle techniques.
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Türkan OKUŞLUĞ
Cemile BOZKURT
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Hürriyet AKYÜZ
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Çağımızda modern yaşamın gereği olarak zamanımızın büyük bir bölümünü iç mekânlarda geçirmekteyiz. İş yeri ortamında, aile ortamında ve çoğu zaman sosyal çevremizle ilişkilerimizde bulunduğumuz
mekânlar, hep iç mekânlardır. Zaman geçirilen mekânın güzel görünmesi, insanın psikolojik yapısını ve
günlük hayatını önemli ölçüde etkiler. Sözgelimi bulunduğumuz bir yerin koyu renklerle dekore edilmiş
olması, hem ilgimizin çabuk dağılmasına, hem de psikolojik sıkıntı hissetmemize sebep olur. Tam tersi
bir biçimde aydınlık ve ferah dekore edilmiş mekânlar ise kendimizi daha mutlu ve enerjik hissetmemizi,
çalışma isteğimizin artmasını ve böylece daha üretken olmamızı sağlar.
Hayatımızda önemli bir yere sahip olan dekorasyonun; ev dekorasyonu, modern yaşam alanı dekorasyonu, ofis veya home ofis dekorasyonu gibi çeşitleri mevcuttur. Dekorasyonla ilgili hayatımızı etkileyen
en büyük unsur, yeni tasarımların ve tasarım fikirlerinin her geçen gün değişerek yeni trendler ortaya
koymasıdır.
Bilhassa ev dekorasyonu konusunda son yıllarda büyük yenilikler meydana gelmiştir. En özel yaşam alanlarımız olan evlerimizin daha kullanışlı ve daha konforlu olabilmesi için dekorasyon alanında farklı tasarımlar ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dekorasyon biçimi belirlerken, herkes kendi zevkine
yönelik tercihler yapmaktadır. Hazır mamul ürünler tercih edilebildiği gibi el üretimi dekoratif ürünler de
dekorasyonlarda kullanılabilmektedir.

DECORATIVE
HOME ACCESSORIES

İSMEK, el üretimi dekoratif ürünler tercih edenler için “Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama” branşında
eğitimler vermektedir. Bu branşta eğitim almak isteyenler; dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilme, mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisi kazanabilmektedir. Branşın eğitiminde dersler; temel mesleki hesaplama, temel dikiş teknikleri, zikzak dikişi, basit nakış iğneleri,
kurdele işi, dekoratif yastık ve minderler, boncuk aksesuarlar, keçe ev aksesuarları, kumaş onarım teknikleri konu başlıkları altında verilmektedir.

In our age, by force of modern life, we spend most of our time indoors. Indoors are the places such as workplaces
and family and where we have mostly social relations with people. The beautiful look of the environment in which
we spend our time considerably affects our psychology and daily lives.For example if the indoors are decorated
with dark colours, it both causes distraction and makes us psychologically feel bad. On the contrary, the indoors
decorated in a luminous and spacious way, makes us feel happier and energetic, increases our willingness for
working and helps us become more productive.
Having an important place in our lives, home decoration has the variations such as home decorations, modern
living space decoration and office or home office. The most important factor that influences our lives regarding
decoration are the new design and design ideas producing new trends by changing every day.
Especially in terms of home decoration some great changes has occurred in the recent years. To make our homes,
our most private living spaces more practical and comfortable; different designs and approaches are needed in
the field of decoration. While deciding the style of decoration everyone prefers the styles according to their own
taste. Besides the ready to use products, decorative handmade products can also be used in decoration.
For those who prefer decorative handmade products, İSMEK provides training courses under the branch of “Making Decorative Home Accessories”. The trainees who attend these trainings, acquire the knowledge and skills of
applying the techniques regarding home accessories and the occupational calculations and ornaments. The titles
of the lessons in the branch are: Basic occupational calculation, basic stitch techniques, zigzag stitch, basic stitch
with embroidery needle, ribbon work, decorative pillows and cushions, bead accessories, home accessories made
of felt and fabric mending techniques.
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KALİGRAFİ / CALLIGRAPHY

Bilinen en eski örnekleri Milattan Önce (M.Ö.) 2494-2345 döneminde papirüsler üstüne yazılmış hieratik yazılar olan
kaligrafi, “süsleyerek güzel ve zarif yazı yazma sanatı” olarak tanımlanır. Kaligrafi, köken bakımından Yunanca kallos
“güzel” ve graphos “yazı” kelimelerinden türemiştir. Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı toplumlarına ait tarihleri
çok eskiye dayanan birçok kaligrafi örneği mevcuttur.
Kaligrafi, Türkiye’de genellikle “hat sanatı” ile aynı çerçevede anılıyor olsa da, kaligrafi ve hat esasında farklı konulardır. Temel itibariyle her ikisi de güzel yazı yazma sanatı olarak adlandırılsa da hat sanatı deyince akla ilk, eski harflerle
yazılan dini içerikli yazılar gelmektedir. Osmanlı kültüründe dini motiflerin ön planda olması nedeniyle Allah ve Peygamber sevgisini anlatmak için hattatlar bu sanatı kullanarak günümüze kadar ulaşan değerli eserler bırakmışlardır.
Kaligrafi sanatında yazılanın ifade ettiği mana kadar, yazının ortaya koyduğu resmin estetiği de önem taşımaktadır.
Kaligrafide değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürmek, temel amaçtır. Genellikle
dik ve yatay çizgilerden oluşan Latin harflerini simetrik bir şekilde kâğıda dökmek kaligrafinin en temel unsurlarından biridir.
Ülkemizde pek çok kaligrafi ustası ve konuyla ilgili yazılmış pek çok kitap bulmak mümkündür.
Kaligrafi, Uzakdoğu ülkelerinde resim sanatının özü olarak kabul edilir. Çin’de 5. yüzyıla dek ressamlar zanaatçı, kaligraflar ise gerçek sanatçı olarak kabul edilirdi. Resim sanatı kendi başına bir sanat türü olarak kabul görmesinden
sonra bile kaligrafinin değeri azalmamıştır. Çinlilerin kaligrafide fırça kullanması, bu iki sanat dalını birbirine bağımlı
kılmış ve her iki dalın da temel ölçüsü fırça vuruşlarının niteliği olmuştur. Japonya’da da kaligrafi Çin’de olduğu kadar
önemlidir. İlk örnekler 7. yüzyıl başında Budacı metinlerin kopya edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Hindistan’da yazı sanatı tarih boyunca çeşitlilik gösterir. Günümüze ulaşan en erken örnekler Kral Asoka döneminde
(MÖ. 3. yy) ait taş sütunlar üstündeki Brabmi ve Kbarosbti yazısıyla kaligrafik değerlere çok önem vermeyen işlek bir
el yazısıdır. Hz. İsa’dan sonraki ilk yüzyıllarda Hindistan’da kuzey ve güney okulları belirginlik kazanmıştır.

CALLIGRAPHY

Batı’da da 19. yüzyılda güzel yazı yazma sanatını canlandıran W. Morris olmuştur. Morris’in araştırmaları Edward
Johnston’a (1872-1944) esin vermiş; Johnston kendi yaptığı kalemle eski yazmaları yazmayı öğrenmiştir. İngiltere’de
William Graily Hewitt (1854-1952), Eric Gill, Noel Rooke ve Anna Simons; ABD’de de Elbert Hubbard, Bruce Rogers,
Daniel Berkeley Updike gibi kaligraflar bu sanatı yeniden gündeme getirmişlerdir.

Calligraphy, the oldest known examples of which are hieratic texts written on papyruses in 2494-2345 BC., is described as the
art of writing beautifully and elegantly by ornamenting the writing. The word “Calligraphy” was derived from the Greek words
“Calos” which means “Beautiful”, and “Graphos”, which means “Writing”. Available are very ancient examples of this art, produced primarily by China, Eastern Asia and western civilizations are available.
Although calligraphy and beautiful writing (hat) are mentioned within the same framework, actually they are 2 different arts.
Though calligraphy and hat both mean beautiful writing basically, hat is associated with the writing of the Quran verses and
chapters in Arabic.
Since religious motives associated with the initial in the Ottoman culture, Hat writers of that time used hat in order to express
the love for Allah and Prophet Mohammed, and produced invaluable works which have survived up to day.
In the art of calligraphy, the aesthetic of the picture produced by the hat writer is as important as the meaning expressed in
the text written. In calligraphy, it is the main aim to turn the writing into a different version by using various motives. One of the
basic elements in calligraphy is to position the vertically and horizontally drawn latin letters in the symetrical way on a piece
of paper.
It is possible to find many important masters, as well as a large variety of publications on Calligraphy in our country.
In Far Eastern countries, calligraphy is considered as the essence of painting. In China, painters were considered as artisans,
and calligraphers were considered as real artists until the 5th century. The value of calligraphy never declined even after the
acceptance of painting as a pictorial art. The fact that Chinese artists used painting brushes while performing this art has
made painting and calligraphy interdependent, making the quality of the brush beats the basic criterion of both these arts.
Calligraphy was as important in Japan as it was in China. The first examples of calligraphy in Japan appeared in the 7th century,
when the Buddhist texts were coppied.
In India, various types of arts of writing have been influential throughout history. The most ancient examples of calligraphy in
India which have survived up to day date back to the 3rd century BC., during the reign of King Asoka. These were stone columns
with Brabmi and Kbarozbti writings, as well as a restless handwriting which ignores the calligraphic values. During the first few
centuries after Christ, the Northern and Southern schools have become prominent in India.
In the west, W. Morris was the figure who revived the art of beautiful writing during the 19th century. Morris’ works inspired
Edward Johnston (1872-1944), and Johnston learnt to coppy the old writings with a special writing pen he designed. Calligraphers like William Graily Hewitt (1854-1952), Eric Gill, Noel Rooke and Anna Simons in England, and Elbert Hubbard, Bruce
Rogers, Daniel Berkeley Updike in the USA have revived the art of calligraphy.

Selma GÜNCAN
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KALİGRAFİ / CALLIGRAPHY

Mehmet HACIİBRAHİMAĞAOĞLU

Sema GÜMÜŞ SEMİZOĞLU
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Hakkı T. BORA

Selma GÜNCAN
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Hakkı T. BORA
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KIRKYAMA

KIRKYAMA / PATCHWORK

Kırkyama, çeşitli kumaş parçalarının belli motifler oluşturacak şekilde dikilmesi veya aplike edilmesidir. Günümüzde
gerek Anadolu’da gerekse birçok şehirde uygulanmaktadır. Fakat başta Amerika olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri,
bunu bir tür sanayi haline getirdiğinden bizlere yabancı bir sanat gibi lanse edilmektedir. Kullanılan malzemeler, model kitaplar hatta kumaşlar dışardan temin edilmiş olarak piyasada satılmaktadır. Günümüze kadar ulaşan bu sanat
kırkyamayla ilgili yabancı yayınlardan dolayı da “patchwork” adıyla dilimize geçmiştir.
Yüzyıllar öncesinden ufak parça kumaşları değerlendirmek amacıyla kumaşların birleştirilmesiyle çeşitli örtüler üretilmiştir. Ortaya çıkarılan örtülere zamanla desenler, şekiller verme ihtiyacı duyulmuş ve daha sonra emek isteyen bu
iş bir sanata dönüşmüştür. Savaş ve yokluk zamanlarının getirdiği bir psikoloji ve etkileşim ile şekillenen bu çalışmalar, tüm ülkelerde farklı sentezlerle uygulanan ve yamadan sanata uzanan bir gelişim süreci izlemiştir.
Kırkyama sanatının Anadolu kültüründeki temeli Selçuklular zamanına dayanır. Selçuklular zamanında geçme işi
olarak adlandırılan bu çalışmalar, daha sonraları Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Bosna bölgesinde gelişim
göstermiştir.
Kırkyama yapımında kumaş seçimi büyük önem taşımaktadır. Genellikle sentetik olmayan kumaşlar kullanılmaktadır. Poplin, patiska, pazen, tafta ve keten türleri, sık dokunuşlu kumaşlar da olabilmektedir. Kumaşlar yıkanıp ütülendikten sonra işlemlere başlanmaktadır.
Kırkyamanın yapım aşamalarını kısaca izah etmek gerekirse; öncelikle seçilen kumaş, kesme panosu üzerinde cetvel
yardım ile kırkyama makası kullanılarak kesilir. Elde kağıtlı çalışma çırpma sistemiyle, aplike elde gizli baskı tekniği ile
veya makinede sarma tekniği ile diğerleri de makinede düz dikiş olarak dikilir. Hazırlanan bloklar istenirse bordürlerle
birleştirilir. Düz şeritler veya parçalarla birleştirilmiş şeritler blokları ayırır ve çerçeveler. Dikişler önce tersinden daha
sonra yüzünden bastırarak ütülenir. Yapılan kırkyama örtü elyafın üstüne yerleştirilir. Ardından örtünün katlarını bir
arada tutmayı sağlayan ve modele desen verilen yorganlama işlemine geçilir. Bittikten sonra kenarları düzgün kesilerek biye ile kapatılır. Rulo halinde katlayıp kuru, rutubetsiz bir ortamda çalışma saklanabilir ya da örtünün ağırlığını
taşıyacak cinste eşit aralıklarla şeritler hazırlanıp, dikilir ve duvara tablo gibi asılabilir.
Günümüzde kırkyama (patchwork) ile çeşitli örtüler, yastıklar, minderler, çantalar, giysiler, gözlük ve telefon kılıfları
vs. gibi günlük yaşamdaki ihtiyaçları karşılayan birçok eşya yapılabilmektedir. Bizim kültürümüzde yakın bir zamana
kadar kırkyama, sanat olarak kabul edilmezken, son dönemlerde gidişat değişmiş, bu işi sanatsal ifadelerle yansıtan
sanatçılar yetişmeye başlamıştır.

PATCHWORK

Adına kırkpare veya yamalı bohça da denilen bu sanat dalı günümüzde yeniden ve eskisine nazaran daha fazla rağbet görmekte, bazı eğitim kurumlarında ders olarak okutulmaktadır. Kırkyama günümüzde modern bir sanat görünümündedir ve eğitimini alan bireylere kendine güven, sosyal statü ve bilgilerini kazanca dönüştürebilme anlamında
katkılar sağlamaktadır.

