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ÖZET 

Tokat yöresine ait yazmacılık sanatı 

ağaç baskı kalıpları ve Selçuklu dönemi 

kültür mirasına ait sanatsal üslubun, 

günümüz şartlarında sürdürülebilir nitelik 

taşıyan tasarımlar ile tanıtılması önemlidir. 

Son zamanlarda geleneksel olanı modern 

yorumlarla yenileme arzusunun, özellikle 

moda tasarımı alanında ve giysilerde 

belirgin şekilde popüler olduğu 

görülmektedir. Dünyaca ünlü modacıların 

elinden çıkan 2016-2017 tasarımlarında 

bunu gözlemlemek mümkündür. 

Bu sebeple bu çalışmada 

amaçlanan; İlk olarak Konya Karatay Çini 

Eserler Müzesi duvar süslemeleri ve 

çinilerinde görülen motiflerin, giyim ve 

giyim aksesuarlarına yeni tasarımlar 

yapılarak aktarılmasını sağlamaktır. İkinci 

olarak Motiflerin kumaş yüzeylerine 

(tasarımlarda kullanılan kumaş 

yüzeylerine) aktarma işlemi tokat yöresi 
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ağaç baskı kalıpları kullanılarak yapılmasını 

sağlamaktır. Böylece bu motiflerin farklı 

alanlarda ve tasarımlarda sıklıkla 

kullanımını ve geleneksel ağaç baskı 

kalıplarının kullanımını yaygınlaştırılmayı 

sağlayıp yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.  

Bu bakış açısı ile hazırlanan tasarımlarda, 

Konya Karatay Çini Eserler Müzesi ve müze 

içerisinde olan buluntu çinileri ile duvar çini 

motiflerinden yararlanılmıştır. Çinilerde 

görülen bitkisel, figürlü ve geometrik 

motfileri giyim ve giyim aksesuarlarına 

uygulayarak giysi tasarımı yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Çini, Moda, 

Yazmacılık, Karatay Çini Eserler Müzesi, 

Giyim 

ABSTRACT 

 Woodcut plates used in hand-

printing art which belongs to Tokat region 

and artistic style characteristics that 

belongs to cultural heritage of Seljuk era 

are important in respect to introduction of 

the sustainable styling examples. Lately, it 

is seen that the will of renovating the 

traditional one with modern touches is 

highly popular especially in the fashion 

designing sector and clothes. This can be 
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clearly observed in the 2016-2017 

creations of the world-famous designers.  

 For this reason, the aim of this study 

is; firstly to provide the usage of motives 

seen on the wall ornaments and ceramics 

in the Konya Karatay Ceramic Works 

Museum, on clothing and clothing 

accessories with new designs. Secondly, to 

provide the usage of woodcut plates of 

Tokat region in the implementation 

process of the Motives to fabric surface 

(fabric surfaces used in the designs). Thus 

to provide the increase of usage of these 

motives in different fields and designs and 

to popularize the usage of traditional 

woodcut plates and, finally to bring a new 

perspective.  

 In designs prepared with this new 

perspective, ceramic findings and wall 

ceramic motives in the museum and Konya 

Karatay Ceramic Works Museum are 

benefited. Botanical, figured and 

geometric motives are implemented on 

clothing and clothing accessories in the 

design of clothes.  

Keywords: Traditional, Ceramic, Fashion, 

Hand-Printing, Karatay Ceramic Works 

Museum, Clothing 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz şartlarında sürdürülebilir 

nitelik taşıyan tasarım örneklerinin 

tanıtılması bakımından Selçuklu çini 

motiflerinin geleneksel ağaç baskı kalıpları 

ile giysi tasarımlarına uygulanması konusu 

önemlidir.  

