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14 108

86 144

56 130

102 172

36 116

98 156

72 138

Sedef İşçiliği / Nacre

Hat / Calligraphy Vitray / Stanied Glass

Çini / Turkish Tiles
Ahşap Boyama /
Wood Technique

Minyatür / Miniature Porselen / Porcelain

Ebru /  Marbling Mozaik / Mosaic

Kalem İşi / Engraving Giyim / Clothing

Ahşap Oyma / Wood  Engraving
Modelistlik - Stilistlik /
Fashion Designer - Stylistics

Tezhip / Illumination
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Nakış / Embroidery

182 256

222

204 282

230

190 260

226

212 290

Suni Çiçek Yapımı /
Making Artificial Flowers

Deri İşlemeciliği /
Leather Work

Gümüş Sim Örücülüğü /
Silver Knitting

Gemi Maket Yapımı /
Making Model Ship

Bu albümdeki eserler İSMEK kursiyerleri
tarafından üretilmiş olup

13. ve 14. Genel Sergi’lerde sanatseverlerin
beğenisine sunulmuştur.

Folyo / Silver Paper Takı / Jevelry

Ahşap Rölyef /
Wood Embossed Resim / Picture

Çakıl Taşı ile Resim /
Painting with Pebbles

Mefruşat  / Fabric Furnishing





Beautifying life and giving meaning to human life, art is also a binding element for societies. Considered equally important 

as language, beliefs and traditions in community life, art lives, develops and takes on an identity with man. Traditional arts 

life and values. 

unique designs thus adding up on the past and enriching our art scene. 

trainees.

-
-

-

-

-

-
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

educational requirements of  the people of Istanbul, enab-
le them to have professions and skills by improving their 
professional and artistic knowledge,  contribute to the de-

which have begun to fade into oblivion, enabling indivi-
duals to become active producers instead of passive con-
sumers, contribute to their cultural and social development 
and equip people on urban culture and living in a metro-
pole.

-

More than two thousand skilled educators experienced in 
-

ging from vocational technical training to traditional crafts, 
music training to various sports activities which attract in-
tensive attention of  Istanbulites. 

-
cess as well as courses on crafts and vocational courses 

services which are provided free of charge are exhibitions 
and fairs, seminars, publications, sales of the works of the 
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of activity are also performed within the context of adult 
training.

-
-

hospitals, mobile health units with all kinds of social and 
cultural services intended for adults, elders, people with di-
sabilities, the young and children and establish social faci-
lities, open, manage and have managed vocational and skill 
courses for this purpose and collaborate with universities, 
graduate schools, vocational high schools, public instituti-

-

signed by Istanbul Metropolitan municipality and Istanbul 

The lectures and their contents are also determined by the 
same regulations.

-

is 16 and there is no upper age limit. 

the courses commence in October. The training period ends 
-

elds of study as well as trainings which carry on starting 

-

attended the courses but have failed to succeed adequately 
receive a course attendance document. 

-
pocentric training program based on the understanding of 
family intended for improvement of meeting, bonding, so-
lidarity and collaboration of the trainees within the training 
environment they are involved in by predicating on the 
continuity of the support provided for its tutors, trainees 
and employers. 

-

-

-

-

-

-

-

belirlenmektedir.

-

-

-

-

-

-



-

-

from these courses and special measures are provided for 
individuals who require special training.

and social requirements.

for the individuals.

employment relations are taken into consideration in ac-
cordance with the targets of the development plan.

-
aching and learning methods and teaching equipment are 

-
logical developments and environmental and national re-
quirements.

the society is predicated on.

-
ricted social domains who are only in the position of con-

-

 Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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who would like to improve themselves. These are people 
who generally spend most of their time at home, whose 
social domains are restricted to their relatives and neigh-
bors and who are in the position of consumers. When it is 
considered that many women today are still at home in the 
position of passive consumers, adult training constitutes a 

to improve their abilities, bring them into the position of 
contributors, rehabilitate individuals and free them from 
solitude, enable them to gain a social domain and establish 
friendships and adopt raising individuals which look to the 
future with hope as principle are also important in terms 
of being a cultural mosaic each. The groups that attend the 
courses are small models of the cosmopolite structure of 
Istanbul. These courses which range from the city centers 
to the suburbs of Istanbul provide training facilities for tho-
usands of people. Cultural sharing and exchange of values 
are performed at the highest level in these environments.

Illiterate individuals, those who have left formal training at 
any of its levels, those who have not received any formal 
training, elders and pensioners, the unemployed and those 
that are employed at private and public institutions are also 

also provides its facilities for individuals such as people 
with disabilities, prisoners, elders who are in the stationary 
status within active life. 

The reasons for the people of Istanbul to attend these co-
urses can be put in order as follows in consequence of the 

Building a social circle and establishing friendships, mee-
ting people, being a part of a group, acquiring a profession, 
contributing to the family budget, getting to know the envi-
ronment, understanding and naming oneself.

-

whereas males mostly prefer courses on topics such as 

Trainings are provided for the people of Istanbul in a wide 
range from handicrafts to vocational and technical courses, 
music to sports training and socio-cultural courses. Cost-

profession and from every income group. While thousands 
-

ces at these courses which stretch out from the city centers 
to the suburbs of Istanbul, these trainings also provide so-
cial and cultural sharing opportunities for the course atten-
dants.

-

-

-

-

-

-

-

-

mektedirler.

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Many different training subjects are included within the 

-

-
-

computer operating, web design, computer use for visu-

improve themselves on computers which have become an 
inseparable part of our daily lives and learn how to use the 
computer in all aspects. 

-

-
-

des training on the subjects of journalism and communica-

hosts-hostesses and window dressing personel are provided 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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and course attendants are trained on procedural act works 

subjects of cake baking, cook apprenticeship, service per-
-

-
ning facilities on switchboard operating, house keeping in 

the training on garden care. Those Istanbulites who seek to 
acquire a profession can get training on paid attendancy for 

pass on to the next generation provides training on many 

-

on painting-chinaware and glass ornament making. 

-
tanbul to discover their hidden talents also provide rehabi-
litation.

The importance of foreign language training is increasing 

-

with a rich curriculum content.

accesses the music lovers at certain course centers as well 
-

-

Centers Project  is continuing to provide services at these 

centers as well as these sports centers. 

people of Istanbul in terms of social and cultural trainings 
offers courses on subjects such as diction, reading-writing 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

timler vermektedir.
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Tezhip / Illumination

Tezhip, lügat manasına göre “altınlama” demektir. Eskilerin 

hüsn-ü hat sanatı dedikleri güzel yazı niteliğindeki yazıların etra-

fı ve el yazması kitapların (Kur’an nüshaları, murakkalar, kıt’alar, 

divanlar) başlık sahifeleri ve diğer yerlerine çeşitli desen ve mo-

tiflerle yapılan süslemeler tezhip, bu sanatın ustaları da müzehhip 

olarak adlandırılmaktadır. Kısacası Arapça’da altınlama manasına 

gelen tezhip, yalnız altın yaldızla işlenen işleri ifade etmemekte; 

boyalarla yapılan ince kitap tezyinatına da denilmektedir. Sırf al-

tınla 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 dinin-

deki resim ve heykel sanatlarına konulan yasaklar olarak görül-

mektedir.

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 çiçekle-

ri 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 etki-

ler, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri, 

vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür. 

Yazma kitaplara baktığımızda tezhip türleri genel olarak, zahri-

ye 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 nok-

talar halinde iğneyle deler. Bu delikli kağıt uygulanacak zeminin 

üzerine konarak delikler yapışkan siyah bir tozla doldurulur. Delikli 

kağıt kaldırıldığında motif uygulanacak zemine çıkar. Motif, dövü-

lerek ince bir tabaka haline getirilmiş ve arap zamkıyla ezilerek, 

jelatinle karıştırılmış olan altın, fırça ile doldurularak tezhip süs-

lemesine başlanır. Altının yanı sıra önceleri toprak boyalar, daha 

sonraları da sentetik boyalar tezhip yapımında kullanılmıştır.

Basılı eserlerin yaygınlaşması ile pek çok sanat gibi tezhip de eski 

önemini yitirmiştir. Tezhip günümüzde özellikle dini kitaplarda var-

lığını sürdürmektedir. Daha çok levha tarzında gelişimine devam 

eden Türk Tezhipi, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt, Ord. Prof. Sü-

heyl Ünver gibi değerli hocaların bilgileri ışığında geçmişin ışıltı-

larını içinde barındırarak günümüzün koşullarına da uyum sağla-

maktadır.

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 jewel-

lery 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 Sel-

juks, 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 em-

bellishment 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 sha-

pes 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 gar-

den 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 su-

rahs, 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 la-

yer by beating and crashed with Arab gum and the jewellery mi-

xed with coating 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.

Tezhip Illumination
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Minyatür / 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. Bu-

nun da çıkış noktası, Ortaçağ Avrupası’nda el yazması kitapların 

baş harflerinin kırmızı renk veren kurşun oksit ile boyanması ge-

leneğidir.  

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 papi-

rüs üzerine yapılan resimlerde rastlanmaktadır. Daha çok kağıt, fil-

dişi ve benzeri maddeler üzerine yapılan minyatür, 3. yy’da Sasani-

ler 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 görülmek-

tedir. Örneğin, boyutların küçük olması bir ortak özellik olmasına 

rağmen, Doğu ve Türk minyatürlerinin çevresinin Minyatür beze-

meyle süslenmesi belirgin ayırt edici bir özelliktir.

Türklerde Selçuklular zamanında minyatür sanatına büyük önem 

verilmiştir. Bilimsel konulu eserlerde minyatürlere sıkça rastlan-

maktadır. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dö-

nemlerinde 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 kulla-

nıldığı çalışmalar kendini gösterir, kitap resmi önemini kaybeder. 

Minyatür yavaş yavaş yerini çağdaş resme bırakmaya başlar.

14. yy ve 18. yy arasında minyatür yapılırken boyaların birbirine 

karışmaması için içlerine taze yumurta sarısı katılırdı. Fakat boya 

kuruduktan sonra ikinci kez kullanılamadığı için zaman içinde bo-

yalara yumurta sarısı yerine suda eritilmiş tutkal karıştırılmaya 

başlanmıştır.

Minyatür yapımına uygun fırçalar üç aylık kedi yavrusunun gıdı tü-

yünden yapılmış çok ince kıllı fırçalardır. Kağıtlar ise yumurta veya 

nişasta aharıyla yapılır. Yumurtalı kağıtlar, yumurta akıyla bir mik-

tar şapın sıvılaşıncaya kadar karıştırılıp kağıda sürülmesi ve kuru-

duktan 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.

Günümüzde minyatür sanatı da diğer geleneksel sanatlarda oldu-

ğu 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’ miniature’ comes from ‘miniare’ means lead oxide, an 

orange color used in the  old ornaments. The artist does’nt reflect 

the sense of light-shadow and volume on it. The origin of this is 

the Middle East. This is the custom of painting the capital letters of 

books with lead oxide that can give red color.

Among the Turkish people, for the picture, it was called embroidery. 

The miniature artist is called as painter that means ‘embroiderer’. 

The first examples of miniature are seen on the pictures drawn on 

papyrus in Egypt in the 2nd century B.C. in the shape of ivory mate-

rials. In the 3rd century, during the Sasanis, the artist named Mani 

published his book and many people made their work in the way 

he did. The miniature art developed in the Middle East and Asia, 

and continued to develop all over the different parts of the world by 

effecting one another.

Although the West and East miniature arts are nearly identical, the-

re are some differences in the subjects and shapes, there can be 

seen differences in color, shape and subjects. For instance, Despite 

being dimensions’ small is a common similarity, the decoration of 

the Western and Eastern miniature with an Miniature is one of its 

striking features.

During the Turkish People, especially, Seljuks, a great deal of im-

portance was given to the miniature art. Miniatures can often be 

witnessed in mostly the scientific works. During Sultan Mehmet 

The Conquerer, Yavuz Sultan Selim and, the Magnificent Süleyman, 

miniature became very important, especially it reached its striking 

period during the reign of Selim II. Murat II. The 18th century and 

Levni are the starting point for Turkish miniature art. Apart from 

the traditional art, it shows itself in the works in which light and 

shadows are used together, so miniature leaves its place to the mo-

dern art. Books’ pictures lose their importance.

Between the 14th century and 18th century, while making the mi-

niature, in order not to mix the colors with each other, the fresh 

yolk is put into them. But this paint is impossible to use the second 

time after getting dry, instead of yolk, by the time, inside the colors 

glue has been put. The brushes that are suitable for making the 

miniature are made of the very soft hairs of the kittens. As for the 

papers, they are made of glair and the fine part of starch. The egg 

spread over papers are obtained by mixing the glair and alum with 

each other, and later being sealed after getting dry. For the papers 

with alum, starch without sugar and a mixture at boza consistency 

is used. The mixture is spread on the paper, it is sealed after get-

ting dry. The subject that will be made in the miniature is drawn on 

the paper with the very thin haired brushes as preliminary sketch. 

During the painting, first the liquid gold is applied, then the other 

colors are applied.

Today, as with the other traditional arts, miniature art is trying to 

keep its value thanks to master workmen. In relation with the works 

which belong to ancient times, distinguished miniature examples 

are exhibited in many museums.

Minyatür Miniature
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Hat / Calligraphy

Hat, birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana 

gelen çizgi, çizgiye benzeyen şey ve yazı gibi anlamlara gelmek-

tedir. İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-ü hat) anlamında 

kullanılmaktadır. Hat, sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duygu-

ların 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 çe-

şitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu yazının menşei, İslam öncesine 

kadar dayanmaktadır. İslamiyet ile birlikte Arap harfleri yavaş ya-

vaş estetik unsurlar kazanmış, Asr-ı saadet döneminde yükselme 

başlamış, Abbasiler döneminde daha da gelişmiştir. 