Patchwork is to sew or make applique on the various fabrics, clothing in the way that they can form different motifs. It is being
applied both in A and in many cities. First America and then European states shaped an industry branch on it and it is told us
a foreign art. The materials used, the model books, even the fabrics are sold by importing from other countries. The art that
reached our day is named as patchwork’ because of the foreign issues.
Various cloths were produced to add value to the small pieces of fabrics by combing them. To the clothes made needed to be
given, applied designs and shapes and later this job needed labor, became an art. The works that shaped with the psychology
and communication which the wars’ atmospheres brought were applied in various synthesis in all countries, and this followed
a period ranging from patches to art.
The base of patchwork in Anatolia culture dates back to seljuk times. The works named ‘geçme’ during Seljuk times, later went
on developing in Bosnia.
In making patchwork, the fabrics’ selecting requires a great care and importance. Generally off free sythetics clothes have
been used. Poplin, patisca, cotton, tafta and linen fabrics are known as tight woven clothings. After the fabrics being ironed
and washed, procedures are started.
If the stages of patchwork are needed to be explained. Firstly the selected cloth, fabric is cut on the cutting panel with the help
of ruler and patchwork scissors, and these fabrics are passed through various stages, and they are sewn to each other using
various techniques. After that, the stitches are ironed from the reverse, then from the natural side by pressing. The patchwork
made is placed on the fibres cloth. And then starts the lying stage, this provides the patchwork with designs and holds the
layers together. After finishing this stage, its edges are cut smoothly and covered with biye. It is fold up in the shape of rolls,
and kept in a dry place. Or either it can be hung up on the wall by preparing roped with equal distances among each other.
In our day, with patchwork, various materials such as sheets, pillows, cushions, bags, dresses and glasses can be made. Patchwork was not accepted as an art at first, this trend has changed in recent years, and we can see artists who express this art
with the artistic expressions.
The art branch which is also named as ‘kirkpare’ ‘or” ‘yamali bohga’ today is highly demanded comparing to the past, in some
education foundations, it is taught as a subject. In our day, patchwork is accepted as a modern art and it contributes social
status and turns their knowledge into money.

Hülya ÇİFTÇİ
İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM 163

KIRKYAMA / PATCHWORK

KIRKYAMA / PATCHWORK

Zeynep ŞEKER
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KIRKYAMA / PATCHWORK

KIRKYAMA / PATCHWORK

İklime SÖZER

Bilgi TOPLU
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KIRKYAMA / PATCHWORK

Yasemen ÖZMERAL

Halime KADIOĞLU
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KIRKYAMA / PATCHWORK

Meltem DENİZCİ

Kadriye KARTAL
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KIRKYAMA / PATCHWORK

Nilgün ŞENTÜRK

Nevin KALYONCUOĞLU
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SERAMİK BİÇİMLENDİRME

SERAMİK BİÇİMLENDİRME/ CERAMIC ART

Hammaddesi toprak olan seramik, uygarlık tarihinde çok önemli yer tutan bir sanat dalıdır. Geleneksel anlamda
seramik ürünler inorganik endüstriyel hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp şekillendirildikten sonra pişirilerek
sertleştirilmesi suretiyle elde edilen malzemelerdir. Seramik, kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, sofra ve süs eşyası ile elektrik yalıtımında kullanılan teknik seramiklerle, fayans ve porselenlerden oluşmaktadır.
Günümüzde plastik sanat dalları arasında yer alan seramik, endüstride de giderek gelişen alanlardan haline gelmiştir. Seramik sektörü özellikle 1990’lı yılların başından itibaren hızla büyüyen ve gelişen bir ticaret hacmine ulaşmıştır.
Türk seramik sektörü, Türkiye sanayinin yurt dışında rekabet deneyimine sahip en önemli sektörlerinden biri olma
özelliğine sahiptir.
Türkiye her geçen yıl, ihracat yaptığı ülkelerdeki pazar payını artırarak ve yeni pazarlarla kalıcı ilişkiler kurarak gösterdiği etkin başarılarla dünyanın önde gelen ihracatçı ülkesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. İleriki yıllarda da Türk
seramik sektörü ihracatındaki gelişimin artarak devam edeceği düşünülmektedir.
Geleneksel, sanatsal ve endüstriyel ürünler şeklinde sınıflandırılan seramiğin ortaya çıkarılmasında; yoğurma, biçimlendirme, kurutma, bisküvi pişirimi ve fırınlama gibi aşamalar kaydedilmektedir. Yoğurma, bir çamur kütlesini
elle çevirerek bastırarak karıştırma yöntemidir. Amaç çamuru homojen hale getirmek ve içindeki hava kabarcıklarını
çıkarmaktır. Çamur içinde hava kabarcıkları, fırınlama sırasında bulundukları yerden dışarı çıkacak ve patlayarak hem
seramik ürüne hem de fırın içerisindeki diğer ürünlere zarar verecektir. Yoğurmadan sonra seramik çamuru çeşitli
yöntemlerle biçimlendirilir. Bu aşamada, temel biçimlendirme yöntemleri olan sucuk (fitil, şerit, çubuk), plaka, torna,
çimdik, kalıp yöntemleri tek tek kullanılabildiği gibi birlikte de kullanılabilir. Seramikte biçimlendirme kadar kurutma
işlemi de önemlidir. Biçimlendirme sırasında ve sonrasında seramik yumuşak bir naylon ile sarılmalıdır ve bütün yüzeyde eşit kurutma yapılmalıdır. Kurutma işleminden başka bisküvi pişirimi de önemli aşamalarından biridir seramik
biçimlendirmenin.
Fırınlama aşamasına gelen ürün kullanılan kile bağlı olarak pişirilir. Çömlekçi killeri 950-1000 derece arasında, porselen ve stoneware ise 1200-1300 derece arasında fırınlanır. Fırınlama işlemi bittikten sonra sıcaklık çok yavaş düşürülmelidir, hızlı soğutma seramiklere ve fırın ısıtıcı öğelerine zarar verebilir. Fırınlama sonrası sırlama yapılır ve sırlanmış seramikler ikinci kez sır üstü pişirim için fırınlanır.

CERAMIC ART

İSMEK’te verilen seramik biçimlendirme eğitimlerinde öğrencilere, seramik biçimlendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilme, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koyabilme bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Eğitimler; çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme,
dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirim konu başlıkları altında yapılır.

Ceramic that the raw material is included soil, is an art branch which is taken the important place in the history of civilization.
Traditionally ceramic products are the properties which are soil or clay mixed with the industrial materials in specific proportions, hardened, sintered in fire. Ceramic products are coating materials, health supplies, whitewares including cookwares,
ornaments, technical ceramics for electrical insulating materials, faiences and porcelains.
Today, inside of the plastic arts, ceramic became a gradually developing field in industry. Especially upwords to the begining
of 1990s ceramic sector has reached a fast-growing and developing trade volüme. Turkish seramic sector is capable of one of
the important competition experience abroad sectors of Turkey industry.
Turkey moves rapidly on the way of leading exporting country around the world by increasing its market share in the importing
countries and the excelling of engaging with new markets. It is believed that Turkish ceramic sector is continuing the progress
in exports increasingly in later years, too.
Ceramic that is classified as traditional, artistic and industrial products, has becamethe real form after the steps of remoulding, forming, desiccation, baking and firing. Remoulding is a method of blunging the mud by hands. The aim is homogenisation
the mud and remove the bubbles inside the mud. The bubbles inside the mud are popping out and harming by exploding to
the itself and the other products inside the oven. After remoulding the mud of ceramic is formed by different methods. At this
step the basic forming methods like sujuk (wick, strip, stick), plate, lathe, pinch, pattern methods, can either use one by one or
use together. As forming step, desiccation step is important, too. At the forming step and after the forming step ceremic must
be covered a nylon and desiccation must be done entire surface equally. Biscuit baking is the other important step of ceramic
forming. The products is fired depending on the clay used at the steps of firing.
Pottery clay is fired between 950 and 1000 Celcius degrees, porcelain and stoneware are fired between 1200 and 1300 Celcius degrees. After the step of firing the temperature must be increased very slowly. Rapid cooling can be damaged to the
ceramic and the ovens parts. After firing it is done porcelainization, and the glazed ceramic is fired to onglaze firing for the
second in the oven.
Seramic forming trainings that is given in İSMEK aim to educate about using the methods of ceramic forming influentially and
the techniques of firing with glaze or without glaze to trainees. Trainings includes these items as follows; pinching and plasting
methods, sujuk method, plate method, forming by moulding, embossing, preparing glaze, glazing and firing.

Reyhan BULUTÇU
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Umut PAKKAL
Neslihan DİNÇ
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Mislive FER
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Nesrin KIYAK
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Aytül KİRİŞ

Neslihan DİNÇ
Özlem KARAHALİLOĞULLARI
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Barbaros KALIN
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Fatmagül ÖZALIN
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Ahmet MOLLA
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Çiğdem KARABAYIR
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KURDELE NAKIŞI

KURDELE NAKIŞI / RIBBON EMBROIDERY

Kurdele nakışı, iğne ile çalışılan bir sanattır. Ayrıca dekoratif bir nakış çeşididir. Kurdele nakışında ipek ve organze
kurdeleden, kesme, katlama dikme yöntemleri kullanılarak çeşitli kompozisyonlar oluşturulmaktadır.
Kurdele nakışında ilk kullanılan malzeme ipektir. Bu sanat, ipek kurdelenin giysilerde süsleme unsuru olarak kullanılması ile başlamıştır denebilir. Bu açıdan kurdele nakışı, ipeğin dünya üzerindeki yayılım hızıyla eş değer bir gelişme
göstermiştir.
MÖ 1200 yıllarında Uzakdoğu’da kullanılmaya başlanan ipek, İpek Yolu vasıtasıyla Akdeniz kıyılarına kadar taşınmıştır. 16. yüzyılın sonlarında Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere ipek kurdeleyi giysi süslemede kullanmaya başlamışlardır. 17. yüzyılın ortalarında kurdele özellikle erkek giysilerinde popüler hale gelmiştir. 18. yüzyılın sonlarında kurdele
nakışı, dantel ve diğer elişleriyle birlikte Avrupa’da yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. O dönem ipek kurdele
ile yapılan ve “iğne sanatı” olarak anılan kurdele nakışı, 1800’lü yılların ortalarında popüler olmuştur. Öncelikle askeri üniformaların üzerinde kullanılmış, daha sonra sivil toplumda yeleklerin üzerinde görülmüştür. 3. Napolyon’un
eşi Prenses Eugenie’nin kıyafetlerinde kurdele nakışı kullanmasıyla bu tür süslemelerin bulunduğu kıyafetler saray
eşrafında da görülmeye başlamış, iğne sanatı, bu popülerliğinin ardından İngiltere’ye ve Avrupa’ya kadar ulaşmıştır. 1815 yılında Amerika’da açılan ilk kurdele fabrikasıyla birlikte Amerikalıların da gözdesi haline gelmiştir. Çeşitli
aksesuarlar ve diğer süslemeler için kurdele işinin kullanımı da zaman içinde yaygınlaşmıştır. Kurdele işi, Victoria
döneminde mekan süslemeleri açısından en zengin evresini yaşamıştır. 19. yüzyılın sonlarında ise özellikle “crazy
patchwork” alanında ipek kurdele sıkça kullanılmıştır.
Kurdele nakışında düz batım tekniği, tohum, örümcek gül, mine çiçeği, lazy daisy, papatya çiçeği gibi teknikler bulunmaktadır. Ayrıca basit nakış iğneleri de bu nakışta yer alır. Örneğin; zincir işi, sap işi, düğüm işi, hristo teğeli,
blönye iğnesi, sinek işleme gibi... Kurdele nakışı kumaşın arka tarafında biraz fazla karışık bir görüntü yaratabilir.
Bu yüzden işleme bitince astarlanabilir. Ayrıca örnek kenar bordürlerine de yerleştirilebilir, kenar kapatılınca işin alt
kısmı temizlenmiş olur.
Kurdele nakışının kullanım alanı çok geniştir. Bu nakışla örtüler, yastıklar, tablolar, panolar işlenmekte, bununla birlikte etek, pantolon, gömlek, yelek gibi kıyafetler, bebek giysileri de süslenmektedir. Kurdele nakışı ile ev dekorasyonundan giysiye, takıdan ayakkabıya, tepsiden panoya, hayal sınırlarının uzanabildiği kadar her türlü obje süslenebilmektedir. Ayrıca kurdele nakışı basit el nakışı ve boncuk süslemeleriyle farklı görünümler oluşturulmaktadır.

RIBBON EMBROIDERY

İpek kurdele nakışı çok eski yıllardan gelen adeta antika sayılabilecek zevkli bir sanattır. Günümüzde, etkili, zarif, nostaljik ve çağdaşlık gibi özellikler kazanmıştır. Bu nakış türü kolay, çok fazla araç gereç gerektirmeyen, fakat çok güzel
sonuçlar alınabilen bir nakıştır. Ayrıca öğrenilmesi çabuk ve kolaydır. Bu gibi nedenlerle başlanan işlerin başarıyla
tamamlanma oranı çok yüksektir. Ayrıca evde çalışma rahatlığı tanıması ve temiz bir iş olması bu sanatın bayanlar
tarafından oldukça rağbet görmesini sağlamaktadır.

