
XVI. YUZYIL TURK ISLEME SANATI 

Orciin Bansta * 

Tiirk toplumunun estetik begenisinin gorsel bir uzantisi olan XVI. 
yiizyil Tiirk isleme sanati; sanatimizm diger dallari gibi sosyal, ekono-
rnik ve kiiltiirel ortamm iiriiniidiir. tjlkemiz yanisira diinya miizelerinde 
bulunan ornekler bu konuda bizi aydmlatmakta ve bu goriise tamklik 
ctmektedir. 

Bu donemde insanogluna verdigi ekonomik yarar, bos vakitleri de-
gerlendirme olanagi, igne iplik gibi her evde bulunan gereclerle uygula-
nisi bu sanat dalinin bir is (zanaat) olarak ev, carsi ve saray gibi cevre-
lerde yaygm bir bicimde yapilmasma neden olmustur. Bir cevreden di-
gerine satin alma, armagan verme ve sergileme kanalryla ulasan, gevre-
ler arasmda iletisim saglayan bu orneklerle; zaman zaman iislup agism-
dan birlik gosteren bir estetik begeniye ulasilmis ve bazi ustalarin doga-
daki giizellikleri yansitmalarmda, kendi ic diinyalanni aktarmalarinda 
bu isi bir arac olarak kullanmalariyla bu alanda giizel sanat diizeyine eri-
silmistir. 

Burada amacimiz sanat tarihi acismdan XVI. yiizyil Tiirk isleme sa
nati orneklerine egilmek ve «XVI. Yiizyildan Buyana Tiirk Saray ve Sa
ray Disi tslemeleri Arasindaki Farklihk ve Benzerlikler» konulu dokto-
ra tezimizle ulasabildigimiz diizeyde beliren bulgulari aktarmaktir. Ne 
yaziktir ki islemeli parcalarm kullamlarak eskitilmeleri, iyi korunma-
malari ya da dogal kosullardan etkilenerek kolay yok olmalari gibi ne-
denler bu donemin biitiin islemeleriyle ilgili bilgi vermemizi engellemek-
te ve giiniimiize ulasan orneklerin lsigi altmda, genel bir cizgi dogrultu-
sunda bu sanat dalmi sergilememize olanak vermektedir. 

XVI. yiizyilda, eski Anadolu ve Asya uygarhklarmdan kaynaklanan, 
Islam dini ile'yogurulmus, Tiirk ozii ile beslenmis ve bicimlendirilmis 
isleme sanati; barmdirdigi kendi sanatcilarmm yanisira degisik kultiir 
ustalanyla bir egitim merkezi niteliginde olan, baska kiiltiirlerle karsi-

(*) Sanat Tarihi doktoru. 
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likh gecisi saglayan saray kanahyla gelismis ve o giinkti Osmanh impa-
ratorlugun smirlari icinde bulunan kiiltiirlerin bazi ozelliklerini iceren 
yepyeni bir sentezle karsimiza cikmistir. 

XVI. Yiizyil islemelerinde Kullanilan Tiir, Gerec ve Teknikler 

Bu donem islemelerinde goriilen en yaygin tiirleri: Bohga (Res. 1) 
kavuk ortiisii, mendil, kasbasti, kaftan, tirkes, kalkan, peskir, ya-
tak ortiisii (Res.2), perde; en cok kullanilan gerecleri: Kaliteli, ince, 
40-45 cm. eninde keten, kaliteli ipek atlas, ipek iplik, altm ve giimiis me
tal iplik, yakut, inci, ziimriit; yaygmlikla uygulanan igneleri: Yiizeysei 
pesent, pesent, sarma, akma, Slav ignesi, atma isi, kordon tutturma ve 
aplike olarak siralayabiliriz. 