İslam yazı sanatı en hızlı gelişmeyi Osmanlı hat mektebinde yaşa-

mıştır. 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 değişiklik-

lerle bugün de kullanılmaya devam edilmektedir. Kullanılan ana 

malzemeler kamış kalem, aherli kağıt ve is mürekkebinden oluş-

maktadır. Hat sanatında kullanılan kalem ile günümüzde normal 

hayatta kullanılan kalem arasında hiçbir benzerlik yoktur. Hat sa-

natında kullanılan malzemeyi şöyle sınıflandırabiliriz: Kalem, Ka-

ğıt, Mürekkep, Mühre, Kalemtıraş, Mürekkep hokkası, Mıstar, Yazı 

altlığı.

Hemen bütün sanat dallarında, bir eserin meydana geliş safhaları 

birbirine benzemektedir. Bir hat eseri, elifbâ harfleri, kamış kalem, 

kağıt ve mürekkep kullanılmak suretiyle meydana getirilmektedir. 

Yazılacak bir metinde, harflerin yanında okutma işaretleri olan ha-

rekeler bulunmaktadır. Yine normal metin yazımında olmamakla 

birlikte, özellikle celî sülüs, celî dîvâni gibi yazılarda, harf ve hare-

kenin yanında bir takım süsleme işaretleri de kullanılmaktadır. Ye-

rine ve lüzûmuna göre tirfil, mimli tirfil, tırnak ve hurûf-ı mühmele 

denilen şekiller, celî sülüs levha yazımında istifin doldurulmasın-

da 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 ha-

linde 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. 

Titiz bir sanatkârın yazının her safhasında hiçbir ayrıntıyı ihmal et-

mediği, güzellik ve mükemmelliğin ayrıntılarda gizli olduğunu akıl-

dan 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-i Hat, 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 me-

aning. 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 est-

hetic 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 

calligraphic school of Ottoman. Especially, since Sultan Mehmet 

The Conquerer some more groups joined the calligraphic school, 

and nearly in the following every century, new developments appe-

ared. Among the Ottoman Sultans, some sultans were interested in 

this art frankly. 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, pa-

per with aher and ink made of lampblack-sumut. The pen used in 

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 sharpe-

ner, 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 elif-

ba 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 ha-

rakes 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.

In the Ottoman calligraphy art, in all types of writing, the harmony 

of the lines have always been taken into consideration. When ha-

ving a look at this writing, the harmony in direction of the upright, 

perpendicular letters and with the horizontal letters in being paral-

lel 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 cal-

ligraphy, and should be aware that beauty and perfection are hid-

den 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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Ebru /  Marbling

Farsça’da “bulut gibi, bulutumsu” manasına gelen “ebr” den tü-

retilmiş olan ebru, geleneksel Türk El Sanatları içerisinde özel bir 

yere sahiptir. Türk kültüründeki süsleme anlayışının, güzellik, es-

tetik ve zerafetinin de bir simgesidir.

Tarihçesi hususunda kaynaklarda farklı bilgiler yer almakla birlik-

te, ebru sanatının 15. yüzyılda Türkistan’da ortaya çıktığı ve İpek 

Yolu ile Anadolu, İran ve Hindistan’a yayıldığı söylenebilir. Bazı kay-

naklara 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 yazılma-

sında ince desenli kağıtlar üzerinde kullanılmıştır. Zira ebru üze-

rinde yapılabilecek en ufak bir değişiklik yahut tahrifat kolayca belli 

olmakta ve bunu düzeltmek mümkün olmamaktadır. Daha sonra-

ları 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. Eski-

den beri ebruculukta toprak boya denilen boyar maddeler kulla-

nılmıştır. Bu sanatta kullanılan önemli malzemelerden olan kitre, 

ebru suyuna yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel 

bir zamktır. Sığır ödü, kitreli suyun yüzeyindeki boyaların çökme-

den yayılmasını ve birbirlerine karışmasını önleyen, safra asitleri 

ihtiva eden hayvansal bir maddedir. Aynı rengin ve farklı büyüklük-

teki desenlerin değişik tonlarını ortaya çıkarmakta, aynı zamanda 

boyanın kağıtta sabitleşmesini sağlamaktadır. Bu sanat, bir tür ka-

ğıt boyama sanatı olduğundan, kullanılacak kağıtlar da özel olarak 

seçilmekte, emici özelliği fazla ve mat renkli olanları tercih edil-

mektedir. 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 kullanıl-

maktadır. 

Gül ağacının dallarından fırçanın sapı; at kuyruğu kıllarından da 

fırçalar yapılmaktadır. Gül ağacının tercih edilmesinin nedeni; küf-

lenmemesi, boyalar serpilirken parmağa vurulan darbelerde esne-

memesi 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 ka-

dim (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.

Geleneksel Türk el sanatlarımızdan biri olan ebru, eskiden tezhip 

ve hat sanatları ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarla-

rında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmıştır. 

Günümüzde ise başlı başına bir sanattır. Necmettin Okyay, Musta-

fa Düzgünman, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu, Niyazi Sayın gibi 

ustalar ebru sanatının yaşatılarak bugünlere ulaşmasını sağlamış-

lardır.

In Persian, it was originated from the word ‘ebr’, means like cloud 

or cloddish, and has a special place in traditional Turkish Handic-

rafts. 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 spre-

ad 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 falsi-

es can be understood easily and this makes impossible correct the 

mistakes. In the following years, marbling art had an important pla-

ce 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 mate-

rials 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 suc-

king 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, ad-

dition, it doesn’t harm to the fingers.

Marbling is some times called as production technique, the sum-

mons 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 basi-

cally an art. Necmettin Oktay - Mustafa Duzgunman - Fuat Baser 

- Alpaslan Babaoglu - Niyazi Sayin made great contributions to the 

development of this art.
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Çini / 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 kaplama-

larına 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 uygulan-

dığı örneklerin Uygurlar’a (8-9yy.) kadar uzanan bir tarihi vardır. 

Selçuklu ve Osmanlı devrinde çini dekoru mimarinin temel unsur-

ları arasına girerek abidevi bir sanata yükselmiştir. Mimari eserler-

den çini dekoru çıkarılacak olursa, bunların çok şey kaybedeceği ve 

fakir bir manzara göstereceği şüphesizdir.

Çini sanatı, 13. yüzyılda Selçuk mimarisi ile yükselmeye başlamış-

tır. Bu dönemde yapılan Konya’daki Alaaddin Camii, Sırçalı Med-

rese 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 bo-

yut 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 ta-

rihinde inşaatı tamamlanan İznik Yeşil Cami minaresindedir. Yine 

Osmanlı çini sanatının getirdiği ilk büyük yenilik, çok renkli sır tek-

niği olmuştur. Diğer bir yenilik ise sır altı tekniği ile yapılan mavi-

beyaz çinilerdir.

Özellikle 15. ve 17. yüzyıllar arasında İznik, önemli bir çini ve 

seramik üretim merkezi haline gelmiş, burada üretilen çiniler 

İstanbul’daki sarayların 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 yanın-

da, ülkemizin flora (bitki örtüsü) ve faunasını (hayvanlar) yansıtır. 

Çinilerdeki geometrik örgülü düzenlemeler ise gökyüzü yani sema-

vi kurallarla fert arasındaki ilişkinin, yani kozmolojik düşüncenin 

yansımasıdır. Mimari yapılarda çini bezemeleri diğer vasıflarla bü-

tünleşmiş olarak, ancak aşırılıktan uzak, çok güzel ama mütevazi 

ölçülerde tutulmuştur.

Çinilerde kullanılan kuars elektromanyetik dalgaları emme özelli-

ğine sahip olduğundan kullanıldıkları mekanlarda insanlar üzerin-

de olumlu etki yapmakta, negatif enerjiyi yok etmektedir. Camiler-

deki kullanım çinilerin akustik özelliğini kanıtlamaktadır. Dekoratif 

ya da işlevsel olarak kullanılan çini-seramikler geleneksel sanat-

larımız arasında sırlarla dolu yerini koruyarak muhteşem kompo-

zisyonlarıyla yaşama sevinci aşılamaktadır.

Muhteşem devirler yaşayan, camilerde, saraylarda en güzel ör-

nekleri sergilenen ancak 17. yüzyıldan itibaren bilgi ve belge bı-

rakmadan 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’ making 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’, 

to the wall paintings the name ‘tiles.’

Turks created tiles and made it immortal to catch the beauty which 

was thought as the final purpose of life by using the three elements 

of creation, fire, soil and water. The tile art that colored the architec-

tural arts has a date goes 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 impor-

tant 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 in the 

inside places, outside the bricks with glazed or the bricks without 

glazed were used.

In the 14th century, the Anatolian tile art was shaped in a new style 

with Ottomans. Combing Seljuks mosaic tile technique with the co-

lored glaze technique became a beginning for Ottoman tiles and 

In the establishment years of the Ottoman Empire, it became the 

center of tiles.

Espicially, between the 15th and 17th centuries, iznik became an 

important tiles and cermic production center and the tiles that 

produced here embellished the walls of the palaces in istanbul. 

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 ref-

lect our country’s flora and fauna. The geometric designed arrange-

ments 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 free of ornaments, 

attractive, but 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 provide people 

with joy of life.

The tile art that lived magnificent times, examples were exhibited 

in the palaces and mosques, however since 17th century it started 

to lose its striking place, and almost disappeared, lost many things 

from its strength, today it has been made attractive again.
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Kalem İşi / Engraving

Kalem işi, 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 na-

kışları yapan kişi “kalemkar”, projeyi hazırlayan kişi de “nakkaş” 

olarak adlandırılmaktadır.

“Mekana mana katan sanat” olarak da adlandırılan kalem işi, süs-

leme sanatları içerisinde kendine has, özel bir yere sahiptir. Bu 

süslemeler, ait olduğu topluluğun gelenek ve göreneklerini yansıt-

makta, zevk, düşünce ve inançlarını en özlü ve ölümsüz ifadelerle 

gelecek nesillere ulaştırmaktadırlar.

Kalem işinde süsleme unsuru olan bezemeler ve onları meydana 

getiren motifler, devrinin tecrübe ve zevk süzgecinden elenerek, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüksek bir makama ulaşmıştır. 

Kalem işi ise bu köklü uygarlığın, Orta Asya’dan günümüze kadar 

gelişerek Osmanlı döneminde özellikle de “klasik dönem” diye ifa-

de ettiğimiz 16. ve 17. yüzyılda diğer sanat dallarımız gibi olgunla-

şarak zirveye oturmuştur.

Bu sanat, sadece bir kişinin tek başına ortaya koyabileceği iş de-

ğildir. Ustalıkla ve uyumlu bir ekip çalışması gerektirmekte, ahşap 

üzeri kalem işi haricinde diğer bütün kalem işi teknikleri duvarda 

veya tavanda, kubbede uygulanmaktadır.

Kalem işi denilince akla ilk olarak camiler ve saraylar gelmektedir. 

Osmanlı mimarisinde kalem işi, günlük yaşantının içerisindedir. 

Bunu o enfes tarihi yapılarda açıklıkla görebilmekteyiz. Edirne’de, 

Bursa’da, Safranbolu’da ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki ev-

lerin tavanlarında, duvarlarında birbirinden güzel kalem işi ve du-

var resmi örneklerine rastlanmaktadır.

Kalem işleri, sıva üstü kalem işi, ahşap üstü kalem işi, taş ve mer-

mer üstü kalem işi, deri ve bez üstü kalem işi olmak üzere teknik 

açıdan dört gruba ayrılmaktadır. Sıva üstü kalem işi, klasik mimari 

yapılarımızda hemen hemen hepsinde uygulanan bir tekniktir. Os-

manlı döneminde en çok kullanılan teknikse ahşap üstü kalem işi-

dir, sıva üstüne göre daha dayanıklıdır. Taş ve mermer üstü kalem 

işi 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 kalem işinin 

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 de-

sen 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.

Geleneksel sanatlarımızın büyüleyici ışığı altında Osmanlı dönemi-

nin tüm ihtişamı, güzelliği, evlerde, sokaklarda, çeşmelerde, bü-

tün 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 aşıla-

mak ve bu fikri yaygınlaştırmak gerekmektedir.

Engraving is the art making needle work by thin haired brushes or 

golden leaf to paint  internal walls, domes and ceilings of buildings 

or ancient structures over wood, plaster, Stone, leather and  fabric. 

This person is called  “kalemkâr” and the one who prepares the 

Project is “Nakkaş”

Engraving has a special place in trimming arts and  referred as “ the 

art which makes the place meaningful”.  These trimmings reflect 

traditions and manners of the society, carry pleasures, thoughts 

and beliefs with eternal descriptions to following generations.

Ornaments as a trimming factor for engraving and motives reached 

a higher level in Ottomans passing through experience and plea-

sure of that period. engraving developed from Middle Asia up to 

today and in Ottomans during “classical term” in 16. and 17. ages, 

reached highest level as other arts.

This is not an art to be performed by one person only. An harmoni-

zed team work is required.

Engraving reminds primarily mosques and palaces. Engraving was 

in daily life in Ottomans which we can see in those marvelous anci-

ent structures such as in Edirne, Bursa, Safranbolu and in various 

parts in Anatolia, on ceilings and walls.

Engraving is divided into four technical procedure; over plaster, 

over wood, over stone and marble, over leather and fabric   Over 

fabric procedure is a common method in our classic architectural 

structure. In Ottomans mostly over wood method was used , it was 

stronger compared to over plaster. Over Stone and marble is anot-

her though method to work. Over leather and fabric type was used 

in 18. age times generally.