Ribbon embroidery is an art which is made with needles. Besides, it is a kind of decorative embroidery. In the ribbon embroidery, various compositions are formed by using the techniques of cutting, folding and sewing with the silk and organized ribbons.
The first material used in ribbon embroidery is silk. It can be said this art started with using the silk ribbon in clothing as an embellishment component. From this point, the ribbon embroidery has shown a progress with the equality of the silk’s spreading
speed.
Silk that started to be used in the Far East, was carried to the Mediterranean shores by the means of the Silk Road. At the
end of the 16th century France, Italy and England started to use the ribbon in clothing embellishments. In the middle of the
17th century ribbon became popular especially in the men’s clothes. At the end of the 18th century with ribbon, embroidery,
lacework and other embroidery works, it was used greatly. In that age, the ribbon embroidery which was known as “needle
embroidery” that was made with ribbon became popular in the middle of 18th century. Firstly it was used on the military uniforms, then it was seen on the vests of the non-governmental personalities. Such kind of clothes began to be seen around
the palace after it was used in the clothes of princess Eugene who was the wife of Napoleon. And then these clothes became
popular among the extra ordinary people in the palace. The needle art reached England and Europe after being so popular.
In 1815, in America, with the opening of the first ribbon factory, it became the favor of Americans. For various accessories and
embellishments, the use of ribbon became popular by the time. The ribbon work lived its striking time during the Victorian
Age from the point of place decoration. Also, at the end of the 19th century, the silk ribbon was used especially in the crazy
patchwork frequently.
In the ribbon embroidery, there are some techniques such as; straight sinking technique, seed, spider rose, mine flower, lazy
daisy, and daisy. Besides, simple embroidery needles take place in this embroidery art. For example; chain work, handle work,
knot work, Hristo haphazard sewing, blonye needle, fly design etc. The ribbon embroidery can form a swollen case on the back
side of the cloth, fabric. For this reason, the cloth can be lined, after the embroidery is over. Addition, it can be placed through
the side decorations. When the outer side is covered the reverse side of the embroidery will be good looking.
The usage of ribbon embroidery spread to a large area. With this embroidery, cloths, cushions, paintings, boards can be embellished, in addition, the clothing such as; skirt, trousers, shirts and vests can be embellished. The ribbon embroidery can be
applied through a wide area that our imagination can think of starting from home decoration to clothing, jewel to shoes, tray to
bulletin boards, and also to every object which is in the largest perspective. Besides, in the ribbon embroidery, various aspects
can be formed by using simple hand embroidery and bead decorations.
The ribbon embroidery is a pleasurable art which comes fom the very antic ages. Today, it reached some specialties such as
effectiveness, elegance, nostalgia, and contemporaneousness. Thisd kind of embroidery is simple, and is doesn’t need many
materials and equipment, however too many good results can be obtained. Besides, learning it, is easy and fast. In the works
which are started with such kind of reasons, it is easy to reach the success. Addition, being an easiness of making at home and
a clean work leads to be preferred by the misses and ladies.
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Herhangi bir nesnenin kendi boyutlarına sadık kalınarak belirli bir oranda küçültülmüş örneğini yapmaya “maketçilik”
denir. Maketler hayatımızın çeşitli safhalarında, amaç, içerik ve manaları farklı olarak, kâh sanat eserleri, kâh eğim
aracı, kâh bilimsel modeller olarak karşımıza çıkarlar.
Tarih öncesi çağlardan beri insanlar maketçilikle uğraşmışlardır. Özellikle Ortadoğu’da yapılan arkeolojik kazılarda
insan, hayvan ve ev maketlerinden tekne modellerine kadar birçok antik maket ortaya çıkarılmıştır. Tekne modellerinden bulunmuş en eski örnek nehir teknesi maketleridir.
Bugünkü anlamıyla gemi maketçiliğinin başlaması ise M.Ö. 2000’li yıllara, eski Mısır’a kadar uzanır. Bin yıl kadar
devam eden bu uğraş, M.S. 15. yüzyıla kadar neredeyse unutulmuştur. Bu dönemden sonra yeniden canlanan maketçilik, dekoratif ya da gerçeğinin küçültülmüş bir kopyasını üretme amaçlı olarak günümüze kadar süregelmiştir.
Bugün, gemi maketçiliğiyle uğraşanların sayısının tüm dünyada birkaç milyonu aştığı bilinmektedir.
Ülkemizde de gemi maketçiliği oldukça eskilere dayanır. Gerek tersanelerde inşa edilen gemilerin küçük birer benzerlerinin yapımı, gerekse bu sanata ilgi duyan kişilerin çalışmaları, maketçiliğin gelişiminde ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır. Son dönemde ise 1960’lı yıllardan itibaren ilginin daha da arttığı bu uğraş, 1977 yılında
kurulan Gemi Modelcileri Derneği sayesinde bu sanata ilgi duyan insanların birbirleriyle etkileşim içerisinde olmalarına olanak sağlamış ve böylece maketçilik sistematik bir şekilde ilerleme kaydetmeye başlamıştır.
Gemi maketçiliği için kullanılan başlıca malzemeler; en küçüğünden bir çekiç, kıl testere ve yedek uçları, 4 milimetreye kadar delebilecek bir el matkabı, pense, yan keski, kalın ve sağlam bir maket bıçağı, ufak tornavidalar, çeşitli
çiviler, yapıştırıcılar, farklı boylarda iskarpela, gönye, pergel, resim fırçaları, işkence, en ufaklarından çamaşır mandalı
ve bunların muhafaza edileceği bir sandıktır.
Gemi maketiyle uğraşan kimse ilk olarak yapacağı modelin aslını en ince detaylarına kadar incelemeli, modelin ölçeğini doğru seçmeli, teknik çizimlerini incelemeli, kullanacağı malzemelerden o model için en uygun olanlarını belirlemeli ve bütün bunları gerçekleştirdikten sonra model yapımına geçmelidir.

SHIP MODELLING

Bir ayrıntı ve özen işi olan maketçilik, sadece bir el mahareti değildir. Her modelin bir hikayesi vardır. Bu, maketçiliğe
gönül vermiş kişiyi araştırmaya ve okumaya yöneltir. Aynı zamanda maketçilik, sistematik düşünce, bilgi birikimi ve
bir estetik anlayışı da gerektirir. Gemi maketçileri, tarihe yön veren savaş gemilerinden balıkçı takalarına, yatlardan
gondollara kadar tarih sahnesinden kaybolmaya yüz tutmuş birçok deniz taşıtını yeniden vücuda getirerek yeni
nesillerle tanıştırır.

“Modeling” is defined as making a smaller sample of anything by remaining faithful to the ratio of its original dimensions. We
encounter models in various stages of our lives with different purposes, content and meanings, sometimes as a work of art, a
tool for education, a scientific model, etc.
Mankind has been involved in making models since pre-historic ages. Numerous ancient models of humans, animals, houses,
boats, etc. have been uncovered in archaeological sites especially in the Middle East. The oldest samples of boat models that
have been found are models of river boats
The beginning of making ship models as we know them today, dates back to 2000 BC in ancient Egypt. This endeavor which
has lasted around one thousand years, has come to a point of almost being forgotten until the 15th century AD. Making models, which has revived after this period, has come to our present day with the purpose of decoration and producing smaller
copies of various original things. Today, it is estimated that over a few million people are engaged in building ship models
throughout the world.
In our country, making ship models also dates back to very early periods. Both building smaller scale copies of ships built in
shipyards and the works of those that show an interest in this art have played an important role in the development of making
models and the state that the art is currently in. Interest in building models has especially increased in the 60’s, and thanks to
the Association of Ship Modelers established in 1977, the interaction between people who show interest in the art has been
facilitated and so modeling has begun to achieve systematic advancement.
The main materials used for ship modeling are; a small hammer, a fretsaw and spare blades, a hand drill that is capable of
drilling down to 4 millimeters, pliers, side cutters, a thick and strong modeling knife, small screwdrivers, various nails, various
adhesives, various sizes of chisels, setsquares, compasses. paint brushes, clamps, smallest size clothes pins and a chest to
keep all of these tools in.
People who build ship models must first examine the original ship they will model down to its very fine details, choose the
right scale for building their model, must examine the technical drawings, must determine the most suitable tools to be used
for the particular model and start making the model after they have completed these steps.
Modeling, which entails an attention to detail and care is not only a handicraft. Every model has a story. This guides one to
research and read the about the person that has set one’s heart on modeling. At the same time, modeling also requires systematic thinking, knowledge and a sense of aesthetics. Ship modelers revive everything from warships that have changed the
courses of wars to fishing boats, from yachts to gondolas which face being lost forever in history and meet them with new
generations.
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İpek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığı ile keçe, deri,
dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere, işleme (nakış) denmektedir. Makine nakışı, renkler ve desenler aracılığı ile
duygu ve düşünceleri yansıtarak bir toplumun kültürünün oluşmasında önemli bir etken olmaktadır.
İnsanların giysilerine, evlerinde ve iş yerlerinde kullandığı eşyalarına, kendi el emeğini kullanarak süslemeler yapması,
işlemenin ortaya çıkmasına, zamanla da giderek gelişip, yaygınlaşmasına neden olmuştur. Endüstriyel kalkınma ve
kültürel değişmeye paralel olarak el ve makine yardımı ile yapılan işleme sanatı, günümüz teknolojisi ile artık bilgisayarlı makinelerle de yapılabilmektedir. Bu nedenle işleme sanatı bir yandan el sanatları içinde yer alırken diğer
yandan da endüstriyel sanatların içinde yeni bir özellik kazanmaktadır.
İşlemeler, el işlemeleri ve makine işlemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Makine işlemeleri, tarihsel süreç içerisinde
büyük aşamalar kaydederek günümüzdeki düzeyine gelmiştir. 1790 yılında ucu çengelli makine iğnesinin geliştirilmesi, 1830 yılında zincir işi yapan makinenin keşfedilmesi, 1851 yılında geliştirilen dikiş makineleri ve XX. yüzyılda
Japonya’da geliştirilen zigzag makineleriyle kısa sürede kolay ve çok işleme yapma olanaklarına kavuşulmuştur.
El işlemelerinin birçoğu makinede işlenebilmekte ayrıca makinede işlemeye özgü teknikler de geliştirilmektedir. Ülkemizde işleme yapımında 4 çeşit makine kullanılmaktadır. Bunlar; düz dikiş makineleri, zigzag tipi dikiş makineleri,
kasnak işi dikiş makinleri ve bilgisayarlı makinelerdir.
Makine nakışında kullanılan teknikler; Kum İğnesi, Çin İğnesi, Blonya İğnesi, Astragan, Suzeni, Aplike, Bartın İşi (Tel
Kırma), Dival İşleme (Maraş İşi-sırma), Türk İşi, Hesap İşi, Beyaz İş, Antep İşidir.
En çok rağbet gören nakışlardan biri olan Beyaz iş, nakışın temelini teşkil etmektedir. Beyaz iş ilk defa Roma’da yapılmış, oradan Fransa’ya geçerek gelişmiştir. Rişliyö ve Kolber gibi büyük devlet adamlarının himayesinde, Fransa’da
en ince örneklerini vermiştir. Beyaz İş’in iğneleri olan Kolber ve Rişliyö adını buradan almıştır. Kullanışlı olduğu için
pek çok üründe bu işleme tekniği görülmektedir. Beyaz işin iğneleri, Sarma, Dolgu Yaprak, Ciğerdeldi, Puan, Yarma
Dolgu, İngiliz İşi, Kolber, Rişliyö’dür.

MACHINE EMBROIDERY

Özellikle son yıllarda işlemeli ürünlerin büyük rağbet gördüğü dikkati çekmektedir. Bu nedenle akla gelebilecek her
türlü ürün, işlemelerle bezenmekte ve piyasaya sunulmaktadır. Makine nakışı, sanayi üretime yönelik bir çalışma alanı olup aile ekonomisine de katkıda bulunan bir üretim dalıdır. Makine nakışları kısa sürede yapıldığı ve ucuz olduğu
için yoğun ilgi görmektedir.

Embroidery is a process that is done with cotton, linen, wool and metal on a leather and woven. Machine embroidery plays an
important role in expressing emotions and ideas via colors and designs.
A person’s doing their own cloth and embellishing their clothes in their workshop enabled the decoration to occur. In line with
the industrial development and cultural change the embroidery art done with the help of hand and machine can be carried
out in computer machines. Because of this, the embroidery art both contains handcrafts and gains a new dimension among
the arts.
There are two kinds of embroideries .These are embroidery and machine handwork. Machine handwork has reached its current status. With the development of hooked machine work, the invention of machine producing chain, the invention of sewing machine in 1830, the development of Zigzag machines made great contributions.
Most of the embroideries are done here and the techniques related with the embroidery are developed. There are four varieties
of machines that are used in making embroidery. These are flat sewing, zigzag, embroidery hoop, computer base machines.
The techniques used in machine embroidery are: sand needle, Blonya needle, Astragan, Suzeni, wallpaper, Bartın work, Dival
embroidery (Maraş-silver) Turkish work, Hesap work, White (beyaz) work, Antep work.
White (beyaz) work is the one that in demand and it contains the central of the embroidery. It was firstly done in Rome and
developed in France. Under the protection of Rişliyo and Kolber gave its first examples. In many productions this technique
is used as it is very flexible The needles are embossed motif (sarma), stuffing leaf (dolgu yaprak), ciğerdeldi, puan, splitting
stuffing (yarma dolgu), English work, Kolber and Rişliyo.
In recent years there has been great demand in embroidery productions. For this reason, all kinds of production can be decorated and put on the market machine. Embroidery made great contributions to family economy. They are in great demand
because they are made in a short time and cheap.
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İSMEK, temel malzemesi ahşap olan çeşitli branşlarda eğitim vermekte ve bu eğitimlerini ”Ahşap Şekillendirme” üst
başlığında toplamaktadır. İSMEK’in ”Ahşap Şekillendirme” ana başlığı altında toplayıp eğitimini verdiği bu branşlar;
”Ahşap Yakma”, ”Ahşap Oyma”, ”Ahşap Boyama” ve ”Ahşap Rölyef” şeklinde sıralanır.
Ahşap yüzeyleri süsleme tekniklerinden biri olan ”Ahşap Yakma”, ahşabı âdeta bir tuval gibi kullanarak, kızgın kalemlerle istenen şekilde, arzu edilen motiflerle bezeme sanatıdır. Bu sanatı icra eden sanatçılar, tuval yerine ahşap bir
yüzeyi, fırça yerine ise havya denilen elektrikli bir aleti kullanır. Ahşap yakmayı tanımlarken, ahşap bir yüzeye yapılan
siyah-beyaz resim tekniği de demek mümkündür.
İSMEK’in ”Ahşap Şekillendirme” eğitimlerinin bir branşı da ”Ahşap Oyma” eğitimidir. Ahşap Oyma, kolay ve masrafsız
yapılabilen bir sanattır. Öncelikle tahta seçimi yapılır. Tahta seçiminde ağacın genel özelliklerine göre çeşitli faktörler
etkindir. Şöyle ki; ağaçların sertlikleri, ağırlıkları bir birinin aynı değildir. Ayrıca bir kısım ağaçlar kolay kesilir, rendelenir
ve boyanırken, bir kısım ağaçlar ise çabuk bükülür ya da bükülmez.
İSMEK’in eğitim verdiği bu branşta; iş güvenliği önlemlerini alarak malzemeyi seçen, ahşaba yüzey oyma, tabii şekil
oyma yapabilen ve ahşaba kakma, kaplamayla kakma işlemlerini uygulayabilen kişiler yetiştirilir. Verilen eğitimlerde;
ahşap hakkında bilgi verilmesi, kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi, ahşabın hazırlanması, ahşabın deseninin
çizimi, desenin oyulması, desenin renklendirilmesi ve verniklenmesi gibi konu başlıkları işlenir.
Yeni veya eskimiş herhangi bir ahşap obje, boyanarak yahut yüzey işleme teknikleri kullanılarak farklı bir görünüme
kavuşturulabilir. Bu tekniklerin eğitimi İSMEK’te , ”Ahşap Boyama” branşında öğrencilere verilir. Ahşap boyama tekniği, sonsuz renk seçenekleriyle farklı bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Kimi zaman eşyalara farklı bir görünüm
verirken, kimi zaman da yepyeni ham bir obje ile yaşanan mekânlara büyük paralar harcamadan farklılıklar katılabilmektedir. Ahşap boyamada; çatlatma yaparken ıslak fırça kullanmamak, kaliteli ham malzeme kullanmaya özen
göstermek, zemin boyamasında bir sonraki kat boyayı uygulamadan önce, yüzeydeki boyanın kuruduğundan emin
olmak gibi uygulama anındaki pek çok incelik öğrencilere öğretilir.