Yasam bicimine uygun secilen isleme tiirlerinin bezemelerle donatil-
digi bu donem pargalannda: Gerecler arasmda tiilbent inceliginde do-
kunmus ketenler, simkeshanelerde gok ince cekilmis, yiiksek kratta al
tm ve giimiis iplikler, degerli taslar; dokuma ve metal sanatmm ulastigi 
dtizeye isaret ederken, dogal boyalarla renklendirilmis kalm biikiimlii ip
likler; boyacilikta da dev adimlar atilmis oldugunu gostermektedir. Ote 
yandan cesitlemelerle beliren igneler teknigin kusursuzlugundan ote 
ifadeyi tamamlayici bir arac olma niteligini de tasimaktadir. Isleme tiir
lerinin kullams bicimine uygun igneler bu konuda yapilan bilincli seci-
mi belgelemektedir. Arka yiizii goriilmeyen, astarlanmis ya da kullanil-
mayan isleme tiirlerinde; dokumamn yiiziine yapilan, tersi aym olmayan 
ignelerin uygulanmasi ve iki yiizii goriilen, kullanilan, astarlanmamis is
leme tiirlerinin; iki yiiziiniin aym goriintiiyii veren ignelerle siislenmis 
olmasi bu goriisii desteklemektedir. Diger bir acidan bicimlendirmege 
yardimci olmak amaciyla geometrik formlara kolayhkla uygulanan, sa-
yilarak yapilan ignelerin belirmesi teknikerlerin ne denli giiclii bir sanat 
egitimi aldiklarma isaret etmektedir. 

XVI. Yiizyil islemelerinde Secilen Konular 

Sanatcilarm her donemde oldugu gibi bu donemde de diisiince sis-
temi dogrultusunda segtikleri konular; somut konular, soyut konular ve 
bilesik konular olarak iic ana bashk altmda toplanmaktadir. 

Somut konular arasmda: Nar, nar cicegi, lale, karanfil, zambak, 
siimbiil, yaban giilii, rozet cicegi enginar, enginar yapragi, cmar yapragi 
ve kozalak gibi bitkisel bezemeler, rumi, kus, kuzu ve ejder gibi figiirlii 
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bezemeler, Cin bulutu, yildiz, ay gibi kozmik bezemeler (Res. 3,4), 
soyut konular arasmda: Cintemani, yildiz, altigen, madalyon, rozet, gec-
meli orgii gibi geometrik bezemeler, kufi ve neshi yazi tiirleri dikkati-
mizi cekmektedir (Res. 5). 

I'slemeler iizerinde yaygmhkla gozledigimiz bitkisel bezeme cesitle-
rinin dokuma, hah (1), cirri (2) gibi diger susleme sanati tiirlerinde go-
riilmesi islam iilkelerinde ayni tiir bir secimin belirmesi; Buhari'nin 
«Canh varhklann resmini yapanlann Allah'la boy olciismege kalkistik-
lan icin kotti kisiler olduklan ve bu gibilerin kryamet giinu yaptiklan 
tasvirlere can vermek zorunda birakilacaklari, bunu basaraimyacaklan 
icin de cehennem azabi cekecekleri» (3) seklindeki Hadis tefsfrine bag-
lanabilir yanbs anlasilan hadisin sanatcryi insan ve hayvan tasvirinden 
kacmarak bitkisel bezeme konulanna yonelttigi diisiinebilir. Kuskusuz 
bu segim doga sevgisi ve gozlemi ile aciklanabildigi gibi sembolik nite-
likte kullamlmasma da dayandirabilir. 

Ote yandan bitkisel bezemelere kiyasla az sayida gorulen ejder, giil-
lii ejder, kus rumi gibi figiirlii bezemeler, Cintemani, Cin bulutu gibi 
kozmik bezemeler ve kammizca Orhun alfabesinde ok biciminde veril-
mis «Ku, Ko karsihgi 'K' harfi (4) va da «ok biciminde Turkmen isareti» 
(5) gibi somut, sembolik nitelikte konularm islenmesi zaman zaman Os-
manh isleme sanatmm Islam ailesi icinden ayrildigim belgelemektedir 
(Res. 6). 

Sanatcilann bu donemde sergiledikleri Selcuklu konularmm izleri-
ni tasiyan geometrik bezemeler; dogayi ne denli giiclii bir yaklasimla so-
gutladiklarma ve okunabilir nitelikte kufi, neshi yazi kahplari ise egitim 
diizeyine isaret etmektedir. 