Besides these technical procedures, another procedure by gypsum 

is used called “Malakari”.  There are two types in “Malakari”; ver-

tical cut and curve cut. Generally geometric figures were used in 

trimming. Under the light of our traditional  and brilliant arts all 

beauties of Ottomans were displayed on houses, streets, mosques, 

markets and fountains. Our mission is to protect them and unders-

tand them. We should inject the consciousness for protecting our 

masterpieces.

Kalem İşi Engraving
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Ahşap Oyma / Wood  Engraving

Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip, oymak 

şeklinde tanımlanabilir. “Oymak” tabiri bir yeri oyarak derinleş-

tirmek veya kazımak manasına gelmektedir. Öteden beri manası 

karıştırılarak yüzeyi düz bırakılmak suretiyle kesilen şekillere de 

“oyma” denilmesi yanlıştır. Fransızca bu işe “de’copaqe” yani et-

rafını keserek boşaltmak denir. Türkçe’de “oyma” denildiği zaman 

ağaç üzerine kalemle oyularak yapılan kabartma ve müşebbek iş-

ler anlaşılmaktadır.

Oymalı bir masa denildiği zaman kabartma tezyinatlı bir masa an-

laşılır. “Kesmek” tabiri ise işi hakkıyla ifade etmez. Bir şeyi ortasın-

dan biçmek ve parçalara ayırmaya da “kesmek” denir. Bu sebeple 

etrafı ve yalnız şekli kesmek suretiyle yapılan tezyini işlere “kes-

me” tabirinin kullanılması münasip olur. İnce tahta işlere sadece 

“kesme oymalı” veya “mukatta oyma” demek lazım gelmektedir.

Yapılan araştırmalarda İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşa-

yan Türklerin heykel ve oyma süslemeli eserlerine rastlanmıştır. 

Bu eserlerde Çin ve Hint sanatının izleri görülmektedir. Türkle-

rin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra oyma sanatı daha 

çok Türkistan’da gelişim göstermiştir. Sonraları Büyük Selçuklu 

Devleti’nin hakim olduğu ülkelerde meydana getirdikleri mimari 

eserlerin tezyinatında da oyma işçiliğine geniş yer verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise ağaç oyma sanatı en yüksek 

seviyesine ulaşmıştır. Rumi ve hatai dediğimiz çiçek, nebat ve hay-

vanların stilize edilmesinden meydana gelen tezyini motifler kul-

lanılmıştır. Mimari eserlerin iç ve dış kısımları bu sanatın ustaları 

tarafından bezenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu devrinde tahta oymacılığına “naht” denir-

se de bu sanatın erbabına izafe edildiği söylenen “nahhât” tabirine 

kadim ehl-i hiref defterlerinde ve diğer kayıtlarda tesadüf edilme-

miştir. Bu sebepten ağaç oyma sanatkarlarına hususi bir isim veri-

lip verilmediğini bilmiyoruz. Türk oymacıları eserlerinde malzeme 

olarak en ziyade şimşir, ıhlamur, meşe ve ceviz ağaçlarından ya-

rarlanmışlardır.

Ağaç oymacılığını kesme oyma, yüzey oymacılığı ve tabii şekil oy-

macılığı diye 3 grupta incelenebilmektedir. Kesme Oyma (Düşey 

Kesme) çalışmaları bir masif veya kontraplağın her iki yüzeyinin 

aynı düşeyde kesilerek çıkartılmasıdır. Yüzey Oymacılığı (Rölyef) iki 

şekilde incelenmektedir; Alçak yüzey oymacılığı (Alçak kabartma), 

Yüksek yüzey oymacılığı (Yüksek kabartma). Tabii Şekil Oymacılığı 

ise daha ziyade heykeltıraşçılığa girmektedir.

Ahşap oymaları, sandıklar, küçük kutular, bibloluklar gibi hediye-

lik eşyalarda görürüz çoğu zaman... Malzemesi ağaç olan duvar 

ve masa saatleri, üzerlerine uygulanan ahşap oymacılığıyla geçen 

zamanı ayrı bir güzellikte sunmaktadır. Ahşap oyma; masa, seh-

pa, dolap gibi mobilyalara uygulandığındaysa günlük hayatımıza 

estetik bir boyut kazandırmakta, eşyaları adeta bir sanat eserine 

dönüştürmektedir. Hayal gücünün, fiziki imkan ve kabiliyetlerin el 

verdiği ölçüde kendini ifade etmenin, duyguları anlatmanın bir yo-

ludur kısacası ahşap oymacılığı…

-

-

pılmakta ve bu sanat, tüm farklılıkları içinde barındırarak büyük bir 

Wood engraving can be described as cutting the wood panels as 

wanted and curving them. The word ‘engraving’ means engraving 

anywhere and scraping it. It is wrong to call the places engraving of 

which surface is left smooth and cut. In French, the work is called 

‘copaqe’ in other words, engraving any point’s around, and clean it.

When mentioned an engraved table’ it is understood that it is a 

table that is embellished. The expression; ‘cutting’ doesn’t give the 

correct meaning of the work. Also cutting something in the middle 

and cutting it into pieces is called ‘cutting’.

In the excavation made, the statues and engraved embellishment 

arts of Turks who lived in Middle Asia were seen. In these arts, 

the impressions of Chinese and Indian arts’ evidences - clues -are 

seen. After Turks became Muslims, the wood engraving art made 

too much progress in especially in Turkistan - It especially made a 

great progress in Turkistan. Later on, especially, in the countries 

arts, in these arts’ inner and outer parts, wood graving was used 

greatly.

During the Ottoman Empire, the wood graving technique reached 

its striking point. The embellished motifs which were made of styli-

zing plants, animals and flowers were used and they were called 

as Rumi and hatai. The inner and outer sides of the architectural 

buildings were embellished by the experts of this art.

Despite during the Ottoman Empire, the wood engraving was given 

the names ‘naht’, it was said that the persons who made this art 

was called ‘nahhat’, but the name of this kind of artists couldn’t 

have been seen in the old books, and in other historical records. For 

this reason, we don’t know if the artists of wood -engraving were 

given a special name.

The Turkish engravers mostly used hazelnut, buxus, linden tree, 

and oak trees - in their arts.

The tree engraving can be searched in three groups, they are: Cut-

ting engraving = perpendicular cutting, this is made by cutting off 

the plywoods from’ both surfaces in the same perpendicular shape. 

The surface engraving (= rolyef) are examined in two ways. One; low 

surface engraving (= Low curving); high surface engraving (= high 

curving) natural shape engraving is mosty used in statue making.

We can usually see the wood engraving while making chests, small 

boxes knicknecks and soveniours like this. The wall and table clocks 

of which material is wood, can offer us a different beauty with the 

wood engraving take place on them. If wood engraving is applied 

on table, coffee table, cupboard etc provides our daily life with an 

esthetic appearance, and they turn the things as if they were a real 

art-work.

In short, wood engraving is a kind of way of expressing feelings as 

much as your imagination, and your physical circumstances and 

abilities let you do it.

Ahşap Oyma Wood  Engraving

102



112

Ahşap Oyma / Wood  Engraving

103



112

Ahşap Oyma / Wood  Engraving

104



112

Ahşap Oyma / Wood  Engraving

105



112

Ahşap Oyma / Wood  Engraving

106



112

Ahşap Oyma / Wood  Engraving

107



112

Sedef İşçiliği / Nacre

Sedef sanatı, ahşap işleme sanatının bir türüdür. Ahşap mobilya-

ların, 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 ne-

redeyse tümünde kullanabilmişler sedefi. Her bölge insanı kendi 

dinine, kültürüne, yaşam tarzına göre ekoller geliştirmiştir. Ancak 

genelde tarih boyunca her bölge, dinsel mekânlarını ve dini eşya-

larını süslemişlerdir. Sedefli eserleri üretebilmek beceri ve bilgi 

birikimi isteyen, meşakkatli, sabır gerektiren ciddi bir sanat olması 

sebebiyle üretilen eserleri elde etmek tarihte ve günümüzde ol-

dukça 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 ola-

bilen (restore edilebilen) eserler olmuştur.

Osmanlılarda cami kapılarında, kürsülerde, rahlelerde, Kur’an 

mahfazalarında, minberlerde, iç panjurlarda, gömme dolap kapak-

larında, hattat çekmecelerinde, hattat dolaplarında, hattat takım-

larında, sehpalarda, aynalarda, masalarda, sandalyelerde, koltuk-

larda, çerçevelerde, saatlerde, tabanca ve tüfeklerde, kalkanlarda, 

kılıç kabzalarında, bıçak saplarında, gürz saplarında, teberlerde 

(savaş baltaları), kaşıklarda, tepsilerde, hat levhalarında, mücev-

her kutularında, beşiklerde, tahtlarda, vitrinlerde, gümüşlüklerde, 

kavukluklarda, kadınların süslenme araçlarında, müzik aletlerin-

de, kitaplıklarda, dolaplarda, konsollarda, sinilerde (yemek yenen 

sofralar), sedirlerde, dikiş kutularında, çalışma masalarında türbe 

önü trabzanlarda, (korkuluk) çeyiz sandıklarında, satranç takım-

larında, paravanlarda, takılarda, yelpazelerde, dürbünlerde, el ve 

duvar aynalarında daha şuan aklımıza gelmeyen birçok yerde us-

talıkla kullanılmıştır.

Sedef işçiliğinin, dünyada bilinen 5 ekolü vardır. Ancak bunların 

dışında çeşitli ülkelerde sedef mobilyalarda kullanmışsa da, litera-

türe girememiştir. Bunlar Viyana işi, Uzak Doğu işi, Eser-i İstanbul 

işi, Kudüs işi ve Şam işidir. Viyana işi, 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 işinde ise sedefler pirinç telcikler içinde gelişi güzel 

biçimde yapıştırılıp genel kompozisyonun en dışından çerçeve ola-

cak biçimde alçılanıp, işlenir. Uzak Doğu işi, özellikle Çin, Japonya, 

Hindistan, Singapur ve Vietnam gibi ülkelerin ürettiği sedefli ürün-

lerin genel adıdır. Eser-i İstanbul işi, Osmanlı’nın üst düzey mimar 

ve sedefkârlarının geliştirdiği, diğer ekollerden farklı teknik, mal-

zeme ve formları olan bir üsluptur. Osmanlı’nın geliştirdiği Kudüs 

işi üslubu, daha çok dinsel mekânların maketini, bağa hariç, Eser-i 

İstanbul’da kullanılan bütün malzemeleri kullanarak kapladığı bir 

üsluptur. Şam işi ise adından da anlaşılacağı gibi Osmanlı’nın bir 

eyaleti olan Suriye (Dımeşk)’nin başşehri olan Şam’da geliştirildi-

ğinden bu ismi alır. Aslında yarı Arap yarı Osmanlı etkileri taşışa da, 

ikisinden de farklı bir form özelliğindedir. 

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 ela-

borate 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 the-

ir 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 pla-

ces 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 litera-

ture. 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.

With its capricious colors, nacre which has fascinated human thro-

ughout history, has been produced as magnificent work by the nac-

re artists all over the world.
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Porselen / Porcelain

Beyazlığını yapımında kullanılan hammaddelerden alan ve ta-

rih boyunca sağlıklı bir  seramik grubu kabul edilen porselen, ilk 

olarak Çinliler tarafından kullanılmıştır. Porseleni Avrupa’ya tanı-

tanlar, başta Marco Polo olmak üzere, çeşitli deniz yollarını keş-

feden 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 ya-

pımı teknolojisini de öğrenerek, kendi porselenlerini üretmek is-

temişlerdir. Bu ülkeler sonunda Çin’in ünlü porselen memleketi 

Jingdezhen’in porselen yapımındaki sırrı olan kaolin kilini keşfet-

miştir. Kaolin kili, porselen yapımında kullanılan kaliteli bir ham-

maddedir. 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 ki-

linin yüksek ısıya dayanabilmesi porselenlerin şekil bozukluğunu 

azalttı ve porselenin fizik işlevleri de iyileştirildi. Jingdezhen porse-

lenleri 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 por-

selen 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 devlet-

lerinin 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 pa-

dişahın saray, köşk ve kasırlarındaki eşyalar arasında özel bir yer 

alıyordu. 

Batı sanatı ile Anadolu sanatı arasındaki çok yönlü senteze kat-

kıları açısından önemli bir yol oynayan bu fabrika, Cumhuriyet 

Dönemi’nde de üretimini sürdürmüş ve geleneksel Türk Çini sana-

tının dünyaca tanınmasını sağlayan örnekler üretmiştir.

Porselen süsleme sanatı da günümüzde rağbet gören sanat dal-

larından biridir. Desenler klasik ve serbest olarak adlandırılır. 

Çoğunlukla Kütahya, İznik, 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. 

Yüksek ısılarda fırınlanan porselen, bu sayede adeta camlaşır. Böy-

lelikle 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 Chine-

se. The Portuguese traders that have discovered various sea ro-

utes, 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 be-

hind porcelain production of China’s Jingdezhen city which was ka-

olin clay. Kaolin clay is a quality raw material used in porcelain pro-

duction. 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 pro-

duction.

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 ce-

ramic 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 po-

pular 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 cel-

lulose 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
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Vitray / Stanied Glass

Vitray, belli bir desene bağlı olarak birbirine bağlı kurşun profillere 

yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, şeffaf pencere süs-

lemesi veya resim olarak tanımlanmaktadır. Sadece bir tür camla 

yapılabileceği gibi birkaç tür camla da farklı kompozisyonlar oluş-

turulan vitray sanatı, tarihi Antik çağa kadar uzanan cam sanatla-

rından biridir.

