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İŞLEMENİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI
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          GÜZEL, Selda

                                                                            TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
İnsanoğlu örtünmek amacı ile giyinmenin yanında süslenme olgusu-

nu kazanmış, giysilerde parçaları birbirine tutturmanın yanı sıra, giysiyi 
değişik kesimlerle uygulama, giysi üzerinde ilave malzemeler kullanma 
gibi değişiklikler yaparak süslenme duygusunu ön plana çıkarmıştır. Bu 
duyguyla insanoğlu; kendini, kullandığı alan ve eşyalarını süsleme ihtiyacı 
duymuş, bu amaçla çaba harcamıştır. Böylece insanların süslenme duygu-
su geçmişten bugüne sürekli değişikliklerle gelişme göstermiştir.

İşleme sanat tarihi çok eskilere dayanan bir süsleme tekniğidir. Diğer el 
sanatları gibi işlemelerde, insanların günlük ihtiyacı karşılığı doğmuştur. 
İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme, düz bir dikişi bile dekoratif an-
lamda yapma fikri ile gelişmiş bir sanat dalıdır (Akbil, 1970: 25).

Bu çalışma; geçmiş dönemlerden bugüne süsleme tarihinde önemli bir 
yer tutan işleme sanatı konusunda bilgiler vermek, giysilerdeki uygulama 
evreleri hakkında örnekler sunmak,  kullanım alanlarını ve önemlerini be-
lirtmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Süslemelerdeki çeşitlilikler ait olduğu toplumun sosyo-ekonomik yapı-
sı, yaşanılan coğrafya, kullanılan malzeme, iklim gibi nedenlerle oluşmuş-
tur. Geleneksel öğeler içeren giyim-kuşam ve süslenme bize ait olduğu 
toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabilmektedir. (Anonim, 2004). Bu açıdan 
konunun araştırılarak bir bilim disiplini ile yazılması ve kaynak oluştur-
ması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Giyim, süsleme, işleme, tarihî süreç.
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ABSTRACT
The Importance and Field of Usage of Embroidery During the 

History of Garnishing the Clothes
The humankind wanted to garnish while clothing to cover himself; 

besides attaching the parts in dressing, he made also changes by applying 
the dresses in different cuttings, using additional materials and thus his 
will for garnishing became more important. With this will, the humankind; 
felt the necessity to garnish himself, the area and things that he uses and 
strived to do that. Thus the need of the human beings for garnishing has 
been changing continuously from the past till today. 

The history of the art of embroidery is a technique, which dates back a 
long time for garnishing. Like other handicrafts, the embroidery was also 
created due to the daily needs of the human beings. It is a branch of art that 
was developed with the idea of making even a straight needlework in a 
decorative way while attaching two parts together (Akbil, 1970: 25).

This research is planning and carrying out for informing about 
embroidery, which has significance in the garnishing history from past 
periods till today, presentations about application phases, determine field 
of usage and importance.

The varieties in the garnishing have been created due to the socio-
economical structure, the geographical location, materials to be used, 
climate etc. A traditional dressing and garnishing may present us a lot 
of information about the society to which it belongs. This fact was not 
only limited to the outer dressings but reflected on the accessories and 
head garnishing. The dressings and garnishing provides information 
about whether the society was a nomadic or settled one, which historical 
events they lived and their ethnological origins (Anonym, 2004). Thereof, 
analyzing topic, it is important to the document with scientific discipline 
and will be reference.

Key Words: Cloths, garnishing, embroidery, historical process. 

Giriş
Giyim; örtünmek ve tabiatın etkilerinden korunmak amacı ve süslen-

mek duygusuyla, medeniyetin ilerlemesi sonucunda toplumlara göre deği-
şik şekiller olabilen giysilerdir (Güdül, Karakulah, 1986: 11).

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde örtünme ve doğal şartlardan korun-
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ma ihtiyacından doğan giyim, temel işlevlerinin yanı sıra zamanla güzel 
görünme, insanlar tarafından beğenilme, farklı anlamlar ifade etme, sosyal 
kimlik oluşturma gibi görevleri de üstlenmiştir.

İnsanoğlunun başkaları tarafından beğenilme ve fark edilme isteği, süs-
lenme ve her alanda süslemeyi doğurmuştur. Giyime bağlı olarak gelişen 
süsleme tekniklerinin yaşamın değişik alanlarında kullanılması çok eskile-
re kadar uzanır. Süslemenin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.

Süsleme, bir binayı ya da eşyayı kullanış amacı yanında göze daha gü-
zel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların genel adıdır 
(Eronç, 1971: 15).  