Bu sebeple çalışma ile gelecek 

kuşaklar için sanat ve tasarım alanında 

farkındalık ve bilinç oluşturma çabalarının 

gerçekleştirilmesine katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Konu bağlamında yapılan 

çalışmanın kapsamını, Tokat ili Yazmacılık 

Sanatına ait malzeme, teknik unsurlar ve 

Konya ili merkezindeki Selçuklu Dönemi 

süsleme özelliklerini barındıran Karatay 

Medresesi mimari, iç ve dış mekân 

süslemeleri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemini; Dönemin üslup özelliklerine 

ait; renk, motif,  kompozisyon gibi 

unsurların karakteri bozulmadan, günün 

gereksinmelerini ve sanat anlayışına uygun 

yeni alanlarda kullanılmasını yansıtan 

örnekler oluşturmaktadır. Giysilerin 

süsleme tasarımlarında, geleneksel 

biçimlerin üslup özelliklerinin esin kaynağı 

olarak kullanıldığı belirtilmiş, fotoğraflar ile 

belgelenmiştir.   
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Araştırmada, Tokat ili Yazmacılık 

Sanatının malzeme, teknik, renk, motif,  

kompozisyon gibi unsurları yerinde 

incelenmiş ve Konya Karatay Medresesi 

duvar süsleme motifleri ile ağaç baskı 

kalıpları hazırlatılarak temin edilmiştir. 

Temin edilen bu ağaç baskı kalıpları 

günümüz moda anlayışına uygun 

tasarlanan giysiler üzerinde kullanılmıştır.  

Çalışma sırasında incelenen 

yazmacılık elle çizilerek ya da ağaç kalıplarla 

basılarak uygulanan bir kumaş desenleme 

tekniği olarak geleneksel el sanatları içinde 

önemli bir yere sahiptir. Ağaç kalıp 

kullanarak baskı yapma tekniğinin ilk olarak 

nerede kullanıldığına dair kesin bir bilgi 

olmamakla birlikte Mezopotamya’da tahta 

kalıpla kil üzerine baskı yapıldığı, Çin’de ise 

ağaç kalıplarla mühür basıldığı 

bilinmektedir. Anadolu’da bu teknik ilk 

olarak Hititler tarafından kullanılmıştır. 

M.Ö.1000-M.S.100 yılları arasında Orta 

Asya’da yaşayan Türk kavimleri kumaş 

desenlemede hayvan figürleri 

kullanmaktadır (Kaya, 1988:11).   

Bu bilgilere dayanarak Orta Asya’da 

Türklerin milattan önceki dönemlerde 

yazmacılığı bildikleri belirtilmektedir 

(Gökaydın, 1990: 190). Anadolu’da yaşamış 

ilk uygarlık olan Hititler’ e ait, pişmiş kilden 

yapılmış, çok sayıda mühür ve damga 

bulunmuştur (Çizim 1). (Kaya, 1988:11).   

 

Çizim.1 Hitit sanatına ait mühür örnekleri (Kaya, 
1988:11) 

Bu mühür ve damgalardan hareket 

ile ağaç baskı kalıpları yapılarak yazmalar ve 

örtüler, süslenmiştir. Günümüze kadar 

gelen örneklere bakarak yazmaları tek 

renkli ve çok renkli olmak üzere iki grupta 

toplamak mümkündür. Her iki grupta da 

süsleme, ağaç kalıpları boyaya batırarak 

kumaşa basmak yoluyla ya da boyanın 

kumaşa fırça ile sürülmesi yoluyla 

yapılmaktadır (Barışta, 1998: 113-114; 

Duran, 1998: 129). 

  Günümüzde bazı kişi ve kurumlar bu 

ağaç kalıplara sahip çıkmışlardır. Bugün 

Kastamonu Müzesi’nde iki yüzü aşkın 

yazma kalıbının muhafaza edildiği 

bilinmektedir. Ağaç kalıp oymacılığındaki 

mahareti ile ün salmış ustaların bulunduğu 

illerin başında Tokat gelir. (Öz, 2006: 18). 

