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İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / İSMEK HANDICRAFTS ALBUM
2012

Bu albümdeki eserler İSMEK kursiyerleri tarafından üretilmiş olup
13. ve 14. İSMEK Genel Sergilerinde sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.
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Tezhip
Tezhip, lügat manasına göre “altınlama” demektir. Eskilerin
hüsn-ü hat sanatı dedikleri güzel yazı niteliğindeki yazıların etrafı ve el yazması kitapların (Kur’an nüshaları, murakkalar, kıt’alar,
divanlar) başlık sahifeleri ve diğer yerlerine çeşitli desen ve motiflerle yapılan süslemeler tezhip, bu sanatın ustaları da müzehhip
olarak adlandırılmaktadır. Kısacası Arapça’da altınlama manasına gelen tezhip, yalnız altın yaldızla işlenen işleri ifade etmemekte; boyalarla yapılan ince kitap tezyinatına da denilmektedir. Sırf
altınla yapılan benzer işlere halkâri denilir ki altın yaldızla süslenmiş mânasına gelmektedir.

Illumination
In Arabic, it means ‘jewellery’ and starry. It is also one of the most
widely used traditional art and it contains all kind of decorations.
The old call it ‘hiisni hat’ The hoops that are only done with jewellery are called illumination hoops. The artist who does illumination is called “mùzehhip”. Shortly, In Arabic language, the illumination means jewellery and starry, not only expresses the works done
with golden gilding but also the works done with paints are named in this way. The similar work done with gold is called ‘halkâri’.
The origin of illumination dates back to middle Asia, where Turks

Tezhip sanatının kaynağı, Türklerin Orta Asya’da tarih sahnesine
çıktıkları devirlere kadar uzanmaktadır. Türk tezhip sanatçısının
yüzyıllar içerisinde geliştirdiği en güzel tezhiplerin dini kitaplarda
görülen tezhipler olduğu anlaşılmaktadır. İslam ülkelerinde yaygın
bir sanat olan ve Anadolu’ya Selçuklular tarafından getirilen tezhip, yükselme dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır.
Türk sanatçıları bütün güçlerini süsleme alanında yoğunlaştırarak, tezhip sanatının önde gelen temsilcisi olmuşlardır. Kullandıkları motifleri üsluplaştırmayı uygun bulmuşlardır. Türk süslemesinde gördüğümüz motiflerin çeşitliliğinin en önemli sebebi, İslâm
dinindeki resim ve heykel sanatlarına konulan yasaklar olarak görülmektedir.

firstly came out on the history scene. It is understood the very
early best illumination works were the ones that were seen in the
Holly books and made by the Turkish illumination artists. This is
a very common art in the Muslim World. It was brought to Anatolia by Seljuks, and it reached its the highest peak in the Ottoman Empire.
The Turkish artists became the first leaders of this art by focusing
all their strength on embellishment. They decided to make it sure
the models they used had to be firmly put into definite rules. The
most important reason of the models that are used in Turkish embellishment can be seen as the restrictions found in picture and
statues in Islamic Religion.

Tezhip tasarımlarında kullanılan motifler doğadaki bitki ve hayvan
biçimlerinin stilizasyonudur. 12. ve 13. yy’larda hayvansal biçimleri barındıran Rumi, mimari süslemelerde en çok kullanılan motiftir. 16. yy’dan itibaren mimari yapı bu üsluptan sıyrılmaktadır. 16.
yy’da Karamemi ile birlikte Türk süsleme repertuarına bahçe çiçekleri girer. Kanuni ile birlikte bütün süsleme üsluplarında yenilikler göze çarpmaya başlar. 18. yy’da Osmanlı tezhip sanatı farklılaşır, klasik motiflerin yerini barok ve rokoko süslemeler alır. 19.
yy’da ise sanatın hemen her alanını saran Batılı akımlar tezhibi de
etkiler, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri, vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür.

The motifs that are used in the illumination designs are the shapes of the plants and animals in the nature. It is also the widely
used motif in Rumi and architectural embellishment including the
animal fiqures. Starting from the 16th century, architecture has
freed from this style. In the 16th century, with Karameni, the garden flowers meet with the Turkish embellishment art. During the
Magnificent Siileyman, very many progresses begin to appear in
all the embellishing designs. In the 18th century, In the Ottomans
the illumination art starts to change. Barok and Rococo motifs are
used instead of the classical motifs. In the 19th century, the Wes-

Yazma kitaplara baktığımızda tezhip türleri genel olarak, zahriye
sahifeleri, serlevhalar, sure başları, hatime sahifleri ve ayetler aralarında bulunan duraklar, secde, cüz, hizip, aşır gülleri olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılırlar.
Tezhip yapılırken müzehhip, kağıdın üzerine çizdiği motifi öncelikle
sert bir şimşir ya da çinko altlığın üzerine koyarak, çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Bu delikli kağıt uygulanacak zeminin üzerine konarak delikler yapışkan siyah bir tozla doldurulur. Delikli kağıt kaldırıldığında motif uygulanacak zemine çıkar. Motif, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş ve arap zamkıyla ezilerek, jelatinle karıştırılmış olan altın, fırça ile doldurularak tezhip süslemesine başlanır. Altının yanı sıra önceleri toprak boyalar, daha sonraları da sentetik boyalar tezhip yapımında kullanılmıştır.
Basılı eserlerin yaygınlaşması ile pek çok sanat gibi tezhip de eski
önemini yitirmiştir. Tezhip günümüzde özellikle dini kitaplarda
varlığını sürdürmektedir. Daha çok levha tarzında gelişimine devam eden Türk Tezhipi, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt, Ord. Prof.
Süheyl Ünver gibi değerli hocaların bilgileri ışığında geçmişin ışıltılarını içinde barındırarak günümüzün koşullarına da uyum sağlamaktadır.

16

tern art approaches surround all kind of art illuminations. For instance, the flowers motifs are used in classic periods, vases, roses.
When having a look at in the hand writing books, the illumination
kinds are varied in zahriye pages, headings, the headlines of surahs, the hatime pages, and the stops among the verses, and also
prostration, fascicle, sect, asjr flowers.
While doing this art Mùzehhip bores the lines in the shape of full
stop. When the perforated paper is put away, the motif appears
on the ground which will be practiced. The motif is become thin layer by beating and crashed with Arab gum and the jewellery mixed with 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.
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Minyatür
Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı olarak bilinen minyatür, kelime olarak, Latince “kırmızı ile boyamak” anlamına gelen “miniare” kelimesinden türemiştir. Bunun
da çıkış noktası, Ortaçağ Avrupası’nda el yazması kitapların baş
harflerinin kırmızı renk veren kurşun oksit ile boyanması geleneğidir.
Türklerde minyatür için ise daha çok “nakış” sözcüğü kullanılmış,
minyatür sanatçısına ise “resim yapan, ressam” anlamına gelen
“nakkaş” ya da “musavvir” denilmiştir.

Miniature
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 sha-

Minyatür sanatının en erken örneklerine Mısır’da MÖ 2. yy’da papirüs üzerine yapılan resimlerde rastlanmaktadır. Daha çok kağıt,
fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılan minyatür, 3. yy’da Sasaniler döneminde Mani adlı bir sanatçı kendi yazdığı kitabı resimlemiş ve onun açtığı yolda pek çok kişi bu sanatın örneklerini vermiştir. Orta Asya ve Ön Asya’ya yayılan minyatür sanatı, dünyanın
çeşitli bölgelerinde etkileşimlere girerek gelişimini sürdürmüştür.

pe of ivory materials. 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,
there are some differences in the subjects and shapes, there can

Resim sanatı açısından Doğu ve Batı minyatürleri hemen hemen
aynı olduğu halde renk, biçim ve konularda farklılıklar görülmektedir. Örneğin, boyutların küçük olması bir ortak özellik olmasına
rağmen, Doğu ve Türk minyatürlerinin çevresinin Minyatür bezemeyle süslenmesi belirgin ayırt edici bir özelliktir.
Türklerde Selçuklular zamanında minyatür sanatına büyük önem
verilmiştir. Bilimsel konulu eserlerde minyatürlere sıkça rastlanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde minyatür sanatına büyük önem verilmiş, Türk minyatür sanatı II. Selim ve III. Murat arasındaki dönemde en verimli çağını yaşamıştır. 18. yy ve Levni ise Türk minyatür sanatı için bir dönüm noktasıdır. Geleneksel anlayışın dışına çıkan ve kendine özgü
bir biçim geliştiren Levni’den itibaren ışık ve gölgenin bir arada kullanıldığı çalışmalar kendini gösterir, kitap resmi önemini kaybeder.
Minyatür yavaş yavaş yerini çağdaş resme bırakmaya başlar.
14. 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 boyalara yumurta sarısı yerine suda eritilmiş tutkal karıştırılmaya
başlanmıştır.

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 importance 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 modern art. Books’ pictures lose their importance.
Between the 14th century and 18th century, while making the miniature, 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

Minyatür yapımına uygun fırçalar üç aylık kedi yavrusunun gıdı tüyünden yapılmış çok ince kıllı fırçalardır. Kağıtlar ise yumurta veya
nişasta aharıyla yapılır. Yumurtalı kağıtlar, yumurta akıyla bir miktar şapın sıvılaşıncaya kadar karıştırılıp kağıda sürülmesi ve kuruduktan sonra mührelenmesiyle elde edilir. Nişasta aharlı kağıtlar içinse şekersiz nişasta ile boza kıvamında bir karışım kullanılır. Karışım kağıda sürülür, kuruduktan sonra mührelenir. Minyatürde işlenecek konu, eskiz olarak çok ince kıllı fırçalarla, mürekkeple kağıda çizilir. Boyama işleminde önce altın sürülür, sonra diğer renklere geçilir.

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 getting 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.

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

34

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.
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Hat
Hat, birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şey ve yazı gibi anlamlara gelmektedir. İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-ü hat) anlamında
kullanılmaktadır. Hat, sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Güzel yazma ve
öğretme yetisine sahip sanatkarlara da “hattat” denir.

Calligraphy
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 meaning.
Calligraphy means, expressing words, the ideas and feelings occurring in the soul, and showing all of these in the alphabet.
Calligraphy has oriented with and around the Arabic words. There

Hat sanatı, Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş bir sanattır. Arap
yazısının ortaya çıkışı hakkında İslâmî kaynaklarda çok farklı ve
çeşitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu yazının menşei, İslam öncesine kadar dayanmaktadır. İslamiyet ile birlikte Arap harfleri yavaş
yavaş estetik unsurlar kazanmış, Asr-ı saadet döneminde yükselme başlamış, Abbasiler döneminde daha da gelişmiştir.

are various rumours in the islamic Literature about how the Arabic writing first started. But the origin of this writing goes back to
the Pre-lslamic Ages. With Islamic Religion, the Arab letters got
esthetic elements gradually. It started to get a high level in The
Age of Prosperity, and during the Abbacies Period developed more.
The Islamic calligraphy art reached the fastest development in the

İslam yazı sanatı en hızlı gelişmeyi Osmanlı hat mektebinde yaşamıştır. Özellikle Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren, yazı
sanatında ekoller gelişmiş ve yaklaşık her yüzyılda bir gelişme yaşanmıştır. Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazı ile meşgul
olanlar da çıkmıştır. II. Bayezid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud
ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlarıdır. Bundan başka,
her tabakadan halk, yazıya büyük ilgi göstermiştir.

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 appeared. 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

Hat sanatında geçmişte kullanılan malzemeler küçük değişikliklerle bugün de kullanılmaya devam edilmektedir. Kullanılan ana
malzemeler kamış kalem, aherli kağıt ve is mürekkebinden oluşmaktadır. Hat sanatında kullanılan kalem ile günümüzde normal
hayatta kullanılan kalem arasında hiçbir benzerlik yoktur. Hat sanatında kullanılan malzemeyi şöyle sınıflandırabiliriz: Kalem, Kağıt, Mürekkep, Mühre, Kalemtıraş, Mürekkep hokkası, Mıstar, Yazı
altlığı.
Hemen bütün sanat dallarında, bir eserin meydana geliş safhaları
birbirine benzemektedir. Bir hat eseri, elifbâ harfleri, kamış kalem,
kağıt ve mürekkep kullanılmak suretiyle meydana getirilmektedir.
Yazılacak bir metinde, harflerin yanında okutma işaretleri olan harekeler bulunmaktadır. Yine normal metin yazımında olmamakla
birlikte, özellikle celî sülüs, celî dîvâni gibi yazılarda, harf ve harekenin yanında bir takım süsleme işaretleri de kullanılmaktadır. Yerine ve lüzûmuna göre tirfil, mimli tirfil, tırnak ve hurûf-ı mühmele
denilen şekiller, celî sülüs levha yazımında istifin doldurulmasında önemli rol oynamaktadır. Harflerin yanında, hareke ve tezyinî
işâretlerin gayet düzenli, intizamlı, yerinde ve dengeli kullanılması,
istif sahasına düzenli bir şekilde yayılması önem arz etmektedir.

changes. The basic materials used in calligraphy are; reed pen, paper 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 sharpener, inkwell, mıstar, calligraphy board.
Nearly, in all the art branches, the phases of an art’s formation
are similar to each other. A calligraphic art is made by using elifba
letters, reed pen, paper and ink. In a text to be written there are
some signs called harakes which are used for reading. Again, on
condition that not being used in a normal text, especially in celî
sülüs, celî divani, there are some kind of embellishments next to
the letters and harakes. According to their places and necessities,
some signs and shapes that are called’ tirfil, mimli tirfil, quotation
mark, and hurûf-i mühmele play a great role in filling the general
writing composition in the celî sülüs frame writing. Here, using harakes and embellishments in order, in the right place and balance
is vitally important addition to the writing and also spreading the
letters and embellishments regularly on and all over the frame is
important.

Osmanlı hat sanatında, bütün yazı çeşitlerinde çizgilerin uyum halinde olmasına dikkat edilmiştir. Bir yazıya bakıldığında dik harflerin yönlerindeki uyum ile yatay harflerin oturuş paralelliği önemlidir. Böyle bir uyum yazıda dik harflerde hareketlilik yatay çizgilerde ise devamlılık fikrini uyandırmaktadır. “Kur’an, Mekke’de nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir.

In the Ottoman calligraphy art, in all types of writing, the harmony
of the lines have always been taken into consideration. When having a look at this writing, the harmony in direction of the upright,
perpendicular letters and with the horizontal letters in being parallel to each other is important. This harmony wakes the impression of the idea of continuity in the watchers in the horizontal letters and the movement in the perpendicular letters.