WOOD CRAFTS

”Ahşap Şekillendirme” üst başlığı altında eğitimi verilen son branş da ”Ahşap Rölyef” eğitimidir. Ahşap Rölyef; bir
figür veya süsün, düz bir zemin üstündeki çıkıntısı, kabartması anlamına gelmektedir. Sanatsal değeri olan mimari
ve tarihi yapıların, aslına sadık kalınarak ahşap vb. malzemeler yardımıyla, tablo üzerine aktarılması sanatıdır. Ahşap
rölyef, iki boyutlu resim ile üç boyutlu heykel arasında bir geçiş olarak nitelendirilmektedir. Ahşabın yanı sıra seramik,
polyester, alçı, metal ve mermer gibi malzemelerden de rölyef imal edilmektedir.

ISMEK provides training on various branches, using wood as the basic material, but all these branches have now been brought
together under the title “wood shaping”. The aforementioned branches are “wood burning”, “wood carving”, “wood painting”,
and “wood relief”.
Being one of various techniques for ornamenting wood surfaces, “wood burning” can be described as ornamenting the wood
surface with desired motives by using a very hot pen, working on the wood surface as if it is a canvas. The performers of this
art use the wood surface in stead of a canvas, and an electrical tool called soldering iron in stead of a brush. It is also possible
to describe this art as a painting technique, where the wood surface is painted black and white.
Another branch under “wood shaping” is “wood carving”, which is an easy and inexpensive technique. First and foremost, the
best type of wood is picked up. In this phase, various factors are influential according to the general characteristics of the tree,
because the weight and hardness of each tree differ from the others. In addition, some types of trees are chopped, rasped or
painted more easily, whereas other types of trees may or may not be bent easily.
Within the context of this branch, on which ISMEK provides training, people who are qualified in choosing the best material
by taking the necessary precautions for safety at work, being able to carve the wood superficially or carving natural shapes
on wood, and applying inlays with or without a coating on wood. During training sessions, topics such as giving the necessary
information about wood, information on the tools used, preparing the wood, drawing, carving, colouring and varnishing the
pattern on the wood, ETC. are covered.
Any wooden object, new or worn out, can be given a different appearance by the help of painting or using surface carving techniques. The training of these techniques are delivered in ISMEK under the branch “wood painting”. The wood painting training
opens to the trainees new doors to the world of endless colour options. A different appearance can be given to some of the
objects, or an inexpensive variety can be added to our environment with a totally new, raw object. Also in the wood painting
trainings, some how tos regarding the application of the paint on wood such as not using a wet brush while doing cracking,
trying to use a good quality raw material, making sure that the first layer of paint on the floor is totally dry before putting the
top layer of paint on the floor, ETC.
The last branch, the training of which is provided under “wood shaping” is “wood relief”. Wood relief means the relieved version of a figure on the flat surface of a piece of wood. It is the art of transfering on a tableaux the historical and architectural
buildings with artistic value, by the help of wood and some other materials. It is described as a transition between a 2 dimension picture and a 3 dimension sculpture. In addition to wood, materials such as ceramic, poliester, plaster, metal and marble
may also be used in relief making.
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İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM 213

AHŞAP TEKNOLOJİSİ / WOOD CRAFTS

AHŞAP TEKNOLOJİSİ / WOOD CRAFTS

Didem ÇILEKÇILER

Ayşe ÇAYCI

214 İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM

İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM 215

AHŞAP TEKNOLOJİSİ / WOOD CRAFTS

AHŞAP TEKNOLOJİSİ / WOOD CRAFTS

Fadime ÖZTÜRK

Özlem HASKAYA
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Neval KARAGÖ Z
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Nilgün DEMİRDELEN
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Nurgül DUMAN

Nurcan ÜNAL
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Filiz SOLGUN

Sevgi DELİBALTA
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Türkan ZİHNİ

Nurcan ÜNAL
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Kurtuluş HANGUL

Müfide AHBAB
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TAKI ve KUYUMCULUK
TEKNOLOJİSİ

TAKI / JEWELRY

Takı, insanın giysiden ayrı olarak vücudunu süsleme amacıyla eski çağlardan beri kullanageldiği objelerin tümüne
verilen addır. İnsanların sosyal, ekonomik ve dini hayatları hakkında tarih boyunca bizlere ipucu veren takılar farklı
amaçlarla da kullanılmışlardır. İnsanoğlu, varoluşundan bu yana korkularını yenmek, yücelik kazanmak, gücünü göstermek, güzel görünmek gibi gerek dinsel gerekse geleneksel sebeplerle bu tür aksesuarları tercih etmişlerdir.
Arkeolojik bulgular gösteriyor ki; eski çağlarda insanlar, bilinmedik doğa güçlerinden korunmak ve güçlü olmak için
muska niteliğindeki takıları kullanıyorlar, takıları ölen yakınlarının ruhlarını kötülüklerden koruyacağı inancıyla mezarlarına koyuyorlardı.
Tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan takının serüvenini izlemek, toplumsal tarihi, dolayısıyla toplumun değişimini ve
gelişimini izlemek anlamına gelmektedir. Takı sanatının MÖ 3000 - 4000 yılları arasında Mezopotamya’da doğduğu kabul edilir. Mısır ve Hindistan’dan Asya’ya, Afrika ve İslam ülkelerine, sonrasında da tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Yapılan birçok araştırma, kazı çalışması göstermiştir ki insan yaşadığı her dönemde takıyı kullanmış, onlara belli
anlamlar yüklemiştir. Takı biçimleri, ortam ve şartlara göre değişmekle birlikte her toplumda varlığını sürdürmüştür.
Takının en önemli özelliklerinin başında giyimin tamamlayıcı unsuru olması gelmektedir. Çeşitli boncuklardan yapılmış takılar tarih boyunca ve günümüzde de tüm dünyada insanların sosyal statülerini belirleyen ortak bir dil olarak
kullanılmıştır. Boncukların ve yarı değerli taşların insanlar üzerinde tedavi edici bir güce sahip olduğu da bilinmektedir.
Takının bir türü sayılan gümüş örücülüğü, ülkemizde “Trabzon İşi” adıyla tanınmaktadır. Dünyada “zırh örücülüğü”
olarak bilinen bu sanat yaklaşık 30-35 mikron (0,3 mm) kalınlığındaki altın ya da tellerin ilmek ilmek örülmesiyle icra
edilir. Bu sanatın ürünleri, Trabzon’un Mersin Köyü’nden yurdun hemen her yerine yayılmıştır. Gümüş örücülüğü ile
daha çok hasır bilezikler, gerdanlıklar, kemerler, küpeler ve kol düğmeleri yapılmaktadır. Takılar haricinde terlik, ayakkabı gibi eşya yapımında da süs olarak kullanılmaktadır.
Bu sanatın tekniği çifte ile tepe kırmadır. Sepet örgü modeli, saç örgü modeli, kılçık modeli, tek tepe tekniği, burulmuş gümüş telle yapılan hasır teknikleri gümüş örücülüğünde çokça kullanılmaktadır. Bu teknikler yarı değerli taşlarla süslenerek takılar hazırlanabilmekte, hasır ve taşlar ya da kristaller birleştirilerek çeşitli objeler yapılabilmektedir.
Kumaş gibi örülen ve istenilen uzunluklarda kesilerek çeşitli objelerin yapılabildiği bu sanatta düzgünlük en önemli
detaydır. Bu nedenle elin yatkınlık kazanması için uygulama sayısı artırılmalıdır. Acemiliğin gümüş telde atıldığı, ustalığın altın telde hayat bulduğu bu sanatı, tasarımcılar geçmişin ışığında geleceğe aktarmaktadırlar.

JEWELLERY and BIJOUTERIE
DESIGN TECHNIQUES

Takının çağlar boyunca, mezarlardan, şatafatlı salonlara kadar süregelen serüveni, değerli taşların keşfedilmesiyle
birlikte farklı boyutlar kazanarak günümüze gelmiştir. Yaşadığımız çağda takı, insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Jewelry is a general name given to the whole objects that have been used by human since the ancient times to embellish their
bodies, except for clothing. Jewelry, which gives us information about people’s social-economy and religion, have been used
throughout the history for different purposes. Human being has preferred such kind of accessories to overcome their fears, to
sublime, to show their strength, to show off with either religious or some other traditional reasons.
The archeological excavations show that human used jewelry in the ancient times. People were wearing jewellery in the shape
of amulet to protect-themselves from the nature’s unknown forces and to become strong, and these jewellery were put into
their relatives’ graves to protect their souls from the evils.
Wieving the most important characteristics of the jewelry of which history is as old as the human history means that; we are
observing the evolutions and development of humanity. The jewelry art is accepted to originate in Mesopotamia between
the years 3000-4000. It spread to Asia and Africa from Egypt and India, then continued to the European Countries. Many
researches done so far and excavations showed that human being had used jewellery in every period of time they lived and
expected different meanings from them. Types of jewellery, even though, have changed according to the societies, they maintained their existence.
The most important characteristics of jewel is that; it is the basic component of clothing. The jewels made of various beads
were used a kind of common expression way to define people’s social status through out the human history and it is the same
today. Beads and half precious stones have curing affects on people.
The silver mender known as Trabzon work today. It is accepted as kind of jewelry. This art is made by knitting silver or jewellery
wires which were about 30-35 mm side by side are sold in the village of Mersin. With the silver work bracelets, necklaces, belts
can be done. Except for jewellery, it is used in the production of slippers, shoes as jewellery.
The technique of this art is tap part. Basket model, hair model, hill technique, matting technique, silver knitting are used a lot.
These techniques can be embellished with valuable stones and the matting and stones are combined by means of this, various objects can be made.
In this art, which is woven like fabric and cut as in the desired length, and made various objects, the smoothness and order is
a vitally important detail. For this reason, getting tendency and skill of hand is required in this art, so rehearsal periods should
be increased. Today’s young entrepreneurs should carry this art to the future, in which apprenticeship is quit in silver wire, and
experience comes in the gold. During the ages, jewellery have reached its current status from graves to the showing off rooms
with the invention of precious stones. The jewelry we use today plays an important role in our lives.

Süheyla KORKUSUZ
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Aylin ARDA
Hüseyin İlker SAK

Yıldız ÇATIOĞLU
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Feridun GÜÇ

Münevver YILMAZ

Feridun GÜÇ
Arzu Sedef BEYPAZAR
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TEL KIRMA

TEL KIRMA / THREAD CURVING

Tel kırma işleme tekniği, diğer nakış tekniklerinden çok farklı ve görünüşü itibari ile de göz alıcı bir işleme çeşididir.
Kumaş veya tül, kasnağa gerdirilerek özel iğnesi ile işlenmektedir. İplik olarak kullanılan tel, işleme sonunda el ile bükülerek kırılmaktadır. Bu nedenle “tel kırma” adını almıştır. Tel kırma, geleneksel Osmanlı işlemelerinden olan “Bartın
İşi”nin halk arasında bilinen adıdır. Güzel ve kolay yapılan bir işleme çeşidi olup, malzemeleri gelin teli, yassı düz iğne
ve seyrek dokunmuş bir kumaştır.
Ulusal kültürümüzü yansıtan el sanatlarımızın en güzel örneklerinden olan Bartın yöresine ait gümüş tel kırma işlemesi, araştırmalara göre 1890-1900 yılları arasında ilk defa görülmüştür. İlk tel kırma işlemesini Bartın’ın Asma
mahallesinde oturan katip kızı lakaplı Hatice Ağaçkıran tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Bu nedenle tel kırma
“Bartın İşi” olarak anılmaktadır.
İlk zamanlarda tel kırma çeyiz amacıyla yatak, yorgan takımlarına yastık ve kırlentlere, gelin bohçasına, sünnet çarşaflarına yapılmakta idi. Günümüzde ise fantezi kıyafetlerde, küçük ve büyük çantalarda, kına örtüleri, mevlit örtüleri, şal, fular, küçük keseler, aksesuarlarda hatta ayakkabı ve terlikte uygulanmaktadır.
Sayılabilir özellikteki her tür nakış deseni, başarı ile işlenebilmektedir. Her ne kadar siyah tül tercih ediliyor olsa da
değişik renkte kumaş ve tül üzerine gümüş, altın ve bakır tel makaralarla işleme yapılabilmektedir. Desenlerin işlenen figürlere göre isimlendirilmesi günümüzde de devam etmekte; lâlezar, çarkıfelek, asma yaprağı, sarhoş sokağı,
kaymaktabağı, bağdagül, mihrap, değirmentaşı, süpürgeli ve kemerköprü gibi...
Tel kırmanın iki tekniği vardır; tel kırma ve tel sarma. Tel kırma, el yardımıyla kırılarak yapılır. Tel sarma teknikleri ise
kendi içinde ayrılmaktadır; düz sarma, verev sarma, hiristo sarma, balıksırtı sarma, tel bükme ve iğne üzerinde (kurtçuk) sarmadır.
Tel kırma, tül üzerinde sayılarak işlenmektedir. Tül üzerinde işleme tekniğinde gözenekler sayılarak işleme yapılmaktadır. Kasnağa gerdirilerek çalışılan bu iş makas kullanmadan parmak yardımıyla kırılmaktadır. Gözenekleri sayılabilen, sık dokunmamış kumaşlarda gözenekler boyundan sayılarak işleme yöntemi belirlemektedir.
Gözenekleri sayılamayan (ipek gibi) kumaş cinslerinde ise kanaviçe yardımıyla işlenmektedir. Kanaviçe, kumaşa teyellenerek kasnağa gerdirilmekte ve kanaviçe gözenekleri hesap işinde olduğu gibi uygulanmaktadır. Kanaviçe üzerinde işleme işi bitirildikten sonra kanaviçenin iplikleri nakış makası yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru iplikler teker
teker çekilerek çıkartılmaktadır. Böylece desen, kumaş üzerinde kendini göstermektedir.
Tel kırma, gümüş telle işlenmiş bir çiçek, bir desen, bazen bayanların omzundaki çantayı süsleyen bir tavus kuşu,
bazen bir çift kalp, bazen de masa üzerlerindeki örtüleri süsleyen bir desen olmuştur.