Soyut ve somut konularm karistinlmasi ile olusturulmus bilesik be
zemeler ise kuskusuz yer yer resim sanatma yaklasan konulardir. Gerek 
soyut gerek bilesik konular somut konularla doyum saglayamayan bazi 
ustalann Dogu ile Bati arasmda bir ara dunya yaratma egiliminin bir 
belirtisi olarak ele Slmabilir. 

(1) §erare Yetkin, Turk Hah Sanati, Turkiye is Bankasi Kviltiir Yayinlan Sanat 
Dizisi: 20, Istanbul, 1974, s.104. 

(2) GSnul Oney, Tiirk Qini Sanati, Yapi ve Kredi Bankasi Yayinlan, s. 126. 
(3) M. Sevket jtbgiroglu, tslamda Resim Fasa | r ve Sonuqlan, Turkiye t§ Ban

kasi Yayinlan, Sanat Dizisi, 14, Istanbul, 1974, s.23. 
(4) Ahmet Caferoglu, Turk Dil Tarihi, 1, Istanbul 1958, s. 127-129. 
(5) Yusuf Durul, isleme Sanatmda Ugkur ve Mukarnaslar, Sanat Diinyamiz, 

Yapi ve Kredi Bankasi Yayinlan, Yil 5, S. 15. 
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Diger bir aeidan bilesik konularm secimi ile yiizey uzerinde saglan-
mak istenen dinamizm arasmda bir bag kurulabilir. Tilsim simgesi olan 
bir ejderle bir giil, cintemaniler, Gin bulutlari ya da oklar arasma ser-
pistirilmis bitkisel bezemeler gibi sasirtici dizilerle ahcinin mantik sis-
teminde kopukluklar olusturarak yiizey uzerinde yer alan hareket oge-
sine katkida bulunuldugu dixsuniilebilir. 

XVI. Yiizyil islemelermde Goriilen Bicimlendirme ve Renklendirme 

Konularm yansitihsmda, aktanlismda antinaturalist ve konstriikti-
vist gibi somut (nesnel), nonfiguratif gibi soyut (nesne disi) ve somut ile 
soyut bicimlendirmelerin bir arada kuUamlmasiyla olusturulmus bilesik 
bicimlendirmeler gozlenmektedir. 

Tasanlarm aliciya yansitihsmda yalm bir ifadeyle nesnenin esas ka-
rakterinin belirlenmek istendigi an bir estetik anlayismdari yola cikil-
mis ve zaman zaman nesneden armmis formlar sergilenmistir. 

Antinaturalist olarak nitelendirebilecegimiz iislupta gozle algilanan 
goriintiinun aynen yansitilmamasma ozen gosterilmis, nesneler stilize 
edilerek, zeminle baglantisi kopuk, orantisiz pargalardan olusturulmus-
tur. 

Dogamn bir mimari kurulus olarak dik aci, iicgen daire gibi temel 
geometrik birimlerle sekJllendirildigi; konstriiktivist yaklasimla yapilan 
bicimlendirmelerde nesne dis goriiniisunden siyrilarak oz bir bicimde, 
baska bir deyisle formiil acikbgi ile sunulmustur (Res. 7). 

Her iki yolla klasik estetik kurallarmm disma cikilmis, cizgi ve 
renkle oynanarak, Bati anlayisiyla perspektiften yoksun, kavram resmi 
diyebilecegimiz bicimlendirmelerle kavramlarda yatan estetik degerler 
ya da dinamik semalar gorsel bir bigime doniistiirulmustur. 

Dokuma, hall, cini ve minyatiir gibi diger sanat dallannda da kar-
silastigimrz bu tiirlerde olusturulmus formlar «gozlemlenen gercek var-
liklarm kavrammi yansitmaktalir» (6). 