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

46

A choosy artist should not forget any details in every phase of calligraphy, and should be aware that beauty and perfection are hidden in details. It is possible to see all these relations and details in
the Ottoman calligraphers’ arts. For this, while wandering istanbul
carefully, we can be sure about this.
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Ebru
Farsça’da “bulut gibi, bulutumsu” manasına gelen “ebr” den türetilmiş olan ebru, geleneksel Türk El Sanatları içerisinde özel bir
yere sahiptir. Türk kültüründeki süsleme anlayışının, güzellik, estetik ve zerafetinin de bir simgesidir.
Tarihçesi hususunda kaynaklarda farklı bilgiler yer almakla birlikte,
ebru sanatının 15. yüzyılda Türkistan’da ortaya çıktığı ve İpek Yolu
ile Anadolu, İran ve Hindistan’a yayıldığı söylenebilir. Bazı kaynaklara göre de ebru, Türkistan’daki Buhara kentinde doğmuş ve İran
yoluyla Osmanlılar’a geçmiştir. Batıda ebru, “Türk Kâğıdı” diye adlandırılmaktadır.
Selçuklular döneminde resmi devlet belgeleri, evlenme ve kira
akitleri, önemli anlaşmalar hep ebrulu kağıtlara yazılmış, böylece
bu evraklar üzerinde tahrifat yapılması önlenmiştir. Osmanlı’da da
ebru sanatı, üzerinde yapılabilecek herhangi bir tahrifatı önlemek
amacıyla, önceleri resmi evraklar ve çeşitli anlaşmaların yazılmasında ince desenli kağıtlar üzerinde kullanılmıştır. Zira ebru üzerinde yapılabilecek en ufak bir değişiklik yahut tahrifat kolayca belli olmakta ve bunu düzeltmek mümkün olmamaktadır. Daha sonraları ebru sanatı, İslam sanatları arasında önemli bir yere sahip
olmuştur. Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi ebru da zorlu, emek isteyen, geri dönüşü ve tekrarı olmayan, çok değişkenli
usta-çırak usulü ile öğrenilen bir sanattır.
Ebru için gerekli olan malzemeler boya, kitreli su, sığır ödü, kağıt,
tekne, fırça, biz ve taraklardır. Ebru yapımının zor olan kısmı bu
malzemelerden kitreli su ve boyanın hazırlanması kısmıdır. Eskiden beri ebruculukta toprak boya denilen boyar maddeler kullanılmıştır. Bu sanatta kullanılan önemli malzemelerden olan kitre, ebru suyuna yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel bir zamktır. Sığır ödü, kitreli suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını ve birbirlerine karışmasını önleyen, safra asitleri ihtiva eden hayvansal bir maddedir. Aynı rengin ve farklı büyüklükteki desenlerin değişik tonlarını ortaya çıkarmakta, aynı zamanda boyanın kağıtta sabitleşmesini sağlamaktadır. Bu sanat,
bir tür kağıt boyama sanatı olduğundan, kullanılacak kağıtlar da
özel olarak seçilmekte, emici özelliği fazla ve mat renkli olanları
tercih edilmektedir. Genellikle 60 – 80 gr. ağırlığında, 1. hamur kağıtlar ya da 2., 3. hamur kağıtlar, özellikle eskiyi yaşatmak isteyen
kişilerce aranmaktadır. Ebru yapımında “tekne” tabir edilen kaplar kullanılmaktadır.

Marbling
In Persian, it was originated from the word ‘ebr’, means like cloud
or cloddish, and has a special place in traditional Turkish Handicrafts. It is the wood - symbol of understanding of embellishment
beauty, and elegance in Turkish culture.
Despite there has been various information in the resources,
this art appeared in Turkistan in the 15th century. It is said that
it spread out to Anatolia, Iran and India by Silk Road. According
to some resources, marbling appeared in Buhara city of Turkistan,
and was brought to Ottomans via Iran. In the West, it is named as
the Turkish paper.
In the Seljukian Time, the official state documents, the agreements
of wedding and the rent, the important peaces all were written on
the marbling papers, and so falsifying on these documents were
prevented. This kind of applying was also used in the Ottomans to
save the documents in the early times. Definitely, even the slight
changes which are wanted to be done on the documents or falsies can be understood easily and this makes impossible correct
the mistakes. In the following years, marbling art had an important place among the Islamic Arts. As occurred in many fine arts,
marbling is also a branch of art that can be learned in the way of
mastery and apprenticeship and this work needs a great afford.
The necessary materials used in making of marbling are; paint
-drop- cow bile -paper- boat and brush. The difficult part of this
work is to prepare water with kitre and paint. The painting materials have been used in marbling since ancient times. One of the
most important is big glue that is used to give dark to marbling
water. Cow bile is an animal material that prevents the colors
which are on the drop water from distributing and mixing with
each other. Since this art is paper painting art, the papers which
will be used are chosen specially and the colors are mostly dull
because of sucking feature. In making marbling, the pots whose
names are ship have been used.
The stalk of the brush deriving from the rose tree and the brushes

Gül ağacının dallarından fırçanın sapı; at kuyruğu kıllarından da
fırçalar yapılmaktadır. Gül ağacının tercih edilmesinin nedeni; küflenmemesi, boyalar serpilirken parmağa vurulan darbelerde esnememesi ve parmağı acıtmamasıdır.
Ebrular yani kağıdın üzerinde beliren renkli hareler, bazen yapım
tekniğiyle, bazen desenin yarattığı çağrışımlarla, bazen de deseni yaratan sanatçının adıyla anılmaktadırlar. Ebru türlerini; tarzı
kadim (eski tarz), battal ebrusu, tarama ebrusu (gelgit ebrusu), şal
ebrusu, somaki (mermer) ebrusu, taraklı ebru (geniş taraklı ebru,
ince taraklı ebru), hafif ebru, akkase ebru, kumlu – kılçıklı ebru, yazılı ebru, hatip ebrusu, çiçekli ebru (Necmettin ebrusu) ve koltuk
ebrusu olarak sıralayabiliriz.
Geleneksel Türk el sanatlarımızdan biri olan ebru, eskiden tezhip
ve hat sanatları ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmıştır. Günümüzde ise başlı başına bir sanattır. Necmettin Okyay, Mustafa
Düzgünman, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu, Niyazi Sayın gibi ustalar ebru sanatının yaşatılarak bugünlere ulaşmasını sağlamışlardır.
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are made of horse tail. The reason of preferring the rose tree is
that, it doesn’t corrode and stretch while scattering the colors, addition, it doesn’t harm to the fingers.
Marbling is some times called as production technique, the summons which the decoration creates the name of the artist which
made the design. Marbling kinds are; style ancient, big marbling,
combing or tide marbling, shawl marbling, sumac marble, light
marbling, white cup marbling, sandy, fish bone marbling, written
marbling, orator marbling, flowery (Necmettin marbling) and arm
chair marbling.
Marbling is one of the oldest traditional Turkish handicrafts that
were used in illumination , calligraphy, book papers, on the side of
MURAKKA, volumes, headings, and arm chairs. Today it is basically
an art. Necmettin Oktay - Mustafa Duzgunman - Fuat Baser - Alpaslan Babaoglu - Niyazi Sayin made great contributions to the
development of this art.
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Çini
Çinicilik sözcüğü halk arasında hem sırlı duvar kaplamaları hem de
kap-kacak türünden ev eşyalarını tanımlamıştır. Diğer taraftan
bilimsel yayınlarda zamanla bu tanımlama değişmiş; kase, tabak,
vazo gibi kap-kacak türünden eşyalara “seramik”, duvar kaplamalarına da “çini” adı verilmeye başlanmıştır.
Türkler yaradılışın üç unsuru olan ateş, toprak ve suyu kullanarak, hayatının nihai amaçlarından olan güzelliği yakalamak için zamana meydan okuyan sırlarla, çiniyi yaratıp ölümsüzleştirmiştir.
Mimari eserleri renklendiren çini sanatının Türkler tarafından ilk
uygulandığı örneklerin Uygurlar’a (8-9yy.) kadar uzanan bir tarihi vardır.
Selçuklu ve Osmanlı devrinde çini dekoru mimarinin temel unsurları arasına girerek abidevi bir sanata yükselmiştir. Mimari eserlerden çini dekoru çıkarılacak olursa, bunların çok şey kaybedeceği ve
fakir bir manzara göstereceği şüphesizdir.

Turkish Tiles
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 architectural 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.

Çini sanatı, 13. yüzyılda Selçuk mimarisi ile yükselmeye başlamıştır. Bu dönemde yapılan Konya’daki Alaaddin Camii, Sırçalı Medrese ve Karatay Medresesi en güzel çinilerin bulunduğu önemli eserlerdir. Bu eserlerde başlıca turkuaz, kobalt ve mor renklerin kullanıldığı geometrik desenli çini ve çini mozaikler iç mekanlarda tercih
edilirken, dışta sırlı veya sırsız tuğlalar kullanılmıştır.
14. yüzyılda Anadolu çini sanatı, Osmanlılar ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Selçuklu mozaik çini tekniği ile renkli sır tekniğinin birleşmesi, Osmanlı çinilerine bir başlangıç teşkil etmiş ve İznik, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında çiniciliğin merkezi olmuştur. Osmanlı devrinden zamanımıza ulaşan en eski çiniler ise,
1391 tarihinde inşaatı tamamlanan İznik Yeşil Cami minaresindedir. Yine Osmanlı çini sanatının getirdiği ilk büyük yenilik, çok renkli sır tekniği olmuştur. Diğer bir yenilik ise sır altı tekniği ile yapılan
mavi-beyaz çinilerdir.

The tiles art began to raise with Seljukian architecture. The Aladdin Mosque in Konya. The Sirgali Madras and Karatay Madras are
the important art examples in which the best tiles were used during that age. In these tile arts, the geometric designed tiles and
tile mosaics of which colors are turquoise, cobalt and purple were
preferred 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 colored 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

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 yanında, ülkemizin flora (bitki örtüsü) ve faunasını (hayvanlar) yansıtır.
Çinilerdeki geometrik örgülü düzenlemeler ise gökyüzü yani semavi kurallarla fert arasındaki ilişkinin, yani kozmolojik düşüncenin
yansımasıdır. Mimari yapılarda çini bezemeleri diğer vasıflarla bütünleşmiş olarak, ancak aşırılıktan uzak, çok güzel ama mütevazi
ölçülerde tutulmuştur.
Çinilerde kullanılan kuars elektromanyetik dalgaları emme özelliğine sahip olduğundan kullanıldıkları mekanlarda insanlar üzerinde olumlu etki yapmakta, negatif enerjiyi yok etmektedir. Camilerdeki kullanım çinilerin akustik özelliğini kanıtlamaktadır. Dekoratif
ya da işlevsel olarak kullanılan çini-seramikler geleneksel sanatlarımız arasında sırlarla dolu yerini koruyarak muhteşem kompozisyonlarıyla yaşama sevinci aşılamaktadır.
Muhteşem devirler yaşayan, camilerde, saraylarda en güzel örnekleri sergilenen ancak 17. yüzyıldan itibaren bilgi ve belge bırakmadan yok olmaya yüz tutan çini sanatı, eski gücünden çok şey kaybetmiş olmasına rağmen, çeşitli kurumlar tarafından bugün yaşatılmaya ve yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır.
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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
reflect our country’s flora and fauna. The geometric designed arrangements in the tiles are the reflections of rules between the
religions and individuals. In the architectural buildings the tiles designs are seen together with other compositions, they are 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
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 nakışları yapan kişi “kalemkar”, projeyi hazırlayan kişi de “nakkaş” olarak adlandırılmaktadır.

Engraving
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”

“Mekana mana katan sanat” olarak da adlandırılan kalem işi, süsleme sanatları içerisinde kendine has, özel bir yere sahiptir. Bu
süslemeler, ait olduğu topluluğun gelenek ve göreneklerini yansıtmakta, zevk, düşünce ve inançlarını en özlü ve ölümsüz ifadelerle
gelecek nesillere ulaştırmaktadırlar.
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
ifade ettiğimiz 16. ve 17. yüzyılda diğer sanat dallarımız gibi olgunlaşarak zirveye oturmuştur.

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
pleasure of that period. engraving developed from Middle Asia up

Bu sanat, sadece bir kişinin tek başına ortaya koyabileceği iş değildir. 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 evlerin tavanlarında, duvarlarında birbirinden güzel kalem işi ve duvar
resmi örneklerine rastlanmaktadır.
Kalem işleri, sıva üstü kalem işi, ahşap üstü kalem işi, taş ve mermer 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. Osmanlı döneminde en çok kullanılan teknikse ahşap üstü kalem işidir, 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 desen silkilir. Daha sonra çeşitli kazıma uçları ve bıçaklar yardımıyla oyularak veya kesilerek süsleme ortaya çıkarılır. Malakari’de dik kesim
ve eğri kesim olarak iki teknik kullanılmıştır. Daha ziyade geometrik şekiller kullanılarak süsleme unsuru oluşturulmuştur.

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 harmonized team work is required.

Engraving reminds primarily mosques and palaces. Engraving was
in daily life in Ottomans which we can see in those marvelous ancient 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
another 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”; vertical cut and curve cut. Generally geometric figures were used in

Geleneksel sanatlarımızın büyüleyici ışığı altında Osmanlı döneminin tüm ihtişamı, güzelliği, evlerde, sokaklarda, çeşmelerde, bütün heybetiyle camilerde, çarşılarda gözler önüne serilmiştir. Bize
düşen görev bu eserleri gördüğümüzde harcanan emeğin farkında
olmadan bakmak değil onları anlamak ve korumaktır. Eserlerimizi koruma bilincini ise insanlara eğitim kurumları vasıtasıyla aşılamak ve bu fikri yaygınlaştırmak gerekmektedir.
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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 understand them. We should inject the consciousness for protecting
our masterpieces.
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Kat’ı

English

Kātı’ sanatı, kökeni 15. yüzyıla dayanan, en önemli malzemesi sa-

English english english english english english english english

bır olan geleneksel el sanatlarımızdan biri. Kātı’, özenle hazırlan-

english english english english english english english english

mış bir kompozisyondaki uygun desen ya da desenler bütününün

english english english english english english english english

ince bir kâğıt veya deriden, pozitif veya negatif olarak oyulmak su-

english english english english english english english english

retiyle çıkartılıp uygun bir zemine yine ustalıkla yapıştırılması sanatına denilmekte. Yapıştırılan diğer zemin ise kâğıt, pasparto,
cam veya deridir. “Yazılışı kātı’ şeklinde olmalıdır” der bu sanatın
ustaları. “A” harfinin üzerine konulan çizgi, bu harfin uzun ve ka-

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

lın okunmalı, “ı” harfinden sonra gelen apostrof ise bu harfin ka-

english english english english english english english english

lın ve kısa okunmalıdır.

english english english english english english english english

Kātı’ sanatı; hat, cilt ve tezhip sanatları içinde başlı başına önem-

english english english english english english english english

li bir yere sahiptir. Vazolar, tek çiçek motifleri, bitkiler, buketler,

english english english english english english english english

hüsn-i hat örnekleri, doğa manzaraları, hayvan motifleri, ağaç tas-

english english english english english english english english

virleri, yelkenliler, selsebil, köşk tasvirleri, oyma şemseler, köşe-

english english english english english english english english

bent tarzı süslemeler (15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet için saray
nakışhanesinde hazırlanmış ciltlerde görülmektedir) ve resim yazılar bu sanatta en çok rastlanılan örnekler arasında yer almaktadır. Bu örneklerden oluşan oymaların; el yazması eserlerinin say-

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

faları arasında, murakka kıtalarda, albümlerde, cilt kapaklarında

english english english english english english english english

makta yapımında, eski yazı çekmecelerinin süslenmesinde kulla-

english english english english english english english english

nıldığı görülmektedir.

english english english english english english english english
english english english english english english english english

Kātı’ sanatı, yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. İran kökenli ol-

english english english english english english english english

duğu da söylenen bu sanatın en eski örnekleri 15. ve 16. yüzyıllar-

english english english english english english english english

da Afganistan Herat’ta görülmektedir. İslam sanatında en eski örneklerine ise 14. yüzyılda kitap kaplarında (deri oymalar) rastlanır. Kātı’ sanatının, 16. yüzyılın başında Osmanlılara geldiği bilinmektedir.