Ayrıca yörede düğün adetlerinin içerisinde 
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evlenmenin çeşitli evrelerinde oğlan ile kız 

evinin ve bazı akraba ve yakınlarının giyim 

ve ev donanımı eşyası olarak çeşitli 

türlerdeki yazmaların yer alması ve aranılır 

olması, bu sanat kolunun sınırlı çevrelerde 

de olsa canlılığını sürdürmesine neden 

olmaktadır  (Görgünay ve Kutlu, 1984).  

Yazmacılık sanatında kumaşı 

desenlemek için 3 farklı teknik 

kullanılmaktadır.  

Bunlar; Kalem işi tekniği, Kalem işi- Kalıp 

tekniği, Kalıp tekniği  

Kalem işi tekniğinde yazma 

ustasının kullandığı fırça “kalem” olarak 

tanımlanmaktadır. Büyük bir ustalık ve 

maharet gerektiren kalem işi tekniğinde, 

çerçeve üzerine gerilen kumaşa aktarılan 

desen konturları fırça ile çekilerek çizilir ve 

yine fırça ile boyanır (Tansuğ, 1996: 

147).Kalem işi-Kalıp tekniğinde; kalıpla 

kumaş üzerine desen basılır ve içleri fırça ile 

boyanarak renklendirilir (Kaya, 1974: 29). 

Kalıpla baskı tekniğinde; ağaç kalıplar 

üzerine oyulmuş desen kumaş üzerine 

uygulanır (Fotoğraf 2). Günümüzde devam 

eden yazma sanatında bu teknik 

kullanılmaktadır (Kaya, 1974: 65). 

Kullanılan bu tekniklere teknolojinin 

sunduğu imkânlar neticesinde film baskı 

tekniği de eklenmiştir. Bu tekniğin ucuz 

emek ve işçiliğinin az olması ve seri 

üretimde kullanılması yazmacılıkta çok 

tutulmasına ve tahta kalıpların ikinci planda 

kalmasına neden olmuştur (Kayabaşı ve 

Söylemezoğlu, 1999: 363).  

 

 

Fotoğraf 1 Kalem işi-Kalıp tekniği ile desenlendirilmiş bir 
pareodan detay (Yurdanur Uçar) 

(http://www.arkofcrafts.com/tr/tokat-yazma-pareo-
turkuaz) 
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Fotoğraf 2 Kalıp Yazma tekniği ile desenlendirilmiş bir 
örtüden detay 

(http://www.chitra.com.tr/hakkimizda.html) 

Kullanılan baskı kalıpları iki türlüdür. 

Bunlar; metal ve ağaç kalıplardır. Metal 

kalıplar, metal şeritlerin motife göre 

bükülerek, ahşap üzerine çakılması ile 

oluşturulur. “Bunlar genellikle çok ince 

kontur baskısında ve rezerve baskı 

sisteminde kullanılmıştır (Kaya, 1998: 68). 

Ağaç kalıplar genellikle ıhlamur, çam, 

gürgen ve ahlat ağaçlarından hazırlanır ve 

en kullanışlı kalıplar ıhlamur ve gürgen 

ağacından hazırlanmış olanlardır (Arseven, 

1973: 279).   

Kalıbı oymaya başlamadan önce 

yapılması gereken bir işlem de oyulacak 

parçayı, erimiş haldeki %75 parafin ve %25 

balmumu karışımı içine batırıp bir süre 

beklemektir (Öz, 2006: 14). Kalıbın 

oyulmasında istenilen derinlik desenin sık 

veya seyrek oluşuna göre 1-1.5 cm. 

arasında değişmektedir. Oyulan derinliğin 

az olması halinde zaman zaman kalıp 

zeminine bulaşan boya, baskı anında 

karışarak baskıyı bozabilmektedir.  