Giyim ve süslenme toplumların ekonomik, teknolojik, sosyal ve kül-
türel yapılarından etkilenmektedir. Bu da giyimi ait olduğu topluma özgü 
kılmakta ve her toplumun kendine has giyim tarzını oluşturmaktadır. 

Giysileri çarpıcı hale getirmek ve göze daha güzel göstermek amacı ile 
giyim üzerine bazı ilaveler yapılmakta ve çeşitli süsleme teknikleri uygu-
lanmaktadır. Bunlardan birisi de göze hitap eden malzemeleri kullanarak 
yapılan işleme sanatıdır. Süslemeler model özelliği, kumaş özelliği, kulla-
nım alanı, renk, yaş, cinsiyet gibi birçok etkene göre değişiklik göstermek-
tedir (Pamuk, 2002: 118).

Süslemeler zaman içinde, insanoğlunun tasarım ufkunun genişlemesiy-
le çok çeşitli şekiller kazanmış, işleme giyim süsleme teknikleri içinde yer 
edinmiştir.

Süsleme tarihine bakıldığında; süsleme yapılmış birçok örtü örnekleri-
nin veya ev eşyalarının yanı sıra giyim kuşam ve aksesuarların da modele 
uygun olarak işleme teknikleri ile süslendiği görülmektedir.

Deri ve dokumalar üzerine, iğneyle değişik cins, renkteki ipliklerle ya-
pılan bezemelere işleme denir (Sözen, 1998: 198).

İnsanoğlunun yaşadığı çevreyi kullandığı eşyaları, giysileri güzelleş-
tirmek arzusu ile doğan işleme sanatı süsleme tekniklerinin en eski ve en 
kapsamlılarındandır (Anonim, 1993: 8).

İşlemenin Tarihî Süreci
Diğer el sanatları gibi işlemeler de, insanların günlük ihtiyacı karşılı-

ğında doğmuştur. İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme, düz bir dikişi 
bile dekoratif anlamda yapma fikri ile gelişmiş bir sanat dalıdır (Akbil, 
1970: 25).
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Süsleme içerisinde kullanılan işleme tekniği, kullanıldığı alanlara fark-
lı anlamlar yükleyebilme, görselliği zenginleştirme ve gösterişli bir ifade 
kazandırabilme açısından oldukça önemli bir tekniktir. Tarihî süreç içinde 
işlemenin kullanım amacı; giyim-kuşam, aksesuar ve eşyalara zengin bir 
görsellik yüklemek olmuştur. Desen yerleşimi iyi tasarlanmış bir işleme 
göz alıcı bir görünüm kazandırabilmektedir.

İnsanlar ihtiyaç sonucu, örtünecekleri parçaları birbirine tutturma gerek-
sinimi duymuş ve iğneyi bulmuştur. İlk iğne kullanımı eski taş (poleolitik) 
çağında olmuştur. Bu da yaklaşık 40.000 yıl öncesi demektir. İğne önceleri el-
bise olarak da kullanılan deri parçalarını tutturmak ve daha sonraları üzerinde 
delik açılmak suretiyle ilk dikiş olayının gerçekleşmesini sağlayan olağanüstü 
bir buluştur. İğne yapımında kullanılan malzemeler kemik, maden, ender ola-
rak sert ağaçlardır. İplik olarak da önceleri hayvan bağırsağı, bitkilerin sert 
lifleri ve at kılı kullanılmıştır (Türkoğlu, 2002: 7).

Mersin’in kuzeybatısında Yümüktepe’de 1930-1932 yıllarında yapılan 
kazıda iğne bulunmuştur. Yine Samsun çevresinde Hitit buluntuları arasın-
da iğneye rastlanmıştır. İnsanların tabiattan gördüğünü kopya etme arzusu, 
onları dekoratif dikişleri yaratmaya zorlamış böylece dokumacılık ve süs-
leme sanatı doğmuştur. 100-612 yıllarına ait Asur kadın elbiselerinde işle-
me tespit edilmiştir. Hitit uygarlığında (M.Ö.2000) kadın elbiseleri üzerine 
giyilen tunikalara altın, gümüş simle bezemeler yapıldığını anlatan bazı 
belgeler bulunmuştur. Maraş yakınlarında yapılan kazılarda bulunan Hitit 
kabartmalarında görülen anne ve çocuk kompozisyonundaki çocuğun el-
bisesi ve başlığı ayrıca annenin başörtüsünün süslemeleri işleme varlığının 
kanıtıdır (Eronç, 1984: 15).