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english

Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Sultan 2. Beya-

english english english english english english english english

zıt dönemlerinde birçok el yazmasında tezhipten sonra kullanı-

english english english english english english english english

lan önemli sanat dalı olmuştur. Tezhip sanatının motif zenginliği

english english english english english english english english

ve zaman içindeki gelişiminin, özellikle Sultan Süleyman dönemin-

english english english english english english english english

de altın çağını yaşayan kātı’ sanatına da yansıdığı görülmektedir.

english english english english english english english english

En güzel örneklerinin 16. yüzyılda verildiği kātı’sanatı, daha son-

english english english english english english english english

ra Osmanlı’nın gerileme dönemi ile birlikte unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak bu dönemde kātı’ sanatında önemli ustalar yetiştiği görülmekte.
Büyük titizlik ve derin bir sabır isteyen kātı’ sanatı, 17. yüzyılda

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

ülkemize gelen Batılı seyyahların ilgisini çekerek, kendi ülkelerine

english english english english english english english english

götürdükleri eserler yolu ile Avrupa’ya yayılmıştır. Kâğıt oyma sa-

english english english english english english english english

natının Fransızca karşılığı Decoupage ya da L’art De La Siluhouette, İngilizce karşılığı ise Paper Filigree, Paper Cut veya Siluet Cut-

english english english english english english english english

ting, Almanca’da da Silhouetten Kunst veya Scheren Schnitt. Bu

english english english english english english english english

sanatın Farsça’daki karşılığı ise Efşan... Aşık Çelebi, 16. yüzyılda

english english english english english english english english

yazdığı tezkeresinde bu terimi kullanmış, bu sanatla uğraşanlara
da efşancı veya efşanbür adını vermiştir.
17. ve 18. yüzyıllarda bu dönemlerin sanat anlayışına uygun esaslarla gelişimini sürdüren bu sanat, Osmanlı İmparatorluğu’nun
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english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

idari ve ekonomik çöküşünden kuşkusuz olumsuz şekilde etkilen-

english english english english english english english english

miş. 19. yüzyılda bu sanata ilişkin ciddi hiçbir eser ortaya konul-

english english english english english english english english

mamıştır denilebilir.

english english english
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Kaligrafi

Calligraphy

Bilinen en eski örnekleri Milattan Önce (M.Ö.) 2494-2345 döne-

English english english english english english english english

minde papirüsler üstüne yazılmış hieratik yazılar olan kaligrafi,

english english english english english english english english

‘süsleyerek güzel ve zarif yazı yazma sanatı’ olarak tanımlanır. Ka-

english english english english english english english english

ligrafi, köken bakımından Yunanca kallos “güzel” ve graphos “yazı”

english english english english english english english english

kelimelerinden türemiştir. Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı

english english english english english english english english

toplumlarına ait tarihleri çok eskiye dayanan birçok kaligrafi örne-

english english english english english english english english

ği mevcuttur.

english english english english english english english english
english english english english english english english english

Kaligrafi, Türkiye’de genellikle “hat sanatı” ile aynı çerçevede anı-

english english english english english english english english

lıyor olsa da, kaligrafi ve hat esasında farklı konulardır. Temel itibariyle her ikisi de güzel yazı yazma sanatı olarak adlandırılsa da

english english english english english english english english

hat sanatı deyince akla ilk, eski harflerle yazılan dini içerikli yazı-

english english english english english english english english

lar gelmektedir. Osmanlı kültüründe dini motiflerin ön planda ol-

english english english english english english english english

ması nedeniyle Allah ve Peygamber sevgisini anlatmak için hat-

english english english english english english english english

tatlar bu sanatı kullanarak günümüze kadar ulaşan değerli eser-

english english english english english english english english

ler bırakmışlardır.

english english english english english english english english
english english english english english english english english

Kaligrafi sanatında yazılanın ifade ettiği mana kadar, yazının orta-

english english english english english english english english

ya koyduğu resmin estetiği de önem taşımaktadır. Kaligrafide de-

english english english english english english english english

ğişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe bü-

english english english english english english english english

ründürmek, temel amaçtır. Genellikle dik ve yatay çizgilerden olu-

english english english english english english english english

şan Latin harflerini simetrik bir şekilde kâğıda dökmek kaligrafinin

english english english english english english english english

en temel unsurlarından biridir.

english english english english english english english english

Ülkemizde pek çok kaligrafi ustası ve konuyla ilgili yazılmış pek çok

english english english english english english english english

kitap bulmak mümkündür.

english english english english english english english english
english english english

Kaligrafi, Uzakdoğu ülkelerinde resim sanatının özü olarak kabul
edilir. Çin’de 5. yüzyıla dek ressamlar zanaatçı, kaligraflar ise gerçek sanatçı olarak kabul edilirdi. Resim sanatı kendi başına bir sanat türü olarak kabul görmesinden sonra bile kaligrafinin değeri azalmamıştır. Çinlilerin kaligrafide fırça kullanması, bu iki sanat
dalını birbirine bağımlı kılmış ve her iki dalın da temel ölçüsü fırça
vuruşlarının niteliği olmuştur. Japonya’da da kaligrafi Çin’de oldu-

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

ğu kadar önemlidir. İlk örnekler 7. yüzyıl başında Budacı metinlerin
kopya edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

english english english english english english english english
english english english english english english english english

Hindistan’da yazı sanatı tarih boyunca çeşitlilik gösterir. Günümüze ulaşan en erken örnekler Kral Asoka döneminde (MÖ. 3. yy)
ait taş sütunlar üstündeki Brabmi ve Kbarosbti yazısıyla kaligrafik değerlere çok önem vermeyen işlek bir el yazısıdır. Hz. İsa’dan
sonraki ilk yüzyıllarda Hindistan’da kuzey ve güney okulları belirginlik kazanmıştır.

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english
english english english english english english english english

Batı’da da 19. yüzyılda güzel yazı yazma sanatını canlandıran
W. Morris olmuştur. Morris’in araştırmaları Edward Johnston’a
(1872-1944) esin vermiş; Johnston kendi yaptığı kalemle eski

106

english english english english english english english english
english english english english english english english english

yazmaları yazmayı öğrenmiştir. İngiltere’de William Graily Hewitt

english english english english english english english english

(1854-1952), Eric Gill, Noel Rooke ve Anna Simons; ABD’de de El-

english english english english english english english english

bert Hubbard, Bruce Rogers, Daniel Berkeley Updike gibi kaligraflar

english english english english english english english english

bu sanatı yeniden gündeme getirmişlerdir.

english english english
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Sedef İşçiliği
Sedef sanatı, ahşap işleme sanatının bir türüdür. Ahşap mobilyaların, denizden elde edilen sedefle, bağayı, fildişini değişik renkli
ağaç köklerini ve benzeri malzemeleri bir arada değişik motiflerle kesip kaplama sanatıdır denilebilir. Bir anlamda sanatın tarzına, ülkesine göre çok değişik teknikler, stiller ve malzemeyle üretim yaptıkları üst düzey bir mobilyacılıktır.

Nacre
The art of nacre is a kind of wood processing. The wooden furniture is covered with the materials obtained from the sea such as
nacre, tortoise shell, ivory, various colorful tree roots and materials
like this. The materials are cut together as various motifs and then
the wooden furniture is covered with them. In a way, it is a kind of
elaborate furniture work which is done in different ways according

İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmada kullandıkları araçların neredeyse tümünde kullanabilmişler sedefi. Her bölge insanı kendi dinine, kültürüne, yaşam tarzına göre ekoller geliştirmiştir. Ancak
genelde tarih boyunca her bölge, dinsel mekânlarını ve dini eşyalarını süslemişlerdir. Sedefli eserleri üretebilmek beceri ve bilgi birikimi isteyen, meşakkatli, sabır gerektiren ciddi bir sanat olması sebebiyle üretilen eserleri elde etmek tarihte ve günümüzde oldukça pahalı ve zor olmuştur.

to the style of art, or countries.

İnsanoğlu, sedefi, nispeten daha yumuşak olan ağaçla bazen fildişi
ile bazen bronzla, bazen gümüşle hatta mermerle bile birleştirerek
zarif eserler üretmiştir ve ürettikleri eserler, kalıcı, dönüşümü olabilen (restore edilebilen) eserler olmuştur.

needs experience and skills to be made, it is also tiring and it ne-

People have used these embellishments in almost every furniture they use to make their lives easy, especially nacre. People who
live in various places - regions have brought ecols according to
their religions, cultures and life styles, but, in general, every nation
has embellished their religious places and things. Performing the
nacre art became pretty difficult and expensive because this work
eds much patience.
Human being has usually produced elegant arts by combining
nacre with relatively softer trees, sometimes with ivory, some-

Osmanlılarda cami kapılarında, kürsülerde, rahlelerde, Kur’an
mahfazalarında, minberlerde, iç panjurlarda, gömme dolap kapaklarında, hattat çekmecelerinde, hattat dolaplarında, hattat takımlarında, sehpalarda, aynalarda, masalarda, sandalyelerde, koltuklarda, çerçevelerde, saatlerde, tabanca ve tüfeklerde, kalkanlarda, kılıç kabzalarında, bıçak saplarında, gürz saplarında, teberlerde
(savaş baltaları), kaşıklarda, tepsilerde, hat levhalarında, mücevher kutularında, beşiklerde, tahtlarda, vitrinlerde, gümüşlüklerde,
kavukluklarda, kadınların süslenme araçlarında, müzik aletlerinde, kitaplıklarda, dolaplarda, konsollarda, sinilerde (yemek yenen
sofralar), sedirlerde, dikiş kutularında, çalışma masalarında türbe
önü trabzanlarda, (korkuluk) çeyiz sandıklarında, satranç takımlarında, paravanlarda, takılarda, yelpazelerde, dürbünlerde, el ve duvar aynalarında daha şuan aklımıza gelmeyen birçok yerde ustalıkla kullanılmıştır.

times with bronze, even with marble. So the arts they produced
have become durable, changeable, and can be restorated easily.
During Ottoman time, nacre art was used on the mosque doors,
portable desks, on the Quran covers, minbar, on the inside shutler, on the sunken wardrobe or cupboard lids, calligrapher sets, tea
tables, mirrors, tables, chairs, armchairs, frames, clocks, guns, rifles, shield, butt of a sword knife handle, mace handle, ladies’ embellishing devices, mirrors, looking glasses - and also it was used
in many other places successfully.
There are five types of nacre known in the world. Except for these,
however it was used in furniture, but it didn’t take place in literature. These are; Viyana work - Far East work - Eser-i İstanbul - Kudüs work - Sam work - Vianna work is a technique which was de-

Sedef işçiliğinin, dünyada bilinen 5 ekolü vardır. Ancak bunların dışında çeşitli ülkelerde sedef mobilyalarda kullanmışsa da, literatüre 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 olacak biçimde alçılanıp, işlenir. Uzak Doğu işi, özellikle Çin, Japonya,
Hindistan, Singapur ve Vietnam gibi ülkelerin ürettiği sedefli ürünlerin genel adıdır. Eser-i İstanbul işi, Osmanlı’nın üst düzey mimar
ve sedefkârlarının geliştirdiği, diğer ekollerden farklı teknik, malzeme 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 geliştirildiğinden 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.

112

veloped 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
throughout history, has been produced as magnificent work by
the nacre artists all over the world.
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Ahşap Şekillendirme

English

İSMEK, temel malzemesi ahşap olan çeşitli branşlarda eğitim

English english english english english english english english

vermekte ve bu eğitimlerini ”Ahşap Şekillendirme” üst başlığın-

english english english english english english english english

da toplamaktadır. İSMEK’in ”Ahşap Şekillendirme” ana başlığı al-

english english english english english english english english

tında toplayıp eğitimini verdiği bu branşlar; ”Ahşap Yakma”, ”Ah-

english english english english english english english english

şap Oyma”, ”Ahşap Boyama” ve ”Ahşap Rölyef” şeklinde sıralanır.

english english english english english english english english
english english english english english english english english

Ahşap yüzeyleri süsleme tekniklerinden biri olan ”Ahşap Yakma”,

english english english english english english english english

ahşabı âdeta bir tuval gibi kullanarak, kızgın kalemlerle istenen şe-

english english english english english english english english

kilde, arzu edilen motiflerle bezeme sanatıdır. Bu sanatı icra eden

english english english english english english english english

sanatçılar, tuval yerine ahşap bir yüzeyi, fırça yerine ise havya denilen elektrikli bir aleti kullanır. Ahşap yakmayı tanımlarken, ahşap bir

english english english english english english english english

yüzeye yapılan siyah-beyaz resim tekniği de demek mümkündür.

english english english english english english english english
english english english english english english english english

İSMEK’in ”Ahşap Şekillendirme” eğitimlerinin bir branşı da ”Ah-

english english english english english english english english

şap Oyma” eğitimidir. Ahşap Oyma, kolay ve masrafsız yapı-

english english english english english english english english

labilen bir sanattır. Öncelikle tahta seçimi yapılır. Tahta seçi-

english english english english english english english english

minde ağacın genel özelliklerine göre çeşitli faktörler etkin-

english english english english english english english english

dir. Şöyle ki; ağaçların sertlikleri, ağırlıkları bir birinin aynı de-

english english english english english english english english

ğildir. Ayrıca bir kısım ağaçlar kolay kesilir, rendelenir ve bo-

english english english english english english english english

yanırken, bir kısım ağaçlar ise çabuk bükülür ya da bükülmez.

english english english english english english english english

İSMEK’in eğitim verdiği bu branşta; iş güvenliği önlemlerini ala-

english english english english english english english english

rak malzemeyi seçen, ahşaba yüzey oyma, tabii şekil oyma ya-

english english english english english english english english

pabilen ve ahşaba kakma, kaplamayla kakma işlemlerini uygula-

english english english english english english english english

yabilen kişiler yetiştirilir. Verilen eğitimlerde; ahşap hakkında bil-

english english english english english english english english

gi verilmesi, kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi, ahşabın

english english english english english english english english

hazırlanması, ahşabın deseninin çizimi, desenin oyulması, dese-

english english english

nin renklendirilmesi ve verniklenmesi gibi konu başlıkları işlenir.

english english english english english english english english
Yeni veya eskimiş herhangi bir ahşap obje, boyanarak yahut yü-

english english english english english english english english

zey işleme teknikleri kullanılarak farklı bir görünüme kavuşturu-

english english english english english english english english

labilir. Bu tekniklerin eğitimi İSMEK’te , ”Ahşap Boyama” branşın-

english english english english english english english english

da kursiyerlere verilir. Ahşap boyama tekniği, sonsuz renk seçe-

english english english english english english english english

nekleriyle farklı bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Kimi za-

english english english english english english english english

man eşyalara farklı bir görünüm verirken, kimi zaman da yepyeni ham bir obje ile yaşanan mekânlara büyük paralar harcama-

english english english english english english english english

dan farklılıklar katılabilmektedir. Ahşap boyamada; çatlatma ya-

english english english english english english english english

parken ıslak fırça kullanmamak, kaliteli ham malzeme kullanma-

english english english english english english english english

ya özen göstermek, zemin boyamasında bir sonraki kat boya-

english english english english english english english english

yı uygulamadan önce, yüzeydeki boyanın kuruduğundan emin ol-

english english english english english english english english

mak gibi uygulama anındaki pek çok incelik kursiyerlere öğretilir.

english english english english english english english english
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”Ahşap Şekillendirme” üst başlığı altında eğitimi verilen son

english english english english english english english english

branş da ”Ahşap Rölyef” eğitimidir. Ahşap Rölyef; bir figür veya

english english english english english english english english

süsün, düz bir zemin üstündeki çıkıntısı, kabartması anlamı-

english english english english english english english english

na gelmektedir. Sanatsal değeri olan mimari ve tarihi yapı-

english english english english english english english english

ların, aslına sadık kalınarak ahşap vb. malzemeler yardımıy-

english english english english english english english english

la, tablo üzerine aktarılması sanatıdır. Ahşap rölyef, iki boyut-

english english english english english english english english

lu resim ile üç boyutlu heykel arasında bir geçiş olarak nitelen-

english english english english english english english english

dirilmektedir. Ahşabın yanı sıra seramik, polyester, alçı, me-

english english english english english english english english

tal ve mermer gibi malzemelerden de rölyef imal edilmektedir.

english english english
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Mozaik

Mosaic

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

By bringing different materials that are different from each other

de yan yana getirerek resim oluşturma tekniğine ve ortaya çıkan

and in three dimensions side by side and the art that is formed in

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

this way called ‘mosaic’. In the mosaic art, the stones which are

yüklükteki taş, cam, seramik, metal, ahşap ya da toprak parçala-

in different shapes and greatness, and also glass seramic, me-

rı henüz kurumamış olan harç üzerine önceden çizilmiş olan şek-

tal, wooden materials and soil particles are placed on the special

le uygun olarak tek tek yerleştirilmektedir. Ancak bu dizilişte ışık

glue which hasn’t got dry yet. The picture that formed gets a diffe-

yansımaları dikkate alındığından oluşan resim farklı bir özellik
kazanmaktadır. Geometrik motifler, çeşitli hayvan figürleri, natürmortlar başlıca mozaik kompozisyonları arasında yer almaktadır.
Işıkla bütünleşen ve kullanılan desene göre yarattığı farklı yansımalarla mekanları zenginleştiren ve ürünleri olduklarından daha
değerli yapan bu dekoratif sanat türü, çok eski bir tarihin, derin bir

rent speciality because of not being taken the light reflections into
consideration. Geometric motifs, various animal figures and naturmonts take place among the basic mosaic compositions.
This decoratif art branch which combines with the light and enriches the places according to the desingns used and making the

kültürün ve farklı yorumların izlerini taşımaktadır. İlk olarak 5000

products more valuable than they are, carry the evidences of the

yıl önce mimari dekorasyon amacıyla Sümerler tarafından, ev du-

different comments, wide spread cultures and a very late history.

varlarına batırılan çömlek parçalarıyla oluşturulan mozaik, bilinen

Mosaic was firstly made in the meaning of architect decoration

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

5000 years ago-by Sumers. It is one of the oldest decoration art. It

tamyalılar bu sanatı, taban mozaiği şeklinde uygulamışlardır. Di-

was made with the pieces of pots which were placed into the walls

ğer antik mozaik örneklerinin büyük bir çoğunluğu ise Mısır’dadır.