Bir acidan sanatcilarm dogadaki nesneleri bicimlendirmede aldikla-
n tavir «MusIiimanlara gore, Allah'i tasvir, 'kitap ehli'nin degil, putpe-
restlerin, yani suret alan duzmece tanrilara tapanlarm isi idi; icinde ya-
sadigimiz diinya ise, tasvire degmez bir 'yan-diinya' sayihyordu. Diinya 

(6) Riichan Ank, Batihlasma Donemi Anadolu Tasvir Sanati, Tvirkiye tg Ban-
kasi Kiiltiir Yayinlan, Sanat Dizisi: 24, Ankara, 1976, s.6. 
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gercegini benimseyen ve onun pesinden giden bir sanat, hakikati tamma-
yan ve yalam hakikat sanan putperestlerin sanati olabilirdi» (7) seklin-
deki hiikiimlere baglanabilir. 

Aktarimlarmda doganm dis gcrcegi yerine kendi ic gercekleriyle 6z-
deslesmis formlari sergileyen ve alicmm yorumuna sunan bazi sanatgilar 
dogada bicimi bulunmayan non-figuratif olarak nitelendirebilecegimiz 
bicimlerle yeni bir diinya yaratmislardir. Arap harfleri ve geometrik bi-
rimlerle olusturduklari sekillerle evrensel begeniye ulasmaga cahsmis-
lardir. 

islemeler gibi diger dallarda da karsimiza cikan non-figuratif bi-
cimlendirmeler «Musliimanlar icin hersey bir hayalden ibarettir ve gelip 
gecicidir. Baslangicsiz ve sonsuz olan tek bir Allah vardir. Bu diinyada 
insanlar bir sure bulunduktan sonra o sonrasiz diinyaya goceceklerdir. 
Insanlara diisen gorev maddeye itibar etmemek, ondan afinmaga galis-
maktir» (8) seklindeki dusiincelerle aciklanabilir. 

Bu donemde bircok parcada beliren, tipik Tiirk iislubunun ayirt edil-
digi, oklarla donatilmis bilesik bicimlendirmelere nakistan resme gecis-
te bir asama gozii ile bakilabilir. Ote yandan bu tiir bicimlendirmelerle 
yiizey iizerinde degi§ik iislup formlarla hareket sagladigi ileri siiriilebi-
lir. 

XVI. yiizyilda olusturulan biitiin bicimlendirmeler sanat olgusunun 
vazge5ilmez parcasi duygunun sergilenisinde form acisindan; caginuzin 
bicimcilik kurammm dayandigi pjrensipleri animsatan bir yenilige isaret 
ctmektedir. Guniimuze ulasan parcalar iizerinde yer alan bicimlendir-
meleri goz oniine alarak bu donttm ustasmm «Batili Ronesans sanatcisi-
nin dogayi bilimsel, gergekgi bir gozle, mantikla yansitmasim benimse-
memis, bilimi bilim adamma birakarak, sanat olgusunu miitevazi sanat-
ci olarak siirdiirmeyi uygun gormustur» (9) diyebiliriz. 

Sanatta kural tammamazligm, ozgurliigiin belirtisi olan bicimlerin 
renklendirilisinde aym goriisle beslenen bir estetikten yola gikilmis ve 
renkler cizgileri tamamlayacak sekilde secilmistir. Ayirt edilebilen renk-
Ieri: Mercan rengi, kiremit rengi, domates kirmizisi, giivez, yakut rengi, 

(7) M.§. lb§iroglu, Ay. yet. s. 45. 
(8) Suut Kemal Yetkin, Tiirk islam Plastik Sanatlannin Estetigi, Sanat Diin-

yamiz, Yil 3, Sayi 7, Mayis 1976, s. 11. 
(9) Orciin, Ban§ta, XVI. Yiizyiidan Bu Yana Tiirk Saray ve Saray Di§i I§lemc-

leri Atasmdaki Farkhhk ve Benzerlikler, D.T.C.F. Ankara, 1980. Basilmi§ doktora 
tezi, s.181. 
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mavi, koyu mavi, tiirbe yesili, sari, beyaz, siitlii kahverengi, kahverengi, 
siyah, beyaz s;m vc sari sim olarak sirahyabiliriz. 