Ağaç baskı uygulaması yaparken 

kullanılan kumaşın kalitesi önemlidir. En 

uygun kumaşlar hammaddesi pamuk 

olanlardır. Pamuk, uygulama sırasında 

boyayı çabuk emmekte ve boya akmasını 

önlemektedir (Cinlioğlu, 1955: 1132). Tokat 

yöresi halkının kaput bezi olarak 

isimlendirdiği amerikan bezi, tülbent ve 

mermerşahi yazmacılıkta kullanılan kumaş 

cinsleridir.  (Barışta, 1988: 15) 

Kullanılan boyalar 2 tür olabilir; 

doğal boyalar ve sentetik boyalar.(Kaya, 

1998: 55). 

Ayrıca yazmalar, karakalem (beyaz 

kumaş üzerine siyah baskı), aşındırma 

(siyah kumaş üzerine beyaz baskı), 

daldırma ve mavi ağartma tekniği olmak 

üzere dört farklı teknikle renklendirilir. 

Karakalem Tekniği: Bu yazma tekniğinde 

beyaz kumaş üzerine siyah baskı yapılır. Bu 

tür yazmalara ‘karakalem’ denir. 

Yazmalarında baskılar tek renk olup beyaz 

zemin üzerine siyah renklendirme yapılır 

(Barışta, 1988: 10).  
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Aşındırma Tekniği: Aşındırma tekniğinde 

siyah boya ile boyanan kumaş üzerine, kireç 

kaymağı sürülmüş kalıp tatbik edilir. Bu 

tekniğin uygulanmasında öncelikle kumaş 

anilin boya ile boyanır. Boyanmış kumaş 

nemli olarak düz zemin üzerine serilir. 

Kalıbın yüzeyine hazırlanmış olan erik 

zamkı-kireç kaymağı karışımı sürülür ve 

kumaş üzerine planlanan kompozisyona 

göre basılır. Kumaşın desenleme işlemi 

tamamlandıktan sonra kireç baskılı kumaş 

24 saat bekletilir. Daha sonra bol su ile 

yıkanıp durulanır. Kirecin temas ettiği 

kısımlarda kumaş beyaz bir renk alır 

böylece siyah kumaş üzerine beyaz 

desenler ortaya çıkar (Gökaydın,1990: 

193).  

Daldırma Tekniği: Daldırma tekniğinde 

renklerine göre ayrı hazırlanan kalıpların 

basılmasıyla meydana gelen motifler, 

tutkal veya balmumu ile kapatılır. Kumaş 

daha sonra boyaya batırılır. Böylece 

motiflerin dışında kalan yerler boyanmış 

olur (Türker, 1996: 11). 

Mavi Ağartma Tekniği: Mavi ağartma 

tekniğinde beyaz bez, yazmacıların ‘kozan 

mavisi’ olarak bildikleri toz indigo boya ile 

boyanır. Boyanan kumaş kurumaya bırakılır 

ve daha sonra üzerlerine anilin boya ile 

siyah kontur baskısı yapılır. Sarı renkli astar 

boyası, desen konturlarının içine üzeri 

keçelenmiş lap kalıp ile basılır. Baskı yapılan 

kısımlar yeşile döner. Daha sonra kitre 

katılmış ecza boyası ile yeşil alanlara baskı 

yapılır ve ortaya altın gibi parlayan sarı bir 

renk çıkar. Bez üzerindeki boya kurumaya 

başlayınca yavaş yavaş kızarır, tam 

kurumadan havuzlarda yıkanır. Kızaran 

alanlardaki boya akar ve kontur içleri süt 

beyaz olur. Kurutulan bezlerin beyaz kalan 

yerlerine istenilen renkte elvan baskı 

yapılarak yazma tamamlanır (Öz, 2006: 42).  

2. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ 

ÇİNİ SANATI SÜSLEME ÖZELLİKLERİ 

Geleneksel Türk sanatları içerisinde 

çok önemli bir yere sahip olan çini sanatının 

esas anavatanı Orta Asya olarak 

bilinmektedir. Uygur Türkleri ile başlayan 

çini sanatı, Karahanlılar, Gazneliler, 

İlhanlılar ve Anadolu’nun 1071 yılında 

fethinden sonra da Selçuklular ile 

Anadolu’ya tanıtılmıştır. 1076–1096 yılları 

arasında İznik, Selçuklu Devletinin ilk 

başkenti, I. Kılıç Arslan döneminde Konya, 

Selçuklu Devleti’nin ikinci ve son başkenti 

olmuştur (Durukan, 1995:97).   

Çini, “Duvarları kaplayıp süslemek 

için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle 
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çiçek resimleri ile dekorlanmış, pişmiş 

çamur plaka, fayans”(TDK Sözlük, 1: 312). 

Meraga ve Nahçivan 

kümbetlerindeki firuze renkli tuğla 

süslemeler, Anadolu’daki ilk çinili eserlere 

kaynak olsa da 13. yy.daki Selçuklu 

eserlerinin muhteşemliği bütün diğer 

çevreleri geride bırakmıştır (Aslanapa, 

1989:318). 

Çini süsleme izleri 9.yy.'da görülen 

fakat ağırlığı olmayan çini süsleme 

13.yy.'da Anadolu'da büyük bir atılım 

yapmıştır. Teknik anlamda seramik 

malzemeyle aynı imalat sürecine sahiptir. 

Bu iki malzemeyi ayıran unsur ise kullanım 

alanlarıdır. Seramik gündelik hayatta 

kullanılan eşyada çini ise mimaride 

kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları cami, 

medrese, saray, kervansaray ve benzeri 

mimari eserlerde bezeme elemanı olarak 

bol miktarda çini kullanılmıştır (Anonim 2).  

Bu devirde mimaride uygulanan 

seramiklerin çokluğuna karşılık buluntular 

açısından azlığı dikkat çekmektedir. 

“Anadolu Selçuklu zamanında yapılan 

eserlerin yarısından çok azı günümüze 

kalmıştır. Bunların da çoğu defalarca elden 

geçmiş ve kitabesizdir. ” (Arık, 2007:29). 

Anadolu Selçuklu çini sanatının en 

önemli yeniliği olarak mozaik çini 

mihrapları söyleyebiliriz. Mihraplar mor, 

lacivert ve firuze çini parçalarla geometrik 

ve bitkisel desenlerle beraber neshi ve kufi 

yazılarla süslenmiştir. Çini mihraplar 

hemen tüm Selçuklu ibadethanelerinde 

kullanılmıştır. Konya Alâeddin Camii, 

Akşehir Ulu Camii, Konya Sırçalı Mescid çini 

mozaik mihrab geleneğinin kullanıldığı 

yapılara örnek verilebilir (Öney, 1992:11).   

Turkuaz, mavi, toprak sarısı, siyah 

gibi çeşitli renkte çiniler alçı ya da horasan 

harcı kullanılarak yüzeye yerleştirilmiştir. 

İstenilen motifler istenilen büyüklükte 

kesilerek yüzeyde kullanılıyordu. Çini 

mozaik olarak adlandırılan bu 

uygulamalarda kufi yazılar ve rumi motifler 

kullanılmıştır. Selçuklu köşk ve sarayları ise 

yıldız, haçvari, altıgen, kare, dikdörtgen gibi 

geometrik çini levhalarla kaplanmıştır. 

Diğer bir çini uygulama tekniği ise 

kabartmalı çinilerdir. Çok fazla 

kullanılmamış olmakla beraber genelde 

kitabelerde ve yazılarda kullanılmıştır. 

(Arık, 2007:29). 