THREAD CURVING

İnsanlar yıllar boyu anlatamadıkları dileklerini ve sorunlarını tel kırma işleyip, onun üzerindeki desenlerle motiflerle
aktarmaya çalışmışlardır. Bu gelenek günümüzde eğitim kurumları vasıtasıyla yaşatılarak, gelecek kuşaklara aktarılmaktadır.

Thread curving technique is a lot more different from the other embroidery techniques, and it is an attractive and eye - catching embroidery technique. Fabric or curtain is embroidered by placing on a hoop with its special needle. The wire which is used
as thread is broken by wiring at the end. For this reason, it is called thread or wire breaking. Thread curving - breaking, that is
one of the traditional Ottoman embroideries. It is really known ‘Bartin work’ among people. It is a kind of embroidery that is
made nicely and easily. Its materials are; silver or gold bride thread, flat-smooth needle and a sparse woven cloth.
The silver thread curving which belongs to the neighborhood of Bartin is one of the best examples of our handicrafts which
shows our national culture. According to the researches, it was seen between 1890 and 1900 first. The first thread curving is
thought to have been made by Hatice Ağaçkiran named as Katip Kızı. Who was living in Bartın’s Asma neighbourhood. For this
reason, it is known’ as Bartin work.
At the beginning, thread curving was made on beds, pillows and small pillows, bride bundle and sunna sheets. Today it is
made in fancy clothes, on small and big bags, henna cloths, mevlit cloths, shawl, scarf, small cloth bags and accessories and
even on shoes and sandals.
Every kind of embroidery design, can be applied in this technique easily. Although the black veil is preferred, on various cloths
and veils embroideries can be made by gold, silver and copper wire bobbins. Naming the designs according to the embroidered works still go on today, lâlezar, çarkifelek, asma yapragi, sarhos sokağı, kaymak tabağı, bağdagül, mihrap, değirmentaşı,
süpürgeli and kemerkopru.
There are two kind of thread curving techniques; thread breaking and winding. Thread curving is done by winding the wire by
hand. The wire, thread techniques vary according to their style; straight winding, transverse winding, hiristo winding, harringborn pattern winding, Wire winding and winding on the needle.
Thread curving is embroidered on the veil by counting. In embroidering on the veil, embroideries are done by counting the
pores. This work by stretching on the hoop is done with fingers without using scissors. The embroidery technique is determined
by counting the pores starting from the length in the non - woven fabrics.
In the non - pores cloth types such as silk, it is done by the help of embroidery canvas. The embroidery is sewn to the fabric and
stretched, in this way, the pores are counted and the work is done. After finishing the embroidery on the embroidery canvas, the
threads of the embroidery canvas are pulled out from the top to the bottom one by one by the help of the embroidery scissors.
In this way the embroidered design can be seen on the cloth.
In this way, thread curving has become a flower which was embroidered by silver thread a design, sometimes a peacock that
embellishing the bags over the ladies’ shoulders sometimes a couple of hearts, sometimes a design which is embellishing the
cloths on the table.
People have tried to explain their wishes and problems which they haven’t been able to express throughout centuries. Today,
this custom is carried on by the educational institutions.

Oya ÖZMEN
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Elçin KIZILAY

Emine KIZILAY
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Arife MANAF
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Doğal çiçekleri kopya etmek eskiden gelme bir gelenektir. İlkel Hindistan’da bu iş çokça tecrübe edilmiştir. Yapma
çiçek hakkında ele geçen belgeler, MÖ 1450 yılına dayanır. Mısır’ın Teb şehrinde yapılan kazılarda renkli ketenden
çiçekler bulunduğunu gösteren kayıtlar vardır. Bu da Mısırlıların binlerce sene önce bu beceriye sahip olduklarını
gösterir.
Yapma çiçeği yalnızca Hintliler ve Mısırlılar yapmıştır denilemez. Japonya ve Çin’de de bu sanat ileri gitmiştir. Çiçek
kadın süsü olarak bütün Çin’de kullanılmıştır. Eski Çin’deki törenlerde yapma çiçeklerin çok büyük rolü vardı. İmparator ve mandarinlerin (imparatordan sonra gelen önemli kişiler) masalarında oturan kadınların saçlarını yapılmış
şeftali çiçekleri ile süslemeleri zorunluydu. Ünlü Roma vatanseveri, hatibi Grassus, MÖ 2000’de düzenlediği dinsel
törenlerde ve savaşlarda yararlılık gösterenlere altın renginde taş takma geleneğini ortaya koymuştur.
Romalılar tapınaklarındaki ve yargı yeri salonlarındaki sütunları, yapma çiçeklerden oluşan çelenklerle süslerlerdi. Bu
çiçekleri yünden, yapraklarını da boynuzdan yaparlardı. Daha sonraları papirus ve balmumu kullanmışlardır.
Roma’dan sonra yapma çiçek Bizans’ta daha sonra Venedik’te, Orta Çağ’ın ikinci yarısında ise Fransa’da kullanılmış
ve gittikçe gelişmiştir.
O zamanlarda yapma çiçek için parşömen kağıdı ve ipek kullanılırdı. İtalya’da, çiçek şeklini verebilmek için, tel üzerine
kurdeleleri bükerek yapma çiçek yapılırdı. Bunlar müzelerde sergilenmektedir. Fakat bu teknikle yapılan çiçeklerin
görünüşü doğal çiçeklerin görünüşünden çok başkadır.
Tüylerin kullanılması ile yapma çiçekte büyük bir gelişme olmuştur. Botanik ve kimya bilgisi çok derin olan Seguin
adlı bir Fransız, 17. yy’ın sonunda Fransa’da ilk kez boyanmış kumaş ve mürver tohumlarından yapılmış yapma çiçek
modasını çıkarmıştır. Bu sanatkâr, şifon, tafta, patis gibi kumaşları boyamak ve gölgelendirmek için doğal çiçekleri
ve boyaları incelemiştir. Seguin’den sonra adı bilinmeyen bir İsviçreli, kolay bir şekilde ve çok sayıda taç yaprağı ile
yeşil yaprak kesmek için araç yaratmaya çalışmıştır. Zımba, cendere ve cendere kalıp ütüsünü bulmuştur. Bu araçlar
sayesinde kısa zamanda ve fazla çaba harcamadan, çok miktarda yapma çiçek yapma olanağı sağlamıştır. Bu kişi
aynı zamanda doğal yaprakların damarlarını incelemiş ve böylece keçi ayağı ütüsünü yapmıştır.
Yapma çiçekteki gelişmeler gittikçe ilerlemiş ve 1910’da Paris’te üstün eserler yaratılarak bu sanat kusursuz hale
gelmiştir. Yine bu yüzyılın başlarında sedef, boncuk, altın ve gümüş iplikler kullanılarak kreasyon çiçekler ortaya
konmuştur. Aynı zamanda Almanya, Belçika ve Fransa’da çiçek yaparken kullanılan araç gereçlerin yapımına başlanmıştır. Bundan başka tohum, göbek, gül dibi, çanak gibi çiçeklerin bazı kısımları da yapılmaktadır.

FABRIC FLOWERS MAKING

Türkiye’de yapma çiçeğin ne zaman, nerede başladığı bilinmekle birlikte nasıl başladığı hatırlardadır. Bizde yapma
çiçek iğne oyaları ve renkli ipliklerle başlamıştır. Onların kültürümüzdeki geçmişi de hem uzun yıllara dayanmakta
hem de köklü hazineler barındırmaktadır.

Copying natural flowers is an old tradition. It has been practiced widely in ancient India. The documents uncovered regarding
the making of artificial flowers date back to 1450 BC. There are records showing that flowers made of colored cotton fabric
have been uncovered in archaeological sites in Egypt’s city of Teb. This proves that Egyptians have possessed this skill thousands of years ago.
We cannot say that artificial flowers have only been made by the Indians and the Egyptians. Japan and China are also countries that have made advances in the art. Flowers have been used in China as womens’ accessories. Artificial flowers have
played an important role in ancient Chinese rituals. The women who sat at the tables of the emperor and the mandarin
(people of stature after the emperor) had to decorate their hair with artificial peach flowers. In 2000 BC, the famous Roman
patriot, preacher Grassus, has developed the tradition of pinning gold colored stones at the religious ceremonies he had organized and to the people who have provided benefit during times of war.
Romans used to decorate the pillars in temples and legal halls with chaplets made of artificial flowers. They used to make
these flowers using wool, and their leaves were made out of horns. They have later used papyrus and beeswax.
After Rome, artificial flowers have been used in Byzantium, Venice, and in the second half of the middle ages, it has been used
in France and has continually spread as time went by.
During the time, parchment paper was used for making artificial flowers. In Italy, artificial flowers were made by bending ribbons over wire to give the shape of a flower. These flowers are being exhibited in museums today. However, the flowers made
using this technique are quite different from the way that natural flowers look.
Great advances have been made in the production of artificial flowers with the advent of the use of feathers. At the end of
the 17th century, a Frenchman by the name of Seguin, who had deep knowledge of Botany and Chemistry has made artificial
flowers made of dyed fabrics and elderberry seeds fashionable in France. This artist has examined natural flowers and dyes
to dye and shade fabrics such as chiffon, taffeta and patisse. After Seguin, an anonymous Swiss man has tried to develop a
tool for easily cutting large numbers of crown and green leaves. He has invented the staple, press and the press mould iron.
Using these tools, he has been able to produce large numbers of artificial flowers in a short amount of time and with ease. This
person has also examined the trachea of natural leaves and has developed the padfoot shell iron.
The advances in artificial flower production have continually increased and this art has been perfected in 1910 with the creation of astounding works of art in Paris. Again at the start of the same century, mother of pearls, beads, gold and silver thread
have been used in the production of artificial flowers. Concurrently, tools and equipment for making artificial flowers have
been developed in Germany, Belgium and France. Some parts of the artificial flowers are also made such as seeds, centers of
flowers, rose buds and petals.
The time and place of the commencement of the making of artificial flowers in Turkey is known to us an is in our memories.
Making artificial flowers have started with point laces and colored threads. Their history in our culture is dated far back in time
and also accommodates rich treasures.

Gülcihan UZUN
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Kudret CIVELEK
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Serpil YAPAR
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Fatma YILMAZ

244 İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM

İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFT ALBUM 245

VİTRAY

VİTRAY / STAINED GLASS

Vitray, belli bir desene bağlı olarak birbirine bağlı kurşun profillere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan,
şeffaf pencere süslemesi veya resim olarak tanımlanmaktadır. Sadece bir tür camla yapılabileceği gibi birkaç tür
camla da farklı kompozisyonlar oluşturulan vitray sanatı, tarihi Antik Çağa kadar uzanan cam sanatlarından biridir.
Vitray eserlerinin güzelliğini gösteren ışığın, diğer resim türlerinden farklı olarak arkadan gelmesiyle, optik bir derinlik sağladığı görülür. Söz konusu ışık kaynakları doğal ve yapay olarak iki kısımdır. Doğal ışık, güneş ışığı, yapay ışık
ise, elektrik lambası ve benzer ışık kaynaklarıdır. Sert ve kırılgan olmasına rağmen, kimyacılar tarafından sıvı olduğu
kabul edilen camın malzeme olarak kullanıldığı camın en güzel örneklerini geçmiş mimarimizde görmek mümkündür.
Buna rağmen, belirli bir süre ülkemizde unutulmuş daha sonra yeni girişimlerle sanat hayatımıza yeniden girmiştir.
Cam sanatlarının Doğu Akdeniz kökenli oldu bilinmektedir. Cam üretimi, M.Ö. 1. yy’da üfleme tekniğinin kullanılmasıyla başlamış, bu teknikle üretilen cam eserler zaman içerisinde hızlı bir gelişim göstererek, bu sanat dalının en
güzel örnekleri ortaya çıkarılmıştır. En erken boyalı vitray örneklerine 9. ve 10. yy’larda rastlanmaktadır. Türk cam
sanatı, Artuklular ve Selçuklular zamanında başlamıştır. Çeşitli model ve formlardaki vitray, bu dönemde, canlı ancak
ışığı daha az geçiren renklerde tasarlanmıştır. Selçuklular döneminde gelişme gösteren sanat Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’un fethiyle yükselme dönemini yaşamış, camcılığın merkezi İstanbul olmuştur. 19. yy cam
süslemeciliğinin en parlak dönemidir. Osmanlı döneminde mimari yapılarda vitray sanatı yoğun olarak kullanılmıştır.
Topkapı Sarayı, Şehzade Türbesi, Süleymaniye Camii, Yeni Camii vitrayın en güzel örneklerinin sergilendiği yapılardır.
Vitray sanatında mozaik vitray, macunlu vitray, kurşunlu vitray, boyalı vitray ve tiffany olmak üzere 5 teknik uygulanmaktadır. Mozaik vitrayda, camın mat tarafında eskiz çizilip, eskisiz içi transparan cam vitray boyası ile doldurulmakta ve bu bölgelere camlar serpiştirilip kurumaya bırakılmaktadır. Son aşamada ise eskiz, siyah cam vitray boyasıyla
boyanmaktadır.
Macunlu vitrayda, renkli cam parçalarıyla işlemler yapılmakta, bu camların arası macunla doldurulmakta ve renkli
cam parçalarının iki camın arasında kalmasıyla oluşturulan bir kompozisyon yaratılmaktadır. Kurşunlu vitrayda camın kurşuna yerleştirilmesi suretiyle işlemler uygulanmaktadır. Boyalı vitrayda eskiz çizilip renklendirilmekte, camın
altına konulup konturları belirginleştirilmekte, daha sonra oluşturulan renkler boyanarak işlem tamamlanmaktadır. Tiffany vitrayda diğerlerinden farklı olarak kesilen cam parçaları bakır folyo ile kaplanmakta ve camlar birbirine
havya yardımıyla lehimlenmektedir. Yapılan vitray çalışmalarında en önemli nokta, ürünün mimari yapıyla ve diğer
elemanlarla bir bütünlük içinde olmasıdır.