Kisaca kirmizi, mavi, ycsil sari, beyaz, siyah sari ve beyaz sim ola
rak toplayabilecegimiz bu donem renklerinin sayisinin fazla olmadigi, 
solarak degismis renk tonlannin renk sayisini arttirdigi gozlenmektedir. 
Gcnellikle ortiiler iizerinde kirmizi, mavi ana renk digerleri yardimci 
renkler olarak kullamlmistir. 

Bicimlerin renklcnd:ri!mesinde gozlenen dogaya karsi bir tavir ahn-
mis ve gozlenen gercek vcrine duygulann siizgecinden gecmis, yorumlan-
mis armdinlmis bir geroegi yansitmaga yardimci olacak renkler secil-
mistir, Mavi yapraklar, kirmizi dallar kuskusuz boyle bir estetigi belge-
lemektedir. 

Renklerin dagihsinda ton kullamlmamis ve serf kontrastlara bas vu-
rulmustur. Nesnelcrin uzay igindeki yerleri vc yogunluklan belirlenir-
ken aym rengin tonlan yerine lsik, golge oyunlanndan yoksun sert kon-
trastlarla yiizcy iizerinde perspektifsizlikten kaynaklanan bir hareket 
saglanmistir. Boylece nesneler yiizey gerceginc bagli olarak bir noktaya 
saph kalmaktan kurtulmustur. Mavi lie sogutulup, uzatilan ve kirmizi ile 
genisletilerek lsitilan kompozisyonlarla hareket kuvvetlendirilmistir. Ge-
nellikle bu ana renklerin bej zemin iizerine yerlestirilmesiyle, zaman za-
man ortiiniin kendi reginden de yararlanarak diizenlenmis renk dagihm-
lanyla; canli, acik, secik, piril, pinl bir diinya yaratilmistir, 

Soyutlamalarla yapilan renklendirmeler diger siisleme sanatlannda 
da goriilmektedir. «Aym soyut anlayisa dayanan bir sanat kolu da min-
yatiir denilen kitap resimleridir. Bunlann perspektifsiz, isik-golgesiz olus-
lari aym Islam diinya gorusiine ve bu goriisiin ifadesi olan estetige daya-
nir. Renklerin, resimleri yapilan insanlarm ve nesnelerin, kendi renkleri-
ne uymamasi yani antinaturalist olmasi, sozgelimi atm yesile, agacm kir-
miziya, insanlarm maviye boyanabilmesi bu estetigin dogal sonuclari-
dir» (10) seklinde bilgiler renklendirmede bir iislubun belirdigine isa-
ret etmektedirler. 

XVI. Yiizyil Islemelerinde Diizenlenen Kompozisyonlar 

XVI. yiizyilda tiirlerin kullanis bicimine uygun olarak diizenlenen 
•kompozisyonlar: Birden fazla motifin yinelenmesi ile olusturulmus kom-

(10) Suut Kemal Yetkin, ay. yer. s. 11. 

— 26 — 



XVI. YtfZYIL TURK I$LEME SANATI 

pozisyonlar ve bir motiften olusturulmus kompozisyonlar seklinde bas-
hca iki ana baslik altmda kiimelenebilir. 

Birden fazla motifin yinelenmesi ile olusturulmus kompozisyonlar-
da bir ya da birkac motif tekrarlanarak kompozisyonlar olusturulmus 
aym motifler kullamlarak bordiirler ve biitiin yiizey bezenmistir. Bu bas-
hk altmda beliren cesitlemeleri: Diizgiin siralamalarla diizenlenmis kom
pozisyonlar, athyarak siralamalarla diizenlenmis kompozisyonlar, bag-
lantih siralamalarla diizenlenmis kompozisyonlar, gecmeli siralamalarla 
diizenlenmis kompozisyonlar, b '̂r merkeze dogru yonlendirilmis sirala
malarla diizenlenmis kompozisyonlar ve bir merkeze oturtulmus bir mo
tifin egemen oldugu kompozisyonlar seklinde siralayabiliriz. 

Birinci gurupta dikey, yatay ve diagonal motiflerin yan yana diizgiin 
siralamalarla yerlestirilmesi ve siralarm tekrarlanmasi ile olusturulmus, 
monotonlugu bozmak amaciyla sert kontrastlar uygulanmis ve simetriyi 
kirmak icin motifler farkh yonlere yonlendirilmistir. 