Konya Karatay Medresesi, Selçuklu 

döneminde çini mozaik sanatının ulaştığı 

üstün düzeyi, özellikle kubbede olmak 
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üzere, yapının hemen her bölümünü 

kaplayan çini mozaik süslemeleri ile gözler 

önüne serer. Kompozisyonlara dikkatle 

bakıldığında, geometrik, bitkisel 

bezemelerin yanı sıra yazı kuşaklarının 

kullanıldığını ve mozaik çinilerin ciddi ve 

bilinçli bir biçimde yerleştirilmiş olduğunu 

görebilmekteyiz. Günümüze bazı kısımları 

noksan olarak gelebilmiş medresenin 

tamamen olarak çini kaplı olduğunu 

düşünmek oldukça etkileyicidir (Anonim2)  

Selçuklu eserlerinde; genellikle 

sekizgen, altıgen ve yıldızlardan oluşan 

geometrik motifler, dörtlü düğümler, 

gamalı haçlar, mukarnaslar, rozetler, 

madalyonlar, palmet, lotus, kıvrık dallar, 

rûmiler, hataîler, kûfî ve nesih yazılar, 

insan, melek ve hayvan figürleri yaygın 

biçimde kullanılmıştır (Öney, 1992:11).  

Bugüne ulaşan bu eserler ve eserlerdeki 

süslemeler, Selçuklu Medeniyetinin 

büyüklüğünü, örgütlerinin sağlamlığını, 

kudretini, ince bir zevkin ve estetik 

anlayışının varlığını ortaya koyacak 

niteliktedir.  

Bu niteliklerin günümüzde 

farkındalıklarını oluşturup, 

sürdürülebilirliğini sağlamak adına farklı 

alanlarda, farklı tasarımlarda kullanılması 

gerektiği düşünülmüştür. Bu kapsamda 

yapılan çalışmada giysi ve giysiyi 

tamamlayacak aksesuarları tasarlanmıştır. 

3. ÇALIŞMA KAPSAMINDA 

TASARLANAN GİYSİLER 

Çalışmada Selçuklu eserlerinden 

olan, Konya Karatay Çini Eserler Müzesinde 

bulunan çini örneklerinden (esin kaynağı ile 

birlikte verilmiş aşağıdaki tasarımlarda 

görülebilir) hareket ederek tasarlanmış 

giysiler ve eldiven, şapka gibi giysileri 

tamamlayan aksesuarlar bulunmaktadır. 

Giysilere Selçuklu çini desenlerinin özünde 

bulunan değerleri bozmadan Ağaç kalıplar 

ile desenler basılmış ve feminen bir bakış 

açısı ile tasarlanmıştır. Tasarımların renkleri 

esin kaynaklarına uygun olarak seçilmiştir.  

Çalışma sırasında tasarlanan giysiler esin 

kaynakları ile birlikte aşağıda sunulmuştur
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Çizim 2 
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Çizim 3 

Feminen bir bakış açısı ile Karatay 

Medresesi dikdörtgen dış kapısının 

formundan esinlenilerek tasarlanmıştır 

(kapı formunu tasarımın arka planında 

görmek mümkün).  Tasarlanan elbisenin 

kumaşı üzerine Karatay medresesinde 

bulunan Selçuklu geometrik duvar 

süslemelerinden bir örneğin Ağaç baskı 

kalıpları vasıtası ile basılarak kumaş 

desenlemesinin yapımı tasarlanmıştır. 

Giysinin turkuaz pamuk/saten kumaştan 

yapılması üzerindeki baskıların ise siyah ve 

altın yaldız renkte basılması planlanmıştır. 

Giysi üzerinde bulunan baskılar özellikle 

eteğin bütününde yüzey şekillendirme gibi 

kullanımı düşünülmüştür. 

 

Çizim 4 

Karatay Medresesi kubbesi dış görüntüsü 

ve dış kapı üst yarım daire kemerden 

esinlenilerek tasarlanmış bir elbisedir. 

Tasarlanan elbisenin kumaşı üzerine 

Karatay medresesinde bulunan Selçuklu 

naturel duvar süslemelerinden bir örneğin 

Tokat Ağaç baskı kalıpları vasıtası ile 

basılarak desenlendirme yapılması 
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tasarlanmıştır. Giysinin krem pamuk/saten 

ve ipek kumaştan yapılması üzerindeki 

baskıların ise turkuaz ve siyah renkte 

basılması planlanmıştır.  Baskıların üst ipek 

etekte-etek ucunda, eldiven bileklerinde ve 

iç yaka kısmında olması planlanmıştır.         