Çok zengin kültürden oluşan Anadolu öncesi Türk İşleme Sanatının ilk 
örnekleri, M.Ö. 3. yüzyılda Mete’nin birçok Asya kavmini egemenliği al-
tına alarak kurduğu Hun devletinden günümüze ulaşan parçalardır. Altay 
dağlarında yaşayan Hunlara ait buluntular, Pazırık ve Noin-Ula kazılarında 
açılan kurganlarda halılar, keçeler, kumaş ve işlemeler, Leningrad Hermi-
taj Müzesinde sergilenmektedir. Bu işlemeler Avrupalıların “aplikasyon” 
dedikleri ve Türklerde çok eskiden beri bilinen, süslemelerdir. Bu kazı-
larda bulunan örneklerde kordon tutturma ve zincir işinin de kullanıldığı 
görülmektedir. İşlemede ince deri ve keçe kullanılmıştır. Bunların üzerine 
daha çok hayvan figürleri yapılmış, üçgen, kare gibi geometrik bezemele-
rin yanı sıra stilize edilmiş gül, yaprak, nilüfer gibi bitkisel bezemelerin, 
konu olarak seçildiği işlemelerde; geyik, aslan, yılan balığı, kaplumbağa 
gibi hayvanlarla birlikte düş ürünü, sembolik nitelikli yaratıklar ve kadın, 
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erkek figürlü bezemeler renkli yünlerle dikilmiştir (Özcan, 1999: 91, 93).

Orta Asya’ da (8. ve 9. yy.) göçebe olarak yaşayan göçebe halklardan 
Uygurlar, günümüze kadar gelen birçok etnografik eser bırakmıştır. Uygur 
sanat ve kültürünü anlatan en önemli eserler duvar resimleridir. Bu re-
simlerde Uygur soylularının elbiselerinde zengin işlemeler görülmektedir. 
Daha çok aplike şeklinde olan bu işlemelerin pamuklu kumaş üzerine ya-
pıldığı o dönemden kalan kumaş örneklerinden anlaşılmaktadır. Bu örnek-
lerinde gösterdiği üzere işleme sanatı çok eskiye dayanmaktadır (Eronç, 
1984).

Uygurlardan günümüze kadar anlam değiştirmeden gelen “bezemek” 
sözcüğü, giyim, kuşam, çadır ve eyer takımları ile ev eşyalarının süslen-
mesinde kullanılmıştır. Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle nakış teknikleri 
Yunanistan ve İtalya yoluyla Avrupa’ya geçmiştir. Güçlü ve zevkli nitelik-
lere sahip olan Türk Nakışları diğer türleri etkileyerek kendi özellikleri-
ni korumuştur. Uygur işlemelerinde Budizm’in etkisi çok fazladır. İnsan, 
hayvan motiflerinin yanısıra Budanın üç gözünü simgeleyen Çintemani 
motifi Uygurlarda saltanat simgesi olarak kullanılmış, Osmanlılara kadar 
gelmiştir. İnsan ve hayvan motiflerinin süslemede kullanılmasından vaz-
geçilmesi İslamiyetle başlamaktadır (Özcan, 1999: 91, 93).

Hitit dönemine ait iki mezar taşındaki kabarmalardan karı-koca sahneli 
olanda kadın fese benzer pullarla süslü bir polos taşımaktadır. Üzerinde 
rozetler ve pullu işlemeler vardır. Urartu’ların elbiselerinde fazla çeşitlilik 
görülmemekle birlikte bezemelerindeki zenginlik göze çarpar. Arami-Hitit 
geleneği olarak bilinen üzerinde küçük kareler bezeli elbise kumaşlarına 
bu kez bitkisel motifler de eklenmiştir. Bu süslerin elbise üzerine dikilmiş 
madeni veya başka bir maddeden yapılmış pulların aplikasyonu olduğu 
belirtilmektedir (Türkoğlu, 2002: 38-39, 41, 47-50).

Roma İmparatorluğu’nun başkenti Bizans’ta boncuk, sim, inci ve kıy-
metli taşlar kullanılarak çeşitli işlemeler yapılmış, nakış sanatı bu dönem-
de en parlak devrini yaşamıştır. Roma imparatorluğunun parçalanıp ikiye 
ayrılmasından kısa süre sonra genel olarak nakış sanatı ile birlikte boncuk, 
tırtıl ve kıymetli taşlarla yapılan işlemelerde eski değerini kaybetmiştir. 
Bunun üzerine kilise mensupları telaşlanarak dini motifleri ön plana çıkar-
mış, işlemelerin bu motiflerle yayılmasını sağlayarak nakış sanatını tekrar 
canlandırmıştır. Rönesans’tan sonra nakış sanatında birçok gelişme olmuş, 
Çin ve Japonya’da yeni nakış teknikleri ortaya çıkmıştır (Korkusuz, 1980: 
237).
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Araştırmalar sonunda işlemenin, Türklerle beraber doğduğu, Orta 
Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı ortaya çıkmıştır. Türk işlemelerinin geliş-
mesinin, yayılmasının ve bu işlemelere önem verilmesinin başlıca nedeni 
en değerli yerlere üzeri işlemeli eşyalar hediye etmek adet ve zevkinden 
doğmuş olmasıdır. Türk işlemelerinin en parlak devri 16–17. yüzyılları ara-
sına rastlar. Bu çağlarda işlemeler kıymetli kumaşlar üzerine bol miktarda 
altın ve gümüş sim kullanarak, ipeklerle işlenmiştir (Korkusuz, 1980; V). 