STAINED GLASS

Günümüzde vitray sanatı giderek önem kazanmaya başlamıştır. Vitray kullanım alanı açısından özellikle iç mimarlıkta
kendine yer bulmaktadır. Vitray sanatkarları, zamanla gelişen cam sanayinin sağladığı malzeme zenginliğiyle birlikte
teknik ve estetik bilgilerini de katarak, mimarimize estetik yönden önemli katkılarda bulunmaktadır. Pek çok eğitim
kurumunda vitray ile ilgili eğitimler verilmekte, insanlar camın şeffaf güzelliğini yeniden keşfetmektedirler.

Stained glass is known and defined as transparent windows painting or art that made on glass. It is made of colorful glasses
which are placed among and on the connected one another lead profiles. It can only be made of such kind of glass, also some
other different kind of stained glass embellishments can be made by forming various compositions. It is one of the famous
glass arts which dates back to the ancient antique ages.
Windows embellishment (vitray) provides a different kind of depth, which is formed via getting the light behind itself, when
considered this way it is different from the other painting kinds. The mentioned light sources are in two types; natural and
artificial. The natural light means; the sunlight, as for the artificial light, it is the electric light or the light sources like this – Despite being hard and fragile, the best examples of the windows embellishments can be seen in our ancient architecture. While
building this architecture, the glass, which is accepted as melted element by the chemist, has been used. Despite this, glass embellishment was neglected and forgotten in our country for a while, later with some new efforts, it took its place in our life again.
The glass arts are known as East Mediterranean origin. Glass production was first begun by using the blowing – winding technique, the glass productions obtained by this way reached a great development as years passed. The very earliest painted
vitray examples can be seen in the ninth and tenth centuries.
Turkish window – glass art started at the time of Seljuk and Artuklular. Stanied glass that is various models and forms was
vivid but it was designed with the colors that do not absorb too much light. The art that showed great development during
the Seljuk period, during the time of the Ottoman Empire with the conquest of Istanbul, it lived its strinking period. The glazier
center became Istanbul. The ninetieth century is the most striking period of windows embellishment. During the Ottoman
Empire, in the architectural buildings, the glass-windows art was used intensively. The Topkapı Place, The Tomb of Sehzedebasi, The Süleymaniye Mosque and The Yeni Cami are the examples.
İn the window embellishment art, there are five techniques. They are named as mosaic stained glass, putty stained glass,
bulled stained glass, colorful stained glass and tiffany. In mosaic stained glass, the sketch is drawn and the inside of the sketch
is filled with transparent glass, stained glass painting, also the windows are scattered to these places and left to dry. Finally,
the sketch is painted with a black windows painting. In putty stained glass the transactions are done with paste, and the colorful windows stay between two windows, so this creates a composition. In balled stained glass, the transactions are done by
putting the windowe to the lead. In the colorful stained glass, the sketch is drawn and made colorful, also it is put under the
window unless design are apparent, the colors are painted. Tiffany is different from stained glass in a way that the window
pieces are covered with copper silver paper and the windows are soldered by means of the soldering iron.
The stained glass art is getting importance day by day. Tha stained glass can take a good place especially in the inside architecture in the means of the stained glass usage. Tha stained glass artists have provided a great amount of support in the glass
stained region by using the rich experiment and materials. They have also added their technical and esthetics knowledge to
their works. In most education courses, the education is given concerning with the window embellishment, people are discovering the transparent beauty of the glass again.
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Sümeyye ÜSTÜN
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RESİM

RESİM / PAINTING

Resim, görülen, düşünülen, hayal edilen faktörleri, akıl süzgecinden geçirerek, herhangi bir zemin üzerine iki boyutlu
olarak aktarma sanatıdır. Bu sanatta, çizgi, doku, renk, biçim, ışık-gölge gibi ögeler çeşitli teknikler kullanılarak zengin anlatım biçimlerine dönüşmektedir.
Bulunan ilk resimler, tarih öncesi dönemlerde mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve yine mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bu resimler o dönem insanının sosyal yaşamı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Tarih boyunca insanlar, duvara, taşa, tahtaya, deriye, metale, kumaşa, kanvasa, kağıda, cama ve akla gelebilecek
her türlü malzeme üzerine resim yapmışlardır.
Resim sanatı, Türkler tarafından da değerlendirilmiştir. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türk boylarının, işlediği konulardan dolayı “hayvan üslubu” olarak isimlendirilen resimler yaptığı bilinmektedir.
Batı resmi, MS dini konuları sembolik bir biçimde resmetmeye odaklanmıştır. Bu dönemde figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesans’tan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine farklı
boyutlar katmışlardır.
İslam dünyasında ise dini çekinceler sebebiyle 18. yüzyılın ortalarına kadar daha çok soyut desenler ve yazılar şekillendirilmiş, hat, ebru, minyatür gibi sanatlar gelişmiştir. Bu nedenle Türk resim sanatı denince daha çok Batı etkisi
altında gelişen resim sanatı anlaşılmaktadır.
Türkiye’de Batılı anlamdaki ilk resim denemeleri Mühendis-hane-i Berri-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) ile
Mekteb-i Harbiye (bugünkü Kara Harp Okulu) gibi mühendislik ve askeri okullarında gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra da resim alanındaki çalışmalar desteklenmiş, 1928 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüştürülmüştür. Resim sanatında 1950’den sonra çok çeşitli eğilimlerin, akımların, düşüncelerin yan yana yer aldığı gözlenmektedir.
Resim sanatı icra edilirken güncel sanata ait alternatif yaklaşımların yanı sıra belli başlı bazı teknikler kullanılmaktadır. Bunların en başında kara kalem ya da füzen ile yapılan desen çalışmaları gelmektedir. Resim eğitiminin temelini
teşkil eden desen, öncelikle görünen objenin birebir çizilmesi, sonrasında ise sanatçı tarafından buna yorum katılması ile gelişmektedir. Sulu boya, pastel, guaj boya, lavi ve yağlı boya tekniğinde de yöntem aynı olmakla birlikte
malzeme farklı, renk olgusu ön planda olmaktadır. Kolaj tekniği de kağıtlarla yapılan, sanatçının isteğine göre renkli
ya da renksiz kurgulanabilen, yine sanatçı tarafından istenirse farklı boyalar ile müdahalelerin de yapılabildiği çalışmalardır.

PAINTING

Günümüz resim sanatında, geçen zaman ve gelişen teknolojinin izinde yürüyen sanatçının kullandığı malzeme de
değişmiştir. Herhangi bir obje, sanat nesnesi olabildiği gibi video ve fotoğraf gibi teknikler, güncel sanatı oluşturmaktadır. Resim sanatında video art, enstalasyon, dijital baskıların yanı sıra tuval çalışmaları da yapılmakta ve bu
sanat, tüm farklılıkları içinde barındırarak büyük bir gelişim göstermektedir.

Painting is the art of expressing ideas and emotions on a surface in the shape of two dimensions by evaluating the factors
which can be seen and thought. In this art, the elements such as; drawings, texture, color, shape and shadows turn into rich
expression ways by using various techniques.
The first paintings, drawings found in the very early ages were the animal drawings, hunting scenes, and hands’ prints drawn
on the walls of the caves. These drawings give important ideas about the social life of the communities, and people lived in
that age. Through out the history, human being drew pictures on the stones, walls, woods, leathers, metals, fabrics, canvases,
papers and glasses, shortly on everything can be thought of.
The art of paintings, drawings were valued and taken into much consideration by also Turks. It is known that Turkish tribes lived
in the grasslands of “Central Asia”, drew and painted pictures known as ‘animal expression’.
The Western paintings and drawings were focused on painting the religious subjects in the symbolic shapes after A.C. In this
age, the figures were stable, and the compositions were regulated strictly. After the Renaissance, artists began to do the paintings not based on religion, so they added different values to their arts.
In the Muslim world, especially the abstract drawings and writings were done, the arts such as calligraphy, ebru and miniature
were developed.
In Turkey, the first painting experiments are carried out in schools such as “Mühendishane-i Berr-i Humayun and Mekteb-i
Harbiye”.
After establishing of the Turkish Republic, the studies in the area of picture were supported and Sanay-i Nefise School was
turned into the “Fine Arts Academy”. In the area of Picture various trends, approaches were seen after 1950 s.
While doing picture art some certain techniques are used as well as contemporary alternative techniques. Among these, the
most striking one is black pen (kara kalem or füzen). The decoration which contains the basic element of picture education
is developed by drawing the visible objects and interpreted by artist. For the techniques, such as; water color, pastel, gouache
color and oil painting. The methods used are the same, but the materials are different and the color phenomenon plays an
important role. The collage technique is made with papers and according to the wishes of the artist. It can be colorful or colorless, and also it can be painted by using various colors, if desired by the artist.
Today the materials used by artists, who follow the paths of the developing technology and passing time, have changed. Any
kind of object can be the art object and the techniques such as video and photographs form the daily, contemporary art. In the
painting art, the canvas works are done except for video arts, enstalasyon and digital press. And this art has been developed
greatly by harmonizing all differences inside it.
Filiz DENİZER
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Mehmet ÜSKÜL
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Cansu SONMEZ
Cansu SÖNMEZ
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Elif AYDEMİR

Ataman Oğuz YILMAZ
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Şebnem ALTUNTAŞ
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Mehmet ÜSKÜL
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KEÇE

KEÇE / TURKISH FELT

Sözcük olarak “Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş” anlamına gelen keçe, tekstilin ilk örneklerinden biri olarak biliniyor. Göçebe hayatı süren ve kırsal kesimde yaşayan
toplumların vazgeçilmez kullanım eşyası olan keçe, geleneksel kültürümüzde önemli bir yere sahip. Orta
Asya’da bulunan Pazırık kurganlarında ele geçirilen keçeden mamul eşyaların çeşitliliği, keçenin geleneksel
yaşamımızdaki önemini ortaya koyar niteliktedir. Bir başka deyişle ata mesleğimiz sayılan keçecilik sanatı,
Anadolu’da konar- göçer bir hayat süren biz Türkler için vazgeçilmezdi.
Bazı yazılı Çin kaynaklarında, Türklerin keçeyi kullandığı ve hatta ticaretini yaptığı belirtiliyor. Atlı bozkır kültürüne sahip Türk boylarının, ham maddesinin işlenmesinin kolaylığı nedeniyle günlük yaşamda; başlıktan
çizmeye, giysiden barınağa kadar hayatın her alanında keçeyi kullandığı biliniyor.
Geleneksel tüm el sanatlarımızda olduğu gibi büyük emek ve sabır gerektiren bir sanat dalı olan keçe,
Kaşgarlı Mahmud’un ‘’Divânü Lugâti’t Türk’’ adlı eserinde de çok sık anılmış. Anadolu’da keçenin anavatanı
olarak tanımlanan belli başlı yerleşim yerleri arasında Afyon, Balıkesir, Konya, Tire, Ödemiş, Urfa ilk sıralarda
geliyor. Modern şehir yaşamına geçişle birlikte, Anadolu’nun gündelik yaşamında çok önemli bir yere sahip
olan keçeye yavaş yavaş yüz çevrilmesi keçenin kullanım alanını daralttıysa da günümüzde bu sanata gönül
veren ustalar sayesinde keçeye olan ilgi yeniden canlanmaya başlandı. Artık keçeyi günümüze uyarlamak
için günlük kullanıma uygun modern, şık kullanışlı ürünler tasarlanıyor.

TURKISH FELT

İSMEK eğitim merkezlerinde de bu sanatın yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için eğitimler veriliyor.
İstanbullular İSMEK’te keçeyle ilgili ‘’Keçe Yapımı’’ ve ‘’Keçe Aksesuarları Yapımı’’ branşlarında eğitim alabiliyor. Keçe yapımında öğrencilere ,tekniğe ve geleneğe uygun olarak saf koyun yününü atma, serpme,
keçeleştirme, keçede desenleme, keçede aplike tekniği, keçe ürünleri yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılıyor. Keçe aksesuarları yapımında ise öğrenciler, tekniğe ve modele uygun ev aksesuarları üretiyor. Anahtarlıklar, kırlent, lamba, çanta, hediyelik ürünler, keçe den çeyiz aksesuarları yapabilme becerisi elde ediyor.

The word felt, which is described as “coarse fabric obtained only by beating wool without touching the wool or goat
hair”, is known as one of the first examples of textile. Felt, which is the indispensable ware of the nomadic lifestyle
and the communities living in the countryside, has an important place in our traditional culture. The diversity of
manufactured articles seized in the Pazırık cairns in Central Asia shows the importance of the felt in our traditional
lives. In other words, the art of felting, which has been considered as the job of our ancestors, was indispensable for
the Turks who used to have a nomadic lifestyle in Anatolia.
In some written Chinese sources, it is stated that the Turks use felt and even trade. It is known that Turkic tribes having a nomadic lifestyle used the felt in every area of daily life, from cape to boots, from clothing to shelter thanks to
the easiness of processing of the raw material.
The felt, which is an art that requires great labour and patience as it is in all our traditional handicrafts, is also very
well known in Kaşgarlı Mahmud’s work “Divan-ü Lugat-it-Turk” which means ”Compendium of the Languages of
the Turks”. Among the main settlements defined as the homeland of the felt in Anatolia; Afyon, Balıkesir, Konya,
Tire, Ödemiş and Urfa come first. Although the felt which used to have a very important place in the everyday life of
Anatolia has been gradually given up with the transition to the modern city life and this situation has narrowed the
usage area of the felt, the interest in the felt has started to revive thanks to the today’s masters who have set their
hearts on it. Modern designs are now being made to adapt the felt to the modern-day.
ISMEK training centers also provide training programs for the survival of this art. The people of Istanbul can receive
training in the “felt making” and “making accessories of felt” branches in İSMEK. In felt making branch, trainees
acquire the skills of wool scattering and spreading, felting, patterning on felt and making felt products are taught
in accordance with the technique and tradition. And in felt making accessories branch, trainees acquire the skills of
hardening the fabric, preparing pattern, colouring, ironing, gathering, segmenting and making fancy boutonnieres in
accordance with the technique and tradition.