Vitray eserlerinin güzelliğini gösteren ışığın, diğer resim türlerin-

den farklı olarak arkadan gelmesiyle, optik bir derinlik sağladığı 

görülür. Söz konusu ışık kaynakları doğal ve yapay olarak iki kısım-

dır. Doğal ışık, güneş ışığı, yapay ışık ise, elektrik lambası ve benzer 

ışık kaynaklarıdır. Sert ve kırılgan olmasına rağmen, kimyacılar ta-

rafından sıvı olduğu kabul edilen camın malzeme olarak kullanıldı-

ğı camın en güzel örneklerini geçmiş mimarimizde görmek müm-

kündür. Buna rağmen, belirli bir süre ülkemizde unutulmuş daha 

sonra yerni 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  rastlanmak-

tadır.

Türk cam sanatı, Artuklular ve Selçuklular zamanında başlamış-

tır. Çeşitli model ve formlardaki vitray, bu dönemde, canlı ancak 

ışığı daha az geçiren renklerde tasarlanmıştır. Selçuklular döne-

minde gelişme gösteren sanat Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

İstanbul’un fethiyle yükselme dönemini yaşamış, camcılığın mer-

kezi İstanbul olmuştur. 19. yy cam süslemeciliğinin en parlak dö-

nemidir. Osmanlı döneminde mimari yapılarda vitray sanatı yoğun 

olarak kullanılmıştır. Topkapı Sarayı, Şehzade Türbesi, Süleyma-

niye Camii, Yeni Camii vitrayın en güzel örneklerinin sergilendiği 

yapılardır. 

Vitray sanatında mozaik vitray, macunlu vitray, kurşunlu vitray, bo-

yalı 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 serpiş-

tirilip kurumaya bırakılmaktadır. Son aşamada ise eskiz, siyah cam 

vitray boyasıyla boyanmaktadır.  Macunlu vitrayda, renkli cam par-

çalarıyla işlemler yapılmakta, bu camların arası macunla doldu-

rulmakta 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 konu-

lup 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.

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 bilgile-

rini de katarak, mimarimize estetik yönden önemli katkılarda bu-

lunmaktadır. Pek çok eğitim kurumunda vitray ile ilgili eğitimler 

verilmekte, insanlar camın şeffaf güzelliğini yeniden keşfetmekte-

dirler.

Stained glass is known and defined as transparent windows pain-

ting 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 va-

rious 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 mentio-

ned light sources are in two types; natural and artificial. The na-

tural light means; the sunlight, as for the artificial light, şt 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 pro-

duction was first begun by using the blowing – winding technique, 

the glass productions obtained by this way reached a great deve-

lopment 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 Artuk-

lular. 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 embellish-

ment. 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 stai-

ned glass, colorful stained glass and tiffany. In mosaic stained glass, 

the sketch is drawn and the inside of the sketch is filled with trans-

parent 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 co-

lorful 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 win-

dow 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 thw win-

dow embellishment, people are discovering the transparent beauty 

of the glass again.
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Mozaik / Mosaic

Küçük, birbirinden farklı ve üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerin-

de yan yana getirerek resim oluşturma tekniğine ve ortaya çıkan 

esere “mozaik” denmektedir. Mozaik sanatında çeşitli şekil ve bü-

yüklükteki 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 yan-

sımaları dikkate alındığından oluşan resim farklı bir özellik kazan-

maktadır. Geometrik motifler, çeşitli hayvan figürleri, natürmortlar 

başlıca mozaik kompozisyonları arasında yer almaktadır.

Işıkla bütünleşen ve kullanılan desene göre yarattığı farklı yansı-

malarla 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 du-

varlarına batırılan çömlek parçalarıyla oluşturulan mozaik, bilinen 

en eski dekoratif sanatlardan biridir. MÖ. 3000 yıllarında Mezopo-

tamyalılar 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 mozaikle-

rinden çok imperio tarzı mobilyalara ve değerli mücevherlere kak-

ma şeklinde uygulanmıştır.

Roma İmparatorluğu döneminde mozaik sanatı altın çağını yaşa-

mıştır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunan ve Zeugma antik 

şehrindeki villardan çıkarılan mozaikler, bu dönemin nadide eser-

lerini ortaya koymaktadır.

İslam kültürü de mozaik desenlerine getirdiği matematiksel zen-

ginlikle ünlüdür. Yer yer cam küpler ve taşlar kullanılarak geomet-

rik 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 sa-

natlarda mimari ile birlikte yeniden yükselmeye başlamıştır. Son 

yıllarda gelişen teknoloji ve yeni malzemelerle uygulanması kolay-

laşan mozaik, sanatta farklı bir ifade şekli olmuştur. 

Tarihi mozaiklerin müze şehri olmaları açısından Tunus ve Antak-

ya 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 ya-

rınlara 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 con-

sideration. Geometric motifs, various animal figures and natur-

monts take place among the basic mosaic compositions.

This decoratif art branch which combines with the light and en-

riches 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 arc-

hitecture. 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 Kütah-

ya 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.
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Ahşap Boyama /  Wood Technique

İnsan becerisinin ve tasarım kabiliyetinin en güzel örneklerinden 

biri olan ahşap boyama, yeni ya da eskimiş herhangi bir ahşap ob-

jenin boyanarak veya yüzey işleme teknikleri kullanılarak farklı bir 

görünüme kavuşturulması işlemlerinin bütününü ifade etmekte-

dir.

Bugün ahşap boyama olarak bildiğimiz bu sanatın geçmişi, kültü-

rümüzde çok eskilere dayanmaktadır. Adını Edirnekari olarak du-

yuran bu sanat, 14. yy’dan sonra ahşap ve deri gibi çeşitli malze-

meler üzerine uygulanmıştır. Bu sanatın en güzel örnekleri Edirne 

Sarayı ve Topkapı Harem Dairesi süslemelerinde görülmektedir. 

İstanbul, Edirne, Bursa, Diyarbakır ve Anadolu’nun pek çok böl-

gesinde uygulandığı görülmüştür. Zamanla geleneksel motifler 

sadeleşmiş, devrin ihtiyaçlarına göre yok olmaya yüz tutmuştur. 

Yakın tarihimizde ahşap boyama, at arabalarının, şerbetçi ve ma-

cuncu gibi esnaf arabalarının süslenmesinde kullanılmıştır. Bu tür 

süslemeler çizim yapılmadan serbest fırça teknikleriyle uygulanır. 

Genelde süslemelerde manzara resimleri kullanılmıştır. Bu süsle-

meler İskandinav ve Rus tarzı boyama örneklerine benzemektedir. 

Bu ülkelerin ahşap boyama örnekleri Edirnekari’ye göre serbest 

fırça tekniklerine dayandığı için ince işçilik taşımaz.

Ahşap boyama teknikleri; dekupaj, transfer, stencil, boyutlu boya 

ile uygulama, yaprak varak, folyo varak, kağıt mozaik, peçete tekni-

ği, one stroke, petal porselen, beadosphere ile üç boyutlu dekupaj, 

kontur rölyef pasta ile peçete kabartma tekniği, beadosphere ile 

dekupaj kaplama, sedef tekniği, rub-on transfer, antiquing leather 

(eskimiş deri dokusu) ve wood graning (ahşap damar görüntüsü)

dir. Ayrıca farklı bir boyut kazandırma teknikleri olarak çatlatma 

teknikleri söylenebilir. Çatlatma teknikleri ise; mozaik çatlatma, 

klasik çatlatma, antik çatlatma, timsah kabuğu çatlatma, eskitme, 

mumlu eskitme ve alkollü eskitme şeklindedir. 

Kullanılan malzemeler her teknikte farklılık göstermektedir. Ör-

neğin transfer tekniğinde sünger ve aktarılacak desenin fotokopisi 

önemli malzemeyken, çatlatma için çatlatmada kullanılan karışım 

önemlidir.

Ahşap boyama yapılırken, işe zımpara yapılarak başlanmaktadır. 

Kuru bir bezle tozu alınan objenin, ipeksi bir yüzeye sahip oldu-

ğundan emin olunduktan sonra açık renkteki boyayla ilk kat sürül-

mekte, kuruduktan sonra su zımparasıyla hafifçe, yeniden zımpa-

ralanmaktadır. Arkasından ikinci kat boya sürülmektedir. Kuruma 

işlemi bittikten sonra üzerine istenilen teknik uygulanabilmekte ya 

da sade bir şekilde vernikleyip kullanıma hazır hale getirilebilmek-

tedir.

Ahşap boyama yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar 

bulunmaktadır. Çatlatma yaparken ıslak fırça kullanmamak, kali-

teli ham malzeme kullanmaya özen göstermek, zemin boyanırken, 

bir sonraki kat boyayı uygulamadan önce son kat boyanın kurudu-

ğundan emin olmak bunlardan bazılarıdır.

Bugün değişen zaman, zevk ve ihtiyaçlara göre gelişen ahşap boya-

ma, günlük hayatta kullanılan komodin, dolap, yatak başı ve para-

van gibi malzemesi ahşap olan birçok objede kendini göstermekte-

dir. Bir sanat halini alan ahşap boyama günümüzde sadece ahşaba 

değil deri ve cam objelere de uygulanmakta, elde edilen ürünler 

birer sanat eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Wood technique is one of the most beautiful examples of human 

and design ability. New or any kind of old item can be changed into 

different shape by painting or using surface handwork techniques. 

The past of this art known as wood technique’ today dates back to 

very old times.

This art, which became famous as ‘Edirnekari’, was made on va-

rious objects such as wood and leather after the 14th century. The 

greatest examples of this art can be seen among the decorations of 

Edirne Palace and Topkapı Harem Palace. And also it can be seen 

in various regions of Istanbul, Edirne, Bursa, Diyarbakır and in 

many parts of Anatolia. In time, the traditional motifs became very 

simple, it almost faced to disappear depending on the needs of the 

times. In our recent history, the wood technique was used for de-

corating the carts and merchants such as ‘Şerbetçi and Macuncu. 

Such kind of decorations are made without using brushes as free 

strokes. Generally, view paintings, were used among decorations. 

These ornaments look like the wood techniques of Scandinavia and 

Russia. While comparing with Edirnekari technique, these countri-

es’ techniques don’t mean much, don’t carry out fine arts.

The wood techniques are as follows; decoupage, transfer, stencil, 

carrying out with dimensioned color, leaf varak, petal porcelain, 

three dimensioned decoupage with bead sphere the napkin blis-

ter technique with kontur rolief pasta, decoupage plating with bead 

sphere, nacre technique rub on transfer antique leather, wood gra-

ining, Besides, cracking techniques can be named to form a diffe-

rent shape. The cracking techniques are; mosaic cracking, classic 

cracking, antique cracking, alligator skin cracking.

Devices used vary according to every technique. For example, in the 

transfer technique, the sponge and the photocopy of the transfer 

drawing are the vital items, for the cracking, the mixture used in 

cracking is important meantime.

While doing this art, we start with emery, after cleaning it with a dry 

cloth we should make sure that it has a silk surface and later it is 

painted with a light paint. When it gets dry, it is painted again and 

drying process finished you can apply whatever technique you’d like 

to, or can be polished in one style and be ready for use.

While doing the wood technique, there are some important points 

that should be taken into consideration. For example; not using wet 

brush while doing the cracking, take too much care about using the 

well-qualified crude materials, while painting the surface, before 

applying the next layer of paint, make sure that the previous paint 

has got dried, are some of the important details.

The developing wood technique, which was improved according to 

the changing time, pleasure and today’s needs, attracts our atten-

tion on the daily materials such as commode, bed stand, wardrobe 

and Paravane. Today, the wood technique which has become a style 

of life has been applied not only on wood, but on the leather and 

glass objects. The products which produced can be viewed today.
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Giyim / 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, top-

lumların geleneklerini, göreneklerini, zevklerini ve yaşayış biçim-

lerini ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Zamanla estetik öğelerin de 

bu faktörlere katılmasıyla insan hayatının soyutlayamadığı bir kul-

lanım 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 uğra-

dığını 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 di-

kiş payı kadar bırakılıp, paylar belirli yerlerden çıtlatılır ve üst üste 

getirilerek kıyafet hazırlanır. Butik tarzı giyim ise konfeksiyon üre-

timinin ardından kıyafet modelinin kişinin bedenine uygun çalışıl-

ması, 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 kül-

türleri oluşturan insanlar, geleneksel giyimin dışında ortak bir dil 

gibi kullandıkları evrensel bir giyim tarzı oluşturmuşlardır. Bu gi-

yim 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, “insanlar kıyafetleri ile karşılanır, bil-

gileri ile uğurlanırlar.”

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 be-

came 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 measu-

rements 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 clot-

hing, 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. Natio-

nalities 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.

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 be-

cause clothing is an object that expresses the message clearly. And 

it will carry on this mission forever to universal dimensions.
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Modelistlik - Stilistlik / Fashion Designer - Stylistics

Giyim, iklim, örf, adet, din faktörlerinin ışığında oluşan bir tarzdır. 

Bu tarz zamanla milyonlarca insanın çalıştığı bir sektör olmuş ve 

“tekstil” adını almıştır. Tekstil çok çeşitli bölümleri bünyesinde ba-

rındıran çok geniş bir yelpazedir. Bu yelpazenin kollarından olan ve 

ana kaynağını oluşturan bölümler Modelistlik ve Stilistliktir.

Hayal gücünün sınırlarında dolaşan bir sanat dalı olan stilistlik, 

“günün modasına, içinde bulunulan dönemin trendlerine uygun 

tasarım yapma ve ürün ortaya koyma sanatı” olarak tarif edilmek-

tedir. Bir giysinin a’dan z’ye her şeyini (ayakkabı, çanta, aksesuar) 

giysiye uygun bir şekilde tasarlamaktır. Trendlerde renk ve kumaş 

özelikleri dikkate alınarak tasarım yapılmaktadır. Kreasyonların 

üretilebilmesi için yapılan renksel ve çizgisel tasarımlar, stilistlik 

tanımı içerisinde yer almaktadır.