Türk işlemelerinde teknikler, iğnenin uygulama biçimlerine göre beş 
grupta toplanabilmektedir. Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğne-
ler, dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler, dokumanın iplikleri 
çekilerek yapılan iğneler, dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, 
dokumanın ya da dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler şeklin-
dedir. Birinci grupta dokumanın en ve boy iplikleri ya serbest stilde ya da 
sayılarak yapılan iğnelerle örtülmektedir. İkinci grupta dokumanın küçük 
ya da büyük yüzeylerinde belirlenen iplikler nakışlarla ya da başka türde 
dokumalarla pulla, boncukla, plakayla, taşla kapatılmaktadır. Üçüncü gu-
rupta dokumanın çekilmiş ipliklerinin kenarlarına ya da çekilmek üzere 
bırakılan en ve boy ipliklerinin kenarlarına iğneler uygulanmaktadır. Dör-
düncü grup kesilecek, kesilmiş, delinmiş dokumaların kenarlarının atması-
nı önlemek ve bezemek amacıyla yapılan iğnelerden oluşmaktadır. Beşinci 
gurup ise iğneler dokumanın ipliklerini bağlamak ya da dokumaları birbi-
rine geçirmek için kullanılan iğnelerden meydana gelmektedir (Barışta, 
1998: 127-128, 130).

16. yüzyıl işlemelerinde gerçek üstü bir üslup görülmektedir. Bu yüz-
yılın temel iğneleri pesent (bir tür kum iğnesi) ve yüzeysel pesenttir. 17. 
yüzyıl ilk yarısında pesent, ikinci yarısında buhara atmasının işleme türü 
olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 18. yüzyıl işlemelerinde bitki-
sel motiflerin arttığı, geometrik motiflerin azaldığı ve işlemelerde yazıya 
önem verilmeye başlandığı bir dönemdir. Bu yüzyılda gölgeli pesent, sap 
işi, çin iğnesi, zincir işi ve tanbur işi (buldan işi) gibi iğneler görülür. 19. 
yüzyılda işlemelerin Osmanlı ordusunun üniformalarına kadar yayılma-
sıyla yeni bir adım atılmıştır. Bu dönem geleneksel iğnelere pul-boncuk 
işi, astragan iğnesi, tohum işi, goblen gibi yeni nakış iğnelerinin eklendiği 
görülür. 20. yüzyılda makine nakışı giderek yaygınlaşmıştır (Sözen, 1998: 
200-207). 

16. yüzyılda renklerde kırmızı, yeşil, mavi, sarı, beyaz, hardal rengi ha-
kimdir. Kompozisyonlar büyük motiflerle bezenmiş, motifler köşelere da-
ğılmıştır. Simetri ağırlıktadır. Türk kırmızısı olarak bilinen kırmızı tonları 
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işlemelerde Türkler tarafından en çok kullanılan renk olmuştur. 17. yüz-
yıl motifleri doğa görünümündedir. 18. yüzyılda kimyasal boyaların elde 
edilmesiyle birlikte ipliklerde renk ve ton zenginliği sağlanmış, işlemeler 
daha canlı bir görünüm kazanmıştır. Bu yüzyılın en önemli özelliği renk 
tonlarının kullanılmış olmasıdır. 19. yüzyılda önceki dönemlere ek olarak 
pul, boncuk, mercan, tırtıl gibi işleme gereçleri işlemelere ilave edilmiştir 
(Özcan, 1999: 94). 