 

Çizim 5 

Giysi biraz Feminen biraz da fütüristik bir 

bakış açısı ile arka plana yerleştirilen 

Karatay medresesi tavan köşelerinde 

bulunan üçgen çini kirişlerden esinlenilerek 

tasarlanmıştır. Tasarlanan elbisenin kumaşı 

üzerine Selçuklu geometrik duvar 

süslemelerinden (Karatay medresesinde 

bulunan) bir örneğin Tokat Ağaç baskı 

kalıpları vasıtası ile basılarak 

desenlendirme yapılması tasarlanmıştır. 

Giysinin beyaz ve gri pamuk/saten 

kumaştan yapılması üzerindeki baskıların 

ise turkuaz, siyah ve altın yaldız renkte 

basılması planlanmıştır. Giysi üzerinde 

bulunan baskılar özellikle alt etek 

parçasının bütününde yüzey şekillendirme 

gibi kullanımı düşünülmüştür. Yaka 

kenarında bordür şeklinde basılması 

düşünülen deseni kollardan bele inen baskı 

rengindeki parça ve kemerin tamamlaması 

düşünülmüştür. 
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Çizim 6 

Tasarımın esin kaynağı, çizime arka plan 

olarak yerleştirilen Karatay Medresesi 

duvar bordürlerinin pencere üstleri 

yuvarlak dalgalı bir görüntü vermesine 

rağmen üzerinden geçen düz bordürlerdir. 

Tasarımın kumaşı üzerine Selçuklu 

geometrik duvar süslemelerinden (Karatay 

medresesinde bulunan) bir örneğin Tokat 

Ağaç baskı kalıpları vasıtası ile basılarak 

desenlendirme yapılması tasarlanmıştır. 

Giysinin ekru pamuk/saten kumaştan 

yapılması üzerindeki baskıların ise turkuaz, 

siyah ve altın yaldız renkte basılması 

planlanmıştır. Giysi üzerinde bulunan 

baskılar üst etek ucunda ve koldan belde 

eteğe birleşen volan parçasında bordür gibi 

kullanılması düşünülmüştür. 

 

Çizim 7 

Tasarım bir şort ve bir üst elbiseden 

oluşmaktadır. Biraz feminen daha çokta 

fütüristtik bir bakış açısı ile tasarlanmıştır. 

Kumaşı üzerine Selçuklu natürel duvar 

süslemelerinden (Karatay medresesinde 

bulunan) bir örneğin Tokat Ağaç baskı 

kalıpları vasıtası ile basılarak 

desenlendirme yapılması tasarlanmıştır. 

Giysinin beyaz pamuk/saten kumaştan ve 
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fileden yapılması üzerindeki baskıların ise 

lacivert, siyah renkte basılması 

planlanmıştır. Giysi üzerinde bulunan 

baskılar giysinin boyuna bölünmüş pamuk 

satenden üçgen parçalarının bütününde 

yüzey şekillendirme gibi kullanımı 

düşünülmüştür. 

 

Çizim 8 

Giysinin esin kaynağı çizimin yerleştirildiği 

arka plandaki Karatay Medresesi üst tavan 

üçgen kirişlerde bulunan verev 

bordürlerdir. Tasarım bir etek ve bir 

ceketten oluşmaktadır. Feminen bir bakış 

açısı ile tasarlanmıştır. Kumaşı üzerine 

Selçuklu natüral duvar süslemelerinden 

(Karatay medresesinde mankenin 

arkasındaki üst köşelerde bulunan) bir 

örneğin Tokat Ağaç baskı kalıpları vasıtası 

ile basılarak desenlendirme yapılması 

tasarlanmıştır. Giysinin ekru pamuk/saten 

kumaştan ve pamuk/viskon kumaştan 

yapılması üzerindeki baskıların ise turkuaz, 

siyah renkte basılması planlanmıştır. Giysi 

üzerinde bulunan baskılar giysinin boyuna 

ve çaprazlama bölünmüş  (tıpkı medrese 

tavan köşelerinde olduğu gibi) parçalarında 

kullanımı düşünülmüştür.  