Sınıf Çalışması
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İĞNE OYASI

İĞNE OYASI / NEEDLE LACE

Geleneksel kültürümüzün ve el sanatlarımızın en önemli örneklerinden biri oyalardır. Oya; çiçekle, örgü sanatının
birleşmesinden doğan, süslemek, süslenmek amacıyla yapılan, ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da
kullanılan, tekniği örgü olan bir dantel türüdür. Türk halkının üstün zevkini, zekasını, incelik ve yaratıcılığını tamamıyla
yansıtan el sanatlarından olan iğne oyaları, ‘oya gibi’ sözüyle de güzellik sembolü olmuştur.
Örücülük sanatının, nerede, nasıl ve kimler tarafından başlatıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Anadolu’da çok
eskilere dayanan belgeleri bulunan bu sanatın başlangıcının MÖ 2000 yıllarına kadar uzandığı tespit edilmiştir.
Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren iğne oyalarının 12. yy.’da Anadolu’dan Balkanlara, daha sonrada tüm
Avrupa’ya yayıldığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Oya sözcüğünün diğer dillerde karşılığının bulunmaması ve
tarihi belgelerde benzeri örgü biçimlerine rastlanmaması da bu sanatın Türklere ait bir sanat olduğu savını doğrulamaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun her döneminde, saray içinde, dışında ve Anadolu’da geleneksel örgü ve oyalara çok
önem verilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise oyalar yeteri kadar ilgi görmemekle birlikte, günümüze kadar ancak
geleneksel yollarla gelebilmiştir.
Geleneklerimizin en güzel örneklerinden olan iğne oyası sanatı, desene göre iğne ve iplikle oluşturulan belli sayıdaki
düğümlerle meydana gelen, taşıdığı mesajlarla önem kazanan bir el sanatıdır. Anadolu insanı mutluluk, hüzün, acı,
ayrılık, kavuşma gibi tüm hislerini oyalarla anlatmış, bu sanat gizli bir iletişim aracı haline gelmiştir.
Anadolu’nun hemen her yöresinde yapılan iğne oyaları; kullanılan araç ve gereç, motif, renk kompozisyon ve kullanım alanları bakımından farklılık göstermektedir. Oya yapılırken iğne, iplik, makas, tığ, pul, boncuk, kumaş, kağıt, at
kılı, saç, ince tel, kola, şeker gibi malzemeler kullanılmaktadır.
İğne oyası ilmeklerin yan yana gelmesiyle oluşan zürafanın tekrarlanmasından meydana gelir. Yapılış tekniği bakımından gözemeli ve gözemesiz olarak ikiye ayrılır. Gözemeli ilmek, daha çok üç boyutlu oyalarda kullanılırken, gözemesiz ilmek kenar oyası denilen ve kumaş (başörtü, mendil, yaka vb.) kenarına yapılan oyalarda tercih edilir.
Türkiye’de geleneksel yaşam biçiminin değişikliğe uğramasıyla birlikte oyacılık önemini yitirmiştir. İğne oyası yapımında genellikle ipek kullanılırken günümüzde ipeğin yerini alan pamuk iplikler oya yapımında da beğenilerek kullanılmaktadır. Eskiden yapılmış oyalar antikacıların ilgi alanına girmiştir.

NEEDLE LACE

Günümüzde iğne oyasının estetik yönden çok büyük yozlaşma içerisinde olduğu yapılan örneklerden anlaşılmaktadır. Geçmişte Türk toplumunda, belli bir eğitimden geçmeden bu denli yüksek nitelikli el sanatı ürünleri yapabilen
Türk kadınının yeteneklerinin kaybolmasını önlemek için iğne oyalarının renk, teknik ve biçim yönleriyle ele alınıp
uygulanması, bu sanatın devam ettirilmesi önemlidir.

The most important examples of our traditional culture is the embroideries. The embroidery is a kind of lace work which is
originated from the combination of flowers with embroidery art and is usually made for the purpose of embellishment; it also
carries some messages which can be used as communication devices.
It isn’t known clearly when and where the embroidery - knitting art was started first. The beginning of this art of which documents were found in Anatolia dates back to the ancient times. And its beginning is thought to go back to the 2000 B.C. It was
named in the world literature ‘the Turkish lacework!’ It was mentioned in the resources that it spread to Balkans from Anatolia
first, later to all the European countries. Not having been able to be found the meaning of ‘embroidery’ in other languages and
not been able to be met in the historical documents prove that this art belongs to Turks.
During all the times of the Ottomans, inside the palace, outside the palace and also in Anatolia, the traditional arts were given
too much importance. However the embroideries weren’t given much importance during the Turkish Republic, it could be lived
to our time in traditional ways.
The needle embroidery art is one of the best examples of our tradition. It is formed, of certain number of knots and made with
needle and threads, it gets importance with the messages it carries. The Anatolian people had expressed their happiness
-grief - sorrow - meeting and departures with the embroideries. This art has become a hidden communication device. The
needle embroideries which are made in almost every part of Anatolia differ in many ways such as the materials used, devices,
motifs, colors, compositions and the usage areas. While making embroidery, some devices are used; needle, thread, scissors,
hooked needle, cloth, beads, paper, horse hairs, thin wires, hair, starch paste, and sugar.
The needle embroidery is made of, composed of putting the knots side by side and forming the giraffe shape again and again.
It is grouped in two shapes; in the way of its making technique; one is looped, the other is without loop. The looped embroideries are usually used in the three dimensional embroideries, the embroidery without loop is used, preferred while doing the
edges of handkerchief, collar, and head covers.
With the changes of the traditional life in Turkey, the needle embroidery has lost its value in fact, silk is usually used in needle
embroidery, but today, instead of silk, cotton threads have replaced with silk. The cotton threads are used with pleasure today.
The embroideries made in the past are usually preferred by the dealers of antiques-today.
Today, the needle embroidery is in a great degeneration. It is witnessed via the examples. In the past the Turkish women could
make magnificent and attractive embroideries. By the time, these abilities disappeared. To prevent this degeneration, the
embroidery should be taken into seriously and the needle embroidery must be developed in the ways of color - technique and
style.
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MOZAİK

MOZAİK / MOSAIC

Küçük, birbirinden farklı ve üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerinde yan yana getirerek resim oluşturma tekniğine ve
ortaya çıkan esere “mozaik” denmektedir. Mozaik sanatında çeşitli şekil ve büyüklükteki taş, cam, seramik, metal,
ahşap ya da toprak parçaları henüz kurumamış olan harç üzerine önceden çizilmiş olan şekle uygun olarak tek tek
yerleştirilmektedir. Ancak bu dizilişte ışık yansımaları dikkate alındığından oluşan resim farklı bir özellik kazanmaktadır. Geometrik motifler, çeşitli hayvan figürleri, natürmortlar başlıca mozaik kompozisyonları arasında yer almaktadır.
Işıkla bütünleşen ve kullanılan desene göre yarattığı farklı yansımalarla mekanları zenginleştiren ve ürünleri olduklarından daha değerli yapan bu dekoratif sanat türü, çok eski bir tarihin, derin bir kültürün ve farklı yorumların izlerini
taşımaktadır. İlk olarak 5000 yıl önce mimari dekorasyon amacıyla Sümerler tarafından, ev duvarlarına batırılan
çömlek parçalarıyla oluşturulan mozaik, bilinen en eski dekoratif sanatlardan biridir. MÖ. 3000 yıllarında Mezopotamyalılar bu sanatı, taban mozaiği şeklinde uygulamışlardır. Diğer antik mozaik örneklerinin büyük bir çoğunluğu
ise Mısır’dadır.
Dayanıklı malzemeleriyle, fırçayla yapılan boyamalara tercih edilen mozaik, süsleme ihtiyacını mimariye taşımıştır.
Mozaik sanatının tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, ilk kullanım alanlarının özel konutlar ve evler olduğu görülür.
Zamanla görkemli kamusal ve sanatsal yapılarda da mozaik kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde yalnızca
küçük ebatlarda masa ve sehpanın üzerine dini figürler uygulanan, uzaktan bakıldığında yağlı boya tablosunu andıran genellikle çok küçük parçalar halinde ve çok sık aralıklarla uygulanan eserler yapılmıştır. Daha sonraları ise duvar
mozaiklerinden çok imperio tarzı mobilyalara ve değerli mücevherlere kakma şeklinde uygulanmıştır.
Roma İmparatorluğu döneminde mozaik sanatı altın çağını yaşamıştır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunan ve
Zeugma antik şehrindeki villardan çıkarılan mozaikler, bu dönemin nadide eserlerini ortaya koymaktadır.
İslam kültürü de mozaik desenlerine getirdiği matematiksel zenginlikle ünlüdür. Yer yer cam küpler ve taşlar kullanılarak geometrik taban ya da duvar mozaikleri uygulamışlardır.
15. yy’dan 19. yy başlarına dek mozaik sanatı düşüşe geçmiş; keski ve çekiç, yerini palet ve fırçalara bırakmıştır. Resim sanatının bu uzun süreli saltanatının ardından 20. yy’da mozaik, modern sanatlarda mimari ile birlikte yeniden
yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda gelişen teknoloji ve yeni malzemelerle uygulanması kolaylaşan mozaik, sanatta
farklı bir ifade şekli olmuştur.

MOSAIC

Tarihi mozaiklerin müze şehri olmaları açısından Tunus ve Antakya bu sanat için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Fas’ın Volubilis harabelerindeki dini temalar içeren mozaikler hemen hemen hiç bozulmadan günümüze kadar
ulaşmışlardır. Kütahya’nın Aizonai antik kentindeki mozaikler ile Güneydoğu Anadolu’daki mozaikler de ülkemizdeki
mozaik süslemelerinin en güzel örneklerini ortaya koymaktadırlar. Mozaik sanatı geçmişi bugüne taşıyan, bugünü
yarınlara ulaştıran önemli pek çok fonksiyona sahiptir.

By bringing different materials that are different from each other and in three dimensions side by side and the art that is
formed in this way called ‘mosaic’. In the mosaic art, the stones which are in different shapes and greatness, and also glass
seramic, metal, wooden materials and soil particles are placed on the special glue which hasn’t got dry yet. The picture that
formed gets a different speciality because of not being taken the light reflections into consideration. Geometric motifs, various
animal figures and naturmonts take place among the basic mosaic compositions.
This decoratif art branch which combines with the light and enriches the places according to the desingns used and making
the products more valuable than they are, carry the evidences of the different comments, wide spread cultures and a very
late history. Mosaic was firstly made in the meaning of architect decoration 5000 years ago-by Sumers. It is one of the oldest
decoration art. It was made with the pieces of pots which were placed into the walls of the houses. This art was practised as
an art of base mosaic by Mesopotamia people in 3000 B.C. most of the other antique mosaic examples are in Egypt.
Mosaic that is preferred to the paintings done by brushes with its durable materials has carried the need for embellisment to
the architecture. If we have a look at the history period of mosaic, we see that the first areas are special houses. By the time,
it was started to be used in public buildings and art-constructions. In the following years, some mosaic arts were done on the
tables and tea-tables as very small pieces, with frequent spaces among them. Then the ‘imperia’ furniture was used in the
shape of inlay work.
During the Rome Empire, the mosaic art lived its striking age. The mosaics found in Gaziantep Museum and Zeugma antique
cities are the most important examples.
The Islamic culture is also famous for its mathematical richness that brought to mosaic designs. Here and there by using the
glass cubes and stones, the geometric base and wall mosaics have been applied.
From the 15th century to 19th century the mosaic art has begun to fall, palette and brush were used instead of hammer and
saw. But in 20th century, it started to develop with the modern art. With the new materials, the mosaic became a various way
of expression of art.
Tunus and Antakya play an important role in mosaic art. And the mosaic which contains religious subjects, valuble monuments in Morocco almost maintains its value. The Aizonai mosaics in Kütahya and South East Anatolia mosaics are famous
and they are the most beautiful examples. The mosaic art carries the rich ancient art to today, and also it has the most valuable function which can connect today with future.
Gülay Yüksel TETİK
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DOLGU OYUNCAK BEBEK

DOLGU OYUNCAK BEBEK / STUFFED DOLL

Anne ve babasında gördüğü ev düzeni içindeki rol paylaşımını kendisinin de başarabileceğini taklit etmek için evcilik oynar bütün çocuklar. Bu rol paylaşımında erkek çocuklar evin reisi olur, kız çocukları ise
annedir. Çocukların yetişkin hayatını taklit ettikleri bu oyun için her kız çocuğunun muhakkak bir bebeği
olmuştur.
Çoğu kimsenin çocukluk yıllarında belki de en yakın dostu olan oyuncak bebeklerin ilk olarak ne zaman
yapıldığını bilinmiyor, fakat en eski örneklerinin tarih öncesine dayandığı tahmin ediliyor.
Mısır mezarlarında Milattan Önce (M.Ö) 3000-2000 yılları arasında yapılmış bebekler bulunduğu biliniyor. Bu konuda yapılan çalışmalar, düz tahta parçalarından oyulmuş, geometrik desenlerle süslü bu
bebeklere tahta boncuklar ya da kil şeritlerden saçlar takıldığını gösteriyor. Eski Yunan ve Roma’da da
çocukların gerçeğe uygun ve ustaca yapılmış bebekler olduğu biliniyor.
Eski dönemlerde bebekler kil, taş, kemik, tahta, meyve, fındık, mısır başağı yaprakları, mısır koçanı ya da
sukabağı gibi doğal maddelerden yapılırdı. Bebek yapımında kullanılan en eski maddelerden biri, insan
ya da hayvan vücudunun biçimini en doğal biçimde verebilen ağaç kökü ya da dalıdır.
Milattan Sonra (M.S.) 2. yüzyılda Mısır’da fildişinden bebekler yapılıyordu. Eski Sovyetler Birliği’nin (SSCB)
kuzey kesiminde de 1500 yıl öncesinden kalma kemikten oyma bebekler bulunmuştur.
Günümüzde gelişen teknolojiye rağmen, gerek kumaştan, gerek bezden ve gerekse örgüden olsun el
yapımı bebekler hâlâ revaçta ve özellikle kız çocuklarının vazgeçilmez oyun arkadaşı durumunda. Çocukların oyun gereci olmasının yanı sıra folklorik birer simge olarak da üretilen el yapımı bebekler, son yıllarda
özellikle bayanların, yapımını öğrenmek için eğitim gördükleri bir branş haline dönüştü.