16. yüzyıldan günümüze ulaşan parçalar; don, bohça, kavuk örtüsü kaş-
bastı, kaftan, işlenmiş kaftan yakası, merasim mendili, peşkir, yatak örtüsü, 
yastık, taht örtüsü, ok ve yay torbalarıdır. 17. yüzyıldan günümüze ulaşan 
parçalar; kaftan, merasim mendili, traş önlüğü, ok torbası, bohça, kavuk 
örtüsü, uçkur, çarşaf, ayna örtüsü, peşkir, nihali seccade, taht örtüsü ve 
çadır şeklinde sıralanabilir. 18. yüzyıldan örnekler; bohça, kavuk örtüsü, 
makrame, uçkur, kare kuşak, çocuk kaftanı, traş önlüğü takımları, havlu, 
seccade, puşide, puşide levhası, nihali, yatak örtüsü, yastık, beşikörtüsü, 
ayna örtüsü, ok ve yay torbaları ve çadırlar olarak sıralanır. 19. yüzyıldan 
kalan işlemeli parçalar; bindallı entari, bindallı ceket, üç etek, hırka, yelek, 
kupon kumaş, üniforma, erkek yeleği, cepken, şalvar, gelin duvağı, kemer, 
nalınbantı, terlik, ayakkabı yüzü, çanta, makrama, mendil, çevre, yağlık, 
peşkir, havlu, yakur, bohça, kavuk örtüsü, çarşaf, divan örtüsü, yer niha-
lesi, kahve nihalesi, seccade, koltuk yüzü, duvar panosu, resim çerçevesi, 
sumak, masa örtüsü, taht saçağı, puşide, puşide levhası olarak görülmekte-
dir (Barışta, 1999: 22, 42, 56, 67, 90). 

İşlemeler yüzyıllara göre değerlendirildiğinde her sanat dalında olduğu 
gibi süsleme tekniklerinden işleme sanatının da 16. yüzyılda doruk noktası-
na ulaştığı, en gösterişli dönemini yaşadığı görülmektedir. Bu dönemde en 
çok kullanılan desenler içinde Buda’nın üç gözünü simgeleyen Çintemani 
olduğu bilinmektedir. İşlemelerin desenlerinde genel anlamda abartılı ve 
büyük geometrik şekillerin kullanıldığı görülmektedir. 17. yüzyıl işleme-
leri 16. yüzyılın izlerini devam ettirmekle birlikte sonlarına doğru işleme-
ciliğin eski önemini yitirmeye başladığı görülmüştür. Bu yüzyılda genel 
olarak desenlerin abartısını yitirdiği ve Çintemani deseninin de tamamen 
kaybolduğu bilinmektedir. 18. yüzyılda işlemelerin bitkisel motiflerden 
oluştuğu görülmektedir. Avrupa’nın bu yüzyılda Türk’ler üzerindeki et-
kileri işlemeler üzerinde de fark edilmektedir. Bu durum, işlemelerde çok 
pırıltılı, gösterişli bir üslup oluşturmuş, sanatsal ve geleneksel yaklaşım-
dan uzaklaştırmıştır. 19. yüzyıl özelliklerine ait en belirgin özellik işleme 
sanatında desenlerin oldukça çeşitlilik taşımasıdır. 20. yüzyılda makine-
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leşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte giderek makine işlemelerinin tercih 
edildiği görülmekte, el ve makine işlemelerinde kullanılan malzemeler, 
araç ve gereçlerinin farklı olduğu gözlenmektedir (Barışta, 2001: 42, 44). 

Selçukluların işlemeye büyük önem verdiği bilinmektedir. 11. ve 13. 
yüzyılda Selçuklularda ve 14. yüzyıl beylikler döneminde yapılan tüm iç 
ve dış süslemelerde, halı, kumaş ve taş üzerine yapılan işlemeler önem 
taşıyan eserler arasındadır (Anonim, 1975: 35). 

Selçuklular döneminde tamamen yerleşik düzene geçilmesi sanata ve 
sanatçıya yansımıştır. Selçuklular, Orta Asya’nın göçebe ve çadır sanatı 
işlemeciliğini geliştirerek sürdürmüş, hayvan ve kıvrım dalları simetrik bir 
düzende kullanmışlardır (Özcan, 1999: 93).

Selçuklu kadınları bol entarilerine, bellerine taktıkları kuşak ya da ke-
merlerle, dizkapağı ile topuk arasında bir uzunluk vermişler, giyimlerini 
çeşitli süslerle zenginleştirmişlerdir. Bunlar işlemeler, diademler, küpeler, 
inciler, bilezik ve ayaklarına taktıkları hal hallardır (Gürtuna, 1999: 3). 

Selçuklu Dönemi giyimleri hakkında bilgi edinebildiğimiz en önemli 
kaynağın Varka ile Gülşah Minyatürleri olduğu bilinmektedir. Varka ve 
Gülşah’ın çeşitli durumlarda yapılmış minyatürlerin dönem hakkındaki 
giyim özelliklerini ve işlemeleri oldukça iyi yansıttığı görülür.