Modern anlamda stilistligin tarihçesi Ortaçağ’a kadar dayanmak-

tadır. Aristokrat kesimin “gösteriş” noktasından hareketle farklı 

olma çabalarıyla çeşitlenen giysileri zaman içerisinde moda akım-

larının oluşmasına sebep olmuş; stilistlik 18. yy’dan itibaren ise bir 

meslek olarak icra edilmeye başlanmıştır.

Stilistlik, yetenek gerektiren bir alandır. Bir stilist, çizgiler, renkler, 

tonlama ve boyama tekniğinin yanı sıra moda akımları ile dünya 

tarihini de çok iyi bilmelidir. Şu anda tasarlanan giysiler, son 10 yı-

lın çizgilerini taşımaktadır. Ancak bir stilist, yüzyıllara göre tarihi 

olayların şekillendirdiği giyim tarzlarının nasıl olduğuna da hakim 

olmalıdır.

Modelistlik; genel anlatımla modeli belli olan bir giysinin, seri 

üretim için kalıbını çizmek, kalıbını hazırlamaktır. Giysiyi bir bütün 

olarak gösteren kalıp, modelist için büyük önem taşımaktadır. Öl-

çülere dikkat edilerek çıkarılan kalıp, provaya gerek bırakmadan 

zaman, emek ve kumaş tasarrufu sağlar.

Modelistlikte çeşitli kalıp elde etme teknikleri bulunmaktadır. Ha-

zır kalıplarla kalıp çıkarmak, biçki sistemi ile kalıp çıkarmak, mü-

laj ya da drapaj yöntemiyle kalıp çıkarmak, pratik yöntemle kalıp 

çıkarmak ve hazır giyim üzerinden kalıp çıkarmak bu tekniklerden 

bazılarıdır. Hazır giyim üzerinden kalıp çıkarma sistemi, ülkemizde 

genellikle deri giyiminde kullanılmaktadır.

Son zamanlarda özellikle büyük firmalarda, modelistlik ve stilist-

lik alanlarında bilgisayar teknolojileri kullanılmaktadır. Bilgisayar! 

modelistlikte, mülaj kağıdının yerini bilgisayar almaktadır.

Stilistlikte de her şey bilgisayar ortamında hazır bulunmakta iş sa-

dece hayal gücüne kalmaktadır. Stilistler, tasarımlarına uygun ku-

maş dokuları oluşturmakta, hazır siluetlere, elde edilen materyal 

monte edilmektedir. Bilgisayar ile birçok kişinin yapacağı iş bir kişi 

tarafından yapılmakta, böylece emekten ve paradan tasarruf edile-

rek ve kısa zamanda çok iş çıkmaktadır.

Günümüz dünyasında modanın kazandığı önem ile stilistlik ve mo-

delistlik, gençlerin meslek seçiminde önemli bir yer tutmaktadır. 

Ayrıca ekonomik kriz döneminde büyük şehirlerde yüzde 42 ile en 

az etkilenen sektör, içinde modelist ve solistlerin de yer aldığı teks-

til sektörüdür.

Clothing is style that is shaped in light of factors such as; climate, 

norms, traditions, religion. In time this style has been named “tex-

tile” and has become an industry in which millions of people work. 

Textile covers a wide spectrum of numerous branches. The main 

branches of this spectrum are Designing and Styling.

Styling, being a branch of art roving around the edges of the imagi-

nation, is defined as “the art of creating designs in accordance with 

current fashion and with the trends of the era and producing a final 

product. “It is designing an outfit from top to bottom (shoes, bags, 

accessories) in a way that is harmonious. Designing is made by 

considering trends, colors and fabric characteristics. The graphic 

and chromatic designs that are made in order to produce creations 

all fall within the scope of styling.

The roots of modern styling go back as far as the middle ages. The 

outfits that have diversified with the “Aristocrats’” search of being 

“panache” has led to the creation of fashion trends; and styling has 

become a profession since the 18th century onwards.

Styling is a branch that requires talent. A stylist has to know about 

fashion trends and world history along with lines, colors, toning and 

painting techniques. The outfits that are currently being designed, 

carry the marks of the last decade. However, a stylist has to master 

the knowledge of how historic events have shaped clothing trends 

throughout the centuries.

Designing in general, is drawing and preparing the patterns of clot-

hes for mass production of the models that are pre-determined. 

The pattern that shows the outfit as a whole, is of great importance 

to the Designer. The pattern that is prepared in accordance with the 

measurements, saves time, effort and fabrics and eliminates the 

need for fitting.

In designing, there are various methods for preparing patterns. Ma-

king patterns with ready made stencils, making patterns with a cut-

ter system, making patterns with the moulage ordrapage method, 

making patterns manually and from ready-wear clothes. Currently, 

the method of preparing patterns from ready-wear clothes is used 

mainly in the leather industry.

In recent times and especially in large companies, the use of com-

puter technology in designing and styling has become widespread. 

In computer aided styling, computers have replaced moulage paper. 

In computer aided designing, every tool that the designers need are 

under their fingertips and all is left for the imagination. Designers 

can create suitable fabrics for their designs, and the materials that 

are created are inserted into ready silhouettes. With the help of 

computers, one person can do the work that previously required 

many peoples cooperation, thus, saving effort, money and time.

With the importance currently attached to fashion, designing and 

styling has gained importance in the youths’job selection process. 

Furthermore, the textile industry that has incurred a small loss of 

42% in big cities during the economic crisis, is the industry in which 

designers and stylists work.
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Nakış / Embroidery

El nakışı (el işlemesi), pamuk ya da ipekten yapılmış, beyaz ya da 

renkli, kalın veya ince kumaşlar üzerine; ipek, yün, keten, pamuk, 

metal vb. gibi iplikler kullanarak elde iğne veya tığ ile, düz ve ka-

barık değişik iğne teknikleri kullanılarak yapılan süslemelere de-

nilmektedir.

Makine nakışı ise çeşitli örtü, giyim ve dekoratif eşyalar süslemek 

amacıyla tabiattaki renk, şekil ve geometrik desenlerden yararla-

nılarak kumaş ve deri üzerine çeşitli ipliklerle, simlerle makinede 

yapılan işlemelerdir. Bu işlemeler yapılacak işin özelliğine göre 

kasnaklı ve kasnaksız olmak üzere makine de iki şekilde uygula-

nır.

Tarihi çok eskilere dayanan işlemelerin, araştırmalar sonunda 13. 

yy.’da Türklerle beraber doğduğu, Orta Asya’dan Avrupa’ya yayıl-

dığı ortaya çıkmıştır, insanoğlunun, iki parçayı birbirine ekleme, 

düz bir dikişi bile dekoratif anlamda, yapma fikriyle gelişmiş bir 

sanat dalıdır. Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan iğneler, Neo-

litik çağdan beri Anadolu’da iğneyle yapılan işlerin varlığını ortaya 

koymaktadır.

Eski dönemlerde Türk evlerindeki eşyalar arasında dokuma işle-

ri büyük yer tutmaktaydı. Bunlar sandıklarda bir tür aile hazinesi 

olarak muhafaza edilir, nadiren ortaya çıkarılırlardı. Bir anlamda 

işlemeler törensi bir özelliğe sahipti. Genç kız ve kadınların elin-

den çıkmışlardı; o genç kız ve kadınlar ki, hiç denecek kadar az bir 

malzeme ile sadece el emeği göz nuru dökerek harikulade güzel ve 

değerli eserleri adeta yoktan var etmişlerdir.

Profesyonel makine işlemeleriyse, 1790 yılında ucu çengelli ma-

kine iğnesinin geliştirilmesi, 1830 yılında da zincir işi yapan maki-

nenin keşfedilmesi, 1851 yılında geliştirilen dikiş makineleri ve XX. 

yüzyılda Japonya’da yapılan zigzag makineleri ile kısa sürede kolay 

ve çok işleme yapma olanaklarına kavuşulmuştur. El işlemeleri-

nin birçoğu makinede de işlenebilmekte ayrıca makinede işlemeye 

özgü teknikler de geliştirilmektedir.

Zaman içerisinde gerek süsleme gerekse ekonomik açıdan kısa 

sürede ürün elde edildiğinden makinede yapılan nakışlara ilgi art-

mıştır. Makinede yapılan nakışlar kullanışlı ve ekonomik olması 

yönünden günlük hayatta kullandığımız giyim ve diğer eşyalara ra-

hatlıkla uygulanmaktadır.

Endüstriyel kalkınma ve kültürel değişmeye paralel olarak el ve 

makine yardımıyla icra edilen işleme sanatı, günümüz teknolojisi 

ile artık bilgisayarlı makinelerle de yapılabilmektedir. Bu nedenle 

işleme sanatı bir yandan el sanatları içinde yer alırken bir yandan 

da endüstriyel sanatların içinde de yeni bir özellik kazandığı görül-

mektedir.

Nakışlardaki işlemelerin anlatım gücünü yalnızca teknik mükem-

mellik ya da başarılı kompozisyonlarla açıklamak yanlıştır; asıl 

bunları işleyenlerin coşkusu, kendilerini sözle anlatmalarına izin 

vermeyen bir toplumda duygularını, isteklerini, ümitlerini el işiyle 

dile getirmeleri, bu işlemelere güzelliğini vermektedir.

Kültür varlığımızın en önemli öğelerinden biri olan ve nesilden ne-

sile giderek zenginleşen el sanatlarının içerisinde işleme sanatı 

çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle son yıllarda işlemeli ürün-

lerin büyük rağbet gördüğü dikkati çekmektedir. Bu nedenle akla 

gelebilecek her türlü ürün işlemelerle bezenmekte ve piyasaya 

sunulmaktadır. Bir çift nasırlı el, bir çift yorgun göz bütün bunların 

mimarıdır. Yaşanılan ve düşünülen acı tatlı her şeyin, desenlerin 

ışıltısında ileriki nesillere ışık tutma çabasıdır el ve makine nakı-

şı...

Hand embroidery is the collective name given to decorations made 

to thick or thin, white or colored fabric made of cotton or silk, with 

silk, wool, linen, cotton, metal etc. thread using needles and vario-

us needle techniques such as flat and fluffy.

Mechanical embroidery are the decorations made on various fabrics 

and leather in order to enrich various coverings, clothing and de-

corative goods using natural colors, shapes and geometric designs 

and with the use of various threads and sequins. Using machinery, 

these processes are implemented in two different ways; with and 

without embroidery hoops.

It has been determined after extensive research on various embro-

ideries with a history dating back to old ages that embroidery has 

stemmed from Turkish culture at the end of the 13th century and 

that it has spread to Europe from Central Asia. It is a branch of art 

that has evolved from mankind’s idea of adding two pieces together 

and even sewing a plain stitch decoratively. The needles found in 

the archeological excavations in Anatolia prove the existence of ne-

edlework since the Neolithic period.

In the old ages, embroidery work has had an important place 

among the furniture and belongings of Turkish households. They 

were stored in chests as some kind of family treasure and were 

taken out occasionally. In a sense, embroideries had some kind of 

ceremonial quality. They were from the hands of young girls and 

women and were marvelous and valuable works of art created from 

almost no material, but with only manual labor and eye-straining 

tedious work.

Great advances have been made in creating a large amount of 

embroidery work in very little time possible, with the advent of the 

hooked machine needle in 1790 and the machines that produced 

chain work in 1830, the sewing machines that were invented in 1851 

and also the zig-zag machines that were invented in Japan in the 

XXth century. Most of the hand embroideries can be embroidered by 

machines and some specific machinery techniques have also been 

developed.

In time, the machine embroidered goods have gained attention due 

to their economic and time saving nature. Machine embroidery can 

be implemented on clothing and other goods that we use in our da-

ily lives with ease due to their economic and time saving nature.

Embroidery work that is done by hand and with the help of machi-

nery in parallel with industrial growth and cultural change can now 

be done with the use of computer technology. This is why the art of 

embroidery is being placed under handcrafts and at the same time 

possessing new qualities in industrial art.

It would be wrong to explain the expressive power of embroidery 

work with only technical perfection and successful composition; 

but the expression with embroidery work of the artists’ emotions, 

wishes and hopes in a society which suppresses their freedom of 

expression is actually what makes these embroideries beautiful.

Embroidery has a very important place in our handcrafts which are 

one of the most important elements of our cultural existence and 

which are becoming richer with every generation. It is seen that 

embroidery work is attracting great attention especially in the re-

cent years. Thus, all kinds of products are being decorated with 

embroidery work and are put on the market. A pair of calloused 

hands and a pair of tired ayes are responsible for all of this. Emb-

roidery is the endeavour of shedding light to all the good and bad 

memories and thoughts to the next generations...
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Folyo, metal yaprak levhalar üzerine çizilmiş olan desenin, çeşitli 

teknikler kullanılarak, tersten ve yüzden yapılan bir resim tekni-

ğidir. İnsan eli ve ruhunun yorumu ile inanılmaz görsel güzellikler 

ortaya çıkartılır.

Roma ve Bizans dönemlerinde Anadolu’nun gelişmiş maden sanatı 

atölyelerinin bulunduğu bilinmektedir. Büyük Selçuklular ile birlik-

te İslam maden sanatında önemli gelişmeler görülmüştür.

Yapılan araştırmalarda bakır, altın, gümüş ve pirinç işlemeciliğinin 

Anadolu’daki gelişiminin çok eski tarihlere dayandığı, bakır cevher 

yataklarının eskiden beri işletildiği doğrulanmaktadır. Bakır, altın, 

gümüş, alüminyum ve pirinç, işlemeye çok elverişli madenlerdir. 

Günlük kullanımda pek çok alanda hayatımıza giren unsurlar ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. 

Geleneksel el sanatları içerisinde özel bir yere sahip olan metal 

işlemeciliği, Türk kültüründeki süsleme anlayışının, güzellik, es-

tetik ve zerafetin bir simgesi olmuştur. Metal işlemeciliği, yaprak, 

folyo levhaların üzerine çizilen desenlerin, sanatçının ya da usta-

nın yaptığı yorum ile birleşerek birer sanat harikası olabilmektedir. 