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 mo-

Dayanıklı malzemeleriyle, fırçayla yapılan boyamalara tercih edi-

saic examples are in Egypt.

len mozaik, süsleme ihtiyacını mimariye taşımıştır. Mozaik sanatının tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, ilk kullanım alanları-

Mosaic that is preferred to the paintings done by brushes with

nın özel konutlar ve evler olduğu görülür. Zamanla görkemli ka-

its durable materials has carried the need for embellisment to

musal ve sanatsal yapılarda da mozaik kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde yalnızca küçük ebatlarda masa ve sehpanın üzerine dini figürler uygulanan, uzaktan bakıldığında yağlı boya tablosunu andıran genellikle çok küçük parçalar halinde ve
çok sık aralıklarla uygulanan eserler yapılmıştır. Daha sonraları ise
duvar mozaiklerinden çok imperio tarzı mobilyalara ve değerli mücevherlere kakma şeklinde uygulanmıştır.

the architecture. If we have a look at the history period of mosaic, we see that the first areas are special houses. By the time, it
was started to be used in public buildings and art-constructions.
In the following years, some mosaic arts were done on the tables
and tea-tables as very small pieces, with frequent spaces among
them. Then the ‘imperia’ furniture was used in the shape of inlay work.

Roma İmparatorluğu döneminde mozaik sanatı altın çağını yaşamıştır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunan ve Zeugma antik

During the Rome Empire, the mosaic art lived its striking age. The

şehrindeki villardan çıkarılan mozaikler, bu dönemin nadide eser-

mosaics found in Gaziantep Museum and Zeugma antique cities

lerini ortaya koymaktadır.

are the most important examples.

İslam kültürü de mozaik desenlerine getirdiği matematiksel zen-

The Islamic culture is also famous for its mathematical richness

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

that brought to mosaic designs. Here and there by using the glass

rik taban ya da duvar mozaikleri uygulamışlardır.

cubes and stones, the geometric base and wall mosaics have been
applied.

15. yy’dan 19. yy başlarına dek mozaik sanatı düşüşe geçmiş; keski ve çekiç, yerini palet ve fırçalara bırakmıştır. Resim sanatının bu
uzun süreli saltanatının ardından 20. yy’da mozaik, modern sanatlarda mimari ile birlikte yeniden yükselmeye başlamıştır. Son
yıllarda gelişen teknoloji ve yeni malzemelerle uygulanması kolaylaşan mozaik, sanatta farklı bir ifade şekli olmuştur.

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.

Tarihi mozaiklerin müze şehri olmaları açısından Tunus ve Antakya bu sanat için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Fas’ın Volubilis

158

Tunus and Antakya play an important role in mosaic art. And the

harabelerindeki dini temalar içeren mozaikler hemen hemen hiç

mosaic which contains religious subjects, valuble monuments in

bozulmadan günümüze kadar ulaşmışlardır. Kütahya’nın Aizonai

Morocco almost maintains its value. The Aizonai mosaics in Kü-

antik kentindeki mozaikler ile Güneydoğu Anadolu’daki mozaikler

tahya and South East Anatolia mosaics are famous and they are

de ülkemizdeki mozaik süslemelerinin en güzel örneklerini orta-

the most beautiful examples. The mosaic art carries the rich anci-

ya koymaktadırlar. Mozaik sanatı geçmişi bugüne taşıyan, bugünü

ent art to today, and also it has the most valuable function which

yarınlara ulaştıran önemli pek çok fonksiyona sahiptir.

can connect today with future.
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Çakıl Taşları ile Resim Painting with Pebbles
Bilinen en eski örnekleri Milattan Önce (M.Ö.) 2494-2345 döne-

Painting with pebbles is a painting creation technique where only

minde papirüsler üstüne yazılmış hieratik yazılar olan kaligrafi,

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

‘süsleyerek güzel ve zarif yazı yazma sanatı’ olarak tanımlanır. Ka-

mentation of this technique starts with the creation of the pat-

ligrafi, köken bakımından Yunanca kallos “güzel” ve graphos “yazı”

tern. Then the background painting process is performed. Lastly,

kelimelerinden türemiştir. Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı

the art work is completed by the lining up of the pebbles which re-

toplumlarına ait tarihleri çok eskiye dayanan birçok kaligrafi örne-

quire great effort and patience.

ği mevcuttur.

Creation of the colors and figures which can be easily formed with
Kaligrafi, Türkiye’de genellikle “hat sanatı” ile aynı çerçevede anılıyor olsa da, kaligrafi ve hat esasında farklı konulardır. Temel itibariyle her ikisi de güzel yazı yazma sanatı olarak adlandırılsa da
hat sanatı deyince akla ilk, eski harflerle yazılan dini içerikli yazılar gelmektedir. Osmanlı kültüründe dini motiflerin ön planda olması nedeniyle Allah ve Peygamber sevgisini anlatmak için hattatlar bu sanatı kullanarak günümüze kadar ulaşan değerli eserler bırakmışlardır.

a few brush strokes by the pebbles in natural forms collected
from sea shores and streambeds, adding depth and contrast to
the canvas 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 colours creates vivid art works with depth by means of the light-

Kaligrafi sanatında yazılanın ifade ettiği mana kadar, yazının orta-

shadow plays he creates on the canvas.

ya koyduğu resmin estetiği de önem taşımaktadır. Kaligrafide değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürmek, temel amaçtır. Genellikle dik ve yatay çizgilerden oluşan Latin harflerini simetrik bir şekilde kâğıda dökmek kaligrafinin

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

en temel unsurlarından biridir.

four months by detection and completion of missing parts and fi-

Ülkemizde pek çok kaligrafi ustası ve konuyla ilgili yazılmış pek çok

nishing works.

kitap bulmak mümkündür.

Acquiring the required pebbles before starting the painting works
Kaligrafi, Uzakdoğu ülkelerinde resim sanatının özü olarak kabul

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

edilir. Çin’de 5. yüzyıla dek ressamlar zanaatçı, kaligraflar ise ger-

stones provide the best results in the art of painting with pebb-

çek sanatçı olarak kabul edilirdi. Resim sanatı kendi başına bir sa-

les. It is possible to provide pebbles from many provinces and se-

nat türü olarak kabul görmesinden sonra bile kaligrafinin değe-

aside towns of Turkey.

ri azalmamıştır. Çinlilerin kaligrafide fırça kullanması, bu iki sanat
dalını birbirine bağımlı kılmış ve her iki dalın da temel ölçüsü fırça

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

vuruşlarının niteliği olmuştur. Japonya’da da kaligrafi Çin’de oldu-

resentative of the painting with pebbles art. The painter Ibrahim-

ğu kadar önemlidir. İlk örnekler 7. yüzyıl başında Budacı metinlerin

hakkioglu circumstantially started to use pebbles in his paintings

kopya edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

in 1963 which have previously been used as material in different
fields of art and could never give up using pebbles as his painting

Hindistan’da yazı sanatı tarih boyunca çeşitlilik gösterir. Günü-

material. The painter who had realized that pebbles appeal to hu-

müze ulaşan en erken örnekler Kral Asoka döneminde (MÖ. 3. yy)

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

ait taş sütunlar üstündeki Brabmi ve Kbarosbti yazısıyla kaligrafik değerlere çok önem vermeyen işlek bir el yazısıdır. Hz. İsa’dan
sonraki ilk yüzyıllarda Hindistan’da kuzey ve güney okulları belir-

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.

ginlik kazanmıştır.

The painter Ibrahimhakkioglu who believes that there is a special
Batı’da da 19. yüzyılda güzel yazı yazma sanatını canlandıran
W. Morris olmuştur. Morris’in araştırmaları Edward Johnston’a
(1872-1944) esin vermiş; Johnston kendi yaptığı kalemle eski

168

connection between the stones and people specifies that a portrait made with pebbles is almost as alive as to talk to you: “This is
where the secret of the stone is revealed. The stone which eludes

yazmaları yazmayı öğrenmiştir. İngiltere’de William Graily Hewitt

itself from the floor onto the surface expresses itself so strongly

(1854-1952), Eric Gill, Noel Rooke ve Anna Simons; ABD’de de El-

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

bert Hubbard, Bruce Rogers, Daniel Berkeley Updike gibi kaligraflar

terials which best express themselves spiritually are stone and

bu sanatı yeniden gündeme getirmişlerdir.

sand which are far beyond paint.”
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Cam Boyama
Cam boyama, boyaların farklı tekniklerle ve bir fırça yardımıyla soğuk camın iç veya dış yüzeyine uygulanmasıyla gerçekleştirilen
sanattır.
Tarih boyunca değişik süsleme ve bezeme teknikleriyle en gözde
süs malzemesi olan cam, çok değişik alanlarda kullanılmıştır. Hayatımızın her safhasında farklı şekillerde karşımıza çıkan cam, kâh
bir bardak olup susuzluğu gidermiş, kah vazo olup vitrinleri süslemiştir. Evlerden dış dünyaya açılan bir göz olmuştur cam. Sarayları, camileri, duvarları, kapıları, pencereleri, vitrinleri süslemiş, tarihin yükünü omuzlamıştır... Bu malzemeye pek çok anlam katan
insanoğlu, objeleri boyayıp süsleyerek yaşamında farklı açılımlar

Glass Painting
Glass painting is a kind of art which is done by applying the paints on the inner and outer parts of the cold glass by the help of a
brush and using various techniques.
The glass that became the most attractive ornament with the various embellishment and adorning techniques was used in very
different areas. The glass, appearing in every phase of our life sometimes became a glass and met our thirst, sometimes became
a vase and embellished our shop windows, wardrobes and became an eye to the outer world from our houses. It embellished the
palaces, mosques, walls, doors, windows and bore the burden of
history. Human being, who used it in different areas, tried to get
different aspects and functions by embellishing and painting this
material.

yakalamaya çalışmıştır.
Boyama tekniklerinin tam olarak gelişmediği dönemlerde dahi,
üretilmiş olan kandillerin, cam iplikleriyle veya çeşitli aletler kullanılarak bezendiği görülür. 12. yy.’da cam üzerine boyama tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, altın yaldızın kandiller üzerinde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu dönem vazo tipli kandillerin geliştirildiği dönemdir. Özellikle dini nitelikli binaların aydınlatılmasında kullanılan bu tarz kandillerin süslenmesinde yaldızlarla birlikte minenin kullanımı bir sonraki aşamadır. Mine ve altın yaldızla süsleme, 13-14.yy.’da Memluklular devrinde en üst noktasına
ulaşmıştır. Cam süslemeciliği, içinde bulunulan dönemdeki diğer
sanatlardan fazlasıyla etkilenmiş, estetik kaygılarla yapılan dekoratif süslemelerle eşsiz sanat eserlerinin üretilmesi sağlanmıştır.
Ürünlerinin çeşitliliğini artırarak daha çekici hale getirmek için cam
ustaları, çağdaş madeni eserlerden ve onların bezeme özelliklerinden yararlanmışlardır. İlk Memlûk dönemi cam eserlerinin üzerine
insan figürlerinin uygulanması oldukça zarif ve ince işçilikle usta
ressamların fırçasıyla yaratılmıştır.
Bu sanat için; uygun boyutta desen fırçaları, kontur kalemi, cam
boyası, cam obje, su kabı, ekose yapılacaksa boya kaldırmayan
bant, seyreltici ve temiz bir bez gerekmektedir.
Cam boyama yapılırken dekopaj, tranfer, peçete yapıştırma, boyutlu peçete, eskitme doku uygulamaları, çatlatma uygulamaları,

Even, in the ages in which the painting techniques hadn’t developed yet, it was seen that the lamps were embellished with glass.
In the 12 th century, with developing the techniques of painting on
the glasses, it is seen that there is golden gilding on the oil-lamps.
This term is the period of developing the vase shaped oil - lamps.
This style was especially used for illuminating the buildings and
houses, later it was used for embellishing the oil-lamps with gilding, and the last step was the embellishing of the minarets. The
embellishing with golden gilding reached its striking point during
Memluks. The glass embellishment was mostly influenced by the
other contemporary fine arts, unique art made with esthetics worries and embellishments can be seen during the mentioned period. The glass-master workmen made good use of contemporary
metallic works and their embellishing specialty by increasing the
variety of their products to make them more attractive. During the
First Memluk period, on the glass arts, human figures were made
by using very difficult and elegant labor with the best artists’ brushes. Fort his art, the suitable design brushes at the right dimensions, contour pen - window paint - glass object - water pan if we
make ‘plaid’, we should use a band that doesn’t raise the paint
applied, besides a thinner and clean cloth.
While doing the window painting, many different techniques are
used; these are the techniques: decoupage; transfer napkin gluing
- dimensioned napkin - antiquing - cracking - gold leaf - one stroke
- applying pitch - and antiquing the painting.

varaklama, one-stroke fırça tekniği, ziftleme, yağlı boya eskitme
gibi farklı pek çok teknik uygulanmaktadır.
Basit bir cam boyama işleminde önce, üzerine boya uygulanacak
olan cam obje iyice yıkanıp durulanır ve kurumaya bırakılır. Yüzey
mutlaka temiz olmalıdır ki boya sorunsuz bir şekilde yayılabilsin.
Ardından kullanılacak desenin cam üzerinde konturları belirginleştirilir. Bu konturlar sayesinde vitray çalışmalarına benzer sonuçlar yakalamak mümkün olur. Yaklaşık bir saatlik kuruma sonrasında desenler doğal kıllı bir fırça ile renklendirilmeye başlanır.

When doing a simple painting, first the glass object on which the
paint will be applied is washed, rinsed and left to dry. The surface should be clean definitely so that the paint can spread around
without any trouble. Later the contours of the design which will
be used are made clear on the glass. Because of these contours
works similar to stained glass will be possible to obtain after for
nearly an hour protection of the work, the designs are colored with
a natural hair brush. While passing from one color to another, the
brush must definitely be cleaned well, otherwise, a terrible result
will occur. In case of making any mistake, the mistake is cleared
away with a paint thinner.