Kıymetli taşlarla ve incilerle süslenmesi de yaygın bir saç şeklidir. Kıy-
metli taşlardan yapılmış olan taçlar tasvirler arasında yaygın bir başlık 
şeklidir. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan yüksek kürklü börklerin 
ortalarına konan kıymetli taşlarla da süslendiği görülmektedir. Kadınların 
terlik ya da pabuç yanında mest de giydiklerini “tizli dürük=çedik “mest” 
gibi ayak giyimlerinin uçlarına takılan pullarla bezendiği tasvirlerde gö-
rülmektedir (Süslü, 1989: 155-156, 168-169). 

Selçuklu Dönemi kadın takı ve aksesuarlarının oldukça özenli işleme-
lerden oluştuğu bilinmektedir. Türklerde takılar, giyim kuşamın bir parçası 
olmuştur. Bu takılar arasında kadınlar tarafından kullanılan boncuk dizisi 
şeklinde olanlara “tor” veya “yandım” ve geniş bileziklere kol bağı ve 
“kolçak” gibi adlar verildiği öğrenilmiştir. Tokaların da altın gümüş inci 
ve değerli taşlarla bezeli olduğunu, aynı zamanda bu tokaların hâkimiyet 
sembolü olarak kullanıldığı bilinmektedir (Süslü, 1989; 170, 209). 

Türk işlemeciliğinin en zengin dönemlerinin yaşandığı Osmanlı 
İmparatorluğu’nda işleme sanatına çok önem verildiği, işlemelerin saray 
içindeki kadınlar tarafından yapılmasının dışında çarşı esnafına da yaptırıl-
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dığı bilinmektedir. Sarayda giyilen giysilerin işleme özelliklerinin sadece 
saraya özgü olup, halk içinde bu işleme örneklerinin görülmediği kaynak-
lardan öğrenilmektedir. Ayrıca saray hanedanından olanların, giysilerini 
çarşı içindeki özel teşkilatlı esnaflara işlettikleri bilinmektedir.

Osmanlı toplumunda işleme sanatı; giyim-kuşam, aksesuar ve günlük 
yaşamda kullanılan örtüler, çadır ve askeri teçhizata kadar çok geniş uy-
gulama alanı bulmuştur. Çoğunlukla deri, kadife gibi malzemeler üzerine 
sim tellerle yapılanlar ağır işlemeler; keten, pamuklu ve ipekli kumaşlar 
üzerine renkli ipek iplik ve simle yapılanlar ise hafif işlemeler olarak sı-
nıflandırılmaktadır. Ağır işlemeler atölyelerde, hafif işlemeler ise hanımlar 
tarafından yapılmıştır. Her genç kızın işleme yapmayı öğrenmesinin yetiş-
tirilmesinin parçası olduğu bilinmektedir. 1550 yılında sarayda onar onar 
gruplar şeklinde 200 genç kıza başlarındaki şeflerinin her türlü işlemeyi 
öğrettiği belirtilmiştir (Akalın, 1998: 21). 

Osmanlılarda işlemeler yapıldıkları yerlere göre; ev, çarşı, saray işle-
meleri olarak üçe ayrılmaktadır. Kızların 7-8 yaşına basması ile bu sanata 
ilgi başlamıştır. Bir genç kıza o dönemde öğretilmesi gerekli türlü işler 
arasında işlemede yer almıştır. İlk modeller evdeki eski parçalardan çıkar-
tılmış veya önceden işlenmiş modellerden yararlanılmıştır. Teknik bilgi-
lerden sonra geleneğe bağlı kalınarak sanatçı kendi buluşlarında serbest 
bırakılmıştır. Çarşı işlemelerinde ise işlemecilik çarşı esnafları tarafından 
zamanın teşkilatına bağlı güzel bir sanat kolu halinde çalışmıştır. Saray iş-
lemeleri örneklerine başka yerlerde rastlanmayan, saray için özel işletilmiş 
ve sadece saray içinde kullanılan işleme çeşitleridir (Özbel, 5-9).

Osmanlılarda çok sık rastlanan ve belirgin şekilde birbirine benzeyen 
işleme teknikleri ve desenlerinden işlemelerin profesyonel atölyelerde ya-
pıldıkları anlaşılmaktadır. Bu atölyeler Tepebaşı, Galata, Kasımpaşa’ da 
bulunmakta ve özellikle 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, belli bir üs-
lup gösteren işlemeler bu semtlerle anılmıştır. İşlenecek olan motifler özel 
kalemlerle çizilmiştir. Neredeyse birbirinin tıpatıp aynı desenlere sahip 
örneklere bakıldığında zaman zaman ahşap kalıplardan yararlanılmış ola-
bileceği öne sürülmektedir (Akalın, 1998: 21). 

Osmanlı toplumunda ustaya ve sanatkâra büyük destek sağlanarak aile 
bütçesine katkıda bulunan kişiye meslek edindiren olanaklar sağlanmıştır 
(Apak, 1997: 44).