Sanatçı hayal dünyasında hissettiği yorumlar ile tabiattaki canlı 

örneklerin yorumlarını birleştirerek farklı bir sentez oluşturur. Bu 

da çalışmalarda hissedilebilir ve görülebilir güzelliklerin ortaya 

çıkmasını sağlar. Sanatçı deseni her yorumladığında, farklı bakış 

açıları ile ona başka bir mana kazandırmaktadır.

1990’lı yıllarda hayatımıza giren folyo, zamanla tanınmış ve her ge-

çen gün biraz daha gelişerek, el sanatları içinde kendine bir yer 

edinmeyi başarmıştır. İlk yıllarda sadece tablo yapmak anlamında 

kullanılan folyo çalışmaları, artık ev dekorasyonundan kişisel eşya-

lara kadar birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Yıllar ile birlik-

te kendini geliştirmiş ve zenginleşmeye devam etmiştir.

Folyo yapımında; alüminyum yaprak levha (parlak ve beyaz renkte 

bir metaldir), bakır yaprak levha (kızıl renkte bir metaldir), gümüş 

yaprak levha (parlak ve beyaz renkte bir metaldir) veya pirinç yap-

rak levha (bakıra çinko katılarak elde edilen bir metaldir) kullanı-

lır. Kullanılan bu yaprak levhaların belli bir kalınlıkta ve esneklikte 

olması gerekir. Aksi takdirde çalışmaya uygun olmaz. Sağlıklı bir 

folyo çalışması için tüm metallerin esneklik ve kalınlığının hemen 

hemen aynı olması gerekir.

Hammaddesi metal olan el sanatlarını, kullanılan madene, kulla-

nım alanına ve tekniklere göre sınıflara ayırmak mümkündür. Bu 

çalışmalar yapılırken dövme, kakma, kabartma ve gömme gibi tek-

nikler vardır. Folyo çalışmalarında her türlü desen ve resim uygula-

nabilir. Folyo tekniğiyle, seçilen desen veya resimler çeşitli yöntem-

lerle işlenerek, istenilen eşya üzerinde kullanılabilir. Bu çalışmalar 

eşyanın değerini arttırmaktadır.

Bu sanat, Türkiye’de gün geçtikçe yaygınlaşmaya, daha fazla ge-

lişmeye ve tanınmaya başlamıştır. Eskiden usta-çırak yöntemiyle 

öğrenilen metal işlemeciliği artık üniversitelerde öğretilmektedir. 

Ayrıca ilk zamanlarda sadece tablo yapmak anlamında kullanılan 

folyo çalışmaları, artık ev dekorasyonundan kişisel eşyalara kadar 

birçok alanda kullanılmaktadır. Kısacası alüminyum folyo giderek 

ticari bir kimlik kazanmış, yeni üretim alanlarının açılmasıyla aile 

ekonomisine katkı sağlamaya başlamıştır denilebilir.

Folyo, silver paper is a kind of art technique in which the design 

drawn on the metallic leaf panels from reverse and the natural side 

by using different techniques. Unbelievable visual beauties can be 

made with human hands and the inner feelings. 

During Romans and Byzantinians periods it is known that in Ana-

tolia there were developed mine art workshops. With Great Seljuks 

there were seen important developments in mine art.

In the researches and excavations, it has been proved that copper, 

gold, silver and brass processing’s development dates back to an-

cient times and copper placers were treated since the distant past. 

Copper, gold silver, aluminum and brass are suitable minerals for 

processing. They appear in many areas in our lives.

The metal processing which has a special place among the traditi-

onal handicrafts has become the symbol of the embellishment art, 

beauty, esthetics and elegance in Turkish culture. In the metal pro-

cessing, the designs that are drawn, made on the leaf, silver paper 

are combined with the artist’s imagination and skill, so it becomes 

an art wondrousness. The artist combines the interpretations in his 

dream with the live examples of the living things in the nature and 

develops different syntheses. This provides the beauties which can 

be felt and seen in the works appear. When the artist makes the 

design, he/she adds a different meaning to it at every try.

The silver paper that took place in our life in the 1990 s, by the time, 

became popular, and developing day by day more and more, succe-

eded to get a good place among the other handicrafts. The silver 

paper that was used only in making frames, pictures, it began to be 

used in many areas ranging from the house hold items to individual 

things. It was developed and enriched for many years.

In making silver paper, gravure, the aluminum leaf plating, (it is a 

bright and white colored metal), copper leaf frame (it is a red me-

tal), silver leaf plating (bright and white) or brass leaf plating (it is a 

kind of metal, mixture of copper and zinc) are used. The leaf plating 

which have been used here should be in a certain thickness, flexib-

le. Otherwise it can’t be suitable for the works.

The handicrafts of which raw material is the metal can be classified 

according to the material used, the usage area, and the techniques. 

While doing these works there are techniques such as, pounding, 

inlay work, relief and sinking. In the gravure art, every kind of de-

sign and picture can be applied. The designs and pictures chosen 

with the silver paper technique can be used on every item wanted. 

These works add value to things.

This art has begun to spread, progress more and to be known in 

Turkey from day by day. The metal processing which was taught 

by apprentice ship in the past, has now been taught in universities. 

Besides, in the early times, the silver paper was only used for pain-

ting, now can be used in home decorations and in personal things. 

Shortly, aluminum Silver Paper has got a commercial identity, and 

started to provide contribution to the family budget.
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Hayvan derilerinin işlenerek bozulmaz ve kullanıma elverişli hale 

getirilmesine “dericilik” denilmektedir. Süsleme ise birtakım kat-

kılarla bir şeyi daha güzel, daha göz alıcı, daha hoş göstermek yani 

tezyin etmektir. 

Dericilik, ilk insanların giyinmek ve barınmak amacıyla deriden ya-

rarlanmaya çalışmaları ile başlamıştır. Deri süslemeciliği derileri 

keserek, yapıştırarak, dikerek, oyarak, yakarak, boyayarak, akse-

suarlarla 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 işleme-

ciliği yöntemleri de uygulanmaktadır. Deri eşyaların sağlam olması 

ve sanat özelliği taşıması, derilerin iyi terbiye edilmiş, iyi işlenmiş 

olmasına bağlıdır. Bu nedenle “debbağlık” en gelişmiş zanaatlar-

dan 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 medeni-

yetlerinde de önemli yer tutar.

Derinin güzel sanatlardaki yeri oldukça eskidir. Zira çok eski çağ-

lardan beri, mobilyaları süslemede kullanılırdı. Yunanlılar ve Ro-

malılar 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 çe-

şitli süslemeler yapılırdı. Türkiye’de çağdaş yöntemlerle çalışan ilk 

deri sanayi, 1812 yılında 2. Mahmud tarafından kurdurulmuştur.

Türk deri işlerinde yüzyıllar boyunca değişik süsleme motifleri kul-

lanılmıştır. 12. yy’da bilhassa Selçuklu deri eserleri üzerinde kulla-

nılan süsleme motifleri, arabesk ve Selçuk geçmesinden ibarettir. 

15. yy’dan itibaren bilhassa İstanbul’un Türkler tarafından fethin-

den sonra stilize edilmiş üç yapraklı yonca, rumi, nilüfer, ıtır yap-

rağı, bulut, gül, tepecik, pens, hatai, ortabağ, tığ gibi motifler kul-

lanılmıştır. 

16. yy’da bunlara karanfil, lale, gül çiçekleri buket halinde katılmış-

tır. 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 Av-

rupa etkisiyle rokoko süslemeciliği klasik motiflerin yerini almıştır. 

20. yüzyılın birinci çeyreğine kadar sanat değeri taşıyan bazı kıy-

metli parçalar yapılmış olmakla beraber gerileme durmamıştır.

Günümüzde deri, imalat, kundura, konfeksiyon, saraciye vs. dalla-

rıyla 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 embel-

lishment, 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 le-

ather. 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, ce-

ramic 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 discove-

red 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, Gre-

ek 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 Mah-

mud 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 chan-

ge is witnessed, but in the workmanship there seems a lack of qu-

ality. 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.
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Ahşap Rölyef / Wood Embossed

Fransızca kökenli bir kelime olan rölyef, yüzey üzerine yapılan yük-

seltme ya da çökertmelere denilmektedir. Ahşapla uygulanması 

“ahşap rölyef” olarak adlandırılmakta, iki boyutlu resim ile üç bo-

yutlu heykel arasında bir geçiş olarak nitelendirilmektedir. Rölyef, 

ahşabın yanı sıra seramik, polyester, alçı, metal ve mermer gibi 

malzemelerden de imal edilebilmektedir.

17. yüzyılda Fransız mobilyacılar tarafından ahşap kaplamacılığı 

olarak ilk adımları atılan ahşap rölyef, marketri gibi çeşitli mobilya-

cılık tekniklerine uygulanarak, Fransa’da 18. yüzyılda yaygın olarak 

kullanılmıştır. Marketri tekniği, değişik renklerdeki kaplama levha-

larından kesilmiş olan parçaların desen oluşturacak biçimde tahta 

bir yüzeye yapıştırılması işlemlerinden oluşmaktadır.

Rölyef süslemeler, Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliği ola-

rak kabul edilmektedir. Anadolu Selçuklu mimarisinde süs unsuru 

ön planda yer almaktadır. Osmanlı sanatında da rölyef (kabartma-

lar) yoğun şekilde göze çarpmaktadır. Rölyef olarak yapılmış süs-

lemeler, mimari yapılarda taşa, mermere işlendikleri gibi ahşaptan 

yapılmış eşyalar üzerinde de görülmektedir. Şamdan kapı tokmağı 

gibi madeni eşyalarda, kapı, pencere kenarı, rahle, dolap, çekme-

ce gibi ahşap eşyalarda rölyef şeklinde yapılmış süslemelere çok 

rastlanmaktadır. Mimari eserlerin dış veya iç cephelerinde yapı-

nın görülecek yerlerinde taş veya mermer üstlerinde de rölyefler 

kullanılmıştır. Türkiye’de özellikle 80’li yıllardan itibaren gelişme 

göstermiştir.

Bu teknikte ev yapılırken temel alınan kıstas, gerçeklik ve samimi-

yettir. Evler bugün ne durumda ise aynı şekilde olmasına özen gös-

terilmektedir.  Evlerin yapımında pek çok farklı kaynak yol gösterici 

olarak kullanılmaktadır. 

Bu kadar ince detaylar düşünülerek işlenen evlerin malzemesi ise 

oldukça basittir; karton, maket bıçağı, ahşap kaplama ve yapıştırı-

cı… Evlerin camları asetat ile kaplanırken, çatıların hammaddesi 

oluklu mukavvadır. İlk uygulama biçimlerinde kibrit ana malzeme 

olarak kullanılmıştır. Bu dönemlerde özellikle duvara asmak için 

tasarlanan rölyefler, sadece kasa içlerine değil; tabak, tepsi gibi 

malzemelerin içlerine de taşınmıştır.

Rölyef evler yapılırken ilk adım seçilen modelin kalıplanmasıdır. Bu 

kalıplar daha sonra kartona aktarılarak çalışmalara başlanmakta-

dır. Kapı ve cam yerleri belirlenmekte ve derinlik payı verilmekte-

dir. Bu kalıplar mobilyacılardan temin edilen ahşap kaplama ile 3-4 

mm.’den kesilerek 1 mm. üst üste gelecek şekilde kaplanmaktadır. 

Pencereler ve kapılar çerçevelenmekte, pencereler evlerin bulun-

duğu konuma göre perde çalışması ile süslenmektedir. Bütün de-

tayları tamamlanan kalıplar, gökyüzü boyaması yapılan kasa içine 

monte edilmektedir. Alçı ve tutkal ile hazırlanan harç, yol çalışma-

larının ana malzemesi olmaktadır. İstenilen aksesuar (saksı, sokak 

lambası…) yeşillik, ağaç ve çiçek dalları ile süslenerek çalışılan ev-

ler tamamlanmaktadır.

Son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte pek çok sanat dalında 

olduğu gibi ahşap rölyef sanatında da fabrikasyon ürünler ön plan 

çıkmıştır. Ancak el yapımı rölyefler, her zaman için değerini koru-

makta ve sanatseverlerle buluşmaktadır.

Wood embossed work is a French rooted word. It is the hights and 

curvings on the surface, wood carvings, wood works are used in the 

meaning of blistered and it stays as a transition between two di-

mensional pictures and three dimensianol statues. Embossed work 

can be obtained from seramic, polyester, plaster, metal and marble 

as well as wood materials.

The wood embossed work as an wood plating was firstly pionee-

red by the French seller of furniture in the 17th century and was 

widely used in France by using various furniture techniques such 

as marketery. This technique includes the procedures that are cut 

in various plating colorful pieces in the form of design on a wooden 

by sticking.

The embossed works are accepted as the characteristic features 

of the Seljukian Architecture. In the Anatolian Seljuk Architecture, 

the ornamentation and decoration play a great role. In the Ottoman 

Art, the wood embossed work especially including hights are seen 

intensively. The ornaments that made as wood-embossed can be 

seen sometimes on stones and marbles in the architectural buil-

dings, as well as on the things that made of woods. And also, on the 

metalic things such as the candlesticks and door knobs, and the 

wooden things; such as the window sill, window, portable, wardro-

be and drawer - the ornaments which made in the style of embos-

sed work are seem. On the inside or outer sides of the architectural 

buildings, on the stones and marbles, the embossed works can be 

seen. In Turkey, it has shown a development especially in 1980 s.

While building a house using this technique, the curical element is 

reality and sincerity. The architecture of the houses should not be 

changed. While houses are being built, too many different sources 

are being used as guides.