Bir renkten diğer renge geçiş yaparken fırçanın muhakkak temizlenmesi gerekmektedir aksi takdirde çok kötü bir sonuç elde edilir.
Üretilen cam nesnelerin büyüklüklerinin günden güne artması, diğer yandan yüzey süslemelerindeki çok renkliliğin kaybolmasıyla
boyama özellikleri de değişmiştir. Çok renkli boyama yerini çok çeşitli konulara bırakmıştır. Cam boyama tekniği ile sıradan objeler,
dekoratif ev eşyalarına dönüşmüştür.

176

The painting characteristics have changed with the dimensions of
the produced glass objects’ getting bigger and bigger day by day,
and on the other hand, disappearance of the multicolor on the surface embellishments. The multi colored painting has replaced with
various subjects. The ordinary objects can be turned into decorative household items. Besides, these processes have been used as
a kind of therapy.
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Kitre Bebek
Bebekler, özellikle kız çocuklarının en değerli oyuncaklarıdır. Bugün gelişen teknoloji ile birlikte onlarca türde oyuncak bebek üretilmektedir. Oyuncak sanayinin henüz gelişmediği dönemlerde ise,
anneler kendi el emekleriyle çocuklarına bebekler yaparlardı. Dünyanın en eski oyuncağı olarak bilinen oyuncak bebekler, geven bitkisinin yapıştırıcı maddesi kullanılarak yapıldıysa bunlara “kitre
bebek” denilmektedir. Zamanla gelişen ve bir el sanatı olarak yerini alan oyuncak bebekler, ne yazık ki günümüzde kaybolmaktadır.
Kitre, ülkemizin güney ve güneydoğu bölgelerinde yetişen yabani
bir dikenin özsuyudur.
Köylüler kırlarda geven dikeninin gövdesine bıçakla çizik atar, birkaç gün beklerler. Bitkinin özsuyu çizik bölgeden akar, daha sonra
ağaç kabuğuna benzer bir görünüm alır.
Bu kabuklar tek tek toplanır. Bu kabuklar, kitre bebek yapımının
dışında ebru yapımında da kullanılır.
Kitre bebek, tel ve kâğıt üzerine sarılan başın üzerine pamuk katları kitre ile yapıştırılmak suretiyle yapılır. Bir heykeltıraş titizliği ile
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çalışılır. Pamuk kuruduktan sonra boyama işlemine geçilir. El ve
ayak için ince tel üzerine parmaklar ayrı ayrı kitre ve pamukla sarılır. Daha sonra parmaklar bir araya getirilerek iplikle bağlanır. Pamukla etlendirilerek şekil verilir. Kuruduktan sonra boyanır. Bacak
için kalın tel, kollara ise nispeten daha ince tel kullanılır. Eklenen
tellerin üzerine yumuşak pelür kâğıdı sarılır. Kollar, bacaklar ve baş
hazırlandıktan sonra, hepsi bağlanarak birleştirilir. Kitre bebek yapılırken insan vücudundaki 1/7 oranına dikkat edilir. Bebeğin beden kısmı da kâğıtla beslenip etlendirilir.
Kuruduktan sonra boyanır. Son aşama olan kostüm hazırlanmadan önce, hangi yörenin kıyafeti giydirilecekse o kostüm hakkında
araştırma yapmak lazımdır. Kostüm dikilirken antik kumaşlar kullanılıp, otantik nakışlarla zenginleştirilir.
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Bilimsel Bitki Çizimi

English

Bilimsel bitki çiziminde amaç; vurgulanmak istenileni vurgulamak,

English english english english english english english eng-

gerektiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etki-

lish english english english english english english english eng-

lemeyecek abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf maki-

lish english english english english english english english eng-

nesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektir. Sözgelimi, biyolojik özellikleri incelenen bir bitkinin, fotoğraf yöntemiyle sadece bir

lish english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english eng-

kısmı ele alınırken, bilimsel illüstrasyonda bitkinin yaprak, gövde,

lish english english english english english english english eng-

çiçek, dal, kök bölgeleri, dokusu, damarları ve hatta bütünü bir ara-

lish english english english english english english english english

da gerçeğe en yakın şekilde resmedilebilmektedir.

english english english english english english english eng

Bilimsel bitki çizimi (bilimsel illüstrasyon), bilimsel gözlem, disip-

lish english english english english english english english eng-

linli çalışma ve sanatsal etkinin bir karışımıdır. Bitki illüstrasyonu,
botanik ana bilim dalında, bitkilerin doğru teşhis edilebilmesi ve

lish english english english english english english english english english english english english english english english english
english english english english english english english eng

daha sonra yapılacak olan bilimsel çalışmalara kaynak olması açısından büyük önem taşır. Bitkilerin ayrıntılı resimleri botanikçile-

lish english english english english english english english eng-

rin en önemli başvuru kaynaklarından biridir. Fotoğrafla sağlana-

lish english english english english english english english eng-

mayacak ayrıntı düzeyi, bu yöntemle ifade edilebilir ve görsel ola-

lish english english english english english english english eng-

rak daha etkilidir. Bu şekilde disiplinli bir çalışmanın estetik olarak

lish english english english english english english english eng-

ortaya çıkması daha büyük kitlelere ulaşmak açısından da önemlidir. Oluşan bu ilgi, florayı bilen insan sayısının artmasını ve sadece bilim adamları değil, genel halkın da aktif bir şekilde bitkilerle il-

lish english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english
english english english english english english english eng

gilenmesini sağlamaktadır.

english english english english english english english engGünümüzde, dünyanın birçok ülkesinde bir sanat ve meslek dalı

lish english english english english english english english eng-

olan bilimsel bitki çizimi, ne yazık ki Türkiye’de yeterli ilgiyi görme-

lish english english english english english english english eng-

mekte ve bilinmemektedir. Profesyonelleri, parmakla gösterilecek
kadar az sayıdadır.

lish english english english english english english english english
english english english english english english lish english english english english english english english english english english english english english english english english english eng-

İSMEK, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olan “Bilimsel Bit-

lish english english english english english english english eng-

ki Çizimi”nin eğitimlerini, 2 yıldır Bağlarbaşı Türk-İslam Sanatları

lish english english english english english english english eng-

İhtisas Merkezi’nde vermektedir. Eğitimler için kursiyer alımı, sı-

lish english english english english english english english eng-

navla yapılmaktadır. Bu branşta eğitim görmek isteyen kursiyerler

lish english english english english english english english eng-

öncelikle “obje çizimi” gibi yetenek sınavına tabi tutulmaktadırlar.
“Bilimsel Bitki Çizimi” çalışmalarında ortaya çıkan ürün, birbirinden güzel bitkilerin kısım kısım incelenmeye hazır hale gelmesi-

lish english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english eng-

ni sağlamaktadır. Bu sayede Türkiye’de yok olma tehlikesi altında

lish english english english english english english english eng-

olan bitkiler resmedilerek kayıt altına alınmış olur. Bilimsel illüst-

lish english english english english english english english eng-

rasyon, doğal alanların hızla yok olduğu çağımızda, tehlike altında

lish english english english english english english english eng-

olan bitkilerin korumaya alınması için büyük önem arz etmektedir.

lish english english english english english english english english english

192





       
$!70$)

193


   
$!70$)

194



  





       
$!70$)

195


   
$!70$)

196



  





       
$!70$)

197


   
$!70$)

198



  





       
$!70$)

199


   
9!$!D5$)3 !5



  

Gemi Maket Yapımı

Making Model Ship

Herhangi bir nesnenin kendi boyutlarına sadık kalınarak belirli bir

“Modeling” is defined as making a smaller sample of anything by

oranda küçültülmüş örneğini yapmaya “maketçilik” denir. Maket-

remaining faithful to the ratio of its original dimensions. We enco-

ler hayatımızın çeşitli safhalarında, amaç, içerik ve manaları fark-

unter models in various stages of our lives with different purpo-

lı olarak, kâh sanat eserleri, kâh eğim aracı, kâh bilimsel modeller

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

olarak karşımıza çıkarlar.

education, a scientific model, etc.

Tarih öncesi çağlardan beri insanlar maketçilikle uğraşmışlardır.

Mankind has been involved in making models since pre-historic

Özellikle Ortadoğu’da yapılan arkeolojik kazılarda insan, hayvan ve

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

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 unutulmuştur. Bu dönemden sonra yeniden canlanan maketçilik, dekoratif ya da gerçeğinin küçültülmüş bir kopyasını üretme amaçlı olarak günümüze kadar süregelmiştir. Bugün, gemi maketçiliğiyle uğraşanların sayısının tüm dünyada birkaç milyonu aştığı bi-

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 forgotten until the 15th century AD. Making models, which
has revived after this period, has come to our present day with the
purpose of decoration and producing smaller copies of various original things. Today, it is estimated that over a few million people
are engaged in building ship models throughout the world.

linmektedir.

In our country, making ship models also dates back to very early
Ülkemizde de gemi maketçiliği oldukça eskilere dayanır. Gerek ter-

periods. Both building smaller scale copies of ships built in ship-

sanelerde inşa edilen gemilerin küçük birer benzerlerinin yapımı,

yards and the works of those that show an interest in this art have

gerekse bu sanata ilgi duyan kişilerin çalışmaları, maketçiliğin geli-

played an important role in the development of making models

şiminde ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır. Son dö-

and the state that the art is currently in. Interest in building mo-

nemde ise 1960’lı yıllardan itibaren ilginin daha da arttığı bu uğraş,

dels has especially increased in the 60’s, and thanks to the Associ-

1977 yılında kurulan Gemi Modelcileri Derneği sayesinde bu sana-

ation of Ship Modelers established in 1977, the interaction betwe-

ta ilgi duyan insanların birbirleriyle etkileşim içerisinde olmalarına

en people who show interest in the art has been facilitated and so

olanak sağlamış ve böylece maketçilik sistematik bir şekilde ilerle-

modeling has begun to achieve systematic advancement.

me kaydetmeye başlamıştır.

The main materials used for ship modeling are; a small hammer,
Gemi maketçiliği için kullanılan başlıca malzemeler; en küçüğünden bir çekiç, kıl testere ve yedek uçları, 4 milimetreye kadar de-

down to 4 millimeters, pliers, side cutters, a thick and strong mo-

lebilecek bir el matkabı, pense, yan keski, kalın ve sağlam bir ma-

deling knife, small screwdrivers, various nails, various adhesives,

ket bıçağı, ufak tornavidalar, çeşitli çiviler, yapıştırıcılar, farklı boylarda iskarpela, gönye, pergel, resim fırçaları, işkence, en ufaklarından çamaşır mandalı ve bunların muhafaza edileceği bir sandıktır.
Gemi maketiyle uğraşan kimse ilk olarak yapacağı modelin aslını
en ince detaylarına kadar incelemeli, modelin ölçeğini doğru seçmeli, teknik çizimlerini incelemeli, kullanacağı malzemelerden o
model için en uygun olanlarını belirlemeli ve bütün bunları gerçekleştirdikten sonra model yapımına geçmelidir.

200

a fretsaw and spare blades, a hand drill that is capable of drilling

various sizes of chisels, setsquares, compasses. paint brushes,
clamps, smallest size clothes pins and a chest to keep all of these tools in.
People who build ship models must first examine the original ship
they will model down to its very fine details, choose the right scale for building their model, must examine the technical drawings,
must determine the most suitable tools to be used for the particular model and start making the model after they have completed these steps.

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

Modeling, which entails an attention to detail and care is not only

ğildir. Her modelin bir hikayesi vardır. Bu, maketçiliğe gönül ver-

a handicraft. Every model has a story. This guides one to research

miş kişiyi araştırmaya ve okumaya yöneltir. Aynı zamanda maket-

and read the about the person that has set one’s heart on mode-

çilik, sistematik düşünce, bilgi birikimi ve bir estetik anlayışı da ge-

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

rektirir. Gemi maketçileri, tarihe yön veren savaş gemilerinden ba-

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

lıkçı takalarına, yatlardan gondollara kadar tarih sahnesinden kay-

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

bolmaya yüz tutmuş birçok deniz taşıtını yeniden vücuda getire-

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

rek yeni nesillerle tanıştırır.

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

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

208

! 3) !)3 3+    3O  ! .    
"!! $ !  3#! ! O3 % W2!5 +3 ! O3  3$!
233*"L!2 !$O3!53.!!
53 *2352!3! *2352!/O!!% O
L*"!23*! "/!! *2352!!  5! 3!!W)!!3%





  

    
3)+3)5/

209



3)+3)5/

210

  



  





  

    
3)+3)5/

211



3)+3)5/

212

  



  





  

    
3)+3)5/

213



3)+3)5/

214

  



  





  

    
3)+3)5/

215


   
!4!$!2'!!T3



  

Deri İşlemeciliği
Hayvan derilerinin işlenerek bozulmaz ve kullanıma elverişli hale
getirilmesine “dericilik” denilmektedir. Süsleme ise birtakım katkılarla bir şeyi daha güzel, daha göz alıcı, daha hoş göstermek yani
tezyin etmektir.
Dericilik, ilk insanların giyinmek ve barınmak amacıyla deriden yararlanmaya çalışmaları ile başlamıştır. Deri süslemeciliği derileri
keserek, yapıştırarak, dikerek, oyarak, yakarak, boyayarak, aksesuarlarla süsleyerek çeşitli model ve desenlerde ürün oluşturma; deriyi işleyerek, giyim ve ev eşyalarını, silah kaplarını ve hayvan koşumlarını süsleme sanatıdır.
Deri süslemeciliğinde ana malzeme olarak deri kullanıldığı gibi, ahşap, toprak, seramik, bakır vb. objelerin üzerine de deri işlemeciliği yöntemleri de uygulanmaktadır. Deri eşyaların sağlam olması ve sanat özelliği taşıması, derilerin iyi terbiye edilmiş, iyi işlenmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle “debbağlık” en gelişmiş zanaatlardan biri olmuştur.

Leather Work
By treating the animals skins with various processes until coming
to the fine quality is called ‘leather trade’. As for leather embellishment, it is to make the leather more beautiful, more attractive, more eye catching.
Leather work and embellishment started with the need of housing and clothing of the primitive men. They tried to make use of
the leather. The leather embellishment is a kind of embellishment
from which clothing and house hold items, the weapon cases and
animal harnesses are made by cutting, gluing, sewing, engraving,
painting, burning and embellishing the leather with various accessories in different models and designs. So new nice products are
made.
In the leather embellishment, as the main material the leather is
used, also some other objects and materials such as wood, soil, ceramic cooper can be covered with leather. Being the leather things
strong and having good art specialties depend on their being well
- processed and well treated, for this reason, the leather dealing
became one of the most developed art throughout the ages.

Roma tarihçilerinden Pilinius’a göre, dericiliği ilk bulan Beotyalı Tichus’dur. Diğer bir söylentiye göre ise dericiliğin piri Çin Prensi
Sin-Tang’dır. Dericilik, Sümer, Asur, Mısır, Yunan ve Hitit medeniyetlerinde de önemli yer tutar.
Derinin güzel sanatlardaki yeri oldukça eskidir. Zira çok eski çağ-

According to Rome historian Pilinius, the first person who discovered the leather is Tichus From Beotya, as to another rumors, the
expert of the leather work is the Chinese Prince Sin Tang. Leather processing takes an important place in Summer, Azure, Egypt,
Greek and Hittites civilizations.

lardan beri, mobilyaları süslemede kullanılırdı. Yunanlılar ve Romalılar mabed kapıları için deriden perde yaparlardı.
Deri, Eski Türkler tarafından da yoğun olarak kullanılmaktaydı.
Sandıklar, hurçlar, kapı perdeleri vb. yapımında ana madde olarak
deriden yararlanılırdı. Bu derilerin üzerine boya ile nakışlar ve çeşitli süslemeler yapılırdı. Türkiye’de çağdaş yöntemlerle çalışan ilk
deri sanayi, 1812 yılında 2. Mahmud tarafından kurdurulmuştur.
Türk deri işlerinde yüzyıllar boyunca değişik süsleme motifleri kullanılmıştır. 12. yy’da bilhassa Selçuklu deri eserleri üzerinde kulla-

The place of leather among the fine arts is quite old. It was used
to embellish the furniture definitely since the ancient times. The
Greek and Roman people used to make curtains from the leather
for their places of worship.
The leather was used by Turks, too frequently. While making the
chests - trunks - the door curtains and things like this, the leather was used. On these leathers, various embellishments and designs were made with paint. In Turkey, the leather industry which
works with contemporary techniques - was first founded in 1812
by Mahmud II.

nılan süsleme motifleri, arabesk ve Selçuk geçmesinden ibarettir.
15. yy’dan itibaren bilhassa İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra stilize edilmiş üç yapraklı yonca, rumi, nilüfer, ıtır yaprağı, bulut, gül, tepecik, pens, hatai, ortabağ, tığ gibi motifler kullanılmıştır.
16. yy’da bunlara karanfil, lale, gül çiçekleri buket halinde katılmış-

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.