18. yüzyıl Osmanlı döneminde işlemeli kumaşlardan yapılan elbiseler 
moda olmuştur. Bunlar sık dokunmuş ince pamuklulara, hafif ipeklilere, 



678

yünlülere kadar her cins kumaş üzerine işlenmiştir. Top halindeki kumaş-
lar büyük kasnaklara geçirilerek desenler renkli ipek ipliklerle bezenmiştir. 
Ayrıca ipekliler üzerine değişik şekillerde bükülmüş altın gümüş alaşımlı 
tel iplik, düz tel kesme ve bükme tel, pul ve boncuklarla ağır işlenmiş 
kumaşlar hazırlanmıştır. 1715 tarihinde Sultan III. Ahmed’in kumaş ve iş-
lemelerde kullanılan altın tel sarfiyatını önlemek üzere İstanbul kadısına 
hüküm gönderdiği belirtilmektedir (Tezcan, 1998: 197). 

Osmanlı padişahlarının Fatih’e kadar “İşlemeli Tennure” giydikleri bi-
linmektedir. 1359-1389 yılları arasında Bursa’da devleti yöneten Birinci 
Murat Beyin elbiseleri, o dönemde süslemeye ne kadar önem verildiğini 
göstermesi bakımından oldukça önemlidir (Özcan, 1999: 93).

19. yüzyılda III. Selim, II. Mahmud, Abdülmecid gibi yenilikçi padi-
şahların Osmanlı yaşam tarzına her alanda getirdikleri batılılaşma hare-
ketleri (1839 Tanzimat Fermanı) kadınların giyimlerini de etkilemiştir. Bu 
gelişmelerin izlenmesini sağlayan önemli belgeler arasında terzi defterleri 
vardır. Saray içinden Hanım Sultanlar, kalfaları aracılığı ile saray dışında-
ki terzilere sipariş vermeleri ile pul, boncuk, inci işlemeli kadın giyimleri 
uzman terziler tarafından uygulanmıştır (Gürtuna, 1999: 51). 

Osmanlıların işlemeyi sadece giyim eşyalarında değil giyim aksesuar-
ları, takı, başlık, ayakkabılarda da kullandıkları görülmektedir.

Türklerin işlemecilikte pul, boncuk ve sırmayı çok iyi kullandığı ve 
Osmanlı’larda bu işleme için Beyazid merkezinde simkeşhane olduğu be-
lirtilmektedir. Ayrıca sonraki dönemlerde Türk işlemeciliği doruk noktası-
na ulaşmış dünyadaki birçok medeniyeti etkilemiştir (Özcan, 1999; 93). 

Osmanlı dönemi gelin başlıkları; gelinin malına ve servetine göre baştan 
aşağı mücevherler, sırma teller, pullar, değerli taşlarla bezenmiştir. Duvak, 
külahın tepesine bir elmas iğne ile tutturulmuştur. Gelin elbisesi olarak en 
üste inci, elmas veya sırma işlemeli al bir kaftan, onun altında ipek, üstü 
mücevher, inci veya sırma işlemeli al bir entari, beline genellikle gelinin 
babası tarafından takılan bir kemer veya işlemeli kuşak, en altına da yine 
mücevher, değerli taşlar ve inci işlemeli nar çiçeği bir çakşır giyilmiştir 
(Sevin, 1990; 64-65). 

İngiliz gezginlerinden Moryson, Osmanlı kadın giyim kuşamını anlat-
tığı seyahatnamesinde kadınların bilek ve eteklerinin ipek iğne işi ile işle-
meli olduğunu ince bezden elbiseler giydiklerini anlatmıştır. Kulaklarına 
inci küpeler taktıkları, çorap ve ayakkabılarının da çoğunlukla açık renk 
deriden, altın gümüş, değerli taşlar ve incilerle işlemeli olduğunu tasvir 
etmiştir (Reyhanlı, 1983: 70-73). 
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Osmanlı Dönemine ait Sadberk müzesinden alınmış gelinlik etek ve üst 
olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Bir kökten çıkan ve yüzeyi kapla-
yan ince dallar küçük çiçek ve yaprak motifleriyle pul, tırtıl, bükümlü tel 
ve sırma kullanılarak işlenmiştir. Osmanlı gelin başlıklarında da gelinin 
servetine göre baştan aşağı mücevher, tel ve pullu malzemeler kullanılmış-
tır (Apak, Gündüz, Eray, 1997: 81, 126, 139).