The houses built by taking so many petty details into consideration 

are simple in ther way of their materials. These are card board, 

small model knife, wood plating - and the glue while the windows of 

the houses are covered with acetone, the raw material of the roofs 

is pasteboard.

In the first applying styles, matches were used as the main mate-

rial. During these periods, the embossed works which planned to 

hang on the walls were applied not only in to the drawers but into 

the materials of plates, trays and so on.

While embossed work houses are built, the first step is to form the 

chosen models. The models are transformed on a cardboard. Door 

and window places are chosen - and their depth gauges are deter-

mined. These models are ensured by the sellers of Furniture and 

with the wood-plating from 1 mm to 3-4 mm is covered one on top 

of the other. Windows and doors are framed and the windows are 

embellished according to the location of the house. The models of 

which details are completed are assembled in a safe painted in the 

sky color. The compost that is prepared with plaster and glue has 

been the basic material of the road works. The desired accessories 

are embellished with grass, trees and flower branches, so the hou-

ses on which works are done completed.

With the development of the technology in the area of wood embos-

sed work, art factory works are appeared, but hand made embos-

sed works maintains its
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Herhangi bir nesnenin kendi boyutlarına sadık kalınarak belirli bir 

oranda küçültülmüş örneğini yapmaya “maketçilik” denir. Maket-

ler 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 milattan 

önce 2000’li yıllara, eski Mısır’a kadar uzanır. Bin yıl kadar devam 

eden bu uğraş, milattan sonra 15. yüzyıla kadar neredeyse unu-

tulmuştur. Bu dönemden sonra yeniden canlanan maketçilik, de-

koratif ya da gerçeğinin küçültülmüş bir kopyasını üretme amaçlı 

olarak günümüze kadar süregelmiştir. Bugün, gemi maketçiliğiyle 

uğraşanların sayısının tüm dünyada birkaç milyonu aştığı bilin-

mektedir.

Ülkemizde de gemi maketçiliği oldukça eskilere dayanır. Gerek 

tersanelerde inşa edilen gemilerin küçük birer benzerlerinin yapı-

mı, 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 uğ-

raş, 1977 yılında kurulan Gemi Modelcileri Derneği sayesinde bu 

sanata ilgi duyan insanların birbirleriyle etkileşim içerisinde olma-

larına olanak sağlamış ve böylece maketçilik sistematik bir şekilde 

ilerleme kaydetmeye başlamıştır.

Gemi maketçiliği için kullanılan başlıca malzemeler; en küçüğün-

den bir çekiç, kıl testere ve yedek uçları, 4 milimetreye kadar dele-

bilecek 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 seç-

meli, teknik çizimlerini incelemeli, kullanacağı malzemelerden o 

model için en uygun olanlarını belirlemeli ve bütün bunları gerçek-

leştirdikten sonra model yapımına geçmelidir. 

Bir ayrıntı ve özen işi olan maketçilik, sadece bir el mahareti değil-

dir. 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 gerek-

tirir. Gemi maketçileri, tarihe yön veren savaş gemilerinden balıkçı 

takalarına, yatlardan gondollara kadar tarih sahnesinden kaybol-

maya 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 enco-

unter models in various stages of our lives with different purposes, 

content and meanings, sometimes as a work of art, a tool for edu-

cation, a scientific model, etc.  

Mankind has been involved in making models since pre-historic 

ages. Numerous ancient models of humans, animals, houses, bo-

ats, 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 for-

gotten 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 ship-

yards 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 mo-

deling 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 sca-

le for building their model, must examine the technical drawings, 

must determine the most suitable tools to be used for the particu-

lar 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 mode-

ling. At the same time, modeling also requires systematic thinking, 

knowledge and a sense of aesthetics. Ship modelers revive every-

thing from warships that have changed the courses of wars to fis-

hing boats, from yachts to gondolas which face being lost forever in 

history and meet them with new generations.  

Gemi Maket Yapımı Making Model Ship
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Çakıl Taşları İle Resim Sanatı / Painting with Pebbles

Çakıl taşları ile resim, tuval üzerinde yalnızca çakıl taşları kulla-

nılarak bir tablo oluşturma tekniğidir. Bu teknikte uygulamaya ilk 

olarak desen çalışmasıyla başlanır. Ardından fon boyama işlemine 

geçilir. Son olarak büyük emek ve sabır gerektiren çakıl taşı dizme 

çalışmalarıyla eser tamamlanır. 

Birkaç fırça darbesiyle ortaya çıkan renklerin, figürlerin deniz ke-

narlarından ve akarsu yataklarından toplanan doğal haldeki çakıl 

taşlarıyla oluşturulması, tuvale gölge ve derinlik kazandırılması, 

maharet gerektirdiği kadar sabır ve zaman da ister. Küçük çakıl taş-

ları sanatçıların ellerinde o soğuk havasından kurtularak kâh ağaç 

olur, kuş olur; kâh bir portrede kaş, göz olur ve mekânlarımızla 

birlikte içlerimizi de ısıtır. 

Çakıl taşları renk bakımından sınırlı bir malzeme olsa da bu mal-

zemeyi ustaca kullanarak çakıl taşlarını tabii şekil ve renkleriyle 

tablolarına taşıyan bir sanatçı, oluşturduğu ışık-gölge oyunlarıyla 

canlı ve derinliği olan eserler ortaya çıkarır.  

Paletten boya alıp tuvale koyar gibi kolayca kullanılabilen ve doğal 

bir malzeme olan çakıl taşları ile bir tablo oluşturulması yaklaşık 

bir aylık çalışmayı gerektiriyor. Ancak, eksikliklerin fark edilerek 

tamamlanması ve rötuş çalışmalarıyla bu süre dört aya kadar uza-

yabiliyor. 

Tabii tablo çalışmasına geçilmeden önce gerekli çakıl taşlarının 

temin edilmesi de hayli zaman gerektiren bir süreç. Çakıl taşları 

ile resim sanatında en güzel sonuç yassı taşlarla ortaya çıkarken 

Türkiye’nin pek çok ilinden ve sahil kasabasından çakıl taşı temin 

etmek mümkün.

Çakıl taşları ile resim sanatının dünyadaki ilk temsilcisinin İsmail 

Fehim İbrahimhakkıoğlu olduğu belirtilir. Çakıl taşlarını tuvaline 

taşıyan ressam İbrahimhakkıoğlu, daha önce sanatın farklı dalla-

rına malzeme olan çakıl taşlarından tablolar yapmaya 1963 yılında 

tesadüfi bir şekilde başlar ve bir daha da bu malzemeden vazge-

çemez. Sahil gezintisi sırasında topladığı çakıl taşlarını tuval üze-

rine oturtunca taşların da boyalar kadar, hatta daha da fazla insan 

ruhuna ve duygularına hitap ettiğini fark eden İbrahimhakkıoğlu, 

aslında taşların da bir ruhu olduğuna inanır. 

Taşlarla insanlar arasında özel bir bağ olduğuna inan ressam İb-

rahimhakkıoğlu, çakıl taşları ile yapılan bir portrenin neredeyse si-

zinle konuşacak kadar canlı olduğunu belirtiyor ve “İşte taşın sırrı 

burada ortaya çıkıyor. Zeminden sıyrılarak kendini yüzeye atan taş 

kendini öyle güçlü ifade ediyor ki seyredene adeta canlıymış hissi 

veriyor. Bence resim sanatında ruhsal açıdan kendini en iyi ifade 

eden malzeme boyanın çok çok ötesinde olan taş ve kumdur” di-

yor.   

Painting with pebbles is a painting creation technique where only 

pebbles are used on the canvas to make a painting. The implemen-

tation of this technique starts with the creation of the pattern. Then 

the background painting process is performed. Lastly, the art work 

is completed by the lining up of the pebbles which require great 

effort and patience. 

Creation of the colors and figures which can be easily formed with 

a few brush strokes by the pebbles in natural forms collected from 

sea shores and streambeds, adding depth and contrast to the can-

vas requires skills as well as patience and time. The small pebbles 

are freed from their solid appearances in the hands of our artists 

and become a tree or a bird, an eye or an eyebrow on a painting and 

warm our hearts as well as our living spaces.     

Although pebble is a limited material in terms of colour, an artist 

which skillfully uses this material in their natural forms and colo-

urs creates vivid art works with depth by means of the light-shadow 

plays he creates on the canvas.    

Creation of a painting by using pebbles which can be easily used 

just like taking some paint off the palette and putting on canvas and 

which are natural materials this period can be extended up to four 

months by detection and completion of missing parts and finishing 

works. 

Acquiring the required pebbles before starting the painting works 

is also a process which requires a considerably long time. The flat 

stones provide the best results in the art of painting with pebbles. 

It is possible to provide pebbles from many provinces and seaside 

towns of Turkey.    

It is specified that Ismail Fehim İbrahimhakkioglu is the first repre-

sentative of the painting with pebbles art. The painter Ibrahimhak-

kioglu circumstantially started to use pebbles in his paintings in 

1963 which have previously been used as material in different fields 

of art  and could never give up using pebbles as his painting ma-

terial. The painter who had realized that pebbles appeal to human 

spirit and senses as much as and even more than the paints when 

he’d first used the pebbles he had collected during his seaside trip 

on the canvas had believed that the stones in fact also had a soul. 

The painter Ibrahimhakkioglu who believes that there is a special 

connection between the stones and people specifies that a portrait 

made with pebbles is almost as alive as to talk to you: “This is whe-

re the secret of the stone is revealed. The stone which eludes itself 

from the floor onto the surface expresses itself so strongly that it 

gives the feeling that it is alive to its viewer. I think the materials 

which best express themselves spiritually are stone and sand which 

are far beyond paint.” 
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Mefruşat  / Fabric Furnishing

Günümüzde teknoloji sonsuz bir ilerleme kaydetmektedir. Bu 

sonsuzluk içinde insanoğlu kendini dinlendirmek, farklı alanlarda 

boş zamanını değerlendirmek, marifetlerini sergilemek çabasına 

girmiştir. Uğraşıların emeğe dönüştürüldüğü alanlardan biri de 

“mefruşaf’tır. Bir anlamda mefruşat, ev tekstil ürünlerinin tasarla-

nıp, çeşitli teknikler kullanılarak göze hoş gelecek şekilde dikilme-

si işlemidir. Mefruşat, Arapça kökenli, evde kullanılan malzemesi 

kumaştan her türlü eşyayı genel olarak tanımlamaktadır. Yaşadı-

ğı mekanları güzelleştirmek, Türklerin göçebe hayatlarında bile 

önem taşıyan köklü bir özelliği olmuş ve bu anlayış zamanla çok 

büyük gelişim göstermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, sarayda düğün cihazı denilen 

çeyiz, saray atölyelerinde yapılırdı ve saray atölyeleri birer sanat 

akademisi niteliğindeydi. Bu sosyo-ekonomik olay, bir yanıyla aşk, 

özlem, ümit, ihtiras, şefkat, gurur gibi duyguların nakışlarla, renk-

lerle ifade edildiği, gönül dünyasının aynası, bir tecelliler manzu-

mesidir.

Gelenekler, inanışlar, örf ve adetlerle şekillenen ve yüzyılların bi-

rikimi olan bu kültür, ortaya konan her üründe kendini açıkça gös-

termiştir. Kültürel motif ve desenler, salon takımlarından mutfak 

takımlarına, banyo takımlarından bebek takımlarına, tül perde ve 

yatak örtülerine kadar her ürüne işlenmiştir. Yeni evlenen genç kız-

lar, büyük bir özen ve titizlikle hazırladıkları pek çok giyim ve ev ak-

sesuarını içeren çeyizleri ile kendi kültürlerini de alıp götürmüşler, 

bu değerli hazineyi kendi evlerinde yaşatmaya devam etmişlerdir.

Bir zamanların el emeği göz nuru ürünleri, günümüzde önem-

li bir sektörün parçası haline gelmiştir. Yeni teknolojiyle birlikte 

döşemelik, perdelik, halı, çarşaf, masa örtüsü, havlu, nevresim, 

yatak-yorgan aksesuarları gibi ev tekstillerinde fabrikasyon ürün-

ler, sunduğu çeşitlilik ile ön plandadır. Tekstil sektöründeki büyük 

atılımlar ve yeniliklere rağmen el yapımı ürünler hiçbir zaman öne-

mini yitirmemiş aksine fabrikasyon ürünler onların değerini daha 

da artırmıştır.

Mefruşat, farklı sanatlarla birleşerek göz alıcı sanat eserlerine de 

dönüşebilmektedir. Örneğin minyatür sanatı ile... Mefruşatta min-

yatür uygulamaları, Osmanlı ve iran minyatürlerinin aplike tekniği 

kullanılarak 3 boyutlu bir halde kumaş zemine aktarılmasıdır. Bu 

uygulamada önemli olan minyatürün tarihsel dokusu ve ince de-

taylarını mefruşata yansıtabilmektir. Görenlerde hayranlık uyandı-

ran bu sentez, büyük bir el mahareti ve sabır gerektirmektedir.

Mefruşat, yaşadığımız mekanların daha rahat, güzel ve kullanışlı 

hale getirilmesinin yanı sıra sağladığı psikolojik destek açısından 

da önemlidir, iyi düzenlenmiş mekan, insanda rahatlık ve huzur 

duygusu uyandırmaktadır, insanlar yaşadıkları ortam ile kendi ha-

yat tarzlarını, karakter yapılarını ve beğenilerini ortaya koymakta-

dırlar. Bu açıdan renk uyumu ve desen tanzimi kişiden kişiye de-

ğişmektedir.

Yıllardır ev hanımlarının ilgi gösterdiği bu alanda büyük gelişme-

ler olmuş, ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Bu ürünlerin evde 

yapılabilme kolaylığının olması bayanların ekonomik sisteme daha 

kolay dahil olmasını sağlamakta, bu açıdan ev dekorasyonu çok bo-

yutlu bir nitelik taşımaktadır.