Motiflerin birbirinin bosluguna gelecek bir bicimde yerlestirildigi 
siralamalarla diizenlenen ikinci gurupta; tam, boyuna yarim, enine yarim 
ve ceyrek kesilmis birimlerle siralamaga baslamp, bitirilmis ve bojdece 
orantilar da da oynanarak simetri bozulmus, yiizey iizerinde hareket ka-
zamlmistir (Res. 8). 

Uciincli gurupta aym yerlestirme diizeni uygulanmis, genellikle yap-
taklar, kopuk dallar ve oklarla siralar birbirine baglanmistir (Res. 9). 

Motiflerin girift diizenlemeleiie birbiri icinden gececek bicimde yer
lestirilmesi ile yapilmis, arabesk biciminde ornekleri de iceren dordiin-
cii gurupta; baglantilar yukardaki guruba kiyasla secilmeyecek nitelik-
tedir ve akicilik gecmelerle saglanmistir. 

Birimlerin siralanmasmdan olusan motiflerin merkezde bulunan 
bir motife yonlendirilmesiyle diizenlenmis besinci gurupta; genellikle 
koselerdeki diagonal yerlestirilmis motifle merkezdeki motif aynidir. Ko-
selerin bos kalan aralarim dolduran yatay ve dikey oturtulmus motifler 
ayridir. Birbirinden kopuk olan motifler arasmda motiflerin yonleri, bi-
rimleriyle ve donatildiklan oklar aracihgiyla optik iliski kurulmustur 
(Res. 10). 

Altmci gurupta motifler siralamrken birinin digerlerine egemen ol-
masma ozen gosterilmis ve es degerde olmayan birimlerin yiizey iizerine 
serilmesiyle optik degerlerdeki kayma ile kompozisyon hareketlendiril-
mistir. 
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Bir motiften olusturulmus kompozisyonlarda sanatcilar; iiniteleri 
birlestirerek anlam yiiklii tek bir birim olusturmuslar ve yiizeyin uygun 
bir yerine yerlestirmislerdir. Motifin yinelenmesinin soz konusu olma-
digi bu tiirde resim sanatina yaklasim gosteren ornekler sergilenmistir. 

Gerec, teknik, konu, bicim ve rengin bir arac olarak kullamldigi bu 
kompozisyonlarda; algilanan, gozlemlenen goriintii soyutlanarak, ulasil-
mis degerler dogrultusunda: Simetri bozulmus, perspektif kirilmis, ha-
reket ogesine onem verilerek statik degerlerden yoksun, ya bir merkeze 
ya sonsuza dogru akip giden yiizey cahsmalari sergilenmistir. 

Tiirk islemeleri iizerindc beliren bu kompozisyonlar sanatcilarm bu 
donemin diisiinces'ni yansittiklanm ve sonsuzluk kavrami icinde insan-
oglunun ya sonsuza (Tanriya) ya bir merkeze (Tannya) dogfu akip gidi-
sini vurguladiklarim diisiindiirmektedir. 

XVI. yiizyil saray halilanmn «hepsinde Tiirk halilannin sonsuzluk 
prensibinin hakim olusu» (11), metal sebekelerde (parmakliklarda) «basit 
geometrik motifin sonsuza tekrarlamsinda bazen bilmece hiiviyeti de ve-
rilmis» (12) bulunmasi diger siisleme sanati dallannda da calisan usta-
larm sonsuzluk kavrammdan kaynaklanan kompozisyonlar olusturduk-
lanna isaret etmekte ve bu donem insanmin bu gun de coziilmemis rae-
tafizik konulan degisik bicimlerle nasil yansitildigmi gostermektedir. 

(11) §erare Yetkin, ay. yer. s. 110. 
(12) Semavi Eyice, Tiirk Sanatmda §ebekeler (Parmakliklar), Sanat Diinyamiz, 

Yapi ve Kredi Bankasi, Yil 2, Sayi 6, Ocak 1976, s. 35. 
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