STUFFED DOLL

Kumaşlardan veya örülerek elde edilen kalıpların içlerine pamuk, sünger veya elyaf dolgu yaparak üretilen oyuncak bebek yapımı ile ilgili, İstanbullular İSMEK kurslarında eğitim alabiliyor. Çocukların fiziksel el
becerilerini geliştirebildikleri, sosyalleşme aracı olarak kullandıkları bez bebeklerin yapımının öğretildiği
branşın eğitimlerinde İSMEK kursiyerleri dolgu oyuncak bebek yapma bilgi ve becerisi kazanabiliyor.

All children play family play to mimic their mothers’ and fathers’role sharings at home seeing that they can success it by themselves. In this role sharing, boys are the householders and girls are mothers. For this game which is
whole children acting the adult life, every girl has a baby.
It is unkown that the date of first dolls which are the best friends of children in their childhod, are made but it is
guessed that the oldest samples are based on the prehistorical times. I
t is known that it has been found some dolls that are made BC between 3000 and 2000 inside the Egyptian
tombs. The researches about this topic show that the dolls which are carved from wood and are decorated with
geometric patterns, are worn some beads or some clay strips as hair. It konwn that there have been some ingenious and appropiate of original dolls in Ancient Greek and Rome, too.
In ancient the dolls are made by natural items like clays, stones, bones, woods, fruit, hazelnuts, leaves of corn
spikes, cobs of corns or gourds. One of the oldest items that are used by making dolls are roots and branches of
trees thanks to the ease of shaping as the natural reap of human or animal.
In Egypt the dolls are made by ivory in 2nd century of AC. In the north-part of old Soviet Union it has been found
some dolls are made by bone left over 1500 years before.
Today, despite the developing technology the hand made dolls either are made by cloth or fabric or knitting are
still popular and especially sought game friends for girls. Nowadays the hand made dolls that are one of the folc
symbols well as being the item of game for children, became an education branch especially for women to learn
how to make them.
İstanbulians can educate about the hand made dolls that are made by fabrics or knittings by filling cotton, sponge
or fiber at İSMEK courses. In the education of hand made dolls which are used for socializing tools and could develop the physical hand skills by children, the İSMEK trainees can win knowledge and skills of filled dolls.
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BİLİMSEL BİTKİ ÇİZİMİ

Botanik, biyoloji, tıp, zooloji, ziraat ve jeoloji gibi bilimlerde, öğretici ve tamamlayıcı amaç hedeflenerek objenin gerçeğine uygun olarak yapılan detaylı resimler ve illüstrasyonlara ‘bilimsel çizim’ ya da ‘bilimsel illüstrasyon’ adı verilir.
Bilimsel bitki çizimi de, bilimsel çizimin bir alt dalıdır.
Bilimsel bitki çiziminde amaç; resmedilen objenin vurgulanmak istenen yönlerini, detaylarını belirginleştirmek, gerektiğinde kimi detayları ayıklayıp yalınlaştırarak; ancak gerçeklik duygusunu etkilemeyecek ölçüde abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektir. Söz gelimi, biyolojik özellikleri incelenen bir bitkinin, fotoğraf yöntemiyle sadece bir kısmı ele alınırken, bilimsel illüstrasyonda bitkinin yaprak,
gövde, çiçek, dal, kök bölgeleri abartılarak dokusu, damarları ve hatta bütünü bir arada gerçeğe en yakın şekilde
resmedilebilmektedir.
Bilimsel bitki çizimi (bilimsel illüstrasyon); bilimsel gözlem, disiplinli çalışma ve sanatsal etkinin bir karışımıdır. Bitki
illüstrasyonu, botanik ana bilim dalında, bitkilerin doğru teşhis edilebilmesi ve daha sonra yapılacak olan bilimsel
çalışmalara kaynak olması açısından büyük önem taşır. Bitkilerin ayrıntılı resimleri botanikçilerin en önemli başvuru
kaynaklarından biridir. Fotoğrafla sağlanamayacak ayrıntı düzeyi, bu yöntemle ifade edilebilir ve görsel olarak daha
etkilidir. Bu şekilde disiplinli bir çalışmanın estetik olarak ortaya çıkması daha büyük kitlelere ulaşmak açısından da
önemlidir. Oluşan bu ilgi, florayı bilen insan sayısının artmasını ve sadece bilim adamları değil, genel halkın da aktif
bir şekilde bitkilerle ilgilenmesini sağlamaktadır.
İSMEK, alanında uzman usta öğreticilerin nezaretinde, ‘bilimsel bitki çizimi’ alanında verdiği eğitimde, teknik kalem,
karakalem, suluboya teknikleri ile bitki resimlemeyi göstermekte, kursiyerlerin, amaca hizmet edecek şekilde sanatı,
doğru yöntem ve tekniklerle öğrenmesini sağlamaktadır.
Günümüzde, dünyanın birçok ülkesinde sanatın önemli bir dalı olan ve sanat fakültelerinde akademik eğitimi verilen
bilimsel bitki çizimi, ne yazık ki Türkiye’de yeterli ilgiyi görmemekte ve bilinmemektedir. Profesyonelleri, parmakla
gösterilecek kadar az sayıdadır.
İSMEK, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olan bu eğitimi, bilimsel kriterlere uygun olarak doğru bir biçimde ve uygun tekniklerle gerçekleştirilmesi için, 2 yıldır Bağlarbaşı Türk-İslam Sanatları İhtisas Merkezi’nde vermektedir. Eğitimler için kursiyer alımı, sınavla yapılmaktadır. Bu branşta eğitim görmek isteyen kursiyerler öncelikle “obje çizimi”
gibi yetenek sınavına tabi tutulmaktadırlar.

SCIENTIFIC PLANT DRAWING

“Bilimsel Bitki Çizimi” çalışmalarında ortaya çıkan ürün, birbirinden güzel bitkilerin kısım kısım incelenmeye hazır
hale gelmesini sağlamaktadır. Bu sayede Türkiye’de yok olma tehlikesi altında olan bitkiler resmedilerek kayıt altına
alınmış olur. Bilimsel illüstrasyon, doğal alanların hızla yok olduğu çağımızda, tehlike altında olan bitkilerin korumaya
alınması için büyük önem arz etmektedir.

Scientific drawings or scientific illustrations are very detailed and realistic drawings or illustrations of objects used in sciences
such as botanic, biology, zoology, medicine, agriculture and geology, and created with an informative or a complementary
purpose. And scientific plant drawing is one of the subbranches of scientific drawings.
The aim of scientific plant drawing is to make the features of an object we want to emphasize more prominent, eliminating
some of the details if necessary, but not compromising the feeling of realness by using some exaggeration techniques. In other
words, the aim is doing more than what a camera does. For instance, by using a camera, we can cover only some certain parts
of a plant the biological features of which we would like to analyse. However, With a scientific illustration of the same plant,
we can realistically draw the leaves, flowers, branches, body and roots of a plant with exaggeration techniques, having at our
disposal the most realistic form of the plant with all the tissues and veins.
Scientific plant drawing (scientific illustration), is performed bringing together scientific experimenting, disciplined work and
artistic affect. In botanic, scientific plant illustration has great importance in the correct recognition of plants, as well as being
a useful source for later works and experiments. The detailed drawings of plants are one of the most important sources of
research for botanists. It is visually more influential, and the level of details which photography can never provide is acquired
thanks to this art. Also, creating an aesthetic product with a disciplined labor helps the performers of this art reach a larger
audience. The popularity which was created through this art has helped more people except for scientists have become interested in plants.
In İSMEK, masters of this art teach the trainees how to perform the art using techniques such as pencil and water colouring.
Thus, trainees learn how to do the scientific drawing of the plants with a performance which best matches with the actual
purpose of the art.
Scientific plant drawing, which nowadays is considered as an important art in many countries in the world, and which is taught
academically in many art faculties, is unfortunately not popular and well-known in Turkey.
The professionals dealing wth this art are so few. In order to deliver the training for this art which is being taught scientifically
abroad with the same scientific criteria and with proper techniques, ISMEK has been trying hard for 2 years in the Bağlarbaşı
Turk-Islam Expertise Center. Trainees for this course are admitted with a certain exam. Trainee candidates for this course are
first given exams on “object drawing”.
Products which are created by the help of the trainings help beautifully drawn plants be analysed part by part. Thanks to this,
the plants which are about to disappear from the face of the earth can be drawn and saved in relevant databases. In this era
which our natural assets slip through our hands, scientific illustration of plants are of great importance in our efforts to preserve the plants which are under the danger of disappearing.
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GİYİM

GİYİM / CLOTHING

Giyim başlangıçta, insanın örtünme içgüdüsü ile başlamış, daha sonra estetik unsurların da işin içine katılmasıyla
vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Giyim ilkel toplumlardan çağdaş toplum anlayışına geçerken önemini daha
da artıran bir olgu olmuştur.
İlk insanın varoluşu ile birlikte doğan bir kavram olan giyim, toplumların geleneklerini, göreneklerini, zevklerini ve
yaşayış biçimlerini ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Zamanla estetik öğelerin de bu faktörlere katılmasıyla insan
hayatının soyutlayamadığı bir kullanım aracı ve ihtiyacı olan giyim, çeşitli akımların doğmasına yol açmış ve kitleleri
peşinden sürükleyen bir güç haline gelmiştir.
Giyim tarihine bakıldığında bu olgunun büyük değişikliklere uğradığını görmek mümkündür. Günümüzde çalışma
alanlarına göre de giyim özellik kazanmaktadır. Ismarlama giyimde kişi üzerinde alınan beden, bel, kalça ve uzunluk
ölçüleri kullanarak, model, kumaş seçimine özen gösterilir. Hazır giyim (konfeksiyon)’de bir model, standart kalıplar
kullanarak serileme halinde kesilip bir dikiş payı kadar bırakılıp, paylar belirli yerlerden çıtlatılır ve üst üste getirilerek
kıyafet hazırlanır. Butik tarzı giyim ise konfeksiyon üretiminin ardından kıyafet modelinin kişinin bedenine uygun
çalışılması, kişinin isteği üzerine yapılan düzenlemelerle en son şeklinin verilmesi olarak tanımlanabilir.
Giyim sosyal yapısı yönünden de çeşitlendirilebilir. Modern giyim, klasik giyim gibi. Modern giyimi moda ile tarif
edebiliriz. Klasik giyim, geleneksel giyim, spor giyim, fantazi giyim, folklorik giyim, üniformalar, iş elbiseleri, yas elbiseleri, dini inançları simgeleyen elbiseler, mesaj ve duygu belirtmek amacıyla giyilen giysilerin yanı sıra toplumsal
ve estetik değerler, dinsel inançlar, cinsiyet ve yaş, tabaka ve meslekler gibi faktörlerin etkin olduğu tarzlar giyimin
gruplara ayrılmasına yol açmıştır.
Giyim bir kültürde milliliği oluşturan öğelerden biridir. Özellikle türlü milletlerin onları diğer komşu milletlerden ayıran kendine özgü giyinme biçimi ve giydikleri elbiseleridir. Giyim bir ülkenin, bir devrin, bir kişinin özelliklerini belirten
bir araçtır.
Zamanla küreselleşen dünya ile birlikte farklı toplumları ve kültürleri oluşturan insanlar, geleneksel giyimin dışında
ortak bir dil gibi kullandıkları evrensel bir giyim tarzı oluşturmuşlardır. Bu giyim biçiminin sınırlarını sadece yıldan yıla
farklı toplumların farklı kültürleri ile yoğrularak değişen ve gelişen ama hep belli normlara sadık kalan moda akımları
şekillendirmektedir.
Günümüzde giyim, insanların kimlikleri hakkında önemli ipuçları vermekte ve imaj yaratmakta etkin olmaktadır. Giyimin önemini şu söz çok güzel açıklamaktadır, “İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, bilgileri ile uğurlanırlar.”

CLOTHING

İlk çağlardan bugüne dek sürekli değişmekle birlikte giyim kuşam her zaman insanlar ve toplumlar için çok büyük
önem taşımıştır. Toplumlar ifade etmek istediklerini giysinin genel görünüşü ile diğer insanlara ve toplumlara aktarmıştır. Çünkü giyim, verilmek istenen mesajı en kolay ve açık bir şekilde yansıtan obje olmuştur. Giyim, çağlar boyu
üstlendiği bu misyonu bundan sonra da evrensel boyutlarda taşımaya devam edecektir.

At the very beginning, clothing began with the instinct of human being’s covering, the following years it became an unquitable
need by contributing the esthetic features into the life style. Clothing became a life style of understanding that got much more
importance while passing from the primitive society to the contemporary one. Clothing which occurred an important concept
with the creation of the first human became a style that showed the societies elements with these factors, it became a life
style that can’t be neglected for human, and this caused many usages, and became a great force.
When having a look at the clothing history, it is possible to see this concept had a lot of changes. Today clothing changes according to the working conditions. In the tailor made suit, using the measurements which are taken on person;
such as body size, waist, hip and length, it is given importance to choosing fabrics. In the ready dress made, a model
is cut by using the standard patrons, and cut in a quick and speedy way, left a certain sewing place, and these places are
cut in petty way, and put one over another, in this way, the clothing, dresses are made. Butik style of clothing can be defined as being tried on person’s body, designed according to the person’s desire, so the last shape and style is arranged.
Clothing can be varied in the social style, such as modern clothing, classic clothing. We can define ‘modern clothing’ as fashion. And also there are very many styles of clothing such as; traditional clothing, sports clothing, fantasy clothing, folkloric
clothing, uniforms, work clothes, mourning clothes, religious clothes and the clothes that carry symbols of social and esthetics, religious beliefs, sex and age, job and social life style and some other factors. Clothing is one of the components which
forms the nationality in clothing. Nationalities have special clothing that distinguish them from the other nationalities’ clothing. Every nation has their own style of clothing. Clothing is kind of style -device that shows any country’s specialty.

Soner GÜNAY

With the global world, people who created different cultures and societies, formed common dressing styles. The features of
this dressing style are determined by fashion designers. They usually take good care of maintaining in the same fashion styles.
In our day, clothing gives us information about the person’s identity and creates an image. There is a good saying; people
are welcomed by looking at their clothes and are seen off their knowledge. Clothing has always played an important role for
people since ancient times. Societies express their thoughts via the styles of their clothing because clothing is an object that
expresses the message clearly. And it will carry on this mission forever to universal dimensions.
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