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
Avrupa etkisiyle rokoko süslemeciliği klasik motiflerin yerini almıştır. 20. yüzyılın birinci çeyreğine kadar sanat değeri taşıyan bazı
kıymetli parçalar yapılmış olmakla beraber gerileme durmamıştır.
Günümüzde deri, imalat, kundura, konfeksiyon, saraciye vs. dallarıyla pek çok kişiye iş imkanı sunarak istihdam olanağı sağlamakta
ve dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

216

In the 16th century, carnation, tulip, roses were added to these
as bunches. In the 17th century, in the embellishment motifs, a
change is witnessed, but in the workmanship there seems a lack
of quality. In the 18th century, the classical style continued, addition, the decoration of gold gilding decoration which was made by
pressing iron began to spread. The rococo embellishments took
the place of classical motifs with European effect. Until the first
quarter of the 20th century, some leather arts which had art specialties were made but the regression didn’t stop.
Today, leather provides various working possibilities to people in
especially production, shoes, clothing, leather works etc in this
way, it contributes to economy.
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İğne Oyası

Needle Lace

Geleneksel kültürümüzün ve el sanatlarımızın en önemli örnek-

The most important examples of our traditional culture is the em-

lerinden biri oyalardır. Oya; çiçekle ile örgü sanatının birleşmesin-

broideries. The embroidery is a kind of lace work which is origi-

den doğan, süslemek, süslenmek amacıyla yapılan, ayrıca taşıdık-

nated from the combination of flowers with embroidery art and

ları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılan, tekniği örgü

is usually made for the purpose of embellishment; it also carries

olan bir dantel türüdür. Türk halkının üstün zevkini, zekasını, ince-

some messages which can be used as communication devices.

lik ve yaratıcılığını tamamıyla yansıtan el sanatlarından olan iğne
oyaları, ‘oya’ gibi sözüyle de güzellik sembolü olmuştur.

It isn’t known clearly when and where the embroidery - knitting
art was started first. The beginning of this art of which documents

Örücülük sanatının, ilk kez nerede, nasıl ve kimler tarafından başlatıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Anadolu’da çok eskilere dayanan belgeleri bulunan bu sanatın başlangıcının MÖ 2000 yıllarına kadar uzandığı tespit edilmiştir. Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren iğne oyalarının 12. yy.’da Anadolu’dan Balkanlara,
daha sonrada tüm Avrupa’ya yayıldığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Oya sözcüğünün diğer dillerde karşılığının bulunmaması ve tarihi belgelerde benzeri örgü biçimlerine rastlanmaması da
bu sanatın Türklere ait bir sanat olduğu savını doğrulamaktadır.

were found in Anatolia dates back to the ancient times. And its
beginning is thought to go back to the 2000 B.C. It was named in
the world literature ‘the Turkish lacework!’ It was mentioned in
the resources that it spread to Balkans from Anatolia first, later
to all the European countries. Not having been able to be found
the meaning of ‘embroidery’ in other languages and not been able
to be met in the historical documents prove that this art belongs
to Turks.
During all the times of the Ottomans, inside the palace, outside
the palace and also in Anatolia, the traditional arts were given too

Osmanlı İmparatorluğu’nun her döneminde, saray içinde, dışın-

much importance. However the embroideries weren’t given much

da ve Anadolu’da geleneksel örgü ve oyalara çok önem verilmiş-

importance during the Turkish Republic, it could be lived to our

tir. Cumhuriyet döneminde ise oyalar yeteri kadar ilgi görmemek-

time in traditional ways.

le birlikte, günümüze kadar ancak geleneksel yollarla gelebilmiştir.
Geleneklerimizin en güzel örneklerinden olan iğne oyası sanatı,

The needle embroidery art is one of the best examples of our tra-

desene göre iğne ve iplikle oluşturulan belli sayıdaki düğümlerle

dition. It is formed, of certain number of knots and made with nee-

meydana gelen, taşıdığı mesajlarla önem kazanan bir el sanatıdır.

dle and threads, it gets importance with the messages it carries.

Anadolu insanı mutluluk, hüzün, acı, ayrılık, kavuşma gibi tüm his-

The Anatolian people had expressed their happiness -grief - sor-

lerini oyalarla anlatmış, bu sanat gizli bir iletişim aracı haline gel-

row - meeting and departures with the embroideries. This art has

miştir.

become a hidden communication device. The needle embroideries

Anadolu’nun hemen her yöresinde yapılan iğne oyaları; kullanılan

ways such as the materials used, devices, motifs, colors, composi-

araç ve gereç, motif, renk kompozisyon ve kullanım alanları bakı-

tions and the usage areas. While making embroidery, some devic-

mından farklılık göstermektedir. Oya yapılırken iğne, iplik, makas,

es are used; needle, thread, scissors, hooked needle, cloth, beads,

tığ, pul, boncuk, kumaş, kağıt, at kılı, saç, ince tel, kola, şeker gibi

paper, horse hairs, thin wires, hair, starch paste, and sugar.

which are made in almost every part of Anatolia differ in many

malzemeler kullanılmaktadır.

The needle embroidery is made of, composed of putting the knots
İğne oyası ilmeklerin yan yana gelmesiyle oluşan zürafanın tekrarlanmasından meydana gelir. Yapılış tekniği bakımından gözemeli ve gözemesiz olarak ikiye ayrılır. Gözemeli ilmik, daha çok üç
boyutlu oyalarda kullanılırken, gözemesiz ilmik kenar oyası denilen ve kumaş (başörtü, mendil, yaka v.b) kenarına yapılan oyalarda tercih edilir.
Türkiye’de geleneksel yaşam biçiminin değişikliğe uğramasıyla birlikte oyacılık önemini yitirmiştir. İğne oyası yapımında genellikle
ipek kullanılırken günümüzde ipeğin yerini alan pamuk iplikler oya
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side by side and forming the giraffe shape again and again. It is
grouped in two shapes; in the way of its making technique; one
is looped, the other is without loop. The looped embroideries are
usually used in the three dimensional embroideries, the embroidery without loop is used, preferred while doing the edges of
handkerchief, collar, and head covers.
With the changes of the traditional life in Turkey, the needle embroidery has lost its value in fact, silk is usually used in needle embroidery, but today, instead of silk, cotton threads have replaced
with silk. The cotton threads are used with pleasure today. The

yapımında da beğenilerek kullanılmaktadır. Eskiden yapılmış oya-

embroideries made in the past are usually preferred by the dealers

lar antikacıların ilgi alanına girmiştir.

of antiques-today.

Günümüzde iğne oyasının estetik yönden çok büyük yozlaşma içe-

Today, the needle embroidery is in a great degeneration. It is wit-

risinde olduğu yapılan örneklerden anlaşılmaktadır. Geçmişte Türk

nessed via the examples. In the past the Turkish women could

toplumunda, belli bir eğitimden geçmeden bu denli yüksek nitelikli

make magnificent and attractive embroideries. By the time, these

el sanatı ürünleri yapabilen Türk kadınının yeteneklerinin kaybol-

abilities disappeared. To prevent this degeneration, the embroi-

masını önlemek için iğne oyalarının renk, teknik ve biçim yönleriy-

dery should be taken into seriously and the needle embroidery

le ele alınıp uygulanması, bu sanatın devam ettirilmesi önemlidir.

must be developed in the ways of color - technique and style.
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İpek Boyama
Malezya dilinde nokta, noktalamak, resim çizmek anlamına gelen “batik”, kumaş, deri veya kağıt üzerine uygulanan bir sanattır.
Uzak Doğu kaynaklı olan batik sanatında genellikle çalışılan guttalı batik olup, “ipek boyama” adıyla tanınır.
Bilinen tarihi 3500 yıl öncesine kadar dayanan batik sanatının
renkleri, teknikleri ve zaman içinde gelişen dokuma şekliyle Hindistan ve Çin çıkışlı bir Uzak Doğu sanatı olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye’de yapılan gözlemler neticesinde Doğu Anadolu ve
Orta Anadolu’da çok basit ve ilkel batik parçalarına rastlanmıştır.
Bu yörelerdeki insanlar, süpürge ve kiraz dallarını balmumuna batırarak kendi dokumuş oldukları ipekli ve pamuklu kumaşlar üzerine bezemeler yapmışlardır. Kullandıkları boyalar ise doğadan elde
edilmiş, bugün bile değeri çok yüksek kök ve ot boyalarıdır.

 /.     3+ 55/) /! 3 . " $! O)52*!353)  !"23>AGG%
3)! % 3O)*".35)%
3O3/)3!"23>AGG/!)3% 22!/"!
!!3+!!233 !2S*!%
!! 3+!!*3+3"!#3O!!$ ! *!/. ! 3  ! 3.#!/$5! 
5$#!5!2!3+"O!!!!% !5!35!!!!)3$ !!$"!$!3! 23323!O!!
3!"/5*))!2!3+!2!/ "33$3!
OW% !5!/*! O!!53 *2! +3$!*! 
!/!22!5! !#!3 /#*"!33 )5%

Geçmişi MÖ 2.yy.’a kadar uzanan batik teknikleri, Endonezya’da
mumlama tekniği ile başlamış, zamanla bir endüstri biçimi olarak
gelişmiştir. Batik yapımının yaygın olduğu Java adası ise dönemin
sanat merkezi haline gelmiştir. Önceleri sadece mumla yapılan bu
sanat, daha sonra çeşitli teknikler geliştirilerek çalışılmıştır. Çeşitleri olan mumlu batik, tuzlu batik, buruşturma veya püskürtme batik, guttalı batik isimlerinden de anlaşılacağı üzere çalışıldığı malzemelerle isimlendirilmişlerdir.

!3/3+"!2S*!)3!"23!!23 2!*/%%   3!! O!!2S*!3+$*$$+/)."/!$!. !#!35!  *//!%T!O
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Fransa ve Macaristan’daki boyama hocalarının Rusya’daki Tsar ailesinden geldiği bilinmektedir. Tsar Ailesi, guttalı batik konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Batı Avrupa ipek boyamayı bu aile ile tanımış, Paris’te ipek boyamanın incelikleri öğrenilmiştir.

2! *)/.!5)$!!3O23$)
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İpek boyama tekniği, ipek dışında her türlü kumaşta da kullanılabilir, ince kandıra, ödemiş ipeği, polyester alpaka, şile bezi, ince kumaşlar vb. kumaşlarla ev tekstilinde de rahatça yerini alabilir.

!5)!2S*!2"!*! !W2!5+35).
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ipek boyaları, gerçek ve sentetik kumaşlarda kullanılmak üzere ikiye ayrılırlar. Hakiki ipekte kullanılan boyalar asitle, sentetik ipekte kullanılan boyalar ütüyle sabitlenir. ipek boyamada, en ve boy
ipliklerine dikkat edilerek kasnağa gerilen kumaşın alt bölümüne
yağlı kağıda çizilmiş desen konur ve iğnelenir, ipek boyasının ışığı
geçirme ve akıcı özelliğinden dolayı renklerin birbirinin içine girmesini önlemek maksadıyla kontur çekilir. Konturların düzgün ve aralıksız çekilmesi ipek boyamada en önemli noktalardan biridir. Sonrasında uygulanmak istenen desen, belirlenen kontur ile plastik bir
tüp kullanılarak kumaşa geçirilir.

!!!O3 3+5)% !3!!3!.
 !3!!!2% !233*! O)!*!!
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Türkiye’de batik ve ipek boyama sanatı, 1980’li yıllarda gelişme
göstermiştir. Zamanla atölye ve fabrikalardaki seri üretimlerin
yanı sıra malzeme çeşitliliğinin ve malzemeleri alacak refah düzeyinin artmasıyla bu sanat evlere taşınmış, çeşitli kurumlarda verilen eğitimlerle el yapımı ipek boyamaların güzel örnekleri verilmeye başlanmıştır.
ipek boyamada titiz ve detaylara dikkat edilerek yapılan çalışmalarla eşsiz sanat eserleri ortaya çıkmaktadır. El mahareti ve hayal gücünün bir araya gelmesiyle oluşan birbirinden güzel desenler, doğanın hediyesi olan ipek üzerinde temaşa etmektedirler,
ipek boyamayla bezenen her ürün, güzelliğiyle sanatçının emek ve
zahmetini gözler önüne sermektedir.
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Silk Painting
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El Nakışı
Anadolu kadınının gönül dilidir el nakışı. Geleneksel el sanatlarımız içerisinde ayrı bir yeri vardır. Anadolu kadınının âdeta konuşan dili olmuştur her daim. Yaşadığı, hissettiği acı-tatlı ne varsa, desenlerin sırlı lisanıyla gelecek nesillere aktarma çabasındadır Anadolu kadını. Geleneksel tüm el sanatlarımızda olduğu gibi
el nakışında kullanılan her bir motif, her bir desen de ayrı bir duyguyu, düşünceyi ifade eder. Sözgelimi koyu renkler; karamsarlığı
ve içe kapanıklığı, açık cıvıl cıvıl renkler ise dışa dönüklüğü, sevinci simgeler.
Nakışta kullanılan başlıca figürlerin neyi simgelediğine de bakalım; “Lâleler”, tek halde Allah’ın birliğini, tekliğini “Gül” motifleri ise
Allah’ın resulü Muhammed AS’ı simgeliyor. İran etkisi taşıyan motiflerde hayvan figürlerine sık rastlanırken, Müslüman kültüründe ise el işi motiflerde zaman zaman rastlanan insan figürlerine
yer verilemez. “Eli belinde” motifi, dişiliğin simgesi olarak kullanılıyor. Bu motif, sadece analık ve doğurganlığı simge etmekle kalmıyor, aynı zamanda bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder.
“Saç Bağı”… Bu figür de evlilik isteğinin göstergesi olarak biliniyor.
Doğumu ve çoğalmayı simgeler. “Boynuz” bereket, güç, kahramanlık ve erkekliği sembolize eder. Koçboynuzu motifi koçun önden,
yandan ve tepeden görünüşü spiral, hilâl gibi şekillerle stilize edilerek dokumalara aktarılır. Nakışlarda kullanılan bir diğer figür de
“Hayat ağacı”… Sürekli gelişen, cennete yükselen hayatı simgeler.
Yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolü olan su, nakışlarda da hayat buluyor. Nakışlarda kullanılan “Su
Yolu” figürü, Anadolu’da yaşamın ta kendisini anlatıyor. Kadının
bütün gün iç içe olduğu su motiflere bu şekilde yansıyor. “İm motifi” de hayat ağacı motifi gibi ölümsüzlük ve neslin sürdürülmesi ile
ilgili motifler arasında yer alıyor.
El Nakışı Her Daim Gözde
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomatik makinelerle üretilen
nakışlar artık daha yaygın hale gelse de, el emeği göz nuru nakışların her zaman ayrı bir yeri vardır. Geçmişten günümüze kadar
kuşaktan kuşağa gelişerek, çeşitlilik açısından zenginleşerek gelen
el nakışı işleri, bugün de hâlâ çeyiz sandıklarının gözdesidir. Gelin
sandıklarında söz gelimi bir Antep işi, bir Maraş işi ya da Bartın işi
muhakkak olsun ister genç kız anneleri.
Yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanan el nakışı, yöreden yöreye değişen çok farklı tekniklere sahip. Mesela Antep işi özellikle Antep
yöresine has bir iş iken, Hesap işi ise genelde Ege Bölgesi’nde yapılagelen bir nakış tekniği. Buna karşın el nakışı sanatının ustaları, günümüzde bu teknikleri belli bölgelere göre sınıflandırmamak
gerektiği görüşünü savunuyor.
İSMEK kurslarında yoğun ilgi gören “El nakışı” branşında; “Türk işi”,
“Antep işi”, “Hesap işi”, “Çin iğnesi” teknikleri kullanılıyor. “Susma”, ‘Beyaz iş’ ve “Dante Angles” yani “İngiliz Danteli” de diğer nakış teknikleri arasında sayılabilir. “Türk işi”, “Antep işi”, “Hesap işi”,
“Çin iğnesi” nakışlar, geleneksel ağaç kasnaklarda işlenen nakışlarda vücuda gelip, kuşaktan kuşağa aktarılarak geleceğe taşınıyor.
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Hand Embroidery
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Kırkyama
Kırkyama, çeşitli kumaş parçalarının belli motifler oluşturacak şekilde dikilmesi veya aplike edilmesidir. Günümüzde gerek
Anadolu’da gerekse birçok şehirde uygulanmaktadır. Fakat başta Amerika olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri, bunu bir tür sanayi haline getirdiğinden bizlere yabancı bir sanat gibi lanse edilmektedir. Kullanılan malzemeler, model kitaplar hatta kumaşlar dışardan temin edilmiş olarak piyasada satılmaktadır. Günümüze kadar ulaşan bu sanat kırkyamayla ilgili yabancı yayınlardan dolayı
da “patchwork” adıyla dilimize geçmiştir.