Elindeki asadan bugünkü anlamıyla protokol memuru olduğu anlaşı-
lan Birinci Osman’ın dairesindeki Çavuşun börkünün kenarları da elbisesi 
gibi kırmızıdır. Üstü mor zemin üstüne serpme pul işlemelidir. Anadolu 
Beyliklerine ait olduğu tahmin edilen resimdeki kız başına içi sarı, dışı 
yeşil bir örtü atmıştır. Üzerinde sarı bürümcükten bir entari vardır. Bol 
etekleri katmer katmer kürkün altından çıkmaktadır. Kürkünün kabı laci-
vert göğsünden omuzlara doğru sırma işlemelidir. Diğer kısımları pul, pul 
sırma mücevher veya inci işlemelidir (Sevin, 1990: 51). 

Fatih albümünden üzerinde Nakkaş Şeyh’i olduğunu belirtmiş yazı bu-
lunan resimdeki kişinin başında kenarları dışarı kıvrık börkü bulunmakta-
dır. Sağ omuza doğru arkadan sarkan kalın saç örgüsünün bir eşinin de sol 
omuzun arkasında olduğu sanılmaktadır. Pul işlemeli narçiçeği gömleğinin 
üstünde gümüş gibi zırha benzeyen bir gömlek daha olduğu görülmekte-
dir. İnce kumaştan uzun eteğin altından lacivert çakşırı görünen yan eğerli 
atlı bir kız resmidir. Yine Fatih albümünün resimlerinden üzerinde Nakkaş 
Şeyh’inin eseri olduğu yazan mızrakla pars avlayan genç avcı resminde 
başında yeşil kavuğunun üstüne horasani sarık sarmış, pul pul işleme kır-
mızı gömleğinin sıkma kolları görülmektedir (Sevin, 1990: 23-24, 27). 

Osmanlı Dönemi kadın giyim aksesuarlarından mengup bir tür pabuç-
tur. Sarayda Valide Sultan denilen padişah annelerinin giyimi arasındadır. Bu-
run kısmı sivri olmayıp yuvarlaktır. Dikişlerin üzerine gümüş veya sırma şeritli 
süslemeler yapılmıştır. Renk renk derilerden yapılan mengupların üzerine inci 
elmas ve değerli taşlar dikilebilmektedir (Apak, Gündüz, Eray, 1997: 59). 

Sonuç ve Öneriler
Bir toplumun yeniliklerle gelişip ilerlemesi, zenginleşmesi; geçmişine 

ne kadar sahip çıktığı ile ilgilidir. Kültürel varlıklarından, tarihi sürecin-
den, gelenek ve göreneklerinden uzaklaşan toplumların, geleceğe yönelik 
sağlam adımlar atması olanaksızdır.

Türk süsleme tarihi Anadolu’nun binlerce yılık tarihinden gelen çeşitli 
uygarlıkların kültür miraslarını ve birikimlerini kendi değerlerine ekleye-
rek zengin bir yapı oluşturmuştur.
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Giyim süsleme tekniklerinden işleme; Anadolu Medeniyetleri, Selçuk-
lu ve Osmanlı Dönemlerinin sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgiler 
vermesi açısından önem taşımaktadır.

Desenleri, teknikleri, kullanılan kumaşları, malzemelerdeki renkleri 
açısından geleneksel giyim- kuşam üzerinde uygulanan işlemeler ait oldu-
ğu toplumun sosyo-ekonomik yapısı, yaşanılan coğrafya, kültür ve mede-
niyetleri, örf ve adetleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Müze ortamlarında ve özel koleksiyonlarda günümüze kadar gelen kül-
tür miraslarımız arasındaki işlemeli giyim örneklerin incelenerek, kayıt-
larının oluşturulması, kayıtları olanların ise yeniden düzenlenmesi, bilgi-
lerin günümüz şartlarında bilimsel bakış açısıyla yeniden araştırılması ve 
belgelenmesi gerekmektedir.

Değer niteliği taşıyan ve henüz gün ışığına çıkmamış örneklerin araştı-
rılması, taşıdıkları anlamların çözülmesi, niteliklerin farklı bilim alanları 
ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Tarihin gizemli dünyasını içinde barındırarak geçmişi bu güne taşıyan 
işleme sanatına sahip, ülke çapındaki tüm giysi örnekleri projeler kapsa-
mında araştırılmalı, elde edilen bilimsel veriler ise arşiv niteliğinde internet 
ortamına aktarılarak kütüphane oluşturulmalıdır. Yurt içi ve yurt dışında 
elde edilen verilere ilgili kişiler tarafından kolay ulaşımın sağlanması ve 
milli değerlerin tanıtılarak özümsenmesi için gerekli tanıtımın yapılması 
gerekmektedir.

İşleme sanatının tarihi süreci içinde yaşadığı parlak dönemlerini tekrar 
yaşatmak için teşvik edici projeler üretilmelidir.
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