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Moda tasarımcıları ve geleneksel el 

sanatları üzerinde çalışan bilim adamı, 

uzman, sanatçı ve ustaların sosyo-kültürel 

değişimleri yakından takip etmesi, 

toplumun beğenisi doğrultusunda üretim 

koşullarını, üretim tekniklerini yeniden ele 

alarak değerlendirmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle çalışmada varılan sonuçlar ışığında 

sorumlu kişi ve kurumlar etkilenerek yeni 

neslin gün geçtikçe kültürel değerlerini 

unutma sorunun çözümüne katkı 

sağlanacaktır. 

Yapılan çalışmada; kurguları 

bakımından giyim ve giyim aksesuarları 

alanlarında yeni tasarımların estetik bakış 
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açısı ile kullanılabilirliklerinin arttırılması 

amaçlanmıştır. Türk sanatında, teknik 

imkânlar doğrultusunda, yüzyıllardır bir 

motifin, bir kompozisyonun değişik el 

sanatı türlerinin süslemesinde, çeşitli 

benzerliklerle uygulandığını gösteren 

ürünlere, bugünkü anlayışla yeni bir kimlik 

kazandırılmaya çalışılmıştır.   

Türk ve dünya kültürü içinde önemli 

bir yere sahip olan Türk çini sanatına ait 

motiflerin, sadece mimaride ve ev kullanım 

eşyası olarak kullanılabilirliğinin dışında 

giyim ve giyim aksesuarlarında da 

sürdürülebilirliğinin sağlanması Türk 

sanatının tanıtımı açısından gereklidir. Çini 

motiflerinin geleneksel özellikleri 

bozulmadan çağdaş ve artistik bir üslup 

çerçevesinde modaya uygun giyim ve giyim 

aksesuarı ürünleri ile birleştirilerek yeni 

tasarımlara dönüştürülmesi zengin bir 

yelpazede değerlendirilmelidir. Nitekim 

dünyaca ünlü tasarımcıların son yıllarda, 

özellikle de gelecek sezon trendlerinde 

sundukları tasarımlarında geleneksel 

öğelere oldukça yer vermiş oldukları göz 

önünde bulundurularak bu çalışmanın 

geniş bir alanda incelenmesi gerektiği 

görülmüştür.  

Bu geniş alan içerisinde devam eden 

çalışma, sadece Konya ili Selçuklu dönemi 

mimari yapıları ile sınırlı olmamakla birlikte 

pek çok Selçuklu ve Osmanlı kentini 

kapsamaktadır. Bu çalışma kapsamı içinde 

sadece Konya merkezinde bulunan 

Selçuklu dönemi mimari yapılarındaki çini 

motiflerinden birkaç örnek sunulmaya 

çalışılmıştır.  Tasarımlar; alanında ilk kez 

yapılan prototip bir uygulama özelliği 

bakımından önem taşımaktadır. Sonuç 

olarak; tasarım ve kültür ilişkisinin ayrılmaz 

bir bütün içerisinde gelişim gösterdiği 

düşünüldüğünde, bu yöntem ve amaçla 

yapılacak çalışmaların çoğalması ile Türk 

kültür mirasının tanıtımı için daha nitelikli 

ürünlerin ön plana çıkacağı kuşkusuzdur. 

Ayrıca gelecek kuşaklar için sanat ve 

tasarım alanında bilinç oluşturma 

çabalarının gerçekleştirilmesine de katkı 

sağlanacağı aşikârdır. 
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