Patchwork
Patchwork is to sew or make applique on the various fabrics, clothing in the way that they can form different motifs. It is being applied both in Anatolia and in many cities. First America and then
European states shaped an industry branch on it and it is told us
a foreign art. The materials used, the model books, even the fabrics are sold by importing from other countries. The art that reached our day is named as patchwork’ because of the foreign issues.

Various cloths were produced to add value to the small pieces of
Yüzyıllar öncesinden ufak parça kumaşları değerlendirmek amacıyla kumaşların birleştirilmesiyle çeşitli örtüler üretilmiştir. Ortaya çıkarılan örtülere zamanla desenler, şekiller verme ihtiyacı duyulmuş ve daha sonra emek isteyen bu iş bir sanata dönüşmüştür. Savaş ve yokluk zamanlarının getirdiği bir psikoloji ve etkileşim ile şekillenen bu çalışmalar, tüm ülkelerde farklı sentezlerle
uygulanan ve yamadan sanata uzanan bir gelişim süreci izlemiştir.
Kırkyama sanatının Anadolu kültüründeki temeli Selçuklular zamanına dayanır. Selçuklular zamanında geçme işi olarak adlandırılan bu çalışmalar, daha sonraları Osmanlı toprakları içerisinde
yer alan Bosna bölgesinde gelişim göstermiştir.

fabrics by combing them. To the clothes made needed to be given,
applied designs and shapes and later this job needed labor, became an art. The works that shaped with the psychology and communication which the wars’ atmospheres brought were applied in
various synthesis in all countries, and this followed a period ranging from patches to art.

The base of patchwork in Anatolia culture dates back to seljuk times. The works named ‘geçme’ during Seljuk times, later went on
developing in Bosnia.

In making patchwork, the fabrics’ selecting requires a great care
Kırkyama yapımında kumaş seçimi büyük önem taşımaktadır. Genellikle sentetik olmayan kumaşlar kullanılmaktadır. Poplin, patiska, pazen, tafta ve keten türleri, sık dokunuşlu kumaşlar da olabilmektedir. Kumaşlar yıkanıp ütülendikten sonra işlemlere başlanmaktadır.
Kırkyamanın yapım aşamalarını kısaca izah etmek gerekirse; öncelikle seçilen kumaş, kesme panosu üzerinde cetvel yardımı ile
kırkyama makası kullanılarak kesilir. Elde kağıtlı çalışma çırpma
sistemiyle, aplike elde gizli baskı tekniği ile veya makinede sarma
tekniği ile diğerleri de makinede düz dikiş olarak dikilir. Hazırlanan
bloklar istenirse bordürlerle birleştirilir. Düz şeritler veya parçalarla birleştirilmiş şeritler blokları ayırır ve çerçeveler. Dikişler önce
tersinden daha sonra yüzünden bastırarak ütülenir. Yapılan kırkyama örtü elyafın üstüne yerleştirilir. Ardından örtünün katlarını
bir arada tutmayı sağlayan ve modele desen verilen yorganlama
işlemine geçilir. Bittikten sonra kenarları düzgün kesilerek biye ile
kapatılır. Rulo halinde katlayıp kuru, rutubetsiz bir ortamda çalışma saklanabilir ya da örtünün ağırlığını taşıyacak cinste eşit aralıklarla şeritler hazırlanıp, dikilir ve duvara tablo gibi asılabilir.
Günümüzde kırkyama (patchwork) ile çeşitli örtüler, yastıklar, minderler, çantalar, giysiler, gözlük ve telefon kılıfları vs. gibi günlük
yaşamdaki ihtiyaçları karşılayan birçok eşya yapılabilmektedir. Bizim kültürümüzde yakın bir zamana kadar kırkyama, sanat olarak
kabul edilmezken, son dönemlerde gidişat değişmiş, bu işi sanatsal ifadelerle yansıtan sanatçılar yetişmeye başlamıştır.
Adına kırkpare veya yamalı bohça da denilen bu sanat dalı günümüzde yeniden ve eskisine nazaran daha fazla rağbet görmekte,
bazı eğitim kurumlarında ders olarak okutulmaktadır. Kırkyama
günümüzde modern birsanat görünümündedir ve eğitimini alan
bireylere kendine güven, sosyal statü ve bilgilerini kazanca dönüştürebilme anlamında katkılar sağlamaktadır.
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and importance. Generally off free sythetics clothes have been
used. Poplin, patisca, cotton, tafta and linen fabrics are known as
tight woven clothings. After the fabrics being ironed and washed,
procedures are started.

If the stages of patchwork are needed to be explained. Firstly the
selected cloth, fabric is cut on the cutting panel with the help of
ruler and patchwork scissors, and these fabrics are passed through various stages, and they are sewn to each other using various techniques. After that, the stitches are ironed from the reverse, then from the natural side by pressing. The patchwork made
is placed on the fibres cloth. And then starts the lying stage, this
provides the patchwork with designs and holds the layers together. After finishing this stage, its edges are cut smoothly and
covered with biye. Itis fold up in the shape ofrolls, and keptin a
dryplace. Or either it can be hung up on the wall by preparing roped with equal distances among each other.

In our day, with patchwork, various materials such as sheets, pillows, cushions, bags, dresses and glasses can be made. Patchwork was not accepted as an art at first, this trend has changed
in recent years, and we can see artists who express this artwith
the artistic expressions.

The art branch which is also named as ‘kırkpare’ ‘or” ‘yamalı bohça’ today is highly demanded comparing to the past, in some education foundations, it is taught as a subject. In our day, patchwork
is accepted as a modern art and it contributes social status and
turns theirknowledge into money.
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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 tasarlanıp, çeşitli teknikler kullanılarak göze hoş gelecek şekilde dikilmesi işlemidir. Mefruşat, Arapça kökenli, evde kullanılan malzemesi kumaştan her türlü eşyayı genel olarak tanımlamaktadır. Yaşadığı mekanları güzelleştirmek, Türklerin göçebe hayatlarında bile
önem taşıyan köklü bir özelliği olmuş ve bu anlayış zamanla çok
büyük gelişim göstermiştir.

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’.
Furnishing in one sense, is the knitting process by various technical procedures of home textile items.

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, renklerle ifade edildiği, gönül dünyasının aynası, bir tecelliler manzumesidir.
Gelenekler, inanışlar, örf ve adetlerle şekillenen ve yüzyılların birikimi olan bu kültür, ortaya konan her üründe kendini açıkça göstermiştir. Kültürel motif ve desenler, salon takımlarından mutfak takımlarına, banyo takımlarından bebek takımlarına, tül perde ve yatak örtülerine kadar her ürüne işlenmiştir. Yeni evlenen
genç kızlar, büyük bir özen ve titizlikle hazırladıkları pek çok giyim
ve ev aksesuarını içeren çeyizleri ile kendi kültürlerini de alıp götürmüşler, bu değerli hazineyi kendi evlerinde yaşatmaya devam
etmişlerdir.
Bir zamanların el emeği göz nuru ürünleri, günümüzde önemli bir
sektörün parçası haline gelmiştir. Yeni teknolojiyle birlikte döşemelik, perdelik, halı, çarşaf, masa örtüsü, havlu, nevresim, yatakyorgan aksesuarları gibi ev tekstillerinde fabrikasyon ürünler, sunduğu çeşitlilik ile ön plandadır. Tekstil sektöründeki büyük atılımlar ve yeniliklere rağmen el yapımı ürünler hiçbir zaman önemini yitirmemiş aksine fabrikasyon ürünler onların değerini daha da
artırmıştır.
Mefruşat, farklı sanatlarla birleşerek göz alıcı sanat eserlerine de
dönüşebilmektedir. Örneğin minyatür sanatı ile... Mefruşatta minyatür uygulamaları, Osmanlı ve iran minyatürlerinin aplike tekniği
kullanılarak 3 boyutlu bir halde kumaş zemine aktarılmasıdır. Bu
uygulamada önemli olan minyatürün tarihsel dokusu ve ince detaylarını mefruşata yansıtabilmektir. Görenlerde hayranlık uyandıran 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 hayat tarzlarını, karakter yapılarını ve beğenilerini ortaya koymaktadırlar. Bu açıdan renk uyumu ve desen tanzimi kişiden kişiye değişmektedir.
Yıllardır ev hanımlarının ilgi gösterdiği bu alanda büyük gelişmeler
olmuş, ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Bu ürünlerin evde yapılabilme kolaylığının olması bayanların ekonomik sisteme daha
kolay dahil olmasını sağlamakta, bu açıdan ev dekorasyonu çok
boyutlu bir nitelik taşımaktadır.

250

Furnishing is a word defining all items at home made of fabric and
it is an Arabic based word. Making their places nice and attractive 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,
passion, hope, mercy and honor.
Culture which is specified by accumulation of traditions, beliefs
and norms and which is an accumulation existed through years always 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 important 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 Ottoman and Iran miniatures to fabric ground in three dimensions
manner by sconce technical procedures .In this application, the
important 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 comfortable, convenient and beautiful, is also important in terms of
psychological 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 harmonization 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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Giyim

Clothing

Giyim başlangıçta, insanın örtünme içgüdüsü ile başlamış, daha

At the very beginning, clothing began with the instinct of human

sonra estetik unsurların da işin içine katılmasıyla vazgeçilmez bir

being’s covering, the following years it became an unquitable need

ihtiyaç haline gelmiştir. Giyim ilkel toplumlardan çağdaş toplum
anlayışına geçerken önemini daha da artıran bir olgu olmuştur.

by contributing the esthetic features into the life style. Clothing
became a life style of understanding that got much more impor-

İlk insanın varoluşu ile birlikte doğan bir kavram olan giyim, top-

tance while passing from the primitive society to the contempo-

lumların geleneklerini, göreneklerini, zevklerini ve yaşayış biçim-

rary one. Clothing which occurred an important concept with the

lerini ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Zamanla estetik öğelerin

creation of the first human became a style that showed the soci-

de bu faktörlere katılmasıyla insan hayatının soyutlayamadığı bir
kullanım aracı ve ihtiyacı olan giyim, çeşitli akımların doğmasına
yol açmış ve kitleleri peşinden sürükleyen bir güç haline gelmiştir.

eties 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.

Giyim tarihine bakıldığında bu olgunun büyük değişikliklere uğradığını görmek mümkündür. Günümüzde çalışma alanlarına göre

When having a look at the clothing history, it is possible to see this

de giyim özellik kazanmaktadır. Ismarlama giyimde kişi üzerinde

concept had a lot of changes. Today clothing changes according to

alınan beden, bel, kalça ve uzunluk ölçüleri kullanarak, model, kumaş seçimine özen gösterilir. Hazır giyim (konfeksiyon)’de bir mo-

the working conditions. In the tailor made suit, using the measu-

del, standart kalıplar kullanarak serileme halinde kesilip bir dikiş

rements which are taken on person; such as body size, waist, hip

payı kadar bırakılıp, paylar belirli yerlerden çıtlatılır ve üst üste ge-

and length, it is given importance to choosing fabrics. In the ready

tirilerek kıyafet hazırlanır. Butik tarzı giyim ise konfeksiyon üreti-

dress made, a model is cut by using the standard patrons, and cut

minin ardından kıyafet modelinin kişinin bedenine uygun çalışıl-

in a quick and speedy way, left a certain sewing place, and these

ması, kişinin isteği üzerine yapılan düzenlemelerle en son şeklinin
verilmesi olarak tanımlanabilir.

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 de-

Giyim sosyal yapısı yönünden de çeşitlendirilebilir. Modern giyim,

fined as being tried on person’s body, designed according to the

klasik giyim gibi. Modern giyimi moda ile tarif edebiliriz. Klasik gi-

person’s desire, so the last shape and style is arranged.

yim, 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, taba-

Clothing can be varied in the social style, such as modern clothing, classic clothing. We can define ‘modern clothing’ as fashion.

ka ve meslekler gibi faktörlerin etkin olduğu tarzlar giyimin grupla-

And also there are very many styles of clothing such as; traditional

ra ayrılmasına yol açmıştır.

clothing, sports clothing, fantasy clothing, folkloric clothing, uniforms, work clothes, mourning clothes, religious clothes and the

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.

clothes that carry symbols of social and esthetics, religious beliefs, sex and age, job and social life style and some other factors.
Clothing is one of the components which forms the nationality in
clothing. Nationalities have special clothing that distinguish them

Zamanla küreselleşen dünya ile birlikte farklı toplumları ve kültür-

from the other nationalities’ clothing. Every nation has their own

leri oluşturan insanlar, geleneksel giyimin dışında ortak bir dil gibi

style of clothing. Clothing is kind of style -device that shows any

kullandıkları evrensel bir giyim tarzı oluşturmuşlardır. Bu giyim biçiminin sınırlarını sadece yıldan yıla farklı toplumların farklı kül-

country’s specialty.

türleri ile yoğrularak değişen ve gelişen ama hep belli normlara sadık kalan moda akımları şekillendirmektedir.

With the global world, people who created different cultures and
societies, formed common dressing styles. The features of this

Günümüzde giyim, insanların kimlikleri hakkında önemli ipuçları
vermekte ve imaj yaratmakta etkin olmaktadır. Giyimin önemini
şu söz çok güzel açıklamaktadır, “insanlar kıyafetleri ile karşılanır,
bilgileri ile uğurlanırlar.”

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

İlk çağlardan bugüne dek sürekli değişmekle birlikte giyim kuşam

by looking at their clothes and are seen off their knowledge. Clot-

her zaman insanlar ve toplumlar için çok büyük önem taşımıştır.

hing has always played an important role for people since anci-

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.