Today technology is recording an endless improvement. Within this 

eternity, human has been searching to rest himself, to spend his 

spare times in various fields and to display his abilities. One of the 

fields where attempts are changed to labor is” furnishing’. Furnis-

hing in one sense, is the knitting process by various technical pro-

cedures of home textile items.

Furnishing is a word defining all items at home made of fabric and 

it is an Arabic based word. Making their places nice and attracti-

ve where they lice was a major property of Turkish people through 

history and this understanding displayed great development so far.. 

During Ottomans, dowers were made in work shops and palace 

work shops were a kind of art academy This social and economic 

fact was symbolizing emotions such as love, dream, missing, pas-

sion, hope, mercy and honor.

Culture which is specified by accumulation of traditions, beliefs 

and norms and which is an accumulation existed through years al-

ways displayed its effects. Cultural motives and design were used 

in all items such as salon an dining items, kitchen items, bathroom 

items, baby items, curtains and bed covers. Married young girls 

took their wearing and accessories which they prepared with great 

care and patience together with their own cultures and continued to 

make this precious treasury to live at their own homes.

Ancient products created with great care have been significant 

part of a sector today. By new technology, home textile products 

are diversified such as furniture stuff, suitable for making curtains, 

carpet, bed sheet, table cover, towel, duvet cover. Despite impor-

tant investments and renovations in textile sector hand made items 

never lost their attractiveness, on the contrary, fabrication products 

made them more valuable.

Furnishing is able to transform into different brilliant art works by 

integration with different art fields. For instance, with miniature 

arts... Miniature application in furnishing is the transition of Otto-

man and Iran miniatures to fabric ground in three dimensions man-

ner by sconce technical procedures .In this application, the impor-

tant point is to be able to transmit historical structure and nature of 

miniatures to furnishing. This synthesis which is highly appreciated 

by every one requires great patience and hand ability.

Furnishing, besides bringing environments we live more comfortab-

le, convenient and beautiful, is also important in terms of psycholo-

gical support. Good designed environment makes people calm and 

peaceful. People display their own way of life and characteristic 

structures with the places they live Therefore color harmonizati-

on and design arrangement differs from person to person. Within 

changing and developing world, along with technological facilities, 

home decoration has been a hobby and a way of defining ourselves. 

Today, furnishing, not only for house wives, but also takes place in 

working women’ live as well. 

Significant developments have been obtained in this field which 

house wives have been showing intensive interest through years 

besides, nation’s economy was also contributed. Since this field is 

convenient to be maintained at home, women have been involved 

into economic system in easier manner, thus home decoration has 

a multi dimensional side.
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Suni Çiçek Yapımı / Making Artificial Flowers

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 ola-

rak bütün Çin’de kullanılmıştır. Eski Çin’deki törenlerde yapma 

çiçeklerin çok büyük rolü vardı. İmparator ve mandarinlerin (impa-

ratordan 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 sütunla-

rı, yapma çiçeklerden oluşan çelenklerle süslerlerdi. Bu çiçekleri 

yünden, yapraklarını da boynuzdan yaparlardı. Daha sonraları pa-

pirus ve balmumu kullanmışlardır. 

Roma’dan sonra yapma çiçek Bizans’ta daha sonra Venedik’te, orta 

çağın ikinci yarısında ise Fransa’da kullanılmış ve gittikçe geliş-

miştir. 

O zamanlarda yapma çiçek için parşömen kağıdı ve ipek kullanı-

lırdı. İtalya’da, çiçek şeklini verebilmek için, tel üzerine kurdeleleri 

bükerek yapma çiçek yapılırdı. Bunlar müzelerde sergilenmektedir. 

Fakat bu teknikle yapılan çiçeklerin görünüşü doğal çiçeklerin gö-

rünüşünden 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 tohum-

larından 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 bi-

linmeyen bir İsviçreli, kolay bir şekilde ve çok sayıda  taç yapra-

ğı 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 kullanı-

larak kreasyon çiçekler ortaya konmuştur. Aynı zamanda Almanya, 

Belçika ve Fransa’da çiçek yaparken kullanılan araç gereçlerin ya-

pımına başlanmıştır. Bundan başka tohum, göbek, gül dibi, çanak 

gibi çiçeklerin bazı kısımları da yapılmaktadır. 

Türkiye’de yapma çiçeğin ne zaman, nerede başladığı bilinmekle 

birlikte nasıl başladığı hatırlardadır. Bizde yapma çiçek iğne oyala-

rı ve renkli ipliklerle başlamıştır. Onların kültürümüzdeki geçmişi 

de hem uzun yıllara dayanmakta hem de köklü hazineler barındır-

maktadır.

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 unco-

vered 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 empe-

ror) 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 ceremo-

nies 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 flo-

wers 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 Fran-

ce 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 flo-

wers 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 know-

ledge 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 num-

bers 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 inc-

reased 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 ac-

commodates rich treasures.  
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Takı, insanın giysiden ayrı olarak vücudunu süsleme amacıyla eski 

çağlardan beri kullana geldiği objelerin tümüne verilen addır. İn-

sanların sosyal, ekonomik ve dini hayatları hakkında tarih boyunca 

bizlere ipucu veren takılar farklı amaçlarla da kullanılmışlardır. İn-

sanoğlu, varoluşundan bu yana korkularını yenmek, yücelik kazan-

mak, gücünü göstermek, güzel görünmek gibi gerek dinsel gerek-

se geleneksel sebeplerle bu tür aksesuarları tercih etmişlerdir. 

Arkeolojik bulgular gösteriyor ki; eski çağlarda insanlar, bilinmedik 

doğa güçlerinden korunmak ve güçlü olmak için muska niteliğin-

deki takıları kullanıyorlar, takıları ölen yakınlarının ruhlarını kötü-

lüklerden koruyacağı inancıyla mezarlarına koyuyorlardı. 

Tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan takının serüvenini izlemek, 

toplumsal tarihi, dolayısıyla toplumun değişimini ve gelişimi-

ni 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 tüm 

Avrupa’ya yayılmıştır. Yapılan birçok araştırma, kazı çalışması gös-

termiştir ki insan yaşadığı her dönemde takıyı kullanmış, onlara 

belli anlamlar yüklemişlerdir. Takı biçimleri, ortam ve şartlara göre 

değişmekle birlikte her toplumda varlığını sürdürmüştür. 

Takının en önemli özelliklerinin başında giyimin tamamlayıcı unsu-

ru olması gelmektedir. Çeşitli boncuklardan yapılmış takılar tarih 

boyunca ve günümüzde de tüm dünyada insanların sosyal statüle-

rini 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 işi” 

adıyla tanınmaktadır. Dünyada “zırh örücülüğü” olarak bilinen bu 

sanat yaklaşık 30-35 mikron (0,3 mm.) kalınlığındaki altın ya da gü-

müş tellerin ilmek ilmek örülmesiyle icra edilen bu sanatın ürün-

leri, Trabzon’un Mersin köyünden yurdun hemen her yerine yayıl-

mıştır. Gümüş örücülüğü ile daha çok hasır bilezikler, gerdanlıklar, 

kemerler, küpeler ve kol düğmeleri yapılmaktadır. Takılar haricinde 

terlik, ayakkabı gibi eşya yapımında da süs olarak kullanılmakta-

dır. 

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 kullanılmak-

tadır. Bu teknikler yarı değerli taşlarla süslenerek takılar hazır-

lanabilmekte, hasır ve taşlar ya da kristaller birleştirilerek çeşitli 

objeler yapılabilmektedir. 

Kumaş gibi örülen ve istenilen uzunluklarda kesilerek çeşitli ob-

jelerin 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 aktarmaktadır-

lar.

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 bo-

dies, 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 tra-

ditional reasons.

The archeological excavations show that human used jewelry in the 

ancient times. People were wearing jewellery in the shape of amu-

let 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 ac-

cepted 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 excavati-

ons 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 ba-

sic 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. Be-

ads 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 wi-

res 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 mat-

ting 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 inc-

reased. 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 cur-

rent 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.
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Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting 

Dünyada “zırh örücülüğü” olarak örnekleri görülen gümüş örü-

cülüğü, ülkemizde “Trabzon işi” olarak bilinir. Yaklaşık 30-35 

mikron (0,3 mm.) kalınlığındaki altın veya gümüş tellerin ilmek il-

mek, büyük bir sabırla örülmesiyle icra edilen bu sanatın ürünleri, 

Trabzon’dan yurdun hemen her yerine yayılmıştır. İncecik tellerin 

kumaş gibi örüldüğü bu sanatta düzgünlük en önemli detaydır. 

Takı tasarımının bir kolu olan örücülükte;  kemer, bileklik, gerdan-

lık ve benzeri ürünler hazırlanmaktadır. Takılar haricinde ayakka-

bı gibi çeşitli giyim eşyalarına da yapılan sim örücülüğü bir hayli 

dikkat ve sabır gerektiren bir el sanatıdır. Sepet örgü modeli, saç 

örgü modeli, kılçık modeli, tek tepe tekniği,. Burulmuş gümüş tele 

yapılan hasır teknikleri bu sanatta çokça kullanılmaktadır. 

Özel bir çifte ile ince gümüş veya altın teller, bu sanatı icra ederken 

kullanılan başlıca malzemelerdir. 

İSMEK’te bu branşta verilen eğitimlerde kursiyerlere altın veya gü-

müş telleri eğip bükerek çeşitli desen ve motifler elde etme, bunla-

rı birbirine bir zemin üzerine ve montör içine kaynak ile birleştirme 

öğretilir. Eğitimler, Alaşım metalleri, kimyasallar, yarı mamul, ku-

yumculukta kaynak, telkâri, kuyumculukta sipariş ve takının müş-

teriye teslimi konu başlıklarında verilir. 

Silver knitting the examples of which are seen in the world as “ar-

mour knitting” is known as “Trabzon works” in our country. The 

products of this art which is performed by the knitting of  gold or 

silver wires at a thickness of 30-35 microns (0,3 mm) in loops with 

great patience have widely spread from Trabzon to almost every-

where in Turkey. In this art where fine wires are knitted like fabric 

smoothness is the most important detail.  

By knitting which is a branch in jewelry design, products such as 

belts, bracelets, necklaces and similar items are created.  Silver 

knitting which is also used in various garments such as shoes apart 

from jewelry  is a handcraft which requires considerable attention 

and patience. Straw techniques such as crib knitting, hair knitting, 

single peak techniques, etc. Are widely used in this art.

Fine gold and silver wires with a custom design needle are the main 

materials used in the performance of this art. 

In the trainings provided at ISMEK on these subjects, the course 

attendants are trained on bending gold or silver wires to create va-

rious patterns and designs and joining these by means of welding 

on a surface and inside a mounter. The trainings are provided under 

the headings of alloy metals, chemicals, semi finishing, welding in 

jewelry, filigree, order and delivery to customer in jewelry.  

Gümüş Sim Örücülüğü Silver Knitting 

282



112

Resim / Painting

283

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting 



112284

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting 



112285

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting



112286

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting 



112287

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting 



112288

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting



112289

Gümüş Sim Örücülüğü / Silver Knitting 



Resim, görülen, düşünülen, hayal edilen faktörlerin, akıl süzgecin-

den geçirilerek, herhangi bir zemin üzerine iki boyutlu olarak ak-

tarılması 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 gene mağara duvarlarına 

basılmış el izleridir. Bu resimler o dönem insanının sosyal yaşamı 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. Tarih boyunca insanlar, du-

vara, taşa, tahtaya, deriye, metale, kumaşa, kanvasa, kağıda, cama 

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 bilinmek-

tedir. 

Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir biçimde res-

metmeye odaklanmıştır. Bu dönemde figürler hareketsiz, kompo-

zisyonlar ise kuralcıdır. Rönesans’tan sonra dini konuların dışına 

çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine farklı boyutlar katmış-

lardır.

İslam dünyasında ise dini çekinceler sebebiyle 18. yüzyılın ortala-

rına 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 Mühendishane-i 

Berri-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) ile Mekteb-i Harbiye (bu-

günkü Kara Harp Okulu) gibi mühendislik ve askeri okullarında 

gerçekleştirilmiştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra da resim alanındaki çalışma-

lar desteklenmiş, 1928 yılında  Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sa-

natlar 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 yaklaşımla-

rın yanı sıra belli başlı bazı teknikler kullanılmaktadır. Bunların en 

başında kara kalem ya da füzen ile yapılan desen çalışmaları gel-

mektedir. Resim eğitiminin temelini teşkil eden desen, öncelikle 

görünen objenin birebir çizilmesi, sonrasında ise sanatçı tarafın-

dan buna yorum katılması ile gelişmektedir. Sulu boya, pastel, guaj 

boya, lavi ve yağlıboya 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.

Günümüz resim sanatında, geçen zaman ve gelişen teknolojinin 

izinde yürüyen sanatçının kullandığı malzeme de değişmiştir. Her-

hangi bir obje, sanat nesnesi olabildiği gibi video ve fotoğraf gibi 

teknikler, güncel sanatı oluşturmaktadır. Resim sanatında video 

art, enstalasyon, dijital baskılar yanı sıra tuval çalışmaları da ya-

pılmakta 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 “Miihendishane-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 stri-

king one is black pen (kara kalem or fiJzen). The decoration which 

contains the basic element of picture education is developed by 

drawing the visible objects and interpreted by artist. For the tech-

niques, 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 colloge 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 harmoni-

zing all differences inside it.

Resim Painting

Resim / Picture

290



Resim / Painting

291



292

Resim / Painting



293

Resim / Painting



Resim / Painting

296294



Resim / Painting

297295



Resim / Painting

296



Resim / Painting

297



298

Resim / Painting



299

Resim / Painting



300

Resim / Painting



301

Resim / Painting



302

Resim / Painting



303

Resim / Painting