260

ent times. Societies express their thoughts via the styles of their clothing because clothing is an object that expresses the mes-

Giyim, çağlar boyu üstlendiği bu misyonu bundan sonra da evren-

sage clearly. And it will carry on this mission forever to universal

sel boyutlarda taşımaya devam edecektir.

dimensions.
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Takı
Takı, insanın giysiden ayrı olarak vücudunu süsleme amacıyla eski
çağlardan beri kullana geldiği objelerin tümüne verilen addır. İnsanların sosyal, ekonomik ve dini hayatları hakkında tarih boyunca bizlere ipucu veren takılar farklı amaçlarla da kullanılmışlardır.
İnsanoğlu, varoluşundan bu yana korkularını yenmek, yücelik kazanmak, gücünü göstermek, güzel görünmek gibi gerek dinsel gerekse geleneksel sebeplerle bu tür aksesuarları tercih etmişlerdir.
Arkeolojik bulgular gösteriyor ki; eski çağlarda insanlar, bilinmedik
doğa güçlerinden korunmak ve güçlü olmak için muska niteliğindeki takıları kullanıyorlar, takıları ölen yakınlarının ruhlarını kötülüklerden koruyacağı inancıyla mezarlarına koyuyorlardı.
Tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan takının serüvenini izlemek,
toplumsal tarihi, dolayısıyla toplumun değişimini ve gelişimini izlemek anlamına gelmektedir. Takı sanatının MÖ 3000 – 4000 yılları arasında Mezopotamya’da doğduğu kabul edilir. Mısır ve
Hindistan’dan Asya’ya, Afrika ve İslam ülkelerine, sonrasında tüm
Avrupa’ya yayılmıştır. Yapılan birçok araştırma, kazı çalışması
göstermiştir ki insan yaşadığı her dönemde takıyı kullanmış, onlara belli anlamlar yüklemişlerdir. Takı biçimleri, ortam ve şartlara göre değişmekle birlikte her toplumda varlığını sürdürmüştür.

Jewelry
Jewelry is a general name given to the whole objects that have
been used by human since the ancient times to embellish their bodies, except for clothing. Jewelry, which gives us information
about people’s social-economy and religion, have been used throughout the history for different purposes. Human being has preferred such kind of accessories to overcome their fears, to sublime,
to show their strength, to show off with either religious or some
other traditional reasons.
The archeological excavations show that human used jewelry in
the ancient times. People were wearing jewellery in the shape of
amulet to protect-themselves from the nature’s unknown forces
and to become strong, and these jewellery were put into their relatives’ graves to protect their souls from the evils.
Wieving the most important characteristics of the jewelry of
which history is as old as the human history means that; we are
observing the evolutions and development of humanity. The jewelry art is accepted to originate in Mesopotamia between the years 3000¬4000. It spread to Asia and Africa from Egypt and India,
then continued to the European Countries. Many researches done
so far and excavations showed that human being had used jewel-

Takının en önemli özelliklerinin başında giyimin tamamlayıcı unsuru olması gelmektedir. Çeşitli boncuklardan yapılmış takılar tarih boyunca ve günümüzde de tüm dünyada insanların sosyal statülerini belirleyen ortak bir dil olarak kullanılmıştır. Boncukların ve
yarı değerli taşların insanlar üzerinde tedavi edici bir güce sahip olduğu da bilinmektedir.
Takının bir türü sayılan gümüş örücülüğü, ülkemizde “Trabzon
işi” adıyla tanınmaktadır. Dünyada “zırh örücülüğü” olarak bilinen bu sanat yaklaşık 30-35 mikron (0,3 mm.) kalınlığındaki altın
ya da gümüş tellerin ilmek ilmek örülmesiyle icra edilen bu sanatın ürünleri, Trabzon’un Mersin köyünden yurdun hemen her yerine yayılmıştır. Gümüş örücülüğü ile daha çok hasır bilezikler, gerdanlıklar, kemerler, küpeler ve kol düğmeleri yapılmaktadır. Takılar haricinde terlik, ayakkabı gibi eşya yapımında da süs olarak kullanılmaktadır.

lery in every period of time they lived and expected different meanings from them. Types of jewellery, even though, have changed
according to the societies, they maintained their existence.
The most important characteristics of jewel is that; it is the basic component of clothing. The jewels made of various beads were
used a kind of common expression way to define people’s social
status through out the human history and it is the same today.
Beads and half precious stones have curing affects on people.
The silver mender known as Trabzon work today. It is accepted as
kind of jewelry. This art is made by knitting silver or jewellery wires which were about 30-35 mm side by side are sold in the village of Mersin. With the silver work bracelets, necklaces, belts can
be done. Except for jewellery, it is used in the production of slippers, shoes as jewellery.

Bu sanatın tekniği çifte ile tepe kırmadır. Sepet örgü modeli, saç
örgü modeli, kılçık modeli, tek tepe tekniği, burulmuş gümüş telle
yapılan hasır teknikleri gümüş örücülüğünde çokça kullanılmaktadır. Bu teknikler yarı değerli taşlarla süslenerek takılar hazırlanabilmekte, hasır ve taşlar ya da kristaller birleştirilerek çeşitli objeler yapılabilmektedir.
Kumaş gibi örülen ve istenilen uzunluklarda kesilerek çeşitli objelerin yapılabildiği bu sanatta düzgünlük en önemli detaydır. Bu nedenle elin yatkınlık kazanması için uygulama sayısı artırılmalıdır.
Acemiliğin gümüş telde atıldığı, ustalığın altın telde hayat bulduğu bu sanatı, tasarımcılar geçmişin ışığında geleceğe aktarmaktadırlar.

The technique of this art is tap part. Basket model, hair model, hill
technique, matting technique, silver knitting are used a lot. These techniques can be embellished with valuable stones and the
matting and stones are combined by means of this, various objects can be made.
In this art, which is woven like fabric and cut as in the desired
length, and made various objects, the smoothness and order is a
vitally important detail. For this reason, getting tendency and skill
of hand is required in this art, so rehearsal periods should be increased. Today’s young entrepreneurs should carry this art to the
future, in which apprenticeship is quit in silver wire, and experien-

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.
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ce comes in the gold. During the ages, jewellery have reached its
current status from graves to the showing off rooms with the invention of precious stones. The jewelry we use today plays an important role in our lives.
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Gümüş Sim Örücülüğü

Silver Knitting

Dünyada “zırh örücülüğü” olarak örnekleri görülen gümüş örücü-

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

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

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

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

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

mek, büyük bir sabırla örülmesiyle icra edilen bu sanatın ürünle-

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

ri, Trabzon’dan yurdun hemen her yerine yayılmıştır. İncecik telle-

great patience have widely spread from Trabzon to almost every-

rin kumaş gibi örüldüğü bu sanatta düzgünlük en önemli detaydır.

where in Turkey. In this art where fine wires are knitted like fabric
smoothness is the most important detail.

Takı tasarımının bir kolu olan örücülükte; kemer, bileklik, gerdanlık ve benzeri ürünler hazırlanmaktadır. Takılar haricinde ayakkabı

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

gibi çeşitli giyim eşyalarına da yapılan sim örücülüğü bir hayli dik-

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

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

knitting which is also used in various garments such as shoes

modeli, kılçık modeli, tek tepe tekniği,. Burulmuş gümüş tele yapı-

apart from jewelry is a handcraft which requires considerable at-

lan hasır teknikleri bu sanatta çokça kullanılmaktadır.

tention and patience. Straw techniques such as crib knitting, hair
knitting, single peak techniques, etc. Are widely used in this art.

Özel bir çifte ile ince gümüş veya altın teller, bu sanatı icra ederken
kullanılan başlıca malzemelerdir.

Fine gold and silver wires with a custom design needle are the
main materials used in the performance of this art.

İSMEK’te bu branşta verilen eğitimlerde kursiyerlere altın veya gümüş telleri eğip bükerek çeşitli desen ve motifler elde etme, bunla-

In the trainings provided at ISMEK on these subjects, the cour-

rı birbirine bir zemin üzerine ve montör içine kaynak ile birleştirme

se attendants are trained on bending gold or silver wires to create

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

various patterns and designs and joining these by means of wel-

yumculukta kaynak, telkâri, kuyumculukta sipariş ve takının müş-

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

teriye teslimi konu başlıklarında verilir.

under the headings of alloy metals, chemicals, semi finishing, welding in jewelry, filigree, order and delivery to customer in jewelry.
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Fotoğraf

Photograph

Fotoğraf, gözle görülebilen varlıkların, ışık ve bazı kimyasallardan

A photograph is a physical and chemical procedure whereby

yararlanılarak, film, kağıt vb. maddeler üzerine yansıtıldığı fiziksel

things that are seen are reflected on film, paper, etc., utilizing light

ve kimyasal bir işlemdir. Fotoğraflar, yaşanmakta olan bir hayat

and various chemicals. Photographs are the embodiment of ins-

sürecinden alınmış kesitlerin somutlaştırılmış halleridir.

tances taken from a life that is being lived.

Fotoğraf kelimesi, Yunanca ışık anlamına gelen “photos” ve yazı

The word photograph originates from the Greek word “photos”

anlamına gelen “graphes” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. “Işık aracılığıyla resim çıkarma sanatı” olan fotoğrafçılıkla uğraşanlar ışığın peşinde olmak, onu izlemek, yakalamak,
hapsetmek, ne tür bir ışık olduğunu anlamak zorundadır. Işık teknik ve estetik olarak fotoğrafın temelini oluşturur.

which means light, and “graphs” which means writing. Those engaged in photography or “creating pictures using light” have to follow light, watch it, catch it, imprison it and understand what kind
of light it is. Light forms the basis of photography both technically
and aesthetically.
Photography is based on two principles. The first is the determi-

Fotoğrafçılık iki esasa dayanmaktadır. Biri, tabiattaki şekillerin bir

nation of shapes in nature on a sensitive plate, through a hole

karanlık kutu kenarına açılmış delikten içerdeki hassas plâk üze-

opened at the side of a dark box (as negatives); the second, is to

rine tespit edilmesi (negatif olarak); ikincisi de, bu negatif hayalin,

create a picture from this negative by the darkening of the negati-

çok ya da az ışıklı yerlerine göre az, ya da çok kararması suretiyle

ve image in proportion to how much light it has been exposed to.

resim meydana gelmesidir.

The date when photography first started is not known. The con-

Fotoğrafçılığın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tek-

because of Joseph Nicephore Niepce’s first photograph. This first

nik görüntü dediğimiz kavram ise 1826 yılında Joseph Nicephore

photograph dated 1826 has been created with 8 hours of expo-

Niepce’nin ilk fotoğrafı sayesinde ortaya çıkmıştır. 1826 tarihli bu

sure.

cept that we refer to as technical images has transpired in 1826

ilk fotoğraf 8 saatlik bir pozlamayla oluşturulmuştur.

Photography, which has been viewed as a new invention which
Yeni bir buluş olarak önceleri salt teknik ve araçsal işlevi olan bir
etkinlik olarak görülen fotoğraf, zamanla toplumu değiştirme, biçimlendirme, yönlendirme özelliği ve estetik ilişkisi fark edilerek
20. yy. başlarında bir sanat dalı olarak kabul edilmeye başlamıştır.
Fotoğrafın, hem bir faaliyet, hem de uluslararası bir iletişim aracı olarak çağdaş sanatlar içerisinde kabul görmesi hiç şüphesiz fo-

initially only had a technical and instrumental purpose has later
been regarded in the beginning of the 20th century when its features of changing, shaping and directing society and its relationship with aesthetics. Photography, being accepted within modern
arts both as an activity and as a tool of international communication became possible, without a doubt, due to the superior efforts
of photographic discoverers in its initial years.

toğraf mucitlerinin daha ilk yıllarda gösterdikleri üstün çabalarla
mümkün olmuştur.

Cameras usually serve the same purpose of taking pictures of va-

Fotoğraf makineleri genelde aynı amaca, yani bir şeyleri görüntü-

cording to their sizes, viewfinder systems, purpose, areas of use

lemeye hizmet ederler. Büyüklüklerine, bakaç sistemlerine, kulla-

and the kinds of film they use.

rious things. They have been classified into special categories ac-

nım alanlarına, kullandıkları filmlere göre özel amaçlı sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır.

In general, what is common to all cameras are; an environment
where light cannot pass through, a plane where the images are to

Temelde bütün makinelerde ortak olan özelliklerse; ışık geçirme-

be recorded and which is sensitive to light, a lens system that will

yen bir ortam, görüntüleri üzerine kaydedecek, ışığa duyarlı filmi

eliminate the distortion of the image that falls on the film and a

tutacak bir düzlem, film üzerine düşen görüntünün bozulmasını

mechanism to control the duration and intensity of the light that

engelleyecek bir mercek sistemi, ışığa duyarlı film üzerine düşecek

falls on the film.

ışığın süre ve şiddetini kontrol edecek bir mekanizmadır.

Whatever the specifications or brand of camera that is being used,
Fotoğraf makinesinin özellikleri ya da markası ne olursa olsun, aslında fotoğrafı çeken cihaz değil, fotoğrafçının kendisidir. Fotoğ-

in reality, the one that is taking the picture is the photographer,
not the camera. The photographer is the person that objectifies
the thin line between looking and seeing.

raf sanatçısı, bakmakla görmek arasındaki ince ayırımı somutlaştıran kişidir.

People who show an interest in photography should have a strong
sense of sight, should be able to distinguish between colors, must
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Fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin görme duyusu güçlü ve renkleri

be able to use their eyes and hands simultaneously, must not be

ayırt edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, kapalı yer-

bothered from working in closed spaces, must be interested in fine

lerde çalışmaktan sıkılmayan, güzel sanatlara ilgili, yeteneğini ge-

arts, must place importance in developing their talent, must place

liştirmeye, değişikliğe önem veren, ayrıntıları algılayabilen, dikkat-

importance in change, must be able to sense details, cautious, pa-

li, sabırlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.

tient people with good personal skills.
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Resim
Resim, görülen, düşünülen, hayal edilen faktörlerin, akıl süzgecinden geçirilerek, herhangi bir zemin üzerine iki boyutlu olarak aktarılması 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, duvara, 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 bilinmektedir.

Painting
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

Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir biçimde resmetmeye odaklanmıştır. Bu dönemde figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesans’tan sonra dini konuların dışına
çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine farklı boyutlar katmışlardır.

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

İslam dünyasında ise dini çekinceler sebebiyle 18. yüzyılın ortalarına kadar daha çok soyut desenler ve yazılar şekillendirilmiş, hat,
ebru, minyatür gibi sanatlar gelişmiştir. Bu nedenle Türk resim sanatı denince daha çok Batı etkisi altında gelişen resim sanatı anlaşılmaktadır.
Türkiye’de Batılı anlamdaki ilk resim denemeleri Mühendishane-i
Berri-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) ile Mekteb-i Harbiye (bugünkü Kara Harp Okulu) gibi mühendislik ve askeri okullarında
gerçekleştirilmiştir.

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

Cumhuriyetin kurulmasından sonra da resim alanındaki çalışmalar desteklenmiş, 1928 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüştürülmüştür. Resim sanatında
1950’den sonra çok çeşitli eğilimlerin, akımların, düşüncelerin yan
yana yer aldığı gözlenmektedir.

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

Resim sanatı icra edilirken güncel sanata ait alternatif yaklaşımların yanı sıra belli başlı bazı teknikler kullanılmaktadır. Bunların en
başında kara kalem ya da füzen ile yapılan desen çalışmaları gelmektedir. Resim eğitiminin temelini teşkil eden desen, öncelikle
görünen objenin birebir çizilmesi, sonrasında ise sanatçı tarafından buna yorum katılması ile gelişmektedir. Sulu boya, pastel, guaj
boya, lavi ve 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. Herhangi 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 yapılmakta ve bu sanat, tüm farklılıkları içinde barındırarak büyük bir
gelişim göstermektedir.
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striking 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 techniques, such as; water color, pastel, gouache color and oil
painting. The methods used are the same, but the materials are
different and the color phenomenon plays an important role.
The 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 harmonizing all differences inside it.
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